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Kabinet lijkt bereid meer geld uit te trekken

Oplossing conflict
verpleging in zicht

Van onze redactie economie
DEN HAAG - Een vijf-pro-
cents loonsverhoging in de ge-
zondheidszorg is alleen haal-
baar als je die beperkt tot de
verpleegkundigen. Er is een-
voudig niet genoeg geld be-
schikbaar voor de gehele sec-
tor. Maar het is de vraag of de
bonden akkoord gaan dat ver-
plegers meer krijgen dan bij
voorbeeld technisch en adm-
instratief personeel. Dat ver-
klaarde oud-staatssecretaris
Van der Reijden gisteren. Hij
'verkent' de problemen tussen
overheid en werkgevers in het
CAO-overleg in de gezond-
heidszorg en denkt op korte
termijn verslag te kunnen uit-
brengen.

jVan der Reijden gaat ervan uit dat
'het kabinet bereid is een financiële
bijdrage te leveren aan het slepend
CAO-conflict in het ziekenhuiswe-
zen. „De regering zal het serieus
overwegen, ook al zijn de mogelijk-
heden buitengewoon beperkt". Sa-
men met de verlaging van de pre-
mies, waartoe het pensioenfonds
PGGM zich onlangs bereid ver-
klaarde, moet dat genoeg zijn voor
een aanzienlijk beter aanbod aan de
verplegers. „Als dat bedrag echter
over de gehele sector moet worden
uitgesmeerd, is er geen sprake datje
daarmee 5 procent haalt", aldus Van
derReijden.

Van de werkgevers, verenigd in de
Nationale Ziekenhuisraad (NZR),
mag volgens Van derReijden niet al
te veel worden verwacht.

VNU wil in
Sovjetunie
blad uitgeven

y^STERDAM - De uitgeverij
nip, 'wil in de Sovjetunie een
Ven t tiJdschrift. Saan uitge-
vent Moskou moet een joint-nture komen van VNU en
ftev s\fatshedrijf, waar Nieuw
de i :hoofdredacteur D. Sauer
Ven n-ng aan moet Saan ge-
dP „' Dit heeft Sauer gisteren
csgevTaagd bevestigd.

ine\icJcc van om een tijdschrift
afk ovJetume uitte geven is
ra °Jnstig van een lid van de«aa van Bestuur van VNU die
k 0 anSs een bezoek aan Mos-
bez racht. Daarop volgde een
gati Van een Russiscne dele"
der

e aan Nederland, waar ver-
lte °ver het idee werd gespro-

lan ? Juli vertrekt een Neder-
WepSe delegatie met Sauer
kers naar Moskou- waar sPiJ-
den met koPPen moeten wor-w" Daar moet ant-
We\if komen op de vraag in
Uité teal het tijdschrift wordt
Uit n- noe de redactie er-
QüB

gaat zien> en in welke fre-
nen het blad Baat verschrj-
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Serieus
Namens de NZR zei prof. 'dr G.M.
van Veldhoven gisteren in Utrecht
ook te verwachten dat het kabinet
serieus overweegt financieel over
de brug te komen. Morgen overleg-
gen de betrokken bewindslieden
over het CAO-conflict. Tot nu toe
was minister De Koning (Sociale
Zaken) niet bereid meer uit te trek-
ken dan 0,75 procent aan loonsver-
betering.

Meer Limburgers sterven
aan hart- en vaatziekten

Van onze verslaggever
(j ~ERLEN - In Limburg overlij-
Vaatrneer mensen aan hart- en««ziekten dan in de rest van'eaerland. In 1987 stierf in Lim-
d g4O procent van alle overle-. nen aan een aandoening uit
Q groep; van de totale Neder-nase bevolking was dat iets<ten-dan 35 Procent- Deze ten"ns is overigens al enkele jaren
?JÜespeuren- De cijfers worden
r*t ld in het Maandbericht Ge-«ndheidsstatistiek van het CBS"an mei i989

1987 overleden in Limburg

-9234 mensen, daarvan 1540 aan
een acuut hartinfarct; aan andere
hart- en vaatziekten - hoge
bloeddruk, aderverkalking, her-
senbloeding cd. - overleden in
de provincie nog eens 2291 men-
sen, waarvan 873 aan een hersen-

bloeding of -infarct. Daarmee
overleden 3831 mensen, ruim 40, procent van de totale sterfte, aan
hart- en vaatziekten.

In Nederland overleden in dat
jaar ruim 122.000 mensen. waar-

van 43.000 aan hart- en vaatziek-
ten.
In Limburg overleden 672 men-
sen aan longkanker, 241 aan dik-
kedarmkankér, 212 aan borst-
kanker en 173 aan maagkanker.
Alle overige vormen van kanker

eisten nog eens 1205 slachtoffers.
Andere belangrijke doodsoorza-
ken waren nog suikerziekte
(290), Cara (269), longontsteking
(150), zelfmoord (121) en ver-
keersongevallen (100).
Een persoon overleed aan onder-
voeding, zes aan griep, een aan
een verkeersongeval dat zich
buiten de openbare weg afspeel-
de, 15 mensen werden vermoord
(van in totaal 136 in Nederland,
dus ook een oververtegenwoor-
diging), tien aan hersenvliesont-
steking en drie aan tuberculose.
In 1987 overleden in Limburg
300 mensen meer dan in 1986.

Drijvend lijk
bleek sexpop

MEIJEL - De politie van Nederweert
heeft dinsdagavond tegen elf uur een
opblaasbare sexpop uit het Deurneka-
naal nabij camping Freriksoord ge-
dregd. De politie was kort daarvoor gea-
larmeerd door een bejaarde visser die
met zijn hengel aan het kanaal zat.
Deze zag de sexpop voor 'het lijk van
een jong persoon' aan en belde hevig
ontdaan de politie. De pop is door de
politie vernietigd.

Ontkend
De heer Veira, hoofd van de Suri-
naamse Luchtvaartdienst, heeft gis-
teren echter verklaard dat bij het
binnenloodsen van de rampvlucht
het niet goed functionerende ILS
niet is gebruikt. Volgens hem is ge-
tracht het SLM-toestel te laten lan-
den met een ander systeem.

Minister Grep van Economische Za-

ken wilde niet bevestigen ofde ILS-
apparatuur niet of slecht heeft ge-
werkt. „Het onderzoek naar de oor-
zaak van deramp zal dit nog moeten
uitwijzen", aldus Grep. Het veldon-
derzoek is wel afgerond, maar vol-
gens Veirae is er nog geen voorlopig
rapport over de oorzaak van de
vliegramp.
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Surinaamse autoriteiten spreken bericht tegen

'Navigatiesysteem van
Zanderij oorzaak ramp'

PARAMARIBO - Het voorlo-
pig onderzoek van de vlieg-
ramp met het SLM-vliegtuig
heeft uitgewezen dat het in-
strumenten landings systeem
(ILS) van het vliegveld Zande-
rij bij Paramaribo de oorzaak
geweest is van het ongeluk.
Dit hebben kranten in Surina-
me gisteren bericht. De Suri-
naamse autoriteten spreken
het bericht echter tegen.

Amerikaanse luchtvaartdeskun-
digen die de leiding hebben over
het onderzoek naar de vliegramp
verklaarden aan de hand van be-
schikbaar gekomen gegevens dat
de piloot Will Rodgers (65) aan-
vaardbare risico's heeft genomen
toen hij eenmaal de baan zag op

900 meter afstand en probeerde te
landen, aldus de Surinaamse
kranten.
Het blijkt dat de gegevens van het
ILS in de cockpit niet goed af te
lezen waren, waardoor de piloot
geen exacte informatie had over
de hoogte waarop het toestel zich
bevond en bij de landing een
boomtop raakte.

"De bij de vliegramp
omgekomen
trainer-coach Nick
John Stienstra van het
voetbalteam 'Kleurrijk
Nederland' is in
Paramaribo begraven.
Dat gebeurt momenteel
met veel slachtoffers
van het ongeluk.

TV 'zonder
grenzen5

uitgesteld
LUXEMBURG - De Europese
richtlijn die de EG „televisie
zonder grenzen" moest bren-
gen is voorlopig van de baan.
De EG-ministerraad heeft gis-
teren inLuxemburg een besluit
hierover uitgesteld. Frankrijk,
de Bondsrepubliek Duitsland,
België en Griekenland, maar
ook staatssecretaris voor Euro-
pese Zaken Berend-Jan van
Voorst tot Voorst wilden giste-
ren geen besluit nemen. De
kans is nu niet gering dat de
richtlijn nu geheel van de baan
is. Er doemen namelijk grote
procedurele problemen op.
In Den Haag heeft men onder
meer moeite met het feit dat de
richtlijn het niet langer moge-
lijk maakt om uit derde landen
afkomstige en specifiek op ons
land gerichte reclamebood-
schappen tegen te houden.
Of het (voorlopig) niet door-
gaan van de richtlijn de plan-
nen van nieuwe Nederlandse
initiatiefnemers (Van den Ende
en Veronique) op de helling zet
is nog niet geheel duidelijk.Als
de richtlijn wel aangenomen
zou zijn, aldus staatssecretaris
van Europese Zaken Van
Voorst tot Voorst, had men die
initiatiefnemers in elk geval
niets in de weg hebben kunnen
leggen.

Onbetrouwbaar
Volgens de KLM hebben de Suri-
naamse luchtvaartautoriteiten de
internationale luchtvaart al enige
tijd geleden officieel in kennis ge-
steld van het feit dat het ILS niet
operationeel is. Volgens een woord-
voerder dateert het laatste bericht
hierover van eind maart 1989. Dit
bericht meldt dat de ILS niet be-
trouwbaar is en die informatie is
nog steeds van kracht, aldus de
KLM-zegsman.

Veghels bedrijf op Amerikaanse markt

Campina neemt
Ridgeview over

Van onze verslaggever
VEGHEL - DMV Campina heeft
het Amerikaans zuivelbedrijf Rid-
geview overgenomen. Maandag zijn

in Chicago de contracten getekend.
Het betreft een onderneming met
een jaaromzet van ruim fl4O mil-
joen. Er werken 135 mensen. Welk
bedrag met de overname is ge-
moeid, wilde mr W. Overmars, voor-
zitter van de concerhdirectie van
Campina, desgevraagd niet zeggen.
In ieder geval: „Een nette prijs" die
uit eigen middelen zal worden gefi-
nancierd.

Ondermeer zal daartoe de op-
brengst van de Nederlandse Maat-
schappij tot Exploitatie van Koel-
huizen en Ijsfabrieken (Nemijtek*
te Breda worden benut. De aande-
len van deze dochteronderneming
van Campina zullen aan de Vries-
veem-groep te Etten-Leur worden
overgedragen. Eind vorige week is
daarover overeenstemming bereikt.
„Doordat de botervoorraden zijn
weggewerkt is er een te forse over-
capaciteit ontstaan. Bovendien zijn
de vrieshuizen in Breda niet de mo-
dernste meer", zo lichtte mr Over-
mars toe. Voor de 25 vaste werkne-
mers verandert er niets.
Voorts verwacht mr Overmars bin-
nenkort de verkoop van de export-
slachterij Vitelco in Den Bosch te
kunnen afronden. Campina heeft
namelijk besloten om zich uit de
vleessector terug te trekken. Op het
bedrijf werken 90 mensen.

9 Zie verder pagina 25
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SOL bezoekt
opera in Bonn

MAASTRICHT - Voordat de Stich-
ting Opera Limburg op 15 juli be-
gint aan haar jaarlijkse operareis
naar Verona wordt op 24 juni een
bezoek gebracht aan Bonn. Daar
staat als afsluiting van het seizoen
een uitvoering van de opera Die
Entführung aus dem Serail van Mo-
zart op het programma. De opera-
uitvoering begint om 20.00 uur. De
solistenrollen worden gezongen
door Mariella Devia, Hans Peter
Blochwitz en Jaako Ryhanen. Diri-
gent is Friedrich Haider.
Gekoppeld aan dit operabezoek
wordt ook de stad Bonn zelf bezich-
tigd. Naast een twee uur durende
rondreis door de stad wordt boven-
dien een kijkje genomen in het
Beethovenhuis. De SOL-bus ver-
trekt om 9.45 uur uit Roermond, om
10.30 uur uit Maastricht en om 11.00
uur uit Heerlen. Kosten 115 gulden
eerste rang en 95 gulden tweede
rang. Reservering via tel. 043-
-615390.

Onnauwkeurigheid troef
bij universiteitsorkest

MAASTRICHT - Het traditionele
lenteconcert van het Universiteits-
orkest Limburg vond afgelopen
dinsdagavond plaats voor een klei-
ne honderd toehoorders in deAnna-
kerk te Maastricht. Onder de nieu-
we dirigent Peter Serpenti (de der-
de in het elfjarig bestaan van het or-
kest, na Jo Juda en Arnaud Brand)
werd het gebruikelijke symfonisch
programma uitgevoerd: een ouver-
ture (de orkestfantasie Kamarinska-
javan Michael Glinka), een solocon-
cert (het celloconcert in C van Franz
Joseph Haydn) en na de pauze een
symfonie (de symfonie nr. 104, bij-
genaamd Salomon) eveneens van
Haydn. Solist was Feico Halberts-
ma, universiteits- en conservato-
riumstudent en tevens eerste cellist
van het universiteitsorkest.

Bij het bezoeken van amateuror-
kest-concerten vraag ik mij wel
eens af waarom er zo vaak werken
op het programma gezet worden,
die men zowel technisch als muzi-
kaal óf helemaal niet ófnet niet aan-
kan. Waarom wil men toch steeds
(vergeefs) beroepsorkesten en hun
repertoire imiteren? Er bestaat toch
meer dan voldoende aantrekkelijke
speelmuziek voor amateur-symfo-
nieorkesten!

Het Universiteitsorkest Limburg
had eveneens te hoog gegrepen,
waardoor onnauwkeurigheid op
alle fronten troef was. Het fugatisch
gedeeltevan Glinka's Kamarinskaja
rammelde aan alle kanten, dus niet
alleen wat de diverse stemmen be-
trof, maar ook het samenspel bin-
nen de verschillende strijkersgroe-
pen op zich. Gelukkig voerde Peter
Serpenti de snelle delen van de
Haydn-symfonie niet zo gejaagd uit
als veel collega's bij beroepsorkes-
ten tegenwoordig plegen te doen.
Maar als hij de bewuste tempi nog
iets rustiger genomen zou hebben,
hadden veel orkestleden niet voort-
durend op hun muzikale tenen moe-

ten lopen. Nu klonk de uitvoering
van deze symfonie bij vlagen bijzon-
der rommelig. Het leek soms wel
'ieder voor zich en Serpenti voor
ons allen.

De student-solist vertolkte het in
1971 teruggevonden celloconcert
van Haydn niet alleen uit zijn hoofd,
maar ook met allure. Dat zijn uit-
voering niet geheel vlekkeloos was,
is hem vergeven - al doende leert
men immers. Feico Halbertsma
neigde stilistischwat te veel naar de
romantische kant, alhoewel dat
voorspelbaar was: de nu eens 'vlek-
keloze' tekst van het programma-
boekje vermeldde dat Alexander

Petrasch zijn celloleraar is. Het was
wel jammer dat Halbertsma in het
derde deel van het concert uitslui-
tend soleerde en geen oor en oog
had voor de problemen van het ove-
rigens braaf begeleidend orkest.
Dat liep steeds net een fractie van
een tel achter, waardoor het alle-
maal 'zo ongeveer' klonk. Een be-
kende Limburgse dirigent heeft
zich tijdens een repetitie elders eens
als volgt uitgelaten: „Alsjeblieft,
mensen, ik haat niets zo erg in de
muziek als 'zo ongeveer'!" Ik heb de
goede man na deze avond volkomen
begrepen.

peter p, graven

" Peter Serpenti,... voor ons allen.

recept
Vegetarische
macaronischotel
Benodigdheden: 200 g volkoren ma-
caroni, eventueel gehakte peterselie,
1 teentje knoflook, 2 el tarwemeel, 1
dl melk, 4 el amandelschaafsel, 200 g
bloemkool of broccoli, 1 ui, 2 el boter,
l/2 dl bouillon, 100 g geraspte bele-
gen kaas en zout.
Kook macaroni gaar in ruim water
met snufje zout. Verdeel gewassen

bloemkool of broccoli in roosjes en
kook in bodempje water net gaar.
Laat macaroni en groente uitlekken
en vermeng ze in ovenschaal. Meng
er wat gehakte peterselie door bij ge-
bruik van bloemkool. Hak ui en knof-
look fijn en fruit in boter met zout en
peper. Voeg bloem toe en roer tot sa-
menhangende massa. Voeg bouillon
toe en massa glad als vocht kookt.
Verdun al roerend met melk. Voeg
tot slot geraspte kaas toe. Verdeel
saus over ovenschotel en bestrooi

met amandelschilfers. Zet schotel in
hete oven - 200°- stand 4 - geduren-
de 20 minuten.
TIP: Serveer hierbij een gemengde
salade van wortel, bosuitjes, venkel,
radijsjes en een kleine appel. Als na-
gerecht een griesmeelpudding.

CORRECTIE: In het recept van giste-
ren: chocoladeclafoutis met kersen,
is de benodigde hoveelheid bloem
weggevallen. Dat moet zijn 35 gram.

hub meijer

kunst

Afdeling slagwerk hofleverancier Nationaal Jeugdorkest

Maastrichts
conservatorium roert de trom

door josfrusch
MAASTRICHT - Het Maas-
trichts conservatorium roert de
laatste tijd duchtig de trom, let-
terlijk wel te verstaan. Want na
de opleiding zang, die afgelopen
jaren in de eerste plaats zowel
nationaal als internationaal zeer
succesvolle leerlingen heeft af-
geleverd, laat nu ook de afdeling
slagwerk van het Maastrichts
muziekinstituut zich horen. Zo
wordt de slagwerksectievan het
Nationaal Jeugd Orkest, het Ne-
derlandse studentenorkest
waarin getalenteerde jonge mv-

sici de noodzakelijke ervaring
kunnen opdoen, momenteel in
zijn geheel bemand door 'Maas-
trichtse' musici, terwijl twee
studenten onlangs in vast
dienstverband zijn gekomen bij
Nederlandse symfonie-orkes-
ten.

Werner Otten (40), sinds 1972 slag-
werkdocent aan het Maastrichts
conservatorium, heeft wel een ver-
klaring voor deze bloei van de afde-
ling slagwerk aan het muziekinsti-
tuut. De geboren Kerkradenaar, die
bij harmonieAemiliaan van Bleijer-
heide zijn eerste trommelstokken
stuk sloeg, weet uit eigen ervaring
hoe belangrijk de blaasmuziek voor
de ontwikkeling van jonge muzi-
kanten kan zijn. Vooral nu het slag-
werk bij onze harmonieën en fanfa-
res uit meer bestaat dan dikke trom
en bekkens alleen en de groep meer
en belangrijkere taken te vervullen
krijgt dan het '1,2 in de maat. „Bij
de blaasorkesten wordt een solide
basis gelegd", vindt Werner Otten,
naast slagwerkdocent solo-pauke-
nist bij het Nederlands Philharmo-
nisch Orkest. „De slagwerkers, die
van de harmonieën en fanfares ko-
men zijn gewend solistisch te spe-
len, maar ook zich aan te passen in
ensembleverband. Vooral de laatste
jaren worden ze in de muziekscho-
len uitstekend opgeleid. Toen ik in
Maastricht begon, was ongeveer
tien procent van het aantal slagwer-
kers, dat zich op het conservato-
rium aanmeldde goed genoeg om
aangenomen te worden. Tegen-
woordig ligt dat percentage op ze-
ker vijftigprocent. De kwaliteit van
het aanbod is stukken hoger." Bo-
vendien duiden ook andere cijfers
op de opgang van het slagwerk op
het Maastrichts conservatorium. „Ik
begon hier met 4 pauken, 1 grote
trom, 1 marimba, 1 xylofoon, 1 vi-
brafoon en wat kleinere instrumen-
ten. Momenteel hebben wij 14 pau-
ken, 6 marimba's, 3 vibrafoons, 3

xylofoons en vele accessoires. Ruim
voldoende om ook op het gebied
van ensemblespel iets te onderne-
men."

Dat de slagwerkstudenten van het
Maastrichts conservatorium de laat-
ste tijd zo hoog scoren en hun colle-
ga's van andere conservatoria tij-
dens audities regelmatig een slag
voor zijn, heeft volgens Werner Ot-
ten, die in het Noordhollandse Min-
nikendam domicilie heeft gevon-
den, echter ook te maken met de
kwaliteit van de docenten, die op
het Maastrichts conservatorium
werk maken van slagwerk: Pieter

Janssen, Hay Beurskens, Chris
Dekker en hijzelf. Mensen, die naast
lesgeven ook dagelijks in de prak-
tijk bezig zijn. „Het is essentieel, dat
je vanuit de praktijk kunt inhaken
op het lesgeven", aldus Otten. „Als
je alleen les geeft, word je een les-
boer, die geen binding meer heeft
met het muziekleven. In ons geval
echter ben je gewend op niveau te
werken. Er wordt van ons uiterste
inzet geëist. Je verlangt dat ook van
je leerlingen. Van de andere kant
eisen je leerlingen ook iets van jou.
Ze zijn kritisch, ze mogen dat ook
zijn. Ook dat houd je wakker." Wer-
ner Otten betreurt het ten zeerste,

dat door bezuinigingen Hay Beurs-
kens het conservatorium moet ver-
laten. „Wij zullen in ieder geval pro-
beren niet op kwaliteit in te leveren.
Hoewel de werkdruk groter wordt,
moet ons eindniveau hetzelfde blij-
ven."

Werner Otten, die zelf ook aan het
Maastrichts conservatorium stu-
deerde bij Jean Semmeling en Jan
Laborder, is terecht trots op zijn
leerlingen Bert Flas, Raymond
Curfs, Mare Haeldermans, Paul
Bouten en Raymond Spons, die
voor de luidruchtige Limburgse in-
breng zorgen in het Nationaal
Jeugd Orkest. Eerder deed dat o.a.
Paul Jussen, maar die is inmiddels
paukenist/slagwerker bij het Radio
Philharmonisch Orkest te Hilver-
sum. Bert Flas, evenals Jussen slag-
werker bij de 'Phil' van Bocholtz,
komt vanaf september in vast
dienstverband met remplacanten-
contract van het Noordhollands
Philharmonisch Orkest. Voor Wer-
ner Otten een bewijs, dat men in
Maastricht op de goede weg bezig is.

In een land, waarin de onder in-
vloed van bezuinigingen doorge-
voerde reorganisatie van het orkes-
tenbestel diepe sporen heeft nagela-
ten (en dat nog gaat doen), is het niet
gemakkelijk voor een afgestudeerd
musicus aan de slag te komen. Ook
niet voor een slagwerker. „De banen
liggen inderdaad nietvoor het opra-
pen", peinst Werner Otten. „Maar de
goeden die komen er, wat er ook ge-
beurt. Kijk maar naar onze jongens
bij het Nationaal Jeugd Orkest, het
bewijs ligt op tafel. Via zon orkest
kun je gemakkelijk doorstromen.
En bovendien ondervinden de jon-
gens aan den lijve wat op de les ver-
teld wordt. Ze spelen Mahler,
Bruckner, Berlioz, Strawinsky in
belangrijke muziekcentra als het
Concertgebouw en Vredenburg.
Dat hebben ze voor op anderen."
Ook bij slagwerkers is de eerste slag
blijkbaar een daalder waard...

" Werner Otten (midden) werkt met Bert Flas (voorgrond) en
Raymond Curfs aan de instudering van de paukenpartij van
de eerste symfonie van Mahler, die op het reperoire van het Na-
tionaal Jeugd Orkest is gezet.

redactie: jos frusch

'Entree' over
Limburgse

Amsterdammers
HEERLEN - Vanaf aanslaande
dinsdag besteedt de NCRV-televisie
in vier afleveringen van het cultuur-
programma 'Entree' (Nederland 1,
22.40 uur) aandacht aan 'De Lim-
burgse Amsterdammers. Dat is een
viertal uit Zuid-Limburg afkomsti-
ge kunstenaars, dat na 1945 naar
Amsterdam trok om zich als schil-
derte ontwikkelen.

In het eerste programma van 'En-
tree' wordt aandacht besteed aan de
uit Heerlen afkomstige kunstenaar
jefDiederen. Hij vertrok in 1943 op
23-jarige leeftijd naar Amsterdam,
waar hij aan de Rijksacademie zijn
studie voortzette, die hij aan de

Kunstnijverheidsschool van >
tricht begonnen was. De AW
damse Limburgers verwierven
huntypisch expressieve manitf
schilderen nationale en intern1
nale erkenning. Het wer,k van
deren wordt gekenmerkt door*
togen expressiviteit, waarin »
en helderheid een belangl
plaats innemen. De natuur e"
poëzie zijn meermaals een bron
inspiratie voor de kunstenaar-
Het tweede programma van dit'
luik, dat tot stand is gekomen
medewerking van de Limbu;
producers Peter Crombach en»
as van der Hijden, is gewijd aan
Molm en wordt uitgezonden of
juli. Pieter Defesche is hoof«
soon in de derde aflevering °j
augustus, terwijl Ger Latasterd'
sluit op 12 september.
De programma-onderdelen oV#
Limburgse Amsterdammers d*
telkens ongeveer twintig minuf

Verder in.....
KERKRADE - In de Hofvan Eren-
stein, Oud Erensteinerweg te Kerk-
rade, wordt komende zondag het
laatste concert in de serie Erenstei-
ner Concerten gegeven. Vanaf 14.00
uur zal Marijke van Kooten, eerste
violiste van kamerensemble Con-
traint, concerteren. Begeleid door
pianist Frans van Ruth voert zij
werken uit van Brahms, Schumann,
Roussel en Escher.
Ger Withag neemt komende zon-
dag officieel afscheid van het Kerk-
raads Mannekoor St. Lambertus.
Tijdens een festvergadering in het
Hubertushuis zal Withag in de bloe-
metjes worden gezet, waarna om
14.30 uur een afscheidsreceptie be-
gint.
THORN - In de Abdijkerk van
Thorn wordt komende zondag een
concert gegeven door het kamer-
koor Camera Nova uit Nijmegen.
Onder leiding van Hans Hofland zal
dit uit ongeveer dertig zangers en
zangeressen bestaand koor een En-
gels programma uitvoeren met wer-
ken van Purcell, Charles Wood, Ley,
Wesley, Bainton en Parry. Het con-
cert begint om 19.30 uur.

LIMBRICHT - Inkasteel Limbf
concerteert komende zondah
Limburgs Barok Consort °Louk Maas. Vanaf 15.00 uur w°'
werken uitgevoerd van BoisJtier, Caldara, Bach, Corelli en 'noni.

puzzel van de dag

Horizontaal
1, york om aal te steken; 8. sierlijke tafel-
fles; 9. voegwoord; 11. bewaarplaats voor
vis; 12. muzieknoot; 13. wreedaard (fig.);
15. hetzelfde (Latijn); 17. Europeaan; 18.
keramisch produkt; 19. voorzetsel; 20.
winters voertuig; 21. boodschapper; 23.
uitwerpselen bij een vulkaanuitbarsting;
25. tegenstelling van west; 26. traditie als
aanvulling op de wet; 27. bijwoord; 28. lid-
woord; 30. laatstleden (afk.); 31. belege-
ring; 33. tweewielig voertuig.

Verticaal: , "1. roofvogel; 2. maangestalte (a^'l
grofste drukletter (verouderd); 4. rutf.jl
(van taal); 5. kijfachtig; 6. voltooid; '■ U
in Frankrijk; 10. humeurig persoon. j
roofvis; 14. al; 16. geheel van in-draaide vezels; 21. scherts; 22. veJ
vingsmidder; 23. draagbalk; 24. ka» 3
boek; 29. telwoord; 31. geluid v.e. scn
32. persoonlijk vnw.
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Oplossing van gisteren: h1. amarant; 2. gavotte; 3. kroniek; *"ï!
tiënt; 5. antenne.

(ADVERTENTIE)

GOED ZIEN GOED OGEN^J jTj

KONTAKTLENZEN 1
MET ZORG BEKEKEN I

Moe mooi sommige brillen ook zijn, ze zitten weleens flink inde weg.
Daarom zijn de kontaktlenzen ontwikkeld.

De kontaktlenzen van Strauss De Ruiter opticienszijn metzorg bekeken en
geselekteerd om u het allerbeste te kunnen adviseren. Hoogstandjes in techniek,
perfekt gevormd en zitten als gegoten.

De Strauss De Ruiter kontaktlenzenspecialisten zijn voortdurend op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen en testen Uw ogen met de modernste
apparatuur.

Olnrl jwLt K ICK MQDEBRILLEN +KONTAKTLENZEN (JSjj
■liailMHi'CTl | Promenade 60' Heerlen Tel. 045-714821 V—'^A

Limburgs dagblad

sagarmatha panda en de vakantievoerder



'Acute knelpunten vereisen snelle aanpak'

NZR wil herstelplanvoor g ezondheidszorg
n i an de redactie binnenland

e ]*ECHT - De Nationale
vindt dat er

»or "erstelplan moet komenLr gezondheidszorg.r ral acute knelpunten zul-Jp £el m°eten worden aan-|(ïnri , e economie is gro-
Jin eels hersteld en veel men-
H£ft Proiiteren daarvan, zei
■eldKV°orzitter prof' dr G- vanm «hoven gisteren in Utrecht
Kn &lgemene vergadering
| 'de raad.

Bmen^"Wo°rdvoerder zei dat in deBr^co Jaren een groter deel van
" !bru f^ ornische groei moet worden

Voor verbetering van de
>ods t idszorg' Er zi Jn acute

I-' itiw "Naties op het gebied van de
4 -rson61-!2^ 11 wachtlijsten, ernstige

tig [p?elstekorten en de vergrij-
Ij u\- *°t capaciteitsproblemen.

(■e'var' tte voor 's°hdariteit van het
Jhuletene^e gezonde deel van de na-
Jfe6n

, degenen, die wegens ziekte
8a» , "andicap minder' van de wel-I Kunnen profiteren.
i

" ch getïliddelde Nederlander kan
oflovP et °genblik heel wat ver-

i iiiftjjt?n °P het gebied van con-
'oon leve bestedingen, vakanties,
fote ot en hobby's Maar een
jêle gr°ep mensen blijft op essen-
*l. llriten van de welvaart versto-
kg'nQj^en die dringend behande-
j*n of

nel:)ben moeten soms we-; !^kenhE^^s maanden wachten op
ifirijJ^isopname. Voor veel zwak-
-1 nis er geen plaats en als ze
1 hi °PSenornen worden ze vaak
'f*inia ot overgelaten omdat er te
Kerf Personeel is, aldus Van Veld-

pijnend
°k i VerPleeghuizen en psychia-
trie zielcenhuizen doen zich

I de situaties voor. Gedeti-
I Jjètv'Jl mogen in Nederland niet
I v eeen in één cel. Op het ge-
Ir*°rd e Privacy en het onge-
I H 2i- genieten van nachtrust heb-I TOiënlj^vaak heel wat beter dan
1 S>r a

*n sommige instellingen
| V°orz ẑondheidszorg, zei de NZR-

■blg y Premies stijgen door verho-
-11 de uitgaven voor gezond-er, i0 'eidt dat tot vermindering

't V o°Pkracht. Maar volgens

' garanti oven staan daar betere

'' s°ede
s tegenover voor kwalitatiefv°or,; en Voor iedereen bereikbare

,j leningen.
I ?"ereidat tot de herstelmaatregelen
I verbetering van de ar-

foridh °^rwaai'den behoort. De ge-
g 7sX voldoende ge-

J)en aaCeerdPersoneel moeten kun-
al er » ekken en vasthouden, zo-,

I Vlst^T,611 eind komt aan de perso--4rulc e«orten en de te grote werk-

Twee studentenleiders gearresteerd

Jacht in China op
vakbondsleides

PEKING - De Chinese autoritei-
ten hebben gisteren arrestatiebe-
velen uitgevaardigd tegen drie
leiders van een 'illegale' vak-
bond. Zij worden volgens de Chi-
nese staatstelevisie beschuldigd
van „het organiseren en aanzet-
ten tot contra-revolutionaire ac-
tiviteit". De mannen behoren
vermoedelijk tot de oprichters
van de 'autonome vakbond van
arbeiders in Peking' dieeind mei
het licht zag. De bond had zijn
hoofdkwartier in tenten aan de
rand van het door studenten be-
zette Plein van de Hemelse Vre-
de dat op 3 .en 4 juni door het le-
ger met geweld werd ontruimd.

Vermoed wordt dat de vak-bondsmensen in dat weekeinde

de eerste klappen hebben gekre-
gen. Enkelen van hen zouden
zijn omgekomen in de strijd,
maar wellicht dat de Chinese
autoriteiten nu arrestatiebevelen
uitvaardigen om hun dood te
verdoezelen. Dat wordt vermoed
in het geval van de dinsdag uit-
gevaardigde arrestatiebevelen
tegen 21 studentenleiders. Twee
van hen, Wang Dan en Wuerkai-
xi, worden dood gewaand. Twee
anderen werden gisteren gear-
resteerd. Het totale aantal arres-
taties in China loopt in de hon-
derden.
In het televisiejournaal werd ver-
der gezegd dat al zeker 15 vak-
bondsactivisten zijn gearres-
teerd. De Chinese televisie zond
maandag al beelden uit van de
arrestatie van acht vakbonds-
mensen, onderwie vier vrouwen,
in Shanghai. Zij zouden een ille-

gale vakbond hebben opgericht.
Soortgelijke arrestaties zouden
al hebben plaatsgehad in de ste-
den Harbin, Changsha en Wuhan
zouden vakbondsactivisten zijn
opgepakt.

Gisteren werd ook twee Ameri-
kaanse journalisten gelast het
land te verlaten. De uitzetting
komt op een moment van
groeiende spanning tussen de
VS en China. De Chinezen zijn
woedend dat de Amerikanen in
hun ambassadein Peking onder-
dak verlenen aan de gezochte
dissident Fang Lizhi en zijn
vrouw.

Kohl positief over bezoek Sovjetleider

Gorbatsjov doet
zaken in Stuttgart

Van onze correspondent
BONN - De Westduitse kanselier
Helmut Kohl heeft gisteren een po-
sitieve balans opgemaakt van het
bezoek van de Russische staats- en
partijleider Michail Gorbatsjov, dat
vandaag met een bezoek aan de
deelstaat Noordrijn-Westfalen
wordt afgesloten.

Gisteravond hadden Kohl en Gor-
batsjov een laatste gesprek, waarbij
ze persoonlijk nader tot elkaar wil-
den komen. Bonn en Moskou gaven
verder een verklaring uit waarin zij
onderstrepen dat nog open kwes-
ties, zoals samenwerking in de
ruimtevaart, snel zullen worden op-
gelost. De ministers van Buiten-
landse Zaken Genscher en Sjevard-
nadze ondertekenden een docu-
ment over wapenvermindering,
waarin zij aandringen op een mon-
diaal verbod op chemische wapens.

Gisteren bracht het echtpaar Gor-
batsjov door in Baden-Württem-
berg, de deelstaat die al vele jaren
goede handelsbetrekkingen onder-
houdt met de Sovjetunie. Centraal
stond de uitbouw van de economi-
sche samenwerking. Gorbatsjov en
minister-president Lothar Spath
kwamen overeen dat er een ge-
meenschappelijk industriepark in
de Sovjetunie wordt gebouwd.
De Russische leider bracht een be-
zoek aan Stuttgart, waar hij de oogst
van twee dagen harde politieke ar-
beid wilde oogsten. Na de plichtma-
tige handtekening in het gouden
boek werd er over zaken gepraat.
Westduitse industriëlen spraken de
hoop uit dat het bezoek van Gor-
batsjov nieuwe impulsen geeft aan
de de samenwerking tussen West-
duitse en Russische bedrijven in
joint-ventures, die na een aardige
start in het slop is geraakt.

Goeiene angst
minderheden
in Oezbekistan

MOSKOU - In de Sovjetrepubliek
Oezbekistan groeit de angst onder
andere minderheden met de dag dat
zij net als de Mescheten door etni-
sche Oezbeken zullen worden ver-
volgd. Dit heeft het weekblad Mos-
cow News gisteren gemeld. Het be-
richt komt op een moment dat pre-
mier Nikolaj Ryzjkov de Mesche-
tisch Turkse gemeenschap voor-
hield dat zij mogelijk zouden kun-
nen terugkeren naar Georgië van
waar zij in opdracht van JosefStalin
in 1944 werden gedeporteerd.

In de Sovjetmedia wordt bericht dat
de ongeveer 12.000 soldaten van het
ministerie van Binnenlandse Zaken
er uiteindelijk in geslaagd zijn een
einde te maken aan het bloedvergie-
ten. In tien dagen zijn in Oezbekis-
tan - volgens officiële cijfers - 90
mensen om het leven gekomen en
werden 90 personen gewond. Tien-
tallen Oezbeken zijn gearresteerd
op beschuldiging van moord.

9 Zie ook pagina 5

binnen/buitenland

Tevredenheid over
nieuw aangiftebiljet

pn
_ De burger is tevre-| 'n over het nieuwe aangiftebil-

J* voor de belastingen dat dit
jj ls 'ngevoerd. Volgens 51 pro-

Jl e K^ an de mensen is het nieu-
nt
,
n °S& gemakkelijk in te vul-,„ | ÖIJ het oude biljet was maar

et Pr<>cent die mening toege-
fl j,?n- De uitleg bij het nieuwe~ e

Jet wordt door 59 procent van■i >Bs°ndervraagden gewaardeerd
k \f} a cht procent bij het oude
gi £*■- Het woordgebruik bij het
»r, 0 wp biljet wordt nog maar4 procent moeilijk gevon-

den. Bij het oude biljet was dat
22 procent.

Dat werd gisteren bekendge-
maakt bij de presentatie van het
jaarverslag 1988 van de belas-
tingdienst. Verleden jaar kwam

5,4 miljard gulden (vijf procent)
meer aan belasting binnen dan in
1987. Voorspeld wordt dat dit
jaarde grens van 120miljard gul-
den zal worden overschreden.
De omzetbelasting was met 35,9
miljard gulden het meest op-

brengende belastingonderdeel

Het verslag ging ook in op de zo-
genoemderentesignering: de eis
dat banken gegevens over rente-
inkomsten van cliënten doorge-
ven aan de belastingen. Verleden
jaar zijn 24 miljoen gegevens
door de banken verstrekt. Op ba-
sis van de gegevens werd ont-
dekt dat over 230 miljoen gulden
aan inkomsten geen belasting
was betaald. Naar aanleiding
daarvan werden 54.000 navorde-
ringsaanslagen opgelegd.

Veel doden
bij gevechten
in Oeganda

SOROTI -Het Oegandese rege-
ringsleger heeft in het weekein-
deruim 300 opstandelingen ge-
dood in een van de hevigste ge-
vechten tussen leger en verzet
sinds president Yoweri Muse-
veni in 1986 aan de macht
kwam.
Een zegsman zei dat het leger
zaterdag gedurende vier uur
strijd leverde met meer dan
1.500 verzetsstrijders nabij de
plaats Soroti, ongeveer 200 km
ten noordoosten van hoofdstad
Kampala.

De Oegandese minister van
Staat Betty Bigombe verklaar-
de dat ongeveer 3.000 verzets-
strijders zich de afgelopen we-
ken hebben overgegeven.

Ombudsman
kapittelt

Financiën
DEN HAAG - Ongehuwde bejaar-
den en hulpbehoevende gehandi-
capten van 27 jaar en ouder worden
door het ministerie van Financiën
gediscrimineerd. Als zij van ande-
ren dan de naaste familie hulp krij-
gen, worden zij door het ministerie
ingedeeld in belasting-tariefgroep I.
Zijn het naaste familieleden die hen
verzorgen, danworden zij als alleen-
staanden aangemerkt en in de gun-
stiger tarief-groep II ingedeeld.

De Nationale Ombudsman, mr drs
Oosting, vindt niet alleen dat Finan-
ciën daarmee discriminerend han-
delt, ook is het fiscaal beleid van het
ministerie in strijd met het Interna-
tionaal Verdrag inzake Burger- en
Politieke rechten en de Grondwet.
De ombudsman dringt er bij staats-
secretaris Koning (Financiën) op
aan deregeling te wijzigen.

De Ombudsman komt tot zijn aan-
beveling op grond van een klacht
van een ernstig lichamelijk gehan-
dicapte vrouw uit Leidschendam.
Zij heeft geen familieleden die haar
de noodzakelijke hulp en verzor-
ging kunnen of willen bieden en
vond een andere alleenstaande
vrouw bereid bij haar in te trekken,
op niet-commerciële basis.

Minister: door afspraken herstel koppeling

De Koning wil
sociaal contract

Van onze parlementsredactk
DEN HAAG - Minister De Koning
(Sociale Zaken) gaat met werkge-
vers en vakbonden praten over ver-
dere loonmatiging in 1990. Door af-
spraken in een sociaal contract wil
de bewindsman de koppeling tus-
sen lonen en uitkeringen, die het ka-
binet op zichzelf voorstaat, herstel-
len.

De bewindsman heeft dit gisteren
in de Kamer gezegd. De Koning
wees erop dat het kabinet alles moet
doen wat in 's lands belang is. Over-
leg over een sociaal contract past in
dat kader, aldus De Koning. Vol-
gens hem zal ook de komende jaren
werk boven inkomen moeten gaan.

De minister gaf verder te kennen
dat het demissionaire kabinet in de
begroting voor 1990 een gelijkwaar-
dige ontwikkeling van inkomens in
de bedrijven en in de overheidssec-
tor nastreeft. Dat betekent zoveel
als een herstel van de koppeling.
Volgens berekeningen van het Cen-
traal planbureau zou daar 3 miljard
gulden voor nodig zijn, uitgaande
van een stijging van de lonen met
twee procent.

DeKoning zei verder dat overschot-
ten in de sociale fondsen naar de

mening van het kabinet gebruikt
moeten worden voor het Verlagen
van sociale premies. Ook dit plan
wordt in de begroting 1990 ver-
werkt. Met de premieverlaging, en
de reeds eerder afgesproken belas-
tingverlaging volgens de plannen-
Oort, wil het kabinet ook bijdragen
aan het scheppen van meer banen
en het bestrijden van de werkloos-
heid. In de begroting voor volgend
jaar zal verder koopkrachtbehoud
voor eenieder uitgangspunt zijn.

De oproep aan het kabinet om met
de werkgevers en vakbonden te
gaan praten over een sociaal con-
tract voor 1990 is afkomstig van
CDA-fractieleider De Vries. Hij
kreeg gisteren in de Kamer steun
van D66.

Wöltgens (PvdA) riep de demissio-
naire minister op alleen een techni-
sche begroting voor 1990 te maken
en verder geen beleidsbeslissingen
te nemen, al dan niet na overleg met
werkgevers en vakbonden.
WD'er Linschoten zei op zich geen
bezwaar te hebben tegen gesprek-
ken tussen kabinet, werkgevers en
vakbonden. Volgens hem kan er
echter niets concreets worden gere-
geld.

punt uit
Benzine

De prijs van een liter benzine
gaat morgen met twee cent om-
laag. Een liter superbenzine
gaat dan aan de zelftankpomp
173 cent per liter kosten en een
liter euro loodvrij 164 cent. Die-
selolie wordt een cent per liter
goedkoper, zodat de prijs daar-
van op 86,2 cent per liter komt.

Vakantiebaan
Kroonprins Willem-Alexander
heeft een vakantiebaan als,
'Vliegende Dokter' bij de Afri-
can Medical Research and Edu-
cation Foundation (AMREF) in
Nairobi. De prins, die gisteren
in de Keniase hoofdstad aan-
kwam, zal zes weken als onbe- j
taald vrijwilliger artsen en ver-,
pleegsters naar afgelegen ge-,
bieden in Kenia en Tanzania
vliegen.

Autotelefoon
PTT Telecom verwacht dat het
aantal autotelefoonaansluitin-
gen dit jaarverdubbeld zal wor-
den. Het zou dan de 60.000 pas-
seren.

CRI
De Centrale Recherche Infor-
matiedienst (CRI) gaat zich,
specialiseren op het terrein van ade bestrijding van milieucrimi-'
naliteit. Bij de CRI wordt de,
sectie Milieucriminaliteit opge-
richt. Deze vorm van criminali-
teit neemt namelijk steeds,
zwaardere vormen aan.

Afgetreden
De voorzitter van deLandelijke
Studenten Vakbond, Nicky de
Hiep, is gisteravond afgetre--
den. De LSVB noemt als reden
voor haar aftreden een uit-
spraak van De Hiep over de
harmonisatiewet, die in tegen-
spraak is met het beleid van de
LSVB.

Beurs
Studenten tussen 18 en 21 jaar:
wiens ouders zijn gescheiden,
dreigen de komende maanden1
in financiële problemen te ra-'
ken. De Informatiseringsbank,
in Groningen - het landelijk
uitvoeringsorgaan van de Stu-
diefinanciering - zal hen voor- j
lopig geen aanvulling geven op'de basisbeurs. Het gaat om
mensen die dit jaar een aan-
vraag indienen.

Monroe
HetBritse fotomodel Kay Kent,
dubbelgangster en groot be-
wonderaarster van de Ameri-
kaanse actrice Marilyn Monroe,
heeft haar einde gevonden on-
der dezelfde omstandigheden
als haar idool. Overigens is de
familie van Kent er wel van
overtuigd dat zij zelfmoord
pleegde.

Vrijlating
Een extremistische groepering,
in Libanon heeft gisteren be-j
kendgemaakt spoedig de Belg*
Jan Cools vrij te zullen laten.
Cools werd vorig jaarmei in Li-.-
banon ontvoerd.

Geridderd
Koningin Elizabeth van Groot-
Brittannië heeft gisteren de-
vroegere Amerikaanse presi-,
dentRonald Reagan geridderd.
Reagan zal echter niet door het'
leven gaan als Sir Ron. Dit is.
een voorrecht dat voorbehou-
den blijft aan Britse onderdak
nen of inwoners van het Geme-'
nebest.

Granaria
Als de Rotterdamse veevoeders
handelaar Granaria besluit met
de 9,6 miljoen gulden schade^
vergoeding van de overheid
eigen schepen te kopen, dan
zullen de binnenschippers op-
nieuw tegen dit eigen vervoer
in actie komen. Vorig jaar wa-
ren de schippersacties gericht
tegen de goedkope vervoers-
methode van Granaria om een
groot deel van het eigen ver-
voer te laten verrichten in eigen
duwbakken met per gelegen-
heid gecharterde duwboten.

Aanslag
Bij een aanslag in een café ia
het Zeeuws-Vlaamse dorpje'
Retranchement zijn twee Turk-
se mannen ernstig gewond ge-,
raakt. Twee mannen vuurden'
omstreeks half twaalf een salvo,
schoten op de twee mannen af.
De politie vermoedt dat de aan-
slag om politieke redenen is ge-
pleegd.

Hulp
Indonesië kan voor de komen-
de jaarperiode 1989/90 rekenen
op 4,3 miljard dollar (ruim 9,5
miljard gulden) aan buiten-
landse hulp. Daartoehebben de.
veertien landen en vier interna-
tionale organisaties die deel
uitmaken van de Intergouver-
nementele Groep inzake Indo-
nesië (IGGI) zich gisteren in
Den Haag verplicht.

Honderden Chinezen
verzamelden zich gisteren
bij de Amerikaanse
ambassade in Peking voor
het verkrijgen van een
visum voor de VS. De VS
hebben besloten iedere
Chinees die het land wil
verlaten, een visum te
verlenen. Voortdurend
patrouilleren Chinese
militairen bij de
VS-ambassade, waar de
dissident Fang Lizhi zich
schuilhoudt.

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

r*r> * \fj%i%] n »; aa il1"j [gun vader ZN slipper
II ■^^ Leder Zweedse muil
H|-^iy/^Cr^^l in zwart, naturel of licht grijs.

ÉBcutceb PRESBURG
WINKELCENTRUM 'T LOON. HEERLEN SAROLEASTRAAT 38. HEERLEN

(ADVERTENTIE)

I Limbus Dflflb,aJ« 1^Lêpiccolos j
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fcëj ' B ballen,indeauto,opvakantieenalsmo- TELEFUNKENHP2O4 tot kopieëren op dubbele snelj
* HUI E nitor op de videocamera.'Haarscherp ComposetmetFMstereo,MG,KG,LG, werkt op lichtnet en batterijen. Lel

-L—.gy^HHi I en perfektvan kleur. Snelzoeksysteem f 2x20Watt uitgangsvermogen,afneem- baar in zwart en wit. I .
E-S__s_SJ WM\ voor alle zenders. Ingebouwde anten- _rm _. _^ _^ t-^ _^^ _*^ _^ bare 2-weg bassreflex luidspreker- V_J
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VOGELZANGPRIJS I ■ -" -" 1 1 _"! ■ ■ dubbelcassettedeck met mogelijkheid VOGELZANGPRIJS

439 ftl Cld^ Idltl l 295 1
TELEFUNKEN^ w/ SONY SONY , ±

■liften» yy l| T7ÜTt,dCCD'n _*___ Ir^lP(--|H§>|| VcridööClL/ tttó|
IJ leletefcsijff ïtjj^ "f^i /l f\ /^ SONY D-20A JUBILEUMMODEL " bbc,
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TELEFUNKEN S-250 TXT SUPER Pseudo-stereo schakeling, voor een ,^% ; 1 I(^ _F .M^ Discman op de markt, vandaar dit spe- SONY WMB 602 JUBILEUMMO* lue
PLANAR STEREOKLEUREN- verbreding van het stereo geluids- 19 W^t W^l. Vy £J V^ ciaal model Discman met de belan- Het is al weer 10 jaargeleden dats tvs nTELEVISIE Zeer modernekleurentele- beeld.TeletekstmgebouwdmetBpagi- -"* ~^ "■ ~~ ""-"* ~^ . ~^^ grijkstezoek-en herhaalfunkties, mklu- de eerste walkman opde marktbrac
visie meteen 63cm superplanar recht- na's geheugen, 2x Euro/Scart-aanslui- f . sief shuttle play, duidelijk LCD display, daarom heeft Sony nu een super * {
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hoekige black matrix beeldbuis(59 cm tmg voor video, aansluiting naar de Hi- ~' lijnuitgang voor aansluiting op de ste- man geïntroduceerd met autorever! ue
effektief), synthesizertuner metS-band, Fi-installatie, hoofdtelefoon en externe — — r-, _, _, — _^ _*^

__
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Watt muziekvermogen stereo verster- de afstandsbediening met verlichte ■ I I f |% / I * I kabel, draagnem,Discman historybook perfekt basgeluid. Inkl. hoofdteleW «K t
ker met 2x2-wegluidspreker systeem funktie-indikatie. Wwl f\ \ I %/ ■ en stereo hoofdtelefoon. ennemklip.
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PHILIPS CD 480 CD SPELER snelheid, waarvan twee versneld hoor- /«|jm| j|^Sl| cn v
RECORDER " systeem dat u zeer snel een bepaalde TELEFUNKEN CD 300 CD SPELER tic, digitaleuitgang. Hoofdtelefoonaan- Laatste nieuwe CD speler met zeer baar zijn. LED display voor tijd- of }BB fe
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qitale tracking Voorbereid voor tele- ningop8 programma's in 1 jaar.Hyper- filter voor een schoonen helder geluid, VOGELZANGPRIJS grammeren mogelijkvan 20 nummers. perfekte geluidskwaliteit. Aansluiting STAR LCIO PRINTER Leverbaar met 8 bit eentronies para*
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nele adapter Real time bandteller met Kindersiot.stilstaand beeld. Inklusiefaf- straals laser voor perfekte spoorvol- gorde afspelen van de nummers of de hoofdtelefoon. Uitvoering zwart. 144kar./sec. in draftmode, 80 koloms face
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-scan zorgen d.m.v. "half-loading" VOGELZANGPRIJS nummers. Index-en speelduur-mdika- voor Bcm CD single. Drievoudige zoek- VOGELZANGPRIJS tracktor feed. Origineel + 3 kopieën. VOGELZANGPRIJS
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Beginpunt
.j % ■).■ n m de zuidelijke republie-

leiH onder het bewind van par-
ui in 5 Michail Gorbatsjov begon-

* 'tos a hoofdstadvan Kazachstan
*>g d 'in december 1986. Aankl-
ik aartoe was het afzetten van de

/l)Sw e Partijleider, die door een
■en J*T(^ vervangen. De rellen wer-|ia»j * harde hand onderdrukt,
"om vormden het beginpunt van
'"der demonstraties mdc viere 'slamistische republieken in- Toerkmenistan,
ir, e,cistan, Kirgizië en Tadzjikis-

Bela ..
etoe gnJk is dat de islamitische
iti^^chap in de Sovjetunie
6rs m geen vertegenwoordig-
en v eer heeft in de centrale orga-
>evr an °-e Partij in Moskou," aldus
*t'onUr' Carrère d'Encausse. De
Ver ?a"teiten zijn daar overigens
'OoM-et algemeen slecht vertegen-aigd.

„Gorbatsjov koestert een duidelijk
wantrouwen jegens de islamieten.
Hij heeft ze allemaal uit de centrale
organen, het Politburo en het Secre-
tariaat van het Centraal Comité, ge-
werkt. Daarom is er nu niemand die
de stem van van de zuidelijke repu-
blieken vertegenwoordigt." Deze
voelen zich dan ook uitgesloten en
de anti-Russische gevoelens nemen
toe.

Volgens mevrouw Carrère d'En-
causse is het dan ook geen toeval
dat een Oezbeek, Rafik Nisjanov,
vorige week is gekozen als voorzit-
ter van de Nationaliteitenkamer van
de Opperste Sovjet. Om de span-
ning in dat gebied weg te nemen en
als erkenning van de plaats die de
islamieten numeriek in het land in-
nemen, aldus de professor.

Zij wijst erop dat minister, van Bui-
tenlandse Zaken Edoeard Sjevard-
nadze weliswaar Georgiër is maar
niet als vertegenwoordiger van zijn
republiek in het Politburo zit, maar
als minister. En de Oekraïense par-
tijleider Vladimir Sjtsjerbitski, een
tijdgenoot van oud-partijleider Leo-
nid Brezjnjev, is nog steeds lid van
het Politburo omdat het Gorbatsjv
niet is gelukt hem aan dekant te zet-
ten.

" Een uitgebrand
wrak van een

personenauto in
de straten van de
Oezbeekse stad

Kokand na hevige
botsingen tussen

Oezbeken en
Mescheten.

Bij de onlusten in
Oezbekistan

vonden meer dan
honderd mensen

de dood.

Tindemans wil

voorzitterschapEuroparlement
>hn i|,S.EL -De Belgische minister
ktwUltenlandse Zaken, Leo Tin-, ' heeft gisteren voor het

/, °PenlÜk gezegd dat hij na de
V , 2lngen van zondag voorzitter
Vde l E.ur°Pees Parlement wil

' 1- zi Jn afscheid van de in-
Uertiar,°nale pers in Brussel zei Tin-
i^ant S "dat hij zich niet aan deze
ke n ..lw°ordelijkheid mag onttrek-
k dcvp erkiezingen van 1981 deed„ er Tindemans ook al eens
i u naar de voorzitterszetel in
L°lk<! g- Binnen de Europese

(EVP) moest hij toen
erspit delven tegen de West-

est, Egon Klepsch. Klepsch
|6ji aJ^S*- °P zijn beurt afleggen te-Ven, anse liberaal Simone Veil.~ t

ans verdween na twee jaar
"ister\ arlement om in België mi-
Vri,, an Buitenlandse Zaken tes. yen.Russisch

Alle voorgangers van Gorbatsjov
zijn opgeklommen in de partijhië-
rarchie in niet-Russische republie-

ken, waar zij dus hun aanhang had-
den en wat de samenwerking tussen
die republieken en de centrale auto-
riteiten in het Kremlin vergemakke-
lijkte. Gorbatsjov is daarentegen
heel Russisch, hij heeft zijn hele
loopbaan in Rusland doorlopen.
„Het is voor het eerst dat een leider
in de praktijk niet weet wat een re-
publiek is," zegt mevrouw Carrère
d'Encausse.

In de bewustwording van de islami-
tische republieken is het demografi-
sche aspect heel belangrijk. In 1979
maakten de islamieten 17 procent
uit van de totale bevolking van de
Sovjetunie, nu is dat circa 20 pro-
cent, oftewel 59 miljoen mensen.
Terwijl de gemiddelde bevolkings-
groei in het land drie procetit is, is
dat voor Tadzjikistan 35 procent en
voor Oezbekistan 24 procent, aldus
de Parij se hoogleraar, die zich ba-
seert op de officiële cijfers die in
mei dit jaar werden gepubliceerd.
Zij werd in 1979 bekend met haar
boek over het islamitische reveil in
de Sovjetunie 'L'empire éclaté'.

Bewuestwording
De islam in de Sovjetunie is een
vorm van sociale organisatie. Het
religieuze aspect speelt een veel
minder belangrijke rol, zegt me-
vrouw Carrère d'Encausse. De
Iraanse revolutie van 1979 heeft
weliswaar een grote invloed gehad,
maar het gaat daarbij meer om de

collectieve bewustwording dat de
islam een belangrijke plaats in-
neemt in de moderne wereld, dan
om het geloof. Zij wysterop dat Iran
bovendien sji'itisch is, terwijl de
Sovjet-islamieten sunnieten zijn.

„Een concreet voorbeeld is dat jon-
getjes in Centraal-Azië nu steeds va-
ker worden besneden, niet als reli-
gieus symbool, maar als symbool
van sociale integratie."

Rellen
Tegen deze achtergrond van
groeiende irritatie ten opzichte van
het centrale bewind moet men ook
de recente rellen tussen Oezbeken
en Mescheten, de etnische Turkse
minderheid in Oezbekistan, bekij-
ken, aldus mevrouw Carrère d'En-
causse. De Oezbeken vormen het
grootste volk, met 19 miljoen men-
sen. Zij hebben het gevoel de leiders
van de islamitische wereld in de
Sovjetunie te zijn. De mufti van
Tasjkent wordt beschouwd als een
soort tweede minister van Buiten-
landse Zaken van de Sovjetunie
voor de islamitische wereld.

Het solidariteitsgevoel met de ande-
re islamitische republieken, met
wie zij zowel de taal (Turks) als de
islam gemeen hebben, groeit. Er is
dan ook een groot onbegrip voor
groepen die niet willen assimileren,
zoals de Mescheten. „Het lot van de
Mescheten is tragisch," aldus de

hoogleraar. Zij hebben geen verte-
genwoordigers in Moskou. En in te-
genstelling tot bijvoorbeeld de Ar-
meense bevolking in Nagorny-Ka-
rabach (de Armeense enclave in
Azerbajdzjan), worden zij door geen
enkele andere bevolkingsgroep ge-
steund.

'Overheid moet snel keuzes maken'

Dekker: weinig vaart
in reorganisatieplan

Van de redactie binnenland

DEN BOSCH - Prof. dr. W. Dekker
vindt het „ronduit teleurstellend"
dat er zo weinig vaart zit in de reor-
ganisatie van de gezondheidszorg
en van het systeem van ziektekos-tenverzekeringen. De commissie
waarvan hij voorzitter was, heeft er
al in maart 1987 advies over uitge-
bracht. Dekker zei gisteren op een
door de provincie Noord-Brabantgeorganiseerd congres in Den
Bosch weinig gelukkig te zijn met
de vertaling van de aanbevelingen
in concreet beleid en met de voort-
gang daarvan.
De in de afgelopen twee jaar geuite
kritiek richt zich volgens hem vaak
op details en ook op totaal verschil-
lende onderdelen van het advies, al
naar gelang de bril, waardoor het
wordt gelezen. Hij waarschuwde
dat het totaalbeeld en de samen-
hang tussen deverschillende onder-
delenvan het plan niet verloren mo-
gen gaan.

'Niet elitair'
Dekker bestreed dat invoering van
het concurrentieprincipe zou leiden
tot een elitaire gezondheidszorg ten
koste van mensen met weinig geld
en een minder goede gezondheid.

Ook uit de acceptatieplicht, voor de
basis- zowel als voor de aanvullende
verzekering, blijkt dat handhaving
van de solidariteit tussen gezond en
ziek en jong en oud het doel is, zei
hij. Hij verwacht ook dat grote delen
van de bevolking zich aanvullend
zullen verzekeren, gezien het belang
van de zorgonderdelen die buiten
het basispakket vallen.
„Ruim twee jaar na het verschijnen
van het advies is het nu aan de over-
heid om de politieke moed op te
brengen om met voortvarendheid
de nog noodzakelijke keuzes te ma-
ken en die te effectueren," aldus
Dekker.

Voorzitter J. Hendriksvan de Natio-
nale Raad voor de Volksgezondheid
toonde zich juist ingenomen met de
„adempauze" die is ontstaan door
de val van het kabinet. Dat maakt
het volgens hem mogelijk de balans
op te maken. Bovendien kunnen de
politieke partyen hun standpunten
verduidelijken.
Hendriks mist in het plan-Dekker
de regionalisatie, een begrip dat vol-
gens hem nauwelijks met markt-
werking is te verenigen. Toch vindt
hij regionaal overleg nodig tussen
zorgverleners en zorgverzekeraars -
met inspraak van de consument -over omvang en prijs van het zorg-
pakket.

Vreemdelingen
De Mescheten, een groep van
160.000 mensen, zijn afkomstig uit
het zuiden van Georgië. Zij werden
in 1943 door Stalin gedeporteerd,
zogenaamd omdat zij zouden heb-
ben samengewerkt met de nazi's.
Maar de Georgiërs, die christelijk
zijn, hebben hen altijd als vreemde-
lingen beschouwd. Bovendien be-
staan de dorpen van de Mescheten
in Georgië al lang niet meer. „Nie-
mand is in het lotvan de Mescheten
geïnteresseerd. Zij hebben geen uit-
weg, en dat maakt hen wanhopig."

binnen/buitenland

Anti-Russische gevoelens in zuidelijke republieken

Groeiende islam baart
Moskou grote zorgen

*, 4» de redactie buitenland
*N HAAG - De groei van

1 bevolking
Sovjetunie baart de

loriteiten in Moskou gro-
,2°rgen. In alle islamiti-
,,? Sovjet-republieken
öben zich de afgelopen

jDi^Jaar rellen voorgedaan
■Se n e anti-Russische gevoe-
rai "f nemen toe. Naast het
wT^jt vanuit de Baltische
*jj ue Kaukasische repu-
ie?^ken, dreigt nu ook het
r.ïni r van een islamitisch
ïKwk tegen het bewind.

-Enp6' mevrouw Hélène Carrère
I 'kit H^Sse' hoogleraar aan het In-hi cv d'Etudes Politiques in Parijs.
| jfj^w Carrère d'Encausse, die
>oot0ot t

als een van de
m ?te deskundigen op het gebied
idn Sovjetunie, was in Neder-pop uitnodigingvan het Institut

?ais inDen Haag om een lezing
>wü<^en over de nationalistische

in dat land.

Scholing
In de adviesaanvrage signaleert De
Koning problemen bij de scholing
van werkenden. In veel bedrijven
gebeurt daar wel het een en ander
maar dan gaat het vooral om grote
bedrijven en om het verder oplei-
den van werknemers, die toch al de
nodige scholing hebben. Om daar-
aan iets te doen pleit De Koning
voor een relatie tussen scholing
voor werkenden en verlofregelin-
gen. Zo moet de afstand tussen gro-
te en kleine bedrijven en tussen
hoog- en laagopgeleiden niet groter
worden. De Koning wil in CAO's af-
spraken maken over scholing voor
werkzoekenden. Daarbij is een af-
stemming met de sociale zekerheid
nodig, aldus de bewindsman.

De minister houdt verder een plei-
dooi voor gerichte vormen van ar-
beidstijdverkorting in combinatie
met scholing of met flexibele ar-
beids- en bedrijfstijden. De Koning
oppert verder de gedachte om deel-
tijdarbeid op latere leeftijd in te voe-
ren als alternatiefvoor de VUT.

Van eminent belang acht De Ko-
ning maatregelen die de sociale mo-;
biliteit van mensen (de bereidheid
te verhuizen ten behoeve van een!
baan) versterken. Tevens rept hij in;
dat verband van een versterking
van de economische structuur. De
bewindsman stelt dat in ons land al-
tijd laagproduktieve werkgelegeni
heid nodig is ten behoeve van laag-;
geschoolden en waarschijnlijk niet
te scholen langdurig werklozen. De!
Koning ziet de laagproduktieve ar-
beid niet alleen in de bedrijven
maar ook, eventueel tijdelijk, bin-
nen de overheidssector ontstaan.

Om werking arbeidsmarkt te verbeteren

Minister wil grotere
beloningsverschillen

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Naast loonmatiging
verdient een vergroting van de ver-
schillen in beloning de komende ja-
ren aandacht. De werkingvan de ar-
beidsmarkt kan daardoor verbeterd
worden. MinisterDe Koning (Socia-
le Zaken) zegt dit in een adviesaan-
vrage aan de Sociaal Economische
Raad over het in de jaren negentig
te voeren arbeidsmarktbeleid.

Volgens de bewindsman is de be-
schikbaarheid van geld geen knel-
punt in het arbeidsmarktbeleid.
Versterking van het beleid moet
vooral gevonden worden in een be-
tere afstemming van de vele maatre-
gelen, een duidelijke prioriteitstel-
ling, een betere samenwerking tus-
sen rijksoverheid, werkgevers, vak-
bonden en gemeenten en een actie-
ve opstelling van de werkzoeken-
den zelf.

Westduitse
ambassadeur

terug naar Iran:
BONN - De Westduitse regering
heeft besloten haar ambassadeur ift
Iran, Armin Freitag, naar Teheran té
laten terugkeren. Freitag werd in fe-
bruari van dit jaarnaar Bonn terug>-
geroepen uit protest tegen de opr
roep van ayatollah Chomeini om d$
Brits-Indiase auteur Salman Rush-
die te vermoorden.
Volgens woordvoerder Rainer
Mueller van het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken is de beslissing orrl
Freitag naar zijn post te laten terug'
keren dinsdag in gezamenlijk over-
leg met de Franse regering geno-
men. De aanwezigheid van de am-
bassadeur in Teheran zou noodza-
kelijk zijn om de ontwikkelingen
daar na het overlijden van Chomei-
ni op de voet te volgen. Ook Parijs
stuurt zijn ambassadeur terug naar
Teheran.
De Bondsrepubliek is de belang-
rijkste handelspartner van Iran. In
1987 beliepen export en import res-
pectievelijk 2,35 miljard D-mark en
1,01 miljardD-mark, terwijl devoor-
lopige cijfers over 1988 nog hoger
ziin.
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(ADVERTENTIE)

WELKE VROUWEN
HEBBEN ALSNOG RECHT

OPEEN
AAW-UITKERING?

De AlgemeneArbeidsongeschiktheidswet(AAW) iskortgeleden veranderd. Dit houdtverband met

het gewijzigde uitkeringsrecht voor vrouwen. Daarom is het voor vrouwen belangrijk om

te wetenofzij alsnog recht hebben opeen uitkering.
U kunt in aanmerkingkomen als uarbeidsongeschikt bent geworden vóór 1 januari1979 en

■ óf in het verleden een AAW-uitkering hebt aangevraagd die werd afgewezen omdat u

gehuwd was en niet aan devoorwaarden voldeed

■ óf in het verleden als ongehuwde vrouw een AAW-uitkering had die werd ingetrokken
omdat utrouwde

■ óf een lagere uitkering kreeg omdat u getrouwd was en vóór de arbeidsongeschiktheid

part-time werkte.
Wat moet u doen? Wanneer u denkt aan de voorwaarden te voldoen, kunt u een uitkering

aanvragen doorzo spoedig mogelijk een 'meldingsformulier AAW' in te vullen, in iedergeval

vóór 1 juli 1990. Het formulier is opgenomen in de folder 'Hoe gaat dat met de AAW',

die voor u klaar ligt bij de postkantoren, de districtskantoren van het GAK en de

vestigingen van de Bedrijfsverenigingen, II#TS FEDERATIE VAN BEDRIJFSVERENIGINGEN
die de aanvragen in behandeling nemen. |\J Postbus 8300, 1005CA Amsterdam.

, (ADVERTENTIE)

KUKSHOP...STERK
INGEREEDSCHAP^.
fERM KOLOMBOORMACHINE J^ïr-T-r^^TTTnBoorkop 13 mm " Boordiepte 50 mm Hr~= W 3^"' >Uitlading 105 mm «5 Snelheden " Hoogte t P'"s il -^-^SS^Tperste werkplaats tot JAAS„
*»*» 265 mm " Totale IPA &?*«?] M T»lklhoogtesBsmmFermprij*2B9.- I 1% VI H l] |rr-7^4^«T
MACHINEKLEM 19.95 I V V ■ S^Ulr^Tr 0̂^

EN GELUID 9 F

M'DISET METCD SPELER IAA
* Stereo combinatie met FM/MG en LG tuner " Dubbel #1 Wjk WjL
össettedeck met high-speeddubbing " Computergestuurde (X ■LD speler met geheugen" Platenspeler metkeramisch element | |

limburgs dagblad



Somszijn.Gastonsideeënbijnatemooiomopteeten.

maakt'm ook nog eens heel eenvoudig klaar. _ J '*
*** *a^Ë_lÉP^^Neem om te beginnen 4cl cassis-siroop en meng «C ,_^__L I^'^Brdie in een schaal met 2 eetlepels suiker. '^B k* 4F" | ' """«fc

________.. I WÈÊÊk. Wmi %_ ,*

2. Snijd vervolgens 1 banaan in partjes en besprenkel die IÉ_P ,~~_**_ -fHÉ--.^' %met wat citroensap. Dan doet u hetzelfde met 1 geschilde, JgF^j fÉPjtt^ «OgF' # %j|pi
schoongemaakte sinaasappel. Was nu 300 gram aardbeien en _«____«J?doe alle vruchten bij de cassis. Laat het geheel 15 minuten staan. 1 **#' ,*l|LÉ

_
II JÉr € tÈÈÈr*

&##m 5. Tot slot gameren we defantasie-coupe met chocolade-
vlokken- of hagelslag. Dit maakt alles extra feestelijk.

' ' '

vruchtenmengselen daarboven op 75 gram ' '" N^ *J? '■ '*'Wm ? *xi 11 , r "kant-en-klaarvanille-ijs en derest van de vruchten. *.# 6. Naar smaakkunt u defantasie-coupe natuurlijk een
Zet de glazen even in dekoelkast... ~JÈÊ I tikje ondeugend maken dooraan het vruchtenmengseleen

;^p^ u scheutje Kirsch oflikeur toe te voegen.

-
"Omdat ik dechefkokben, heeft meneer Linders me gevraagd Hollandseaardbeien 049 ggkJ Beckers goulashkroketten 150voor zondag iets héél lekkers te bedenken. Heeft u'm door? \È % 500 eram _.. 7fb if°u,asnkroKetten I>U
Nou, ik wel h00r... Dat heeft vast te maken met vaderdag. % jA rh T h

4 stuks J^nu 1.
Enfin, hierbovenziet uhetresultaat. Mooi, hè? Misschien weln Chiquita bananen JW^g^ Calvéslasaus 189
beetje te mooi om op te eten... M'n coupe is dan ook gemaakt neieKiio _-_" /4 l,terfles2^nu ±.
van de allerbeste ingrediënten: dagverse vruchten, eersteklas Sperziebonen Knorr vleesbouillon 189■ W (kant-en-klaar)vanille-ijs, heerlijke siroop en al even lekkere 500 gram Ad. voor 6 liter, 2.14 nu ±.

'■^W' slagroom. Maar waarom probeert ut zelf niet eens? t Granny Smith's appelen 295 Magere varkens- 1't Recept is heel eenvoudig, terwijl de ingrediënten deze \ 9 stuks m fricandeauweek bij Jan Linders in de aanbieding zijn.En zeker \ Mona Toekan aardbei ofperzik, 500 gramI weten, dat vader zal smullen." \ 125 gram 99 Nu 3 halen 2 betalen. '^_I_^_J^_2Ö'^T^!^^
m~~~— Johma huzarenslaatje CO j^

Campina roomijs 179 Ola schepklaar vanille-ijs 150 gram79nu J/ '*Hterbak 1. 1 liter Z, HeelTarvo- 184
aanhetstukofinlaP'esBesneden- »

Delmonte perziken 199 Ola Viennettaroomijsstam ~„—„.. moutbrood 1. Varkens-Wienerschnitzel 170
literblikB22gram_Vr9 1. vanille ofcappuccino. *}99 S Frans stokbrood 179 " 100 gram voor 1.
Delmonte ananasschijven 600 ml.iW6snu *L. Wj> ±400 gram nu 1. Friki: verse kipfilet 050
literblikiUé^ L. Van Meeteren ijswafels 135 \____^-^ 'té Rozijnenbollen 125 50° gram> geheelontvet, nu O.
Ö Karvan Cevitam doos a 21 stuks 1. '*éÉÊÊBZ^^mf *-**_* 4stuks J_#

Voor debarbecue: 175
[ vruchtensiropen bus 0,751.^99 Van Meeteren ijsbekers 115 m Bienestich gevuld met Katensteak 100 gram ±.

ff sinaasappel4^9" J. doosal5stuks _|_. kersen en slagroom. ±860 gram /. Verse speklapjes z/zw.
■k* Pocclc f„mL _ rrv t-> i »-. i— _■"*■__ gemarineerd in kerry-marinade. /l 65li r a 7? 45ü Coberco Feestroom fff Bonduelle doperwtjes met worteltjes Supra koffie pondspak 500 gram T".ofaardbeien4^nu T. spuitbus a 250 ml. Mr Vz literblik 1.29Nu 3 halen 2 betalen. =500gram^2T C75 ö Verse saté's of sjasliks

Teo dessertsauzen: chocolade, 1 19 Top sinas 7Q *lü B°nduelle Franse sperzieboontjes Nu 50 cent voordeliger: S. van de fricandeau 500 gram /.kersen ofaardbe.en. fles a 150 ml. 1. literfles^ nu /^ g V2literblik 1.19 Nu 3 halen 2 betalen. Soma roggebrood ■* Ambachtelijke vleeswaren 169Campina Arena roomijstaart
ir /

P
lbronwa*f^°°^uurvr^l

Zwitsal shampoo 200 ml. 3.89 194 Limburgs, volkoren, sterre of Of| Rauwe ham per 100 gram ±.1200m1.4^0-Vaderdag-feestprijs:^, IV2 literfles 98 Nu 6 halen 5 betalen. de tweede voor de halveprijs: 1. heel-om. 400 gramiri^nu O 7 d% Casselerrib 169Campina Bongo chocoijsjes "J35 IPSI per 100 gram J.#doosalostuks_^9nu L. WÈÊ % |Ü|g >■ 1^ Nieuw: Sir John hamworst
Campina Solara ijsjes -f| g 4i_^^^p^| | lHH^^^AJ_p| 'n delicatesse, 100 gram 1.15
doos _ 8 hoorntjes I . terkennismaking: 50 gram gratis*

É
Campina Balona ijS 1 I■-■ h Akt.es gelden van donderdag 15 junitot en met
dOOS a 8 bekertjes J* M I ■____ jdTWimffif^imm^P WWMI T__OT__WÉ TB-KMOP" _W_B_ M_H_a 1P woensdag 21 juni 1989.Vers-akties geldenvan
Campinaverseslagroom-,95 /f Alleiï_=C^ W_-»r Vl T~rt*-«r1*»l«l-*-,^o &^%^TÏiESZ2£?"V_ liter nu Zé. L _r_JLLCrDCbLC VOO! IlVIICIIQCiIIICC PIIIS produkten in de dagbladen. *Ofde helft van de" -L / winkelwaardein contant.



INO
t^s het VNO wordt daarmee
Lj^ksteen onder de opzet van
|trO JTIdsbureaus1dsbureaus nieuwe stijl weg-
FH m **et verbond wil daaraan
!otr i werken- In de Raad van
-0 u\ Ondernemersorganisaties
'inh ben hetNCW, deLand- en
fs v °^wbonden en de werkge-
ejn^r°°nden in het midden- en
:t v>^r«jf zich aan de zyde van

geschaard.

8 e ondernemers krijgt de
>Üjk Kamer ook in het oorspron-
'raak wetsontwerp genoeg in-
'feid 'v net ai*beidsvoorzieningen-
-1 m kan °-e minister opdrach-
rige eegeven voor de onderhande-
i }jet an zijn vertegenwoordigers
et prh^A. ,>Maar een eenmaal in
«n J~"- genomen besluit kan al-
er, g f kennis van de Kamer wor-
>efs t?racht", menen de onderne-
-Ij2e"j2e" Ue Kamer komt in hun ziens-
tn e. een bevoegdheid meer toe
it) of s*an nog iets aan te verande-

°esluiten tegen te houden.>e ValtU«Köeweging heeft zich een stuk

soepeler in de kwestie opgesteld. Ze
heeft weliswaar ook bezwaren geuit
tegen een grotere bevoegdheid van
de overheid maar ze vindt dat de
toezeggingen die de minister aan de
TweedeKamer heeftgedaan „de ne-
venschikking van de drie partijen
niet aantasten".

Compromis
De werkgevers hebben hun mede-
werking nog niet totaal opgezegd.
Ze zijn uit op een compromis. In
september, als een nieuwe Tweede
Kamer is gekozen, zal het wetsont-
werp dat de nieuwe opzet van het
werk van de arbeidsbureaus moet
regelen, in het parlement worden
behandeld. Het is nog steeds de be-
doeling dat de nieuwe organisatie
op 1 januari kan gaan werken.

Financial Times
koopt European
Business Weekly
LONDEN - Het Britse uitgevers-
concern Pearson, eigenaar van on-
der meer het financiële dagblad Fi-
nancial Times, heeft een principe-
overeenkomst ondertekend voor de
aankoop van de rechten van het tv-
programma European Business
Weekly (EBW) per 1 juli. Voor dit
Europese financieel-economisch
programma, dat wordt uitgezonden
in Europa en in de Verenigde Sta-
ten, wordt een miljoen pond ster-
ling (3,45 miljoen gulden) betaald.
EBW is nu nog eigendom van Inter-
national Satellite Trade and Indus-
try Promotions (ISTIP). Het pro-
gramma wordt uitgezonden door
Superchannel en wordt in Neder-
land op het scherm gebracht door
de Avro. De presentatoren zijn

BBC-radiomedewerker Peter Hob-
day en ex-tennisster Marcella Mes-
ker, de opvolgster van Leontien
Ceulemans.
Volgens Pearson-directeur Frank
Barlow wordt er al enige tijd ge-
zocht naar mogelijkheden om de Fi-
nancial Times toegang te geven tot
de zich steeds uitbreidende finan-
cieel-economische nieuwsverschaf-
fing op tv. EBW bestaat pas ander-
halfjaar, maar geeft de Financial Ti-
mes een uitstekende mogelijkheid
om het programma in de aanloop
naar de eenwording van de Europe-
se markt te ontwikkelen tot een be-
langrijke informatiebron over het
bedrijfsleven, aldus Barlow.
De Financial Times wil het produk-
tieteam van EBW uitbreiden en de
nieuwsvoorziening in het program-
ma gaan uitdiepen. Er wordt ook ge-
dachtaan een Franstalige versievan
het programma, in samenwerking
met het Franse financiële dagblad
Les Echos. Pearson nam vorig jaar
mei Les Echos over.

beursoverzicht
Levendig
len-inrf RDAM -De diverse aande-
-overtrvertr f?en op het Beursplein
hoogt en. woensdag de record-
erses d»e afgelopen maandag
aanko" ,bereikt. Gesteund door de
staatsl glne van een nieuwe
1% *lening met een lager renteta-
°bliJa?.n de vo"ge noteerden de
dUs^'es. flink hoger. Dit betekent
aa«del lagere lange rente en de
rn ondj en bommen overwegend
om. j»Jesrnaat omhoog met weder-
schietpogSvens als belangrijke uit-!.6m. .' e stemmingsindex steegpunt naar 187,7.

' *let°gH°,Ye1ns' dinsdagal in trek, was
«oor « verhandelde aandeel
on^2et acntste van de aandelen-voor Van meer dan fBOO miljoen
&IJS JiHP./ekening te nemen. De
der (Z. dlt aandeel liep f2,90 ver-
uit iaf naar f 133-9°. een koers die
op J*^" nog niet werd bereikt. Ook
wasßLzeer levendige optiebeurs
20 oor,°°govens met een omzet van
opti " contracten koploper. Ook
Series °P. de indexen, waarvan de
Sterk irïï^k8 afl°Pen, waren daar

De intbij uernationale aandelen waren
Verarm d°Uar die al met al weinig
daE ,T de ten opzichte van dins-
ter 5 Ji!h,oudend tot zeer licht be-
tie * beleggers lijken depublica-

handelscijfers in de VS,Helatf ?ag- even af te wachten.
öS)vT J- veel handel was er in
en o; fVf f2,40 klom naar f 139,50
oVrril ocades, die een guldendn^anr? t Werd op f36 oo* BuhN
eetl ..z1etterode sprong eruit met
ternatIJgmg van f 1,60 op f 69,30. In-
e*n r^°jMUer steegf4naar f 102,
Ver ucord-koersin dit jaartot dus-
op ' Y^/ieken werd f4,10 duurder
GrokJ, B'4o en branchegenoot
deern Wer,d fl& hoger gewaar-fondl°p, f13- Voorts kondenGr,nf^ n als Nedlloyd, Océ-van der
vand« en VOC z»ch herstellenue inzinking van dinsdag.

ter pe„kleinere fondsen steeg Cen-f3,20 naar fBO.

WW-aanvragen bouw
zeven procent omhoog

ËECHT - In de bouwnijver-»s vorig jaar het aantal aan-
--n om een volledige werk-

josheidsuitkering met 6,8 pro-
P" gestegen (van 58.600 in 1987
*ar 62.600 in 1988). Het totaal

'fW31 uitkeringsdagen voor dew steeg van 4,9 miljoen naar
W miljoen, zo blijkt uit het jaar-
*rslag.van het Sociaal Fonds'ouwnijverheid (SFB).

P het eerste gezicht lijkt het
/^md dat ondanks het feit datj: yei"kgelegenheid in de bouw
f laatste jaren weer aantrekt,p aantal aanvragen voor een

volledige WW-uitkering in '88
toch is gestegen.

Een verklaring daarvoor is vol-
gens een woordvoerder van het
SFB de zachte winter van '88.
Door die milde winter nam vorig
jaarhet aantal niet-werkbare da-
gen in de bouw drastisch af van

2,8 miljoen dagen in '87 tot am-per honderdduizend. Doordat de
produktie met die ontwikkeling
echter geen gelijke tred hield,
was er per saldo te weinig werk
om de 2,7 miljoen extra werkda-
gen dieer dankzij de zachte win-tervrij kwamen daadwerkelijk te
benutten. Waardoor de werk-

loosheid dus per saldo steeg

Het aantal ziekmeldingen in de
bouw nam vorig jaarmet 8,8 pro-
cent toe tot 348.300. Die stijging
schrijft het SFB ondermeer toe
aan de stijging van het aantal ac-
tieve werknemers in de bouw.
Het aantal AAW/WAO-uitke-
ringsgerechtigden nam in 1988
met 1.000 toe tot 80.400. Het SFB
incasseerde vorig jaar8,9 miljard
gulden aam premies en bijdra-
gen (in '87 8,5 miljard) en het
keerde acht miljard uit (in '87 8,2
miljard).

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. «je.

AEGON 101,40 101,20
Ahold 120,30 120,20
Akzo 150,40 150,40
A.B.N. 42,60 42,60
Alrenta 162,80 162,80
Amev 52,50 52,20
Amro-Bank 82,90 83,20
Bols 144,80 144,60
Borsumn' W. 152,70 151,50
Bührm.Tet. 67,70 69,30
C.S.M.eert. 67,80 68,60
DAF 56,10 56,20
Dordtsche P. 255.40 255,70
DSM 137,10 139,50
Elsevier 73,40 73,60
Fokker eert. 42,30 42,00
Gist-Broc. c. 35,00 36,00
Heineken 114,30 118,40
Hoogovens 111,00 113,90
Hunter Dougl. 117,00 116,90
Int.Muller 98,00 102,00
KBB eert. 78,80 79,00
KLM 48,80 48,60
Kon.Ned.Pap. 59,60 59,50
Kon. Olie 138,10 138,50
Nat. Neder!. 64,60 65,00
N.M.B. 235,40 235,50
Nedlloyd Gr. 432,00 438,50
N«v. Cate 95,80 96,00
Océ-v.d.Gr. 304,00 316,00
Pakhoed Hold. 137,30 138,20
Philips 38,70 38,70e
Robeco 106,20 106,60
Rodamco 165,50 165,30
Rolinco 104,80 104,80
Rorento 61,80 61,80f
Stork VMF 37,40 37,40
Unilever 140,00 141,10
Ver.Bezit VNU 109,70 109,60
VOC 44,50 46,20
Wessanen 90,00 91,40
Wolt Kluwer 182,50 185,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 45,10 44 80
ACF-Holding 49,90 5130Ahrend Gr. c 291,50 291 00Alg.Bank.Ned 42,60 42 50
Asd Opt. Tr. 25,30 253Asd Rubber 7,90 7,90Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 89,50 89,70Aut.lnd.R'dam 79,00 78,00BAM-Holding 482,00 470^00Batenburg 90,00 90,00Beers 135,80 135,00
Begemann 109,00 109,50
Belindo 374,00 374,00
Berkei's P. 5,05 5,10Blyd.-Will. 23,50 23,70
Boer De, Kon. 445,00 450,00de Boer Winkelbedr. 58,80 58,80Boskalis W. 17,20 17,10
Boskalis pr 14,75 H,ioBraatßouw 1150,00 1195,00
Burgman-H. 3350,00 3350,00
Calvé-Delfl c 912,00 915,00
Calvépref.c 5025,00 5050,00

Center Parcs 76.80 80,00
Centr.Suiker 66,80 68$)
Chamotte Unie 11,80 11,90
Chamotte div.B9 11.10 n,io
Cindu-Key 118,00 119,00
Claimindo 362,00 362,00
Content Beheer 25,60 25 20
Cred.LßN 83,50 83,80
Crown v.G.c 130,00 130,00
Desseaux 213,00 214,80
Dordtsche pr. 254,40 254,40
Dorp-Groep 56,00 56,00
Econosto 238,50 240 00EMBA 130,00 13100
Enraf-N.c. 54,50 55,00
Eriks hold. 361,50 361,00
Frans Maas c. 75,00 75,00
Furness 142,00 141,50
Gamma Holding 84,00 83,00
Gamma pref 6.00 6,00
Getronics 26,80 26,80
Geveke 38,90 38,50
Giessen-de N. 289,00 305,00
Goudsmit Ed. 327,00 322,00
Grasso's Kon. 90,50 90,50
Grolsch 130,50 132 00
GTI-Holding 188,20 188,20
Hagemeyer 96,20 97 70
H.B.G. 221,50 220,00
HCS Techn 15,30 15,30
Hein Hold 98,00 101,20
Hoek's Mach. 195,00 198,00
Holdoh Hout 705,00 705,00
Holec 29,70 29,50
H.A.L. Tr. b 1746,00 1768,00
Holl.Am.Line 1750,00 1765 00
Heineken Hld 98,00 101,20
HolLSea S. 1,50 151
Holl. Kloos 488,00 486,00
Hoopen Co 11,70 n,60
Hunter D.pr. 6,35 6,20
ICA Holding 17,00 17,00
IGB Holding 63,00 62,30
IHC Caland 33,00 33,30
Industr. My 209,00 210,00
Ing.Bur.Kondor 530,00 530,00
Kas-Ass. 40,80 40,80
Kempen Holding 14,10 14,10
Kiene's Suik. 1315,00 1325,00b
KBB 80,00 80,00
Kon.Sphinx 109,00 112,00
Koppelpoort H. 278,50 278,50
Krasnapolsky 198,00 198,00
Landré & Gl. 60,50 62,50
Macintosh 53,00 52,00dMaxwell Petr. 685.00 685,00
Medicopharma 74,50 74,50
Melia Int. 7.05 7 05MHVAmsterdam 25,90 24^50Moeara Enim 1165.00 1190,00
M.Emm 08-cert 15400.00 15400,00
MoolenenCo 31,30 31,10
Mulder Bosk. 67,90 69^00Multihouse 10,80 1080Mynbouwk. W. 448,00 44800Naeff 225,00
NAGRON 50,60 50 60ïü>». 560'°° 56(W
NBM-Amstelland 20,40 20 30NEDAP 335,00 333'd0

NKF Hold.cert. 365,00 364,50
Ned.Part.Mij 38,40 38,70
Ned.Springst. 9749,00 9740,00
Norit 863,00 865,00
Nutricia 239,00 239,00
Omnium Europe 14,10 14,00f
Orco Bank c. 78,30 78,60
OTRA 755,00 753.00Palthe 140,00 d 142,00
Polynorm 106,00 109,50
Porcel. Fles 141,00 143.00
Ravast 55,00 55,00
Reesink 74,50 77,00
Riva 55,80 55,30
Riva (eert.) 55,30 55,00
Samas Groep 80,00 79,50
Sanders Beh. 92,00 93,00
Sarakreek 27,60 27,60
Schuitema 1505,00 1505,00
Schuttersv. 126,40 126,00
Smit Intern. 45,10 45,70
St.Bankiers c. 25,70 25,80
Stad Rotterdam 150,00 150,50
Telegraaf De 470,00 471,00
Text.Twenthe 268,00 270,00
Tulip Comp. 61,00 60,00
Tw.Kabel Hold 147,00 147,00
Übbink 112,30 112,00
Union Fiets. 16,25 16,25
Ver.Glasfabr. 290,50 288,00
Verto 70,00 69,50
Volker Stev. 67,00 67,50
VolmacSoftw. 62,10 62,20
Vredestein 19,10 19,30
VRG-Groep 68,00 71,50
WegenerTyl 202,00 a 202,00
West Invest 31,50 31,20
Wolters Kluwer 181,00 183,50
Wyers 48,00 47,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,30 35,50
ABNAand.f. 74,60 74,60
ABN Beleg.f. 56,80 56,70
ALBEFO 53,40 53,30
Aldollar BF $ 21,30 21,30
Alg.Fondsenb. 244,00 245,00
Alliance Fd 12,10 12,50Amba 46,30 46,10
America Fund 328,50 328,00
Amro A.in F. 93,30 93,30
AmroNeth.F. 76,20 76,20
Amro Eur.F. 70,20 70,00
Amro Obl.Gr. 151,00 151,10
Amvabel 98,10 98,60
AsianTigersFd 59,80 60,70
BemcoAustr. 61,40 61,00
Berendaal 116,00 115,50
Bever Belegg. 24,00 24,00
BOGAMIJ 105,90 105.60
Buizerdiaan 41,00 41,00
Delta Lloyd 40,60 40.60
DP Am. Gr.F. 25,30 25,30
Dp Energy.Res. 36,00 35,60
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 65,50 65,50
EurinvestU) 110.00 110,00
Eur.Ass. Tr. 6,80 6.80
EurGrFund 57,00 57,00

Hend.Eur.Gr.F. 197,90 197.50
Henderson Spirit 77,50 77,50
Holland Fund 74,00 74,40
HolLObl.Fonds 121,50 121,50
Holl.Pac.F. 108.50 109,20
Interbonds 567,00 567,00
Intereff.soo 41,20 41,30
Intereff.Warr. 292,50 292,30
JapanFund 37,50 38,00
MX Int.Vent. 64,50 65,00
Nat.Res.Fund 1520,00 1510,00
NMB Dutch Fund 38,40 38,10
NMB Oblig.F. 36,60 36,50
NMBRente F. 102,80 102,80
NMB Vast Goed 41,10 41,00
Obam. Belegg. 217,70 216,40
OAMF Rentef. 14,15 b 14,15
Orcur.Ned.p. 49,10 49,10
Pac.Prop.Sec.f. 45,50 44,30
Rabo Obl.inv.f. 75,30 75,40
Rabo Obl.div.f. 50,40 50,40
Rentalent Bel. 1347,90 1348.20Rentotaal NV 31,20 31,20
Rolinco cum.p 106,50 106,50
Sci/Tech 18,05 18.00
Technology F. 16,00 16,30
Tokyo Pac. H. 237,50 237,50
Trans Eur.F. 74,90 74,40
Transpac.F; 565,00 565,00
Uni-Invest 117,00 117,00
Unico Inv.F. 86,00 86,00
Unifonds 29,30 29,00
VastNed 119,40 119,40
Venture F.N. 47,00 47,00
VIB NV 86,50 86,50
WBO Int. 77,20 77,20
Wereldhave NV 210,50 210,80

Buitenlandse obligaties
m EEGB4Ü) 102,50 102,50
3/2 EngWarL 34,80 34,60
Wt EIB 65 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,50 34,50
Amer. Brands 70,50 71,70
Amer. Expres 34,30 33,40
Am.Tel.& Tel. 35,80 35,75
Ameritech 59,80 59,10
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 29,00 29,10
Atl.Richf. 91,70 93,50
BATlndustr. 6.20 6,10
Bell Atlantic 89,50 88,00
BellCanEnterpr 39,80 39.70
Bell Res.Adlr 1,05 1,05
Bell South 49,70 48,70
BET Public 2,55
Bethl. Steel 23,40 23,40
Boeing Comp. 51,70 51,10
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 25,20 d 24,80
Citicorp. 32,80 32.30
Colgate-Palm. 51.60 50,50
Comm. Edison 37,40 37,50

Comp.Gen.El. 460,00 460,00
Control Data 21,20 20,70
Dai-IchiYen 3330,00 3320,00
Dow Chemical 92,00 91,50
Du Pont 111,00
Eastman Kodak 50,00 50,00
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 220,00 220.00
Exxon Corp. 43,75 44,30
First Paclnt 1,64 a
Fluor Corp. 30,25
Ford Motor 49,00 48.70
Gen. Electric 54,00 52,80
Gen. Motors 41.90 41,90
Gillette 41,20 41,00
Goodyear 56,50 56,00
Grace&Co. 33,30
Honeywell 75.00 74.80
Int.Bus.Mach. 109,75 111,00
Intern.Flavor 54,00
Intern. Paper 47,60
ITT Corp. 59,20 59,00
K.Benson® 5000,00 5000,00
Litton Ind. 79,70 84,00
Lockheed 49,50 49.30
Minnesota Mining 73,50 73,00
Mobil Oil 50,30 50,10
News Corp Auss 15,50 15,60
Nynex " 82,70 81,20
Occ.Petr.Corp 28,70 28,70
Pac. Telesis 41,00 40,20
P.& O. (§) 7,00 7,00
Pepsico 53,00 52,00
Philip Morris C. 139.00 143.00
PhiU. Petr. 22,60 22.50
Polaroid 38,40 38,50
Privatb Dkr 272,80 275,20
QuakerOats 61,00 61,00
St.Gobin Ffr 625,00 615,00
Saralee 58.00 59.00
Schlumberger 39,10 38,60
Sears Roebuck 47,00 46,80
Sony (yen)
Southw. Bell 53,00 51,70
Suzuki (yen) 915,00 925,00
Tandy Corp. 46,60 46,10
Texaco 49,25 49,00
Texas Instr. 42,30 42,50
T.I.P Eur. 1,65 1,65
ToshibaCorp. 1380.00 1380,00
Union Carbide 28,00
Union Pacific 72,50 72,50
Unisys 27,40 26,80
USX Corp 37,50 37,10
US West 70,70 69,50
Warner Lamb. 89,75
Westinghouse 64.00 63.10
Woolworth 55.50 54.80
Xerox Corp. 63,00 63,50

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 56,00 56,00
Am. HomeProd. 210,00 212,00
ATT Nedam 81,50 80,50
ASARCO Ine. 56.00 57,00
Atl. Richf. 208.00 210.50
Boeing Corp. 176,00 174,00
Can. Pacific 41,50 41,00

ChevronCorp. 119.00 120,00
Chrysler 55.00 54.00
Citicorp. 74,00 72,00
Colgate-Palm. 113,50 113.50
Control Data 42,00 42,00
Dow Chemical 208,50 206,00
Eastman Kodak 112,50 112,00
Exxon Corp. 99,50 99,50Fluor Corp. 65,50 67,00
Gen. Electric 122,00 118,20
Gen. Motors 193,00 190,50
Gillette 92,00 91,00
Goodyear 126,00 125,50
Inco 65,00 65.00
I-B.M. 244,50 248,50
Int. Flavors 122,00 f
ITT Corp. 133,50 131.20
Kroger 29,50 29.00Lockheed 111,00 111,00
Merck & Co. 163,00 154,20
Minn. Min. 165,00 163,00
PepsiCo. 117,00 116,00
Philip Morris C. 319,00 325,00
Phill. Petr. 50,00 48,50
Polaroid 81,00 80,00
Procter 4 G. 229,50
Quaker Oats 131,00 131,00
Schlumberger 87,50 86,20
Sears Roebuck 106,50 104,50
Shell Canada 79,50 78,50
Tandy Corp. 104,00 101,50
Texas Instr. 97,00 94,20
Union Pacific 165,00 163,00
Unisys Corp 60,00 60,00
USXCorp 84,50 82,20
Varity Corp 5,00 a
Westinghouse 146,00 142,00
Woolworth 126,00 124,00
Xerox Corp. 135,00 135,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 559,00 560,00
Dresdner B. 325,00 322,00
Hitachi(soo) 1450.00 1450,00
Hoechst 300,00 297,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nestlé 7250,00 7350,00
Siemens 555.00

Warrants
Akzo 38,30 38.00
AMRO warr. 1,45 1,45
Bogamij 4,90 4,90
Falcons Sec. 18,50 18,55
Honda motor co. 2110,00 2110,00
K.L.M. 85-92 168,50 169,00
Philips 85-89 4,30 4,60
St.Bankiersa 0,90 0,90
St.Bankiers b 2,15 2,15

Euro-obligaties & conv.
10/4 Aegon 85 100.50 100.50
Aegon warr 12.50 12.50
10V2 ABN 87 96,00 96,00

13Amev 85 97,40 98.4013Amev 85 94.50 «5,00
10 AmevBs 102,25 102,25
11 Amev 86 95.75 95,75
14'/4 AmroB7 96,75 96,75
13 Amro-BankB2 100,70 101,00
IOVa Amro 86 96,25 96,25
10 Amro 87 95,60 95.60W* Amro 86 96.00 96,00
Amro Bank wr 23,50 23.70
Amro zw 86 70,20 69,80
9 BMH ecu 85-92 98.75 99.50
7 BMH 87 95,00 96,00
lO'/aEEG-ecu 84 100.25 100,25
9%E18-ecu 85 101,00 101,00
12'jHlAirl.F 92.25 92 25
12 NIB(B) 85-90 101.00 101,00
11V..NGU83 101,00 101,00
10NGU 83 100.25 100,25
2/4 NMB 86 85,20 85,20
NMB warrants 65,25 65,25
83/< Phil. 86 97,75 97,75
634 Phil.B3 97.40 97,10
11 Rabo 83 102,00 102.00
9Rabo 85 102,50 102,50
7 Rabo 84 102,00 102,00
12'/< Unil. 100,00 100,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand 11,50 12,50
Bredero eert. 11,50 11,50
11 Bredero 14,00 15,00
Breev. aand. 31,00 27,00
Breev. eert. 26,50 2350
LTV Corp. 2,35 2,40
Rademakers 27,00 27,00
RSV. eert 0.98 0,95
7V» RSV 69 92,00 a 92,00 a
Parallelmarkt
Alanheri 24.00 24.00 f
Berghuizer 67,00 66,50
Besouw Van c. 49.40 49,50
Comm.Obl.F.l 99,80 99,80
Comm.Obl.F.2 99,80 99,90
Comm.Obl.F.3 100,00 100,10
De Drie Electr. 28,40 28.40
Dico Intern. 118,50 118.50
DOCdata 32,00 32.20
Geld.Pap.c. 104.00 103.00
Gouda Vuurv c 86,50 87,50
Groenendijk 42,00 42,50
Grontmij c. 150,00 152,00
Hes Beheer 274,00 270,00
Highl.Devel. 14.00 b
Homburg eert 4.20 4.30
Infotheek Gr 27.10 25,50
Interview Eur. 7.10 7.50
Inv Mij Ned. 60,30 60,10
KLM Kleding 35.00 e 35.30
Kuehne^Heitz 37.00 37,50
LCI Comp.Gr. 47.50 47.70
Melle 266.00 265.80
Nedschroef 115.00 115,00
Neways Elec. 11,80 12,00 f

NOG BeLfonds 28.80
Pie Med. 13.50 13.90
Poolgarant 10,30 10,30
Simac Teen 23.00 21.70
Text Lite 6.90 6.90
Verkade Kon. 265.00 265.00
VHS Onr. Goed 20.30 20.40
Weweler 113.00 112.00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jul 45,00 447 0.50 0.40
amev p jul 50,00 363 0,40 0.50
d/H c jun 225,00 393 3,00 3,20
d/fl c jul 230,00 383 3.30 3.30
dsm c jul 135,00 365 5,30 a 6.90
dsm c jul 140,00 509 2,30 3.70
dsm c okt 130,00 374 11,80 13,80
dsm c okt 140,00 1026 5,80 7,40
coc c jun 305,00 1028 2,50 4,40
coc c jun 310.00 782 0.60 1.50
coc c jul 315,00 415 3,80 4,30
coc p jun 300,00 2029 0,50 0,20
coc p jun 305,00 1118 2,00 0,70
coc p jul 300,00 597 3,50 2.70
coc p jul 310,00 893 7,50 6.20
gist c okt 40,00 438 1,20 1,70
hoog c jul 90,00 480 22.00 24,50b
hoog c jul 100,00 1690 12,40 15,00
hoog c jul 105,00 2532 8,70 10,80
hoog c jul 110,00 2783 5,40 7,20
hoog c jul 115,00 1375 3,10 4,30
hoog c jul 120,00 1532 1,50 2,30
hoog c okt 100.00 610 16,20 18.50
hoog c okt 105,00 733 13,30 15,00a
hoog c okt 110,00 714 10,30 12,30
hoog c okt 115,00 617 8.20 9,30
hoog c okt 120,00 898 6.40 7,20
hoog p jul 105,00 457 1,60 1,00
hoog p jul 110,00 750 3,20 2,50
hoog p jul 115,00 675 5,50 4,30
hoog p okt 115,00 502 8,50 7,70b
nlw c aug 100,00 780 0.20 a 0.20
nlw p aug 97,50 1000 I,loa 0,80
nly c nov 95.00 2000 2.35 a 2,40
nlz c n9l 100,00 500 1,05 a 0,85
natn c jul 60,00 454 5.20 5,40
natn c jul 65,00 530 1,50 1,70
natn c okt 60.00 490 6.00 6.40
obl c nov 97,50 1000 0,50 a 0,40
obl p mei 95,00 1000 0.50 a 0,40
obl p mei 97,50 1900 1,50 1,50
pnil c jul 40,00 478 0,80 0,90
olie c jul 130.00 376 9,20 9,60
olie c okt 140.00 983 4,60 5,20
unil c jul 140,00 664 2.80 3,40
unü c okt 140,00 875 5,90 6,70
voc c jul 45,00 479 1,80 3,00
voc c jul 50,00 504 0,60 1,10
voc p jul 45,00 379 J,90 1,50

a=laten g=bieden+ex-div.
b=bieden h=laten+ex-div.
e-ex-claim k=gedaan + h
d=ex-dividend l-gedaan + g
e=gedaan+bieden vk-slotkoers vorige dag
(-gedaan-Haten sk slotkoers gisteren

Sterke koersdaling
Braziliaanse beurzen
RIO DE JANEIRO - Op de Bra-
ziliaanse effectenbeurzen wer-
den dinsdag forse verliezen gele-
den. De koersen daalden met zes
procent als gevolg van de ge-
beurtenissen op maandag. Toen
moesten de beurzen hun deuren
sluiten nadat een grootscheepse
fraude aan het licht was geko-
men.
De speculant Naji Nahas, die met
een effectenportefeuille van on-
geveer zeshonderd miljoen dol-
lar handelde, bleek cheques te
hebben afgegeven die niet vol-
doende waren gedekt. Het effec-
tenkantoor Ney Carvalho werd
het eerst de dupe toen het een

cheque van elf miljoen nieuwe
cruzado (tegen de officiële koers
19,8 miljoen gulden) niet bleek te
kunnen verzilveren bij de bank.
Nahas kwam in de problemen
doordat de aandelenkoersen vo-
rige week sterk zijn gedaald en
derente flink is gestegen. Nahas
heeft dinsdag een verklaring af-
gegeven waarin hij schrijft dat
hij het slachtoffer is geworden
van de kwalijke praktijken van
anderen. Beurshandelaren me-
nen dat de betrokkenheid van di-
verse effectenhuizen zal worden
aangetoond. Zij beschrijven de
crisis als de ergste in de 144-jari-
ge geschiedenis van de beurs.

" Het was begin deze week stil op de Braziliaanse effecten-
beurs. De handel werd stopgezet toen bleek dat op grote
schaal met ongedekte cheques was gewerkt.

economie

Werkgevers tegen doorslaggevende bevoegdheid overheid

Conflict ondernemersover arbeidsbureaus
j, Van onze redactie econonie
fv' HAAG - De ondernemersorganisaties zullen niet mee-
j:ken aan de arbeidsbureaus nieuwe stijl, wanneer de over-
tt vlaar een doorslaggevende bevoegdheid in zou krijgen.
f »NO, de grootste van de werkgeverscentrales, heeft dean-
r* Ondernemersbonden gisteren achter zich gekregen in zijn
r"j*ren tegen de wetsvoorstellen die minister van sociale za-
| De Koning aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd.

I^L^nderde opzet van de ar-
ring eaus is bedoeld als privati-
We ï

an de arbeidsvoorziening in
teiH d- In het Centrale Bestuur

!^voorziening (CBA) en in de
Sor besturen zouden werkge-
rh n'saties> vakbeweging en
he^H °^ basis van gelijkwaar-

kel(l zitting nemen. De Tweede
Forip e^t de minister echter ge-in en tot een zodanige aanpas-
P jnan.de wet dat de politiek nog
bwfrÜPen in centrale beleidsdo-Lli en ' die in het CBAzijn over-komen.

Voorstel CNV voor groei banen:

'Investeringsplicht
voor werkgevers'
Van onze redactie economie

UTRECHT - Het Christelijk Natio-
naal Vakverbond wil in een centraal
akkoord over de hoofdlijnen van
het sociaal-economisch beleid met
het nieuwe kabinet en de werkge-
vers deze laatsten een 'inspannings-
verplichting' opleggen om meer in-
vesteringen te plegen, die de werk-
gelegenheid bevorderen.
De voorzitter van het CNV, Henk
Hofstede,zei dit gisterenin Utrecht.
„Als vakbeweging hebben we vanaf
1982 onze eisen gematigd om het
rendement van het bedrijfsleven te
laten toenemen", zei Hofstede. „De
werkgevers moeten daarom nu
meer investeren om zo banen te
creëren".
De voorzitter van het CNV kwam
overigens terug op zijn standpunt
van enkele maanden geleden, dat
een centraal akkoord er wat devak-

beweging betreft alleen maar zou
komen, als het kabinet per 1 juli 200
miljoen gulden extra voor de uitke-
ringsgerechtigden zou uittrekken.
Hofstede had gistermiddag nog een
lichte (en naar zou blijken ijdele)
hoop dat de linkse fracties in de
Tweede Kamer later op de dag er
alsnog in zouden slagen dat bedrag
beschikbaar te krijgen. „Maar als
dat niet lukt, is er nog voldoende ge-
legenheid om te zyner tyd met het
nieuwekabinet over dezekwestie te
praten", zei hij. „Je zou kunnen
denken aan een uitkering per 1 ja-
nuari met terugwerkende kracht.
Door de val van het kabinet is de si-
tuatie nu eenmaal grondig gewij-
zigd".

Naast een 'investeringsplicht' voor
de werkgevers wil Hofstede in een
centraal akkoord afspraken maken
om een nog nader te bepalen deel
van de loonsom (wat in totaal aan lo-
nen wordt betaald) te gebruiken
voor 'de bestrijding van de werk-
loosheid, herverdeling van arbeid
en uitbreiding van scholingsvoor-
zieningen. „Als daaraan wordt vol-
daan, blijft er ruimte voor een even-
wichtige, toekomstgerichte loons-
verhoging", aldus de CNV-voorzit-
ter.

Prijzen in
april flink
gestegen

PARIJS - De consumentenprijzen
in de 24 industrielanden van de
OESO (Organisatie voor Economi-
sche Samenwerking en Ontwikke-
ling) zijn in april met gemiddeld 0,9
procent gestegen. Het is de grootste
stijging in zeven jaar, zo heeft de
OESO in Parijs bekendgemaakt. In
de twaalf maanden tot en met april
bedroeg de prijsstijging vijfprocent
en dat is het hoogste percentage van
de afgelopen 54 maanden.
In maart bedroeg de prijsstijging
ten opzicht van de voorgaande
maand nog een half procent. De
sterke stijging in april kan voor een
deel worden toegeschreven aan de
nieuwe omzetbelasting in Japan,
die ruim de helft vormde van de
prijsstijgingvan 1,9 procent diezich
daar voordeed. In de Europese in-
dustrielanden bedroeg de gemid-
delde stijging van de consumenten-
prijzen in april 0,8 procent en in de
VS was dat 0,7 procent.

beurs en valuta
Goud en zilverGoud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 14-6-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.250-/ 26 750-
vorige ’26.100/26.600 ; bewerkt ver-
koop ’ 28.350,vorige ’ 28.200 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 1,84 1,96
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
Iers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,63 1,75
Jap. yen (10.000) 150,50 155,50
Ital. lire. (10.000) 14,90 16,30
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,28 1,46
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. fr (100) 128,00 132,50
Zweedse kr. (100) 32,15 34,65Noorse 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 2,27625-27875
Brits pond 3,4585-4635 ■Duitse mark 112,57-62
Franse franc 33,180-33,230
Belg. franc 5,3745-3795
Zwits. franc 130,470-520
Japanse yen 153,23-153,33
Ital. lire 15,550-600
Zweedse kroon 33,500-33,550
Deense kroon 28,930-28,980
Noorse kroon 31,145-31,195
Canad. dollar 1,89625-89875
Oost. schill 15,991-16,001
lers pond 3,0010-0110
Spaanse pes 1,743.0-7530
Gr. drachme 1,2800-3800
Austr.dollar 1,6940-7040
Hongk.dollar 29,15-29,40
Nieuwz.dollar 1,2760-2860
Antill.gulden 1,2600-2900
Surin. gulden 1,2600-3000
Saudische rial 60,60-60,85
Ecu gulden 2,3315-3365

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 247.80 249,10
id excl.kon.olie 231.60 233,00
internationals 254,30 255,30
lokale ondernem. 240,70 242,30
id financieel 180,10 180,50
id niet-financ. 299,10 301,90
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 193,00 194,00
id excl.kon.olie 188,40 189,60
internationals 191,60 192,30
lokale ondernem. 196,90 198,20
id financieel 141,30 141,50
id niet-financ. 251,90 254,20
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 186,10 187,70
internatioh 191,50 193,10
lokaal 185.20 186,80
fin.instell 148,90 148,90
alg. banken 146,00 146,20
verzekering 150,70 150,70
niet-financ 196,90 199,00
industrie 185,40 187,20
transp/opsl 230,60 233,80

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van die
dag):
Akzo 150,40 (150,40)
Kon. Olie 138,50-139,50(138,50)
Philips 38,60-38,80 (38,70)
Unilever 141,10-142,30 (141,10)
KLM 48,60 (48,60)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2501.68 1152.17 205.90 954.82
Hoogst 2520.71 1158.64 206.85 961.10Laagst 2484.70 1142.30 204.42 947.78Slot 2503.54 1150.39 205.55 954.54Winst/
verlies "153° "4-20 -°-95 -4-93

(ADVERTENTIE)

Automatiseren
zonder

investeren?
Bij MiniwareRentware
huurt u al voor minder

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

service en onderhoud.

Bel de huurlijn:

04951-77777
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Avanti label-T-shirt 5-Pockets basic blue jeans. Sportieve bandplooibroek van Zomerpantalon inklassieke rechte Avanti bandplooibroek met Katoenen Angel o Litrico Avanti bandplooibroek met Angelo Litrico ba" ]
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■""■"-"■' trekkmgslijst kontakr. op met DM 10.000,-oplQtnr 008914 010040 098025 125403 565066 424237 578942 582085 685160 688336

DM S.OOO,- op lotnummers eindigend op 80085 82930
kfnai xi DM 1.000,-op lotnummers eindigend op 9331MfOelingKlantenservice DM SOP.- op lotnummers eindigend op 671
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c^»[ I Het succes van de met 'n beter rendement en 'n schonere voortaan uitgerust met 'n 1.8 liter 16 5-deurs, een stationcar of coupé, diesel
Sunny collectie krijgt steeds meer glans. verbranding. Bovendien gjjSi—3-}jj^ kleppen motor met mo- ofbenzine, met de Sunny is autorijden er
De Sunny was al kampioen roestbesten- werd de L6voorzien van een 12-kleppen tormanagementsysteem en multi-point gegarandeerd 'n stuk leuker op geworden.
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Prijs mcl. BTW, excl. afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Nissan is ook de makervan de Micra, Prairie, Bluebird, Laurel, Maxima, Silvia, 200 SX,300 ZX, Tferrano, King Cab,Patrol, Vannete, Urvanen Cabstar.

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen,Stationsstraat 115, tel. 04490-71727.Brunssum, AutobedrijfChiaradia(servicebedrijf), Trichterweg 122, tel. 045-212843.Kerkrade, Jurgen Autocentrum, Langheckweg 36,
tel. 045-462353. Maasbracht, Auto Van Laar 8.V., Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, Autobedrijf André Feyts 8.V., Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen BV., Groenstraat 33,
tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers 8.V., Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid,Autobedrijf G. Nelissen BV,Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

* 1

Spreekuren voor
(ex)pendelaars tussen
Nederland en België
Pendelaars, ex-pendelaars en andere
belanghebbenden die informatie wensen over de op
hen van toepassing zijnde regelingen betreffende de
sociale zekerheid en de bijzondere regelingen voor
grensarbeiders, kunnen elke eerste en derde vrijdag
van de maand terecht bij de Sociale Verzekerings
Bank, distrikt Maastricht, Brusselsestraat 84.

Medewerkers van het Bureau voor Belgische Zaken
te Breda zijn op die dag van 10.00 tot 14.00 uur
aanwezig om u alle gewenste inlichtingen te
verschaffen.

Voor de behandeling van persoonlijke problemen
dient u alle bewijsstukken en andere papieren mee
te brengen.

Voor het spreekuur kunt u een afspraak maken:
tel. 043-298239 2,f| >

>

I,.WLÉ«BBJ
■ t -^— féü!
Il ' —i——mi————m

TUNER T-4120
VERSTERKERA-8130
CASSETTEDECKTA-2130
COMPACTDISC SPELERDX4500
Een perfekte kombinatie van Onkyo
komponenten, die ook afzonderlijk een fraai
examenkado vormen. Wij demonstreren
ze graag voor u. -^^
ONKYÓy^
OIMKVO HIFIGAATALTIJD DIE EME STAP VERDER_^{

Jan Hoens HiFi Center
BUCHTEN (Bom) Oude Baan 1, Tel. 04498-515i:J___^
Goossens TV-Video-HiFi
ECHT Molenstraat 1, Tel. 04754-1490

Willems HiFi Center
GELEEN Pieterstraat 73, Tel. 04490-43306

Aben Beeld & Geluid
HEERLEN Honigmanstraat 55, Tel. 045-716830

Elektro Wijnbergen Audio-Video
HEERLENLimburgiastraat 41, Tel. 045-720560

Electro Bemelmans Bang&Olufsen Center
HEERLERHEIDEWannerstraat 10, Tel. 045-212330___^
Gijsde Jong
LANDGRAAF Sunplein 48,Tel. 045-312508 J
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Vijftien miljoen

kenki^ine honderd Van der Val-
ne ?- le ruim veertig zaken run-
don ,al vóór de bouwvan
over 1 droompaleis nagedacht
jT de koop ervan. Op hunurnpen voelden ze aan dat het
bliiftmoest Saan- -Eén en één
hol Wee; het maakt niet uit
staa el nulletjes er achter
da at\ - zei Ad van der Valk op de
tien de famme bet voor vijf-
kwl mib°en verworven 'paleis'
..Wiil^ beki Jken. Van der Valk:
ty..^ aromen niet van paleizen,
opL enen- Als dat een Paleis
rn en VeT'. is het mooi meegeno-
djew k voor JanModaal> wantkan hier gewoon een kopje

koffie komen drinken. Net als de
Keizer van China trouwens, want
wij doen niet aan rangen en stan-
den".
Veel eerbied voor het paleis was
er niet binnen het familiecon-
cern. Meteen na de aankoop ver-
klaarden Ad van der Valk en
godfather Gerrit dat het dak en
die enge draken er af moesten.
Die pasten niet in het Hollandse
polderlandschap en zeker niet
bij de Hollandse pot die Van der
Valk serveert. „De Chinese tuin
wordt een gezellige Van der
Valk-parkeerplaats", riep Ad in
het bijzijn van de notaris kwajon-
genachtig uit.

„Dat dak gaat er voorlopig niet
af', zegt directeur Pieter Tim-
mers, een 'aangetrouwde Van
der Valk. Mogelijk zal het dak
wel worden 'verbouwd' als blrjkt
dat er behoefte is aan meer ka-
mers. „Maar eerst moeten we uit
de kosten komen". Die zijn niet
gering. Voor hetzelfde geld
bouwt het familieconcern een
dubbel zo groot motel in het
Limburgse Stem. De entree van
Oriental Palace is uiterst royaal,
helemaal in de trant van het su-
perluxueuze hotel dat Wong voor
ogen heeft gestaan. Het betekent
dat er betrekkelijkweinig ruimte
overschiet voor het restaurant.
Met 450 plaatsen is dat voor Van
der Valk-begrippen aan de klei-
ne kant. Bij het familieconcern is
het gebruikelijk met deruimte te
woekeren; het hoort bij het prin-
cipe van de kleine winstmarge
en de grote omzet. Wong's droom
was het omgekeerde: tegen su-
perprijzen de elite trekken. De
bruidssuite kostte onder hetkor-
te bewind van Wong 1250 gul-
den. Nu kun je er voor 250 gul-
den terecht. Voor 'normale' ka-
mers, waarvan er 140 zijn, moet
90 gulden worden betaald. Tij-
dens het Wong-tijdperk varieer-
de de prijs tussen 320 en 290 gul-
den.

Het lijkt storm te lopen. De par-
keerplaats is altijd vol.
„Wat heet storm lopen",zegt Pie-
ter Timmers, „in het begin, ja,
toen was het razend druk. De ge-
wone man kreeg de kans te zien
wat er achter die draken zat. Die
storm is geluwd. Het nieuwe is er
af. We draaien niet slecht, al moet
nog blijken of het winstgevend
is. Naast het trouwe Van der
Valk-publiek komen zakenmen-
sen op de luxueuze omgeving af.
Het is weer eens wat anders dan
Hilton of Holiday Inn. Om diere-
den komen er nogal wat buiten-
landers; vooral zij zijn verbaasd

dat je hier niet Chinees kunt
eten. Misschien dat ik daarom in'
de toekomst een Chinese kok
aantrek. Een beperkt aantal kwa-
litatief goede Chinese gerechten
kan heel goed op de kaart in deze
zaak. In ons bedrijf aan de Fran-
se Rivièra kun je ook een salade
nicoise krijgen".

Zo Hollands is grootmoeders pot
ook niet meer.
„We kijken vooruit. Het oog is
gericht op 1992".
Dan is de Chinese tuin een Euro-
pese parkeerplaats geworden?
„Voorlopig wordt de tuin ge-

handhaafd. Maar ze kost wel 1,3
miljoen gulden, wat betekent dat
het onderhoud naar verhouding
duur is. We peinzen er niet over
er voortdurend nieuw bonsai-
spul in te zetten. Dat is onbetaal-
baar. Een beetje Hollands spul
zal er niet in misstaan".
Dat 'Hollandse spul' komt er
vanzelf. Het riet langs de belen-
dende spoorbaan rukt geheel
eigener beweging op. Daar valt
voor die ene tuinman niet tegen
op te wieden.

pieter van de vliet

" OrientalPalace in Breukelen: vreemde eend in de Van der Valk-bijt. Foto: DIJKSTRA

'De storm is geluwd, het nieuwe is er af'

Van der Valk went maar
moeilijk aan het Paleis
j^ETJKELEN - De vlag met de toekan waait al weer enige tijd
vanaf Oriental Palace. Toch is het Chinese eet- en slaappaleis bij
**reukelen in de ogen van de familie Van der Valk nog altijd een
/■"eernde eend in de bijt. Een peking eend onder de vlag van een
Vreemde vogel.

Kws de kop af een jaar geleden
v^am een eind aan de droom
jjjj1 Wong, de vorige eigenaar.
ziii iad zien fataal verkeken op
r J,n tevenswerk. Geld leek geen
l ie spelen. Het leek niet op teunnen In Taiwan liet hij bouw.
te lerialen op maat maken, zoals
lann en dakPanr>en. In de Hol-
met?6 P°lder bleken de maten
ten kloPPen. De tegels moes-
sch StUt voor stuk worden bijge-Welaa^' *-*e dakpannen waren
n ' goed, maar de dakdekkers
din moeite met die oosterse
k\v en" M-et fikse vertragingam de getrouwe kopie van
» n oud Chinees paleis tot stand,

ci^i eet L. Vuyk was er spe--1 voor naar China gereisd.
20nn ontwerP baseerde hij op
Vol Jaar oude bouwtekeningen,
licfenS Chinese begrippen nog
Eur eens zo oud' maar voor
Dav°Pese wel- Toen eigenaar
tty^f wong zijn Daimler van
lïo ton op *ast van de curator
W 6? 1 afstaan en de laatste
rel gasten Ülings moesten af-
de Knen omdat de tafels onder
\^a oorden werden weggehaald,
gew dr°om een nachtmerrie

tijdje vrij

Twee weekeinden Middeleeuwse sfeer en spel

Burchtfeesten in Noorbeek
Voor de éénentwintigste maal staan in
Noorbeek de Middeleeuwse Burcht-
feesten op het programma. En wel in
de weekeinden 17-18 en 24-25 juni.
Feesten die in de loop der jaren in bin-
nen- en buitenland grote interesse sor-
teren en die stoelen op optimale sa-
menwerking tussen een groot deel
(circa vierhonderd personen) van de
Noorbeekse bevolking. Zoals altijd
zijn de feesten te splitsen in een a) eet-
en drinkgelag in Hoeve de Peul en een
b) folkloristisch middaggebeuren, ge-
baseerd op een geschiedkundig the-

ma. Dit jaar: het krijgsbedrijf in de
Middeleeuwen.

Dit thema toont de diverse aspekten van
de krijgskundige geschiedenis van de
Middeleeuwen. De opkomst van het leen-
stelsel, de ontwikkeling en het ontstaan
van diverse soorten legers, belegerings-
technieken en vestingwerken, het ridder-
schap, de heraldiek (wapenkunde) zullen
uitgebreid belicht worden. Het begin van
de vijftiende eeuw werd gekenmerkt door
een nieuw verschijnsel op het gebied van
de oorlogsviering; het eerste nationale le-
ger ofwel het eerste volksleger, de Zwit-
sers. Het bestond uit vrije boeren en bur-
gers uit de steden. Alle lichamelijk gezon-
de mannen waren tot krijgsdienst ver-
plicht en bezaten het voorrecht wapens te
dragen.

Het woord landsknecht is niet synoniem
aan huursoldaat, ze verschilden wat aard
en samenstelling betreft op belangrijke
punten. De te huren troepen bijvoorbeeld
dienden te stammen uit dezelfde streek.
Ze waren als landgenoten in een gevechts-
eenheid in dienst hoewel niet altijd onder
dezelfde meester. Het ontstaan danken we
aan het feit dat de steden zich maar al te
graag wilden ontdoen van de plaag van
huursoldaten. Burgers van Noorbeek,
voor de gelegenheid 'Nordebecke ge-
noemd, zullen dit 'middeleeuwse spel' uit-
voerig in beeld brengen. Niet alleen de af-
sluitende openluchtfeesten in het dorp
maar ook de in een middeleeuwse herberg
omgetoverde Hoeve de Peul vormen de
decors voor een gezellig Limburgs feest
dat in de loop der jaren doorvelen op prijs
werd gesteld." Muzikaal tafereel uit Noorbeek, twee

weekenden lang Foto: WIDDERSHOVEN

Meer
Nederlanders
overnachten

in België

AMSTERDAM - Ondanks de
slechte zomer van vorig jaar en
een winter zonder sneeuw, zijn
Nederlanders in 1988 massaler
dan ooit naar België getrokken.
Volgens de voorlopige officiële
cijfers van het Nationaal Insti-
tuut voor Statistieken hebben
vorig jaar in vergelijking met
1987 2 procent meer Nederlan-
ders in België overnacht en daar-
mee een nieuw record aan over-
nachtingen hebben gevestigd.
In 1987 werden officieel 3.593.000
overnachtingen van Nederlan-
ders geteld. De stijging is vooral
merkbaar in Brussel (plus 17 pro-
cent) en in de Ardennen (plus 6

procent). In Vlaanderen werd
een stijging van 2 procent geno-
teerd.
De slechte zomer en de zachte
winter hebbenwel een negatieve
invloed gehad op de resultaten

van de kust en van het Duitstalij»
ge landgebied: respectievelijk^
min 3 en min 12 procent.
Uit het laatste laatste NIPO-va-*?
kantie-onderzoek blijkt dat per J
1.000 Nederlanders 41 buiten-^
landse vakanties in België wer- 1'
den doorgebracht. Daarmee $
neemt België in 1988 een vijfde "{
plaats in op de Nederlandse '
markt. De eerste vier plaatsen j
zijn voor Frankrijk met 123, ISpanje met 85, de Bondsrepu-
bliek Duitsland met 84 en Oos-Jtenrijk met 70 buitenlandse va-
kanties per 1.000 Nederlanders.
Italië, dat op de zesde plaats
komt, noteerde 27 vakanties pe*^
duizend Nederlanders.

Oostenrijk
lokt fietsers

Op een of andere manier wil
het maar niet lukken. Fietsers,
liefhebbers van urenlang ploe-
teren over stuitend steile weg-
getjes, gaan per definitie naar
Frankrijk. Want daar liggen de
Alpen. Met de Galibier, de
Izoard, de Mont Ventouxen de
klim naar I'Alpe d'Huez vooral.
Dat zich meer naar het oosten,
in Zwitserland en Oostenrijk,
ook nog wegen over Alpentop-
pen krullen, lijkt velen te ont-
gaan. Daarbij dienen twee
kanttekeningen te worden ge-
maakt.

Oostenrijkse en Zwitserse toe-
ristenorganisaties hebben nog
steeds niet in de gaten, dat er
ergens bij de Noordzee lieden
wonen, die er behagen in
scheppen zich te pletter te fiet-
sen op wegen waaropAlpenzo-
nen zich alleen per automobiel
wagen én de bergwegen zijn
nergens zo rustig als in Frank-
rijk.

Maar er lijkt verbetering op
komst. Nadat eerst Italië begon
te begrijpen, dat die malle Ba-
tavieren nu eenmaal graag te-
gen cols opfietsen, zijn ze in
Zwitserland en Oostenrijk ook
wakker geschrokken. Veel
stelt het allemaal nog niet voor
(daarvoor zit het respect voor
de paswegen er bij de Alpenbe-
woners nog te diep in), maar er
is een begin gemaakt. Vooral in
Oostenrijk, dat voorheen op
toeristisch gebied nog wel eens
achter mocht lopen ten opzich-
te van Zwitserland, maar dat
nu op fietsgebied toch het
voortouw heeft genomen.

Grossglockner
Daar is bijvoorbeeld een organi-
satie, die zich Four Seasons Tra-
vel noemt en dievan 26 augustus
tot 2 september een fietsrondrit
door Oostenrijk organiseert. De
tour begint in Innsbruck en gaat
door het Inntal en het Zillertal
over de mooie Gerlospas naar
Salzburg. Vandaar gaat het via
de schitterende abdij van Melk
(de ik-figuur in Eco's roman „De
Naam van Roos" was er novice)
Wenen, Klagenfurt en de Wör-
thersee naar het Drautal. Als
hoogtepunt volgt vervolgens de
beklimming van Oostenrijks
hoogste pas, de Grossglockner,
waarna via Zeil am Sec naar
Innsbruck wordt gereden.

Bezemwagen
De afstanden per etappe gaan de
70 kilometer nooit te boven,
maar wie daar toch nog moeite
mee mocht hebbenzij ter gerust-
stelling gemeld dat er een be-
zemwagen (in de vorm van een
bus) mee rijdt. Er wordt, belooft
de folder, over zowel fietspaden
als over wegen met weinig ver-
keer gefietst. Maar a) zal er toch
rekening mee moeten worden
gehouden met het feit dat er in
Oostenrijk nog niet zoveel fiets-
paden zijn en b) kan er maar be-
ter niet van worden uitgegaan
dat de Grossglocknerweg een
„autoweg met weinig verkeer"
is.

Nee, wie uit is op echt stille we-

gen, kan Deter ac jaagpaderTjJ
langs de Donau opzoeken. Deze,]
zogenoemde „Treppelwege" zijn-d
getransformeerd tot fietspaden
en kennen uiteraard nauwelijks
stijgingen of dalingen. Niettemin-!
gaat er op de rit van Passau naar*Wenen (organisatie: Austria R4-^
dreisen) toch een bus met aan-
hanger mee. Zodat in geval van <

al grote vermoeidheid even ka»:
worden uitgeblazen in een com-
fortabele fauteuil. De langste
dagafstand is tenslotte 63 kilo-
meter en dat vinden Oostenrijk
kers nog altijd een geduchte ai-,
stand.

Gelogeerd wordt er in Gasthöfie-
en hotels die van alle gemakke^t-
(en ongetwijfeld ookvan een Gut.
Bürgerliche Küche) zijn voorziefi*
en uiteraard verzorgt de bus mé|«
aanhanger ook het transport vagC
de bagage. Zelfs biedt Austria djr»
Nederlandse pedaalridders helj
gebruik van een fiets met drie
versnellingen aan, maar de echts»
fietser weet: huur of leen nooit
een fiets als je niet zeker weetg
dat hij je past als een handv
schoen. Anders gezegd: wie prpj
blemen met rug, kont en knieëj*-
wil voorkomen, neme zijn o^haar eigen fiets mee.

Fietsfeest
Tenslotte nog iets over bergfiet-
sen met All Terrain Bikes
(ATB's). Ook daarmee is men in
Oostenrijk druk doende. Zo wor-
den in Stiermarken tal van fiets-
bergtochten georganiseerd over
afstandenvan 11 tot 45 kilometer
per dag. De moeilijkheidsgraden
variëren net als op de skipistes
van blauw (makkelijk), via rood
(pittig) tot zwart (zwaar) maar
met de ATB zijn ze zelfs de Mont
Blanc opgefietst dus voor echte
verrassingen zal niemand komen
te staan.

Een heel aantrekkelijk arrange-
ment lijkt het zevendaagse fiets-
feest van het op 830 meter hoogte
gelegen dorpje Murau. Ze rege-
len er eventueel zelfs een kinder-
oppas, wiens komst net als het
logies (op basis van volpension)
en de huur van een fiets bij de
prijs is inbegrepen. Wie eerst nog
even voorzichtig wil proberen of
hij het wel aandurft om met een
mountainbike de bergen in te
trekken, mag voor niets twee uur
op zon stoere fiets rond karren.

Informatie: Rondrit door Oos-
tenrijk: Four Seasons Travel,
Müllerstrasse 14, 6020 Inns-
bruck, tel. 09-435222584157.
Prijs (logies, halfpension en
eventueel vervoer per bus inbe-
grepen: 6.530 Oostenrijkse schil-
ling (ongeveer f 1.085).

Donauradweg van Passau naar
Wenen: Austria Radreisen, p/a
Oostenrijks Toeristenbureau,
Stadhouderskade 2,1054 ES Am-
sterdam, tel. 020-129682.
Prijs (incmsier logies, nalfpen-
sion enz.) 5.985 Os. (ongeveer f
995).

Bergfietsen in Murau: Fremden- ■

verkehrverein Murau, Bahnhof-
strasse 4a, 8850 Murau, Oosten-
rijk, tel. 09-4335322720.
Prijs (al naar gelangde overnach-
tingsaccommodatie): 3.600-4.500
Os. (van ongeveer f 600 tot f 750).

Donderdag 15 juni 1989 "9

NL^.__ (ADVERTENTIE)

Vertrouwop lubbers en kies voor penders. j
'ET VERGETEN. VANDAAG ZIJN DE EUROPESE VERKIEZINGEN. 4kCnlCrlDA REKENTOPU' JUIST NU- Het gaat om onze toekomst. Steun het CDA, stem CDA. Lijst 2. M M 'u^ partijbureau, Dr. Kuyperstraat 5, 2514 BA Den Haag, telefoon 070-92 4461. WMÜfI I
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[HÉjA'N VADERDAGKADO? GEEN PROBLgM!O^l
kfi I OVERHEMD KORTE IV % I OVERHEMD KORTE |fl _,Jf BLOUSON M-XL !«%«** BLOUSON M-XL IHLm^F l"*Bf mRK mouws-xl #^^ w mouws-xl /> >| ML ff /% >l m ir r 1

9^^ I*/jr IOVERHEMDKORTEI\ I OVEf^^LANGE J|l C%^^°VSu^Fr^^S| £

Beek: Winkelc. Makado; Heerlen: Klompstr.s-7(winkelc); Kerkrade: Markt 2 MAD^A' Cl If^C \A/EZd/ AK HCDC Al II l-fltlMaastricht: Brusselse Poort 55-Wijcker Brugstraat 32-26 -- | [yl^f^^^ b[\[ yy[ .ixftDIULIIÖ IILI \\iU VjlwUy'll

En morgen gaan we onze nieuwe auto ophalen.'
MÊJÈb. 'Onze oude auto was helemaal op. Wewilden dolgraag

Ji| w een nieuwe. Maar daarvoor kwamen wij nog een vrij groot
bedrag tekort We klopten dus aan bij de mensen van de

fIHnP V CMVBank En noggeen twee dagen laterkonden wede auto
*ML | j^W^jfc al bestellen.'
W jP Een PersoonlijkeLening ofeen Doorloop Krediet van de

V Èwm^ *■"& CMVBank iser niet alleen voor de nieuweauto. Ookvoor de
-**^5 V^feMH ït>W* caravan, een verbouwing en elke andere grote uitgave. We

£ «Ik werken snel,discreetenberekenen een schappelijkerente die
m Wf* wKÈÈk 'aSer 's c'an u denkt

ff Wilt u weten hoeveel u kunt lenen? En wat het kost?

' an nu voor meer 'n^orma''e-

M mr Vanl7.oo-21.00uurenzaterdagsvan9.00-13.00uur:06-0227272.
Jfl H f^ I Een voorbeeld?
fl -**'■ Hik. «ÉÜ Voor f 12.000,-betaalt u6O maandelijkse termijnen van

s& V 'Sb '264.82.Effectievejaarrenteis12,3%.Kwijtscheldingbi|Oven'ijdentot
■—^"JP" pf* f 20.000,-. Wij verstrekken leningen van f 2.000,- t/m f 50.000,-.

W ' M:, £

Kerkstraat 294, Brunssum.

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

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

Ook als vakantiewerk. Melden: L.D. Geleen, Markt 3,
200920 tel. 04490-46868 tussen 8.30-17.00 uur.

Limburgs Dagblad

BUDGET INTERIEUR
W\W^x^m^m WmIIlWüyht- ?fc f> >:■ Hoyale 2+3 zits bankcombinatie ■ ■%^ JKlf*88^ L.IJ^_::J

uitgevoerd in luxe leatherlook '^^M^kiT^mmm%M^t iS3ï I
met prima binnenwerk f 12095- f'fA^rSi?l JT3T| fTrl
Moderne salontafel in krasvaste 4| ' '" J

V Praktisch modern wandmeubel fl 1742,- j"' ; r PI | \|lSf f i
4 solide eetkamerstoelen in stoffen --^ . .?^'^^Tj .iil!lij«iw yr Ifc M
bekleding fl 792,- \f *X**b>i Ér^l ■ /tl||^n.i'l^
Moderne eetkamertafel met vast r
blad in relief lak. fl 544,- ' r
(ook leverbaar met tuimelblad) N"'\v'

'f i^~-^'~~~
Normaal kost dit interieur f15668- ,AW Jk\ mf^éï^ É*\ "^

DE GEHELE MAAND JUNI BETAALD U VOOR DIT KOMPLEET INTERIEUR SLECHTS |4wwO"

\ \ j\ §\\"-X^VJJVJ Kerkracte,Hol2straati34,Straterweg47. Tel 045-455151*
I I—\/^^\nnik\/*\ Weert, Hoogvetdstraat 16, Nabij ringbaan Ntoord/Bosrioven.

BI ■ ÈW rYf |fji\ fcYf I Tel. 04950-34819

vs KERRRADE^WEERT Openingstijden: Maandag 13.00 -18.00 uur
>v y Dinsdag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur, lunchpauze 12.30 -13.30 uur.

N. / Zaterdag 10.00 -17.00 uur. Donderdag koopavond tot 21.00uur.

I 1
MBBBRI I =fcy/"!"];liM ?ï P ■lij nllß *IFR VnnP '»T7nKinFRI lIKP kWAI iTelf 0;

pnfWïWJ! 1 jl'naIN VAKMANSCHAP EN MATERIALEN

\k. Wat zou u denken van rmS: Tm 5»keuken in stijl? Modern,
trenoy'o't klassiek. Bij KEUKENGALERIE . PPiPMP '"LIMBURG kiest u voor een stijlvolle. .... lïlPP<*4F ' "tunktionele en betrouwbare keuken !>»*yï#s*~** .

■wfflffOE B IT^ uiz Tn»il eU\\ iheerlenIkJ^^tJ^kL^l'^TJjlJl rj.m 11 Nobeisiraai 23.
Maand, van 13tol 18uur I I I ▼ >] II iTJl\VTuW /J Tel 045 " 716666
Dmsd. t/m vrijd van 930tot | ■ ■ y MIJ (.VvlkJ'Kjl REUVER
is"Tuur zS -ir | WÉrWMmÊmk ~" ,z-"- he:tot 21 uur. iateiu WrjW.imnlMrilgiiïf.*WmrWÜm\ ■ Meubel Trade Center)L'°' 17 uur ' )p*aiÊÈËiÊÉÊÊmmmËiÊ*émiÊÊéÊimm\ g Tel 04704.6077

DE BESTE KEUKENSPECIAALZAAK IN LIMBUB^ {
,

I : \X

DAG..yADER...D4G

ir JC
PsHw wÊÊ >

\
Ehh... over 3 nachtjes is 't weer papa-
dag en mama heeft voor papa 'n hele
leuke grote-mensen-hemd gekocht en ik
geefpapa 'n das met allemaalbloemetjes
er 0p...

Bij Pieters-Dortu vindt u 'n grote keuze
vaderdag-kado's.

iwM.n_ffl
HEERLEN MAASTRICHT SITTARD VENLO

Limburgs Dagblad



Duitsland 1
I 'On sDp"info5Dp"info Arbeit und Beruf.I «03 !6Ute-
I le, *or> Reinhard Mey bis Ina De-

en over Vivi Eickelberg
""3s u c°mponisten. (herh.).
li0 "«'er.
""tao f dem Land wird'B leer- Re-NatJi over het leeglopen van het
2.55 pand-(herh.).|3.004.^ Heute.

Fsoq T*Teletel«stoverzicht.
f sos I?9esschau.
o*ssl!nha Mo,*»ca - die Tochter15er

,
B klavenhalters. Braziliaanse tv-

Ptoq.. *uper Drumming 11. Muziek-
W, ma met Pete Vork, Billy Cob-

No\y n Lofd e.a.
'6,i s f* Trickfilmschau.
.Afl rA" und davon! Kinderserie.Wr er Verrat-Af|.J iere in Spanien. Natuurserie.
''.Os H

or dem Winterschlaf.
."ia A«,exe Lakritze. Kinderprogram-
flS *5"'?25 la9esschau.Ia9esschau..Af| .To|umbo. Amerikaanse serie.
8.26 "**! in Pastell.
&3s ia9esschau.
83n üarlot im NDR. Auslösung. (1).
'8.52 £er und Heute.
NamiT'e w'esingers. Serie. Afl.: Das'W^rKonto. "°0 Ir2?ra,nma-overzicht.

Artei Ta9esschau. Aansl.: Die
515 i?n 2ur Europawahl.
V>rt n Staat 2ur Beute Machen?

IHe n9e over de macht van depoli-
L^UrnrTart,ien- Aansl.: Die Partijen zurKs^?Wahl-SD«r7.Sinn.

21.08 Scheibenwischer. Cabaretpro-
gramma van en met Dieter Hilde-
brandt. m.m.v. Gisela Schneeberger,
Gerhard Polt en de Biermöslblosn.

21.55 Miterlebt. Kriegsspiel in der
Normandië - die Invasion als Manner-
vergnügen, reportage.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 «Kleine Erinnerungen an eine

grosse Revolution. Inleiding n.a.v.
het aansluitende toneelstuk van Jean
Anouilh.

23.10 «Der arme Bitoes ... oder Das
Diner der Köpfe. Toneelstuk van
Jean Anouilh, met Joachim Teege,
Klausjürgen Wussow, Alexander
Kerst e.a. Regie: Peter Beauvais.
(herh.).

01.15 Tagesschau.
01.20-01.25 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
*°0r KaT' CAI-abonnees:

dlen zie scnema exploitant

** =2~,art Wlt programma
Oq fe

s,ereo geluidsweergave
Tf s

weetaiig bij stereo-app.
teletekst ondertiteling

Revisie
Ss^*nd 1: 5, 26. 29. 46. 51, 53 en 57

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

België/TV 1

TV 5

S e» 'is 6 Afi ?per' Amerikaanse jeugdse-
k*S ;r: kaPitein Flint.1? 3q A

uke Box .
[je. Afl?0'11, Amerikaanse jeugdse-
«ain ft

74: °e gymclub, met Conrad«a ]& barv Coleman, Todd Bridges
Vervéle hen Wilis worden met een
%n Uah Probleem geconfronteerd.van e- eeft hard gewerkt om deprijs
"ioeten 9ymclub te krijgen. Maar hoe
öat het Ze Drummond nu vertellen

i^Den,»o," een gymclub gaat met een
?.5s £ lldmaatschap? (herh.).

I 'B.os J*Tak- Animatieserie. Afl. 201.
rt|etrv. Un9 Amerikaanse serie% Ahn ld Carradine, Keye Luke, Phi-
Sstcca-A,L 39: Crvof the ni9htWn„aine hoortin zijn droom een
*an>e,tuur|ike hulpkreet, die hemv,°6öI dBen buffelkal' te redden. Beïn-
ne' eenk r deze droom weet hij nog

>eerh" °ufteljager Rueben Branch te"
8-Ss i«. en een buffelkalf te doden.

nde aarde' Britse docu'
r°^9h n

Serie van David Attenbo-
-6n het a

het on,staan van de aarde
Jen v aardoppervlak. Afl. 8: De wou-
Qoom,n.de re9en- Van°P aan h°9esche wnlrlwe af9edaald in de tropi-
Qe toch? n van de re9en- Nu 9aat
°erWo,,HVSrder 0D de bodem van het
W ; e ontrr>oeten termieten en

"" kevers en muizen.(2).

19.20 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.25 Extra Politieke Tribune. SP.
19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie. Afl.

123 en 124: Er is crisis in het koffie-
huis. Terry voelt nog steeds veel voor
Shane. Max wil zijn huwelijk redden.
Julie nodigt Gwen uit voor het trouw-
feest zonder dat Helen het weet.

20.25 Panorama.
21.35 The Dirtwater Dynastie.

Australische serie, met Hugo Wea-
ving, Victoria Longley, Steve Jacobs
e.a. Afl. 8: Emma Tarbos is erin ge-
slaagd Richard klein te krijgen: zij
heeft het land dat hij wil hebben.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 De Koreaanse oorlog. Engelse

documentaire serie van Philip White-
head over de oorzaken, het verloop
en de gevolgen van de Koreaanse
oorlog (1950-1953). Afl. 4: An entirely
new war. Op 1 december 1950 be-
vonden de Amerikaanse strijdkrach-
ten zich in Noord-Korea zich in een
weinig benijdenswaardige positie.
Een massale tegenaanval van vrijwil-
ligers van deChinese Volksrepubliek
hadden de VS-troepen onverbiddelijk
zuidwaarts gedreven. Sinds 'Buil
Run' was dit de zwaartse nederlaag
die de VS ooit te lijden hadden gehad.

23.15-23.40 Coda. The old mother,
van Ives, uitgevoerd door Dirk Ver-
brugghe, piano en Marijke Pyck,
zang.

Duitsland 2
-09.45 ZDF-info Arbeit und Beruf.
10.00 Heute.
10.03 Von Reinhard Mey bis Ina De-

ter.(herh.).
10.35 Meier.
12.10 Auf dem Land wird's leer-

.(herh.).
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 ZDF-info Arbeit und Beruf.

(herh.).
15.25 ""Teletekst-overzicht.
15.45 ZDF-lhr Programm. Wer kermt

sich aus in diesem Haus? spelpro-
gramma.

15.55 Heute.
15.58 Manni, der Libero. Jeugdserie

naar een boek van Peter Conradi.
Afl.: Manni, der Nationalspieler. Met:

Tommi Ohmer, Klaus Kindier, Heide
Keiler e.a.

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

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

17.45 Ein Engel auf Erden. Ameri-
kaanse tv-serie. Afl.: Denn bist du ein
Mensch (1). Aansl.: mem Butler und
ich, Duitse tv-serie. Afl.: Herzge-
schichten.

18.25 Ein Engel auf Erden. Ameri-
kaanse tv-serie. Afl.: Denn bist du ein
Mensch. (2).

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

Europawahl.
19.35 Aus München. In Müchen steht

ein Hofbrauhaus.
21.00 Abenteuer Forschung. Erobe-
rung des Weltraums. Afl. 1 uit een
drie-delige documentaire serie over
de ruimtevaart.

21.45 Heute-joumal.
22.15 Nach Brussel, wo die Macht

ist. Documentaire over het Europese
Parlement.

23.00 Tiro - Ruf des Jagers. Neder-
landse speelfilm uit 1979 van Jacob
Bijl, met Matthias Maat, Geert de
Jong, Julien Schoenairts e.a.

00.45-00.50 Heute.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
Irequenties 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

Duitsland 3 West.
08.00 Tele-Gymnastik. (40).
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Die Sendung mit der Maus.. Kinderprogramma.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 23.
10.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.

18.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-
de, les 23.

18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws. (19.40-19.55
Raamprogramma van de Reg. stu-
dio's.).

20.00 Eine abenteuerliche Frau.
Amerikaanse speelfilm uit 1952 van
Douglass Sirk naar Flame of Timberli-
ne van 'Richard Morris, met Arm Sne-
rkten, Sterling Hayden, Philip Reed
e.a. (herh.)

21.18 Filmtip.
21.30 West 3 aktuell.
21.50 Ausgestossen. Franse 5-deli-

ge tv-serie, met Charles Aznavour,
Judy Winter, Hans Clarin e.a. Afl. 4.

22.45 Mitternachtsspitzen. Richard
Rogier und Gaste.

23.55 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

België/TV 2
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief

voor Marokkaanse migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie, met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a

19.23 Superkat en Supermuis.
19.30 Nieuws.
20.00 Filmclub. De Heilige Onschuldi-

gen. Spaanse speelfilm uit 1984 van
Mario Camus, met Alfredo Lando,
Francisco Rabal, Terele Pavez e.a.
(Originele versie met tweetalige on-
dertitels). Een arm boerengezin
droomt ervan hun drie kinderen te
kunnen laten studeren opdat zij zich
kunnen losmaken uit hun ellendige
omgeving.

21.45 Extra Confrontatie. Debat naar
aanleiding van de Europese verkie-
zingen.

22.30-23.25 Moviola. Filmmagazine.

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15 La botte
aux images. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, Waalse actualiteiten. 19.30 Jour-
naal en weerbericht. 20.00 Elections
europeéennes: Debat. Vandaag PRL.
20.35 Paroles et musique, Frans-Ca-
nadese speelfilm uit 1984 van Elie
Chouraqui, met Catherine Deneuve,
Richard Anconina, Christophe Lambert

e.a. Professioneel gaat het Margaux
voor de wind, maar privé aanzienlijk
minder: haar man Peter, een Ameri-
kaanse schrijver, heeft behoefte aan
meer vrijheid en is in zijn eentje op va-
kantie naar Amerika. Margaux blijft
achter met haar twee kinderen. 21.55
Courts métrages belges: 01. Profil rou-
ge van Frédric Dumont. 2. No quitte
rugby, tekenfilm van Bruno Cassiers. 3.
Dis-moi...Marie van Sophie Kotanyi.
23.15 Loterij-uitslagen, laatste nieuws
en weerbericht. 23.50-00.00 Présence
protestante.

programma's donderdag televisie en radio

Nederland 1
«fch.105 N 'euws voor doven enj^horenden.
«erie n rmis der 'idelheid. Engelser de 9eliJknamige roman van
15. "m Makepeache Thackeray. Afl.
noVcft h ? vriend de maJ°°r- Becky
iilto ?et land uitgstuurd na het mis-
Stevnof' tussen Rawkon en Lord
*aa „ Amelja verliest kort achter el-
$r "aar beide ouders.
Ws« evaarl'jk computerspel. En-

eu9dserie- Afl- 2: Journaliste
feraan 2et alles °P al,es om achter
Ie konrelach,ige dood van de duiker
k|erhii k Neef Charlie moet haar
(oirtic pen door in te breken in del^computer.
Max ei9nb°urs. Australische serie.
Sri razer,d als hij er achter
Juiie n' Terry getrouwd blijkt te zijn.
1.19 °ntrnoet een aardige jongen.

Ad ua"y Duck. Tekenfilm uit 1945.
'.3o i e stakker (Ain't that ducky.)
'"44 VAÜmaal-
*"en v A'B kindermenu. De avon-kin(]6^an PlPPa de hen, Tsjechische
hl rCne- Al-: Pippa in het circus.
Pin T

e avonturen van Teddy Rux-.kenfilmserie. Afl.: De ver-
l.14e^obs.(herh.).
Ad ir* Smurfen. Tekenfilmserie.
'"37 RpP'9 is niet leuk. (herh.).

s- Tekenfilm. Afl.: Blokken

"io pournaa'-
Coniert

en lt'as aPart. Amerikaanse
van Ar!^erie- AfL: Het geheime leven
"acht a

En9en. Arvid denkt dag en
itiaa .aan Lori, maar Lori wil alleen
144 .Venden met hem zijn.
teerti h'"9o- Spelshow gepresen-
'io D°r Robert ten Brink.e daPpere vleermuis. Ameri-»^B r, tek enfilm.
W;!** 'e 't of doet ie 't niet.
l,3s^ogramma met Peter Jan Rens.Cagrtey and Lacey. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Voordat het spel
begint... De dood van een jonge bas-
ketballspeler doet vermoeden dat de
jongen drugs gebruikte. Maar ieder-
een uit zijn omgeving sluit die moge-
lijkheid uit.

22.30 Journaal.

22.40 Impact. Informatief programma
over één thema.

23.30-00.30 Afrika. Documentaire in
twee delen over Afrikaanse muziek.
Opnamen gemaakt in Senegal i.s.m.
NOVIB-Gast-aan-tafel. En aandacht
voor westerse sterren, zoals Paul Si-

mon en Peter Gabriël. Deel 1: West-
Afrika. Met o.a. Mory Kante en La Su-
père Diamono de Dakar.

" Alan Rachins in 'LA.-law'. (Nederland 2 - 22.43 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.00 Kokkerellen. Culinair program-

ma. Afl.: Kaastompoezen.
16.18 De Koning en de Ambtenaar.

Of William Blathwayt in het gevolg
van Willam & Mary, complatievan alle
plekjes die uitgezonden zijn binnen
het kader van de William & Mary her-
denking.

17.15 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: To snare a wolf. D.G. Bogard, die
een agent van de regering is, is vast-
besloten de geheime thuishaven van
Airwolf te vinden.

18.00 ""David, de kabouter. Serie
naar het boek De Kabouter van Rien
Poortvliet en Wil Huygen. Afl. 12: De
oude tuin. (herh.).

18.30 Jeugd Olympische dagen te
Papendal.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Growing pains. Amerikaans

eserie met Alan Thicke, Joanne
Kerns, Kirk Cameron e.a Afl. 3: Jea-
lousy. Het valt Jason de laatste tijd op
dat Maggie maar erg weinig tijd voor
haar gezin heeft.

20.55 Opsporing verzocht. Program-
ma waarin de politie de hulp inroept
van de kijkers bij onopgeloste misda-
den. Presentatie: Jan Scholtens en
Will Simon.

21.43 L.A.-Law. Amerikaanse serie.
Afl.: Plane mutiny. De partners van de
firma eisen hun deel op van de op-
brengst van de video-tape die van Ar-
nie Becker gemaakt is. Het vliegtuig
waarin Brackman zit blijkt een man-
kement te hebben...

22.27 (TT)Vinger aan de pols. Medi-
sche rubriek gepresenteerd door Ria
Bremer. Afl.: Dementie, (herh.).

23.08 " «Ontdek je plekje. Vandaag:

Bronkhorst. (herh.).
23.24-23.29 Journaal

Belgë/Télé 21
17.00 Présence Protestante. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal (onder voorbehoud). Aansl.
weerbericht. 20.00 Elections bruxelloi-
ses: debat. 20.45-21.15 Elections euro-
péennes: debat. Vandaag: PS (herh.).

Duitsland 3 SWF
08.15 Wer rastet, der rostet. (9).
08.30 Telekolleg 11. Chemie, cursus

scheikunde.Les 23.
09.00 Schooltelevisie.
16.30 Play time. Cursus Engels.
16.45 Les trois de Lyon. Cursus

Frans.
17.00 Singen will gelernt sein. Zang-

cursus.
17.30 Telekolleg 11. Chemie, cursus

scheikunde. Les 23. Herh.
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.29 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl. 2:

Die Gefahr an der Mühle.
18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:

Besondere Umstande.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Duell in Socorro. Amerikaanse

speelfilm uit 1954 van George Stier-
man, met Rory Calhoun, Piper Laurie,
David Brian e.a.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Vier Tagen vor der Wahl. Dis-
cussie met partijleden over de ge-
meenteraads- en Europese verkie-
zingen.

21.45 Sport unter die Lupe. Sport-
magazine.

22.30 Dempsey and Makepeace. En-
gelse tv-serie. Afl.: Ohne Ausweg,
met Michael Brandon, Glynis Barber,
Ray Smith e.a.

23.20 Montreux Jazz-festival
'88.Af1.: Rock en pop (1).

00.20-00.25 Laatste nieuws.

16.05 Brèves. 16.10 La Porteuse de
Pain. 16.30 Les Six de Bourgogne.
16.45Récréation. 17.30Des Chiffres et
des Lettres. 17.55 Brèves et Météo
Européene. 18.00 Ciné-club. 20.00 La
Marche de Siècle. 22.00 Journal Télé-
visé. 22.30 Mètéo Européene. 22.35
Apostrophes. 23.45-00.50 Santé a la
Une.

Radio 1 radio

Radio 5

leder heel uur nws. 7.04 AVRO's
radiojournaal (NOS: 7.30 Nws).
9.06 Arbeidsvitaminen. 10.50 Leu-
terkoek en zandgebak. 11.06 Ar-
beidsvitaminen. 11.50 Ken je dat
gevoel? 12.06 De Burgemeester is
jarigl 12,55 Meded. voor land- en
tuinbouw. 13.09 AVRO's Radio-
journaal. 14.06Koperen Ko en Nik-
kelen Nelis. 16.06 Echo-magazine.
18.35Toerisme in beide Limburgen
(1). 19.03 Peper en zout. 19.30 In-
specteur Simone Verlaat (II), hoor-
spel. 19.53 Column. 20.03 Voor
wie niet kijken wil. 23 06 Met het
oog op morgen. VPRO's nachtle-
ven met om 0.02 Midnight hour.
01.02 Onbekend. 03.02 Concert
van 19 november 1977: Blondie in
Paradiso te Adam. 05.02-07.00
Q,Q. Ie Q.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7 04 Het le-
vende woord. 7.11 Vandaag...don-
derdag. 8 04 Hier en nu. 8 53 Ont-
moeting. 9.04 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.04 Plein pu-
bliek. 11.30 Dubbel bedrogen,
sprookje. 12.04 't blijft Hollands.
12.40 Skip Voogd presenteert...
14.04 De tafel van vier. 15,04
NCRV Coupe soleil. 16.04 De Fa-
milieshow. 17.04 Hollandse hits.
19.02 NOS Jazz platform. 20.00-
-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6 02 De ha-
vermoutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12.04 50 Pop of een envelop.
14.04 De nationale hitparade top
100. 18.03 Driespoor. 19.03

TROSdancetrax. 21.03 De CD
show. 23 03-24 oo Sesjun.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 Muziek 111 op zoek naar. Les 3.
10.30 Omrop Fryslan Edukatyf.

Skriuwers yn byld. Diel 5: R.R. van
der Leest.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Wekelijks program-

ma in het Servokroatisch en het Ne-
derlands.

18.15 Marokkaanse veteranen.(2).
18.30 Van Quantum tot Quark. Serie.

Afl. 9.
19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 Get Back. Serie terugblikken in

de poparchieven van de jaren '60 en
'70. Deel 3.

20.00 Journaal.
20.29 Wie beslist? Discussiepro-

gramma.
21.14 Bert Haanstra. Documentaire-

serie. Afl. 3: Observeren.
21.39 Uit de kunst. Wekelijkse kunst-
rubriek gepresenteerd door Leoni
Jansen.

22.07 Hans D.. Filmportret.
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slchthorenden.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
Programma-overzicht. 09.05 SAT 1 -Teleshop. 09.30 Programma-overzicht.
09.35 Niklaas, ein Junge aus Flandern.
Afl.: Anekas Tante. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospital. Afl.: Die Ab-
stimmung. 10.50 Teletip Gesundheit.
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Die schwar-
zen Teufel von El Alamein, Briste oor-
logsfilm uit 1958 van Guy Green, met
Richard Attenborough, John Gregson,
Michael Craig e.a. Aansl.: tekenfilm.
13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop.
Aansl.: Programma-overzicht. 14.05
Arme mit den roten Haaren. Afl.: Ein
grofter Tag für Carmody. 14.30 Die
Monkees. Afl.: Die Monkees werden
berühmt. 14.55 Der Goldene Schuss.
15.05 General Hospital. Afl.: Alexand-
ria. 15.50 Teletip Koenen. 16.00 SAT 1- Teleshop. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Bonanza. Afl.: Die vielen Gesich-
ter des Gideon Flinch. 17.25 Teletip
Auto. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Sherlock Hol-
mes und Dr. Watson. Afl.: DEin höchst
geheimer Fall. 18.15 Taxi. Afl.: Der An-
trittsbezuch. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
Glücksrad. Quiz-show. 19.30 Lotterie.
Afl.: St. Louis. 20.25 SAT 1 Wetter.
20.30 Cagney & Lacey. Afl.: Die Show
lauft. 21.25 SAT 1 Bliek. 21.30 Der gel-
be Strom, Amerikaanse avonturenfilm
uit 1955 (1), van William A.Wellman,
met John Wayne, Lauren Bacall, Paul
Fix, Joy Krim, Berry Kröger, Mike Ma-
zurki e.a. 23.30 SAT.I Bliek. 23.40
Topics. 00.10 Die Profis. Afl.: Schwarze
Tage für Doyle. 01.00-01.10 Program-
ma-overzicht.

SSVC
12.30 For Schools: Our World.
12.45 For Schools: Look, look and

look again. My place.
13.05 Children's SSVC. The Raggy

Dolis.
13.20 Playbus. The Patch Stop.
13.40 Under sail. Afl.: Lovely Irene.

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

ma.
15.15 Take the High Road. Serie.
15.40 Children's SSVC. Afl.: Pigeon

Street.
15.55 Grim Tales. Afl.: The hare and

the hedgehog. ■
16.10 Mike & Angelo. Jeugdserie.
16.35 Fun House. Te gekke jeugd-"

show met als gastheer Pat Sharp.
17.00 Children's Ward. Dramaserie.
17.25 Home and Away. Serie.
17.50 Connections. Spelprogramma.
18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News andWeather.
18.55 Scène Here. Magazine.
19.15 Every Second Counts. Spel.
19.50 Treasure Hunt. Afl.: Somerset.
20.40 The Bill. Serie. Afl.: Fool's gold.
21.05 Tanamera. Deel 4. Afl.: Lion of

Singarpore.
22.00 News and Weather.
22.30 Horizon. Afl.: Trial in the jungle.
23.20-23.45 The New Statesman.

Afl.: A wapping conspirancy.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws.). 9.00 Veronica's mees-
terwerken I: Berliner Philharmoni-
ker. 10.30 Muziek voor miljoenen.
12.00Veronica's meesterwerken II:
Philharmonisch Orkest van
Straatsburg. 13.02 Nederland mu-
ziekland klassiek. 14.00 Metromo-
nium in konsert 16.00 De bewe-
ging, met om 16.02 Muziekactuali-
teit. 16.15 Het concert. Hagen
Kwartet. 17.00 Het portret. 18.00
Nws. 18.02 Muziekactualiteiten.
20.02 Nws. 20.02 Holland festival
journaal. 20.10 Het podium, met
om 20.10 De wandelende tak:
21.00 Voorland: 22.00 Downbeat;
23.0-24.00 Audio art.

6.30-6.49 Scheepv.- en marktberichtenen
uitgebreid weerbericht.

9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Toerisme en
milieu. 10.00 De zonnebloem.
11.00 De 50+-Seniorenshow.
12.00 Nws. 12.05 Wat hebben we
gelezen? 13.00 Nws. 13.10 De
Derde Wereld. 13.40 Da Capo
14.00 Klasse-special. 15.00 Da-
mokles 16.00 NOS Cultuur. 17.25
Marktberichten. 17.30 Scheeps-
praat. 17.35 Postbus 51 Radio-ma-
gazine. 17.55 Meded. en schip-

persberichten. 18.00 Nws. 18.10
KRO-literair: Lezen voor de lijst.
18.40 Turks progr. 19.00 Progr.
voor buitenl. werknemers. 20.30
Twaalf provinciën. 21.00-21.30
Ree htswijzer

satelliet

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland.
08.30 California Clan. Amerikaanse

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

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

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

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

kaanse serie. (herh.).
11.45 Staranwalte, Tricks. L.A.Law,

serie. (herh.).
12.30 Klassik am Mittag met het

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

tor Gadget, tekenfilmserie. Afl.^Gad-
get beim Film.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 Kampfstern Galactica. Ameri-
kaanse sf-serie. (herh.).

15.00 Zahn urn Zahn. Oostduitse tv-
serie. Afl.: Helfer in der Not.(herh.).

15.45 Netto: Ihre Wirtschatt 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.
i 17.45 Braut und Brautigam.
i 17.55 RTL aktuell.
| 18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse misdaadserie. Afl.: Kalter
Krieg urn heisse Ware.

! 18.45 RTL-aktuell.
I 19.10 Karlchen.
! 19.12 Weerbericht.; 19.20 Reporter des Verbrechens.

Amerikaanse serie.. Afl.: Geracht!; 20.15 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Ein ris-

[ kanter Flug.
I 21.10 Jagd durchs Feuer. Engelse

rampenfilm uit 1970 van Sidney
Hayers, met Chad Everett, Anjanette: Corner, Keith Barron e.a.

| 22.55 RTL aktuell.
| 23.05 Die Schamlosen. Spaans-

Frans Italiaanse speelfilm uit 1969
van Pierre Chenal, met Marisa Mell,
Robert Hossein, Ettore Manni e.a.

\ (herh.).: 00.30-00.35 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel»

.Voor zakenlui.
07.00 The DJ Kat Show. Een ont-

spanningsprograam voor. kinderen.
09.30 Panel Pot Pourri. r-<
11.00 The Suilivans. Australische fa-

milieserie.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World. Amerikaanse

dramaserie.
13.55 Landscape Channel. Sfeer-

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

serie.
15.45 Loving. Dramaserie.
16.15 The Lucy Show. Amerikaanse
reeks.

16.45 The Littles. Animatiereeks.
16.00 Countdown. ■
18.00 Eurosport overzicht.
19.00 Mobil Motorsport.
19.30 Surfen. M
20.00 Tennis in Londen. Queens-

club.
22.00 Paardensport in Berlijn.
23.00 Baseball.
00.00 Hockey in Berlijn.
01.00 Eurosport overzicht.
01.30 Arts channel. Kunstprogram-

ma.
04.30 Landscape Channel. Sfeer-

beelden met muziek.

Super Channel
07.00 World News and Business.

Nieuws en weerberichten.
08.00 The Mix. Pop, mode en nieuw»-

flashes.
14.30 The U.K.Top 40. De Britse hit-

parade.
15.30 Tracking. Vlotte popmuziek. '16.30 Hot Line. Telefoonkwissen.
18.30 Nino Firetto. Popmuziek.
19.30 Richard Diamond. Detective-

serie.
20.00 JackMcCall Desperado. Histo-

rische film van Sidney Salkow.
21.45 World News and Weather.
22.00 Licensed to KMI. Britse spiona-

gefilm.
00.00-03.00 The Mix. Pop, mode en

nieuwsflashes.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
00.00 MTV - Yo!.
00.30 MTV - Funk Mix.
01.00 Club MTV.
01.30 Night Videos.
07.00 MTV!
12.00 Remote Control.
12.30 MTV Playback.
13.00 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 VJ Kristiane Backer.
21.00 MTV's Metal Hammer.
22.00 VJ Kristiane Backer.
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, Consument, Agenda
en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16 02 Kort nieuws. 17.02 Reg-
weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25 Anno
toen: geschiedenissen uit Limburg.
17.55 Kort nieuws. 18.05-18.07
Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nws. 6.05 De eerste ronde.
(6.30. 7.00 Nws. 7.30 Nws en
R V.A.-ber.) 6.00 Nws. 8.10 Bistro
& Co. 10.00 Nws. 10.03 Parkeer-
schijf (10.30 In het spionnetje).
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1989. 13.00 Nws. 13.10 Het schu-

rend scharniertie 13.15Roddelra-
dio. 14.00 Hitbox. 17.00 Focus.
17.10 Amazone. 18.00 Nieuws.
18.10 Over stuur. 20.00 Het or-

geltje van Yesterday. 22 00 Nws
22.05 Boem boem. 23.30-6.00
Nachtprogramma. (5.00 en 5.30
Nws.)

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten 745 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besmnliche Worte. 9.10
Musikexpress. 10.00-12.00 Gut
aufgelegt. "2 00 Musik bei Tisch.
12.15 Veranstaltungskalender
13.00 Frischauf. 1405 Schulfunk:
Biologie. Atl.: Hörbild eines Le-
bensraumes. Leben zwischen was-
ser und Land. 14.20 Musikzeit heu-
te: Country and Western. 15.00
Nachmittagsstudio. 16.05 Spot-
light. 17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-
Aktuell. 18.40 Jazz. 20.05 Nach-
richtea Sendeschluss.

Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgenl 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treft nach
elf. 12.00 Is ja n Ding. 14.00Vrva.
16.00Entenjagd. 17.00Musikduell.
17.50 Spon-Shop 18.00 Musik-
duell. 19.00 Neunzehn " Vierund-
zwanzig: Haste TOne; 20.00 Open
house: 21.00 Kuschellunk; 22.00-
-0.00 Musik Non-Stop.

WDR 4
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut Aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Cafè-Konzert
16 05 Heimatmelodie. Musik-Ex-
press 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.00 Musik zum
Traurnen 22.30 Nachtexpress
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(ADVERTENTIE)

LDE TOPi

r VAN DEZE WEEK }

Magie Music CD 19tophits van o.a. Billy
Ocean, T'pau, Bomb the basseva. MEER
DAN 70 MINUTEN MUZIEK -% Q95
SLECHTS I^7.

: <-. w?w
i^MMMÉÉJaHi ii,,T,i,,,^. I rirfil

Dubbel CD. "Hits '88" 30Schlager hits
van 0.a.: Flippers, Nicky, Roger Whittaker,
eva DUBBEL CD O/l 95
NU SLECHTS

Magie Music Vol2. M.o.a. S-express.
JamesBrown, Climie/Fishercv.a. MEER
DAN 70 MINUTEN MUZIEK 1Q95
SLECHTS JJW■

l^uoGELznnc
Daar kunje nietomheen
AKERSTRAAT 19 HEERLEN

Umburgs dagblad
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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 of
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.

run
AstmaFonds

Giro

55055
— ■——Uw huilopdit formaat in

de krant kost meestal
minder dan een maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Jehuis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

|En de makelaarweet van
wanten en kranten.

gehandicapten
kunnen vaak

méér
dan velen
denken
VRAAG

INLICHTINGEN

AVO-
NEDERLAND

Postbus 850
3800 AW Amersfoort

Tel. 033-63 52 14

" tl in

j *Wat kiest u
een winkelwagen om te duwerl

ofeentje die naar u toerijdt?" f
■":::::---:-::::'::.:ï:;:..:ïiï'"l

VOORDEEL gsgs»^ en wind. Elke week kunt u rekenen op uw eigen *| F HMÉhH UUWmTUWmEfii J
Heerlijke srv boterhamworst J§ |k SRV-man die alles aanboord heeft voor dagelijks "^SMm^w^^^Swper 125gram ||1 gebruik. SRV is goedekwaliteit, een schappelijke [#iSJ W^^^^Ki1 AQ prijs en altijd diverse voordelige koopjes. SRV. Uw J) h^fl >»■ |A T^V-Jn

I^HIHIHH^HbVbI^bIb^b^HHHHHHHB«HBBSBB^ I ■^■aaaaaaaav <Mu\

**OllC pak 500 gram ZjV/ f J^WJPJ M Ptgf^gl I AH 1 ttl
qfctytW Betuwe extra confiture 99Q .Jak daal Ei r| ïf^i )| II £ WAwk PI [i

* O (PBB^^^a^^^a^a^^^^i^^^a^a^^^t^P^^i^a^a^a^a^aa^a^aWHffii&staww^ -—*—■mm*Wwwp»s|||||»l 980T-^xh^^^m^M

SHw *\RV aansteker VV.yJ^!/
i^XX T ooiiJicivvi »aw aaaaaajaaippagn iïmflMflfl^^

SJWIBaaM^^
V

HAAL NU RUIM VOLDOENDE BIJ LUNDIA I
t/m3l auogeeft Lundia bij aankoop van een studiehoek het werkbj^d kado!

*kS[ iMet de onderdelen van het Lundia-woonsysteem HBB
'Wie geeft denktJËÈ^^mL
aan een ander' mhßi |pj§
Gehandicapten kunnen vaak meer dan JS „^-i* 3

velen denken. AVO-Nederland kan hen ■JK
daarbij helpen. Geef alsjeblieft gul aan
de jaarlijkse nationale collecte. Want: wie v'^ff »W^lfiÉQr'
AVO-Nederland steunt, geeft een ander 1 f
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Zeven maanden cel geëist voor toebrengen messteken
Uitbater broodjeszaak
voelde zich vernederd

an °nZe verslaSgever
&t twLRl? HT - Hevi8 zwaaiend
> Jarigp .keukenmessen was een
rak in\^lt ater van een broodjes-
har vör, astricht in maart van dit%rbü z«n zaak tekeer gegaan.
Foer.^l verwondde hij, onder de%lt h nsen die zich rond het tv-Rh "ad verzameld, uitgerekend
k^JWoVwi Deze moest zich met
andir?K n aan Bezicht en linker-n netziekenhuis laten helpen.

S bij essfn had hiJ niet per onge-
udt n

Z De aard van handelenc'er Va
Pzet >n zich," oordeelde offi-

Psteri; Justitie mrJ.Nabben. Hij
ik g voor de rechtbank in'Nanrip een celstraf van zeven

F'a.arjjp waarvan ruim vier voor-

Ruzie
!Vnw»nier van Maastricht was vo-

k«N«e»» nurUgelaten omdat z«nWent t °P een faillissementnx- In de keuken van zijn

zaak trof hij op 27 maart jl. een klant
aan die daar volgens hem niets te
zoeken had. Hoewel een dreigende
ruzie feitelijk al was bijgelegd, ging
de man zich - in dronken toestand -alsnog met de kwestie bemoeien.

Tot tweemaal toe, zo bleek uit ver-
klaringen aan de politie afgelegd,
begaf hij zich naar buiten. Om
iemand te verdedigen diewerd aan-
gevallen, luidde gisteren zijn verkla-
ring. Een verklaring die door nie-
mand bevestigd kon worden.
Toen de man de tweede keer naar
buiten ging had hij de twee messenbij zich, waarmee hij zijn vriend(„één van de beste jongens die ik inMaastricht ken") blijkens de dag-vaarding zwaar lichamelijk letseltoebracht. In een rapport dat bij hetdossier was gevoegd werd dit ge-
drag verklaard uit zijn sterk gevoel
voor eigenwaarde, waardoor deman zich vlug gekrenkt voelt. Hetbracht mrNabben tot de opmer-
king dat de verdachte, Egyptenaar
van oorsprong, „zich wellicht eerderopwindt dat één van ons zou doen".

Die opmerking schoot duidelijk in
het verkeerde keelgat bij de raads-
man, mr Th.Hiddema. Hij vond een
verklaring voor het gedrag in een
eerdere veroordeling, in december
vorig jaar. Volgens Hiddema was de
verdachte toen bij verstek veroor-
deeld tot vier maanden onvoorwaar-
delijk voor twee mishandelingen en
een diefstal. „Een zeer uitzonderlijk
uitspraak", vond de raadsman, be-
zien tegen de achtergrond dat er
volgens hem een bepaalde sfeer
rond de verdachte is gecreëerd.

Modelverdachte
„Zeven jaar lang is er geen tramme-
lant in zijn zaak geweest. Dat is een
forse aanslag op zijn zelfbeheersing.
De man is geworden wat van hem
gezegd is, maar dat beeld klopt niet.
Hij is compleet opgejaagd. Ik denk
dat we ook zo zouden reageren.
Eigenlijk hebben we hier een mo-
delverdachte," aldus mrHiddema.

De raadsman bestreed dat sprake
was geweest van enige opzet. „Er is
natuurlijk wel meer gebeurd dan in
de stukken staat. De man is in zijn
eigen zaak vernederd. Eén ding
staat vast: er is geen sprake van op-
zet. Dit zijn niet zijn bedoelingen ge-
weest," concludeerde hij. Niettemin
was mr Hiddema het eens met de
eis (waarbij al rekening was gehou-
den met de zakelijke omstandighe-
den), dieovereenkwam met de duur
van het voorarrest. De rechtbank
doet 27 juni uitspraak.

Congres aan vooravond van Europese verkiezingen

Ouderen willen meer
te vertellen hebben

Van onze verslaggever
BILZEN - Het Europees Parlement
doet veel te weinig aan ouderenbe-
leid. Aan de vooravond van de
Europese verkiezingen hebben
ouderen uit Nederland en België
daarom een aantal wensen en voor-
stellen op papier gezet die aan het
Europees Parlement zullen worden
toegezonden. De ouderen uit Lim-
burg en Vlaanderen sloten gisteren
een driedaags congres af in Alden
Biesen in Bilzen (B).

De ouderen vinden dat het huidige
ouderenbeleid te veel afgestemd is
op zorg. Op het gebied van welzijn,
cultuur en inspraak wordt er veel te
weinig gedaan. Een greep uit de
voorstellen aan het Europees Parle-
ment: iedereen moet zelf het tijdstip
van zijn pensionering kunnen bepa-
len; het gezondheidsbeleid moet ge-
richt zijn op zo lang mogelijk zelf-
standig wonen; ouderen moeten
mee kunnen praten over het oude-
renbeleid; er moeten vormingspro-
jecten worden opgezet om mensen
voor te bereiden op hun pensione-
ringen.

Een andere wens van de ouderen is
dat het Europees Parlement een
commissie benoemt die een Euro-
pees gericht ouderenbeleid gaat
ontwikkelen. Tot nu is het volgens
de ouderen in het Europees Parle-
ment alleen maar bij beloften geble-
ven. Van een Europees Handvest
van Ouderen en een Europees Jaar
van de Ouderen, zoals door het
Europees Parlement toegezegd, is
nog altijd niets terecht gekomen.

Kremers roept
oop tot stemmen
MAASTRICHT - Via een adverten-
tie heeft gouverneur Kremers de
Limburgers opgeroepen vandaag te
gaan stemmen voor het Europees
parlement. Volgens de gouverneur,
die dit keer ondertekende met com-
missaris van de koningin, heeft
Limburg alle baat bij de komende
ontwikkelingen in Europa. „Het is
van het grootste belang dat Limbur-
gers zich dat bewust zijn", zo liet
Kremers weten.

examens
R.-K.
Scholengemeenschap
Savelsbos Gronsveld
Aan de R.-K. Scholengemeenschap Savels-
bos Gronsveld zijn geslaagd:

J. Baan, H. Bastian, M. Beckers, P. Beckers,
M. Bessems, M. Bierman, L. Biesmans, C.
Bleus, M. Blom, R. de Boer, C. van Bogaert,
M. Bons, A. de Booij, F. Breibach, R. van
den Broek, C. Buschgens, J.-P. Caelen, M.
Claessen, E. Claessens, J. Corsius, R. Cree-
mers, M. Crousen, B. Dams, R. Dassen, T.
Delarue, P. Devens, C. Dodemont, G. Dor-
ren, S. Drent, B. Driessen, M. Dubois, A.
Duijsens, O. van Eijsden, M. Elissen, M. Es-
sers, J. Euwes, J. fraiquin, J. Franssen, A.
Gelissen, J. van Gelooven, H. Geyselaers,A.
Giera, R. Haanen, R. Habets, D. Haenen, P.
Hamaekers, J.-H. Heepke, M. Henket, A.
HeOts, B. van den Heuvel, M. van den Heu-
vel, S. Hofmans, C. Immekeppel, I. Jacobs,
A. Janssen, N. Janssen, R. Janssen, T. Je-
hae, J. Jongepier, M. Karssemakers, W.
Kersten, R. Kleijnen, F. Klingestün, S.
Knubben, J. Koumans, S. Krutzen, M Lam-
bie, M. Lambrechts, R. Lemlijn, I. Lemlijn,
J. lemmens, A. Lemmens, V. Leunissen, E.
van Loo, M. Maass, P. Magermans, B. Ma-
res, N. Martoredjo, R. Meijs, A. Merckel-
bach, J. van der Meulen, M. Mosdzinski, G.
Mulkens. M. Mulleneers, S. Muiters, P. Na-
rinx, G. Odekerken, J.Passier, J.Peeters, C.
Pipers, D. Preemen, W. Ramakers, C. Sabel,
A. Sallou, R. Schols, I. Seegers, N. Seegers,
P. Seinstra, D. Senden, K. Sijen, M. Simays,
M. Simoncig, S. van Sintfiet, V. Slangen, M.
Sluijsmans, F. Smeets, M. Smeets, R. Snel,
I. Spronck, S. Stevens, S. Swillens, A. Ta-
mis, P. Themen, E. Theunissen, E. Tim-
mers, S. Tumolero, G. van Uden, L. vaes-
sens, E. Vandenboom,A. Verbert, D. Ver-
meeren, N. Vermeij, S. Vluggen, S. Volders,
A. Voorjans, E. Vrusch, M. Warnier, A. We-
relds, K. Wesche, G. van Wijk, R. Wijnands,
R. Wintjens, R. Wintraecken, E. Wolfs, A.
Wyns.

Pedagogische
Hogeschool (PABO)
Midden-Limburg,
Roermond
C Aarts, Roermond; B. Allers. Roermond
A. Berben, Meyel; M-L. Engels, Roermond;
M. Geraats. Grathem; R. Gijsen. Thorn; M.
Haarmans. Weert; M. Houwers. Neeritter; F.
Killaars. Beesel; S. Kusters. Weert; E. Lor-
mans, Nederweert; A. Meijstcr. Halei; I.van
Ooi. Roermond; M. Ruijters. Roermond; J.
Schlijper, Weert; H. Schroen, Roggel; M.
Schroen. Heerlen; K. Vanlier, Weert; J.
Vleeshouwers, Weert; W. Bekkers. St. Odi-
lienberg; P.van Cleef. Herten; A. Clerx,
Roermond; K.van Gessel. Hom; E.van Her-
wijnen. St. Odilienberg; H. Jacobs, St. Odi-
lienberg; H. Janssen. Roermond; E. Jans-
sen, Pey-Echt; M. Kuijpers. Roermond: A.
Nohlmanns. Roermond; C-A. Peeters, Lin-
ne; P. Penners. Koningsbosch; E. Reijners.
Posterholt; H. Schmitz. Roermond; R. Se-
vens, Melick; M. Sillekens. Herten; P.
Sweerts. Herten.

Mavo de Lichtenberg
Schaesberg
Voor hun Mavo-diploma slaagden op
Mavo de Lichtenberg te Schaesberg-Land-
graaf de volgende kandidaten:
Bart v.d. Bongard, Miranda Frings, GuidoGöbbels. Ingrid de Jel uit Kerkrade; Erik
Jacobs uit Brunssum; Léon Eymael. Da-
nièlle Luit. Marcel Merx. Bianca Petznick.
Anita Thissen, Petra Weber uit Schaesberg;
Roger Balter, Harald Balter, Roy Beckers,
Tamara Bertram, Ralph Borghans, Rogier
Deguelle, Saskia Dirks (met lof). Lucien
Dohmen, Patrick Douven, Jacqueline Ele-
veld, Richard Hellenbrand. Renate Heuvel-
mans, Patrick van Hbrssen, Iris Huisman,
Kelly Konsten, Erwin Kouw, Rocco Müh-
lenberg, Sandra Muys. Angelo Pelzer.Chan-
tal Peters, Nicolle Ramackers, Peggy Rom-
kens, Claudia Sölari, Patrick Vineken,Léon
Zegels uit Nieuwenhagen; Sascha Boosten.Francine Buth, Roy Czerw, Michael Lieck,
Ramon Palmen, Michel Robberts, Jos van
der Veerdonk. Cora Visser. Joyce Wijhers.
Pascal Zeptner uit Übach over Worms.

Stedelijke
Scholengemeenschap
Maastricht
MAASTRICHT - Lijst van geslaagde eind-
examenkandidaten Stedelijke Scholenge-
meenschap Maastricht Mavo-4:
C. Berghmans; W. Berkhof; D. Borgers; 3.
Bosten; L. Braaksma; E. Brepoels; P. Caris';
P. Deckers; P. Dijk; A. van. Dijk; S. Elevetd;
D. la Fontaine; C. Franssen; I. Grumnagel;
B. Hamers; H. Hogers; H.Lechner; B. Lend-
fers; C. Minis; S. Pirson; M. Rodolf; E. Kut-
ten; H. Scaf; N. Schmidt; E. Senten; R. Str-
vais; L. Tatipata; X. Tran Thu; C. Ummels;
B. Vertommen; P. Vineken; P. Vrieselaar;
C. Winckers.
Havo-5:
E. Aerts; F. Aussems; J.P. v. Barbou; C. v.d.
Bereken; J. Bergers; V. Berghmans; J. Bij-
leveld; K. Braken; S. Brok; M. Brouner; F.
Buyks; S. Buytenuys; D. Candel) P. Caa-tiau; G. v.d. Cruys; E. Donnaar; M. Engel-
bert;K. Es Sadki; Y. Etmans; G. Fischer; E.
Fraats; P. v. Gelooven; C. Groothuysen: G.
Gunther; L. Hagedoorn; M. Heijnen; C. Her-
mans; S. v. Hettema; R. Jacobs; G. Jaspars;
E. Jenniskens; M. Kallenbach; C. Larde-
noije; M. Laurens; Y. Medjadji; H. Meyn-
dert; F. Moers; E. Moors; B. Obertop; M.
Oostveen; J. Pletzers; M. Reuten; J. Rou-
men; M. Schleipen; T. Schoonbrood; K.
Smeele; R. Smeets; L. Smit; P. Smits; J.
Sondeijker; S. Sormani; J. Speckens; Ü.
Spruit; G. Stijnen; Y. Tamboukos; A. Triarj-
tis; N. Tserpelis; D. de Vreede; D. de VriesK. Weltens; E. Willems; M. Willems; C.
Wout; R. v. Wunnik; M. v. Zundert; S. Bts
selink.
WVO-6:
Afdeling Atheneum-A:
B. Bastings; M. Braun; T. Cakiroglu; M. Ca-
ris; S. Cauberg; I. Engelhard; R. Hage-
doorn; D. Jamin; I. Krause; I. Magera; B.
Minses; H. Moust; E. Olders; M. Reuber; R.
Righart; B. de Rouw; G. Silanoe; W. v
Stnjp; F. Vels; H. Vercammen; M. Vos: L
Vrieselaar; J. Wijckmans; C. Willems; fy
Wosting.
Afdeling Atheneum-B:
T. Bastian; M. Bessems; E. Bongaerts; t-
Debie; J. Gerritsen; M. Gulpers; J. v. Haar-
lem; J. Hochstenbach; G. Karambalis: S.
Kusters; W. Lemaire; F. v.d. Meulen; M. Pó-
lisini; H. Ruers; A. Senff; R. Serverijns; t.
Speckens; M. Starren; P. Vreugdewater; C.
Winkelhuyzen.
Afdeling Gymnasium-A:
B. v.d. Berg; S. Geraerds: O. Timmerman»;
B. v.d. Wilk.
Afdeling Gymnasium-B:
R. Bollen; A. Breda Vriesman; T. Frantzen;
v. Geelen; R. Jansen; P. Louwe; H. Mei-
nens; M. Noordhof; D. Ogg; H. Oosterhof;!.
Piets; M. Thijssen; J. Verhoeven.

Eijkhagencollege
Landgraaf
Uitslagen eindexamen atheneum 1989
P. Arends. R.van Aubel. M.van den Beid. P.
Berendsen. M. Bitter. R. Boijmans. C.d^
Bree, N.van den Broek, T. Cremers. P. En-
gelen. H. Erkens. K. Erps. R. Friesen, P.
Fuchs, M. Gerards, P.van Ginneken. A.
Gremmen. M. van Haaien. E. Hendriks. M.
Hendriks. R. Honings. L. Huijten, M. Jans-
sen. E. Korvorst, K. Kuijpers. E. Lejeune. J.
Leuning, E. Littman. R. Maas. H. van Ma»s-
akkers. M. Moonen. H. Packbiers. P. Pee-
ters, C. Reumkens, J. Roebroek. J Roijen
(met lof). D. Schnackers, F. Smeets Y.
Sorensen, V. Spaen, G. van Stralen. M. Tel-
kamp. A. Tilmans. J.Tummers. E. Vineken,
C. Zeptner. allen Landgraaf. D. Rosmuller.
P. Tak, N. Vogelzang. allen Eygelshoven.
Uitslagen eindexamen havo 1989
R. Aretz. M. Bakker. G. Balk. M. Bindels. al-
len Landgraaf; S. Broun. Kerkrade; L. Buh-
lert. Landgraaf; M. Charlier, Eygelshoven;
K. Coopmans, Landgraaf; S. Cremers.Landgraaf; L. Diels. Kerkrade; P. Doenen,
Landgraaf; G. Drossaert. Kerkrade: S. Dub-
belt, P. Eggen. A. van den Elzen. E. Extra.
H. Finke, L. Fuchs. F.van Gestel, C. Gris-
sen, C. Haan. E. Hanssen. R. Hanssen, B.
Harteman. N. Heerings. S. Hemrichs, T
Hendriks, M. Huyten. M. Janssens. H. Kool.
M. Kosters. R. Kunkels. D. Luijten. C. Mar-
tens. M. Meijs. A. Melchers. allen Land-
graaf; P. Meloni. Kerkrade; M. Mertens. N.
Moonen. J. Notermans. M-T.van Ooster-
bosch, M. Paffen. M. Pisten, I. Ploumen,
A.van Reijn. R. Roberts. N. Ruwette, S.
Schellschmidt. T. Schiffelers. E. Scholle.-M.Scholtissen. S. Schoonewille. J. Simons. S
Slieker. L. Smeets. allen Landgraaf; M
warso, Eygelshoven: P. Swinnen. M
kan. M.van de Venne. allen Landgiü,
Vogelzang. Eygelshoven; R. Walravi
Wetzels. H. Zwijnenberg. allen Landgraaf.

officiële mededelingen
GEMEENTE ECHT

VOORBEREIDINGSBESLUIT
De burgemeester van de gemeente
Echt maakt ingevolge artikel 22 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat de Raad der gemeente
in zijn openbare vergadering van 25
mei 1989 besloten heeft te verkla-
ren, dat een herziening wordt voor-
bereid van gedeelten van het uit-
breidingsplan aanwijzende de be-
stemmingen in hoofdzaak en de uit-
breidingsplannen „Echt-I" en
„Echt-II", een en ander in het kader
van de totstandkoming van het
nieuwe bestemmingsplan „Kerk-
veld."
Het voorbereidingsbesluit betreft
met name gronden gelegen aan de
oostzijde van de Graaf en aan ge-
deelten van de Peyerstraat.
Het betreffende voorbereidingsbe-
sluit treedt in werking op 9 juni 1989
en ligt met bijbehorende overzichts-
tekening vanaf laatstgenomde da-
tum voor eenieder ter inzage op ka-
mer 2.09 van het Stadskantoor,
Nieuwe Markt 55 te Echt.
Echt, 8 juni 1989

De burgemeester voornoemd,
mr. L.H.F.M. Janssen.

GEMEENTE BEEK (L.)
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van de gemeente
Beek (L.), maakt ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 22 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening be-
kend, dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 8 juni 1989 heeft
besloten te verklaren dat een be-
stemmingsplan wordt voorbereid
voor:
een gedeelte van een peceel gelegen
aan de Looiwinkelstraat, kadastraal
bekend gemeente Spaubeek, sectie
A, nr. 3743 (ged.).
Bedoeld besluit ligt, met de daarbij
behorende en als zodanig gewaar-
merkte tekening, waarop het per-
ceel in gelekleur is aangegeven, met
ingang van 16 juni 1989 ter gemeen-
tesecretarie (afdeling Ruimtelijke
Ordening, loket bouw- en woning-
toezicht) voor een ieder ter inzage.
Op deze dag treedt dit besluit in
werking.
Beek (L.), 15 juni 1989

De burgemeester voornoemd.
A.G.J. van Goethem

GEMEENTE ECHT
Openbare bekendmaking

Ontwerp-bestemmingsplan
„Echt-Zuid 1988”
„Echt-Zuidoost” en
„Rustsekovenstraat”

De burgemeester van Echt maakt
ingevolge het bepaalde in artikel 23
van de Wet op deRuimtelijke Orde-
ning bekend, dat met ingang van 16
juni 1989 gedurende één maand op
de kamers 2.26 en/of 2.09 van het
Stadskantoor, Nieuwe Markt 55 te
Echt, voor eenieder ter inzage lig-
gen de ontwerpen van de nieuwe
bestemmingsplannen „Echt-Zuid
1988, ,„Echt-Zuidoost" en „Rutse-
kovenstraat".
Gedurende genoemde termijn van
één maand kan eenieder schriftelijk
bezwaar maken tegen de betreffen-
de ontwerp-bestemmingsplanne;n
bij de Raad der gemeente Echt.
Echt, 15 juni 1989

De burgemeester voornoemd,
mr. L.H.F.M. Janssen.

GEMEENTE ECHT
VOORBEREIDINGSBESLUIT

De burgemeester van de gemeente
Echt maakt ingevolge artikel 22 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordeninig
bekend, dat de Raad der gemeente
in zijn openbare vergadering van 2,5
mei 1989 besloten heeft te verkla-
ren, dat een partiële herziening
wordt voorbereid van het bestem-
mingsplan „Echt-I" voor wat betreft
het perceel kadastraal bekend als
sektie K nummer 3140 gelegen aan
Emmastraat, een en ander ten be-
hoeve van het oprichten van eein
woning door P. Heutmekers, La-
riksstraat 18 te Echt.
Het betreffende voorbeidingsbe-
sluit treedt in werking op 9 juni 1989
en ligt met bijbehorende overzichts-
tekening vanaf laatstgenomde da-
tum voor eenieder ter inzage op ka-
mer 2.09 van het Stadskantoor,
Nieuwe Markt 55 te Echt.
Echt, 8 juni 1989

De burgemeester voornoemcJL
mr. L.H.F.M. Janssen.
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Slechts enkele Chryslers ES Shadow voor £31.750,-.
Een Chrysler ES voor maar dings- (kunststof zijbescheimstrips). Plus ★ getint glas rondom

f 31.750,-? Inderdaad, dat buitenkansje natuurlijk alle standaardkenmerken van * elektronische cruise control
heeft u bij ons. Door een verstandige deze dynamische gestroomlijnde Ameri- ★ verstelbare stuurkolom
inkooppolitiek konden we enkele van kaan. Om er maar enkele te noemen: * luxe matten voor en achter,
deze laaggeprijsde exemplaren bemach- ★ 2.5 liter motor met elektronische injectie Stel een bezoek aan onze show-
tigen. Enkele. Dus u moet er snel bij zijn. (ook leverbaar met 2.2 turbomotor) room niet uit, want als gezegd, we heb-
Want op is op. ★ bekrachtigde tandheugelbesturing ben maar een paar Chryslers ES Shadow

Het gaat om speciale modellen. ★ centrale deurvergrendeling in de showroom staaa Jammer maar waar.
In een uitvoering die nog niet eerder in * aluminium sport-velgen
Nederland werd gebracht: de Chrysler ES ★ roestvrij stalen uitlaat W^ b^^bU bW^b^^bM El 9
Shadow. Voorzien van brede body mol- * geregelde 3-weg katalysator ISÉbT \#l Ib 11 '■aPkaClm

SIGNATUUR VAN EEN NIEUWE KLASSE

AMERICAN CARS SCHIMMERT
Groot Haasdal 6,6333 AW Schimmen Telefoon 04404-1888.

Openingstijden; maandagt/m vrijdag 8.00 -18.30 uur, zaterdag 10.00 -17.00 uur.
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VERRASJADER MET EEN FRANS ONTBIJTx^^^g^>^^W P¥^^%\ MAAK HET EEN EXTRA FEESTELIJKE VADERDAG MET HEERLIJKE VERSE BROODJES

Jl^^^^^^^^^PliL^Hf Elaiïb2n F'snse vT}SSIS£r Hak potgroenten
V /^!Sïs®SS^",!S«*^^^^^^^^^^^^ ,fei^**^--^V>,~*" 1: L nSrCI© OrOOCIJ6S jHAy zwar,ekersen°'aardbeien, U moet de groentenvan Hak vooral bij Jac. Hermans kopen

4 ""** l^^^^ ?l U op tewarmen in deoven, pak 4 stuks a4^T P°">sogram
Hak sperziebonen. i*3

\. AH"*I"'*. .';Mvj'MM»^«' ._ if .^^^ A^A^^^^m mm Hak rode kool met appel 139V >^_--^%w. M ->♦ É~=^~r~~r^^ r^^^i Iwt«S^ I A^r^AX A^^Am m &èê WÊ Hak bruine bonen y29 A^T^Arn A^T^Arn
v-v. >^/ / x^^^^^mmin ü CU * k "*«—«""- —** I lil ■—"-^ f ’«,=»£=» l f iïï22,**£m£? ££\ %,M MaaM |f|S iü^ÉME Hak wortelen extra fi|n_129 «BH ■

lil f 9| "m" wW
iÖËËI^^^ -^P^^^^H ' 'y^>4ÊÊÈk ffi smaakJe lemon of orange. (les 1.5 liter

r^w-^l^ Jfc rifj.

1 JBt %AW^AW \\M%AW \\ El II I)
500 gram JJ kilo f 575/ pak4rollen pli^l 1^ Hfl Vfl ■/
Chinese kool ■! vf ft EP Hollandse gatenkaas C/Ift 399 I "^mmS^ï& I ’ "I ■’£_J<ilo l4jpr 500 gram DH^ | ’ I m -

geldig t/mza. 17 juni 1989.Zolang devoorraad strekt. k A mm^ Urn m^^.--^.^^L A * *_ _▲

__
.a. Vfc^^,""Crfffl^ft^ I~'Jswijzigingen voorbehouden. * Deze versaanbiedingen zijn niet in _DY«I ICV A^BA^T 1.1/ E IC **fOfll fL^filialen verkrijgbaar. |^|W|»f^<ljOOl|yiMJM IVCUO 24

HIER VINDT U JAC. HERMANS " BRUNSSUM Heugerstraat 1. " ELSLOO Stationsstraat 110. " HEERLEN Apollolaan 22 (winkelcentrum Het Loon). " HOENSBROEK Akerstraat 282-286. " KERKRADE Hoofdstraat 91. " SCHAESBERG Prinsenstraat 52.

" VAALS Sneeuwberglaan 20.

jll^ : : ;

Das nouvaders idee
vanverwendvflgpden!

n Bil; i^-^^■-■' Miln I i i^^kEfë**'' Jl lil - ir

I II sB \i ft (flPlj^^Êjji' fl| |* ’ ÈwÊÊt mï I ' >

wjj£ jAmÈtek. Speciale vaderdag- |É g!/ I ||| HT mk Jp pi I§l \ I
ff Iïs B aanbieding: stropdas. 1 |L pJ il BB W AW*j& Ilf v^') lÊ f pochet en dasspeld \ m 11 11 &fs^^Éi^^^%^fl

"^""* 'n kadover- mg mm SSSQS%ir/ \^Bpakking. 6 Paisleydessins. Ir7~ I B B Wl&r' W W \^Ê

Overhemd in rood, groen of blauw Overhemd in wit/bleu, wit/beige. Gestreept overhemd in wit/bruin, Gestreept T-shirt Diverse -i iy Oversized overhemd in wit, zalm, Vrijetijdspak in blauw/lila/ r\r\streepdessin. /} c wit/groen of wit/bordeaux iij kaki/bleu ofwit/bleu. />r\ kleuren. S-XXL 1/7" mint of lila. *\r\ geel. S-XL 77."
■?8"44 LJT streepdessin. 37-45. VIT M-XXL L^fT ~>r\ M-XL lr)T
Pantalon in lever, marine, grijs, raf Bandplooipantalon metriem. Bandplooipantalon iQ 2 T-shirts J\J7m Stone bleach jeans. 100% indigo
ofgroen. 48-58, c\C\ In beige, ecru. camel, grijs, ac\ rnetriem. tTT7Tm Bandplooipantalon Ar\ denim. 46-56 en ac\49-53 en 650-658 " VV.- navy of groen. 46-56 49.- rnetriem. 4Vr" 47-49 49r

Superconfex zorgt datjegoedvoor de dagkomtS^j/f^t\sj3^
KERKRADE, Einderstraat 21 (bij markt). MAASTRICHT Fr. de Veyestraat 3 (aan de Noorderbrug). ROERMOND, Wilhelminaplein 10A-11.LEN - STEIN, Mauritsweg 134. WEERT, Stationsstraat 17-19 (bij de Hema).

HARTE WELKOM: MAANDAG VAN 13.00 TOT 18.00 UUR. DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 10.00 TOT 18.00 UUR. M.U.V. KERKRADE EN WEERT VAN 9.00 TOT 18.00 UUR. OP DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR. TELEFONISCHE KLANTENSERVICE: 04490-38666.

,

Nmm Haar wird mit dam atganan Haar
kxm- und typgaracht atnoawatt; onna
langjahnoa venraga. SchJalen. taunan.
duachan. Spon tratban (ur Daman und
Harran. Aila Fnauranwünache werdan af-
fuit! Raparaturan altar Art Auflaróem gro-
Sa Auawahl an Toupati und Parückan in
Syntrwtik und Echthaar
Unvartxndlicna koatanloae Baratung von
Dtanetaq ba Samatag im Studto NaafFnauranberatung par Biklachirm.

|

Wacht

met

andijvie

zeggen

ah

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
ti|d om uit hun woor-
den te komen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning Zokomt een
gesprek vlotter op
gangen gaan we elkaar
ook 'n beetie beter be-
griipen Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-15 31 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
(»<■«"/ stat leraars

even </<■ lijt'.

Publikatie aangeboden door
dit blad, m samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame Slkt

hburgs Dagblad



GELEENSTRAAT 9 HEERLEN

f» 5 THEATERS IN 1
EB | Do. 15 juni t/m woe. 21 juni

B* NEDERLANDSE PREMIÈRE!!

! PETSEMATARY
De nieuwste van STEPHEN KINGflpflj i Sometimes dead is better!

BB l Do., vr, ma., di. 2.15-7 00-9.15 uur.
I Za.. zo 4.15-7.00-9:15 uur.

cflfflJK Wo 7 00-9.15 uur.

3 HE Dnioomvsrewtol

IMEL H KUKT
GiBSON K22JjgJ RUSSELL I

H zon
Dag 2.30-7 00-9 30 uur. Za., zo óók 4.30 uur.

T tOl O GLENN CLOSE. JOHN MALKOVICH en,TjlT{o MICHELLE PFEIFFER in

aj^MDANGEROUS LIAISONS
3m£EEZ3 3e week

■ De hoge adel in het 18e eeuwse Frankrijk■ vlak voor de revolutie, waren meesters in! intriges en manipulaties. 111
■B BV Deze film is WINNAAR1 K VAN 3 OSCARSI AAA
'B BH Do., vr, ma., di. 2.00-6.45-9.00 uur
9E9B>flE Za■■ zo 4 00-6 45-9.00 uur.
KBrX Wo 6.45-9 00 uur.

JJjfjß BEKROOND MET 4 OSCARS!!
DUSTIN HOFFMAN en TOM CRUISE in

E& JrAINMAN ** * * AL
LjVlpCflJurjloour'STCTtol J»11a
BrfclrSl Dag. 2 00-8 30 uur. Za., zo. óók 5.00 uur.

■U^AJ De grootste triomf is niet om te doden, maar■flfafla* i om te laten leven

] f ;de beer al
fl HE ■ Za., zo., wo 200 uur.

Bm a Alleen hun moederkan ze uit elkaar houden.I p ! TWINS AL
fl E ■ Met ARNOLD SCHWARZENEGGER en
"♦'B K ■ DANNYDEVITO _, ,

BJ ! Dag. 2 00-6 30-9 00 uur. Za, zo. óók 4.00 uur.Ha 'E Een tekenfilm van Steven Spielberg.
fl fIC Nederlands gesproken en gezongen

■ EEN AVONTUUR MET EEN
■ STAARTJE AL
Ë Za., zo., wo. 2.15 uur

E VERWACHT
■ *POLICE ACADEMY6*

E *THEY LIVE*
9 E *ROADHOUSE*

F *3 FUGITIVES*

■fl| fIM Te koop arfn de kassa
fIM Bioscoopbonnen van’ 10,-en’ 15,-- 1 111*111 II IfTTTTTTTTTI

9 I
stadsschouwburg heerlen
Openingstijden: ma. t m vr. 10.00 -15.00 uur, za. 10.00 -

12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

Emerson College uit Boston
„GREASE" rock 'n roll musical.
’ll,-; pasp. ’B,-.

HEEFT U UW ABONNEMENT AL BESTELD?
De programmabrochure met uitgebreide informatie over het
nieuwe theaterseizoen kunt u afhalen aan de kassa óf belt u
de kassa en het seizoensprogramma 89/90 wordt u gratis
toegestuurd.

Wij hebben volop werk en kunnen best nog
een aantal vakmensen gebruiken.
Voor ervaren

SCHILDERS ■die een goed stuk werk kunnen
leveren bieden wij op korte termijn
een
" vaste baan met
" een prima salaris
Bel snel voor een afspraak

BOS© Bflflflflflfll
Bosch Glas- en Schilderwerken B.V.
Voltastraat 4, industrieterrein Strijthagen,
Schaesberg. Tel. 045-314863*

I TARZAN?KING KONG? SUPERMAN?B !*B^"^TWTP^TnT^^^ uzW^&ne/p'sI NEE. TIS INSPECTEUR FRANK DREBIN! fl t*aaMÉ*jiTaf*BaßaaF'ff&Tß7 Aiszowh^ucHwwzoiWNfrisaamwcT... „, .„„„.„f,
\_—— l B»ViKsi /^ f

zonder fi»^__^—-^Jj ■ ■ Bk^J_B« de mum »£m nmmit >vnhi i i\a.k gesproken. flj

1 — '! MASHERSCFGCLF
PROFESSIONAL GOLFSHOPS

elders f 349,- ft <jl% *fV- ~fr 1 H«rculite ,rollev

Hot-Z golftassen V«^B Tech-üne putter

v.a. f195- f 169-

,schoenen

diverse modellen

f 199,- ~ " ■■ v.a. f 179-, Rotterdam is de tweede fantastische golfshop van Masters of Golf
geopend. U profiteert mee van de openingsaanbiedingen.

Groot assortiment golfclubs

Joe Powell d + h set 3 w, 9 irons T 04y,"

Dunlop Red Max h set 3 w, 9 irons 14/3,-
Spalding Sure/Top Flite d+ h set 3w, 9 irons , ~.--

elders f 599,- \ HCÓ-

Rhythm 2000 golfballen 2 piece 100 comp. , _j-
wedstrijd goedgekeurd p. dozijn van f 30,- nu I C. 0,"

Putters v.a. I £0,"

MASÏERSOFGQLF

- r
PROFESSIONAL GOLFSHOPS

RIMBURGERWEG 51 BRUNSSUM TELEFOON 045-273618
openbare golf Brunssummerheide

aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt

VADERDAG
Natuurlijk heeft

Schunk 'n prachtige kollektie
overhemden en stropdassen voor vader,

maar nog wel duizend
kado-ideeën

i\ méér... .a\

■ MNM MffM
PSb3P!3HbP|Q

daar winkel je voor je plezier !

VOORLOPIG IS
GELD HET ENIGE

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

AIDS FONDS: GIRO 8957
(Storten op bankrekeningnummer 70.70.70.228 kan ook.)

Baaaaaaaaaaaaaaaaa

GOEDKOOP
GELD NODIG?

Meestal binnen een dag geregeld.

GELD LENEN IS MAATWERK
Wij verstrekken alle soorten leningen,
DISCREET EN SNEL.
P.L., Financieringen, Continukredieten enz.
met gunstige aflossingen.
1e Hypotheken va. 7%
zeer gunstige
le, 2e en 3e hypotheken
mits overwaarde.
Wij bereken GEEN BIJKOMENDE KOSTEN,
eenmaal overeengekomen rente kan tussentijds
NIET VERHOOGD WORDEN.
Vervroegde aflossing is mogelijk.
Kwijtschelding bij overlijden.
Rente fiscaal aftrekbaar.
Strikte geheimhouding, geen informatie bij
werkgever enz.
Lopende leningen elders geen probleem.

P.L. EFFECTIEVE RENTE
VA. 9,9% JAARLIJKS.

KIJK EN VERGELIJK, BIJ EEN
PROFESSIONEEL KANTOOR MET 25 JAAR
ERVARING. DISKRETIE, SNELHEID EN
UITERAARD SERVICE IS ONS DEVIES.

Uw intermediair:
ASSURANTIËN

H.M. GEURTS B.V.
Nieuwstraat 22-24, Hoensbroek

Telefoon 045-211668 of 045-221090
Eigen parkeerplaats achter ons kantoor.IüBBHHBBHHB

Dat wordt voordelig
■bh izStrakteren.

!f jV*> \ B^D^HflflJfl|r^fl^^9BMKb«fßraSflflMflJflJl '££sflflfl\ flB
l^flß /fc Hl * «feoniflll L - ifeiflflflr- M T^J^rw^vß "'■ : Kiß w

af ra^*"flK H £s«&£B§Éï '^^ j

*%ÉP !i Deze week vindt ubij Super de roomboterkoeken sterk
BflfllafÉk in prijs verlaagd. En krijgt ueen superkorting op ; h^^rS^S^^

j il B f M^É een aantal toen al voordelige artikelenvan ons Super "'}Us
Kg 1 merk. Dat wordt een voordelig weekje. "*.f^<\.fc^j^^l——ti^'z£Ê^Ê^Ë*Êtë&ÊW}: Superroomboterkoeken in diverse smaken, |CQ 'pG;&*~<*". \f

Unoxburgers in diverse pak 200gram van 2,09 voor |VaYa "fTzSmT^ '■"^
variëteiten QOQ ir , ~£i ~"~~ Hennesetas light OQS
foliepaka 2 stuks vooraf» SllOßt £6611 6611 SllD6rkOltlllS. blister lüo tabletten Ö?,

Hennesetas light If|9s
Super Super Super Super blister 300 tabletten |U<
fritesaus frituurvet crème- vlees-

'^'M^^^'é litervan gram van 300 ml. van van
2-02 159 1-44 IQ9 2.75 195 1.69 «Q%~~r voor |. voor |. voor |^ voor |. >jÊr'^3 v&Smmft1

H M*flfaf4 Pil? s3t^Sï^>
Hennesetas light " niQkristalpoeder 4Qg Wilt u informatieover Super,bel dan03403-93503/93505 T»inhrtn«>n ? tiln ft-"pot 40 gram "T, Aanbiedingenzijngeldigt/m 17-06-1989of zolang devoorraad strekt. luinoonen kiio — ;, ]
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MODEHUIS KOHNEN
BIZZY BEE

voor het ongemak wat u
heeft gehad tijdens

onze verbouwing en waterschade

bieden wij onze
zomerkolleklïe

aan met interessante

I kortingen
Daarbij zitten zeer bekende merken.

■

Tijdens de verbouwing zijn wij
gevestigd in de

ernaast gelegen zaak van Bizzy Bee.

MODEHUIS KOHNEN
BIZZY BEE

Hartje Promenade, Brunssum
Tel. 045-251638

\ *^^ * fl^Bwl■"

,/tB Ps&. f !ati||ÊÉl ÉÉ wit' kobalt> Paars< lila' rose en Tucnsia- IR m kleuren- Ma,en S-M-L Qa I ftPc Maten S"M"L"XL van 1995 Per stuk *"*" van 12.95 per stuk O»

("*■".:.? \ f^UOrVGARNSNG6! 1 ,1 I r ,1 JJj ,1 * |
f Maten 36 "42 1 vlotte 'College-look Adviesprijs In wit/groen/fuchsia IdM F >J li ■! I 1■! Kl

Adviesprijs instapper met doorlopende -39735— en wit/fuchsia/groen. * —
J3fr§*T zo»'- geuren f1%f1% I Maten QBj [Maten 36-46 1 „nnen veterschoen in de J/j

ÉfllHCn 9 IL V^ÉfIH Ik 911 35-4ljHir Adv.espn^ kleuren zwart en wit. W■JIIDU z«art^aj ia £*f ■ ~l7fc~7L -^^5^ Soepele sterke zool. RUNNING-SET! '■*»'
I Ëiê&SÈÊÊÈ üLï f J 'n diverse kleurkombinaties.

FESF[ !6nt VkfeEurenE[w"ndalet , > O'HorO f=7T77\ 'i-n {asketba.schoen -———-—--—m
en beige Fsg^ JSSfc -waT^ f=^T|voor GROOT & KLE.N

■MRtl f^^ymA\\W\ J&ei*T schoen in de kleur -34^5"^ Adv'es^_ leder nullijner in zwart, witl l»f i,ü d?^ wit/paars/zwart fl% flfll J^gfll -2935— en lichtgrijs. Sterke zool.LL'^^m^ ?Q- 25r üaM IQ. - lüii

/--——-—"77% vlot sleehak-sandaletje Aederl l#^^ **ss«gv \ïrJÏ>Maten 36 - 41 " . ~, ' Vir I**mBSmËBËËBI*^ "mmwirw-
Adviesprijs in ü* kl

n
euren *S«BBBBBBB«B«BBBBaBaBBBBB^fiaBB«iMBBBlBteBBBBBBBB«BBaBMBBMi .JIIAA.

-ia-o*- . y*^*W )t m . ,n ,K \ leder herenschoen met / „ f \ fTTTTTTTTS VOOI-OV73D Wit. / Maten 40 -46
rll u hor 7nn

,
i/lD

,
lrDn Maten 40 "46 Maten 40 -46 JrW*'"'".^.»»»aY*. BjBJ .^ |#V' / Adviesprijs ruDDer zooi. Meuren Adviesprijs leder vlecht-mocassin Adviesprijs ' UAT)hK*JI S->-m-''' £ss®^ _s£M*r- zwart- br"'n en l.grijs. instapper in de kleuren AMK~ \Jt\UCI\

mMMêJ^ W^ JÉP^V flfltJflk HALVE PRlJ^fo ■■■ ZWa "en marin-e flPflk leder kruisband-slipper

ah ■ r tesn. Mooeklßur6n^ga\ Mm ajjflp" /pnt^\^E I^ÉËiJSW^^^ y/w ysw '^éÊÊÊÊÊWfföïjAw^^^^^^XlNi1

Éfllßl 1 l"F^^^P"^^^^^^^^^"'^""Tl I HEERLEN: Hoogeweg 2 - 4fIW sr jÊÊr ■ fll ■ flft f flr A a> a% ÉP (HIUWI Sctielst>erg) Tel 045-722388

■■■■P J E W M WW 1 m flB af M B W ff MEERSSEN: koopcentrum Au Ciel
flflF flflF ÉJk^^^gßF ■ "^fl ~^ÉV fla. B ■ Kuilanstraat 75 Tel 043-641064v y£^ ..jÉpP'^ -^ / fl Jflk flk ABW B tWm ff ffaffl KERKRADE: Nullanderstraat 102

/1 / fl fljf 1 flff, W I Ifl ■ flj M ffff ■ (bij het Mijnmonument) Tel 045-455919

/!& ~^~~^-*^_ / I / r *^ .at B ■ M "^a^ "^ .^* "^ I SITTARD: winkelcentrum den TempelJ|ï I F^\ %t^~\ flaWaVJaava^wiwiWiWaß WJViWJvff^^^^iaßßiWiWiWa Tempelplein 9 Tel 04490-17080

Öw Gall & Gall slijter doeteen i !-i*i:aW \~& 0,7 liter-2^95" éUéC,
L " II II 1 fl /l t I' *"— William Lawson'sboekje open over Malt Whisky, kgilaa

ich'de Gleniive" de'Glenmo'rangie 1K,,., T //^ A T >V — /^ A ITI -'^Z~ Jsfc Domaine de Mourier
&,,Gall'seigenG^Llon- ( (l A i\T 11 A F«^^*WflflflflP pfß Rode wijn uit de A.C. C95MaJl T?uUeen °P P^ier, want al die trotse V VJ» X X JU* JL/.- IV^at 3L JLJ JUtJ Costières du Gard £»5-_ J.

&« I.nere nPr,dn of Sc,rh' heef' UW Ga" , N^g^/ Osborne sherryaU^1. b,|, elkaa!; in/eWinkeL dryofmedium HQZ
X^_ u"e niet elke dagvaderdag. Aanbiedingen zijn geldig t/m dinsdag 20 juni 1989 (zolang de voorraad strekt). Voor het dichtstbijzijnde adres, bel: 02503 -6 05 55. |flp 0,7 liter _ f.

Een geheel ander renovatiesys-
teem dan bij deuren Het oude
front (kastdeurtjes, werkbladen
enz.)wordt verwijderd. Volgens uw
keuze maken wij de nieuwe deten
op maat Het voordelige alternatief
voor een nieuwe keuken

& '%

""'■lllllf I I
Wij geven uw woning binnen een I
dag een nieuw aanzien

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 temt

Bunde 043-647833 gj

)nburgs Dagblad
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aH aWÏTTrr^^a^~ aW bbbbbbbW^Su" *^ '■ " -'""■■k^HlMffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal aaaaaaaaaaaaaaaaayW-'-^iaaltaMPaaaaaaaaaaaaaal UMMiIML -> MmtMmmmm^k^^^rTmM' '"— ' ' ~~ "'t

La&aal pmmmmmJ 5 Top CD's. Van elk Heren en dames Heren bikinislips. Naadloze elastischeBH | Dames slips. Exotische vruchten- xV'^^^'-^fê^lW^^^^Ê^T^^^^M 70 min-s Werelds beste t-shirts. uni en gestreept. In de met slipje. 100%katoen. ; Katoen, wit met leuke bavaroise schelp. JP^^' 'l/ilA^H^jtf dirigenteno.a. Bernstein, J[f\ Katoen. In o.a. navy. *%/\ kleuren kobalt, groen, *ié\ Glad of jacquardmate- Jlf\ pnntopdruk. ,Jé\ Met passievruchten en #V^
k^Baaall^^^ Karajan, Sinopoli en laat mint. kobalt en rood. II \m rood en navy. a aqz: i(L riaal. In wit, ivoor,rosé I!|K S-M-L jfl*a slagroom -j "U^K \\m fO^V
Wa^W Abbada Perstuknu IVt S-M-L. Nü3stuks 4V» S-M-L-XL^Stuksl^T? 3 IV. enzwart. uaq< M%mW sstuks IV* lnvestmetae^lmß *V» V

■■■■U I VRIJDAG - ZATERDAG - VOORDEEL ook geid,g op dekoopavond. ~k A k i laVJa »J =V^i iifAl k 1 U

Spotgoedkoop!!!
Prachtige fantasie pullovers en blouses

in diverse modetinten
nu in verband met

een enorm voordeel bij onze inkoop
Blouses voor slechts 65,-
Pullovers voor sfechts 75,-

-* '■' " ■■■■ —

Verkoop bij executie C/)
Op vrijdag, 16 juni 1989 te 11.00 uur, zullen ten laste B*^-»^van Keukencentrum Muyters b.v. wonende te Kerkra- Ar^^^k\de, Locht nr. 44-A5 worden verkocht enige roerende

' goederen, te weten:. Meubilaire en huishoudelijke goederen ~o^^ fcThalffabrikaten en losse onderdelen van aanbouwkeu- -2 u
..kens, stellingen en enig kantoormeubilair en wat ver- "q^ E
der te koop zal worden aangeboden. Jf
De verkoop zal als volgt geschieden; c. f J \A. Voorlopige toewijzing van de complete inventaris 3 E

enz. -S M % 0
B. Voorlopige toewijzing per kavel .5 M E
C. Hierna zal de definitievetoewijzing geschieden *")

aan koper A, dan wel aan koper B. ■■■BBH
De verkoop vindt plaats aan bovenstaand adres en I
geschiedt a contant zonder opgeld. De goederen zijn B^^B^Baleen uur vóór de verkoop voor een ieder te
bezichtigen. PB

De deurwaarder der rijksbelastingen belast ll^^lfiPmet de executie. II""' -éA vLïalJ.M. Senden.

RAMEN en DEUREN I
npgSn Hardhout^

~*,,,^'^ Kunststof

Bezoek vrijblijvend onze SHOWROOM met uitsluitend in
eigen fabriek op maat gefabriceerde kozijnen.
Bocholtzerweg 14, Simpelveld

DE GAAg_b..v. 045-.442726 J|

De Uno Rivièra i.e. U verdient f 2.000,- en
bent startklaar voor h zonnige vakantie.

'' \ ~*~4, * \~/ '-\ ■ ■■■ :'\. ■'■■■■■
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BfIHBHBfIBBBfIBBBBB PmBBBBBBBK >9^^KHev:
Afgezien van het extra accessoirepakket zijn

Zoals u weet is de Uno de meest complete beide Rivièra's standaard uitgerust met een schone HET RIVIÈRA EXTRA-PAKKET
auto in zijn klasse. Maar nu kunt u tijdelijk injectiemotor met elektronische ontsteking. WAARDE F 2.700,-. U BETAALT F 700,-.

UW VOORDEEL: F 2.000,-.
'n zeer speciale versie krijgen die nog completer een driewegkatalysator met Lambda-sonde. plus " Sunroof " Keuze uit portierpanelen) " Af-

, , , ... .... , . metallic grijs of metal- sluitbaar dashboard-
ïs dan compleet: de Uno Rivièra i.e. Want op * een vnfversnellingsbak. , .» .lic blauw " Twee van kastje " Armsteunen

dat model zit een pakket extra's ter waarde van binnenuit verstelbare op de portieren "buitenspiegels " Bum- Radio- en antenne-
f 2.700,-, waarvoor u maar f 700.- betaalt. Uw Uw dealer is nu in staat om u een gegaran- ... " ■ ■ " " , ■,

'-" '- ° ° per, grille en spiegels aansluiting voorbereid

directe voordeel is dus f 2.000,-. deerde minimum inruilprijs aan te bieden, "" carrosseriekleur " " Kaartvak in rech-
Brede laagprofielban- ter portier " Midden-

De Uno Rivièra i.e. is er in twee uitvoerin- welke auto u ook inruilt. Het is de moeite waard jen # SL-wielplaten console " Gescheiden
gen: een driedeursversie gebaseerd op de om nu een afspraak te maken voor een proefrit. " SPeciale stoelen (af- neerklapbare achter-

komstig uit de Uno bank " Fraaie
Uno 45 i.e. en een vijfdeursversie gebaseerd op Dan bent u nog net op tijd startklaar voor sx) " Speciale bekle- striping met Rivièra-

ÊJgMJ'WkJ ding (ook op de embleemde Uno 75 i.e. een zonnige vakantie. '^^IWrr'lW I - 1

Fiat Uno Rivièra i.e. Eén brok temperament.
Fiat UnoRivièra 45 ut. f 18.500,-;Fiat UnoRivièra 75 i.e. f 20.700,-. Prijzen md.BTW, excl. afleveringskosten. Aantrekkelijke financiering doorFiat Credit Nederland mogelijk. Wijzigingen voorbehouden.

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 -2506 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 -13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF
JEAN BROUWERS 8.V., IR. ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 - 14 33 GELEEN: SITTYCARJ3ELEEN 8.V., RIJKSWEG NOORD 84, TEL. 04490 - 4 31 77 HEERLEN: BASTIAANS

AUTOBEDRIJF 8.V., SPOORSINGEL 50, TEL. 045 - 72 41 40 KERKRADE: AUTOBEDRIJFKLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 - 41 39 16 MAASTRICHT:
MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 -47 02 00 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., MOLENSINGEL 5, TEL. 043 -61 73 73 SITTARD:

SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 - 1 75 44

b^^^l HP^^Bjjj^|jJi^HuSte ipr^^ ■y':' W%s**'i' AmÉft LalÉii£fóÉia^ÉÉ^'

tf ijj' :": "'"'"fjr^^^^^;^^M^ft"lt "' ""' ',; " ;:'"""' a^^Étóßaaaaaaaaßaf^^^ u l^^-^^^S/

| Voor inlichtingen kunt u kontakt opnemen Kirf - rOUgl IW6 AC 1986%.C.CÓtóTdu vïn de Pays des Do°sJe a 250 §ram PQÜ^ feL.. met dhr. j. s.eben. ■■■] ambachreliike van Thomas Bassot Roussillon Villages Cótes de Gascogne
Aiimr Aimn Ir^aaal in een luxe doos. Per fles 6.95 Frisse witte wijn. „AUTOCAUBO |21 Overheerlijke Italiaanse fe'T Nietzwarerode nü 3 nessen in Perfiess.9s Goudsekaas jongWegen

Neemem 25, Valkenburg, tel. 04406-15041 ■aaflajfl perziken jaq rer 100 gram wijn. Per fles a draagdoos Nü3nessenin Vers van het mes. /^SU
K^mWi per^o^l?B |^2?9 |^8?5 2oP 1295 514?5 1 4^3.50 I 9P^_ ftSatl DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG - VOORDEEL \ i fc\*l*J i i ftV-1 *J k\ H ZVri HTM »



gjnj MaBB»BBB»»BBBBBBBBBBBBBBBBBBB**9BBBBBBBBBSBBB»B»aBBBBBB»BlBBBBBBBBBBBBBB»BBBBBBHBBBBBBBBBBli ;

-^ Vaderdag, dus een passende Dixons-aanbieding. Plus nog een serie mooieverrassingen daarbij.
fU Dat maakt hetweer een stuk eenvoudiger om 'tVader zondag naar de zin te maken. Kom even kijken bij Dixons. De aantrekkelijkste zaak voor de eh... hele familie.

pc meeste vaderskijken hier al 'n jaarnaar uit!
" Sony Walkman ëftSF c9O flJ^g»g|pßJ||gfl f \ Kodak SlOO EF

n B^ ï— I #*i "■
Bi^KjaaftJaataai hÉbbS arflaf*

* itl K ' 181lB^w I #*# K«il«imiilS KiÉaalaf H B^TTTOTJTfnifï\ I B**a m ' PjsJWj% -**" Handige kleinbeeld compact- ■ B/i yJflnWfpflSi B

Magnifieke autoreverse walkman met megabass. mmmM&'ÊÉÈm m¥\ lOlOtllmS l\U wLsBSU!inDI6Clin2 ' «Maal ik'Jubileummodel. Dolby B ruisonderdrukking. "---^S^^lßjr^WS ■ ■"
® aaaafNil %

Geschiktvoor oplaadbare batteryen. Kompleet met * *3III\*HI VOOrdellgeK Vier nieuwe CD's vol zonnige zomerhits digitaal \ "

Ê a4o*-" ISJÉ.
hoofdtelefoon. 100 ® opgenomen. Het orkest van Gino Marinello. v2v WW»T^Ê

jpwav Ë£Si | 3-pak 100ISO36opnamen 21.90 _ . , -%—,^ ■■rv Maai irol M Praktica BC3 SGt
/Jiililrvic H9ffP*^ KwStorM Pl^"^f 2-pakGA 10024 opnamen 19.95 Volautomatischespiegelreflexcamera
UldTllrnS BMBW 2-pakGA 100 36 opnamen 24.95 met complete set extra's. 7QQ.

inclusiefontwikkelen. JBL^tfflMl MTLSR <;pt Wz+WÊ^ «Hj ! BASF voordeelpak W
3stuksvoor^P. fM3SsS@ï^!l «■S?B* HILDDSei f^KJ r^aJl^Sgbl 2XE240-IXEI2O- aaxL AIJ. JU4 UiVri" ■ *^^ g| WeinbeeldsPie9elreflexcamera iSSj|"^^fc^^- P93 normaal7750 P o|O
On elk fotorollGtifi dat u I: ComPleetmetfliteer'combites-Jl^ ■ZtJ^i I 'lfe9en inleveringvandeze .^j,^* I

korting op ontwikkelen F^^PJ'P''P'^s J® IWHTC 02611
en afdrukken. I *Jr A\ + j Ihl iAi#AIJi■■ Pil OaTaPn Lf^KOrL. U vindtDixons in:
wie aanbiedingen zijn gewig zolang de voorraad strew. BBMBBB BBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaßM %»*■ I \êfm I *Jf^^l m^#| ft>9 Heerlen Promenade 41,045-713826

Hetaccentop de205tijdelijk gratis.
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1.000,-Aan accessoires 12 Maandenrenteloze lening. 'n Sterk succes.
naarkeuze cadeau.

Heeft u in plaats van gratis extra's liever Voor welke 205 u ook kiest, hij is pittig
Wie nu besluit om een Peugeot 205 aan een aantrekkelijke financieringsregeling? Dat en snel. Bovendien is de 205 niet alleen

schaffen, doet wel een hele goede keus kan ook. Als unu een 205 koopt* en het ken- een bijzonder vlotte verschijning, maar hij is
1.. meer voordelen dan ooit. Voordelen waar- teken op uw naam registreert vóór 1 augustus ook uiterst betrouwbaar. Er zijn maar liefst

J het accent ligt op gratis. Wat dacht u van 1989 dan profiteert u van een aantrekkelijke 33 verschillende uitvoeringen,
tot een maximum van 1.000-naar financiering tot een maximum van 10.000 Benzine, diesel, 3-deurs, 5-deurs, Auto-eeuze cadeau. U kunt kiezen uit vele vlotte gulden tegen 0% renten maat, Junior, Accent, GTI met 130 DIN pk tot

a s zoals een spoiler, een zonnedak, spor- Urijdt 'n vol jaarzonder rente te betalen, de zeer exclusieve Cabriolet toe.

st
CVe wielplaten, een trekhaak of een fraaie De aanbetaling kunt vin de meeste gevallen Er is al een Peugeot 205 vanaf 17.350,-.reo radiocassette-recorder ofmisdampen. heel simpel oplossen dooruw huidige auto in te Ga vandaag nog langs bij de Peugeot-dealer,

Maar ook metallickleur, een (fiets)-impe- ruilen. De lening wordt door Peugeot Talbot want de voorraad isbeperkt. Zijn adres vindt u
' sPeciale buitenspiegels, een ruitewisser/ Financiering verstrekt onder de gebruikelijke in deGouden Gids. U bent van harte welkom.

poeierachter ofeen compleet Accentpakket. voorwaarden van huurkoopovereenkomst, q^. la^EéfYT ~1/\C«aanbod geldt alleen voor de 1989modellen U lost dus de lening af, zonder 1 jaar langrente rtVilti/l atZVJ.3n zolang de voorraad strekt. te betalen. 'üSterklUimmei*.
■SUa PRIJZEN INCL. BTW EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN 460,-WIJZIGINGEN

■^^^ )**■.■ VOORBEHOUDEN. «ALLEENVOOR 1989-MODELLEN.

■«! PEUGEOT. DYNAMISCH OPWEG.

WINNENDE
STAATSLOTEN

ie TREKKING
JUNI '89.

794eStaatsloterij, Ie trekking 14 juni1989.

In deze trekking ruim 446.000 prijzen samen ’9.000.000,-.
20 prijzen van ’ 25.000,- op alle lotnummers 039297
20 prijzen van ’ 5.000,- op alle lotnummers 056146

200 prijzen van ’ 1.000,- op alle eindcijfers 4066
2.000 prijzen van ’ 250,- op alle eindcijfers 999
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 440
2.000 prijzen van ’ 100,-- op alle eindcijfers 598

20.000prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 50
20.000prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 01

200.000 prijzen van ’ 15,- op alle eindcijfers 5
200.000 prijzen van / 10,- op alle eindcijfers 9

Zetfouten voorbehouden.

De uitslag van de tweede trekking wordt
uitgezonden op TV. Kijk a.s. maandagavondnaar

Ned. 3, NOS, aanvang 19.31 uur.
GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.

BELANGRIJKE
VEILING TE
BRUNSSUM

Op zaterdag 17 juni as. zal door veilingbedrijf
Olympic, t.o.v. de weledelgestrenge heer S.J.M.
Quaedvlleg, gerechtsdeurwaarder(s) te Kerkrade bij
opbod worden geveild:

EEN PARTIJ GEREEDSCHAPPEN,
w.o. diverse handgereedschappen en elektrische
gereedschappen, w.o. boormachines, lastravo's,
tafelboormachines, lintzagen, slijpmachines,
mig-las-apparaten, compressoren en diverse
luchtgereedschappen enz. enz.
Verder een PARTIJ NIEUWE KLEUREN TV'S EN
VIDEO'S, een partij stereo-apparatuur, w.o. prachtige
stereo-combinaties met CD, losse CD-spelers,
stereo-boxen, transistorradio's, wereldontvangers,
auto-radio's enz. enz.
Verder een PARTIJ ELEKTRISCHE
HUISHOUDELIJKE GEBRUIKSVOORWERPEN
w.o. stofzuigers, magnetron-ovens, koffie-apparaten,
enz. enz. tinnen en koperen siervoorwerpen,
delftsblauw aardewerk, horloges, klokken,
régulateurs, verlichting, een partij eiken
kleinmeubelen, tuinstenen vol kunststof,
stretchbedden, enz. enz. en wat verder ter tafel
wordt gebracht.

De veiling wordt gehouden in gebouw
Unitas, Kerkstraat 362 te Brunssum.

Kijkuur: 12.30 uur.
Aanvang veiling: 13.30 uur.

Veilingbedrijf Olympic,
Benedictushof 13, Vianen,

«~. *"■" 03473-72783.202095

GUNSTIGE LENINGEN
M HUISBEZITTERS; M PERSOONLIJKE LENINGEN ■ DOORLOPEND %

AJ EXTRA LAGE LASTEN ■.ll.!,Hil^it.f=|.|.Mll'j.H?.l KREDIET
16, lx Gn Oc nlrU I n. Persoonlijk* leningen zonder onderpand70ntiPr tayatÏP-kOStPn I veretrekbaar en meestal kwijtschelding KraOwi- p.mnd Rank Theor.Z.UIIUCI LdACUIC rVUiICII BB bi| overladen b*,,, indien» p. mnd. iep,.I KREDIET- LOOPTUOIN I nettoin —BEDRAG MAANDEN I HANDEN 72X 54» 42X 5 QOO - 100,- 0,89% 67I I£oxyp- ttJT gil 3.000,- - 75,- 91,- 11-°°°'- 220'- °-89% 67

I 10.000,- 73,- 106,- 117,- I 6.000,- 124,- 143,- 175,- 20.000,- 400,- 0,89% 67
15.000,- 109,- 160,- 175,- II 12.000,- 225,- 280,- 343,- JJ.OOO,- 600,- 0,89% 67
25.000,- 182,- 266,- 292,-|| 18.000,- 338,- 419,- 514,- 40.000,. tjUO,- 0,87% w>
40.000,- 291,- 426,- 467,- II 24.000,- 450,- 559,- 685,- ■Baaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaai
75.000,- 545,- 800,- 876,- II 36.000,- 674,- 839,- 1028,- I FINANCIERINGSKANTOOR

bedragen/looptijden óók mogelijk. -f\\so.ooo,- 936,- 1165,- 1427,- I [TWTI g^LW^L^-K (ATI T^fM"

B»l BBB^PV^V^VPVVVVj Ischarnerweg 108 Maastricht
TJêm^\%L fM'Tf |TM tel. 043-636200

■**MHfl|ÉÉHBiMavaHaH I Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek■ Jaaa*dWWaaa^Uaa^aalaaaaaaa! B Tei. 045-225000van n.oo - 20.00 uur



DE MEESTE VLOEIBARE NIEUWE DASH 3 ]
WASMIDDELEN VLOEIBAAR HEEFT EP

ZIJN SNEL UITGEPRAAT. IJZERSTERK VERHAA
Wij wassen goed schoon. Net als de meeste wasmiddelen zorgt nieuwe Dash3 M"

baar voor een schone was. Sterker nog, de samenstelling van
Dash3 vloeibaar garandeert datzelfs demoeilijkste vlekkenkeiL
worden aangepakt Maar daarna gaat Dash3 nog een stuk ver<|

Natuurlijke mineralenvoor soepeler vezels.
In iedere druppel Dash3 vloeibaar zitten natuurlijke m ;j

ralen. Mineralen die tijdens de was zorgen dat de vezels hun j
natuurlijke soepelheid behouden. Handdoeken, maar ook kle< I
blijven daardoor in optimale conditie. Datkunt v niet alleen ZU

maar ook voelen. I
ue,
iez
■ot
Per

Uwkleding blijft inperfecte conditie en zit j
voelbaarbeter. S

Dankzij de natuurlijke mineralen houdtDash3 vloeiba^
vezels niet alleen soepeler, maar ook in perfecte conditie, waa *.

dooruwkleding voelbaaren zichtbaarbeterzit Overhemden zi
plezieriger, uw blouses blijven mooier, maar bijvoorbeeld ooi u

sweatshirts van uwkinderen zitten lekkerder. i
*r
lu
ai

Kiest u alleenvoor schoon ofvoor schoon én ;
voelbaarbeter? }

Als u genoegen neemtmeteen wasmiddel datalleen scb S
wast, heeft u keus genoeg. Als u meer wilt en zelfwilt voelen d S|
er een vloeibaarwasmiddel is datveelverder gaat dan schoon,k f
u vanzelfbij Dash3 vloeibaar terecht Want na één keer wasset N

metDash3 vloeibaarvoel jegewoon dathetbeter is. En tijdelijk '
c

nog een stuk voordeliger. J
'o
fl
Ti
o.

7 ' Ui
f
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DASH 3 VLOEIBAAR.
JE VOELT GEWOON DAT HET BETER I



'Alleen ja imago elders
in de wereld telt'
Deputé Jaf Pleumeekers over de Oostelijke MIjnstreek:

Aflevering 10
Van onze verslaggever

HEERLEN - „Je voelt je kiplek-
ker. Komt er iemand die zegt:
'Wat zie jij dr slechtuit. Even la-
ter zegt een andere vriend het
nog eens en weer even later
merkt ook een derde kennis dat
op.Als je niet oppast, ga jeje nog
slecht vóélen ook".

# JefPleumeekers

men ligt er buiten Limburg alles
behalve wakker van.

Schuld
Toch erkent Pleumeekers dat de
beleidsmakers in Limburg zelf
ook schuld hebbenaan het slech-
te imago. „We móesten tegen-
over de EG wel verklaren dat we
een probleemgebied waren. Dit
om in aanmerking tekomen voor
subsidie uit het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO). Daarmee hebben we het
vooroordeel bevestigd en je
komt er dan bijna niet meer van-
af', analyseert en betreurt hij nu.

Om vervolgens meteen over te
stappen op de hoofdzaak: hoe je

Zuid-Limburg over het mijntijd-
perk heen tilt.

Zie verder pagina 29

Imago is een serie over het omstreden aanzien van de
Oostelijke Mijnstreek met Heerlen als middelpunt. In
de tiende aflevering komt deputé JefPleumeekers aan
hetwoord. Over de 'subsidiedans' en het succes van het
PNL-beleid. En waarom je de Oostelijke Mijnstreek
niet geïsoleerd mag helpen.

Uitkomst onderzoek Landgraaf

Burger best
tevredenover wonen School 'De Dem'

opent nieuwbouw
HOENSBROEK - De vernieuwdeopenbare basisschool De Dem aan
de Prof Einthovenstraat te Hoens-
broek opent zaterdag haar poorten.
Wethouder Zuidgeest zal het aange-
bouwde gedeelte bij de school om
elf uur officeel in gebruik stellen.
De receptie begint om half twaalf.

In de afgelopen jaren heeft de
school zich moeten behelpen met
noodlokalen.Tijdens de bouwwerk-
zaamheden van het nieuwe gedeelte
werden de meeste leerlingen onder-
gebracht in eenaantal verplaatsbare
ruimten aan de Prof Koopman-
straat. Eén groep kreeg zelfs les in
een flatwoning die dicht bij de
school ligt.

Koppelbaas
veroordeeld
tot ’ 2500

MAASTRICHT- Een 42-jarige kop-
pelbaas uit Sittard hoorde gisteren
door officier van justitiemr Van Op-
stal een geldboete van ’ 2500 tegen
zich eisen. Hij had in de periode van
22 juni tot 20 juli '87 arbeidskrach-
ten in bruikleen gegeven aan aanne-
mingsbedrijf VEPO BV. De af-
spraak was, dat hij zou declareren
op basis van gewerkte uren.Afscheid

broeders
Brunssum woont", vertelde ir A. Heijbroek,

die binnenkort Brugman opvolgt
als deze met pensioen gaat.
Het eerste maxi-filiaal is onlangs in
Groningen van start gegaan. Bin-
nenkort krijgen ook Brunssum,
Den Haag en Dmuideneen dergelij-
ke vestiging. Hoeveel maxi-filialen
er in totaal komen, weet de directie
nog niet. De bedoeling is vooral de
klantenvan de stomerijen sneller te
kunnen bedienen. Het bedrijfin Al-
melo houdt een landelijke taak voor
wat betreft moeilijke bewerkingen,
zoals het reinigen van tapijt en leer,

en krijgt daarnaast een regionale
functie.
Door verbetering van de service
hoopt Palthe zijn aandeel in de nog
steeds slinkende reinigingsmarkt te
vergroten. Volgens de directie zal
de nettowinst dit jaar 'niet hoger'
uitvallen dan die van vorig jaar. Zo-
als gemeld viel vorig jaar de netto-
winst met een half miljoen terug tot
een miljoen gulden. In het vorige
maand verschenen jaarverslag uitte
de directie nog de verwachting dat
het resultaat dit jaar zou verbete-
ring.

HEERLEN - De Heerlense politie
heeft woensdagochtend rond half
vier op de Vrusschemiggerweg in
Heerlen een 54-jarige man aange-
houden die bezig was met het ver-
nielen van een auto. De man dieveel
te diep in het glaasje had gekeken,
had bij aankomst van depolitie een
spiegel afgebroken en het spatbord
gedeukt. De man mocht ter ont-
nuchtering denacht doorbrengen in
een politiecel.

Dronken man
vernielt auto

Boete voor grátis tent
bij aankoop tuinmeubels
MAASTRICHT - Een 43-jarige
eigenaar van een tuinmeubelen-
zaak in Kerkrade kreeg gisteren
van de economische politierech-
ter mrHuurman een geldboete
van ’ 300 opgelegd. Hij stond te-
recht wegens de aanbieding van
een gratis tent bij aankoop van
een set tuinmeubelen. Een lok-
kertje, waarmee hy middels gro-
te advertenties klanten probeer-
de te trekken.

Hiermee was niet voldaan aan de
voorwaarden die de wet 'beper-
king cadeaustelsel' dergelijkeac-
ties toestaat. Bijvoorbeeld, als er
reclameteksten op bet gratis arti-

kei staan, of als deklant de keuze
wordt geboden tussen het aanne-
men van het artikel of de helft
van de geldwaarde daarvan. In
dit geval bedroeg de geldwaarde
slechts ’ 25.

De rechter vroeg zich dan ook af,
of iemand ook maar één nacht
droog in deze tent zou kunnen
bivakkeren.Daarmee had dever-
dachte zich niet beziggehouden.
„Ik heb een aantal van die tenten
goedkoop op dekop kunnen tik-
ken en het leek meeen goed idee
ze zo kwijt te raken. Ik wist niet
dat het niet mocht," luidde zyn
antwoord.

Van onze correspondent
ALMELO/BRUNSSUM - Ook in
Brunssum zal Palthe (chemische
reiniging) een filiaal vestigen, dat
deel uitmaakt van een net van regio-
nale maxi-filialen, waar een aantal
van de behandelingen gaat plaats-
vinden die nu nog in het centrale
reinigingsbedrijf in Almelo gebeu-
ren. Dit is deze week meegedeeld in
de jaarvergadering van de onderne-
ming. Volgens directeur J. Brug-
man zal hierdoor het werk in Alme-
lo op den duurafnemen. Hij sloot op
voorhand gedwongen ontslagen
niet uit, maar het zal dan gaan om
een minimaal aantal, zei hij. Bij het
centrale reinigingsbedrijf in Almelo
werken nu ongeveer 50 mensen.
Het idee om te beginnen met maxi-
filialen, een soort van mini-reini-
gingsfabriekjes, is ingegeven door
het feit dat „70 procent van de klan-
ten ten westen van Amersfoort

Beteuterd
" Kan de beste overkomen,
moet het gezelschap rondom
burgemeester Van Zeil gis-
termiddag gedacht hebben
toen de ceremoniële opening
in stukken viel. Uitgenodigd
om de eerste spade te zetten
in het bestemmingsplan
Vrusschemig, Heerlen-Zuid,
werd van de burgemeester
verwacht dat hij met een
laadschop een rioolbuis zouoptillen. Even een verkeerde
handle. En daar klapte de
laadschop pardoes op debuis. Een reserve kon niet
worden aangesleept. Van-daar de beteuterde blik vanVan Zeil. Heel even maar.

Foto: FRANS RADE

BRUNSSUM- De negen overgeble-
ven broeders van de Congregatie
van de Onbevlekte Ontvangenis
verlaten binnenkort het klooster in
Brunssum. Het werd te duur om dit
pand nog langer te onderhouden.
De broeders verhuizen naar hun
moederklooster in Maastricht. Hun
afscheid van Brunssum wilen ze
enige bescheiden luister bij zetten
door een eucharistieviering op zon-
dag 25 juni om 11.30 uur.

Ruim 1000 bezoekers
banenmarkt Brunssum

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Een overgrote meerderheid (93 procent) van
de Landgraafse burgers is tevreden over wonen, winkelen en
verpozen in haar woonplaats. Dat blijkt uit de afstudeerscriptie
van twee studenten van de opleiding Toepaste Huishoudwe-
tenschappen van de Hoge School Heerlen. De studenten, Paul
Knoben en David Loozen, hebben gedurende achtmaanden de
bekendheid van Landgraaf tegen het licht gehouden.
Landelijk gezien blijkt Landgraaf vrij onbekend, zo blijkt uit
het representatieve onderzoek. Men denkt dat Landgraaf een
kleine plattelandsgemeente is.
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De studenten hebben ten behoeve
van hun studie een enquête gehou-
den onder 39 VW-kantoren in bin-
nen- en buitenland. Daarnaast werd
ook de Landgraafse bevolking een
aantal vragen voorgelegd. In de pro-
vincie blykt de Draf- en Renbaan de
toeristische attractie te zijn die men
het eerst noemt. De Landgravena-
ren zelf houdenhet op wandelgebie-
den zoals de Brunssummerheide en
Strythagen. Als de inwoners van
Landgraaf bezoek krijgen van bui-
ten de gemeente staat doorgaans de
bezichtiging van winkelcentrum Op
de Kamp op het programma.

ken dat de 'Landgraaf-gedachte'
nog ver te zoeken is. In Landgraaf
spreken de inwoners eerder over
'Nieuwenhagen', 'Schaesberg' of
'Übach over Worms'. De studenten
hebben in de scriptie tevens een
aantal aanbevelingen gedaan. Zo
zou er in hun ogen een VW (inmid-
dels opgericht -red) en een Stichting
Landgraaf Promotion moeten ko-
men. Daarnaast zou de afdeling
Voorlichting en PR meer armslag
en personeel moeten krijgen om de
naamsbekendheidvan de gemeente
op te krikken.

By de verschillende WV's in den
lande informeert men soms speci-
fiek naar Landgraaf, meestal vragen
klanten om een inlichting over
Zuid-Limburg in het algemeen.
Uit het onderzoek is voorts geble-

De scriptie werd gistermorgen ge-
presenteerd aan gemeentevoorlich-
ter Harrie Gielen en wethouder Jan
Bonten. De laatste beloofde beide
studenten hun gegevens mee te ne-
men in het promotieplan van de ge-
meente dat over een tijd wordt ge-
presenteerd.

De markt was een initiatief van het Gemeentelijk
Arbeidsinventarisatie Project, bestaande uit een
drietal werklozen: Mieke Franken, Serve Broers en
Sandra van de Mortel. Zij hadden het plan opgevat
om mede-werklozen te helpen bij het zoeken van
een baan. Bovendien wilden zij werkzoekenden en

bedrijfsleven dichter tot elkaar brengen. De ge-
meente Brunssum was bereid een subsidie te ge-
ven. Hoeveel banen daadwerkelijk vergeven zyn
was gisteren bij het sluiten van de markt nog niet
duidelijk.

Het ondernemende drietal is overigens ook nog be-
zig met een onderzoek naar dewerkgelegenheid bij
bedrijven tot 19 werknemers. Volgens Sandra van
de Mortel kunnen die bedrijven vaak best extra ar-
beidskrachten gebruiken, maar hebben ze het geld
niet om mensen full-time aan te stellen. De onder-
zoekers vragen zich af of er by die kleinere bedrij-
ven wel genoeg gesolliciteerd wordt. Verder willen
zij weten of mannen en vrouwen gelijke kansen
hebben op dat deel van dearbeidsmarkt.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - De banenmarkt die gisteren werd
gehouden in de Brunssumse 'Brikke Oave' is door
meer dan 1100 mensen bezocht. Precies 21 bedrij-
ven hadden een stand ingericht en zon 250 vaste
banen te vergeven. Daarnaast was het Arbeidsbu-
reau aanwezig met om en nabij de vierhonderd va-
catures en wezen de Uitzendburau's Start en Rand-
stad op de tijdelijke banen.

Ook in Brunssum Palthe-filiaal

" Een komen en gaan bij de Banenmarkt inBrunssum. FOTO: CHRISTAhalbesma
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Limburgs Dagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
Maaltijd uit
Zuid-Afrika

Van onze verslaggever
HEERLEN - De werkgroep Zuide-
lijk Afrika houdt op 17 junieen soli-
dariteitsmaaltijd in het Missionair
centrum aan de Gasthuisstraat in
Heerlen. Om 17.00 uur kunnen vol-
wassenen kennis kunnen nemen
van de politieke actualiteit in Zuid-
Afrika en Namibië. Kinderen mo-
gen proberen geluid te krijgen uit
Afrikaanse muziekinstrumenten.
Even voor 18.00 uur wordt het zwar-
te scholierenprotest in Soweto her-
dacht, dat op 16 juni '76 door de po-
litie bloedig werd neergeslagen. Na
een Zuidafrikaanse maaltijd wor-
den videofilms vertoond over Zuid-
Afrika. Telefonisch aanmelden by:
5711980 of 724682.

Duitse taxichauffeuse
beroofd

Van onze verslaggever
HEERLEN - Een Duitse taxi-
chauffeuse is maandagavond
rond elf uur in Hoensbroek be-
roofd van haar portefeuille met
daarin 200 Mark. In Düsseldorf
stapte een klant in motorkleding
in de taxi. Hij bestelde een rit
naar een naburige Duitse ge-
meente. Na herhaaldelijk de
plaats van bestemming gewij-
zigd te hebben, verzocht hij haar
uiteindelijk naar Nederland te
rijden. Op deWilhelminastraatin
Hoensbroeft haalde hij een mes
te voorschijn en maakte haar on-
derbedreiging het geld afhandig.
In een poging de man het mes te
ontfutselen verwondde devrouw
zich. De man is nog voortvluch-
tig.

Een uitspraak die mede aan de
basis stond van deze imago-
reeks. De spreker is deputé Jef
Pleumeekers. De vergelijking
die hij trekt, heeft betrekking ep
het herstructureringsgebied
Zuid-Limburg en de Oostelyke
Mijnstreek in het bijzonder.

„Wat we van ons zelf vinden,
doet eigenlijk niet ter zake. Als
echter uit metingen elders in de
wereld blijkt dat ons imago
slecht is, ja dan moeten we daar
iets aan doen. Maar ondertussen
moeten we niet praten, maar aan-
pakken", vindt Pleumeekers.
Kortom, voortdurend filosoferen
over hoe slecht het allemaal is in
jeregio zorgt ervoor dat die ver-
wachting nog uit komt óók. En

imago
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Proficiat Harry
met Abraham
Papa, Mama,
Hein-Miep,
John-Tonny,
Chris-Rietje,
Fer-Ingrid,

Jean-Irene en de
neven

t
Heden is op 59-jarige leeftijd geheel onverwacht
van ons heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorg-
zame moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Coba van Boven
echtgenote van

Dirk Cornelisse
Heerlen: D.C. Cornelisse

kinderen en kleinkinderen
Familie van Boven
Familie Cornelisse, 6415 JB Heerlen, 14 juni 1989

Tooropstraat 8
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te. nemen, dagelijks in de rouwkapel van het zieken-
huis te Heerlen, van 16.00 tot 17.00 uur.
De crematieplechtigheid zal gehouden worden in

! het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10,
; op vrijdag 16 juniom 13.30 uur.

" Samenkomst in het crematorium waar gelegenheid
1 is uw naam in het condoléanceregister te schrijven.
! Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
■ lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

,Meer, Gij zijt mijn eeuwig erfdeel."
I In de leeftijd van 83 jaar, ging, toch nog onver-
! wacht, van ons heen, naar zijn hemels tehuis, onze-. dierbare vader, schoonvader, grootvader en over-
I grootvader

Gesmus Luit
weduwnaar van

Ida Jager
Apeldoorn: Coba en Jaap

Renkum: Emmy en Jan
Brunssum: Henk en Bertha

Renkum: Jaap en Corrie
Landgraaf: Jan en Annie

Sittard: Bertus en Meinie
Renkum: Dienie en Henk

Brunssum: Jannie
Brunssum: Ge/ en Maria
Brunssum: Luuk en Jeanne

kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Brunssum, 14 juni 1989

' corr.adres: G.G. Luit
Lambertusstraat 15, 6444KA Brunssum
De rouwdienst, geleid door ds. A. Nijland, zal wor-. den gehouden op zaterdag 17 juni as. om 14.00 uur

"' in de baptistenkerk te Treebeek, gevolgd door de
begrafenis op de algemene begraafplaats aan de
Marebosjesweg aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in voor-
noemde kerk vanaf 13.30 uur.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het St.-
Gregoriusziekenhuis te Brunssum; bezoekgele-
genheid dagehjks van 17.30 tot 18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te beschouwen.

! t
Je hebt geleden
je hebt gestreden
niets mocht baten
jemoest ons verlaten

Te jong naar menselijke begrippen, werd plotse-
ling uit ons midden weggenomen

Geert Hendriks
Hij overleed op 48-jarige leeftijd, in het St.-Jozef-
ziekenhuis te Kerkrade.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

De bedroefde familie:
Heerlen: Resi Rademacher

Kerkrade: Astrid Vonken-Hendriks
Vian Vonken
Luc

Heerlen: Irene Hendriks
Kerkrade: Roger Hendriks en Benita

Hoensbroek: Thea Schouw-Hendriks
Gerrit Schouw en kinderen

Kerkrade. 14juni 1989
Corr.adres: Poststraat 25, 6461 AW Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 19 junias. om 11.00uur in de parochie-
kerk van St.-Joseph te Heerlerbaan, waarna aan-
sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k.
begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftehjk condoleren.
Avondmis zaterdag 17 juni as. om 19.00uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium St.-Pieterstraat 145 te Chevremont, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van de oud-directeur
van het Arbeidsbureau Westelijke Mijnstreek te
Sittard

de heer

H.J. Chapel
Zijn inzet en dienstbaarheid zullen wij steeds in
herinnering houden.

Voorzitter en leden
commissie van advies
Arbeidsbureau
WesteCjke Mijnstreek

■
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het tijdens zijn vakantie in Hongarije onver-
wachte overlijden van onze oud-directeur

de heer

H.J. Chapel
Zijn inzet en dienstbaarheidzullen wij ons in dank-
baarheid blijven herinneren.

Directie en medewerkers
Arbeidsbureau
Westelijke Mijnstreek.

Met leedwezen nemen wij kennis van het overlij-
den van ons zeer gewaardeerd bestuurslid de heer

H.G. Chapel
Bestuur en medewerkers
stichting H.B.L. Geleen

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

Greeta van Loenhout
echtgenote van

Math Reimersdal
Zy overleed in de leeftijd van 71 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Brunssum: J.M. Reimersdal
Gröbming

(Austria): Emma Sommer-Reimersdal
Franz Sommer

Melbourne
(Australië): Truus Janicki-Reimersdal

Janek Janicki
Heerlen: Ria en Paul Reimersdal

en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Van Loenhout
Familie Reimersdal

6445 AH Brunssum, 14 juni 1989
Vondelstraat 109
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 17 junias. om 9.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Familie te Brunssum-Langenberg,
waarna aansluitend de crematie in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, vrijdag 16 juni om 19.00 uur in voornoemde pa-
rochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willenbeschou-
wen.

t
Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor
wat hij voor ons betekend heeft, geven wij u ken-
nis, dat kalm en vredig van ons is heengegaan,
voorzien van de h.sacramenten, op de leeftijd van
84 jaar, onze zorgzame vader, schoonvader, groot-
en overgrootvader, broer, schoonbroer, oom en
neef

Sjeng Bosch
weduwnaar van

Trees Schiffelers
Heerlerbaan: Tiny Ritterbex-Bosch

JanRitterbex t
Schaesberg: Mia Koeken-Bosch

Piet Koeken
Kerkrade: Resie Lataster-Bosch

Karl Lataster
Schaesberg: Hub Bosch

Lieske Bosch-Beckers
Nieuwenhagen: Jeanny Sijstermans-Bosch

Jo Sijstermans
Heerlerbaan; Jo Bosch

Miny Bosch-Poell
Nuth: Irene Poulssen-Bosch

Marcel Poulssen
Schinveld: Jacques Bosch

Fieny Bosch-Szejna
Klein- en achterkleinkinderen
Familie Bosch
familie Schiffelers

Nuth, Bejaardencentrum Op den Toren, 13 juni
1989
Corr.adres: Hambeukerboord 45, 6418 BR Heerlen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 17 juniom 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Joseph te Heer-
lerbaan-Heerlen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Sjeng is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar dagelijks be-
zoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Bedroefd geven wy u kennis, dat op 13 juni 1989
onverwacht van ons is heengegaan, op de leeftijd
van 81 jaar, onze zorgzame vader, schoonvader en
lieve opa s

(Joep) Kaspar Joseph
Hermanns

Kinderen en kleinkinderen
Heerlen, St. Josephrustoord.
Corr.adres: Staringstraat 101, 6416 SK Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 16 juni om 9.45 uur in de kapel van het St.
Josephrustoord, Gasthuisstraat 6 te Heerlen, waar-
na om 11.00 uur de crematieplechtigheid is in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus vanaf de kapel is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Joep is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen. Bezoekgelegenheid
heden donderdagvan 18.00 tot 19.00 uur.

Enige en algemenekennisgeving
t

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

Max van Gilse
weduwnaar van

Nelly Horsten
Hy overleed op 85-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
familie van Gilse
Familie Horsten

Heerlen, 14 juni 1989
Bejaardenverzorgingscentrum De Regenboog
Corr.adres: 6415 JK Heerlen, Henri Jonasstraat 30
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 17 juni a.s. om 11.00 uur in de H. Hart-
kerk te Schandelen-Heerlen, waarna de begrafenis
in besloten familiekring zal plaatsvinden.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis vrijdag 16 juni om 18.00 uur in dekapel
van het bejaardenverzorgingscentrum De Regen-
boog.

t
,JSterven doe jeniet in eens,
maar af en toe een beetje,
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls ontgaan,
jezegt: ik ben wat moe,
maar op een keer, dan ...
ben je aan je laatste beetje toe.

In dankbare herinnering aan wat zij voor ons bete-
kende, hebben wij afscheid genomen van onze lie-
ve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Ida van Molken
echtgenote van wijlen

Harie Janssen
Zij overleed op de leeftijd van bijna 88 jaar, voor-
zien van de h.h. sacramenten.

Stem: kinderen
kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Van Molken
Familie Janssen

6171 GS Stem, 13 juni 1989
Nieuwstraat 8
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 17 juniom 10.00
uur in de St.-Martinuskerk te Stem.
Vrijdagavond om 18.45 uur wordt de avondwake
gehouden in voornoemde kerk.
Geen condoleren. Bijeenkomst in de kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30
uur.

Tot ons leedwezen vernamen wij het
overlijden van de heer

J. Snijders
Zijn naam en activiteiten hebben ons
kantoor tot een begrip in de regio ge-
maakt.
Wij wensen zijn familie alle sterkte toe.

Kusters & Snijders
Assurantiën B.V.
Kerkrade.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een leven dat getekend werd door goedheid, op-
rechtheid, eerlijkheid en eenvoud heeft de Heer tot
Zich genomen, in de leeftijd van 66 jaar, onze lieve
vader, broer, zwager, oom en neef

Karl Baburëk
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlen: Jos en John
Wijehen: Karin en Gregor

Familie Baburek
Familie Snel

Heerlen, 12 juni 1989, Schelsberg 72
Corr.adres: Elfmorgenstraat 16, 6412 XC Heerlen
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
vrijdag 16 junia.s. om 11.30uur in het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 11.15 uur.
Geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks'
van 16.00 tot 17.00 uur.

t
Veel te jong is, tijdens 'n fietstocht met zijn zoon,
plotseling van ons heengegaan

Paul Kockelkoren
Hij was pas 42 jaar oud.

Breda: Dimitri
Roermond: mevr. W. Kockelkoren-Hermans
Roermond: Har Kockelkoren

Tiny Kockelkoren-Cox
en kinderen

Roermond: Marly Cox-Kockelkoren
Theo Cox
en kinderen

Breda, 10 juni 1989
Corr.adres: Koperslagerstraat 12, 4813 CN Breda
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevon-
den.

t
Met grote droefenis geven wij kennis, dat geheel
onverwacht uit ons midden werd weggenomen
mijn lieveman, onze zorgzame vader, schoonvader,
zoon, opa, broer en neef

Paul Crützer
drager van de eremedaille, verbonden aan

de orde van Oranje-Nassau in zilver
echtgenoot van

Johanna Sibilla Hahnraths
Hij overleed in de leeftijd van zestig jaar.

Kerkrade J.S. Crützer-Hahnraths
kinderen en kleinkinderen.
Familie Crützer
Familie Hahnraths
Familie Jansen

6466 ER Kerkrade, 13 juni 1989
Oude Heilust 38
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 17 juni as. om 10.00 uur in deparochiekerk
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Kerkra-
de-Heilust, waarna aanluitend crematie in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Vrijdag 16 junizal de overledene bijzonder worden
herdacht tijdens de avondmis van 19.00 uur in de
bovengenoemde kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotseling overlijden van ons lid, tevens
oud-bestuurslid

Paul Crützer
Zijn inzet en liefde voor onze vereniging zullen al-
tijd in onze herinnering blijven voortleven.

Bestuur en leden
P.H.V. De Trouwe Vriend

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijdenvan ons zeer gewaardeerd en bijzon-
der lid

Huub (De Piep)
Roberts

Wij zullen hem met dankbaarheid blijven geden-
ken.

Erevoorzitter, bestuur, commissie
van advies en leden van de
koninklijke schutterij St.-Lambertus
te Oirsbeek

Onbegrijpelijk

Buddy
is er niet meer

Zij was inmiddels ook ons kameraadje ge\»

Annie en Sjef, wij delen jullieverdriet
Riny en de groep

Wij zijn ontzet door het onverwachte overlijd*

Buddy Cobben L
Haar ouders wensen wij kracht en sterkte, p

Ouders en kinderen
Kinderdagverblijf PretmoW
Kinderdagverblijf Brunssuß „,
Kinderdagverblijf Maastricl o
Kinderdagverblijf Petteflet ff
Kinderdagverblijf Dombo Jjj
Kinderdagverblijf PippeloeWn
G.O.C. Oostelijke MijnstreeWo

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder esoonlijk te bedanken voor het overWtt
gende medeleven ons betoond tijdeijp
ziekte, het overlijden en de begrais
van mijn geliefde vrouw en fijne mo1
Marlies Peters-Habej
betonen wij u langs deze weg onzeL
rechte dank. „
Een bijzonder woord van dank aaf
weled. heer pastoor, aan huisarts at-
bus en wijkverpleegster Yvonne,,
Marlies met de grootste zorg en aan<J
hebben bijgestaan tijdens haar ziekj

Hub Peters
Alexander

De zeswekendienst zal plaatsvindei
terdag 17 juni om 19.00 uur in de St."
phanuskerk te Wijnandsrade.

-
Dankbetuiging

In plaats van kaarten
Daar het ons onmogelijk is eenieder per*
lijk te bedanken voor de vele blijken vafl
deleven, die wij mochten ontvangen bij
overlijden en de begrafenis van onze V
grootvader en overgrootvader

Johan Weerts
betuigen wij onze oprechte dank.
Tevens bedankenwij de harmonie. In h.e'
zonder bedanken wij pastoor dr. KurriS'
kerkelijk zangkoor, schutterij, postdu'!
vereniging, bejaardenvereniging en bö
denkoor.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaat?
den op zaterdag 17 junia.s. om 18.30 uurll
kerk van de H. Agatha te Eys.

Vervolg familieberichten
zie pagina 24

tJo van Pol, 63 jaar,
echtgenoot van Mia

van Kruchten, Haver-
terstraat 23, 6104 AM
Koningsbosch. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op vrijdag 16
juniom 10.30 uur in de
parochiekerk van
O.L.V. Onbevlekt Ont-
vangen te Konings-
bosch.

tMia Driessen-Gies-
berts, 75 jaar, Kas-

teel Keverbergstraat 42,
6043 HX Roermond. De
plechtige uitvaart-
dienst zal plaatsvinden
op zaterdag 17 juni om
10.30 uur in de H. Hart-
kerk te Roermond.
4- Thei Wulms, 70 jaar,
f echtgenoot van An-
nie Metsemakers, Dr.
Leursstraat 8, 6041 KM
Roermond. De plechti-
ge uitvaartdienst zal
worden gehouden za-
terdag 17 juni as. om
12.00 uur in de H.
Geestkerk te Roer-
mond.

tCorry Schmeitz, 63
jaar, echtgenote van

M. Ortan, Hambeek 45,
6041 NE Roermond. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden zaterdag 17 juni
om 10.00 uur in de H.
Geestkerk te Roer-
mond.

tChristiaan van Roij,
75 jaar, weduwnaar

van Anna v.d. Berken,
Bergop 1, 6083 AR Nun-
hem. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden
gehouden maandag 19
juni om 10.30 uur in de
St.-Servatiuskerk te
Nunhem.

t Maria Ummels, oud
91 jaar, weduwe van

Johannes Timmer-
mans. 6215 EG Maas-
tricht, Drusushof 17. De
uitvaartdienst zal wor-
den gehouden vrijdag
16 juni om 11.00 uur in
de basiliek van O.L.
Vrouw te Maastricht.
Schriftelijk condoleren
achter in de basiliek.

t Petrus Geelen, oud
79 jaar, echtgenoot

van Maria van Vugt.'
6224 BB Maastricht,
Prof. Kernstraat 708.
De uitvaartdienst zal
worden gehouden za-
terdag 17 juni om 11.00
uur in dekerk van de H.
Walburgis te Amby-
Maastricht. Er is geen
condoleren.

GOD MET ONS
u
'I

tl

Wij willen gezond blijven in ons geloof en gaaf in ons JÊk W*\^
geweten. Wij willen ons politieke werk doen in het besef Jj& feÉfc^ *daarmede onze plicht te doen. Onze christelijke plicht is &k te».
onze nationale plicht. Wij willen hard werken, als men- Ê&r \?<
sen die beseffen, dat God met ons is. Dieu avec nous, Ie f^Ü^Christ avant tont!

CharlesRuys de Beerenbrouck, Ie katholiek
minister-president van Nederland (1873-1936) f ||je33| BÉT MT

DE WAARHEID MOET BOVEN KOMEN A ****
Omdat niemand het recht heeft te beslissen over .^mW \het leven van een onschuldige medemens. **jÉ n
Omdat het doden èn het bij de wet toestaan van 1 / ■ |^^
het doden van een onschuldige medemens -in -L ■ |^^
zich - intrinsiek grootkwaad is. K Êm m
Omdat de lijsttrekker van het CDA voor het Euro- » Jfm W 1
pese Parlement zegt: "... abortus en euthanasie, j A jKm ■
In het fractieberaad in Straatsburg krijgen vooral ■ VI. 9k W R
de Nederlandse christen-democraten te horen dat R s% ■
zij hierin iets te liberaal zijn." ■ % ■
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van degenen die de gewraakte kle-
ding, parfum en aktetassen alsmede
grote hoeveelheden losse merkjes,
logo's en etiketten van nagemaakte
merken hebben geleverd.

Hier geldt een dwangsom van hon-
derdduizend gulden voor elke dag
dat met het nakomen van dit bevel
in gebreke wordt gebleven. Ook me-
n verkoopfacturen moeten worden
getoond. De president van de recht-
bank heeft voorts bevolen de na-
men bekend te maken van drukke-
rijen aan wie opdracht is gegeven
kledingstukken valselijk met merk-
tekens te bedrukken. Dit bevel
geldt niet alleen voor de Maastricht-
se zakenman, maar ook voor de
evenzeens in kort geding aange-
sproken ondernemer J. H. in Sim-
pelveld.

U "an onze verslaggever
siPRICHT - De Maastrichtse
fj^an R. S. en enkele door hem
Pchte vennootschappen die-
Tiet onmiddellijke ingang de
j°P te staken van kledingarti--4 Parfums en aktetassen dieJ,ac mening van buitenlandse

7 S van wereldnaam zijn aan te
f n als vervalste merkartikelen.

TaJfe yan een dwangsom van
ffrdduizend gulden per over-
jPS heeft de Maastrichtse recht-
JPfesident mr P. Broekhoven
gieren in kort geding bevolen.
Rn twee dagen na betekening
jRt vonnis behoren voorts aan

1pasman van de in verzet geko-
uitenlandse firma's de namen

bessen te worden opgegeven

Limburger Frank Dols bij protest in Zoetermeer

Bejaardenzorg heeft
nu eigen 'opstand' „Ik ben niet strafbaar

want zij begon...."

Van incest beschuldigde vader in rechtszaal:

Van onze verslaggeefster
rpGRAAF - De bejaardenzorg heeft eigen, actiebuttons,, ,eigen CAO-bejaardentehuizen en sinds kort ook een eigen

eliJke protestorganisatie: de Actiegroep Bejaardenzorg inastand (ABIO). Er moest maar eens een einde komen aan de
redelijkheid over de acties in de gezondheidszorg, zeggen
*n* Dols en Arnold Hofman uit Landgraaf. De bejaarden-
g is een aparte sector in de gezondheidszorg met e^en afzon-
'Jk Pakket CAO-eisen.

isk^?e Limburger was Frank
frt J het door de ABIO georgani-r Protest van bij het hoofdkan-
L an de AbvaKabo in Zoeter-
Ij) ge'°pen dinsdag. Voorzitter
e an der Scheur deed daar de
i i^g\në de CAO-onderhandelin-
bgi- e bejaardenzorg geforceerd
t,,!neugen om zo een looncon-Ult te lokken.

verzorgingstehuis De Dormig in
Landgraaf. Ze benadrukken te spre-
ken namens de gehele Zuidlim-
burgse bejaardenzorg en voor alle
geledingen van het personeel van
kok tot verpleegkundige. Het begon
voor hen allemaal met een initiatief
om 52 bejaardentehuizen in Zuid-
Limburg aan te schrijven om samen
actie te voeren.

Onbeschaafd
In een toelichting op zijn strafeis zei
mr Laumen rekening te willen hou-
denmet het feit dat de man nimmer
dwang heeft gebruikt en dat alles
zich heeft afgespeeld op een niveau
dat hij wenste te karakteriseren als
„de rand van het onbeschaafde".

Veertien
Het meisje was nog pas veertien jaar
toen het regelmatig met haar vader
onder de douche ging. Daar kwam
het tot de eerste sexuele handelin-
gen. „Zij begon", verweerde de va-
der zich gisteren.

Het onbevredigd gevoel van de offi-
cier had te maken met de manier
waarop verdachte zich over de hem
verweten feiten uitliet en zich op de
terechtzitting had voorbereid. Bij-
stand van een advocaat bijvoor-
beeld had hij niet nodig gevonden.
„Ik heb het kind nooit gedwongen
en dacht daardoor dat het ook niet
strafbaar was", luidde zijn redene-
ring.

tiental keren had ook de moeder aan
de bedscènes deelgenomen.

Uiteindelijk was zij het echter ge-
weest die haar man bij de politie
had aangegeven. „Ze heeft er wei-
erg lang over gedaan om de weg!
naar de politie te vinden", meende
mr Laumen, daarmee doelend op
anderhalfjaar zwijgen en gedogen.

Inmiddels zijn man en vrouw vari
elkaar gescheiden en heeft de vader
al lange tijd ook geen contact meer
met zijn inmiddels bijkans achttien-
jarige dochter.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Met een, naar hij-
zelf getuigde, onbevredigd gevoel
eiste officier van justitie mr J. Lau-
men gisteren negen maanden ge-
vangenisstraf waarvan zes voor-
waardelijk tegen een 42-jarige
Hoensbroekenaar die ervan werd
beschuldigd anderhalfjaar lang on-
tucht te hebben gepleegd met zijn
minderjarig dochtertje.

Verdachte zelf deed er het zwijgen
toe toen hem de gelegenheid werd
geboden iets aan te dragen tot ver-
weer of verduidelijking. Op 28 juni
volgt de uitspraak van de recht-
bank.Verbaasd vroeg rechtbankvoorzit-

ter mr J. Wortmann of de manvrijen
tussen vader en dochter gewoon
vond. „Ik weet niets van vrijen af.
Zij heeft het gedaan!", luidde het
antwoord. Om officier en rechters
alsnog voor zijn standpunt te win-
nen, voegde hij er aan toe: „Als
iemand mij een blauw oog geeft,
word ik daarvoordan veroordeeld?" MAASTRICHT - De Maas-

trichtse woonwijk Caberg is in
de nacht van dinsdag op
woensdag rond half twee doel-
wit geweest van een nachtelijk
brandstichter. Via de brieven-
bus veroorzaakte hij brandjes
in panden aan de Henri Jonas-
laan en de Joseph Postmes-
straat.

Pyromaan
in Caberg

Na verloop van tijd deelde het meis-
je ook het bed met haar vader en
ook daar kwam het tot sexuele con-
tacten. Tegenover de politie gaf zij
later toe menigmaal zelf het initia-
tief te hebben genomen.

Moeder

Verbod
Met haar brief wil ze overigens
niet zeggen dat de vergoedingen
helemaal ingehouden moeten
worden (met aftrek van reiskos-
ten en dergelijke), maar op ter-
mijn zouden de bezoldigde ne-
venfuncties van Kremers en de
deputés toch liever moeten ver-
vallen. „In feite zijn we zelfs
voorstander van een verbod om
ongewenste verstrengeling van
belangen te voorkomen", aldus
de brief.

# Gouverneur Kremers

Ze werden vervolgens gevraagd
zich aan te sluiten bij de regionale
groep van de AbvaKabo. Daarna
kwam er een telefoontje uit Delft,
waar het idee voor een landelijk
platform voor de bejaardenzorg is
geboren, en sindsdien vormen ze
het speerpunt voor de ABIO hier in
Limburg. „Tot nu toe het enige,
maar we hopen dat er snel meer
speerpunten bijkomen," leggen de
twee uit.

23 m "in v mei stemde onderhandelaar
( gan Loon van de AbvaKabo -
!fkn verontwaardiging van
ftw mers uit de bejaardenzorg -
CAn ?.n Principe-akkoord voor

lg dat uit-
log,.. 11een loonsverhogingvan 0,7
lctiew n de invoering van een
''jkb ar^eringssysteem datver-
i(*S2o 3r is met dat in de gezond-

e* bestuur van de Ab-
om leegde dat principe-ak-
nje echter al snel van tafel. Een
'eef{ aldus Van der Scheur. Nu
eUk vakbond een regelrechte
lde /"^t de werkgevers na, ten-eer actie te kunnen voeren.

!'den?ols en Arnold Hofman zijn
■werkzaam bij het bejaarden-

datief

„Wat we willen is een loonsverbete-
ring van 5 procent, met daarnaast 5
procent voor de functiewaardering
en er moet meer en beter geschoold
personeel komen om de druk op de
werkvloer te verlagen," aldus Hof-
man. „Maar vooral moet nu ook
maar eens duidelijk worden dat de
acties in de gezondheidszorg niet
specifiek gericht waren op een sala-
risverhoging voor de mensen in de
bejaardenzorg. De bejaardenoorden
hebben een eigenCAO, diezelfs nog
achter ligt op de CAO-ziekenhuis-
wezen. Het wordt tijd dat wij voor
onszelf opkomen," stelt Dols.

Van dreigementen of mishandeling
was nimmer sprake geweest. Een Op het ene adres bleef de scha-

de beperkt tot een geblakerde
brievenbus en een geschroeid
deurgordijn. Op de andere
plaats was de schade aanmer-
kelijk groter. Daar waren de be-
woners met vakantie en had het
vuur al ruimer om zich heen ge-
grepen voordat een attente
buurman de brand ontdekte,
waardoor de schade toch nog
beperkt kon worden. Brand-
weer en politie werden gealar-
meerd.

Limburgse politici
verdienen fors bij

aan commissariaten

naar aanleidingvan de discussie
over de commissariaten van
Liof-werknemers in andere be-
drijven. Uit een recent onder-
zoek bleek dat de vergoedingen
hiervoor, tegen de afspraken in,
niet aan het Liof werd terugbe-
taald. Daartoe was besloten door
de raad van commissarissen,
waarin dus twee deputés zitting
hebben die hun vergoeding zelf
niet terugbetalen. Volgens Kien-
huis was de fractie stomverbaasd
toen zij over de regeling bij het
Liof hoorde.

Schietpartij De Plank

Auto was
gestolen

't: pL?BavonH k-~ De schietpartij dins-
"*k h <"

de grensovergang De
VerVal r» mks te maken met een

e auto waarmee de drie
l^g ren Cn door een wegversper-
.*rvieJ was een daS eerder in

w'^, gestolen. Gisteren kon de

'eti, eJ;nt twee personen aanhou-
dt! e" vr°uw uit Welkenraedt en
Sev? Uit Verviers. De derde
°ort„i eneens uit Verviers, is nog""viUchtig

Actievoeren is niet eenvoudig in de
bejaardenzorg. Arnold Hofman: „Ze
mogen bijvoorbeeld niet ten koste
gaan van de bewoners." Een sta-
king, zoals een Rotterdamse afde-
ling van de AbvaKabo heeft voorge-
steld kunnen ze zich niet in hun
eigen tehuis voorstellen. „Maar sa-
men met de vakbond- en hun steun
hebben we - gaan we onze doelen
proberen te bereiken." Straks als
het loonconflict een feit is zal er ac-
tie gevoerd worden en de twee
ABIO-ers hopen dat de bejaarden-
zorg dat standvastig en met één ge-
zicht naar buiten toe kan doen.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT- Provinciale be-
stuurders en politici in Limburg
verdienen jaarlijks naar schat-
ting al gauw 400.000 gulden bij
aan commissariaten bij (over-
heidsbedrijven. Het zijn neven-
functies die over het algemeen
voortvloeien uit het feit dat ze in
de provinciale politiek zitten.
Uitschieter is gouverneur Kre-
mers dievolgens een berekening
van de PSP/CPN-statenfractie
per jaar minstens 160.000 krijgt
als commissaris bij nutsbedrij-
ven in Limburg en verzekerings-
en beleggingsmaatschappijen el-
ders in het land.

De PSP/CPN-fractie zet al jaren
vraagtekens bij de vergoedingen
dieGS en ook de statenleden, die
vanuit deze functie commissaris
zijn, krijgen voor het bijwonen
van vergaderingen. Zo is gouver-
neur Kremers in Limburg presi-
dent-commissaris bij de Plem
(waarin de provincie 99 procent
van de aandelen heeft) en lid van
de raad van commissarissen van
EPZ (de stroombedrijven van
Limburg en Brabant). Buiten de
provincie is hij commissaris in
verzekerings- en beleggings-
maatschappijen van onder ande-
re de Robeco-groep.

In een brief aan Gedeputeerde
Staten stelt het statenlid Kien-
huis (PSP/CPN) dat 'dergelijk
hoge inkomsten voor mensen in
een openbare bestuursfunctie
onaanvaardbaar zijn. Kremers
zou meer bijverdienen dan ande-
re commissarissen van de konin-
gin. Kienhuis vraagt zich af hoe-
veel tijd Kremers kwijt is aan de
elf commissariaten en waar-
schuwt voor een verstrengeling
van belangen. Bovendien vindt
haar fractie dat in gevallen waar-
in het commissariaat terug te
voeren is naar de functie in het
provinciale bestuur, de vergoe-
dingen hiervoor ten gunste van
de provinciale kas moeten ko-
men.
Een woordvoerder van de pro-
vincie wilde gisteren niet ingaan
op de brief. GS zullen op de ge-
bruikelijke wijze de ingekomen
brief beantwoorden.

Liof
Ook de deputés verdienen jaar-
lijks de nodige duizenden gul-
dens bij. Pleumeekers en Riem
zitten zowel in de raad van com-
missarissen van Plem als Lima-
gas, Lodewijks is commissaris
bij de Industriebank Liof (waar
ook Pleumeekers is vertegen-
woordigd). Mastenbroek is, vol-
gens de opgave, de enige deputé

met uitsluitend onbezoldigde ne-
venfuncties.
Dit jaar is de PSP/CPN-fractie
aan het rekenen geslagen, mede

In die brief richt de PSP/CPN-
fractie zich ook tot de leden van
provinciale staten (zowel CDA,
PvdA als WD hebben een sta-
tenlid-commissaris bij de Plem).
Ook zij moeten hun vergoedin-
gen afstaan, tenzij er binnen de
partij afspraken zyn gemaakt.
Kienhuis: „Bij ons komt een
groot deel van die vergoedingen
ten gunste van de partij. De
hoogte daarvan is afhankelijk
van het inkomen."

(ADVERTENTIE)

r/
Datd^

'' T.F.M.-afslankmethode
goed en veilig werkt, is

wetenschappelijk bewezen.

De persberichten van Dr M Roede van de
UniversiteitLimburg liggen in ons instituut ter

inzage en zijn uw betrouwbare houvast om nu
met mevr. Extra een telefonische afspraak Ie

maken voor een gratis en vrijblijvende
figtouranalyse in haar exclusieve instituut-..

Lafeelle Helene
TFM-figuurkorrektie-instituut
045-311490

WÊÊkA\

"De heer Van Schayk (midden) neemt het retourbiljet voor de vliegreis in ontvangst van
directeurTh. Westgeest. Foto: WIDDERSHOVEN

MAASTRICHT - Nadat op 29
mei de 25.0005te bezoeker de
entree passeerde van de ten-
toonstelling 'PTT Telecom van
dichtbij bekeken' op de Griend
in Maastricht, kon gisteren de
50.000ste belangstellende wor-
den begroet.

Het was de heer Van Schayk
uit Voerendaal, die een bezoek
bracht aan de expositie. Hij

50.000ste
bezoeker
Telecom

ontving uit handen van direc-
teur Th. Westgeest van PTT Te-

lecomdistrict Maastricht een
cadeau in de vorm van een re-
tourvliegreis Beek-Amsterdam
voor twee personen gekoppeld
aan een bezoek aan het World
Trade Center in Amsterdam
waar ook een onderdeel van
PTT Telecom is gevestigd.

De Telecom-tentoonstelling in
Maastricht is nog te bezichti-
gen tot en met 25 juni.

(ADVERTENTIE)

i '^iifTV^^^mÊEt

f
n ii' ""7^ HBSiiSte-. * f^—jlßaL^H

Miele-Keuken-Centrum
Heerlen:Breukerweg 3. Tel.: 045-719700

(industrieterrein "In deCramer")

Rechter gelast
opheldering van merkvervalsing

provincie
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Belangen
De PSP/CPN-fractie van
provinciale staten maakt
zich zorgen over de bijver-
diensten van gouverneur
Kremers. Uit een inventari-
satie van zijn nevenfuncties
blijkt Limburgs eerste burger
een gewild man in het be-
drijfsleven te zijn. Dat pleit
voor zijn kwaliteiten, maar
dit terzijde. Want de politie-

ke partij maakt zich, naar het zich laat aanzien, terecht zorgen.

De geschiedenis leert dat bestuurders en politici gemakkelijk in een
uitermate kwetsbare positie kunnen komen, zeker als ze voor be-
paalde nevenfuncties tamelijk goed beloond worden. Dat geldt
voor een raadslid of een burgemeester, maar ook voor de deputé
en de gouverneur. De laatste heeft immers een belangrijke stem bij
het nemen van beslissingen die stuk-voor-stuk voor Limburg van
belang zijn. Temeer daar de betekenisvan de provincie in de huidi-
ge samenleving alsmaar lijkt toe te nemen, bijvoorbeeld op het ter-
rein van het milieu.

De geloofwaardigheid van de neutraliteit, zeker van een gouver-
neur, komt in het gedrang als hij ook maar enige verdenking van
belangenverstrengeling op zich moet nemen. Het zal duidelijk zijn
dat een beleggingsmaatschappijen bij het opzetten van een pro-
ject, andere belangen voor ogen heeft dan de bewoners van het
gebied waar de uitvoering gepland is. En juistbij beleggingsmaat-
schappijen is de Limburgse gouverneur 'in trek.

Uit niets blijkt dat het uitzonderlijk hoge aantal (betaalde) commis-
sariaten van Kremers tot ontoelaatbaar handelen heeft geleid. Het
risico voor verstrengeling van belangen is echter zo groot, datrond
denevenfuncties van een gouverneur of welke bestuurder en politi-
cus ook, de grootst mogelijke openheid moet zijn.

" Frank Dols (kok,
links) en Arnold
Hofman
( bejaardenverzorger,
tweede van links) voor
het verzorgingstehuis
De Dormig in
Landgraaf. De twee
bejaarden op het bankje
genieten volop van de
zon. Maar binnenkort
zal er meer actie komen.

Foto: FRANS RADE
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Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, schoonzoon, broer, schoon-
broer, oom en neef

Sjef Schillings
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

Mevr. E. Schillings-Bree
kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, juni 1989
pc plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
óp zondag 18 juni as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Familie te Schaesberg-Veldstraat.

_—-—-——————i^———«^-^

Dankbetuiging
baar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor het overweldigende medeleven,
ons betoond tijdens het overlijden en de begrafenis
van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Annie
I Jongen-Kazmierczak

betonen wij u langs deze weg onze oprechte dank.
pc plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
bp zaterdag 17 junias. om 19.00uur in de parochie-
kerk van Maria Hulp derChristenen te Nieuwenha-
gen.

Kinderen en kleinkinderen
Jongen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ons betoond
bij het overlijden van onze moeder, schoonmoeder
en oma

Ennie Jacobs
betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen Ritzen
Familie Meussen

fDe plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
waterdag 17 juni a.s. in de St. Pauluskerk te Heer-
[len-Noord om 18.30 uur.

In plaats van kaarten
Daar het ons niet mogelijk is iedereen per-
soonlijk te bedanken voor het medeleven on-
dervonden bij het overlijden en de crematie
van mijn lieve man, vader, opa en schoonva-
der

Sjef Gulpers
willen wij u langs deze weg hartelijk danken
voor de vele condoleances en voor uw aanwe-
zigheid bij de begeleiding naar zijn laatste
rustplaats.

M. Gulpers-Schraven
kinderen en kleinkinderen.

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 17 juni 1989 om 19.00 uur in de kerk
van de H. Familieparochie te Schaesberg.

Dankbetuiging

' Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
-bedanken voor de blijken van medeleven onder-

■ vonden bij het overlijden en debegrafenis van mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Men Bertram
betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Mevr. H. Bertram-Hahn
kinderen en kleinkinderen.

■■'Landgraaf, juni 1989.
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op

' zaterdag 17 junias. om 19.00uur in deparochiekerk

' van Maria Hulp der Christenen te Nieuwenhagen.

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming, ons betoond bij het overlijden en de uit-
vaart van mijn lieve man, vader en zoon

Herman Schlenter
betuigen wij u onze oprechte dank.

E. Schlenter-Bellen
Léon

,',De zeswekendienst zal worden gehouden op za-
terdag 17 juni a.s. om 18.00 uur in de parochie-
kerk St. Antonius van Padua te Bleyerheide.

——_

Voor de vele blijken van medeleven, door ons on-
dervonden, na het overlijden en bij de begrafenis

*van onze dierbare zoon

Ron Simons
i'danken wij u van harte.
}\J was voor ons een grote steun.

Piet Simons
led Simons-Paes
en kinderen

; Roosteren, juni 1989
'De plechtige zeswekendienst wordt gehouden za-
terdag 17 juni a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk
van de H. Jacobus de Meerdere te Roosteren.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven en belangstel-
ling betoond tijdens de ziekte en bij het overlijden
'en de begrafenis van mijn dierbare echtgenoot,
'onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Nicolaas Maassen
■* betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

Mevr. Maassen-Sauren
kinderen en kleinkinderen

4 De zeswekendienst zal zijn op zaterdag 17 juni as.
;,om 19.00uur in dekerk van de H. Jacobus de Meer-
dere te Bocholtz.

Het is een jaargeleden dat we afscheid moesten ne-
men van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder
en oma

Marietje
Tylski-van lersel

Wij zullen je blijven missen, want voor ons blijf je
onvergetelijk.
De plechtige eerste jaardienst zal gehouden wor-
den op zondag 18 juni a.s. om 11.30 uur in de paro-
chiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen.

F. Tylski
kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, Loysonstraat 53.

■ In dankbare herinnering aan

Alphons Roebroek
vieren wij deeerste jaardienstop
zondag 18 juni a.s. om 9.45 uur in
de parochiekerk H.H. Marcelli-
nus en Petrus te Oud-Geleen.

E. Roebroek-Laumen
Kinderen en
kleinkinderen

Het is weer een jaar geleden, dat wij onze moeder
en oma

Attie Heusschen-v. Uum
hebben verloren.
De plechtige eerste jaardienst zal worden gehou-
den op zondag 18 juniom 11.00 uur in de H. Geest-
kerk te Meezenbroek-Heerlen.

Kinderen en kleinkinderen

Het is al weer een jaar geleden dat wij afscheid
moesten "Hemen van mijn lieve vrouw, moeder
schoonmoeder en oma

Armelies
Hendriks-Hendricks

De eerste jaardienstzal gehoudenworden op zater-
dag 17 junia.s. om 19.00 uur in de parochiekerk H.
Hart van Jezus te Mariarade-Hoensbroek.

Dhr. J.H.L. Hendriks
kinderen en kleinkinderen

#

Hoensbroek, juni 1989
Emmastraat 133 f

De plechtige eerste jaardienstvan onze
.onvergetelijke echtgenote, moeder en
oma

Gertruda Maria Elisa
Dols-Haenen

zal plaatshebben op zondag 18 juni a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw van Lourdes te Gracht-Kerkrade.

P.J. Dols
kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienstvoor hem die ons zo
dierbaar was,

Camille Mulders
zal plaatsvinden op zondag 18 junias. om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. Familie te Schaes-
berg.

G. Mulders-Vanderschuren
Edith en David

Landgraaf, juni 1989

De eerste jaardienstvoor mijn onvergetelijke echt-
genote, ónze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria Josephina
Arets-Pricken

zal worden gehouden op zondag 18 juni a.s. om
11.30 uur in de parochiekerk de H. Remigius te
Simpelveld.

H. Arets
kinderen en kleinkinderen

Ij-ll lEE3IZZ]F^II—IL-j_|| ILT
Rectifikatie

U In de advertentie van gisteren is een *"
fout geslopen.

||j De prijs van
„_«-*u.. .:„ een Wilson idU SpOtlhuiS Executive 55* d
lOC DDCV tennisracket iw1 JÜO öKÈY niet ’ 79.-r<

Hoofdstraat 70, Hoensbroek ’ 1 89."
N Telefoon 045-213274 **. Ifeii it ii—if^ii—imrnr—ir^-ir: J

%. \ JopilCpSlCi S
I Mê*. 1 Zet iezelfniet buitenst

S^^^flHßSi f!?J \\*■■^fiSßjA Nederland telt ruim 90.000 mensen met
\jf^^ '^^'X'^PsS^T^klli eP ilePsie- Er is JaarlÜks oa- de nationale
VrSf \ *^lilß Sr^^Cm collecte- Dit Jaar is er no9 iets: de EP%WIL <%£. X^"**-^® s*J^hßi Vereniging Nederland (EVN) bestaat 1|
\Ü HË^> ::">t j) Jaar' Zi' 'S een belan9envereni9in9 vafllm^^^^S^**^***' v**\ voor mensen met epilepsie. Dit jaar vl
\Ü3| Bj|j&^^3- cJ&& \ vele regionale en lokale info-markten ■
V^Ür JtU _3 Plaats- Waarschijnlijk ook in uw omg^\ *ppsle-. en wo«^b-^^l<om langs. Wij geven u graag alle info.
\ ePVV.fc pxad^¥t^~~~^ tic. Ruim 90.000 mensen hebben epilepsie, zijn e"
\_^_—- nieuwe leden dan teveel gevraagd?

Qö | . /rt'ïm *9 IR 7Ö EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND I fIOTBoBel. (030) 5Z.Ó5.7Ö s gftJ} £ NATIONAAL EPILEPSIE F*
Hoe meer leden, hoe r\\Jr\iJ^^r é DE MACHT VAN HET KLEI*,
meer wij voor uw belangen Postbus 9587 3506 GN Utre1:
kunnen opkomen. EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ | **>«■#* rostous dsub vin u

Dit jaar is het twee eeuwen geleden dat Geheel in sfeer met derijke Franse tastische Citroen AX vanaf f. 14.350,-en te revolutionair is om een heel jaar vol

de Franse Revolutie uitbrak, waarmee traditie hebben we namelijk de prijzen een Citroen BK vanaf f. 20.700,- exclu- te houden.

vrijheid voor iedereen een feit werd. van onze personenauto's een aardig siefafleveringskosten. Vandaar dat de absolute sluitings-

Een gebeurtenis die vanzelfspre- kopje kleiner gemaakt. . . Dit tijdelijke aanbod geldt voor datum 17 juni is* Wel raden we u aan om
kend door alle Fransen uitbundig wordt Voor de Citroen AX betekent dit alle versies, zowel benzine als diesel, snel te reageren,

gevierd. Dus zéker ook door Citroen. een prijsverlaging van 1250 gulden. behalve voor speciale uitvoeringen zoals Want u weet hoe het met revolu-

Daarom geven we iedereen in Nederland En voor de Citroen BK - dat is pas de AX Bijou, AX Kway, BXChamonixof ties gaat: ze kunnen zó ontstaan,

de kans om het feest in alle hevigheid revolutie-een voordeel van maar liefst de BK Montreux. maar zijn weer weg voor je er £££3
-a^gfr mee te maken. 2000 gulden! U rijdt nu dus al zon fan- U zult begrijpen dat deze aktie erg in hebt. ':^?*^fffWTw

in|gij||^|gpTijdelijk is deAX f. 1.250,-en de BKf. 2.00Q- inprijs verlaagd.
■ *

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN. AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG,
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129,KERKRADE.

VANROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58-62, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,
INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD.
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wingsfase van kracht werd. Een
woordvoerder van de provincie
zei gisteren dat dezefase wellicht
een dag van kracht blijft. De
voorwaarschuwingsfase bete-
kent dat de provincie alerter is
op de luchtgesteldheid, maar in
feite werd de situatie al een paar
dagen beter in de gaten gehou- Gisteren hebben overigens alle

Beschuldigd van bomaanslagen en 'andere misdrijven'
"De twee
vermoedelijke
IRA-leden
McGeough
(links) en
Hanratty, die
in augustus
vorig jaar aan
de Limburgs/
Duitse grens
werden
aangehouden.

Van onze verslaggever

- De twee vermoedelijke IRA-leden
peough (31) en Hanratty (30), die in augustus 1988 bij

lniburgs/Duitse grens werden aangehouden, zijn gis-
door de Westduitse autoriteiten formeel in staat

beschuldiging gesteld.
Vervolg van pagina 1

'6n
rnj Procureur-generaal Kurt

worden de twee verdacht
fs °maanslagen op Britse leger-
en n de Bondsrepubliek waarbij
"Do mensen gewonaraakten
d r miljoenen guldens schade
j vaangericht. Zij zijn beschul-
er an Poging tot moord en niet> omschrevenrnschreven 'andere misdrij-

ü nslagen waren twee bomex-
tl?S: m maart 1987 bij het hoofd-
tlr,er van het Britse Rijnleger in

se.ngladbach5e.ngladbach en in juli 1988 bij
H[j

r 'tse kazerne in Duisburg-

Met de overname van de zuiveron-
derneming Ridgeview La Crosse in
de Amerikaanse staat Wisconsin,
waar jaarlijks ongeveer een kwart
van de 65 miljard liter grote Ameri-
kaanse melkplas wordt geprodu-
ceerd, hoopt Campina op de eerste
plaats vaste voet op de 240 miljoen
consumenten tellende Amerikaan-
se markt te krijgen.

familiebedrijf dat de winsten als ge-
volg van zijn investeringen in re-
search en ontwikkeling „aanzien-
lijk" zag dalen. De eigenaar stond
daarom voor de keuze om vreemd
vermogen aan te trekken danwei
om het bedrijf te gelde te maken. Hij
koos voor het laatste, te meer daar
hij nertsen wil gaan fokken.

Ridgeview beschikt over een goede
verkooporganisatie en haar activi-
teiten met name op het gebied van
de verwerking van wei sluiten goed
op die van Campina aan, zo lichtte
mr Overmars gisteren tijdens de al-
gemene vergadering in Veghel toe.
Ridgeview is een eerste generatie

Campina zal de eerste jaren fors in
het Amerikaanse bedrijf investeren.
Voorts zal technische kenniserva-
ring worden geëxploiteerd.
Mr Overmars verwacht daarmee de
omzet te kunnen verdubbelen. Ook
sluit hij de overname van andere
Amerikaanse bedrijven niet uit. Hij
gewaagde van een „belangrijke
stap" en beloofde de algemjene ver-
gadering „er wat van te zullen ma-
ken".

Investeren

Plem niet
verontrust

ding sowieso niet aan de orde was

Verbluft
McGeough en Hanratty werden op
30 augustus vorig jaar rond midder-
nacht bij de groene grens in Wald-
feuchtyKoningsbosch aangehouden
door een met een hond patrouille-
rende Duitse douanier. De man had
het geluk van zijn leven dat de twee
vermoedelijke IRA-leden zo over-
bluft waren datze niet naar hun wa-
pens grepen, die schietklaar onder
handbereik lagen en zich zonder
verzet overgaven.

Bij hun verhoor werkten de twee
bepaald niet mee. McGeough deed
zijn mond helemaal niet open en
Hanratty wilde alleen praten over
het weer en de algemene politieke
situatie in lerland.
Bij het onderzoek naar de activitei-
ten van de twee zijn ook de politie-
autoriteiten in Nederland, België en
de Verenigde Staten betrokken ge-
weest.

Magen

' ouri eDmann worden beide 30
iorP bannen ervan verdacht te
rrj e»n tot ac provisionele IRA. Zij
'sla» aangenouden na een reeks
fon °P Britse doelen in West-
ie?a- In Limburg sloeg de IRA
H&rj toe' In de nacnt na Konm"aë vorig jaarwerd in het cen-
fnrj an Roermond het vuur ge-
la °P drie Britse militairen in

l°- Eén soldaat kwam om het

leven en de twee anderen raakten
ernstig gewond.

Een kwartier later werd met behulp
van explosieven in Bergen een auto
opgeblazen. Twee militairen von-
den daarbij de dood. Voor Justitie
staat het vast dat McGeough en
Hanratty bij de aanslag in Roer-
mond betrokken waren. Bij de ar-
restatie van de twee werd immers in
de kofferbak van hun auto het Ka-
lashnikow-geweer gevonden waar-
mee in Roermond de Britse militair
werd doodgeschoten.
Maar het daderschap kan hen niet
worden aangewreven omdat niet
kan worden bewezen dat één van
hen daadwerkelijk heeft geschoten.
Volgens officier van justitie mr
Droesen zal de betrokkenheid bij de
aanslag in Roermond niet in de
Duitse dagvaarding worden opge-
nomen. Aanvankelijk was dat wel
debedoeling, maar het onderzoek is
volgens Droesen nog niet afgerond.

Protest van
Nel Van Dijk
aan Li Peng

Gulpener
bierbrouwerij
moderniseert

<i deLSN. - Directeur P. Rutten
"Ha h

ner bierbrouwerij te-
lot in aa^ net contract voor een
iri(je jesteringsproject dat de Ro-
fealk en 'n de brouwerij wordt
»ne j ccrd- De brouwer gaat met
ff>rotineSteren in °*e vernieuwing.
1tra; g en automatisering van
gUt fct tussen het brouwhuis en

ït
Klst-lager tanks.
VoerrjeHCt Wordt bÜna volledig uit-
*r £u do°r de de brouwhuisbou-

niann uit Ludwigsburg.

Rechter niet bevoegd
in geding Van Tilburg

Raadslid moet proceskosten betalen
Zoals bekend is de situatie twee we-
ken na hetkort geding drastisch ge-
wijzigd en heeft burgemeester Van
Goethem het raadslid inderdaad
naar huis gestuurd. Van Goethem
had naar eigen zeggen geen andere
keus, omdat de raad unaniem wei-
gerde te vergaderen met een volks-
vertegenwoordiger die voor het fa-
briceren van amfetamine-olie tot 1,5
jaar gevangenisstraf is veroordeeld.

Gouverneur
schort contact
met Hunan op

HEERLEN- De Plem ziet geen aan-
leiding om verontrust te zijn nu
blijkt dat volgens de door Limagas
ingehuurdeRotterdamse 'fusie-des-
kundige' prof. mr W. Slagter een
overname van de aandelen Limagas
juridischenige haken en ogen heeft
omdat de Plem geen aandeelhouder
is.
Plem-directeur ir G. Prieckaerts
zegt te vertrouwen op de door de
elektriciteitsdistributeur zelf inge-
schakelde Nijmeegse deskundige
prof mr J. Maeijer. „De overname
kan wel degelijk plaatsvinden en
strookt met de wetgeving, anders
zouden we er niet aan zijn begon-
nen," aldus Prieckaerts. „Volgens
het vennootschapsrecht moeten de
statuten van een instelling het mo-
gelijk maken de aandelen over te
dragen. De statuten worden daarop
getoest."

SITTARD - Europarlementariër
Nel van Dijk (Regenboogfractie) uit
Sittard heeft gisteren in een tele-
gram aan de Chinese premier Li
Peng stopzetting geëist van de ver-
volging, censuur en onderdrukking
van de voorlieden van de demon-
straties in Peking voor democratise-
ring.

Van Dijk spreektLi Peng aan als lid
van de delegatie van het Europees
Parlement die betrekkingen onder-
houdt met de Volksrepubliek Chi-
na. Zij protesteert met klem tegen
'het bloedbad, de verregaande on-
derdrukking van de beweging voor
meer democratie en tegen 3e gevan-
genschap van de leiders van die be-
weging.
Van Dijk noemt in haar telegram
aan de Chinese leider de methodes
die het leger hanteert ten aanzien
van de veronderstelde leiders van
de democratiseringsbeweging in de
orde van grootte van een 'militaire
dictatuur. Met dergelijke middelen
valt een democratiseringsgolf op
den duur niet blijvend te onder-
drukken, houdt Van Dijk Li Peng
voor. Zij vraagt hem dan ook in
overleg te treden met de leiders van
studenten en arbeiders.

Van onze verslaggever
BEEK - Het is raadslid Ad van Til-
burg inkort geding niet gelukt weer
toegang te krijgen tot de raadsver-
gaderingen in Beek. De president
van de arrondissementsrechtbank
in Maastricht ging niet in op de
veertien dagen geleden geformu-
leerde eisen van Van Tilburgs
raadsman. Hij verklaarde zich onbe-
voegd om een uitspraak te doen
over het voornemen van de gemeen-
teraad van Beek het raadslid buiten
de deur te houden. Wel veroordeel-
de de rechtbankpresident Van Til-
burg tot betaling van de 1000 gulden

proceskosten.
De rechtbankpresident stelde dat
hij als burgerlijk réchter niet be-
voegd is een vonnis te vellen in dit
geschil, omdat naar zijn mening
Van Tilburgs rechten als raadslid
van staatsrechtelijke aard zijn. Maar
afgezien daarvan vond hij het drei-
gement van de Beekse raad, uitge-
sproken tijdens de april-vergade-
ring, om Van Tilburg te weren, niet
hard genoeg. Omdat de raad alleen
had verklaard zich te 'beraden' over
stappen zodra Van Tilburg zijn ge-
zicht weer zou laten zien, meende de
rechtbankpresident dat een kort ge-

Verstoring
Toen defracties dreigden op te stap-
pen, stond het voor Van Goethem
vast dat Van Tilburg de orde in de
raad verstoorde en kon hij hem
krachtens artikel 72 in de gemeente-
wet en mèt de goedkeuring van
iedereen in de raad, buiten de deur
zetten. Daags daarna liet mr Th.
Hiddema namens van Tilburg we-
ten dat hij naar de Raad van State
zou stappen, indien het kort geding
voor zijn cliëntverkeerd zou uitpak-
ken.

MAASTRICHT - Afhankelijk van
de verdere ontwikkelingen in China
na het bloedig neerslaan van het
studentenprotest zal de Provincie
bekijken of de draad weer opgeno-
men wordt wat betreft het vriend-
schapsverdrag met de Chinese pro-
vincie Hunan. Dat heeft gouverneur
Kremers in een brief meegedeeld
aan zijn collegavan de Chinese pro-
vincie.
De situatie in China kan derhalve
gevolgenhebben voor de betrekkin-
gen die werden aangeknoopt tij-
dens het bezoek dat twee deputés in
de tweede helft van maart gebracht
hebben aan Hunan. Het opgestelde
memorandum beoogt uitwisseling
van informatie en van studenten.
PSP/CPN-statenlid Karien Kien-
huis heeft recentelijk aan GS ge-
vraagd welke consequentieshet col-
lege wenste te verbinden aan de
ontwikkelingen in China.

Kwaliteit van
open zwemwater

" WMC-voorzitterBert van de Weijer. Foto: FRANS RADE

Van onze verslaggever
KERKRADE - Minister Brink-
man, diverse ambassadeurs en
consulaire vertegenwoordigers
van de deelnemende landen zul-
len aanwezig zijn bij de ope-
ningsmanifestatie van het WMC
op vrijdag 30 juni in gemeente-
lijk sportpark te Kerkrade. Dat
deelde WMC-voorzitter Bert van
de Weijer gisteren mee op de
drukbezochte persconferentie,
die in deHofvan Erenstein werd
gehouden. De openingsmanifes-
tatie, waaraan o.a 600 Kerkraad-
se muzikanten, 700 schoolkinde-
ren, 300 dansers en een koor van
meer dan duizend zangers en
zangeressen zullen deelnemen,
wordt rechtstreeks door de
KRO-televisie uitgezonden.

het evenement, door de week
aangevuld met concerten van
professionele ensembles op het
gebied van folklore, blaasmuziek
en symfonische muziek.
Workshops, dirigentencursus,
dirigentenwedstrijd (met 24
deelnemers), een taptoe en de
wedstrijden voor mandoline- en
akkordeonorkesten completeren
het aanbod. Bovendien zal tij-
dens de laatste week van het
WMC een conferentie worden ge-
houden van WASBE - de inter-
nationale organisatie op het ge-
bied van de blaasmuziek - met
clinics, workshops en liefst vijf-
tien concerten. Deze WASBE-
conferentie zal nog eens 2000
musici en deelnemers naar Kerk-
rade halen.

verwacht aantal bezoekers is
men in WMC-kringen zeer opti-
mistisch, mede gezien de voor-
spoedige kaartverkoop tot nu
toe. In ieder geval verwacht men
dat het aantal van 200.000 officië-
le bezoekers van 1985 dit jaarzal
worden overtroffen.

Elfde editie met 227korpsen uit 30 landen

Veel hoge gasten
bij opening WMC

ROERMOND - Onderzoek van het
Waterschap Zuiveringschap Lim-
burg heeft uitgewezen dat de bacte-
riologische kwaliteit van de open
zwemwateren goed is in WRC Eys-
den, Hommelheide Susteren, Dil-
kensplas Ohé en Laak, De Kis Ste-
vensweert, Heelderpeel Heel, Leer-
keven Panheel en Hornergriend in
Roermond. In de Nieuwe Nack in
Roermond is de kans op aanwezig-
heid van ziekteverwekkende bacte-
riën in het water ook gering genoeg
om te spreken van een aanvaardba-
re kwaliteit.

Het budget van het WMC 1989
bedraagt 2,7 miljoen gulden, vier
ton meer dan in 1985. Via subsi-
dies van WVC, de provincie Lim-
burg en de gemeente Kerkrade
werd 9 ton binnen gehaald, de
rest hoopt men via recette (be-
groot op 1 miljoen gulden) en
overige activiteiten (verkoop
programmaboekjes en contrac-

ten met radio en TV) te verwer-
ven. Daarnaast is sponsoring een
belangrijke bron van inkomsten
voor het WMC geworden.
Naast de hoofdsponsor Rabo-
bank werd een groot aantal spon-
soren en co-sponsoren uit Kerk-
rade en derest van Limburg bin-
nengehaald. Het WMC-bestuur
streeft ernaar de contacten met
deze sponsoren ook tot 1993 te
blijven continueren. In ieder ge-
val heeft men mede door deze
sponsorgelden ook dit jaar de en-
treeprijzen populair kunnen
houden. „Het WMC moet een
volksfeest blijven", aldus de
nieuwe penningmeester Max
Kousen.

Naast dit officieel programma
heeft de Stichting Nevenevene-
menten van het WMC een geva-
rieerd programma . samenge-
steld, dat „24 dagen lang duizen-
den bezoekers naar Kerkrade zal
halen", zoals voorzitter Paul Sa-
velsbergh van de stichting giste-
ren reeds voorspelde. Over het

BezoekersIn totaal nemen 227 muziekge-
zelschappen uit dertig landen
deel aan het elfde WMC, dat in de
periode van 30 juni tot en met 23
juli gehouden wordt. In vergelij-
king niet voorgaande edities is
aan de opzet van het internatio-
naal muziekevenement niets ver-
anderd: de concert-, mars- en
showwedstrijden in de week-
ends vormen de ruggegraat van

Ridgeview produceert
kwart van melkplas

(ADVERTENTIE)

Wegens overname van onze zaak houden wij
jqtale leegverkoop i
Buitenkansjes

ALLE PAREN MOETEN WEG!!

KORTINGEN
TOT 6Q%

Bij aankoop van 2 paar schoenen
f 10,- extra korting

Hassia - Spiess - Ganter - Solidus - Kastner - Finn
Comfort - Renata - Bio Soft - Porta - Birkenstock

m, HEYKERS
1ILoTj' Voet-schoenconsulent

"^SjP^ M//7/emsrraar 48, Heerlen. Tel: 045-724471
Avondverkoop donderdag tot 21.00 uur

°gen wij U hartelijk danken voor het jarenlange vertrouwen
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Voorfase smogalarm
in Limburg ingegaan

k*an onze verslaggever
STRICHT - In Brabant,. Holland, Utrecht en Zee-

.S? j? gisteren de waarschu-
i^igsfase luchtverontreiniging
gesteld. Aan grote bedrijven is
"raaed de uitstootvan koolwa-
fstoffen en stikstofoxyden teRerken. De bevolking werd

■jjjïr andere gevraagd de autoccleel mogelijk te laten staan,norm voor het intreden van
JL Waarschuwingsfase ligt op

microgram per kubieke me-
gemiddeld over een dag.

H^ bleef de provincie Limburg
(rm 1 nog onder' Wel werd de
Zlll van 125 microgram over-Mjnreden, en dat betekende dat

de voorwaarschu-

weer nog wel tot en met het
weekeinde zal voortduren: oos-
tenwind en veel zon. Dit werkt
een toename van oxidantia (ozon
en stikstofdioxyde) in de hand,
terwijl bovendien geen menging
van de onderste luchtlaag met
hogere luchtlagen plaatsvindt
(inversie). Het RIVM acht het in-
stellen van het alarmniveau,
waarin concrete maatregelen te-
gen bij voorbeeld het verkeer
kunnen worden genomen, deko-
mende dagen onwaarschijnlijk.

den dan normaal

In Limburg zijn 12 punten voor
het meten van luchtverontreini-
ging, maar er zijn er slechts twee
voor het metenvan ozon en stik-
stofdioxide: in Vredepeel en Wij-
nandsrade. In tegenstelling tot de weers-

voorspelling van dinsdag wordt
nu verwacht dat het huidige

provincies de instelling van de
voorwaarschuwingsfase doorge-
geven aan het centrale meldpunt
RIVM, het rijksinstituut voor de
volksgezondheid en milieuhy-
giëne in Bilthoven.

Door de aanhoudende warmte
zal de smog voorlopig nog niet
afnemen. In Limburg bedroeg de
concentratie ozon/stikstofdioxi-
de gisteren 130 microgram per
kubieke meter.

Limburgs dagblad provincie

IRA-verdachten nu in
Duitsland aangeklaagd
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■3piccolo 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 voor 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 ’ 1,15per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist gevonden' ’ 0,95per
tnillimeter hoogte.
Rubrieken onroerend goed ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek bedrijven transakties' ’ 1,50per millimeter *
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo s
en illustraties zijn mogelijk.. Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.

arijzen zijn exclusief BTW.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Touten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
ontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties en of vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261 .000
personen van 15 jaaren ouder.
<Bron: Cebuco Summo Scanner) 15*599

Personeel aangeboden
PAKPEKKERSBEDRIJF Pc
Nok, voor al uw dakdek-
wetkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
TeJ. 045-224459.
GVL RESTAURATIE, 045-
-226000. Spec. gevelreini-
gmg, renov., kelderafdich-
üng, voegw., vochtwering 10
jr. schrift, garantie. Stralen
van meubels, autoplaat-
werk, velgen, chassis etc.

Administratie ADVIESBU-
REAU voor vol. verzorging
van Uw administraties mcl.
jaarst., gegar. Uw aangiften
op tijd, gunstige tarieven. Br.
o.nr. B-1099, LD, Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.

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

Personeel gevraagd

Ristorante Da Filippina
vraagt voor 3 dagen p.week

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

UITGEVERIJ REMEIJ B.V.
zoekt met spoed

Advertentieverkopers M/V
Voor de binnendienst.

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

met uitvoerig persoonlijk profiel aan:
ReMeij B.V.

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

Wordt RIJINSTRUCTEUR/
TRICE. Rijschoolhouder
mag ook. Met Kaderschool-
diploma. Enige erkend door
Ministerie. Examens door
uw docenten. Nieuwe dag-,
zaterdag- en avondoplei-
dingen starten snel. In Best
en Utrecht. Na drie maan-
den kunt U al aan de slag.
Vast en zeker werk: 250 va-
catures. Vraag gratis studie-
gids. Bel (ook 's avonds)
04498-99425.
Part-time taxichauffeurs en
CENTRALIST, voor dag- en
nachtdienst. H. Gielkens,
Jutianastr. 6 Brunssum.
Nog enkele PAMES gevr. v.
Club Pallast. Tel. 04454-
-1195.
Suppers verspreidingen
Hulsberg vraagt wegens uit-
breiding BEZORGERS voor
Aarveld, Heerlen-Noord e.o.
Zeswegen, Pouve Weyen,
Voerendaal, gem. Valken-
burg, Vilt, Berg en Terblijt,
gem. Meerssen. Inl. na
15.00 uur. Tel. 04405-3702.
Gevraagd CO2-LASSERS
er» constructiebankwerkers
met ervaring. Tel. ml.
04754-86745.
ÉNBO Landelijk Bemidde-
lings Bureau zoekt met
spoed voor gezin in Pen
Haag int. kindermeisje/
OPAIR 03440-23434/23433
FRITUREHULP gevr. voor
namiddag- en avonduren.
Snackbar de Markt, Markt
"19, Nuth. Tel. 045-244429.
USVENTER(STER) gevr., i.
b.v. rijbewijs, als bijverdien-
ste. Tel. 04455-1572.
AARDBEIENPLUKKERS
gevraagd J. Schaepkens,
Klimmen. 04405-1359 baa
3401 "*
Dringend gevraagd IJZER
VIECHTERS en metselaars
Ook colonnes. Inl. 09-49
221.879722.
Wij vragen een part-time
VERKOPER voor automa-
lérialen. Ervaring vereist.
Carshop Landgraaf. 045-

Gevr. voor direct BANKET-
BAKKER of leert. Bakkerij L.
Martens, Grotestr. Centr.
24, Valkenburg.
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.
SLAGERIJ Jeu Lendfers
vraagt part-time medewerk-
sters, met enige ervaring.
Hoofdstr. 221, Hoenbroek.
Tel, tot 18.00 u. 045-212395
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 PP Heerlen.
Supermarkt in Kerkrade
vraagt; VULPLOEGMEPE-
WERK(ST)ERS voor het
vullen v.d. vakken maand,
avond. 18.30u-22.00u. Soll.
Br.o.nr. 81106, LP, Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
SLAGERSGEZEL gevr.
voor worstmakerij. Slagerij
Huben Kerkstr. 79 Bruns-
sum. 045-252733.
Pc Valkenier vraagt voor
seizoen 1989 VAKANTIE-
MEPEWERKERS M/V, Ift.
16 t/m 19 jaar. Voor afspr.
tel. 04406-12289.
Part-time VERKOOPSTER
gevraagd voor onze van
Melik slagerij te Heerlerbaan
min. 30 uur per week, Ift plm.
17-20 jr, liefst met enige
verkoopervaring. Bent u ge-
ïnteresseerd kom dan even
langs of bel voor een af-
spraak naar Van Melik,
Bautscherweg 31, Heerler-
baan Tel 045-412771

I 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.
Polyman BV confectie vr.
ervaren THUISSTRIJK-
STERS omgev. Brunssum
reacties 045-259564.
Gevr. dames/HERENKAP-
PER(STER), max. 20 jr. Tel.
045-320536.
Wij vragen een part-time
VERKOPER voor automa-
terialenzaak, ervaring ver-
eist. Carshop Landgraaf.
045-324763.
Schoonmaakbedrijf Kraan te
Kerkrade vraagt voor de pe-
riode van juli t/m oktober va-
kantie en weckend-hulp als
SCHOONMAAKSTER/ka-
mermeisje, leeft. 17-21 jr.
Tel. ml. en soll. tussen 9 en
12 uur 045-422877.
Besl. zeer ervaren antiek of
meubel RESTAURATEUR,
part-time basis. AOW of
WAO-er. Eigen verv. en tel.
vereist. Br.o.nr. B-1120
Limburgs Pagblad, postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Gevr. KLOKKENMAKER-
Hobbiest, voor regelm. re-
paratie/controle antieke
klokken. Omg. Heerlen.
045-224700/259527.
Restaurant STAP-IN Heer-
len vraagt voor direkt erva-
ren part-full-time serveer-
ster-kelner, Ift. vanaf 18 jr.
t/m 26 jr. Tevens ervaren
keukenhulp, soll. na tel. af-
spr. Tel. 045-714344.
FRITUREHULP gevr. M/V
met ervaring, 2 avonden per
week. Tel. 045-259986.
Gevr. ervaren zelfstandige
POETSHULP, 2 ochtenden
p.wk. Tel. 04490-45865.
Part-time BARKEEPER
voor 1 avond per week.
Leeft. 20-30 jr. Brieven met
foto postbus 111, Heerlen.
Gevr. v. nieuw te openen
Gay-Bar dancing mnl. BUF-
FETPERSNL. Leeft. 18-35
jr. alleen br. met ree. pasfoto
word. beantw. Br.o.nr.
B-1125 LP Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
VAKANTIEWERK afd. Ho-
reca min. Ift. 18jr. Camping
"De Bousberg", Parkin. 8,
Schaesberg. "
Privehuis MICHELLE zoekt
leuk meisje. Tel. 045-'
228481.

BABY-OPPAS gevraagd
omg. Brunssum. Tel. 045-
-271563 na 19.00 uur.
Met spoed gevr. ervaren
Containerchauffeur. Inl.
Weerts b.v., tel. 043-625965

Te huur gevraagd
Woning gevr. in VENLO hu-
ren of ruilen met eensge-
zinswoning te Geleen.
Achahboun. Dingelstr. 37,
6163KC Geleen.

Huis te h. gevr. 2 jr. goed
onderh. mod. afgewerkt.
MAASTRICHT e.o. Max. 10
km Ondernemersgezin met
3 kind. Beg.gr. opp. min. 75m2. Tel. 043-213913. na
19.00 uur 216562.

OG te huur
Ter overname aangeb. goed

Lopend café.
Gem. Landgraaf zond. ver-
eiste papieren of diploma's
onnodig te reflect. Br. o.nr.
B-1126LD, Postbus 3100,

6401 PP Heerlen.
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. 1 pers. APPARTE-
MENT all in ’450,- p.mnd.
Tel. 045-725595.
Ruime eengezinswoning
met tuin en garage, gel. te
WELTEN, cv, douche, bad
etc. Huurpr. ’925,-. Tel.
070-906683 tst. 227. Na
18.00uur 070-937550.
Te huur in HOENSBROEK
zit slaapk. m. eig. ruime keu-
ken, douche en toilet ’ 500,-
-p.m. te bevr. postbus 31315,
6370 AH Landgraaf.

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-

BOYENWONING te huur
met gr. balkon, prachtig gel.
aan de Kaalheidersteenweg
in Kerkrade. Woonk. met
aanb.keuken, 3 slpks., badk.
met ligbad, garage. Te huur
per augustus/september,
huurpr. ’895,- p.mnd. Br.o.
nr. B-1116, LD, Posbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Huis te huur v.a 15 juli in
HULSBERG; 3 slpks.,
woonkamer, open keuken
en badkamer met douche.
Inl. 09-49.4101-35215.

Onroerend goed te koop aangeboden

Hoensbroek nabij centrum
ouder woonhuis met zeer veel ruimte plm 2400 m2,

11 autoboxen en bouwplaats van tweezijde bereikbaar,
pr. ’ 190.000,- k.k. Inl. 04750-85858 van 9.00 tot 17.00 uur

Of 045-221319.

Informatiemiddag maandag 19
juni a.s. van 16.00-20.00 uur

te Kerkrade
Op deze middag kunt u informatie krijgen over alle

bestaande woningen en nieuwbouwwoningen in Kerkrade
en Eygelshoven.

Eventuele informatie over hypotheken wordt vrijblijvend
verstrekt.

Wilt u meer weten? Kom dan naar:
Café A Jenne Sjlaagboom, Markt 53 te Kerkrade

Inl. STIENSTRA Makelaardij B.V.
Tel. 045-712255 ■

Te huur
ruime benedenwoning - Susteren

Inl. Peters - Echt. Tel. 04754-82826.

Hypotheek
Centrale

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

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.
Te k. SITTARD Putstr. 53,
woning moet opgekn. vr.pr.
f 75.000,-kk. 04490-27688

Bedrijfsruimte

Te huur aangeb. BE-
DRIJFSHAL met kantoor
400 m2, gelegen aan de
Grasbroekerweg te Heerlen,
pr.n.o.t.k. Inl. 045-721512.

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

Kamers aangeboden/gevraagd
Gem. KAMER te huur met
centr. verw. en huiselijk ver-
keer te Valkenburg, ook
voor oudere heer of dame.
04406-12875.
SITTARD: te huur luxe ka-
mers te Limbricht plusm. 2
km. v.a. centr. Dir. te aanv.
Huur v.a. ’ 240,-, mcl. Te
bevr. 04490-21527 tussen
18 en 19 uur.

Gem. KAMERS te huur te
Valkenburg. Tel. 04406-
-12875.
KAMERS te huur met of
zonder pension. Huurpr.
’9B,- p.wk. Tel. 04406-
-15786.
Gemeub. kamer met gebruik
van badk. en toilet in HEER-
LERHEIDE, Info. na 18.00
uur. 045-221832.

PENSION de Hees heeft
nog 'n kamer vrij voor wer-
kend persoon. 045-416005.
STUDENTE 18 jr. zoekt ka-
mer in Maastricht of omgev.
Tel. 04990-76137.
Gevr. KAMER met pension
stud. Euro-academie Tel.
05427-13540.
Te huur gemeub. KAMER
voor net persoon in Hoens-
broek. Inl. tel. 045-256686.
Gemeub. KAMER te h. voor
nette mensen. Tel. 045-
-413443.
Heerlen Centrum. Kamers in
studentenhuis. HTS-THW-
MHS. Tel. 045-455755. All.
stud.
Te h. gem. ZIT/SLPK. met
douche en keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19 Kerkrade.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
Te k. gebr. houten- en ijzer-
en BALKEN, bielzen, ijzeren
profielen, deuren, ramen,
enz. Matrak, Nuth. Tel. 045-
-243736.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel 045-750187.

Zwarte golfplaat v.a. ’ 13.50
p. m2, tuinplank 15x2 cm.
geimpreg. ’ 2,95 p.m., gre-
nen schroten ’1,39 p. m.,
vloerplank 20 mm ’ 1,49 p.
m. mcl. BTW, alle dakmate-
rialen. Houthandel RIN-
KENS, Eygelshovenerweg
60, Übach over Worms. Tel.
045-319846.
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.

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

Winkel & Kantoor

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

Autronic 04492-3888.

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

Schaesbergerweg 126, Heerlen.. Tel. 045-724379
Gebruikte

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

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.

S£JJCI-f7//
Schaesbergerweg 126, Heerlen.

Tel. 045-724379

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

Citroen van Roosmalen
AXIIRE wit 1987
AXIIRE blauw 1987
BXI4E beige 1987
BXI4RE rood 1985
BK 14E Leader 1987
BXI6TRS rood 1985
BXI6TRI grijs 1986
CX 20 RE break wit 1986

Diversen
AustinMastro beige 1984
Ford Escort 1.3 CL beige 1986
Mazda626 rood 1983
Mini 1000 HLE rood 1985
Mitsubishi Colt 1.5 GLX blauw 1986
Opel Kadett 1.2 rood 1986
Renault 5 Avenue blauw 1984
Renault2sGTS wit 1985
VW Polo coupé rood 1986
Volvo34oGL rood 1985

Wilhelminasingel 58-62, Maastricht. Tel. 043-215154.

Fiat Panda
bwj. '85, i.z.g.st., ’ 7.650,-,
mcl. 3 mnd. gar. Gar. bedr.

Schoormans
Truytstr. 10, Eygelshoven.

Tel. 045-351627.
MINI 1000 bwj. '78, km.st.
70.000, kl. met.br., mot. en
carros. i.z.g.st., elke keur.
toegest. Pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-221279. .
ALFA SPIDER Cabrio
i.z.g.st. bwj. '80. Pr.n.o.t.k.
Tel. 045-753066.
Te k. ASCONA 1.9 autom.,
'79, gek. mei '90, nw. ban-
den, 100% in orde ’ 2.250,-.
Groenstr. 191, Landgraaf.
Austin MINI, kl. wit, bwj. '86,
22.000 km. i.perf.st. Tel.
045-311897.
Direktie-auto te k. BMW 520
i bwj. '82, i.st.v.nw. ledere
keuring toegestaan. Vr.pr.
’11.950,-. Inr. mogl. 045-
-324763.
Tek. BMW 316 1984, 1e ei-
gen, i.z.g.st. Pr. ’17.000,-.
Tel. 045-316507.
Te k. BMW 525iautom. nw.
banden en trekhaak. Tel.
04490-35278 na 14.00 uur.
Te k. BMW 318, t. '80, geh.
uitgeb. alarm, deurvergr.
sportvlgn. wit. 04499-1697.
na 18.00 uur.
Te k. BMW 316 1800 cc, bwj
'82, zeldzaam mooi. Beet-
hovenstr. 55 11, Sittard.
Te k. prachtige BMW 316,
'82. Ford Siërra 2.0 L M.
LPG 5-drs '84. Peugeot 305
GL stationcar (break) '82.
Mitsubishi Galant GLX i.nw.
st. '81, Opel Kadett 12 S
stationcar '81. Bernhardstr.
12, Munstergeleen (ook
zondags geopend).
Wegens vertrek n. buitenl. te
k. CITROEN BK 14E, bwj.
'84, perf.st. APK, vr.pr.
’11.500,-. Uterweg 90 Hrl.
tel. 045-221498.
Fiat FIORINO eind '86,
blauw, 20.000 km. Tel.
04490-23995.
Te k. FIAT Uno 45 gebr. als
2e auto, km.st. 27.000, kl.
blauw, bwj. '86, in prima st.
Inl. tel. 04498-56198. |
FIËSTA zeer mooie, APK,
sunroof, trekh., vr.pr.
’1.950,-. Heerlerweg 78,
\t. ,^—i

Te k. Ford TAUNUS 1600
bwj. '73. Tel. 045-220635.
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. FORD Stationcar 1600
bwj. '78, APK tot juni '90,

’ 1.000,-. Dr. Schaepman-
str.l2A, Kakert-Landgraaf
tussen 9.00 en 18.00 uur.
ESCORT L.le 1ak,68.000
Km. ’5.950,-; elke keur.
mog. Kerkraderw.l66 H'rlen
FIËSTA 11 L '82 APK, stri-
ping, zeldz. mooi. Hamerstr.
37-39, Heerlen.
GOLF diesel bwj. 78, i.z.g.st
APK, Kever 1303. Tel.
04499-3398.
Te k. aangeb. GOLF GTI,
bwj. '77, te bevr. na 18.00u.
Simpelveld, Stampstr.44A.
Te koop Honda ACCORD 4-
drs., bwj. '80, APK, techn.
100%, vr.pr. ’1.750,-. Tel.
04492-1333 na 18.00 uur.
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.
Te koop Honda QUINTET,
bwj. nov. '80, APK mei '90, i.
g.st., vr.pr. ’2.850,-. Tel.
045-229242 tussen 15.00-
-20.00 uur.
Te k. HONDA Civic station
car bwj. '81, ’3.000,- 045-
-441258.
Te k. mooie HONDA Civic
'78, APK tot 6-'9O, i.z.g.st.
radio, trekh. 045-270601.
Te k. Honda PRELUDE zil-
ver metal. met schuifd. bwj.
'82, i.z.g.st., 045-218918.
Te koop Honda CIVIC sta-
tioncar, 5-drs., APK 5-'9O,
bwj. '80, i.z.g.st., ’2.850,-.
Tel. 045-316940. .
Te koop Honda PRELUDE
EX'B3, nw. mod., ’ 12.650,-
Fvt mr T«l 045-453572.

" KAPETT stationcar bwj. '81,
APK, op gas, i.z.g.st. Tel.

' 04499-3398.
1LANCIA Thema I, bwj. '87,
km.st. 43.000, met zeer veel. extra's, in nieuw st. Tel.
045-727013.

■ Te k. weg. ziekte MAZPA
626 GLX 2 Itr. diesel, ca 8
mnd. oud, pr. ’34.000,-,
nw. mod. tel. 04498-55299.
Te k. MAZPA 323, bwj. 81,
zeer mooi. Tel. 045-460734.
MAZPA RX 7, bwj. '80, APK
tot juni '90. Tel. 045-311466
Mooie MERCEPES 280 S

f bwj. '79, motor 100%, APK
'90. Vr.pr. ’4.750,-. 045-
-453054.
Te k. MERCEDES 280 SE,
alle extra's, bwj. '84, ex-di-
rektieauto i.nw.st., 045-
-223094 of 323751.
MERCEDES 200 TD, luxe
uitv., bwj. '86, elec. schuif/
kanteldak, 5-bak, metallic.
Tel. 045-727013.
Te k. gevr. MERCEDES 240
TD, stationcar of gewoon,
bwj. '81, '82, na 18.00 uur

' bellen. 04490-28495.
Te k. MINI 1000, bwj. '80,
APK-gek. i.z.g.st. Inl. 045-
-273340.
Te k. MITSUBISHI Galant
bwj. '78, APK gek., vr.pr.

’ 550,-. Tel. 045-426584.
Mitsubishi SAPPORO bwj.
'78, APK 12-'B9, vr.pr.

’ 800,-. Tel. 045-423063.
Patsun CHERRY 1300, bwj.
'82, APK, km.st. 52.000,

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

’ 10.750,-. Tel. 045-442125

'Opel KAPETT 1.6 SR, bwj.
'83, i.z.g.st., zwart, 79.000
km. Mgr. Hanssenstr. 6,
Nieuwenhagen.
Te k. OPEL Ascona 2 L Ber-
lina automatic 4-drs. Tel.
045-242767.
Te koop zeer mooie Opel
KAPETT diesel 1600, APK.
Tel. 04499-3398.
Te k. Opel KAPETT 1300,
automaat 1982. Tel. 045-
-351815.
Te k. Opel MONZA 3 Itr.
GSE digitaal dashboard,
verl. en uitgeb. met veel ex-
tra's, kl. wit, mooiste auto
van Nederland. Inr. mog.
Rijnstraat 29 Heerlen.
T.k. OPEL Kadett 13 S bwj.
maart 1987, kleur fiort blauw
veel extra's, helaas met
deurschade. 04498-57933.
Opel REKORP bwj. 83,
73.500 km. i.z.g.st. Tel. 045-
-462637 na 17.00 uur.
Te k. Opel MANTA bwj. '77,
APK 5-'9O, vr.pr. ’ 1.250,-.
Tel. 045-423063.
Te k. Opel KADETT nw.
model, bwj.'Bs, ’ 12.950,-
Olieslager 4, Brunssum na
19.00 uur.
Te k. Opel ASCONA 1.9
bwj. '81 4-drs. LPG wit APK
5-'9O vr.pr. ’ 2.500,-; brom-
mertje Vespa met iets werk
’lOO,-. Tel. 04490-32143.
Merwedestr. 31 Stem
Te koop Opel KADETT s-
drs., Berlina, totaal als nw.,
bwj. eind '80, APK 6-'9O,

’ 3.850,-. Tel. 045-453572.
KADETT 12S, APK, 69.000
km, zeldz. mooi, ’ 6.950,-.
Herlongstr. 43, Heerlerbaan.
Te k. PEUGEOT 505 GL s-
bak 1983, mr. mog. 045-
-460734.
SEAT Malaga GLX i.z.g.st.,
bwj. '87, veel access. Tel.
043-624147.
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 koop TALBOT 1100 LS
bwj. '81, APK-gek. tot mrt
'90, pr. n.0.t.k., 045-710286.
1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Auto van
de week!!! BMW 318 I met
zeer veel extra's '82. Spe-
ciale Aanbieding Opel Man-
ta 400 I uitvoering ’ 7.500,-;
Honda Prelude 2.0 EX km.
st. 9.300 zeer mooi wit 7 juli
'88; Opel Ascona HB 16 S
5-drs. km. st. 25.736 blauw-
met. '85; Audi 90 Quattro
155 PK km. st. 40.000 met
veel extra's wit '85; Audi 80
C 75 PK 4-drs. van 1e eig.
spec. aanb. beigemet. '85;
Citroen Axel 11 '86; Citroen
Visa 11 super E '81; Daihat-
su Cuore 850 86 wit '86;
Ford Escort 1300 Laser wit
'86; Ford Fiësta 1000 spec.
aanb. '83; Honda Civic 1.3
luxe '84; Hyundai Pony 1.4
TLS '81; Lada 2107 1.5 GL
'85; Lada 2104 1.5 combi s-
speed van 1e eig. spec.
aanb. beige '87; Lada 2105
GL '85; Mitsubishi Colt 1200
GL '86; Nissan Micra SDX
'86; Opel Kadett HB 1.3 N
LS zeer spec. uitv. '88; Opel
Kadett HB 1.3 LS '87; Opel
Kadett HB 1.3 S '85; Opel
Kadett 1.2 S Flash '82 '83;
Opel Kadett 13 S 5-drs. met
gas '81; Opel Manta 19 N
CC groenmet. '81; Opel
Manta 13 S geel '81; Opel
Manta 19 S Berlinetta blauw
'79; Opel Corsa 1200 S '84;
Opel Corsa 1.0 S Spec. uit-
voering '84; Opel Commo-
dore 2.5 S automatic '81; O-
pel Kadett 1200 Aut. '78;
Peugeot 205 XE '86; Peu-
geot 309 GL profil van 1e
eig. '86; Renault 5 TL Le Car
'84; Renault 9 TC Spec
aanb. '83; Toyota Carinna
11 1.6 DX met gas '85; To-
yota Corolla Liftback DX '82;
Toyota Corolla DX coupé
'80; VW POIo C '84; Volvo
340 DL 3-drs. '84; Volvo 345
Winner 5-drs. '83. Div. spec.
aanbiedingen op goedkope
inruilers, BOVAG-garantie
of eigen garantie 6-12 mnd.
Financiering tot 100%. Wij
zijn ook Uw adresvoor alge- !
heel auto-onderhoud. Don-
derdag koopavond. Auto en
APK Centrum KEULARTZ
BV, Locht 42 83, Kerkrade.
Tel. 045-419905.

Dir. cont. GELD voor auto's
v.a. bwj. '80, 045-414372
tevens jeeps.
Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Ford Scorpio 2 Itr. GLI '85;
Ford Sierra 2.0 3-drs. en 4-
drs. '86; Fiat Uno 45 26.000
km '85; Citroen BK 19 GT
'85; Ford Sierra 1600 LPG
'85; BMW 316 4-drs., s-
versn. 86; Ford Escort 1300
'81; Opel Rekord 2 Itr. '80 ;
Fiat Ritmo '83 ’4.750,-;
Opel Kadert stationcar

’ 1.000,-.Auto's met Bovag-
garantie. Inruil en financie-
ring. APK-keuringsstation.
Autobedrijf Stan WEBER,
Baanstr. 38, Schaesberg.
Tel. 045-314175.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-'B7; Mazda 626 HB
1.6 GLX '87; Mazda Sedan
1.6 LX '86; Mazda 626 HB
2.0 LX Diesel '86; Mazda
626 HB 2.0 GLX '84; Mazda
323 HB 1.5 LX '86 ; Mazda
323 HB 1.3 LX '86: Mazda
323 HB 1.3 LX aut. '86;
Mazda 323 HB 1.3 autom.
'83 en '84; Mazda 323 1.3
Estate '83; Mazda 323 NB
1.7 GLX Diesel '88; Mazda
323 NB 1.5 GLX '86; Mazda
323 NB 1.3 LX '86; Mazda
323 NB 1.5 DX '81; Mazda
323 NB 1.3 DX'Bl; Opel As-
cona 1.6 S '84; Opel Manta
1.8 S '83; Opel Kadert 1.2 S
'84; Opel Kadett 1.2 S '82;
Opel Kadett 1.3 N '80; Opel
Corsa TR 1.2 S '85; Ford
Siërra 1.8 Laser, 5-drs., '85;
Ford Siërra 1.6, LPG '85;
Ford Escort 1.3 L, LPG '82;
Honda Accord automatic
met stuurbekr. '82; Nissan
Cherry 1.3 GL '84; Triumph
Spitfire MX 3, 1971, ’ 6.500;
Mercedes 260 SE met veel
extra's 25-8-'B7, km. st
37.000, 1e eigenaar (nw.
prijs ’ 128.500,-) NU

’ 79.500,-. Goedkope inruil-
auto's: Mazda 323 '78
’1.500,-; Mazda 323 77

’ 500,-; Mitsubishi Saporro,
aut. '78 ’2.500,-; Nissan
Blue Bird '80 1.6 ’4.950,-;
Opel Kadett '77 ’1.250,-;
Renault 4 GTL '81 ’1.500,-;
VW Polo '78 ’1.850,-; Vol-
vo 343 DL autom.'77

’ 1.250,-. Loven Heerlen
B.V. Palemigerboord 401
Tel. 045-722451. Erkend
APK-keuringsstation.
VOLVO 340 L '84; Escort 13
L '82; Skoda 105 L '83; Mit-
subishi Galant GLS LPG
'85; Mercedes 608 D '82.
Hovas t.o. Makro Nuth ver-
koopt ook uw auto. Tel. 045-
-243323.
Te koop NISSAN Patrol 3.3
TD 1987; Audi '90 1985 vee,l
extra's; Datsun Blue Bird
1983; Ford Fiesta 1600 D
1986. Tel. 04498-54973.
Ford Siërra 20 i 3-drs. '87;
Ford Sierra 20 GL 5-drs '83;
Ford Siërra 20 SR 3-drs.
'86; Ford Escort 1400 CL s-
drs '87;Ford Escort 1400 CL
3-drs '86 '85; Ford Fiësta
1100 Festival '86; Toyota
Corolla 1300 DX '86; Re-
nault 5 TL '83; Mazda 323
GLX 3-drs '87; Peugeot 309
diesel '87; Opel Kadett 1300
LS '85, '84. Garantie, finan.,
inruil en APK. Autobedrijf P.
VEENSTRA, Rotterdam-
straat 98, Heerlen. Tel. 045-
-725806, na 18.00 uur 045-
-312059.
Te koop BMW 320, 6 cil.
bwj. '78 Pr. ’4.000,-; Opel
Rekord bwj. '78, i.z.g.st., pr.

’ 1.850,-. Tel 045-413779.
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. VW SCIROCCO, i. g.st
veel ace, vr.pr. ’3.350,-.
Te bevr. 045-422740.
Te k. zeldzaam mooie
GOLF GTI type '82, alle ex-
tra's, ATS 15 inch. onderh.
rek. t.i. ’8.250,- 045-
-215986/222327.
VW POLO, bwj. '80, km. st.
80.000, nw. banden, APK
'90, i.nw.st., kl. rood,

’ 2.750,-. Tel. 045-323178.
Tek. GOLF GTI 16 V 1987.
Alle opties, unieke auto. Tel.
04490-79816.
Te k. VW-BUS gesloten be-
stel, diesel 1984. I.g.st.
’8.900,-. 04404-1384.
VFW GOLF MX 82, APK 6-
90, in.nw.st. vr.pr.

’ 4.950,-. Tel. 045-455778.
VW POLO 80 APK 5-'9O,
bijz. mooi 100% ’2.450,-.
Tel. 045-455778.
Te k. VW GOLF 50 pk, bwj.
'76, i.g.st. vr.pr. ’1.200,-.
Tel. 045-463894.
Te k. VOLVO, bwj. '78, LPG,
verkeert i.nw.st., pr.
’2.100,-. Tel. 045-319521.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
FORD Taunus 20 L Bravo,
4-drs., 3-'B2, nw. mod., ra-
dio, APK 5-'9O, vpr. ’ 4.750,
Tel. 045-319328.
Te k. TRIUMPH Spitfire Ca-
briolet automaat, APK 6-'9O,
vr. pr. ’4.500,-. Parallelstr.
18 Nuth.
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Vandaag zijn onze ouders en grootouders

Dhr. en mevr. Rosier-Keeste'
45 jaar getrouwd.

Heel hartelijk gefeliciteerd.
Kinderen en kleinkinderen. __^

MEID hartelijke gefeliciteert
met je verjaardag en ik hou
van je.

Piccolo's in het L/
Dagblad zijn groot 'SULTAAT! Bel: 045-''

J

Te k. VW GOLF MX type '80
i.z.g.st., ’ 2.150.-.045-
-210435.
VW GOLF aut., bwj. '77,
APK, ’1.150,-. 045-720951

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-AUTÓ's. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel. 045-254081

; ✓

Bedrijfswagen
Verkoopwagen FIAT
benz. '79, ’ 3.500,;
BTW, Kloosterraders»
Kerkrade, tel. 045-455:
VW TRANSPORTEP1
bwj.'B2, APK tot '90,^
Stanleystr.3o, Heerle[ü
BEDRIJFSAUTO'S f H
sen. Steeds voorradifl ti
se bestellers, bussej
bussen, open laadt»
Alle typen bestelauto*
diverse luxe auto's in j
pen en prijsklassen-'
Klassen bv. In- en v#
Meerssenerweg 219,!
tricht. Tel. 043-6352*
043-634915. ,

Auto onderdelen en accessoiresi ' e

Koni Schokdempers 5
"de allerbeste"

100.000km garantie. eiAuto-Aktief boek '89 gratis af te halen. e,

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

Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines en testappa1*

Reparatiewerkplaats:
voor startmotoren en dynamo's onder vakkundige '°Erkend inbouwstation: I
Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringseer'1'" j

Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

f^gP ..vjj
In de Cramer 31. Tel. 045-716951. _^ e

NIEUW NIEUW NIEUW h
Carshop auto-materialen .\

Pieterstr. 6 6372 AS Landgraaf. Tel. 045-3261 0
Wij leveren alle autolak in spuitbus . j

Dag, geopend, ma t/m vrijd. 9-18 uur za. 'd-jfjy e
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.

H
Goede gebruikte
delen voor alle typfj
alle merken. Robby's'^
onderdelen. 045-22j*]>

Wat VERKOPEN?
teer via: 045-719966^

Motoren en scooters ,

Te koop YAMAHA DT 125
LC, bwj. '83, kl. rood/wit, t.e.
a.b. Tel. 04493-1995.
Te koop JAWA 350 cc, t.e.a.
b. Tel. 045-721896.

(Brom)fietsen
Te k. Kreidler RM, bwj. '84,
IV2 jr. gelopen z.g.a.n., met
helm en verzek^ 900,-.
045-423936 na 16.00 uur.
zaterdags de gehele dag.
Te k. VESPA Cia-Puch maxi
na 18u. tot 20u. Groenstr.
202, Waubach/ Landgraaf.
Te koop YAMAHA Trail,
zwart/rood, i.pr.st. Tel. 045-
-250145.
Gevr. dames SPORTFIETS,
10 versn. Gazelle, Batavus,
Raleigh, Koga. 045-717093.
Te k. Honda MB 8, MAXI
Puch bwide zijn in nieuw-
staat. Tel. 045-710286.
Te koop Vespa CIAO '88
(sterw.)/ ’850,-. Tel. 045-
-315825.

Sport & Spel
Thai-Kickboxing-shorts

’ 55,-. TOPSPORT Bergstr.
25, Sittard. 04490-25918.

Vakantie
VELUWE zomerhuisjes te
huur. tel na 18.00 uur
05258-1439.
Te huur in bosachtige omg.
4-6 pers. ZOMERHUISJES
en stacarvans. Vrij ponyrij-
den en zwemmen. Tel.
05246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.

Gezin zoekt VAKANTIE-
HUIS (boerderij) 010-
-4828780.

SPANJE jongeren camping-
reizen, surf-fietsbus. Busr.
v.a. ’160,-. Inl. tel. 033-
-618811.

Te k. YAMAHA 400 01

'<'80, i.pr.st., vast«ji r,

’ 1.950,- tel. 045-46f>; [>.

Wat VERKOPEN? A" ;

teer via: 045-719966^', Landbouw,
WERKSCHOENEN "p
rantie. P. Raeven, te
322741.

Watersport^ S
Te k. Sun Fish Z&1®
als nw., met traile^
f 2.200.-. Tel. 045^ \

Caravans/e
CARAVANSTALLINGjj k
tronisch beveiligd. sfj !

straat 44, Gronsvei"' i

04408-1251. _^A^
Grote INTRODU,^ \SHOW van Andre i
Vouwwagens, binne'
minuut . opgezet, -i
’4.995,-. Nu dealeengeheel Limburg. Bag% I
gens v.a. ’ 849,-, naY )
weer: Tentenhuis .
Stassar, Heisterbery (r |
Hoensbroek. Tel
224200. -^jl\
Donderdag REKP^Ji jj
KOOPAVOND voor
Beyerland-Award ,CV,A
vans en Walker *°A
gens, Lafuma camp"^*
bels, onderdelen cri J!
soires. Tijdelijke aa°«e s{
van 6 kilo prop. 9aS, 3
vuld van ’ 95,- "" öj
’55,-. Op is Op.
Caravan BV, Langs;^
7, Ind. park. nrd. Si"a' 1
04490-13634. _--^i
Te k. 6 TOURCAP^va. ’l.OOO,- tot ’='"(<*
Ook inkoop Vouw- e'& 1
caravans. 045-323J^-^l
Te k. VW CartiPf ,:
BOUWSET Westfa""'
st. Tel. 04406-Islj^>^

Voor Piccolo's ?„
7ip vprdpr nafin
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Vader fungeerde enkele malen als chauffeur
19-jarige 'debuteerde'
met honderd inbraken

23-jarige eveneens drie zaken nader
waren omschreven en er vijftien op
een bijlage stonden.

Kans
Mr Laumen hield bij zyn eis tegen
de jongste van het drietal rekening
met diens jeugdige leeftijd en tot
nog toe onbeschreven strafblad. Hij
zei hem alle kansen te gunnen zijn
leven te beteren, maar verbond
daaraan de waarschuwing bij even-
tuele terugkeer in de rechtszaal een
stevige rekening klaar te hebben
liggen. De driehonderd uur dienst-
verlening wilde de officier zien op-
gesplitst in blokken van acht uur
per week.
In die tijd zal de jongemanworden
belast met herstelwerkzaamheden
in het depot van een liefdadigheids-
instelling. Zijn makker hoorde zes
maanden voorwaardelijk tegen zich
eisen met honderd uur dienstverle-
ning en zijn vader vier maanden ge-
heel voorwaardelijk.

Een uitgebracht voorlichtingsrap
port bevatte de verzekering dat <k
ouders van de 19-jarige zich bereid
hebben verklaard hem te zullen op
vangen en begeleiden. „Maar dar
niet op de manier waarvoor u thans
hier terechtstaat", hield rechtbank
voorzitter mr J. Wortmann de vadei
voor.
Over veertien dagen volgt de uit
spraak van de rechtbank.

Stormachtige groei van overnachtvlucht in jubileumuitgave

Meer dan 8200 duiven uit
Limburg naar St.-Vincent Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Voor de recht-
bank te Maastricht eiste officier van
justitie mr J. Laumen gisteren ne-
gen maanden voorwaardelijke ge-
vangenisstraf en driehonderd uren
dienstverlening tegen een 19-jarige
Heerlenaar, die zijn debuut op het
criminele pad had gemaakt door het
plegen van een honderdtal inbraken
of pogingen daartoe. De officier ta-
xeerde het aan derden berokkend
nadeel op een bedrag tussen de 80-
-en 100.000 gulden.
Tegelijk met deze jeugdigeverdach-
te stonden diens 48-jarige vader en
een 23-jarige vriend terecht. De va-
der werd verweten voor beiden me-
nigmaal als chauffeur te hebben ge-
fungeerd als zij op dievenpad gin-
gen. Men reed daarbij verschillende
richtingen uit.
Dichtbij huis bleef men met inbra-
ken in Heerlen, Kerkrade, Hoens-
broek, Brunssum, Nieuwenhagen
en Übach over Worms, verderaf
zocht men, bij voorkeur in late
avond of nacht, plaatsen op als Sint
Joost, Schinnen en Schimmert. In
laatstgenoemde plaats werden in
twee dagen tijd zeven kraken gezet.
Aan de 19-jarige waren drie zaken
concreet en 39 'ad informandum' te-
lastegelegd, terwijl op naam van de

wind die de tweede dag in België
en Nederland zal overgaan naar
noordoost. Het matige kopwind-
je zal de race dan ook niet te
zwaar maken. Op de twee vlucht-
dagen zal het ongeveer 25 graden
warm zijn en die hitte gaattellen.

Fortuin
De nationale winnaar van de
1000 kilometerrace staat weer
een klein fortuintje te wachten,
want de rijke melkers uit het
land van de Rijzende Zon zijn al
in Nederland om het goud-
klompje van St.-Vincent zo snel
mogelijk te bemachtigen. De
eigenaar van de winnende duif
kan gemakkelijk 50-duizend gul-
denbeuren en dan nog eens voor
het zelfde geld jongeduiven ver-
kopen.

lichte neerslag verwachten. Dat
zal dan betekenen dat er zeker
niet voor 12.00 uur in St.-Vincent
gelost kan worden. Na de mid-
dag zal er nog enige bewolking
zijn en dan pas komt de zon uit.
Volgens de Belgische weerdes-
kundigen krijgen de duiven op
de eerste dag in Frankrijk te
kampen met een matige oosten-

sterdam pas om 17.47 uur klokte.
De vroegste duif werd in 1956
door Theo Kemperman uit
Steenbergen geconstateerd om
3.50 uur. Naar alle waarschijn-
lijkheid wordt de 50ste St.-Vin-
cent onder een zonovergoten he-
mel gevlogen, hoewel de weers-
deskundigen in Ukkel vrijdag-
morgen rond de Pyreneeën een

Van onze medewerker
- In het Franse St-

i2ftnent- gaan vrijdagmiddag
Limburgse duiven op de

T^ken voor de eerste grote na-
jj>nale vlucht van dit seizoen.
? nieuwe deelnamerecord
yst weer op de stormachtige

poei die de overnachtvluchten
k in Limburg doormaken.

|Pa?r schatting vüegen 50.000
T^1Ven in het nationale con-
X ürs. Met de regionale duiven erp zullen er zeker 100.000 in St-
«meent gelost worden. Het 50ste

St.-Vincentconcours is
Jubileumuitgave. De hoofd-

W'js is weer een auto. In verband
eret *)et gouden jubileum wordt
d °°k nog eens 15-duizend gul-
jyn uitgevlogen zonder inleg.

11 weekeinde staat de duiven-

wereld dan ook weer onder
hoogspanning.

Op de erelijstvan 50 jaarSt.-Vin-
cent prijken slechts vijfLimbur-
gers. Dit Poismans (Heerlen,
1969), J. Coenders (Reuver, 1977)
en H. Reubsaet en zn. (Elsloo,
1978). De zwaarste St.-Vincent
was in 1932 toen C. Vis in Am-

Sas-voorzitter rapporteert „ wrevel over onderwaardering"

Belgen willen meer
zetels in OLS-jury

" Het jureren van de
koninginnen vormt
op het OLS een
onderdeel van de
wedstrijden. Bij deze
en andere taken zijn
de Belgen te weinig
betrokken vinden zij.

Archieffoto:
WIDDERSHOVEN

Unie BLHP ook
akkoord met fusie

ziekenfondsen
HEERLEN - De ledenvergadering
van de Unie BLHP is gisteravond
tijdens haar vergadering in Heerlefi
akkoord gegaan met het sociaal
plan, verbonden aan de fusie tussen
de Limburgse ziekenfondsen Alge-
meen Ziekenfonds voor de Mijn-
streek (AZM) en Centraal Zieken-
fonds (CZF). De fusieovereenkomst-
werd reeds vorige week onderte-"
kend. De Unie wilde echter nog
haar zegje doen over het sociaat
plan.

In dat plan, waarmee de 35 leden tel-
lende vergadering gisteren akkoord
is gegaan, wordt gesteld dat er geen
gedwongen ontslagen zullen vallen,
geen vermindering van salarissen
zal worden doorgevoerd en dat er
een goede reiskostenregeling-
(hoofdkantoor komt in Maastricht)
wordt opgesteld.
Volgens woordvoerder Mon Pieters
van de Unie BLHP zou de fusie tus-~
sen AZM en CZF nu 'écht bezegeld^
zijn en kan de komende maanden
gewerkt worden aan de uitvoering
daarvan.

T Van onze verslaggever
jj L-BIJ-AS - Schutterij St.-Martinus uit Niel-bij-As is klaarg u. °P zondag 2 juli de schutterijen uit de beide Lintburgen te

* et nngen-In totaal schreven 153 van de 163 schutterijen voor
?ss 2lUüd-Limburgs Schuttersfeest (OLS) in. Daarvan komen er
'l e uit Nederlands-Limburg en 32 uit Belgisch-Limburg. Die
P,, °udingvan één op vijf zou ook in de jury haar weerspiege-
e'\ en trioeten hebben, zo vinden de Belgen. Onder de 55 juryle-
-0 oei,2111611 echter maar 8 Belgen, zo blijkt uit het programma-
'ew dat ëisteren tijdens de persconferentie in Niel-bij-As

1 ü gepresenteerd.

Tijdens de jongsteSAS-vergadering
heeft voorzitter Degol zijn misnoe-
gen hierover kenbaar gemaakt. Ook
presenteerde hij een rapport waarin
de onderbezetting van Belgen in de
OLS-jury met cijfers wordt aange-
toond.

Daaruit blijkt dat er tijdens de op-
tocht 17 onderdelen worden geju-
reerd. Hiervan worden 10 onderde-
len uitsluitend door Nederlandeers
beoordeelden 7 door een Nederland
en een Belg. Bij de nevenevenemen-
ten worden 12 onderdelen uitslui-
tend door Nederlanders gejureerd
en 5 onderdelen door een Neder-
land en een Belg.

Degol, die gisteren in een gloedvolle
toespraak tot de pers de oprichting
van een permanente public rela-
tions organisatie bepleitte, wekt
geen andere conclusie dan „dat de
lat van de gelijkheid totaal wordt
miskend". Als de lat gelijk zou wor-
den gelegd, zou België minstens 11
a 12 juryleden moeten hebben. Er
kan zo een lijstvan 10 geïnteresseer-
de deskundigen worden aangereikt.

De voorzitter van de OLS-jury, bur-
gemeester Frits Kirkels van Meijel
en Kessel, heeft van hetrapport nog
geen kennis kunnen nemen. Hij
komt pas op de donderdag vóór het
OLS van vakantie terug.

eg0] Seheim rapport, waarin Bob
*üh voorzitter van de stichting
uien aan het Schutters- en Gilde-
ir, t? {SAS), „de onderwaardering
ejt elgen in de jury"aan de kaak
ejg ls sPrake van 57 juryledenen 9

ïm-, °,°n in het programmaboekje
,er l^d, heeft Josee Eist uit Ant-

E n. de vice-voorzitster van het
°ndvoor Vlaamse Volkskunst,

011 Bob Degol voorzitter is, in-

middels als jurylidbedankt. Zij kan
er zich niet mee verenigen dat haar
zonder ruggespraak de jureringvan
de marketentsters is ontnomen en
de jureringvan debordjesdragers in
fantasieuniform is toebedeeld.

„Het is het laagste van het minste",
vindt ze. Josee Eist jureert de mar-
ketentsters al vanaf de tijd dat ze
nog op de vingers van één hand wa-
ren te tellen. Nu zijn dat er al meer
dan honderd.

Inspectie Miliehygiëne Limburg in jaarveslag

Onvoldoende controle
hinderwetvergunningen

Maastrichtse
studentenekklesia
niet verrast Ontvochtingsplan

provinciehuis
'onvoldoende'
MAASTRICHT - De voorgestelde^
maatregelen voor de ontvochting.
van het provinciehuis - kosten
’620.000 - zijn niet afdoende. Als
over 10 jaarde garantie is afgelopen,
doemt hetzelfde probleem weer op.
Er moet derhalve gezocht woeden
naar een meer structurele oplos-
sing. Dat is de mening van de com-
missie voor financiën en algemene
zaken. Zoals bekend blijkt het gou-
vernementsgeboüw enkele jaren na
de bouw al dermate aangetast door1
vochtinwerking, dat er dringend
iets moet gebeuren.
Destijds heeft de opdrachtgever na
ampele discussie het risico van
vochtinwerking voor eigen reke-
ning genomen. Het PvdA-commis-
sielid wil laten nagaan of aan de.
handvan deverslagenvan de bouw-
teamvergaderingen verhaal van de
kosten op architect of adviseurs als-
nog mogelijk is.

hebben een advies
van een commissie
onder leiding van de
voorzitter van het
College van Bestuur
van de Rijksuniver-
siteit Utrecht, drs.
J.G.F. Veldhuis, ter-
zijde gelegd.

Pastor Van der Bom
herinnert eraan hoe
de Jezuïet Frits van
der Ven de studente-
nekklesia oprichtte
rond 1974 en hoe na-
derhand op instiga-
tie van bisschop Gij-
sen de pastor door
de Jezuïeten-gene-
raal Aruppe uit zijn
functie werd gezet.

Overleg
„Het gaat uitstekend
met de Ekklesia," al-
dus Van der Bom,
„overleg met het bis-
dom Roermond is
echter nooit moge-
lijk geweest."

niets. Wat nu lande-
lijk gaat gebeuren, is
in het bisdom Roer-
mond al enkele jaren
geleden in gang ge-
zet door de benoe-
ming van een aal-
moezenier voor de
studenten in de per-
soon van een Opus
Dei-priester."

►Van onze
verslaggever

MAASTRICHT - De
pastores van de
Maastrichtse studen-
tenekklesia zijn al-
lesbehalve verrast
door bekendmaking
van de Nederlandse
bisschoppen dat er
in elk bisdom een in-
stellingvoor het stu-
dentenpastoraat
moet komen.

„Die zaak speelt al
langer dan twee
jaar," zegt "pastor
Geert van der Bom.
„We hadden niet an-
ders verwacht."
Voor de studente-
nekklesia, rond de
RL opgericht, veran-
dert er hoegenaamd

Advies
Ook gaan de bis-
schoppenover tot de
vorming van een lan-
delijke adviesgroep
waarvan de samen-
stelling nog moet
worden bekendge-
maakt.

De bisschoppen

Campina niet afwijzend
tegnover zuivelgigant

Onderneming wil positie op ijsmarkt structureel verbeteren

'ÊFd n onze verslaggever
fgseLEN ~ Lang Lim"
o^. gemeenten oefenen vol-
ïri hi^i:ontrole uit °P het naleven
'9ar u derwetvergunningen. Welis-

eSCnikt nu 90 Procent van de
eten*en n Limburg over een zo-

r^mrri hinc*erwetuitvoeringspro-
ir, 'na, maar vooral een gebrek

Scnoold Personeel is er de
Onseo Van dat de uitvoering niet

ent ter nand kan worden
1' Daarom is het bevreem-

>H 31 een aantal gemeentebestu-ur lgesen om samen te werken
fc. nj?e"ied van de milieu-inspee-
lt^1 schrijft de Regionale In-,
*t gi Milieuhygiëne Limburg in
% r», en gepubliceerde jaarver--5 over 1988.
Sier ,naleving op de wet geluid-
f^iali door een gebrek aan ge-

Wrr!ieerd Personeel onvoldoen-
I^sfe n gecontroleerd. Bij de

gfmeenten is daardoor geen
c

"ltgeruste geluidmeetdienstezig.

De Inspectie Milieuhygiëne valt on-
der het ministerie van VROM en is
betrokken bij tal van initiatieven
die moeten leiden tot een betere
controle en handhaving van de mi-
lieuwetten. Naast de toezichthou-
dendeambtenaren van gemeenteen
provincie zijn ook de politiekorpsen
in toenemende mate actief op dit
terrein.
Het werk beperkt zich nietalleen tot
Limburg. Een aantal incidenten
met grensoverschrijdende transpor-
ten van chemisch afval, zo werd uit
België afkomstige met PCB's ver-
vuilde oliebij Maastricht aangetrof-
fen, heeft ertoe geleid de samenwer-
king met Belgische en Duitse in-
stanties op milieu-inspectiegebied
te verbeteren. Ook wordt de douane
beter geïnstrueerd over met name
chemische afvalstoffen.

Niet alleen inLimburg, maar in heel
het land heeft de milieu-inspectie
overigens geconstateerd dat er een
toenemende druk op gemeenten
wordt uitgeoefend om nieuwe indu-
striële bestemmingen toe te laten,
die uit het oogpumt van milieuhy-
giëne ongewenst zijn. Oorzaak hier-
van is de economische groei van de
afgelopen jaren.

Groei

Duitser in
Leukermeer
verdronken

(ADVERTENTIE)

ONÉÉHÈ...VKX)IEN!et
NU GRATIS /,

BO DE VLD-KINDERBOEKJES BIJ AANKOOP (j^ Aj^J^i
VAN BOLFO DRUPPELS EN BOLFO MAND-EN TAPIJTSPRAY \W \~~~^J/VERKRIJGBAAR BIJ UW DIERENSPECIAALZAAK

BoKoVOOR HUISDIER flflfl EN ZN OMGEVINGQ

Bekenaar hield
politiek eld
weekend 'bezig'
v v/ an onze verslaggever
ySst RICHT - »Elk weekend
lSk J bij de Rijkspolitie in

t> ?^Eh,?n'imnste een wachtmeesterS vro ~n met deze verdachte en
£tï 0fflv.w"' herinnerde zich giste-

?^tolC'ewr..van Justitie mr J. Lau-
» SS" zirK ■ U een 25-Jarige Bekenaar
i Jij rje Zr ln de verdachtenbank zag.

?°Ppen a
j waren tal van keren de

Vn eóVt geslagen als gevolg
t i!*arrn pfttscheidingsproblemen en

* 8e aWugepaard gaande bovenma-
*j, toholconsumptie.
0 <|Mreiikele keer waren zelfs levens-. j.Oor tv^ nde situaties ontstaan.
1 tÜ1 ÏWu daarvan moest de man
I Mc^tse Z'Cn gisteren in de Maas-
rt^Lai? rec htszaal verantwoorden.! JuT^nkwalificeerde beide fei-

ene
,bedreiging met doodsslag,

f 1k?orinar er ln de richting van zijn
f % wlge eega en de andere keer

)Q ' adres van zijn gewezen
ft°^dJT?oeder- Een scherp hakbijl
flrige n

ln dat opzicht een stille ge-
■*<je ue tefel van de rechtbank.
l?>t rjatr^kening houdend met het
'iN tr> verdachte sterk vermin-
f slaarri ekeningsvatbaar was ver-

Tn ephClsïe mrLaumen tegen hem

* nisst v voorwaardelijke gevan-

' h ar.l. van 2es maanden. „Als
I bolit er de deur- Wellicht hoeft
1I^ü vn ln Beek nu niet meer zo|s°rr,en''0r deze man tussenbeide te
f*en dan' stelde hij vast. Over veer-

htbank V°lgt de uitsPraak van de

WELL - In het Leukermeer bij Well
is gisteravond omstreeks zes uur de
21-jarigeDuitser Oliver Ketelhut uit
Heiligenhaus, nabij Düsseldorf, ver-
dronken. De Duitser die de zwem-
kunst goed meester was, was met
zijn vriend gaan zwemmen toen hij
plotseling in de diepte verdween.
Over de juiste oorzaak tast men nog
in het duister. Omzet

Ofschoon pogingen on? met de Bel-
gische zuivelcoöperatie Inco tot een
vorm van samenwerking te komen
mislukten, blijft Campina naar sa-
menwerking met partners in de an-
dere lidstaten uitzien.

f83,82 per 100 kg. Dat is ruim f 3,2&
meer dan in 1987.
Omzet en resultaat over de eerste
vijf maanden van 1989 hebben zich
goed ontwikkeld. Deresultaten van
de divisies Consumptiemelk, Kaas
en Us zaten boven budget. Om de
positie op de Nederlandse ysmarkt
structureel te verbeteren zullen
1989 en 1990 in het teken van inves-
teringen in demarkt staan, aldus mr
Overmars. In totaal zal dit jaarvoor
fBO miljoen worden geïnvesteerd.

Afschaffing

Ondanks een daling van de eigen
melkaanvoer met 4 procent steeg de
omzet van Campina in 1988 met
ruim f6O miljoen tot f2,7 miljard.

Aan eigen melk werd 2,1 miljard li-
ter verwerkt. De overige 300 miljoen
liter werden bijgekocht. De afname
van al danniet ingedikte ondermelk
van de zuivelcoöperatie Meierei in
Barmstedt, in de Duitse deelstaat
Sleeswijk-Holstein, steeg van 35
naar 80 miljoen kg.

Het saldo boven interventie steeg
van f 175 miljoen naar f 243 miljoen.
Daarvan zal f213 miljoen aan de le-
den worden uitbetaald. De melk-
prijs over 1988 komt daardoor op

VEGHEL - Geruchten, dat DMV
Campina een vrijage met de Melk-
unie heeft, wilde mr Overmars, de
voorzitter van de concerndirectie
van de Zuidnederlandse zuivelgi-
gant, gisteren tijdens de persconfe-
rentie, die de algemenevergadering
vooraf ging niet bevestigen. Wel
verklaarde hij in zijn inleiding „dat
de stap van een multiprovinciale or-
ganisatie naar een multinationale
coöperatievolstrekt logisch is, voor-
al met het oog op het vervagen van
de binnengrenzen en het ontstaan
van die ene grote Europese markt.
De grotere Nederlandse zuivelcoöp-
eraties zijn weliswaar ondernemin-
gen met een behoorlijke omvang,
maar Europese geziennebbenzij ze-
ker niet voldoende draagvlak en
spankracht om Europese ambities
waar te maken".
„Wij vinden daarom dat zoiets nodig
is", zo antwoordde mrOvermars let-
terlijk op een vraag of het in Neder-
land toegaat naar één mammoetvan
zuivencoöperaties.

Van onze verslaggever

provincie

In menige Limburgse achtertuin ging het gisteren
zo toe als op deze foto: moeders met gieters zorgen
voor een afkoelende douche van hun peuters.
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Voorzitter Jan Loonen drong in znn
toespraak aan tot afschaffing van de
superheffing. „Het lijkt tegenstrij-
dig, maar op termijn hebben de
hoge melkprijzen, die het gevolg
van de superheffing zijn, duidelijk
nadelen. Vervangende producten
krijgen meerkansen. Bovendien lei-
den hoge melkprijzen tot hoge quo-
tumprijzen die onze sector wel eens
zouden kunnen opbreken", zo zei
hij.
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KOOP DAN NU BIJ DE RENAULT-DEALER
EEN TOP OCCASION EN BETAAL 'M PAS

IN JANUARI 1990*.
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12 MAANDEN GARANTIE
IN HEEL EUROPA.
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Caravans/Kamperen

CAMPEERWAGEN Fiat 242
D, bwj. '84, i.z.g.st., APK 6-
90, inbouw '88, pr.
’17.500,-. Zien is kopen!
Tel. 045-325729.
CARAVAN t. I T 480, bwj.
'78, geheel compleet. Te
bevr. na 18.00uur of zater-
dag de gehele dag Huber-
tusstr. 39, Gr. GenhoutBeek
Te koop Wilk TOERCARA-
VAN, bwj. '76, 3 a 4 pers.,
ca. 4 mtr., met voortent,
koelkast, toiletruimte, pr.

’ 3.-SOO,-. Tel. 04406-13261
Te k. Kip TOERCARAVAN
5-6 pers. type 530 i.z.g.st.
met nieuwe voortent. Tel.
045-441622.

CARAVAN t.k. Sprite 3-4
pers. bwj. '76, met voortent,
vr.pr. ’1.250,-. Tel. 045-
-320129.
Homecar en STACARA-
VANS. Hovas t.o. Makro
Nuth. Tel. 045-243323.
Te k. TOURCARAVAN Tab-
bert Royal, 6 mtr. '82, ijsk.
kachel, tent, douche, ring-
verw. en aparte slpk.
’7.850,-. Tel. 045-323178.
Te k. CARAVAN goed on-
derhouden. 045-454092.
Te koop prima VOUWWA-
GEN, ingeklapt, I. 1.60, br.
1.30, h. 1.00, tot. opp. 15 m2en grote luifel, vaste keuken,
’750,-. Tel. 045-443161.

Kontakten/Kiubs

Babbelbox
Bel deenige échteBabbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et. p.m.

06-320.330.02

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.
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

I

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
Gezellige dames

charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
Bar Ma Cherrie

geopend v.a. 14.00 uur, met nieuwe meisjes
045-241829

Teleservice
Draai eerst 06-320 en dan
PORNO-LUISTERLIJNEN

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

NIEUWE PORNO-LIJNEN
321.05 SexContactClub
321.50 Diana deKoning
325.51 José & Sandra
325.53 Vakantiesex
328.30 Casanova
330.80. Buurman/Buurvrouw
325.70 SM-Varia

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

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

NIEUW:
SEX'O'FOON AUTOMATIEK

06-320.320.11
Toets ofdraai je eigen

sexverhaal!
NIEUW:

SEX'O'FOON BOX
06-320.329.50

Metéén debeste sexbox
met meisjes van de

Sex'o'Foon alsoperators.
HARRY'S GAY BOX

06-320.330.11
HOMOBOX

06-320.325.50
De twee grootste

gayboxen!
PARTY-LINE
06-320.330.10

IMéérinfo in de
nieuwste Gouden Gids! -

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.

Mag ik m'n
sokken

aanhouden?
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et/min.

Contactburo
Limburg. Bemidd. privé adr.,
trio's en p. ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik.

Ook dames aanw.
04499-3003.

Tanja's

Orgasmelijn
Gratis kado

06-320.323.40 (50 et p.m.)
Mindy's

Masturbatielijn
gratis kado

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

06-Sex
Relax-Line

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

!! Live !!
Sex Relax Box

06

320.324.06
Addink Prod. 50 ct.p.m.

S.M.
Party box
06-320.323.06

Talk-Productions 50 ct.p.m.

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Zin in sex met iemand die je
nog niet kent?

Probeer 's iemand te
versieren bij de
Beurtbox

06-320.325.34 - 50 et p/m
Ook met zn 2en apart!!

Wil je vreemd gaan?
Je mag zeggen wat je wil!!
Gaat 't jou alleen om sex?

Bel
de Jeukbox

06-320.325.16 - 50 et p/m
Nobel escortservice
045-459597

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

Bel de
Friemelbox

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

Tieners
Gratis PORNO kalender

50 ct.p.m.
06-

-320.320.10
Live - Live - Live

Sex-Box
06-320.325.06

50 ct.p.m.

Nimf Debbie
Alle gaatjes gevuld

50 ct.p.m. 06-

-320.320.14
"06-320.321.03"

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
6 Hollandse nieuwe
ontvangen u privé in

Club Exclusief
met gratis drankje. Escort
privétaxi mog. Ma.-zat. v.
11-23 uur. Zond. v. 14-21
uur. Industriestr. 13, Kerkra-
de-W. Tel. 045-423634.

Dacht je dat ze op de
Sex Box

over huiswerk zouden
praten...Misschien over een
lekker soort huiswerk en het
06-320.322.22 (50 et. 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.

Bekende personen zijn onze
trouwste bellers!! de

Gooische
Matrasbox

06-320.325.14 - 50 c.p/m.
Bel ook!! voor 'n sexgesprek

op niveau.
Bij ons geloven ze
nog in Sinterklaas!!

Callcutta
06-320.320.13-50 c.p/m.

Jong, jonger, jongst!!
Zij dievrouwen in 't oerwoud

zo lekker dat ze zich laten
opeten door

Kannibalen?
of emigreren ze op tijd naar..
..zoenbabwe 06-320.325.22- 50 c.p/m.

Club Rustica
Nieuwe meisjes aanwezig

v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-
West. Tel. 045-412762.
Eigen schuld als u belt

06-320.322.77
Dit is niet te verdragen,

alleen voor
sterkesex
mensen

50 et p/m
Kop op!! stamelde ik, kort en

krachtig
Beurtlijn

06-320.325.33 - 50 Ct p/m
en samen gleden wij de

glijbaan af het zwembad in,
de poel van verderf!!

Voor deuken en dellen
moet je

nombre hombre
bellen!! De opvulkampioen!
06-320.320.23 - 50 Ct p/m

Lellebellen

Glibberen en glijden doe je
bij de

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

Escortservice all-in
045-326191

Speciaal voor dames...
Sex contact lijn

Bel 06-320.320.33 (50 cpm)
Direct snel sexcontact

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

06-320.320.55
Contactbureau
Yvonne

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

Sittard.
Voor Bi, SM Paren & Trio's

Erotische afsprakenlijn
06-320.325.80

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

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

Tippellijn
06-320.330.66

Regel 'n afspraakje met die
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
Tel. 04490-42315

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 et.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 et. p/m)

Escort-Service
Tel. 04490-19534.

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

Tel. 045-419384.

’ 50,- all-in
045-423608

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

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

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

Bij jonge paren dringt hij
binnen. Hij zoekt geen geld
of zo. hij wil er bij zijn. Doe

het nog eens.
Lifeact

06-320.323.84 (50 et.p/m)
Een lenige knul sport en
traint overdag. Maar 's.

nachts... als een man dat
gave lijf

Streelt
06-320.323.86 ( 50 et.p/m)

Escort Marli
Charmant en discreet,

maakt u dag geheel
compleet.

045-451033
vanaf ’ 100,- all in.

Anita Monika
Escort 045-726740.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

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

320*325*35
Vera

privé tel. 04754-85818.

Rijpe vrouwen
Tante Ria, 40 jaar.

50 et. p.m. bel me 06-

-320*325*45
Beken je
rijk!!

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

Luister naar de betere
verhalen op 06-320.323.55.

Hardlesbi
2 kanjers tegelijk

Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
Inwijding

Jiva's Oosterse tantrasex-
lessen, allesvoor een beter

sexlevenü Les 22:
06-320.323.51 - 50 et p/m

Hollands heetste meiden
bellen de

Sabbelbox
Hier geen bandjes.

06-320.325.69
Live sex! 50 et p/m

Echte mannen gevraagd??

De broeikasbox
daar gaat het heet aantoe

als de meisjes komkommers
oogsten!!

06-320.323.54 - 50 et p/m

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

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

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

Heb je last van droge
dromen? De meisjes op de

waterbedbox
weten wel raad met jou!!

06-320.323.53 - 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.

Boys
voor heren

Tel. 045-728326.

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling van

cidressen
Geleen, tel. 04490-50921.

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
Thai Privé

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

Suffolkweg 13,
Weert.

04950-42966

Nieuw
Dag en nacht geopend.

Rijksweg Zuid 1318, Geleen
Tel. 04490-48448. Tev.

meisjes gevraagd.
06-320.326.01

Sex:biechtlijn
alléén voor volwassenen,

luister stiekem mee...
(50 et p/m)

Privehuis Diana
met Tanja, Rosy, Marilla

Patricia en Mary
045-213142

Kom 'ns kijken
U bent van harte welkom,

ook in weekends.
Nieuw, nieuw, nieuw
3 sexy stars

ook zat.-zond. 045-721759

Videoclub
va. ’20,-. Kijkotheek. Leu-
ke meisjes aanw. Tel. 045-
-718067.
Leuke JONGEMAN, 29 jr. z.
k.m. vrouw of echtpaar voor
moderne vriendschap. Br.o.
nr. 81101, LD, Postbus
3100,6401 DP Heerlen.

(Huis)dleren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.

Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Éygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. jonge, witte, zwarte,
bruine KIPPEN. Leg-mest-
kuikens en kalkoenen. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
53b, Rimburg. Tel. 045-
-320229.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes, en ara's. Tel.
04490-75359.
VIJVERVISSEN/planten/
pompen in alle maten en
soorten, alle ziektenbestrij-
ders en anti alg. Dierenspe-
ciaalzaak Jan Bergsma,
Hammolenweg 3, Keri<rade.
(t.o. Brandweer).
YORKSHIRE terriertjes,
kennel Oos-Heim, Langstr.
50 Schimmert 04404-1527.
Te k. PAPEGAAIEN, beo's,
parkieten. Tel. 04493-3228.

Te k. YORKSHIRE terrier-
tjes met stamboom, 6 weken
oud. 045-324763.
Te k. D.H. met stmb., 9 mnd.

’ 300,-. kruis, boxer/mech.

’ 150,-. 045-325517.
YORKSHIRE-TERRIËR
ontlopen op zaterdag 10 juni
zij heet Nini, terug tebez. te-
gen ’ 200,- beloning. Rade-
borg 24, Maastricht. Tel.
043-618667.
Speciale SCHARRELKIP-
PEN met snavel. Zilstraat
20, Dicteren. 04499-1341..
Tropisch ZEE-AQUARIUM
te koop met inhoud. Oude-
Kerkstraat 74, Heerlen.

Te k. ZWARTE en grijze
dwergpoedeltjes, ingeënt en
ontwormd. 04750-16590.
Weggevlogen PAPEGAAI
grijze roodstaart. Tegen be-
loning terug te bezorgen
Marktstr.3s, Hoensbroek.
045-217447.
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Concurrentie

Werpen we een blik op de toe-
komst. „De werkgelegenheid is
in Zuid-Limburg nog steeds ho-
ger dan het landelijk gemiddel-
de. Daarom heeft minister De
Korte voor de periode na 1990 al
min of meer PNL-gelden toege-
zegd voor de Oostelijke Mijn-
streek. De reden? De universiteit
in Maastricht, het MECC en aller-
lei internationale instituten zor-
gen ervoor dat de werkgelegen-
heid in Maastricht sterk stijgt".

„Na 1992 komt er gegarandeerd
een betere euregionale samen-
werking", meent de deputé:
„Maar voorlopig blijven we ziten
met verschillende stimulerings-
maatregelen". En is er sprake
van een concurrentiepositie.
„Daarom is het zo belangrijk de
IPR te handhaven om gelijk-
waardig te blijven", pleit Pleu-
meekers.

Op de korte termijn leveren de
opengaande grenzen Limburg
ook enkele nadelige zaken op,
zoals het overbodig worden van
het grenspersoneel. „We hebben
een onevenredig groot aantal
douaniers, 1300. Daarom heeft
staatssecretaris Koning van Fi-
nanciën toegezegd dat Limburg
als eerste aan de beurt' komt,
mocht zijn departement nieuwe
diensten beginnen", zegt Pleu-
meekers. Maar ja, hoe vaak opent
men tegenwoordig nog een nieu-
we overheidsdienst?

Jubilarissen

oostelijke mijnstreek redactie: 739282

Landgraaf Schinveld

" De RKTAC houdt zaterdag vanaf
20.30 uur een country and Western-
avond in zaal Dackus aan de Irm-
straat.

" Voor de cursus 'Zelfkaas maken'
van de LVB kan men zich aanmel-
den bij José Franssen, S 04450-
-1327 of bh' Corry Henskens, S 045-
-441428.

Merkelbeek
Heerlen

" De sportclub Bocholtz houdt
zondag vanaf 13.30 uur een grote
sportdag op het complex Bocholt-
zerheide.

" De schutterij St.-Eligius haalt za-
terdag oud papier op.

" De buurt Laevenweide houdt
zondag van 10.00 tot 17.00 uur een
rommelmarkt aan 't Kapelke aan de
Brunssummerstraat.

Na ruim 25 jaar gewerkt te heb-
ben bij de dienst Sport en Re-
creatie van de gemeente Heer-
len, neemt de heer H. Gijsen
morgen officieel afscheid. De
receptie vindt van 16.00 tot
18.00 uur plaats in de hal van
het gemeentehuis.

Afscheid

" Het Jeugd- en Jongerenwerk 't
Achterheukske houdt zondag van
11.00 tot 16.00 uur een rommel-
markt op plein Douve.

Q Regioredactie
v°stelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

fe°;Heer|e"* °45-739284
5°45-710317
* 045-422345

J 045-7 14876

J°45-425335
Jchar-o- Willems* °4406-15890
f °45-455506
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door joos philippens
HEERLEN - De historische da-
tum, waar Zuid-Limburg nog
steeds tegen aan hikt, luidt: 17
december 1965. Minister-presi-
dent Joop den Uyl kondigt in de
Heerlense schouwburg de gefa-
seerde sluiting van de mijnen
aan. En belooft tegehjkertyd vol-
ledige vervangende werkgele-
genheid.

Het nog langer open houden van
de mijnen kost de overheid jaar-
lijks zon 600 miljoen tot een mil-
jard gulden, wordt berekend. En
de mijnen gaan veel sneller dicht

.dan Den Uyl aankondigde. Zuid-
Limburg, met de mijnbouw als
enige economische motor,
kraakt in zijn voegen. De rijks-
overheid pompt enorme hoe-
veelheden geld in snelle vervan-
gende werkgelegenheid.
„Met de beste bedoelingen. Maar
achteraf sprekend zijn de onvol-
komenheden duidelijk. Men pro-
beerde met premies zoveel mo-
gelijk bedrijven en dus werkge-
legenheid naar Zuid-Limburg te
halen. Er werd niet gekeken of
die bedrijven hier wel een goede
voedingsbodem hadden. Als er
maar banen bijkwamen. Met als
gevolg dat veel bedrijven gefor-
ceerd verkasten en failliet gin-
gen", resumeert Jef Pleumee-
kers anno 1989.

Bal
Bh' de komst van Sjeng Kremers
als gouverneur werd het concept
van de Perspectieven Nota Zuid-
Limburg (PNL) uit de lade.ge-
haald. „Kremers heeft de politie-
ke puntjes op de i gezet en debal
kwam aan het rollen", verklaart
Pleumeekers: „Tot dan toe gin-
gen depremies rechtstreeks naar
bedrijven. Er werd op diemanier
tot 1978 geenregionaal beleid ge-
voerd en binnen de regio waren
er geen garanties voorhanden
opdat de overheden er samen de
schouders onder zouden zetten".

Terugblikkend vindt de deputé
dat de PNL-projecten gemiddeld
goed geslaagd zijn. Zelfs deDraf-
en Renbaan rekent hij daartoe.
Hoewel die met een totale inves-
tering van 29 miljoen slechts
acht vaste en 35 parttime ar-
beidsplaatsen heeft opgeleverd,
in plaats van de beoogde 180vas-
te en 190 deeltijdbanen. En vol-
gens de jaarrekening van 1987
nog met een schuldenlastvan 16
miljoen gulden kampt. „Ik be-
grijp dat het de laatste tijd goed
gaat. En na 1992 wordt het ook
gemakkelijker voor Duitse paar-
den om mee te doen, waardoor
het achterland aanzienlijk groter
wordt", relativeert Pleumeekers.
Om daar meteen zijn lijfspreuk
op te laten volgen: „Wie niets
doet, scoort sowieso niet"

Extra steun
Of de provincie het nu leukvindt
of niet, feit is dat 'buitenstaan-
ders' dekomende jaren alleen de
Oostelijke Mijnstreek extra
steun toebedelen. En in 1990
krijgt dit gebiedook al een flinke
portie uit de PNL-pot, mede en
vooral dankzij het eigen ontwik-
kelingsprogramma dat al uitge-
breid in de vijfde aflevering van
deze imago-serie werd voorge-
steld.

In 1978 ging de provincie voor
het eerst met het kabinet om ta-
fel zitten en er kwamen meerjari-
ge afspraken. In de PNL-com-
missie zitten sindsdien de ver-
schillende ministeries samen
met de provinciale overheid om
tafel. „Uitgangspunt is om de
voorwaarden te scheppen, zodat
het interessant wordt voor de be-
drijven om zich hier te vestigen.
Met name ook door scholing en
een goede infrastructuur", zegt
Pleumeekers. Het 'per se bedrijf
X binnen halen' is sindsdien af-
gezworen.

En het rechtstreekse contact met
de beleidsmakers in Den Haag
heeft effecten, die nog veel ver-
der gaan. „Denk bijvoorbeeld
maar aan de Open Universiteit in
Heerlen. Wat een geweldige in-

Lobby

Er is tot nu toe ongeveer 500 mil-
joen gulden PNL-geld besteed
aan projecten als Airport Maas-
tricht, het MECC, de Draf- en
Renbaan, het LIOF en vele, klei-
nere projecten. „Maar vermenig-
vuldig dat getal gerust met twee
of drie. Want de verschillende
ministeries plaatsen deze projec-
ten ook nog eens hoog op hun
üjst. Daardoor komt er veel extra
geld los", verklaart Pleumeekers

vestering heeft Onderwijs en We-
tenschappen daar niet ingestopt.
En dat strikt genomen helemaal
buiten PNL om!" Een voor deze
regio uiterst voordelig 'lobby-ef-
fect', dat enige tijd geleden zelfs
tot irritatie leidde in de Tweede
Kamer, omdat de PNL-commis-
sie gevraagd of ongevraagd over-
al haar neus in zou steken.

En de specifieke rol van de
Oostelijke Mijnstreek in dit al-
les? Pleumeekers hecht eraan de
juiste proporties te schetsen.
„Zuid-Limburg is op Europese
schaal een uiterst klein gebiedje.
Als je dat ook nog gaat opdelen,
kom je nergens. Wij hebben nu
een gedreven, gezamenlijke, bre-
de aanpak voor heel Zuid-Lim-

burg. Er is nog nooit zon sterke
eenstemmigheid geweest."
Dat betekent dat de Oostelijke
Mijnstreek geholpen wordt door
Zuid-Limburg te helpen. „Het
MECC (35 miljoen PNL-steun
-red) plaatst niet alleen Maas-
tricht, maar de hele regio in de
picture. Daar kan iedereen van
profiteren. Maar dan moet je na-
tuurlijk niet stil blijven zitten.
Ook de aanleg van de R73 in
Noord-Limburg is van groot be-
lang voor Zuid-Limburg. Ja, de
gezamenlijke aanpak begint zijn
vruchten af te werpen", meent
Pleumeekers, die er aan herin-
nert dat hij de opkomst van de
industrieterreinen in de Oostelij-
ke Mijnstreek al bijna twee jaar
geleden voorspelde.

Zaterdag de laatste redactione-
le bijdrage aan de imago-serie.
Met Heerlens burgemeester Piet
van Zeil, die tevens Streekge-
west-voorzitter is. Een man die
volgens JefPleumeekers in het
belang van de regio zelfs bereid
is om zich in zijn eigen gemeen-
te kwetsbaar op te stellen.

De open grenzen bieden Zuid-
Limburg veel mogelijkheden.
Maar de schaalvergroting, die
daar uit volgt vergt een geheel
andere instelling. „In België en
Duitsland krijgen ze pas nu te
maken met de mijnsluitingspro-
blematiek. Het zou goed zijn als

„Ga er maar van uit dat de Ooste-
lijke Mijnstreek volgend jaarzon 20 tot 25 miljoen gulden
krijgt", geeft Pleumeekers alvast
een voorzet. En dat is veel, want
de afgelopen acht jaarvloeide er
in totaal 'maar' zon 60 miljoen
PNL-middelen naar projecten in
het voormalige mijngebied rond
Heerlen.

HEERLEN - Een 74-jarige Heer-
lense vrouw, die voor haar inko-
men alleen op de AOW is aange-
wezen, meent dat de gemeente
ten onrechte leenbijstand voor
het betalen van gas en electrici-
teit van haar terugvraagt. De
vrouw vecht dit aan bij de Raad
van State.

per persoonBejaarde
dupe hoog

gasverbruik

De vrouw zegt dat de hoge gasre-
kening is ontstaan ten gevolge
van een ziekte waardoor zy het
snel koud heeft. Maar de ge-
meente heeft haaralleen bijstand
verleend onder voorwaarde dat
ze 50 gulden per maand terugbe-
taalt.
Over enige tijd uitspraak.

Muur gevraagd tegen
stank veehouderij

Simpelvelds gezin voor Raad van State:

Van onze correspondent
DEN HAAG/SIMPELVELD - De
familie Muijtjens, buren van de vee-
houderij van G. Klehnen aan de
Wijnstraat in Simpelveld wil dat er
een muur als erfafscheiding ge-
bouwd wordt om stankoverlast te-
gen te houden. Ransdaal

wet is toegestaan. Het zou echter
gaan om een bestaande situatie. Op
basis van de oppervlakte van de
stallen hanteert de gemeente een
maximum van 300 varkens en 68
stuks rundvee. Door een verande-
ring van droge naar natte opslagvan
de mest zou er geen toename van
stank plaats hebben.
De voorzitter doet spoedig uit-
spraak.

Hun verzoek om schorsing van de
door de gemeente Simpelveld aan
de veehouderij verleende vergun-
ning volgens de hinderwet werd be-
handeld door de voorzitter van de
afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State.

" Op de Anjelierstraat en een ge-
deelte van de Rozestraat in Nieuw
Einde wordt zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur een grote rommelmarkt
gehouden.

" In het Jeugdhuis aan de Maan-
straat 20 in Treebeek wordt zater-
dag vanaf 20.00 uur een country and
Western-avond gehouden. Er treden
bekende artiesten op en er staat een
grote barbecue, waarop men zelf
vlees kan grillen. Bezoekers worden
verzocht in Westernkleding te ver-
schijnen.

" In de Filmzaal Welterhof luistert
het jongerenkoorYouth ofSpirit za-
terdag om 19.00 uur de mis op.

In het kader van het zomer-
feest van de fanfare Les Amis
Reunis te Ransdaal wordenzondag rond 11.00 uur in de
feesthal van de heer Huntjenai
de jubilarissen gehuldigd. De
feestelingen zijn mevrouw
Tonnaer-Weerts en de heren
H. en P. Winthagen, H. en
J. Houben, H. Lortye en J. van
Oppen.

Door het bestuur van de
KNVB werd aan voorzitter
Theo Raets van de RKBSV de
gouden waarderingsspeld met
oorkonde uitgereikt. De heer
Raets maakt zich al 25 jaar lang
verdienstelijk voor de Bond.

Speld

Simpelveld
Akkoord tussen
muziekscholenen Schinnen

Tijdens de vergadering van de
Bond van katholieke schoolbe-
sturen KBO werd de heer John
Vandeberg uit Kerkrade-West
tot voorzitter gekozen. De heer
Vandeberg volgt de heer J. Bit-
ter op.

Voorzitter
" Het COC viert zaterdag de Roze
Dag. Van 12.00 tot 16.00 uur staat er
een infostand voor het gebouw, Ho-
nigmanstraat 2. Om 21.00 verrichten
de twee meiden van Chewing Gym
acrobatische toeren. Aansluitend
verzorgt de band Under Cover de
muziek. "

" De fanfare Les Amis Reunis
houdt komend weekeinde de zo-
merfeesten in de feesthal van de
heer Huntjens. Morgen is vanaf
20.30 uur de Veronica Drive Inn
Show aanwezig. Zaterdag verzor-
gen De Dorsvlegels uit Oirsbeek
vanaf 20.30 uur een Beierse avond.
Zondag wordt om 10.00 uur de
feestmis opgeluisterd door zang-
koor St.-Caecilia. Na de mis worden
de jubilarissen gehuldigd een aan-
sluitend is er frühschoppen. Vanaf
19.30 uur concerteren vier vereni-
gingen.

bioscopen
HEERLEN

Ta i'?Üy stepmother is an alien, dag.r 16.30 18.30 en 21 uur. Rivoli: The0 j?B6un- dag. 15.30 18.30en 20.30 uur.*i^n„ Vagebond, za zo wo 14 uur.
ÏJ»: Childs Play, dag. 15 18.15 en
30 io r' H5: Tequila Sunrise, dag.
iiïm en 21-30 uur, za zo ook 16.30uur.Uurain dag- 14en 20-30 uur, za zo ook
21 n anBerous Liaisons, dag. 18.30
lt jgUr- do vrij ma di ook 14 uur, za zo
t(. Uur- The Bear, za zo wo 14 uur.
irn, ";arary. dag. 19 en 21.15 uur, do; "a ai ook 14.15uur, za zo ook 16.15
k' lwins, dag. 14 18.30en 21 uur, za zorio uur. 'n Avontuur met eenleuTiZa zo wo 1415 uur- De Spiegel:
[uur acoording to Garp, do t/m ma

SCHAESBERG
F kmo: Gorillas in the mist, vrn t/mf* «15 uur.
MAASTRICHT

l»2l ->n "aked gun, do t/mzo 14.30 19T.30, Uur-ma di 2130 uur, wo 14.30en
1 2. uur- Die Hard, do t/m zo 14.30 18.30
Jf j""r. ma di 21 uur, wo 14.30en 21f3O, en ce vagebond, za zo wo
Ir, ,n ,f- My stepmother is an alien, doEr 1 8;30 en 21 uur, do vrij ook 14.30
it'dT. m wo 21 uur. Accidental Tou-
fl'wr, o Z° 1430 1830 en 21 UUr'maJtft °21 uur. Cinema-Palace: Ram
L. yaë- 21 uur, za zo ook 14.30 en 18
Kt ,aecluila Sunrise, dag. 19 en 21.30C;f> zo ook 14 en 16.30 uur. Dange-
fck u *ons- dag. 19 en 21.30 uur, za zo
.hrnm 163° uur- Palace 2: Pornopro-
■ir ra' daë- beh. za zo doorl. v.a. 13.30L £>ne-K: The Accused, dag. 22.15
,jère-nam Bombay, dag. 20 uur. bu-
ig jo e Aew over the cuckoo's nest,
»nhl?ur- Pierrot Lunaire, dag. 21 uur.Phattan, dag. 22 uur.

HEERLEN
f°«tk?aleril Raadhuisplein 19. Het
F H 17 m°ment. T/m 25/6, open di t/mjterre' Uur' aen zo 14-17 uur. Volks-
kerk "wacht. Schaapskooiweg 95.
rr 13 jan André Offermans. Open di t/m
[9.30 ~ uur. zo 13-17 uur, di en vr ook
Peru7 uur- NMK-bank, Bongerd 13.
p wan,M. Philippens. T/m 31/6, open
Uterts . agen 9"16 uur- Galerie Signe,re)d r?at 82a. Litho's van Bram van
Veris v Van 16/6 t/m 10/9- De Spiegel:
"inderS.StePhanie Weskott en Kirsten
"'iviv' m 11/7- open juni do t/m ma,"Al t/m zo, v.a. 20 uur.

Hoensbroek
iehjiri Hoensbroek. Expositie fijn-
er), erschool Driemaal Nul. T/m 2/7.
*»de ri Alfons Stadhouders. Gedu-

' Uur n-zomermaanden, open dag. 10-
-traat u, lbl'otheek, Pastoor Schleiden-
ipen , " .erk van Corvan Hoof. T/m 14/7,
'an icYdens kantooruren. ABN. Foto's
*erkn aas Schipper. T/m 15/7, openf rKdagen 9. 16

VOERENDAAL
J '«i 3n« huis- Werk van P. Meuleners.'i''ooi, ,»' °Pen werkdagen 9-12.30 uur,°°k 13.30-16.30 uur.

LANDGRAAF
Süvia galerij, Kerkberg 2. Werk van
»r, i0"eerath. T/m 25/6,open wo,do, zaM-17 uur, vr 13-20 uur.

KERKRADE
s,*in w Ho°e Anstel, Kasteel Eren-e 1Jan„erk van Jacqueline van Elsberg
Ja en 'lny van der Veen. T/m 25/6, open
laasir,°. 17uur-Rodahal. Onbekende

°Pen "f'rumenten. Van 25/6 t/m 23/7,'na t/m vr 14-17 uur.
SCHIMMERT
V^Oensel, Haagstraat 5. Werk van
7/6 orTUys en Pierre Everharz. T/mL Pen do t/m zo 14-17 uur.

AMSTERADE
i°- IVprbCr,Jns-Beckers, Hoofdstraat 58-

-'■» 2S/r Van Adri Markus en To Cryns.
* *°. open do t/m zo 14-17 uur.

MAASTRICHT
1 a^t,enmuseun»- Vroege Italiaan-
-3 °17 u, rkunst T/m 9/7- °Pen di t/m vr
je v* Brl' Za en zo u"l7uur- Retrospee-

* r'faaturm^an Velde- T/m 3/9- Gale«ei e<Dnc ?' Ka Poenstraat 24. Permanen-
-5 van steeds wisselende ob--4 ! uUr rPfn Wo vr 1318uur. za 13--i !*n Hai-V■ ï,r,e Dis- Tafelstraat 28. Werkjf° 13-iTle Bartels. T/m 5/7, open wo t/mIS 23 uUr' Ga'e"eArtifort, St. Anna-!, '6.0d„ erk van Gerard Bijnens. T/m5 Si"'- Gal ma t/mvr 9-17-30 uur, za 10-16

' , erk v*,„r!- Wolfs> Hoogbrugstraat 69.

' /^«Wn i„ , rgriet de Bruin. T/m 25/6,V Z ,n,"i8 uur, do 18-20 uur, vr 14-18. l>sar< o uur' zo 13-17 uur. Galerie
?Ula BIL ote Gracht 43. Werk van Ur-
i 4 on!'Ni en Jos van Wunnik. T/m'/«■ie pP

a
e
h
n dl t/m za 13.30-17.30 uur. Ga-IVIB Wn» ,Brusselsestraat 80. Werk vani7 üurr ■ /m 19/6- open vr t/m zo 13--uen. Rpm?. er,e Schuwirth & van Noor-, eldhu£ i?, traat M- Installatie van M.J.VUr' do i’,m 18/6-°Pen wot/m za 14-18

j/'JUiof io ~, uur- Galerie Noortman,
?/6.oDl^J-Werk van Val Archer. T/m??bastion m,Za,1018uur' Plons' Ma"i'm 25/K

n 52- Werk van Hannie Fijten.Ksl open do zo 13-17 uur.
o eeuw! Vernement> Vrijthof 18. 18-
-h aaflanH en Portretten van Ron'N^,, Tijdens zomermaanden,g> ia in ,T17 uur, do 10-13en 14-17 uurr'^erstrai, u.ur' Galerie Van Rijn, St.
n gouaoh 5' Schilderijen, aquarellen
KPen di t/ van Maastricht. T/m 1/7,
he Vr i,hm,za 1218 uur. Perroengale-,S»>s TV 0.35" Werk van Car«er en
\r r Iftsti. 24/6' °Pen wo t/m za 13-18
p^Weni Ut voor bestuurskunde, OL
ha»a T/W, ,' n,„22- Werk van Joaquin
h°-bank rl4/7: °Pen dag. 11-17 uur Ra-

*">« f' üoschstraat 108-110.Werk vantii^mmens- Tot eind augustus,
openingsuren bank.r^T""" ■ 1

Mestwater
De familie Murjljens zegt dat de
stank van de op vijftien meter af-
stand gelegen veehouderij brj zuid-
westen wind hun huis binnen-
dringt. Door de uiterst onhygiëni-
sche bedrijfsvoering, waarbij mest-
water uit de opslaghoop over de
plaats loopt, zou de stank erger zyn
dan noodzakelijk. De nieuwe ver-
gunning is volgens Muijtjens een
verslechtering van de oude situatie
doordat Kleunen een gierkelder
mag aanleggen, waardoor het mest-
water door de slechte fundering de
woning van Muijtjens binnendringt. Bocholtz

Van onze verslaggever
SCHINNEN - Na de trammelant
van vorig jaar Inkt er overeenstem-
ming te zijn bereikt tussen de ge-
meente Schinnen en de muziek-
scholen van Sittard, Geleen, Heer-
len en Brunssum over de bezuini-
gingen op het muziekonderwijs. De
eerder door de gemeente Schinnen
voorgenomen bezuinigingen (zon
43,2 procent) joegen de directiesvan
de scholen op de kast. Nu kunnen
de scholen zich vinden in een zoge-
naamde budgetfinanciering over
een periode van driejaar tot 1991.

" Onder het motto 'Eine blaue
Stunde' worden morgen liedjes van
Bercht, Weil en Leander ten gehore
gebracht tijdens het Café Chantant
in het Grand Theater, Kerkberg 4 in
Waubach. Uitvoerenden zijnKaren-
anna, Marjan Soerterboek en Ar-
thur Angelier.

Dit betekent concreet dat de ge-
meente Schinnen dit jaarnog 84.500
gulden voor het muziekonderwijs
reserveert, volgend jaar 58 mille en
in 1991 nog slechts een halve ton.

Brunssum

Klerjnen meent dat deze kelder een
verbetering van de hygiëne is om-
dat de open mestvaalt kleiner
wordt. Hij zegt in negen jaar tijd
nimmer klachten van de familie
Muijtjens ontvangen te hebben enal die thd rekening met hen te heb-
ben gehouden. Een nieuwe aan-
vraag van een vergunning volgensde hinderwet houdt volgens Kleij-
nen niet in datzijn ouderechten ophet aantal te houden dieren vermin-deren.

Hoensbroek
" In het kader van het 70-jarig be-
staan van de harmonie T.O.G. Wei-
ten wordt zaterdag in 20.00 uur in de
grote zaal van Auberge De Rousch
een galaconcert verzorgd door de
korpsen waarvan Ger Akkermans
dirigent is. Uitvoerenden zijn
T.O.G. Weiten, en de fanfares Julia-
na Holtum-Born en Eendracht
Nieuwenhagerheide. Entree vrije
gave. Men kan parkeren op de par-
keerplaats van het ziekenhuis.

Promotie
Oud-Heerlenaar ir Fred Heem-
stra, nu wonend in Eindhoven,
promoveert volgende week
vrijdag om vier uur aan de
Technische Universiteit aldaar
tot doctor in de bedrijfskunde.
Zijn proefschrift is getiteld:
'Hoe duur is programmatuur?'

" In het dienstencentrum De Kof-
fiepot wordt zondag vanaf 14.00 uur
een koffie-uurtje gehouden. De in-
gang van het dienstencentrum is
verplaatst naar de Kasteellaan.

" In dr Brikke-oave wordt van 16
juni tot en met 7 juli een expositie
van 50 jaar grafieken gehouden. De
tentoonstelling vormt de aanzet
voor de grote grafiektentoonstelling
in het kader van de Ilse Franken-
thal-grafiekprijs, die in november in
Brunssum gehouden wordt. Ope-
ningstijden: Maandag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, van
14.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 21.00
uur, 's zondags van 14.00 tot 17.00
uur.

Norm
De vertegenwoordiger van de ge-
meente Simpelveld geeft toe dat er
meer dieren op de boerderij zijn dan
volgens de afstandsnorm van de
brochure Veehouderij en Hinder-

Wat er daarna gaat gebeuren is nog
niet bekend. Ook moet nog een op-
lossingworden gevonden voor twee
leerlingen uit Schinnen die de mu-
ziekschool in Beek bezoeken. De nu
te sluiten overeenkomst met de vier
scholen geldt niet voor Beek. Wet-
houder Teun Hendrikx wil dat voor
deze twee leerlingen dezelfde be-
dragen worden uitgetrokken als
voor de andere kinderen die mu-
ziekonderwijs volgen.

" De Heerlense schouwburg was in 1965 te klein toen Joop den Uyl de mijnen voor passé
verklaarde. Een uitspraak met gevolgen die zich tot op heden laten gevoelen.

Samen sta je sterk
bij de subsidiedans

Oostelijke Mijnstreek krijgt in 1990 ruim 20 miljoen PNL-geld
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Een typisch voorbeeld van die
succesvolle aanpak is de EFRO-
subsidie, vindt Pleumeekers.
„Die heeft alleen zoveel opge-
bracht doordat de projecten in
één groot plan zijn gepresen-
teerd. I'Union fait la force!"
Sinds 1980 is er 125 mihoen
Europese subsidie binnenge-
haald door de hele regio. En
daarom betreurt Pleumeekers
het dat de EG de komende jaren
die eenheid verbreekt en zich
met name op de Oostelijke Mijn-
streek concentreert.

„Voor de EFRO II komt Maas-
tricht niet in aanmerking, en dat
begrijp ik niet. We willen niet
eens meer geld, als je de samen-
hang in de regio maar niet ver-
stoort. Daar pleit zelfs Heerlen
voor. Men ziet namelyk dat die
gezamenlijke aanpak werkt", on-
derstreept Pleumeekers. Om
daar aan toe te voegen dat het
niet toevallig is dat de provincie
Limburg jaarlijkstwintigtot der-
tig miljoen aan eigen middelen
in het sociaal-economische be-
leid stopt. „Dat is veel meer dan
een grote provincie als Zuid-Hol-
land".

ze er zeer snel bovenop komen.
Want wat is betervoor Zuid-Lim-
burg: dat er een nieuw bedrijf
komt in Delfzijl of in Hasselt?
Juist!", legt Pleumeekers uit.

Daarnaast noemt Pleumeekers
ook de Investerings Regeling
Premie (IPR) 'een zeer slagvaar-
dig wapen. Nietvoor niets zijner
jaren geweest dat een derde van
het landelijke IPR-bedrag naar
deze regio gevloeid. Bedrijven
krijgen via de IPR 25% van hun
investeringen terug, en dat is in
Zuid-Limburg jaarlijks goed
voor zon kleine 70 miljoen gul-
den gemiddeld.

imago

Limburgs dagblad

klein journaal

oostelijke mijnstreek

exposities
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Als unu kiest voor een nieuwe Mazda huidige auto. Volop voordelige redenen
323 LX of GLX (in hatchback- of sedan- dus om nu naar de Mazda-dealer te rijden,
uitvoering) dan begint het voordeel al Bekijk en beproef de voordelen van een
meteen in de showroom met een gratis Mazda 3 23 LX ofde iets luxer uitgevoerde
"safe" accessoire-pakket ter waarde van GLX (in hatchback-ofsedan-uitvoering).
F 1500,-.Dat is mooi meegenomen. En als Veel ruimte, veel comfort. En veel
u liever contant voordeel wilt, dan kan keuze: want de Mazda32 3 is leverbaarmet
dat ook. Het contante voordeel bedraagt een 1.3 len 1.5 1 benzinemotor, met een
dan F 750,- zoals dit wettelijk is voorge- 1.31 injectie en 1.61 injectie (US norm '83)
schreven. i_.p^_^fWflgMfffI°^ met een * diesel.

Bovendien geeft de U vindt het adres
Mazda-dealer een van e dichtstbijzijnde
aantrekkelijke hoge in- MtfilfilAißi 12j 2 Mazda-dealer in de
ruil-prijs vooruw R SRI Gouden Gids.
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Ut MA/J M H * HATCHBACK ISLEVERBAAR VANAF F 21 100.-. IN SEDAN UITVOERING VANAF F 23 713.-. PRIJZEN INCLUSIEF BTW DEZE AANBIEDINGIS GELDIG V(X)R AUTO'S LEVERBAAR UITVOORRAAD VANDE IMPORTEUR OF DEALER
1 )E AKTIEPERIODE DE AANSCHAFDATUM IS DE DATUM VAN ONDERTEKENING VAN DE KOOPOVEREENKOMST IN DE PERIODE 3 JUNI 89T/M 15JULI 89 AFLEVERINGSKOSTEN F 390.- DIT AANBOD GELDT ALLEEN VOOR
I PARTR-.l LIER \AN TE KOPEN MAZDA PERSONENAUTO'S DE SPECIALE VERSIES. FINISH, ENSIGN. IRIS. "R" EVENALS 323 ESTATE VALLEN NIETONDER DEZEAKTIE IMPORTEUR; AUTO PALACEDE BINKCHORST BV. DEN HAAG. TEL : 070 489400

t .^^-^———~T. ~\ ~. 1 LOVEN HEERLEN B.V.
lIIA/ flPsllPt" Palemigerboord 401. Heerlen
"^■» """*""■■#■■ L'-.—'-.l Telefoon 045-722451

1 AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. 1 AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
j 'jastricMenaan 22-26 Been Kruisweide 3 Nieuwsladt j Langheckweg 2. Kerkrade

|„'■-,.;-! Teletoon 04402-71920 U.L.-.j Teleloon 04498-53055 fTT-r^l1 Teletoon 045-464646

3 AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF 2 AUTOBEDRIJF LEYMBORGH I RADREMA AUTO'S
Klinkenberg 138 Meerssen Bornerweg 5-8. Limbncht Galioenweg 73 (Beatnxhaven). Maastricht... -■" i betoon 043-642697 j—^ Teletoon 04490-15838 i,,'.'-..1-.! Teletoon 043-632250

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

ri.ri-o.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Daklekkage

bel 045-219615
H Arndts

dakservice
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Van maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt uuw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

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.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Opritten en TERRASSEN in
klinkers of sierbestrating.
Prijsopgave tuinaanleg 045-
-423699.
VOORDEURLUIFELS v.a.
’225,- , div. modellen uit
voorraad, ook compleet ge-
monteerd leverbaar.Geurten
045-212531, Hommerter-
weg 27, Hoensbroek.

Wonen Totaal

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

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

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

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 Heerlen, bij tennishal OPRUIMING show-
roommodellen manou en pitriet meubels. Rohé Varachin,

Germa maandag en dinsdag gesloten
20 - 50% Korting

Kastenwanden exact voor u
op maat gemaakt door:

Uw EXCLUSIEF adviseur
Rentenaar

Interieur
Ten Esschen 26, Heerlen
045-752590 bij tennishal

maandag en dinsdag
gesloten.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor

ongekend lage
prijzen

Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bijl

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Voor 'n mooie sortering
VLOERBEDEKKING en
gordijnen gaat U naar
Woninginrichting Howa. M.
Snijders, Nieuwstr. 12-14,
Hoensbroek. Te1.212900.
Modern bruin leren BANK-
STEL, 3-2-zits, 2 jaar oud,
als nw., / 1.450,-. Tel. 045-
-221964.
Te k. CHESTERFIELD leren
Bankstel, barokstijl, eet-
hoek, enz. Perz. tapijten. Al-
les als nieuw!! Tel. 045-
-223094 of 323751.
Te k. eiken BANKSTEL met
salontafel, vr.pr. ’350,-.
Tel. 04459-1806.
Massief eiken KLOOSTER-
TAFEL en 4 stoelen; mas-
sief eiken dressoir, z.g.a.n.
Tel. 045-717276.
Te k. bruin leren BANKSTEL
zw. eiken met zw. eiken tafel
3-zitsbank, 2 faut., zw. eiken
eethoek en zw. eiken tafel,
eiken leren bankje, nw. pr.
’9.200,- nu ’2.500,-, 1 1/2
jr. oud. Tel. 045-323178.
Mech. SLAAPKAMER te k.,
pr. ’2.700,-. Tel. 045-
-321597, na 14.00 uur.
IJSKAST ’95,-, diepvries

’ 225,-, gasfornuis ’ 95,-,
wasaut. comb. AEG ’ 275,-.
Tel. 045-725595.
BANKSTEL eiken ’275,-
-slaapk. compl. ’ 350,-, eeth.
eik. ’ 250,- enz. Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek.
Te k. compl. eik. oma slaap-
kamer, oude antieke BANK,
nieuw bekleed, tev. trap-
naaimachine. 045-352839.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Computers

computerslcomputerslcomputers!
Showroom modellen

tegen aantrekkelijke korting
IBM PS/2 model 30 van ’ 6400,- voor ’ 3.195,-

Tandon Pac2B6 plus met 2 verwisselbare schijven
van ieder 30 MB van ’ 6.980,- voor ’ 4.995,-.

Tandon PCA 40 plus van ’ 5.995,- voor ’ 3.995,-
Victor Vicky van ’ 2.595,- voor ’ 1.995,-

G2AT 40 Plus van ’ 5.995,- voor ’ 4.395,-
G2386 SX 40 MB van ’ 7.495,- voor ’ 5.995,-
G2LAPTOP 20MB van ’ 7.995,- voor ’ 6.195,-.

Prijzen excl. BTW
Peter Willems Computers en Software
Voskuilenweg 61, 6416 AH Heerlen

Tel. 045-712054
I———i .

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.
■ ■ ■ . ' ' ■ .

Braderieën/Markten

Grote vrije markt
Zaterdag 24 juni a.s. grote vrije markt rondom Makado-
Beek, (alléén voor particulieren) voor ml. 04490-74669

Diversen

Nu inblikken
van

Vakantievlees
Martien Arts, Dorpstraat 86, Brunssum.

Tel. 045-252823

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

Voor uw WERKKLEDING,
laarzen en schoenen, ook
met stalen neus enz. enz. Bij
K. Stienstra en Zn., Wagen-
schutsweg 21, Palemig-
Heerlen. Tel. 045-722334.

Voor werkkleding zeer groot
en klein, voor hem en voor
haar, moet u bij WERKKLE-
DINGSHOP Wijzenbeek
zijn. Corneliuslaan 24,
Heerlen-Heerlerheide. Tel.
045-220769. Donderdag
koopavond.

Firma ALLTECH metaalde-
tectors verkoop en verhuur.
Wij zijn dealer van compass
-tesoro-white's. Voor alle
inlichtingen 045-325729.

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Te koop PORNOVIDEO-
CASSETTES v.a. ’ 22,50 of
5 voor ’ 100,-, videotheek
"Eroland", Stationsstraat 31,
Sittard en Brusselse Poort,
Maastricht.
Nu vol airconditioning en
enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, u
blijft komen. 045-353489.
De massage van VERONI-
QUE is meer dan uniek. Tel.
045-228481.
Welke JONGEMAN (14-16
jr) wil mee helpen om een
busje te onderhouden en
mee te gaan met dagtochten
in het weekend. Info reis-
vereniging Movie Story,
Heerlerheide, 045-226123.
Dagelijks verse aardbeien te
k., Kleuters, Vogelsvalde-
renweg 11, Merkelbeek. Tel.
045-250497.

Radio e.d.

Top Hi-fi

| gggggéém^ccfmo

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moet
zijn. Kom dan naar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleurerr tv-

video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Sharp midiset

SG 45, met
tuner, verster-

ker, dubbel cas-
settedeck en
platenspeler
geen 619,- of
398,- maar

298,-.
Maar ook: kleuren-TV,

grootbeeld met stereo en te-
letekst, mcl. afstandsbedie-
ning, UX2S geen 1.885,- of
1.398,- maar 1.098,-. Maar
ook: Sony versterker 2 x 40
WS AX 250 geen 330,- of
268,- maar 198,-. en nog

veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Te k. gebr. TUNER va.

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

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

Huw./Kennlsm.

PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Bewijs
verplicht. Het bestuur.
JONGEMAN 32 jr. z.k.m.
nette vrouw plm dez. Ift. Br.
o.nr. B-1121.LD, Postb.
3100, 6401 PP Heerlen.
Goed uitz. en goed verz.
weduwn. (51 jr.) zkt. langs
deze weg serieuze kennism.
v. duurzame relatie met
VROUW (ca. 45 jr.) met 'n
aantr. en goed verz. uiterlijk
(anders onn. te reag.) om
nog iets v.h. leven te maken.
Kind geen bezw. Brieven
liefst met foto o.nr. B-1124,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Dond., vrijd., zat. en fl
gez. DANSAVONDEN!
fé De Pijp, MaastricWflJ4, Übach over WormjJ
Zoekt U een serieuzeflj
bel dan Huw. rel. bemflj
"LEVENSGELUK"
211948. _

wM
JM

TV/VideoJj
Te k. K.T.V., VidecTéÜWl
reo-inst. Bijv. stereo 1
va. ’ 1495,- 68 cm. T
K.T.V. va. ’ 75,-. Gem]
financiering mog., oo*\
uitkeringsgerechtigden l*,
R.T.V. Van Voorst, &l
weide 48 Heerlen. Tel
213879. __M
Goede KLEUREN-TVJgarantie. Philips groo^
va. ’145,-. Zeer grote»
tv's. Occasioncentrum ■
Grasbroekerweg 25, 1
len. Tel. 045-724760J
Te k. gevr. DEFECTE!
ren TV's vanaf '81 WM
vermelden) en def. *)/■
deo's. Tel. 045-7237J&MKLEURENTELEVISIES.!
Philips, Blaupunkt, ITJ
af ’ 95,-. Radio/tv Franj
Bokstr. 33 Heerlemflj
Tel. 045-213432.
Nw. top merk KTV 9
stereo, teletekst, af?Svan ’ 1.695,- voor f^mmr. mog. F. Meyer, VJJstr. 15, Heerlen. 4l7g?M
Videoree. VHS /3JfMmnd oud ’ 750,-; rOflJcm ’95,-, ’275,-; fM29 progr., teletekst f,
39 progr., teletekst ’*16 progr. ’350,-; 12r
’195,-, ’245,-. F. Mfj
Verzetstr. 15, H*
417651.
STEREOTOREN te k<Jjk
video VHS. Tel. QtëJjM

Kunst en Anti^i
Wedden dat !! U bij WW
Antiques zeer zeker zi*B
gen voor uw antieke * I
BELS, klokken en j*
etc. Amstenraderwe9
Hoensbroek Centrum
opend; dond. vrijd. za
Tel. 045-211976.
De grootste en moois*
tering BRETONSE ja<Jj
Henri Deux kamers, s'^kasten en veel EW
kleinmeubelen. Een
aan onze showroom
moeite waard. An"
Palmen-Heynen, lang*
Hey 9, Sittard (IndusjJS
Noord). Tel. 044903^
Onze kwaliteit bewijs
zelf met de jaren.
Simons Dorpstr. 45A. j

(t/o ingang kerk, naas'^rest.). Donderdag -avond. Tel. 045-2433>
Te koop ge^>

Te k. gevr. oud IJZ^metalen, sloop- en sCy
auto's. Tel. 045-2*;
b.g.g. 272516 ook 'sj^
Wij kopen GOUD enz* i
kontant geld. Verseve^
roleastr. 80A, Heerlen g
045-714666. _y.\
BAKFIETS te koop. <vraagd. Tel. 045-463/^

Muziek^
PIANO'S huur met V
recht van ’ 65,- tot ’ 'ji ï
p.m. Gratis transport-.^ j,
merken gebruikte *Ti 'i’450,- per jaar. VaO
Westersingel 42, p

010-4363500. _^Jj
Zoekt U TIROLERN'jV
en Schlagers bezoe^feens Tony Lang
Steenweg 26, Sittard^ 1
GITARIST/zanger g^d-Jdans-amusementsork%J
Tel. 04493-4434 of r\
19979. y

Hulsh.arttkegji
Voor een KOELKAST.'|3j
vries, wasautomaat °plato. Het juiste )!
"Vriesko" SittarderW ey ,
H'len Tel. 045-7273fV\Kachels/Verwa^
Grote ZOMERKORT'Jjj'
De Kachelsmid, Wa^gd
Klimmen. Tel. Q44sg>jjj!
Te k. partij KOLOM^J
TOREN hg. ca. 50 c'3e I
lengtes. Tel. §të-j&vy\

Literatuur^
'Te k. 1e jaars stym
BOEKEN M.D.G.O. Y*J
schorten mt. 46.
65, Landgraaf 045^!^

■*s
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Bastiaan Poortenaar, gisteren ope-
roepen door het wegvallen van Gijs
Weterings (knieblessure), paste zich
tegen de drievoudig titelverdediger
in het gelouterde gezelschap en op
het hoge niveau moeiteloos aan. En
ging zelfs voor in de strijd, toen zijn
ervaren collega's het uitzicht op een
positief resultaat dreigden kwijt te
raken. In die zin werd de Bilthove-
naar de exponent van de verander-
de mentaliteit, die sinds kort het
nieuwe elan vormt van het Neder-
land elftal-nieuwe-stijl.

„Schitterend", stamelde de zeven-
voudige international naderhand.
„Een goal maken tegen West-Duits-
land en dan ook nog het winnende
doelpunt. Daar zijn geen woorden
voor".

De ook al door Hans Jorritsma eer-
der geroemde mentale ombuiging
heeft de nationale équipe in de on-
wezenlijke metropool verder ge-
bracht dan de bondscoach waar-
schijnlijk zelf vooraf had kunnen
bevroeden. Met het eveneens nog
ongeslagen Australië (gisteren 2-1
tegen Groot Brittannië) is de ploeg
al zeker van een medaille. Door de
verrassende nederlaag van India
(vrijdag de tegenstandervan Neder-
land) tegen Pakistan (1-0) is het duel
met de Aussies van zondag een ech-
te finale geworden. „Het gaat alleen
nog om de kleur", stelde de tech-
nisch leider naderhand breeduit la-
chend vast.

Tijdens de glorieuze triomf op de
Westduitsers bleek de bezetting van
de linksachterpositie opnieuw een

" MADRID - Real Valladolid heeft
zich geplaatst voor de finale van de
strijd om de Spaanse voetbalbeker.
In de finale speelt Valladolid tegen
de winnaar van Real Madrid en At-
letico Madrid. Doordat de Konink-
lijke, al landskampioen, het eerste
treffen, 'uit', met 2-0 hebben gewon-
nen is de kans groot dat Real Valla-
dolid volgend seizoen de tweede
Spaanse vertegenwoordiger is in de
strijd om de Europa Cup 2, waar-
voor titelhouder Barcelona reeds is
geplaatst.Donderdag 15 juni 1989 "31

Rob Ehrens breekt
met 'IJzeren Man'

Werkgever Gordijn houdt vast aan contract Lewis daagt
Johnson uit

Amierka wil wereldrecord 100 meter
probleem. Cees JanDiepeveen, nor-
maal de motor op het middenveld,
heeft op die plek duidelijk nog aan-
passingsmoeilijkheden. In de twee-
de omloop nam Jack Brinkman die
plaats over. Pas na die omzetting
keerde de rust terug in het hart van
de defensie, die opnieuw grote ga-
ten liet vallen. Dat de schade in de
eerste omloop tot een 1-0 achter-
stand (strafcorner Carsten Fischer)
beperkt was gebleven, had dan ook
meer met geluk dan met degelijk-
heid te maken.

De flitsende start na rust met twee
goals in een minuut' bracht de om-
mekeer. Eerst verzilverde Maurits
Crucq een vernuftige strafcornerva-
riant en vervolgens tikte Bastiaan
Poortenaar de bal binnen na een
solo van Torn van 't Hek.

Uitslagen: West-Duitsland - Nederland 1-2
(1-0); Australië - Groot-Brittannië 2-1; Pa-
kistan - India 1-0. Stand: Nederland 3-6 (7-
-3); Australië 3-6 (9-6); Pakistan 3-2 (6-7); In-
dia 3-2 (5-6); West-Duitsland 3-2 (5-6); Gr.
Brit. 3-0 (2-6). Vandaag is een rustdag.

TORONTO- De Amerikaanse atleet
Carl Lewis heeft gisteren tegen een
Canadese televisie-maatschappij
verklaard dat hij bereid is in actie te
komen tegen Ben Johnson. Het zou
dan moeten gebeuren tijdens een
speciaal georganiseerde wedstrijd
want de Canadees is geschorst. De
Amerikaan vindt dat de opbreng-
sten van het duel ten goede zouden
moeten komen aan de strijd tegen
het gebruik van stimulerende mid-
delen.

" Frank Greenberg, voorzitter van
de Amerikaanse atletiekbond (TAC)
heeft in Houston verklaard dat zijn
organisatie al het mogelijke zal om
doen Carl Lewis erkend te krijgen
als recordhouder op de 100 meter.
Johnson liep op 30 augustus 1987 de
tijd van 9,83 seconden, die nog
steeds op de wereldrecordlijst staat.
Indien het record van Johnson ge-
schraptwordt komt Carl Lewis, met
zijn tijd van 9,92 (Seoel, finale 100
meter) bovenaan de recordlijst.

door wiel verheesen

Heerenveen
rukt op
HEERENVEEN- Heerenveen doet
weer volop mee in de strijd om het
kostbare toegangsbewijs voor de
eredivisie. De Friese club behaalde
gisteravond in het Abc Lenstra-sta-
dion zwoegend zijn tweede over-
winning, 2-0 op Excelsior, en verkl-
einde de achterstand op koploper
NEC tot een punt.

Heerenveen - Excelsior was voor
10.500 toeehouwers het duel tussen
elf Friese zwoegers en evenzovele
Rotterdamse zomeravond-voetbal-
lers. De Friezen hadden uitsluitend
oog voor het resultaat, vergaten alle
franje en liepen vrijwel constant
achter de tegenstanders aan. Excel-
sior maakte slechts een klein half
uurtje na de rust de indruk te vech-
ten voor de laatste kans op promo-
tie.

" DEVENTER - Het promoties-
pook blijft dreigen voor NEC en Go
Ahead Eagles. De krachteloze en
machteloze 0-0 deed beide ploegen
recht en het publiek onrecht. NEC
was gekomen om niet te verliezen.
De Adelaars, zonder Lodeweges en
Voskamp, misten door gebrek aan
kwaliteit en aanvalskracht de mid-
delen om het streven van NEC te
voorkomen.

CHIO Aken behoort - in een open-
hartig gesprek met zijn werkgever
alsnog tot een vergelijk te komen.

„Mijn besluit om na zes jaar het
dienstverband te beëindigen en als
zelfstandige ondernemer verder te
gaan staat vast. Het betekent aller-
minst, dat ik mijn wedstrijdaktivi-
teiten staak. Integendeel. Ik heb op
sportief vlak nog veel ambities", al-
dus betrokkene.

AKEN - Springruiter Rob Ehrens stapt op bij
zijn werkgever Gordijn in manege De IJzeren
Man in Weert. De 31-jarige bedrijfsleider wil als
zelfstandig ondernemer zijn werkzaamheden in
de paardesport voortzetten. Adrie Gordijn daar-

Co., entegen is vast van plan om Ehrens aan diens
ij^l^ctuele verplichtingen te houden. Zij komen er op neer,
\^ uit Slek/Echt afkomstige en in Weert woonachtige top-
ïlttj r na het beëindigen van het dienstverband twee jaar geen

v'teiten in de hippische wereld mag ondernemen.

Heerenveen-Excelsior 2-0
Go Ahead Eagles-NEC 0-0

Stand:
NEC 3 2 10 5 3-1
Heeren 2 0 14 7-2
Go Ahead Ei. 3 1113 3-5
Excelsior 3 0 0 3 0 1-6

Karakteristiek:
Go Ahead Eagles - NEC 0-0. Scheidsrech-
ter: Bakker. Toeschouwers: 8.000. Gele
kaarten: Boere. Wilson en Decheiver (allen
Eagles). Arts en De Wit (NEC).
Heerënveen - Excelsior 2-0 (1-0). 16. D.
ge 1-0 (strafschop); 84. Pot 2-0. Scheid:
ter: Houben. Toeschouwers: 10.500.

Programma:
zaterdag 19.30 uur:
Excelsior-H.
NEC-Go Ahead Ei

Groep 5:
Noorwegen - Joegoslavië 1-2 (0-1)
Stand:
Schotland 5-9
Joegoslavië

5-4
Frankrijk
Cyprus

Groep 3:
IJsland - Oostenrijk 0-0
Stand:
Sovjetunie 5-8
Turkije
Oostenrijk 44

DDR

Vergelijk
Desondanks hoopt Rob Ehrens
die wegens vormgebrek van zijl
toppaarden voor het eerst sind
1980 niet tot de deelnemers aai

indien hij het bij zijn baas voor ge-
zien houdt, het recht heeft om te
vertrekken. „Wij leven", aldus Gor-
dijn, „in een vrij land, maar in het
onderhavige geval bestaat er na-
tuurlijk wél nog de overeenkomst.
Ontsnappingsclausules (Ehrens zou
bijvoorbeeld via een stroman aktivi-
teiten kunnen ontwikkelen, red.)
zijn uitgesloten".

wI\ /\or>tract is een contract", al-
'Nte Gordijn. „Beide partijen
IW n dit respecteren. Anders
« j. er> overeenkomst geen waar-
'%^ doet verder niets af aan de

die er in persoonlijke
''''(Ui? 11 bestaan. Overigens kan ik
Vf brief die ik kreeg van Rob Eh-
jW 'et concluderen dat hij op-

|jj. * ga er derhalve ook van uit,
\ J het uitgestippelde program-Vh *■ onder andere het grote
Sh°°' binnenkort in Stockholm,aaal afwerkt".
I°°r,
% u et overige huldigt Adrie Gor-

let standpunt dat Rob Ehrens,

Ehrens ontkent, dat de minder flo-
rissante resultaten in de voorbije
maanden van doorslaggevende aard
zijn geweest om manege De IJzeren
Man, de rug toe te keren. „Ook in de
topsport is het een heel gewone
zaak, datje wel eens met een minder
goeie periode te maken krijgt", zegt
hij. „Zoiets moetje incalculeren. De
verkoop van Sunrise, het paard dat
vorig jaar voor veel geld naar Ame-
rika ging, heeft evenmin iets met
mijn beslissing te maken. Ik ontken
niet, dat een samenloop van gebeur-
tenissen uiteindelijk tot mijn stap
geleid heeft". In CHIO Aken doen
overigens steeds sterker wordende
geruchten de ronde, datRob Ehrens
met zijn Westduitse kollega Ludger
Beerbaum, die door privé-omstan-
digheden uit de stal van Paul
Schockemöhle is gezet, een samen-
werkingsverband start.Tweede dag CHIO Aken trekt 27.000 toeschouwers

Gabathuler verovert
Duitse springtitel

" Vorig jaar was Rob Ehrens, op Topaz, nog deelnemer aan
CHIO Aken. Momenteel heeft de springruiter uit Weert andere
zakenaan zijn hoofd. Foto: DRIES LINSSEN

MILAAN - AC Milan heeft gisteren
voor slechts 19.500 toeschouwers
Sampdoria met 3-1 verslagen in een
wedstrijd om de Italiaanse Super-
cup. In het duel tussen de lands-
kampioen en de bekerwinnaar van
het vorige seizoen waren de Neder-
landers bij AC Milan weer succes-
vol. Rijkaard zorgde in de 18e mi-
nuut voor de gelijkmaker nadat
Vialli vijf minuten eerder de score
had geopend. In de tweede helft
duurde het tot ongeveer een kwar-
tier voor het einde alvorens AC op
voorsprong kwam door Mannari.
De winst werd pas veilig gesteld in
de laatste minuut toen Van Basten
van elf meter de doelman var
Sampdira kansloos liet.

AC Milan
'super'

Dopingjacht
" Het bestuur van de Internationa-
le Amateur Atletiek Federatie
(IIAF) heeft gisteren bekend ge-
maakt dat het de jacht op gebrui-

voor vierspannen (7.00 uur),
dressuur Intermediaire II A en
Intermediaire II B (9.00 uur) en
springwedstrijden (11.30; 14.00;
16.30 uur).

Rob Ehrens heeft in het voorbije de-
cennium een reeks schitterende re-
sultaten behaald. Hij was deelne-
mer aan een paar Olympische Spe-
len, veroverde enkele nationale ti-
tels en legde, individueel en als lid
van de Nederlandse ploeg, beslag
op eremetaal in zowel Europese- als
wereldkampioenschappen. Het
aantal Grote Prijzen waarop hij be-
slag legde is groot. „Mijn eerstvol-
gende wedstrijd vindt volgende
week plaats in Nuenen", zegt hij.

„CHIO Aken moet het verder zon-
der mij als toeschouwer stellen. Ik
heb in de manege werk genoeg. Vol-
gend jaarhoop ik weer in Aken pre-
sent te zijn. Als springruiter, wel te
verstaan".

Resultaten

" Josef Neckermann, de grond-
legger van de Sporthilfe in West-
Duitsland, werd tijdens het dres-
suurnummer in Aken getroffen
door een lichte hartaanval. Zijn
toestand is niet ernstig. Waar-
schijnlijk kan hij deze week al
het ziekenhuis verlaten.

Romario inzet
conflict tussen
PSV en Brazilië

" PARIJS - Diego Ma-
radona blijft bij Napoli.
Olympique Marseille-
yoorzitter Bernard Ta-
pie heeft gisteren ge-
zegd, dat de Argentijn
volgend seizoen niet
voor de Franse kam-
pioen en bekerhouder
Olympique Marseille
voetbalt.

" DEN BOSCH - Peter
Barendse voetbalt de
komende twee seizoe-
nen voor BW Den
Bosch. De 22-jarige
middenvelder speelde
voor Feyenoord. Met de
transfer is een bedrag
van ruim vier ton ge-
moeid.

" WAALWIJK - RKC
uit Waalwijk ziet Ger-
ben van der Weerd en
de Belg Ronnie van Ge-
neugden vertrekken.

Oud-Fortunees Van der
Weerd gaat naar Wage-
ningen. Van Geneug-
den naar FC Antwerp.
Beiden waren transfer-
vrij.

RIO DE JANEIRO- De
hoogste voetbalautori-
teiten van Brazilië wil-
len deze week met PSV
praten over aanvaller
Romario. Voorzitter Te-
xeira en directeur voet-
bal Miranda hebben be-
sloten de Europese
voetbaltoernee van hun
nationale elftal uit te
breiden met een be-
zoekje aan Eindhoven.
Doel: Romario vrij krij-
gen voor dewedstrijden
om de Copa America,
van 1 tot 16 juliin Brazi-
lië.

a^. "an onze sportredactie

b'Jn ~ Walter Gabathuler, de
Jar'ge springruiter uit de

gre n van de Zwitsers/Duitse
CHlnStad Rheinfelden, legde in
ka m Aken op het open Duits
V^P'oenschap beslag. De Hel-
bjjj. in de tweede barrage
A(r,p en seconde sneller dan de
'a nd aan Joe Fal"gis- Diens
iari g§enote Beezie Patton, de 26-
-darj e kleindochter van de legen-
t\tt clle Amerikaanse generaal

l0r», werd derde.

iWee Nederlanders Piet Ray-
ejl j r̂s (op Olympic Zamira ZB)
de 0s Lansink (op Felix), dievia

n dag eerder gehouden
tot de dert'g startge-

do0 '6de deelnemers waren
ste cdr°ngen, liepen in de eer-
e»i , respectievelijk acht
katkWaa^f strafpunten op. Ann-
dfeslnn Linsenhoff won in het
tiigjj, Uurtoernooi de Interme-
Wee

e *" Ze kreeg 975 punten,
Mofj: meer dan haar landgenote
<le D.Ca Theodorescu. Op de elf-
Uit £'aa ts eindigde Bert Rutten

*Ur»sel, met Figaro.
e t ?ede wedstrijddag van

e Ven?a s grootste ruitersport-
J>isatnment trok volgens de orga-

aartoe 1 27000 toeschouwers.
*ar»tal "enoorde wel een groot
ïcri)eri) S gezelschappen (scholie-
tis ' ejaarden etcetera) die gra-
Vdth hadden- Vandaag
*^et l Pr°gramma voortgezeto.a. dressuurwedstrijden

wedstrijden mag mee-
doen. De strijd om Copa
America is een officieel
toernooi.
Romario zelf meldde
zich op het hoofdkan-
toor van de bond. Hij
verzoende zich met de
officials en heeft te ken-
nen gegeven graag voor
Brazilië uit te komen.

Romario zegt, dat hij de
afgelopen drie dagen
ruim zesduizend gulden
heeft uitgegeven voor
telefoongesprekken
naar PSV, waarin hij
vraagt mee te mogen
doen aan het toernooi.

" UTRECHT - FC
Utrecht heeft Edo Op-

AMSTERDAM - Sigi Lens wordt
binnen een week voor de tweede
keer geopereerd aan zijn heupge-
wricht en bekken. Een woordvoer-
der van het academisch ziekenhuis
van de Vrije Universiteit in Amster-
dam, waar de overlevenden van de
vliegramp zijn opgenomen, heeft dit
gisterochtend meegedeeld. De alge-
mene toestand van de speler van
Fortuna Sittard is volgens de be-
handelende artsen 'redelijk tot
goed', maar een nieuwe medische
ingreep - Lens ging reeds in Surina-
me onder het mes - is noodzakelijk.

Behalve Lens worden ook de twee
andere profvoetballers, die het dra-
ma in Suriname overleefden, op
korte termijn geopereerd. Zowel
Edu Nandlal (Vitesse) als Radjin de
Haan (Telstar) hebben een bescha-
digde wervelkolom

Opnieuw operatie
voor Sigi Lens

Uitslagen CHIO Aken: Internationaal
springconcours, tabel A, 1,50meter, na
barrage: 1. Lenssens, Dalkin 0-32,78; 2.
Robert, Onze de Trefle0-32,91; 3. Sprun-
ger, Damokles 0-35,71; 4. Ledingham,
Gabhran 0-36,26; 5. Albarracin, El Cate-
gorico 0-36,99; 43. Lansink, Optiebeurs
Libero H, 4.25-71,09; 49. Hendrix, Optie-
beurs Zargo Z, 8.00-68,17; 52. Van der
Schans, Valeur D, 8.00-70,46; 53. Laaiuk
kers, Up to Date, 8.25-71,07. Open kam-
pioenschap West-Duitsland voor
springruiters, tabel A, 1,60 meter, na
twee barrages: 1. Gabathuler, The
Swan 0-37,56; 2. Fargis. Mill Pearl
0-38,41; 3. Patton, Northern Magie
8-39,13; na eerste barrage: 4. Luther, No-
lis de Thurin 4 strafpunten; 5. Nuti, Lar-
ry 8; zonder barrage: 16. o.a. Raymakers,
Olympic Zamira ZE 8; 26. Lansink, Fe-
lix 12. Jachtspringconcours tabel C,
max. 1,50 meter: 1.Katherine Prudent
Make My Day 58,60; 2. Koof, Wallen-
stein 58,77; 3. Philippaerts, Vanna 58,88;
4. Lenssens, Bijou dOr 59,26; 5. Pessoa]
Caroline 59,93; 16. Van der Schans, Deè
Jay 67,70; 18. Hendrix, Optiebeurs Deci-
sion 68,48. Dressuur Intermediaire I: 1.
Ann-Kathrin Linsenhoff, Golfstrom
975; 2. Monica Theodorescu, Grunox973; 3. Rothenberger, Petit Prince 935
11. Bert Rutten, Figaro 867; 13 Ellen
Bontje, Larius II 848.

PSV wil dat de topsco-
rer van de eredivisie va-
kantie neemt tot 10 juli,
de dag dat hij zich in
Brabant dient te mel-
den. Geeft PSV hem
niet vrij, dan maken de
Brazilianen de zaak
aanhangig bij de
KNVB, desnoods bij de
FIFA. Zij betichten de
landskampioen van
contractbreuk. Roma-
rio heeft een clausule in
zijn contract, waarin
staat dat hij in officiële

hof gecontracteerd. De
voormalig international
is aangetrokken als op-
volger van de naar VfL
Bochum getransfereer-
de libero Gerrit Plomp.

Ophof is voor één jaar
vastgelegd. Het afgelo-
pen seizoen kwam de
30-jarige Ophofvoor AZ
uit.

" ENSCHEDE - FC
Twente heeft gisteren
de 26-jarige Jan Gaas-
beek van de zaterdag
eersteklasser DOVO ge-
contracteerd. Gaas-
beek, die in de periode
'80-'B5 voor AZ'67 uit-
kwam heeft een tweeja-
rig contract getekend.

Benjamin vloert 'angstgegner' West-Duitsland
Hockeyteam in roes

Limburgs Dagblad WEST-BERLIJN - Voor de benjamin van het Nederlands he-
renhockeyteam ging gisteren een nieuwe wereld open. Niet een
van de gezagsdragende figuren, maar nieuwkomer Bastiaan
Poortenaar vormde het middelpunt van de ongekende vreug-
detaferelen in het Nederlandse spelerskamp na de 2-1 overwin-
ning op 'angstgegner' West-Duitsland. De pas 20-jarige speler
hield de Oranje-formatie op de vijfde dag van de Champions
Trophy in West-Berlijn met zijn winnende treffer niet alleen de
hoop op de toernooizege levend, maar bevestigde tegelijkertijd
een groot talent te zijn.

Van onze verslaggever

# Met een fraaieduik tikt Bastiaan
Poortenaar de
winnende treffer
achter de West-
duitse goalie
Schliemann.

kers van verbonden stimulen
middelen wil intensieveren ei
straffen op gebruik van dopt
verzwaren. De actie van de lAA
een directe reactie op de onthulkfi-
gen die zijn gedaan voor de Cau
se commissie dieonderzoekt in
verre doping bij de atleten No<
merikaanse land een gewoon:
geworden. De nieuwe maatree
van de federatie zullen naar \
worden- gebracht tijdens het
gres van de lAAF in septemb»
Barcelona.

scorebord
nacompetitie

WK-Kwalificatie
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Als je toevallig het levenslicht aanschouwt in Afrika, Latijns-
Amerika of een arm deel van Azië, dan mis je een heleboel dingen
die voor kinderen hier doodnormaal zijn. Scholing, voeding,
medische zorg. Elke twee (!) seconden verliest een kind daar de
ongelijke strijd. En sterft. Voor slechts f 15,- per maand kunt u zon
kind redden. Geef dat kind óók een kans.

STEUN UNICEF.
DOE MEE AAN KANS VOOR EEN KIND.

m GIRO 7515.
S P^^ OAIHATBU

MOGEN WIJ EVEN UW AANDACHT
VOOR DIT KLINKENDE AANBOD

Als u tussen Ben 30 juni a.s. een nieuwe Daihatsu room bijzonder de moeite waard is.
koopt, krijgt vin één klap een hele serie aantrek- Vraag dan ook naar de gunstige financieringsmoge-
kelijke voordelen. Afhankelijk van model, type en lijkheden, waarbij ude waarde van uw inruilauto,
kleur kan de waarde hiervan oplopen tot meer dan indien u dit wenst, contant uitbetaald kunt krijgen,
f 2.000,-. Dit gecombineerd met de betrouwbaar- Deze actie loopt van 8 t/m 30 juni en geldt alleen
heid van Daihatsu (zie Consumentengids februari voor auto's die uit voorraad worden gekocht. VAN-
-1989), maken dat een bezoek aan de Daihatsu show- uitvoeringen vallen buiten deze actie.

GEEN AFLEVERINGSKOSTEN GRATIS METAAL LAK
Tijdens de actieperiode berekenen wij opalle Daihatsu personen- Wilt u metaal lak, dan neemt Daihatsu ook deze extra kosten
auto's geen afleveringskosten, inclusief underbodycoating. voor zn rekening. In plaats van metaal lak, kunt u eventueel
Tevens is elke auto voorzien van mooie sterke vloermatten. ook kiezen uit een gratis sunroof of radio-cassettespeler. Uw

dealer kent de mogelijkheden.

De Cuore. Met 3 of 5 deuren. Handgeschakeld of ols automaat. Uw De Charade. Zowel verkrijgbaar met 1-lilerbenzine, Turbo-Diesel of GTti
«oordeel kan oplopen tot f 1.032,50. Turbo injectiemolor, ols met 1.3-liter benzinemotor (ook 4WD). Uw «oordeel

kan oplopen tot f 1.092,50.

De Feroia. Luxe gezinswogen, sportieve cabriolet en spannende terrein - De Rotky. Als Soft Top, Hard-Top of Wogon. Met benzine-, diesel- of Turbo-
wogen meen. Voorzien van een krachtige 1.6-liter, 16 kleppen motor. Diesel. Uw voordeel kan oplopen tot f 2.175,30.
Aanhangwagentrekgewicht 1500kg. Uw voordeel kan oplopen tot f 1.642,30.

82 Jaar Japans*peffwtte

GELEEN, Garage Ruud Tïems, Zaanstraat 18, tel. 04490-53010
HEERLEN, H. Merckelbach, Benzenraderweg 295, tel. 045-424444

LANDGRAAF, Ton Schuijren, Rotscherweg 60, tel. 045-313588
LANDGRAAF, Autobedrijf Ton Quadvlieg, Reeweg 112, tel. 045-321810

0

Dor^iUon -4 PTF^^ / 's w!y«~%" *6ms%*KerziKen #
per kilo 1"# # Ipf

'f \£*m%> / Jafas, m Llcht gepaneerde schnitzels #o{"#C: i'% ftj /^fe^^^K. Il per 500 gram *45 795 j^. QQ

Palingworst *»§? _ . , .. * . —^-snijvers-, QQ ... *^ *■ -*+mw3f Rem.a fr.tesaus \KQper 100 gram 4£»_ # # - ~ z*^~ — emmertje 600 ml. *W lmsJM

=<^ö Nieuw: f<^~ Café Cruz Mocca Dessert ?^Tfl Halve perziken
W ZouïrP inda's 14C W vacuüm, gemalen. 7 7Ü W 9 99

zak 250 gram 4*65" 1«T^ pak 250 gram kJ*MkJ blik 820 gram aUiaU M

Nieuw: ïtSfi Perzikschijven Tomatenketchup
W Zoute pinda's O IQ W O " 1 AO

zak 400 gram A49 X..17 blik 220 gram 1 " I 7 fles 440 ml. lm\J I

*ï3ü Nieuw: = f̂f Fruitcocktail ëDMÏ slasaus . ~—pinda's < W f flO W 1 OT
zak 250 gram 4*6* I»T^ blik 225 gram I "\J 7 fles 500 ml. ( ■ oaUsJ

m CaféCruzMild - #r* iDwiFmitcocktail . -yrt lil Mayonaise ro1 vacuüm, gemalen, 7 IC 1 /W SK
pak 250 gram o*o*J blik 410 gram !"/ 7 pot 500 ml. l»*J*J

Si Café Cruz c,afeïnevrii _
#
_ tffa Halve perziken Fritessaus

vacuüm, gemalen, 7 ZC -££- 1 -^ 1' kM
pak 250 gram 0»0& blik 410 gram , l»07 emmertje 600 ml. l»kJ\J
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num verloor met 3-6; 6-2; 6-3
van Edwin Vissers. Tony Bok-
horst, Johnvan Helmond, Pascal
Hos en Jeroen deJong werden in
de eerste ronde uitgeschakeld.

Van onze verslaggeverKERKRADE - De Belg André Mal-
*rbe van AC Herve heeft gister-vond bij atletiekwedstrijden in
joefKrade de Bert Vos-trofee op dekm heren gewonnen met een tijd
clül 43-6 min- Tweede werd zijnuhgenoot José Philippe in 31.42.1
3 Len derde Bernd Stabel (Dld) in
rPMiI? min- Rolf Mertens (SG Dü-
«U bleek de snelste op de400 m he-

sL "? 49'3 sec- HÜ klopte op deze af-
-s^d Rob Sluypers (AVON) die"v-"* sec liet noteren.

Van onze medewerker
GELEEN - Bij de dames hebben
twee Limburgse tennisters zich
bij het hoofdtoernooi van de
A-afdeling in het DSM-toernooi
geplaatst. Anique Snijders uit
Geleen moet het in de eerste ron-
de opnemen tegen de vierde ge-
plaatste Nicolette Rooimans uit
Eindhoven. Voor het Zweedse
SLTC-lid JennyTielman is na de
kwalificatie, Petra Kamstra uit
Rotterdam de eerste tegenstand-
ster. In de eerste ronde werden
Lonneke Tax uit Meerssen en
Nadine Soons uit Nieuwstadt
uitgeschakeld.

koos daarvoor de eerste etappe in
Zwitserland en was net iets sneller
dan de Zwitser Stefan Joho.

nooi start vanmiddag om 16.00
uur'op de banen van GTR en
Keerweide in Geleen.

Uitslagen B-toernooi: Droge (Sittard) -Wouters 6-0; 6-2. Swagers - Vermeulen
6-1; 7-5.Kuiper - Becker 6-1; 6-2. Arntz
- Mostard 6-2; 6-4. Joosten - Nacken
6-3; 6-3.

" LONDEN - De Venezolaan
Nicolas Pereira heeft iets te lang
genoten van de winst in deeerste
ronde bij het tennistoernooi van
Queens op de Zweed Stefan Ed-
berg. De jonge Zuidamerikaan
verloor in twee sets van dezwak-
ker ingeschatte Brit Chris Bai-
ley.

Voor hetA-toernooi is bij de da-
mes Mara Eijkenboom uit Maas-
bracht als vijfde geplaatst. Zij
ontmoet in de eerste ronde Eveli-
ne Buerman uit Leiden. Caroline
Houben uit Beek heeft een slech-
te loting. Zn' ontmoet Judith
Warringa uit Liemde die zesde
geplaatst. Jolanda Schreurs uit

Bij de heren doen vijfLimburgse
tennissers mee. Armand Custers
uit Hoensbroek is als vijfde ge-
plaatst. Hij ontmoet in de eerste
ronde Remco Heethuis uit Veg-
hel. Van de andere Limburgers
heeft Bart Theelen uit Venlo een
zware loting. Hy moet in de eer-
ste ronde tegen de Belgische
nummer vijf Jan van Langen-
donk aantreden. Het hoofdtoer-

Uitslagen: Stich - Cahill 7-6, 6-3; Bailey■Pereira 6-3, 7-6; Wilander - Wheaton 7-6.
2-6, 6-3; Reneberg - Woodforde 6-1, 6-2;
Annacone - Youl 3-6, 7-5, 6-4; Lendl■Kratzman 6-2, 6-3.

Bij de heren is er geen enkele
Limburger door de tweede ronde
gekomen. Voor Pieter Klinkers
uit Nieuwstadt bleek Arjan van
de Sande met 6-3; 2-6; 6-0 te
sterk. Gijs Verheijen uit Seve-

STOCKHOLM- Jelle Nijdam is zijn
'oude' specialiteit, het fietsen van
een proloog, niet verleerd. De wiel-
renner uit de ploeg van Jan Raas
werd eerste tijdens de korte ope-
ningsrit van de open Ronde van
Zweden. Hij had voor de 2,6kilome-
ter in Stockholm 3 minutenen 21 se-
conden nodig. Hans Daarn^ uit de
ploeg van Gisbers werd op drie se-
conden tweede. John van den Ak-
ker werd vierde, Torn Cordes acht-
ste en amateur Danny Nelissen uit
Sittard tiende.Wil je de top bereiken, dan zul je ook moeten leren verliezen 9
De Zweed Peter Pegestam won la-
ter op de dag de eerste etappe, een
rit over 121 kilometer van Stock-
holm naar Nykoeping. Hij verover-
de tevens deleiding in het algemeen
klassement. Beste Nederlander was
John van den Akker, die derde
werd. In het algemeen klassement
staat Van den Akker tweede.

y
r en.r?ag«>ste uitslagen: Dicuswerpen he-
diSci] ■ Harry Zitzen Achilles-Top 43,90 m;Ach!» erpen J°nSens B: 1.Raoul Braeken
Kirk Top 3840 m; kogelstoten dames: 1.
1Pat,3 f 1ek ATG 11,44m; 400 m jongens A:
)ohbp n hiels Kimbria 52,2 sec; 400 m
53 7 B: '■ Marcus Klawien Hückelhoven
iGonS dames 400 m: 1. Anja Deckers
"efüov c6^' 2 sec; 400 m A-meisjes: 1. Sabi-
"les ï r< *-)uren 6u-7 sec; verspringen da-
n, ' '" D'onne van Hoof Achilles-Top 5,09
TÓD ?r°B heren: 1. M. Lipsch AchiUes-
Achi„;uo_ m: 100 m heren: 1. J. Hanssen
BlumK op 110sec- 100 m jongens B: 1.A.
mes-, "E? Eschw*ler 11.3 sec; 100 m da-
-100 m

Bar°el Stangier LGODM 12,3 sec;zogeJJ B: '■ Ar>ge'a Triebel SuS Her-
Kirkn , '' sec; discuswerpen dames: I.
Bernrt D,'Ck ATG 40'92 m: ho°g heren: 1-
-6 Kr7„ aszcvk ATG 1,90m;kogel heien: 1.
P Je&u ATS 13-17 m;k°6el jongens B: 1.
En ßpii T SuS Herzogenrath 12,60 m; 1
stein r^Mijl: *" Joachim MüUer SVS Merk-
les-Tnn Z's mm; 2- Michel Hodenius Achil-
les-Ton J'ï?'9 mm- 3- Marcel Giesen Achil-"f *J4.9 mm.

Banholtia wil niet
in 'Maastrichtse'
vierde klasse

Michael Chang,
het grote mysterie

Uitslag: 1. Vanderaerden 148km in 3.33,01;
2. Joho; 3. Martinello; 4. Bomans; 5. Van
Vliet; 9. Adri van der Poel; 11. Rooks; 22.
Theunisse; 24. Van Orsouw; 37. De Koning;
54. Veldscholten; 56. Stevenhaagen; 65. De
Rooy; 122. Van der Hulst; 128. Bogers allen
z.t. Vanderaerden; 129. Dekker 1.42. Opge-
geven: Draaijer. Algemeen klassement
(met bon.): 1. Brüggmann 3.32.43; 2. Breu
0.03; 3. Vanderaerden 0.13; 4. Richard 0.14;
5. Joho 0.15; 6. Schwartzentruber z.t.; 7.
Muller 0.17; 8. Podenzana z.t.; 9. Bomans
0.18; 10. Van Vliet; 14. Van der Poel; 16.
Rooks; 27. Theunisse; 29. Van Orsouw; 38.
Veldscholten; 40. Stevenhaagen; 66. De
Rooy; 67. De Koning allen z.t. Bomans; 122.
Van der Hulst 1.09; 129. Dekker 2.00.

" LODEVE - De Fransman Jéro-
me Simon heeft gisteren de leiding
veroverd in de Midi-Libre, een etap-
pe-koers in Frankrijk. Hij won het
tweede deel van de tweede etappe,
na een solo van ruim 12 kilometer.
Eerder op de dag was de Spanjaard
Casimiro Moreda de sterkste sprin-
ter in het eerste deel van de rit. Si-
mon deelde met zijn solo met name
een klap uit aan de ploegvan Charly
Mottet, die de eerste drie plaatsen
op deranglijst bezette.

# Parijs
zette
Chang
naar zijn
hand, in
Rosmalen
kon hij het
niet bol-
werken te-
gen Johan
Kriek.

Uitslagen: eerste deel tweede etappe: 1.
Moreda 91 km in 2.22.36(4 sec. bon); 2. Tsje-
valkine (2 sec. bon.); 3. Gourmelon (1 sec.
bon); 4. Laurent; 5. Strazzer allen z.t Twee-
de deel: 1. JéromeSimon 100km in 2.37,25;
2. Rué op 0.29; 3. De Clercq 1.07; 4. Colotti
1.11; 5. Garnier; 6. Peller; 7. Gayant; 8. Lou-
viot; 9. Kuum; 10. Lavainne allen z.t alsCo-
lotti. Algemeen klassement: 1. Jérome Si-
mon 10.46.54; 2. Rué op 0.37; 3. Colotti 0.50;
4. Mottet 0.59; 5. Bezault 1.06;6. Pelier z.t; 7.
De Clercq 1.09;8. Esnault 1.10;9. MiUar 1.17;
10. Mare Madiot 1.18.

" ZUMARRAGA - De Spanjaard
Echave heeft de eerste etappe van
de vijfdaagse Klimkoers van Arrate,
in Spaans Baskenland, gewonnen.
Maarten Ducrot was op de vijfde
plaats de beste Nederlander.

" BERN - Eric Vanderaerden heeft
gisteren de eerste etappe van de
Ronde van Zwitserland gewonnen,
een rit over 127,5 kilometer op een
parkoers in Bern. De Belg, rijdend
voor de Nederlandse formatie van
Peter Post, won de sprint van de
kopgroep. De Zwitser Jürg Brügg-
mann veroverde, door het winnen
van bonificatie-seconden onder-
weg, de leiderstrui.

Vanderaerden komt in grote wed-
strijden steeds minder toe aan het
winnen van de sprint, voorheen zijn
grote kracht. De Belg is op deze spe-
cialiteit ook niet meer de sterkste in
de formatie van Post. Er was de 27-
-jarige Belg derhalve veel aan gele-
gen zijn reputatie op te vijzelen. Hij

Sprintzege
Vanderaerden

Proloog: 1. Nijdam 2,6km in 3.21; 2. Daams
0.03; 3. Lesniewski 0.04; 4. Van den Akker
z.t; 5. Jekimov 0.05; 6. Moberg 0.06; 7. Ne-
lioebinez.t; 8. Cordes z.t; 9. Andersson z.t;
10. Nelissen 0.07. Eerste etappe: 1. Pege-
stam 2.28.43; 2. Tjemelin; 3. Van den Akker;
4. Andersson; 5. Kvaalsvoll allen z.t; 6. Nij-
dam 1.00; 7. Benz; 8. Wonchko; 9. Matwew;
10. Vos. Algemeen klassement: 1. Pegestam
2.32.00; 2. Van den Akker 0.03; 3. Tjemelin
0.07;4. Andersson 0.10; 5. Kvaalsvoll 0.14; 6.
Nijdam 1.04; 7. Daams z.t. 8. Lesniewski
1.08; 9. Jekinov 1.09; 10. Neljoebin 1.10.

Uitslag: 1. Echave 188km in 4.17.23; 2. Wel
tz; 3. Hernandez; 4. Jacobs; 5. Ducrot; 15
Suykerbuyk z.t; 78. Wijnands 0.37; 92. J
van der Poel 0.47; 109. Van Loenhout 1.53:
117. 80l z.t.; 129. Hanegraaf 20.23; 135
Schurer z.t.

" BRUSSEL - Zowel Mare Sergeant als
JefLieckens verdedigt volgend jaar vrijwel
zeker de kleuren van Panasonic. Beide Bel-
gen maken momenteel nog deel uit van de
Hitachiploeg, die na afloop van het seizoen
verdwijnt. Een andere Belg, Fons de Wolf
van ADR, rijdt in 1990 voor PDM.

Topatletiek
in Sittard

Dielis snel op 800 meter
" INGOOIGEM - Uitslag Brussel-Ingooi,,
gem voor profs: 1.Redant, 200 km in 4.57.0Q;
2. Tolhoek op 15 sec; 3. Emonds 0.20; 4. Ve-
kemans 0.30; 5. Lippens 0.40; 6. Lammerts
z.t. "

Het Nederlandse volleybalteam
heeft in zijn eerste optreden nauwe-
lijks kunnen laten zien dat het in La
Coruna de favoriet is. Daarvoor was
de tegenstand van de gastvrouwen
te gering.Pang startte met het zestal
Koenen, spelverdeelster, Van Eyke-
ren, Piersma, Boersma, De Jong en
Gleis.

Amusement
Chang en Kriek amuseerden het pu-
bliek met goed spel en entertain-
ment. „Dat is ook de bedoeling van
een invitatietoernooi", aldus Chang.
Hij neemt het evenement in Rosma-
len (waar voor de winnaar 50.000
dollar ligt te wachten) dus duidelijk
niet serieus. Hij vluchtte ook niet in
excuses voor zijn misstap tegen
Kriek. „Johan was gewoon beter. Ik
heb bovendien nog te weinig erva-
ring op gras. Daarnaast moet je ook
niet alles willen winnen. Wil je de
absolute top bereiken, dan moet je
ook leren verliezen".

" WEERT - Komend weekein-
de wordt in Weert om de Grand
Prix des Pays-Bas geschoten. De
opzet van dit handboog-toernooi
gebeurt volgens het Grand Fita-,
systeem. Naast de Nederlandse-
handboog-kernploeg nemen ook.'
de nationale teams van Wales,
Schotland, lerland, België, Italië
en Luxemburg deel. Het toer-
nooi vindt plaats op het terrein
van het Bisschoppelijk College.

SITTARD- Voor de tweede keer in
tien dagen krijgt Limburg topatle-
tiek voorgeschoteld. Na het Kerk-
raadse gala zijn er zaterdag en zon-
dag de Westathletics Games in Sit-
tard. Deze Games worden eens in de
vier jaar gehouden om jonge sub-
toppers uit de 'kleine' Westeuropese
atletieklanden te helpen het gat met
de echte top te verkleinen. Boven-
dienkunnen atleten onder de twin-
tig de gelegenheid aangrijpen om
zich voor de EJK in het Joegoslavi-
scheVarazdin te plaatsen.

Van onze medewerker " OOST-BERLIJN - De DDR
heeft vorig jaar ruim een miljard
mark aan sport uitgegeven. De
DDR-huishouding omvat een
bedrag 270 miljard mark. In het
Olympisch jaar werd in het land
waar de meeste sportsuccessen
per duizend inwoners worden
behaald, 1.060 miljard mark uit-
gegeven. Dat is meer dan ooit te-
voren.

" VOERENDAAL - Het eerste
team van tennnisvereniging
Voerendaal kan zondag een be-
langrijke stap in de clubhistorie
zetten. Als men het treffen tegen
Ready Maastricht winnend af-
sluit, is promotie na*- de vierde
klasse zeer nabij.

Limburg is royaal bedeeld met
twaalf van de bijna honderd plaat-
sen in het Oranjeteam: Claudia Elis-
sen (100 en 200 meter), Liesbeth
Thurlings (800 m), Monique van der
Weide (hoog en kogel), Hugo Kus-
ters (800 m),Bob Dielis (1500 m),Ro-
ger Jaspers (10.000 m), Leon Don-
ners (400 m horden), Paul Hagedo-
ren (steeple), Lino Pani (pols), en Ri-
chel Keijsers (pols). De andere 320
atletenkomen uitBelgië, Duitsland,
Zwitserland, Oostenrijk, Portugal,
Schotland en Denemarken. De
Schotse Liz McColgan is de promi-
nentste. Zij pakte in Seoel zilver op
de 10.000 meter. De WA Games be-
ginnen zaterdag om 11.00 uur en
zondag om 10.30 uur op de baan
naast het Fortunastadion.
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ROTTERDAM - Anatoli Karpov
heeft ook na de tienderonde van het
wereldbeker schaaktoernooi in Rot-
terdam de eerste plaats nog in han-den. De Sovjet kwam remise over-
een met zijn landgenoot Ehlvest ter-
wijl zijn naaste concurrenten Tim-
man en Nunn ook het punt deelden.
John van der Wiel versloeg in deze
ronde de Hongaar portisch.

Koplopers
spelen remise

Gezien het spel in de andere wed-
strijden moet het vreemd lopen wil
Oranje zich niet kwalificeren voor
de eindronde van de Europese titel-
strijd, begin september in West-
Duitsland. De doorgaans voorzich-
tige Pang liet zich zelfs ontglippen
dat zijn team het toernooi in La Co-
runa diende te winnen.

" HEERLEN - Het goede optre-
den tijdens de onlangs gehouden
Europese bokskampioenschap-
pen in Athene is voor scheids-
rechter Sjeng Mommers uit Echt
niet zonder gevolg gebleven.
Mommers is nu aangewezen als
scheidsrechter voor de boksin-
terland België-Frankrijk die ko-
mende zondag in Middelkerken
plaats vindt.

" KOBLENZ - Bij internationale
atletiekwedstrijden in Koblenz
heeft Bob Dielis (Unitas) een goede
800 meter gelopen. De 23-jarige stu-
dent legde de twee baanronden af in
1 minuut 46,69 seconden, slechts
vier Nederlandse lopers waren ooit
sneller op de 800 meter.

Michael Chang blijft niettemin een
fenomeen. De huidige nummer zes
van de wereld moest zijn succes
weliswaar bekopen metzijn privéle-
ven (breed uitgemeten in demedia),
maar dat deert hem allerminst. Juist
door die Oosterse onverstoorbaar-
heid blijft Chang toch nog raadsel-
achtig en gevaarlijk. Hoe hoog de
nood ook is, hoe groot ook de ach-
terstand, de tiener uit Placentia, Ca-
lifornië, blijft ijzingwekkend kalm
en geeft de moed niet op. H« blijft
vechten, zonder een spoor van
zwakte of vertwijfeling prijs te ge-
ven. Ook al is het soms, zoals giste-
ren op de snelle grasbaan, tever-
geefs. „Ik ben wie ik ben en wil me-
zelf blijven", zei Chang over zijn ka-
rakter. „Ik uit me nu eenmaal niet zo
makkelijk. Van binnen was ik ech-
ter zeer blij met de zege in Parijs".

Bijzonder kind
Michael Chang was op school al een
bijzonder kind. Twee jaar eerder
dan gebruikelijk vergaarde hij zijn
Highschooldiploma. Vroegrijp
bleek hij ook op de tennisbanen. In
1984 werd hij Amerikaans kam-
pioen bij de 12-jarigen en op vijf-
tienjarige leeftijd werd hij titelhou-
der bij de 18-jarigen. Vorig jaar was
hij in San Francisco (finale tegen
Kriek) de jongste speler die ooit een
Grand Prix-toernooi won. Samen
met Agassi, Sampras en Ho werd
Chang de voornaamste exponent
van de nieuwe Amerikaanse tennis-
generatie. In Parijs, waar hij vooral
de Goddelijke Voorzienigheid
prees, baarde hij opnieuw opzien.
Toch blijft het nog de vraag of
Chang straks op de snelle grasbaan
van Wimbledon opnieuw even suc-
cesvol om zal gaan met zijn nederige
en vernederde concurrenten. „Ik zie
mezelf zeker niet als favoriet voor
Wimbledon, daarvoor ontbeer ik te
veel ervaring. Ik doe mijn best en
zie wel waar ik uitkom", beloot de
Amerikaanse tennisdreumes.

Uitslagen: Groene groep: Evernden - Scha-
pers 6-1, 3-6, 6-4; Kriek - Chang 1-6, 7-6 (7-3),
6-4. Stand: 1. Kriek 2-4; 2. Evernden 1-2; 3.
Chang 1-0;4. Schapers 2-0. Witte groep: Zi-
vojinovic - Goldie 6-3, 6-4. Stand: 1. Mecir
1-2; 2. Zivojinovic en Goldie 2-2; 4. Steeb
1-0.

" OOSTENDE - Motorcoureur
Ben Matthey eindigde als derde
in een internationale 250cc wed-
strijd in het Belgische Oostende.
Peter de Jong uit Landgraaf
werd vijftiende in een nationale
cross 250cc in Hengelo.

Uitslagen: Ehlvest - Karpov 1/2-1/2;Van derWiel - Portisch 1-0; Hjartarson - Sokolov 0-1;
Sax - Timman 1/2-1/2; Salov - Seirawan 0-1;
Nunn - Nogueiras 1/2-1/2; Ljubojevic - Vaga-
nian 1/2-1/2. Stand: 1.Karpov 5 1/2+l(8); 2Nunn en Timman 5 1/2(9); 4. Vaganian 5 1/2(10); 5. Nogueiras en Salov 4 1/2 + 1 (9); 7.Sokolov 4 1/2 (8); 8. Sax en Seirawan 4 1/2(9); 10. Van der Wiel 4 1/2(10); 11. Ehlvest enJoesoepov (Sov) 4 + 1 (9); 13. Short (GBr) 31/2 + 1 (8); 14. Ljubojevic 2 1/2 + 1 (9); 15.Hjartarson 2 1/2 (9); 16. Portisch 11/2+l(8)

Superlatieven schoten te kort om
Chang na zijn heroischeoptreden in
Parijs te bewieroken. De 'Speedy
Gonzalez' van het tenniscourt werd
vooral geroemd om zijn mentale " BOLOGNA - Mark Koever-

mans is in de eerste ronde van
het Grand Prix-tennistoernooi te
Bologna uitgeschakeld. Koever-
mans verloor in twee sets van de
negentien-jarige Argentijn Fran-
co Davin: 4-6, 2-6. De Nederlan-
der was in de Italiaanse stad als
achtste geplaatst.

" VILADECANS - Haarlem Ni-
cols heeft tijdens het toernooi
om de Europese honkbalbeker
voor clubteams met 20-6 gewon-
nen van Antwerp Eagles. Het
was de tweede zege voor Nicols
in de Spaanse plaats Viladecans..
Dinsdag werd met 12-2 gewoftj
nen van Leksand uit Zweden.

" WOERDEN- De KNWU heeft
het contract met Martin van Dijk
(Kampen), de coach van de veld-
rijders, met één jaarverlengd.

" BRJANSK - De Sovjetrussische
atlete Larissa Nikitina heeft tijdens
de nationale meerkamp-kampioen-
schappen in Brjansk het Europees
record zevenkamp gebracht op 7007
punten. Ze is daarmee de tweede at-
lete ter wereld, die de grens van
7000 punten passeert. Beter is alleen
wereld- en Olympisch kampioene
Jackie Joyner-Kersee. De Ameri-
kaanse is met 7291 punten wereldre-
cordhoudster en naaide daarnaast
nog vier maal meer dan 7000 pun-
ten.

Lichtpuntje voor basketbalsters

Overal ter wereld wordt Michael
Chang gevolgd door zijn moeder
Betty; een manusje-van-alles. Van
reisagente tot kok en lerares Chi-
nees. Zij beheert tevens de kas,
waarin verleden jaar 153.553 dollar
vloeide. Daarvan kreeg Chang 150
dollar zakgeld per week en dankzij
een genereus gebaar van zijn moe-
der, na een halfjaar vijftig procent
extra. „Geld speelt bij mij geen rol.
Het gaat er mij uitsluitend om mijn
spel te verbeteren. Ik streef naar
nog mooier, nog beter. Zo zit ik in
elkaar".
Wat dat laatste betreft kan hij reke-
nen op nuttige wenken van zijn va-
der. Pa Joe heeft namelijk alle top-
spelers op videoband staan en hun
prestaties en zwakheden via de ho-
mecomputer gesystematiseerd, zo-
dat zijn zoon daar alleen nog maar
op hoeft in te spelen. „Tennis is net
scheikunde", meende de chemicus.
„Negentig procent informatie en
tien procent creativiteit".

Moeder

kracht, zijn all-roundkwaliteiten en
zijn fraaie volleys. „Ik hoop dat mijn
succes andere jonge spelers zal in-
spireren", hoopt Chang. „Hij is fy-
siek echter nog niet volgroeid, maar
toch reeds snel genoeg om bijna alle
dreigende situaties het hoofd te bie-
den", spraken zijn trainers in koor.

bondscoach Van Veen nog niet
in de wedstrijd. De vooral fysiek
sterkere Oosteuropesen bouw-
den in dat gedeelte van de strijd
een beslissende voorsprong op.

was achtergebleven, alsnog naar
Varna komt. Zij zal de laatste
drie wedstrijden inzetbaar zijn.

Uitslagen: Groep A: Nederland - Tsje-
choslowakije 60-68 (29-36); Sovjetunie -
Italië 79-48 (50-23). Stand: 1. Sovjetunie
2-4; 2. Tsjechoslowakije 2-2; 3. Italië 2-2;
4. Nederland 2-0. Groep B: Joegoslavië -
Frankrijk 81-62 (48-27); Bulgarije - Hon-
garije 92-77 (40-35). Stand: 1. Joegosla-
vië 2-4; 2. Bulgarije 2-4; 3. Hongarije 2-0;
4. Frankrijk 2-0.

VARNA - Het Nederlandse
vrouwen basketbalteam heeft bij
de strijd om de Europese titel
pok de tweede wedstrijd verlo-
ren. In de Bulgaarse badplaats
Varna was dit keer Tsjechoslo-
wakije te sterk voor Oranje: 60-
-68. Na de blamage tegen de Ita-
liaanse vrouwen, herstelde de
Nederlandse ploeg zich tegen
Tsjechoslowakije. Slechts in de
beginfase was de formatie van

Het goede spel van Oranje was
niet het enige lichtpuntje voor
Van Veen. Vanuit Nederland be-
reikte hem de mededeling dat
Sandra van Embricqs, die we-
gens familie-omstandigheden

greep, getuige het schamele aantal
toeschouwers: 800. Chang zag de
Nederlandse nuchterheid als een
groot voordeel. „Kan ik even uitpuf-
fen na een hectisch toernooi".

Van massahysterie en idoolverheer-
lijking rond het gemillimeterd gras-
veld in het Autotron was echt geen
sprake. Het Chang-virus heeft Ne-
derland blijkbaar (nog) niet in zijn

Moeiteloos en eerbiedig beant-
woordde hij, nadat hij verrassend
door Johan Kriek in drie sets was
overmeesterd, elke (sterotiepe)
vraag. „De grote belangstelling en
publiciteit is nieuw voor mij. Daar
moet ik nog even aan wennen", ver-
ontschuldigde hij zich bij voorbaat.LA CORUNA - Het Nederlandse

vrouwenteam is het kwalificatie-
toernooi voor de Europese volley-
baltitelstrijd met een eenvoudige
zege begonnen. In de Spaanse stad
La Coruna versloeg de formatie van
trainer Pang het gastland in 48 mi-
nuten met 3-0: 15-10,15-4,15-3. In de
tweede wedstrijd van gisteren ver-
sloeg JoegoslaviëZweden eveneens
met 3-0.

Volleybalteam
oppermachtig

Chang nam plaats achter de micro-
foon, keek provocerend in het rond
en feliciteerde Kriek. „Rosmalen is
voor mij een uitstapje; een periode
van rust en ontspanning. Veel
groen, veel water en niet al te veel
mensen om me heen. Beter kan ik
me niet op Wimbledon voorberei-
den. Langzaam de spanning opbou-
wen, daar gaat het om".
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Danny Nelissen op tiende plaats
Proloog Zwedenvoor Nijdam

door frans dreissen
tj. "an onze verslaggever
Banh ir "^ ~ e voetbalvereniging
e'ftal 's DOOS' omdat het eerste
'nged Vo,orde nieuwe competitie is
afdeli dn de Maastrichts getinte
geiu ",g A er> niet in de meer Mer-
vand Seoriënteerde afdeling B
Potejy Vlerdeklasse. In een 'brief op
KNVr aan net bestuur van de
BanhnHafdelinS Limburg, verwijt
er, si' V,la competitieleider Verkoij-
de w nts rekening te houden met
overi^nsen van vi Jf clubs- "°f de
2ijn ;*f e negentien clubs zo gelukkig
twijfij1et de indeling in A of B) be-
zitter Wi^ zeer-" schrijven voor-
ir ft t? 11"M. Kerres en secretaris dr

" "ermans van Banholtia.
Uit d u
clüb ,trof valt °P te maken dat de
roet h Bannolt problemen heeft

uvele wedstrijden tegen
"lerbv' 1C clubs- Het ziJn Seenein trekken geen grote pu-
de „ifbeiangstelling, temeer omdat
Ponlr Uit de hoofdstad geen sup-erjht^ meebrengen. „Wil men het

*bljjff i?erby-karakter behouden dan
1%b% ■ toch zo dat de 'stedelijke'
en d

,ln eén klas behoren te zitten
lijkg. §eldt evenzo voor de 'lande-
stUü_ Veremgingen," meent het be-

Baholtia, dat de oude in-
S m dit opzicht beter noemt.

Wrr,U
a
b vreest met alleen voor zich-

ehoOri
aruOok voor andere clubs een

stlJging van de reiskos-
evenredige daling van de

sten ëelden en kantine-inkom-

ROSMALEN - Een pandemonium volgde op de explosie van
Michael Chang op het gravelvan Roland Garros. Wie invredes-
naam is Chang? De 'Oosterse' tennisprins, zeventienjarige zoon
van Taiwanese ouders, ontpopte zich als een mysterieuze, bed-
achtzame reputatiekiller en wierp de gevestigde orde genade-
loos en brutaal omver. Sinds de Amerikaan zich ontfermde
over de prestigeuze Open Franse titel is de gekte rond zijn per-
soon compleet. Chang wordt zowat beschouwd als de grootste
tennissensatie aller tijden en wordt dienovereenkomstig bena-
derd. Hetgeen ook heel even bleek vóór en na zijn eerste optre-
den tijdens de Continental Grasscourt Championchips in Ros-
malen. Fans smeekten, kwijlden en bedelden om een handte-
kening, terwijl het gros van de journalisten koortsachtig hen-
gelde naar een quote, hoe onbenullig vaak ook. Maar daarhield
de Hollandse 'gekte' ook op.

Limburgse dames
door kwalificatie

Bert Vos-trofeevoor Malherbe

St.-Odiliënberg moet het in de
eerste ronde opnemen tegen
Claire Wegink.

Limburgs dagblad sport

sportkort

Turbo's Tobsport door dikbruynestyn
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DACHT U NU ECHT DAT HET VANDAAG EEN GEWONE DONDERDAG WAS?
Als we de voorspellingen mogen geloven is bijna de helft van Nederland vanoch- p mensen werkloos aan de kant te laten staan. Het Europa van de PvdA biedt iedereen ruimte <V

tjnd opgestaan met het gevoel dat het een dag is als alle andere. De PvdA vraagt al die mensen leven in een rechtvaardige samenleving. Er zal serieuzer gewerkt worden aan oplossingen vojfl
irn er vandaag toch nog een bijzondere dag van te maken. En dat doet u door gebruik te maken I—f Z*l—^, toenemende milieuproblemen, zodat onze kinderen straks in een schoon Europa kunnen opgr,
van uw democratische stemrecht bij deze Europese verkiezingen. —£ Als deze ideeën u aanspreken dan kunt u deze vandaag in één punt samenv- >

Vandaag wordt er immers beslist over het Europa van de jaren negentig. Als het aan "^ O r~* op uw stembiljet. Voor de PvdA betekent dat meteen een aardige steun in de rug op weg
t

dé PvdA ligt, wordt er in dat Europa geen talent meer verspild door TCg VANDAAG JATEGEN DE PVfJA deTweede Kamerverkiezingen °P 6 september. c



r/flï AWWW I *#* ECHT LEDEREN HERENSANDALEN I I ~ psT I I jEÊL I
flfl Hflk 4 . IflL^flk. "B HHL*. flHHflMHfllHH^^LB J^^^É^NJB Hflk.■P^ïl I^^ jij flflflflflk HL' HBi^^^i.iS^^ hhV

L M u*\ wAm^~.*Êm*mw Superprijs *rj93 '"4^*

VSlflflflV I KINDER T-SHIRTS 3stute 10,-1 DAMESSCHOENTJE Q Q(\ SSeToïS" Q Qfl
fl II W L—JfIUK I UCIUinCM Ifl in div. modellen %M m %JU lang en kort model %J ) %J\J
fl P fl W DIIMMCDCCTC HtmUtli met korte mouw lU5*

MSHHSS, rif."" füsiisüüü 1 HENDRIKS 4ÊÊL§= 2|-?S 19.90155" ~29'75i TEXTIEL eZfll#
GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN!

SLAAPZAKKEN 39,75 SokklS^broeken va 10.- ÏSS- Dï"ELSBERG88,teL°45-721124-Ge°pend:ma-^zat-9°°-1800uur>dond-k°°pavond- l^T' ' HWM^BH, PHWfciwi va IVj j sinARD> BRUGSTRAAT 1, tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. | 'gratis! | ■ÊU ■

Il \m\re\ ö\tagr %w nre\ m.\ k&. i
Hl Hl Hw Hl Hl m*\ H\ Bk Hl Bk sl

I \sttxo\3^a^\S^ \ m\3kv\i<e^«v

£~*""—^v l\1ilj) t̂fijv'F \cqwav\jx
I \ m^ met s^otXaen^ N^d^XaVücv, s\^ox\b^\^fc- A^— \ öós^s^öte^ö)^ \ m^^ W^#m WIV

W \ ;l -rt,, j i ""■"" ■ , \

fW '^gtff^ j& \ ngfff^flßfl m^>? / "*V " \ r̂"r^^r"'

Bhß^sßH I HtSttflß mm

■"■SBÏIfIIH Wl AmLwÊ .'"'''"'': flflf HmMMUü— ' ifl

W\fc\YfcV\YOol&Yo&\\o\\^^

jjgjr~-^^ IMPORTEUR: LOUWMAN & PARQUI 8.V., STEURWEG 8, 4941 VR RAAMSDONKSVEER. TEL. 01621-85900. ALLE TOYOTA'S HEBBEN 2 JAAR GARANTIE TOT EEN ■■■MHHjjHHKHBHHBBjJi^KBfi!B&WlL MAXIMUM VAN 10a00° KM- BOVENDIEN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT OP PERSONENWAGENS EN ALLE -AF I#a7#J W^W IAREN BETERV FABRIEK - GELEVERDE GESLOTEN BEDRIJFSWAGENS. PRIJZEN INCL BTW, EXCL AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN. I H^AmJHmMMMM^LjBJ J#-|IXLI* ULI L^*

1B V _S^YSEN -AUTOBEDRIJFGIELEN-AARTS 8.V.-Stationsstraat 31 -Tel. 04749-1728«OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJFMENGELERS8.V.-Provincialeweg Zuid 91-Tel. 04492-18140POSTERHOLT-AUTOBEDRIJFJAN BAKKES
A|jTnï°|"ondseweg 16A -Tel. 04742-2444"LANDGRAAF -AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Baanstraat 129 -Tel. 045-318888 " SCHIN OP GEUL - 'GARAGE WIERTZ -Valkenburgerweg 133 -Tel. 04459-1258" SITTARD-
Qewann „RIJFMENGELERSBV_RIjkswegZuid2I2'TeIO449O-2IOOO«SUSTEREN-*AUTOM. BEDRIJFSWENTIBOLDB.V.-Rijksweg Noords4-Tel. 04499-3300«ULESTRATEN-AUTOM.BEDRIJFLOUISPETITB.V-Langsdewannen 8 -Tel. 043-642703.

(f** 'Off. Agent 40

Donderdag 15 juni 1989 35jimburgs Dagblad



h
Kalkoenrookvlees met avocadosaus en zure room. W^^ I Gevulde paprika met fruitcocktail en ham. J

Sla wassen en goed laten uitlekken. Sjalotje pellen en snipperen. Avocado Ou ~——~^___7* x » oven voorverwarmen op 200Xof gasstand 4. Paprika's schoonmak*

schillen en pit verwijderen. Avocado in keukenmachine pureren of door *"*** ¥ halveren. Fruitcocktail in zeef laten uitlekken. Gemberbolletjes fijnsm '
een zeef wrijven. Citroensap direct erdoor roeren. Knoflook pellen en boven , ’ Ham in reepjes snijden en vermengen met fruitcocktail en gember.tj
avocadopuree uitpersen. Mayonaise erdoor roeren. Op smaak brengen met f Paprika met ditmengsel vullen. Mon Chou metwarm mes in 8plakjes sn p

zout peper en chilipoeder. Sla vermengen met sladressing Plakjes r>r~^^^ en °V6r Paprika'S Verde'ea ovenschaaltje invetten met olie en de pap
B(

kalkoenrookvlees en sla op 4 bordjes schikken. Avocadosaus op kalkoen [.mmm^^^Kr^^m^ P3Prika'S'"lo '" *****scheppen. Zure room over bordjes verdelen op de saus. Gameren met ■^^I^^ jJSp^ Paprikapoeder erover strooien. LekkernpUauwkostjn

X^ji^RfßèöKj^ 250gkalkoenrookvlees inplakjes, 1 bekertje zure room, |fÊB-*: **ÊÊÈi \-*ÊÊÊk W^ €\a* Ojl Magere achterham, verpakt 100 gram -2r39"l«jk

Uit de bedieningsafdeling: Kalkoenrookvlees, 100 gram ®®©-2rs9'^.iy Zê? MmhËi *ÊÊÊ fc**^ ï~~1 "~7~ „..., .. , tMM» Èm B V^| Runderrookvlees met Huttenkëse en fruit. f-
i^T^m jfltffiPflaWÉÉ^ïï^Xt^fö?rfsssv SSSflB^

Kipfilet in folie Zj n&AwÈÈÊÊ"^^^ ftÉ 0 Hüttenkaseinkomdoenenbieslookerbovenfijnknippen.Doorelkaarrti
. i* W en op smaak brengen met peper en zout Mengsel over plakjes rooHj

Oven voorverwarmen op 225°Cof gasstand 5.4 Grote vellen aluminiumfolie W verdelen en plakjes oprollen. Afgedekt in koelkast bewaren. Perziken'
invetten met 1 eetlepel olie. Taugé wassen en laten uitlekken, 2 eetlepels kiwi'S schoonmaken en in stukjes snijden. Bleekselderij wassen en in di
zonnebloemolie met ketoembar, gemberpoeder en knoflookpoeder tot .„^^^[ Jjjj reepjes snijden. Olie, citroensap, honing en tijm tot een sausje roere
een sausje roeren en de plakken kipfilet daarmee bestrijken. Taugé over \ ■ Sausje en stukjes perziK kjwj en bleekselderij door
de folie verdelen en ketjap erover druppelen. Kipfilet op taugé leggen. j^^^jjggJj 'f elkaar scheppen. Rookvleesrolletjes en salade over *3S2|fl
Bestrooien met sesamzaad. Aluminiumfolie dichtvouwen tot 'ls^~« J^MBfll \\ bordjes verdelen. Lekker met knackebröd. iOSÊÊÊ^
pakketjes en 10 minuten in hete oven leggen. Met kant-en-klare nasi /%**i 'llflß*i ""flfl| (4personen, hoofdgerecht) ]^^^^^0.

Jp^ïsiz^ of bami erbij hebt uzo snel een compleet maal Q£i w ï bakje hüttenkdse (200 g),io sprietjes bieslook, zout, peper,
.^ffi^i\ £m*O?Ë 200 g runderrookvlees, 2perziken, 2 kiwi's, 4 stengels \*'&*^w£iS)/^yW^^^AV VOOr 4 personen. Wj£ m Br bleekselderij, 2 eetlepels olie, VA eetlepel citroensap, .^^Z^f

{{fo^^^^^i | 4 dlkkePlakken klPfikt a 1255> 3 eetlePeh zonnebloemolie, " Uit de bedieningsafdeling: Runderrookvlees, 100 gram ®@® Z*W&
U \%^*^^^S^Wl 1pakje taugé (250g),l theelepel ketoembar (Commex), § t***| W '. -^

2 eetlePeh ket>ap ' '2 ectkpth sesamzaad- *%. Sihll Salademetgoudsalami.

Uit de bedieningsafdeling: Gebraden kipfilet 100 gram ®®® -2*91.89 R s*"* Bflflm| Salami in reepjeS sni Jden'Tomaten en PaPrika wassen en schoonrï^
E flL^^^tomaten in achten en paprika in reepjes snijden. Prei wassen en Ifn.

"V/Ê i 3b» 1 dunne ringen snijden. Maïs in zeef laten uitlekken. Sausje klopper*
Warm knoflookbrood met tonijnsalade en kalkoen. ffl m^*^ BI „ , „,*. | ■# Bi mosterd, wijnazijn, olie en zout Salamireepjes, tomaten, papnka, m^

Oven voorverwarmen op 200°Cof gasstand 4. Stokbrood in de lengte en de sausje in een schaal doen en door elkaar roeren. Peper erboven maiej
breedte halveren, zodat u 4 stukken heeft Stukken stokbrood besprenkelen li W Preiringen erover strooien. Lekker met /^"fSÈfc- *met olie en bestrooien met zout en peper. Knoflook pellen en boven * vers warm stokbrood. /r^^ÊuiktwA^m^
kommetje uitpersen. Met mes knoflook over stokbrood verdelen. Stokbrood j*M (4personen, maaltijdsalade) \>-J^^^^^^^i.
ln ca. 5 minuten in de oven lichtbruin en knapperig bakken. Uit oven 2^fZ^rfibhk6c^u^d V*^^^^«>^
royaal beleggen met plakjes kalkoenborst Tonijnsalade over kalkoen *"V mosterd, 3 eetlepels wijnazijn, 5 eetlepels \
verdelen. Tuinkers erboven van bedje knippen. Een heertijk hoofdgerecht >< K f ■ (°W° li<> "l> peper.

voor 4 personen, vooral mettomaten, die u tegelijk met het brood in de i^C* uit de bedieninssafdelin& ®«® 1
oven kunt gaarbakken. | Stege'Tlß n,?°udsalam''lQOgram

Uit de bedieningsafdeling: Gegrilde kalkoenborst 100 gram ®s® 2*ffZ.Zy ïgw Rosbief met paddestoelen. k

Grill voorverwarmen. Champignons en oesterzwammen schoonvegfJ
Westfaiischer Saftschinken op Duits roggebrood. halveren. (Van oesterzwammen steel wegsnijden.) Paddestoelen in \\

Komkommer en tomaten schoonmaken en in plakjes snijden. Roggebrood Qi, || |K | |m A# doen, kmidenboter erover verdelen en in ca 5 minuj
besmeren met halvarine (of roomboteri en achtereenvolgens beleggen OLUUI UW Yj<Xl II ICI I lichtbmin gri"eren' 'ntUSSen S'3 en °P bord

met 2 plakken Westfa.ischer Saftschinken, 1 plak boeren bies- | "j _I _ ■ dooien met zout en peper. Warme paddestoelen op r^
iookkaas en plakjes komkommer en tomaat Bestrooien met AAL^ PPIIQ iTIPI WPIkPHITIP schePPen Gameren met bieslook s^^^l

(beetje) zout en versgemalen peper. UUIY CCI lO 1 I ICI VGII\CiI IU^- Een lekker lunchgerecht voor 4 P«-Jg§HJg
/^^^l Een lunch waarmee u voor de dag kunt komen. ma|s u moet een er af en toe eens tussenuit sonen, of een hoofdgerecht voor 2 personen. #*^|W
Êfi 'ÏÏ^^^TnV Lekker met warme bruine bolletjes en boter. U. >.. " jlagSlli(Hi-^^^W (4pennen, lunch) Gewoon even niet op het vuur staan, in de afwasteil zitten of geschuurd

(2-4 personen, lunchofhoofdgerecht) lÉ^^l»!1 f\iAwJBlKn&A% \ 'A komkommer, 2 tomaten, 4 sneeges Duits roggebrood, . At- - ■ ■ \^^*!i<ai^r^S«Eg^\^eW*T^ (ofro°mboter)' Bplakk£n TfTr W°rden' 3l dle maaPden KOken Vmdt " hGt V3St "'^ '^ ZZZeTiï^Zï^rott ;
X^^^Aj)^ SqM^^t^^.^*"^ wat rust te gunnen. Vandaar dat wij wat recepten hebben bedacht waar 12 spne.es bieslook, zout,peper. N2SH^!

Urt de bedieningsafdeling: Westfalischer Saftschinken, 100 gram ®@® geen pan aan te P3S komt Ze Zijn heerlijk en natuurlijk Zó klaar. Uit de bedieningsafdeling: Rosbief, 100 gram ®©® W'

DouweEgbertsDecafé,q£Q Honig spaghetti, IOQ = ' " Verkade magiecookies, m %^Zg^^0 *-£ Ssfsoorten, 1 r-f\pak 250 gram 2S%Ó.Oy pak 625 gram ±& LÓV pH P,e^ NIEUW van ons huismerk: abri°^nflambo^l QQ ï, 5W8.50 per stuk ®® vanaf I.OU
Nü met dubbele waardepunten* Alleen bij AH 25% extra inhoud.' Shower gel, flacon QQr aardbeten.lso gram2^l.^^ JarkensroSe -Douwe Egberts Mocca Royal, Vruchtenwafels, |4| Ï]Wl*- <, 9TJ 300 ml ®®®^95r0.i/0 Biotex blauw of groen, 500 gram J-^5.99 IAQQ ,

~in "snelfiltermaling QAQ aardbeien of kersen, -| /IQ LA|o| 2 pakken CQQ kilo ®®®® 13^9"ÏU^V KSteisKKpak2sogram pakl9sgram ®®-t§9rlH-y rfflfl j WIJ^L Deostick, O7Cassogram Gehakt half.om. hatfi ||7QQ aSkSnSrffi iiM«bW
Brandpils, * De Ruijter vruchtenhagel, llSIrH^P^ Si! 50gram ®®®^frO./^ 20%extra; 500gé^94.49kilo 10^9/.yy S^fSKnScEöfd?krat24flessen . -171^ anijshagelof X^^ht?li,r

Scheermesjes olus vi AC JIEÜW:Bwtex vloe.baar Varkensschnitzel ®®®®-i 7C wmje-aar één van d,e ciifers op de
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