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Op Britse kazerne in Osnabrück
Weer aanslag IRA

inWest-Duitsland
J^NCHENGLADBACH - Leden, het lerse republikeinse leger

L~* zijn in de nacht van zondag op
£andag binnengedrongen in eenr?eme van het Britse leger in Os-*brück, dicht bij de Nederlandse
Nofr' en h^^en er een bom tot ont-L ijing gebracht. Er ontstond aan-

k Wijke schade maar niemand liep
Vjtel 0p Qjt heeft een woordvoer-
|;rvan het Britse leger aan deRijningedeeld.
If*' 1 Duitse bewaker werd door de

If dusver onbekende aanvallers
[pgeslagen. De IRA eiste gisteren»een verklaring die werd uitgege-
t"J lr> deNoordierse hoofdstad Bel-
%n e verantwoorclehjkheid op
£*°r de aanslag.

De twee daders van de aanslag
drongen in de nacht de Quebec-ka-
zerne van het Britse leger bij Osna-
brück, in de deelstaat Nedersaksen,
binnen. Ze plaatsten er vijf bom-
men met in totaal 80 kilo plastic

semtex-explosieven. De IRA-leden
werden voortijdig gestoord. Ze wis-
ten te ontsnappen voor een Britse
officier, die door lawaaiwas gewekt,
alarm kon slaan.

Toch ontplofte nog een bom. De
ontploffing sloegeen gat in de muur
van het kazernegebouw en in de
omgeving sneuvelden talloze rui-
ten. De rond duizend soldaten in de
kazerne werden verzameld en el-
ders ondergebracht. Ook de bevol-
king in de directe omgeving werd
geëvacueerd.
De afgelopen jaren zijn herhaalde-
lijk Britse militaire installaties in de
Bondsrepubliek het doelwit ge-
weest van IRA-aanslagen.

Boeing ramt
maaimachine
SCHIPHOL - Een Boeing 747-
-/""> de allernieuwste aanwinstan KLM, heeft gistermiddag op

luchthaven Schiphol eenFasmaaimachine geramd. Daar-
li werd de meest linkermotor

het toestel ernstig bescha-
~*gd. De bestuurder van de maai-
j^chine, die deel uitmaakt van
et wegen- en materiaalpark vane luchthaven Schiphol, raakte
'echts lichtgewond. Na behan-

|? el'ng door de GG&GD kon de
jjan huiswaarts keren.
j»et ongeval met de KL 641, die
P Weg was naar New Vork met
j^n boord 315 passagiers, ge-
P^ürde toen de kist naar de start-
ban taxiede. Bij een manoeuvre
J^kte de gezagvoerder de maai-

{*sPectie van de KL 641 zal uitRoeten wijzen hoe groot de scha-
de is. Verwacht wordt dat KLM_re Boeing 747-400 deze week
Weer in gebruik kan nemen.

Vredesoproep
in Natal

. Rai!- - De grootste zwarte or-

'■> g^saties in Zuid-Afrika hebben
Vr *en na een eerste ronde van

desoverleg hun aanhangers op-
J onH° e^en een eind te maken aan het. derlinge geweld. Bij de stryd, die

1 om de controle over de zwarte
'i jaaotlsteden, zijn de afgelopen twee
) ttie naar schatting meer dan 200°
~< isen om het leven gekomen.

'" Ho1 be 8e afgevaardigden van de Zulu-
ve^eSing Inkatha spraken in de ha-

-1 va tad Durban vijf uur met leiders

' tis'Y*16* linkse Verenigd Democra-_ *ar> front <UDF) en van het daar-
t ln VertD°ndenvakverbond Cosatu.

1 W ,fen gezamenlijke verklaring
I dat de gesprek-n binnekort worden voortgezet.

Het weer
&NNIG

\ g * vandaag zal het overwe-
| &d zonnig zijn, wel kunnen

tynffc de middag wat stapel-

' tem n ontstaan- De middag-

' iti??peratuur is iets lager dan
! vjjn7en omdat de matige
i k n« wat noordelijker wordt.

u K°mende nacht daalt de
cn»Peratuur tot 13 graden.

1 tr«£T eventuele informatie be-
ki,Hende het weer in Limburgunt u bellen 06-91122346.

( ïiNDAAG:m* 0P: 05.19 onder: 22.03
"aan op: 23.37 onder: 05.45

SttGEN: 05.20 onder: 22.03
23.37 onder: 07.04

Druk
Van Zeil liet gisteren weten dat er
inmiddels ook een beroep is gedaan
op alle Limburgse Tweede Kamer-
leden om druk uit te oefenen op
'Den Haag' voor het behoud van de
Draf- en Renbaan Limburg (DRL).
In haar uit april van dit jaar date-
rend rapport 'Naar een optimale
structuur van draf- en renbanen in
Nederland in de jaren '90' stelt de
NEHEM voor het aantal banen te
verminderen van acht naar zes. Ook
de baan van Drachten moet dicht.
Deze moet samengaan met de baan
van Wolvega. Voor het feit dat met
name Schaesberg genoemd wordt,
voert de NEHEM een aantal argu-
menten aan, die de Limburgse be-
stuurders bestrijden via een door
DRL inderhaast opgestelde contra-
rapportage.

Kremers, Van Zeil en Coenders
schrijven aan de minister dat de
DRL niet meer is weg te denken in
de infrastructuur van Zuid-Lim-
burg en dat de DRL een 'essentieel
onderdeel vormt van het toeristisch
recreatieve product in de regio' en
dat zij 'een belangrijke uitstraling
heeft voor andere voorzieningen in
de toeristische sector.

9 Zie verder pagina 12

Bestuurderen sturen brandbrief naar minister

Dreigende sluiting
Draf- en Renbaan

Van onze verslaggever

HEERLEN - De Draf- en
Renbaan in Schaesberg
wordt met opheffing be-
dreigd. De Nederlandse
Herstructurerings Maat-
schappij (NEHEM) heeft
minister Braks van Land-
bouw en Visserij geadvi-
seerd om de Limburgse
draf- en renbaan te sluiten
vanwege gebrek aan le-
vensvatbaarheid. Braks is
van plan het advies op te
volgen.
In een brandbrief protesteren gou-
verneur Kremers, voorzitter Van
Zeil van het Streekgewest Oostelijk
Zuid-Limburg en Landgraafs bur-
gemeester Coenders tegen de voor-
genomen sluiting.
In het schrijven staat letterlijk: „Wij
achten het volstrekt onaanvaard-
baar dat uitvoering zou gegeven
worden aan het NEHEM-advies om
de draf- en renbaan Schaesberg te
liquideren, zulks ten faveure van
soortgelijke voorzieningen in ande-
re landsdelen."

# Met stokken
gewapende mijnwerkers
proberen in de Brusselse

binnenstad de
chargerende rijkswacht

te verdrijven.
Vooral aan de
kant van de

rijkswachters vielen
tientallen gewonden.
Tegen het middaguur

stapten de
mijnwerkers weer in

de trein richting
Limburg.

Zuivering van
schietsport in
voorbereiding

door jos van den camp
MAASTRICHT - Het regionaal
vuurwapen centrum in het arron-
dissement Maastricht heeft ernstige
verdenkingen tegen minimaal zes
schietsportverenigingen in Lim-
burg. Over enkele maanden zullen
de plaatselijke politiekorpsen, als
alles volgens planning verloopt, op-
treden en waarschijnlijk overgaan
tot aanhoudingen. De politie hoopt
dat in sommige gevallen wordt
overgegaan tot liquidatie van
schietverenigingen.
De verdenkingen hebben met name

betrekking op frauduleus handelen
van leden maar zeker ook van be-
stuursleden. Over het aantal ver-
dachten en op welke verenigingen
de verdenkingen betrekking heb-
ben wil men logischerwijs nu nog
geen antwoord geven. Volgens de
rechercheurs zou ook al vast staan
dat schietverenigingen bij competi-
tiewedstrijden prijzen beschikbaar
stellen in de vorm van wapens en
munitie en dat kinderen van veer-
tien jaar zonder veel problemen in-
geschreven staan als lid.

De betrokken rechercheurs zeggen

er bovendien van overtuigd te zijn
dat in enkele gevallen reeds misdrij-
ven zijn gepleegd door leden van
een schietvereniging, die misbruik
hebben gemaakt van hun bijzonde-
re machtiging als lid van een schiet-
club. Bij één schietsportvereniging
zou maar liefst zestig tot zeventig
procent van de leden een - vaak
ernstig- crimineel verleden heb-
ben.

Oriëntatie
Het regionaal vuurwapen centrum
Limburg, verbonden aan de politie-
korpsen in het arrondissement
Maastricht, blijkt reeds in maart een
onderzoek te zijn gestart naar de
schietverenigingen. In deze oriënte-
rende fase, die men binnenkort
hoopt af te ronden, is alle schietver-
enigingen schriftelijk verzocht een
opgave van alle leden te verstrek-
ken. Volgens de rechercheurs zijn
de verenigingen dus op de hoogte
van het feit dat er 'iets staat aan te
komen. Uit de aan de politie ver-
strekte opgaves blijkt volgens de
woordvoerders dat er veel niet in de
haak is en dat sommige bestuursle-
den daar weet van hebben of er zelf
misschien de hand in hebben.

" Zie verder pagina 11

'Tijger' bespringt
fietsende meisjes

#Van onze
verslaggever

SITTARD - Een onbe-
kende man gehuld in
een vervaarlijk ogend
tijgervel heeft zaterdag-
nacht in Sittard twee ar-
geloos voorbij fietsende
meisjes letterlijk de
stuipen op het lijf ge-
jaagd. Zozeer zelfs dat
zijn onoirbare bedoelin-
gen op een haar na ee*n
dramatische afloop
kenden.
Op het moment dat bei-
"de meisjes over de Pro-

vinciaie Weg richting
Limbricht fietsten,
sprong de 'tijgerman'
uit het niets de rijbaan
op. Een van de fietsters
raakte van deze bizarre
vertoning zozeer in pa-
niek, dat ze volledig uit
balans raakte en al slm

gerend tegen een passe-
rende auto opreed. Het
'roofdier' zag daarop
zijn kans schoon en
greep het andere meisje
hardhandig vast. Koel-
bloedig en onvervaard
wist zij hem echter van
zich af te schudden,

waarna ac tijger' het
hazepad koos.

Een woordvoerster van
de Sittardse politie liet
gisteren overigens we-
ten dat geen van de
twee meisjes aan het
macabere voorval ern-
stig lichamelijk letsel
heeft overgehouden.
Desondanks neemt de
plaatselijke politie de
zaak hoog op. Eventue-
le getuigen worden
dringend verzocht con-
tact op te nemen (04490-
-19444).

vandaag
# Geen Europese linkse

meerderheid
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# Moeizaam verloop
goudsmokkelzaak

pagina 12

# Heroïnelijn met Am-
sterdam opgerold
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sport
# Tourstart Gert-Jan

Theunisse dubieus
door val.

# Wimbledon
benadeelt Becker en
Chang.
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# Fortuna

geconfronteerd met
financiële gevolgen

" vliegramp. .
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Weer veldslag
mijnwerkers

Van onze correspondent

BRUSSEL - In Brussel heeft giste-
ren weer een ware veldslag gewoed
tussen 3000 woedende mijnwerkers
uit Belgisch-Limburg en de rijks-
wacht. Er vielen minstens veertig
gewonden, er werd grote schade
aangericht en een politiepaard
moest worden afgemaakt.

De mijnwerkers protesteren tegen
de voorgenomen sluiting in 1992
van de twee laatste Belgische steen-
kolenmijnen in Beringen en Zolder.'
De laatste weken hebben zich in
Limburg al eerder felle gevechten
voorgedaan tussen rijkswacht en
boze miinwerkers.

Gistermorgen trokken 3.000 mijn-
werkers per trein naar Brussel voor
een demonstratie. Daar zou 's mid-
dags het sociale overleg over de
mijnsluiting beginnen.

De mijnwerkers waren uitgerust
met kettingen, flessen, stenen en
vuurwerk waarmee de rijkswacht
werd bekogeld. De demonstratie
liep uit de hand toen de mijnwer-
kers de 'verboden zone' rond de par-
lementsgebouwen in de Wetstraat
wilden binnendringen.

" Zie verder pagina 13

Geheim'advies rechtskundige Slagter:

'Limagas kan beter
Plemovernemen'

door peter bruijns
HEERLEN - Gemeentebesturen
die ingaan op het huidige bod van
de Plem om de aandelen Limagas
op te kopen, kunnen van financieel
wanbeleid worden beschuldigd.
Het bod van de Plem bedraagt na-
melijk slechts een kwart van de
werkelijke waarde. Gezien de waar-
de van beide bedrijven kan Limagas
zelfs beter de Plem overnemen. Dat
schrijft de Rotterdamse specialist in
fusiegedragsregels prof mr W. Slag-
ter in een vertrouwelijk rapport aan
de directie van Limagas. Het rap-
port wordt een dezer dagen naar de
aandeelhoudende gemeenten ge-
stuurd.

Volgens Slagter ligt het opbasisvan
de financiële posities van beide on-
dernemingen meer voor de hand
dat Limagas de aandelen Plem

overneemt, dan andersom. Limagas
is financieel veel gezonder dan
Plem.
„Het bod van de Plem komt neer op
een bedrag van ’ 230 miljoen. Daar-
bij is uitgegaan van de rendements-
waardevan Limagas, terwijl de wer-
kelijke waarde 1 a 2 miljard be-
draagt. Als op dezelfde manier naar
de rendementswaarde van de Plem
zou worden gekeken, zou dat be-
drijfslechts ’ 56 miljoen waard zijn.
Een overname van Plem door Lima-
gas zou dus veel goedkoper zijn.

# Zie verder pagina 11

(ADVERTENTIE)

\ Naam. — ! «"» >V*ï/*/'*CBÉi^^fc

| Poste. + Plaats
T , ____—— " * -- «K*%^N^//

Nieuwe opleidingvoor luchtvaart

(ADVERTENTIE)

REKENAARS KOPEN EEN

0 AUTRONIC FAX
j^S* lease 79,- p.m.
*UL AUTRONIC B.V.

04492-3888
(ADVERTENTIE)

Party-LineLimburg: gezelligbellen

"omgeving! JjJ^ 5 Si
(ADVERTENTIE)

TOMATEN
EN VARKENSLEVER

Elke dinsdag en woensdag » \# nJm-
hebben we groente en vlees VÊmT
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'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.

Nooit meer
schilderen

Vervang uw houten kozijnen
nu doorkunststof ramen van

Transcarbo.
U merkt het verschil!
Zonweringen en rolluiken
ook in ons programma!

Bel:

l______É-É-_iUM
In de Cramer 27

6411 RS HEERLEN
Tel. 045-717275

Heel Limburg is onze
showroom.



kunst

Jonge Aat Nederlof, een veelbelovende pantomime-speler

Verlangens, fantasieën en
dromen worden werkelijkheid

MARGRATEN - 'De achttienjarige Aat Nederlof, een jongen met
het Down's syndroom (mongolisme), ongetwijfeld zullen we nog
veelvan hem horen en zien. Deze en vele andere lovende woorden
waren te beluisteren na het pantomime-spel van Aat en zijn mede-
speler Herman Hulsbergen onlangs in Maastricht en Margraten.'
Op grondvan de geboekte successen in het noordenvan ons land
was het optreden van het Mime-Team hier zeker gerechtvaardigd.
Niet alleen Herman, maar vooral Aat bewijst een geboren panto-
mime-speler te zijn. Deze twee mannen, collega's én vrienden voor
het leven, brengen hun acts op voortreffelijke wijze.

Het directe van de klassieke panto-
mime stelt iemand in staat Voorbij
te gaan aan woorden. „Een gebaren-
spel dat voor Aat een uitstekende
wijze bleek om met anderen te kun-
nen 'communiceren'," zo laat zijn
moeder, Anna Nederlof niet zonder
trots weten. „Ze schotelen het pu-
bliek een voorstelling voor, die zo
transparant is dat we dwars door
alle vermeende capaciteiten heen
Aat en Herman zien. Zij tonen op di-
recte wijze en spottend met de gren-
zen van het menselijk kunnen hun
verlangens, fantasieën en hun dro-
men. Dromen, vluchtig als vünders
in de zomerzon..."

Wat Anna daarmee precies bedoelt
beeldt Aat uit in zijn eerste act.
Daarna presenteert hij het publiek,
in een serie van twaalf optredens,
onder andere een tandarts, leeu-
wentemmer, een vrouw met liefdes-
verdriet en een cowboy.

Boek 'Aatje'
Na de geboorte van Aat bleek al
gauw dat hij het syndroom van
Down had. Anna Nederlof be-
schreef later de kinderjaren van
haar zoon in het boek 'Aatje', een
boek dat zonder twijfel mag door-
gaan voor een van de bekendste en
vooral de meest positieve boeken
over mongoloïde kinderen dat in
Nederland verschenen is. Anna:
„Aatje is intussen al lang Aat. Hij
brengt een groot deel van de dag
door op de Herman Broere-school,
een school voor Zeer Moeilijk Le-

rende Kinderen (ZMLK) in Delft.
Daarnaast gaat de interesse van Aat
vooral uit naar theater. Hij wil per se
zelf op het toneel staan. En dat is
niet zo verwonderlijk."

'Ingebakken'
Toneelspelen zit de familie Nederlof
namelijk in het bloed. De oudste zus
van Aat is vaak in het theater te vin-
den; uiteraard ook op het podium.
„Toen Aat twee jaargeleden stamp-
voetend voor mij stond en steeds
maar zei dat hij ook toneel wilde
spelen, riep dat toch wat vragen op.
Toneelspel zit in Aat 'ingebakken',
maar een mongool kan niet naar de
toneelacademie. Dat was het pro-
bleem. Ik heb dat op een zo tactvol
mogelijke manier aan Aat uitgelegd
en gelukkig begreep hij het. Toen
ben ik op zoek gegaan naar iemand
diehem les wilde geven in pantomi-
me. Oetie Wijzenbeek, docente
mime aan een school voor voortge-
zet kunstzinnig onderwijs in Am-
sterdam, vond ik daar heel geschikt
voor. Nu krijgt Aat sinds januarivan
het vorig jaarprivéles van haar."
De professionele speler Herman
Holsbergen raakte behoorlijk gefas-
cineerd door het spel van Aat. Hij is
aanwezig bü de lessen en geniet er
met volle teugen van. Herman: „Ik
zit inmiddels twaalf jaar in het vak.
Mijn opleiding pantomime spelen
heb ik in Parijs en New Vork ge-
volgd. Maar de Nederlandse mees-
ter in het pantomime spel, Rob van
Reyn, heeft mij de praktijk opvoor-

treffelijke wijze bijgebracht. En die
praktijk, daar gaat het uiteindelijk
om. Datzie ik ookbij Aat. Het zit ge-
woon in hem. En ik wil daar samen
met Oetie iets mee doen. Het is fan-
tastisch om met Aat op het podium
te staan. We zijn vrienden voor het
leven geworden. Hij is leergierig en
serieus. De grote souplesse en uit-
stekende motoriek waarmee hij het
spel brengt, zorgt voor enthousias-
me en ontroering in de zaal. Reac-
ties blijven dan ook niet uit. De act
waarin Aat een vrouw met liefdes-
verdriet speelt wordt zo goed uitge-
beeld, dat je er stil van wordt. Zon-
der enig hulpmiddel en zonder, uit-
leg zie je het gebeuren. Aat lakt zhn
nagels en maakt zijn ogen op, op een
wijze die iedereen herkent. Het ge-
heel behoeft geen woorden. En zo is
het ook met de andere acts. Aat is
een getalenteerd acteur."

Na de voorstelling, dieongeveer één
uur duurt, glundert de integere Aat
over de waardering van het publiek.
Hij heeft duidelijk genotenvan zyn
spel, een spel waar hij zich samen
met zijn vriend Herman helemaal in
kan uitleven. Een enthousiasme dat
het Mime-Team uitstekend op het
publiek weet over te brengen.
Belangstellenden voor het Mime-
Team kunnen zich wenden tot:
Anna Nederlof, Julianaweg 10,
Maasland, ® 01899-13846.

Monique corten " Herman Holsbergen en Aat Nederlof: 'Veelzeggend zijn zonderwoorden' Foto: widdershoven

Concert
MAASTRICHT - De studen-
den van Jerome Minus van het
Maastrichts Conservatorium
verzorgen morgenavond,
woensdag, in de Waalse kerk
aan de Hondstraat een concert.
Het concert, dat om 20.00 uur
begint, wordt gegeven in het
kadervan het slotproject 'Euro-
pese Consort Muziek' en geeft
derelatie tussen ruimte en mu-
ziek weer.
De toegang is gratis.

Openingsceremonie WMC Kerkrade rechtstreeks op televisie

KRO besteedt veel aandacht aan
mars- enshowwedstrijden
KERKRADE - De KRO-televisie zal in vijf programma's ver-
slag doen van de WMC-activiteiten inKerkrade. Vrijdagavond
30 juni start om 20.25 uur op Nederland 1 deze cyclus van vijf
programma's met een rechtstreeks verslag van het eerste ge-
deelte van deopeningsceremonie. In de overige vier uitzendin-
gen zal in het kader van de desbetreffende wedstrijdklassen
wekelijks, eveneens op vrijdagavond, verslag worden gedaan
van de verrichtingen van top mars- en showkorpsen uit bin-
nen- en buitenland.
Het openingsprogramma vanuit het
gemeenteliJK Roda-stadion bevat
onder meer een optreden van de
Amerikaanse Showband Spirit of
America, de Jachthoornblazers uit
Rolduc, een gezamenlijk optreden
van twaalf tamboer- en fluitkorp-
sen, een harmonie- en fanfare-or-
kest met totaal zeshonderd muzi-
kanten en de première van een door
Gerard van de Kolk geschreven (en
gedirigeerde) compositie voor 24
pauken.

In de 25 minuten durende uitzen-
ding van vrijdag 7 juli zal verslag
worden gedaan van het verloop van
het tweede deel van de openingsce-
remonie. Dit gedeelte bevat onder
meer de WMC-vlaggenparade, een
optreden van het Drumkorps Jubal
samen met de eerder genoemde 24
pauken, zang door groot koor en
zeshonderd man sterk orkest met
het 'Salute to the world'.

Daarbij wordt in deze uitzending
ook aandacht besteed aan de muzi-
kale en choreografische activiteiten
in het kader van de mars- en show-
wedstrijden die op zondag 2 juli
worden gehouden. Acte de présen-
ce geven die dag onder meer de ge-
zelschappen: Trompetterkorps Alk-
maar, de Rijntamboers uit Zoeter-
woude, Showband VIOS uit Bus-
surn, Edes uit Enschede, het Trom-
mel- en Fluitenkorps uit Swalmen,
Wilhelmina uit Hoogeloon en St.
Antonius uit Brunssum. Voorts
strijden nog gezelschappen uit
Spanje, België en Denemarken om
de meeste punten.

Vrijdag 14 juli geeft het KRO-pro-
gramma over het WMC een indruk
van de strijd op mars- en showge-
bied zoals die op zaterdag 8 en zon-
dag 9 juliwordt gestreden. Dan tre-
den onder andere aan: Concordia,
Reusel; de Showband van het Vol-
lenhovens fanfare-orkest; de Fleu-
raband, Rijnsburg; Door Vriend-
schap Sterk, Katwijk; Kunst na Ar-
beid, Lunteren; Irene, Hasselt;
Kunst na Arbeid, Hierden; St. Mar-
tinus, Kinrooi; Showband Oranje,
IJsselmuide; St. Caecilia, Milheeze;
het Klaroenkorps Animato, Heel;
het Jacht en Trompetterkorps, Ge-

mert; Drumfanfare Velp-Zuid en
Fluit- en Tamboerkorps Marijke uit
Heerlerbaan. Daarnaast treden
korpsen uit Indonesië, Duitsland,
Noorwegen, België en Spanje aan.

De derde uitzending volgt op vrij-
dag 21 juli. Dit 25 minuten durende
programma bevat beelden van de
activiteiten zoals die op zaterdag 15
en zondag 16 juli plaatsvonden met
onder meer: Concordia, Obbicht;
Voorwaarts, Veendam; de Mallet-
band, Lunteren; Victorie, Den
Haag; drum- en showband Scouting
Den Haag; TKH - Heiloo; Crescen-
do, Harderwijk; Juliana, Middel-
burg; JongAdvendo, Sneek; De Ba-
zuin, Leerdam; Adest Musica, Sas-
senheim; de IJsselband, Rheden;
Domuko uit Dokkum en gezel-
schappen uit Thailand, Frankrijk,
Hongarije, Joegoslavië, Spanje en
lerland.

" WMC: klankstad
Kerkrade op tv

Archieffoto:
DRIES LINSSEN

Winnaars
Het laatste programma over het
WMC wordt opvrijdag 28 juliuitge-
zonden. Dan wordt verslag gedaan
van de verrichtingen van onder an-
dere de korpsen: de Rijnmondband,
Schiedam;Kunst en Genoegen, Lei-
den; het Pasveerkorps, Leeuwar-
den; de Deltaband, Vlissingen; het
wieldrijderskorps Crescendo,
Opende; Concordia, Zevenhuizen
en detopgezelschappen uit Canada,
Polen, Engeland, Spanje enz. die op
zaterdag 22 en zondag 23 juliaan de
strijd deelnemen. Verder zal er aan-
dacht besteed worden aan de win-
nende gezelschappen in de diverse
categoriën van het WMC 1989.

Brochure
muziekconsulent

MAASTRICHT - Van de hjJjJ
van Jan Bessems, consulentW*
zikale Vorming voor het ray*
Maastricht en Heuvelland, &
scheen onlangs de brochure 'Mjj
ziek' voor het schooljaar 't&~'\.
Zijn geschrift is bedoeld vo£alle leerkrachten van het bas*
onderwijs in Maastricht en H*Jvelland. Het bevat drie hoof*
stukken: Begeleiding, Kaderv»'
ming en Bemiddeling.

OnderBegeleiding stipt JanB^sems een vijftal muzikale ond£

steuningsvormen voor de daf
lijkse muziekles aan, met in PrlJ,
cipe de mogelijkheid voor el»
school een begeleiding op n13*te verzorgen. Kadervormi"
wijst op een tweetal gerichte c*
sussen voor alle leerkracht^'Muziek in het basisonderW^
en 'Zelf liedjes leren spelen.
Tenslotte wil Jan Bessems
middelaarzijn voor het organi^
ren van muziekvoorstellingen <*
school. Hij heeft verschillen*
'live-muziek'-optredens in I
aanbieding: van 'de MannetF
voor groep 1 en 2 tot 'Hallo,
Madrid' voor groep 6, 7 en 8. \
Voor geïnteresseerde leerkra^ten in Maastricht en Heuvella"
wordt er bij voldoende bela"»
stelling een algemene inforff
tiemiddag gehouden op woe^dag 28 junia.s. Aanmelding h>^voor kan telefonisch op numi"'
043 - 293146. ,

Oplossing
van

gisteren
AGRESSIE?]
F O l
D-KAMER- l V
A-LASSO- 1
KRAS-PEN 5!
-IR RY'i
LOOD-VELf:
E-EIGEN-*
E-NAALD-1'
S A E
TENNIS. BA 1.,

puzzel van de dag

Horizontaal:l. hoofddeel v.e. toneelstuk;
4. insnijding; 8. inzet bij een spel; 9. mu-
ziekstuk; 10. oude lengtemaat; 11. kwaad-
sprekerij; 12. op deze wijze; 13. korte tijds-
duur; 14. zangspel; 18. voegwoord; 19.
waterkering; 21. deel v.h. bovenbeen; 23.
veldgewas; 25. moerasplant; 27. kleding-
stuk v.e. monnik; 28. tak van sport; 30.
voorzetsel; 21. voorzetsel; 32. vrouwelijk
rund; 33. stevig stuk hout; 34. wagen-
vracht.

Verticaal: 1. dwaze praatjes; 2. vistuC f
sportevenement (afk.); 4. levens^"} \
houd; 5. veulen van één winter; 6. Waf5 j ;
laagheid; 7. stoot; 9. dwarshout aan <Jmast; 11. vreemde titel; 12. persoO"j-'
vnw.; 15. tot gelukwens (afk.); 16- tf'[
tuig; 17. aanspreektitel; 20. soort ""f21. lidwoord; 22. apenootje; 24. file; 2S,
vier in Siberië; 26. vlug; 28. hoogste Vj
29. titel (afk.); 30. gesloten; 32. bokste
(afk.);
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Varkenskarbonaden
mettomaten

Benodigdheden voor 4 personen: 4
haaskoteletten elk ca. 175 gram, 6 grote
tomaten, 50 g boter, 3-4 el olijfolie, 1 tl
paprikapoeder, 3-4 voorjaarsuitjes
met veel groen.
Dep het vlees droog. Snijd de vetran-
denop regelmatige afstanden in. Hier-
door wordt kromtrekken voorkomen.

Wrijf het in met een mengsel van zout,
peper en paprikapoeder. Ontvel toma-
ten, halveer ze en verwijder kernen,
zaad en vocht. Snijd vruchtvlees in
blokjes. Strooi er wat zout over en laat
op zeef uitlekken. Snipper voorjaars-
uitjes en gebruik zoveel mogelijk
groen ervan. Verhit 2 a 3 el olie en de
boter. Wacht tot schuim is weggetrok-
ken en schroei vlees aan weerszijden
dicht.Temper hittebron en bak karbo-
naden in 12-15 minuten bruin. Verhit
in ander pannetje 1 el olie. Voeg voor-
jaarsuitjes toe, roer eenmaal goed door

en doe er daarna de tomaten bij. Laat
geheel door en door warm worden.
Breng op smaak met zout en peper.
Leg karbonaden op voorverwarmde
schaal en schep op elke karbonade
een deel van hete tomatenmengsel.

TIP: Het gerecht krijgt een typisch
Italiaans accentje wanneer tijdens het
bakken op elke karbonade een blaadje
verse salie wordt gelegd.

hub meijer

sagarmatha panda en de vakantievoerder
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'Aanslag op
Koerden werk
eigen partij'

itJJjpDELBURG - De aanslag op
!Pa actieve ledenvan deArbeiders
iJ^_ van Koerdistan (TKK) die vo-
'vjv week dinsdag in het Zeeuws-
'vo nmse Retranchement plaats-man 's et werk geweest van leden
jsl-p de eigen partij. Dit hebben de
a(i "toffers, de 49-jarige Kurdische
;^vocaat en PKK-voorman Hüs-
'^M en zijn 29-jarige tot
'ferTerlander genaturaliseerde land-
„: "}°ot K. (hij wil anoniem blijven)
pteren bekendgemaakt.

'au poging tot moord was bedoeld
ioM Wraakoefening op de openbare

waarbij Yilderim het ge-
jj'ddadigebeleid van de partij be-

„De grens van terreur
ov e* gewapend verzet is duidelijk
tyerschreden. In koelen bloede
W^en overal hoge functionarissen

'ien de partij geliquideerd.

. geveer een jaar lang werden de
lw,r?nen al bedreigd. K. was sinds
[^ begin van dit jaarondergedoken
b het afgelegen Zeeuws-Vlaamse
Sj ra nchement. Yilderim verbleef
Sev Z^n vr'jlating uit de Turkse
y; angenis waar hij verbleef voor

betrekkingen met de PKK,
Dp
,st in Zweden waar hij asiel had«Kregen. Sinds kort was hij bij K.

Verwondering
Het VVD-kamerlid Weisglas wil een
briefvan de regering hebben, waar-
in informatie over deze kwestie
wordt gegeven. Bovendien willen
de liberalen weten waarom de Ka-
mer niet eerder op de hoogte is ge-
steld van de gang van zaken jegens
Koeweit, of dit wel meer gebeurt en
zo ja, hoeveel keer per jaar en met
welke landen. „Ik heb met verwon-
dering van de gang van zaken ken-
nis genomen", aldus Weisglas.

Bij de PvdA liet buitenlandspecia-
list Ter Beek weten dat er informa-
tie moét komen over de twee aspec-
ten die de zaak volgens hem heeft.

Enerzijds de vermeende belangen-
verstrengeling tussen Hollandia
Kloos, premier Lubbers en het nu
genomen besluit jegensKoeweit, en
anderszijds de diplomatieke gang
van zaken op zich. „Ik vind het
merkwaardig datwij niet wisten dat
de diplomatieke betrekkingen met
Koeweit op een laag pitje zijn gezet.
Waarom, zo willenwij weten", aldus
Ter Beek.

Weisglas en Ter Beek ontkennen
beide dater sprake zou zijn van een
actie beschadiging lijsttrekker
CDA. Bij het CDA wacht men on-
dertussen rustig af. Het CDA zal po-
gingen van anderen om nadere in-
formatie over het geheel te krijgen,
niet blokkeren.

Europees
milieuplan

De Korte
trpivEN - Nederland zal een voor-
'ih ersr°l spelen bij de ontwikke-
j§en produktie van milieuverbe-
Hjv

er,de technologieën op Europees
({< eau- Dit heeft minister De Korte
fy °nomische Zaken) gisteren in
tr\J?en aangekondigd. De bewinds-
stari Was in Oostenrijkse hoofd-
fer Voor de jaarlijkseministerscon-
va^tie over Eureka, het verband
*nd twaalf EG-lidstaten en zevenere Europese landen voor sti-

mulering van samenwerking door
het bedrijfsleven in de ontwikke-
ling van nieuwe technologieën.

Nederland is vanafmei 1990 voorzit-
ter van Eureka. Tijdens het Neder-
landse voorzitterschap wil De Korte
enkele grote samenwerkingsprojec-
ten van bedrijven en wetenschappe-
lijke onderzoeksinstellingen op de
rails zetten. Hij denkt daarbij in eer-
ste instantie aan milieu-technologie.

Concreet zei De Korte gisteren dat
de Europese chemische industrie
de handen ineen moet slaan om
technieken te bedenken waarmee
plastic kan worden 'gerecycled. In
de loop van dit jaargaat De Korte in
Nederland naar geïnteresseerde be-
drijven zoeken. Vervolgens zal zijn
ministerie bemiddelen bij het leg-
gen van internationalecontacten.

Voorschot op toekomstige premiekorting

Bod PGGM voor
gezondheidszorg

f^ HAAG - Het pensioenfonds
een 's bereid een voorschot op
gev toekomstige premiekorting te'eid?n' onder voorwaarde dat dit
(jr: tot een oplossing van het al
de baanden slepende conflict in
tyac_Sezondheidszorg. Het PGGM
ke n , het resultaat van de gesprek-
c°nfi SSen de PartiJen in het CAO-
JiitjAl^ af, en zal op 27 juni een defi-
van } besluit nemen over de hoogtehet voorschot.

\VjrtaKabo-onderhandelaar Adriaan
qVpp

2 toonde zich gisteren verheugd
I -öh l besluit van het PGGM:
I '°ss 'S een eerste stap naar een op-
j Öaa g.van het loonconflict". Van-

ges^ X'ndt een eerste oriënterend
*enh " tussen de Nationale Zië-
?ijj.nuisraad, waarin de werkgevers

; dat en de bonden plaats,
:de ï 1°et leiden tot heropening van

2iek O-onderhandelingen in het
*enhuiswezen.

ve Bens Wirtz is het denkbaar „dat
tna £le^gkundigen via de onregel-
Uit Sfteidstoeslag er meer op voor-
in dUl'en gaan dan andere beroepen
be 3 gezondheidszorg".
gen Vvfgroep voor verpleegkundi-
i>,VI° houdt is woedend.dat Ab-
ïiek7° en CFO gaan Praten met de
grOen Werkgevers' De actie"
ben j vir>dt de verlaging van de

'enpremie 'een sigaar uit eigen

doos' en de 80 miljoen die het kabi-
net heeft geboden voor verbetering
van de onregelmatigheidstoeslag
van verpleegkundigen 'volstrekt
onvoldoende.

Voorstel: inkomens
specialisten paar
jaar bevriezen

DEN HAAG - Een tijdelijke bevrie-
zing van detarieven zou een uitweg
kunnen bieden uit het conflict dat al
geruime tijd bestaat tussen de medi-
sche specialisten, de ziektekosten-
verzekeraars en de ziekenhuizen.
Oud-minister van Economische Za-
ken drs Gijs van Aardenne stelt de
bevriezing voor in de rapportage
over zijnbemiddelingspoging in het
conflict.

Door de tarieven voor enige tijd op
het peil van 1989 te handhaven zou
een kostenbeperking kunnen ont-
staan die overeenkomt met de be-
zuiniging van 100 miljoen die de
verzekeraars voor ogen hebben.
Volgens Van Aardenne kan de be-
sparing in drie jaar tijds bereikt
worden, al wil hij daar geen garantie
voor geven.
Over de specialistentarieven moet

over twee weken een akkoord zijn
bereikt. Wanneer tussen de over-
koepelende organisaties een over-
eenkomst is getekend, zouden wei-
gerachtige specialisten 'gestraft'
moeten worden door een lagerever-
goeding voor hunverrichtingen dan
de van 1 juliaf geldende officiële ta-
rieven. Van Aardenne stelt voor
deze specialisten niet méér te ver-
goeden dan 90 procent van het 'nor-
male' tarief.

De drie grootste fracties in deTwee-
de Kamer hebben gisteren verschil-
lend gereageerd op het bemidde-
lingsvoorstel van Aardenne. Van
Otterloo (PvdA) vraagt zich af of het
wel een structurele oplossing biedt,
Nijhuis (VVD) heeft er 'veel waarde-
ring' voor en Lansink (CDA) twijfelt
en geeft het voorstel vijftig procent
kans van slagen.

Troepen trekken weg uit Peking

Vervanging Zhao
Ziyang bevestigd

Van onze correspondent
SINGAPORE - Tanks en soldaten
zijn gisteren uit het centrum van Pe-
king weggetrokken om de weg vrij
te maken voor de vergadering van
het centraal comité van de commu-
nistische partij, dat een nieuwe lei-
ding moet kiezen. Een regerings-
woordvoerder heeft gisteren beves-

tigd dat partijleider Zhao Ziyang, de
motor achter de economische her-
vormingen, wordt vervangen. Het
lijkt al zeker, dat veiligheidschef
Qiao Shi de nieuwe secretaris-gene-
raal wordt. De vergadering van het
centraal comité zal mogelijkvolgen-
de week worden gehouden.
Strikte veiligheidsmaatregelen wer-

den gisternacht tijdens de terug-
trekkingsoperatie (naar schatting
100 legerwagens en 3000 manschap-
pen) genomen. Auto's en taxi's wer-
den bij controlepunten in de stad
aangehouden en doorzocht. Zeven
mensen van een cameraploeg van
de Amerikaanse tv-maatschappij
NBC werden in de buurt van het
Plein van de Hemelse Vrede vastge-
houden en later in de Verboden
Stad, het keizerlijke complex, ver-
hoord. Hun camera en videobanden
werden in beslag genomen en ka-
potgemaakt voordat ze werden te-
ruggegeven.

Hoeveel soldaten er achtergebleven
zijn om het plein te bewaken is niet
bekend. Maar volgens westers di-
plomaten zijn nog zon 200.000 sol-
daten in en rondom Peking achter-
gebleven.

" Chinese soldaten
worden weggevoerd
uit Peking. Niets wijst
er echter op dat de
noodtoestand die in
mei werd uitgevaar-
digd snel zal worden
opgeheven.

Afsluiten
Intussen is het haast niet meer mo-
gelijkvoor de Chinezen om naar het
buitenland te gaan. Alle verleende
vergunningen om het land te verla-
ten zijn nu nietigverklaard. Volgens
een diplomaat willen de Chinese
autoriteiten op die manier verhinde-
ren, dat de studenten die bij de pro-
democratische beweging betrokken
zijn, naar het buitenland vluchten.

Het officiële aantal arrestaties be-
draagt inmiddels ruim 1.200. In
Chengdu werd gisteren de 26-jarige
Bai Dongping gearresteerd. Hij is
lid van het centrale comité van de
onafhankelijke bond van arbeiders
in Peking en wordt ervan beschul-
digd een van de aanvoerdersvan de
'contra-revolutionaire opstand' te
zijn geweest.

binnen/buitenland

Familiebedrijf Lubberskreeg order niet betaald

Kamervragen over
geschil met Koeweit

Van onze parlementsredactie

I EN HAAG - De Kamer wil nog deze week feitelijke infor-
lu^tie van het kabinet over het besluit om de diplomatieke

met Koeweit op een laag pitje te zetten. Daar-
■'J moeten tevens inlichtingen gegeven worden over de
inleiding van dit besluit en derelatie met een order die het
j^iliebedrijf van premier Lubbers, Hollandia Kloos, in
°iLWeit uitvoerde. Op basis van de informatie willen VVD
1PvdA nog deze week een debat met de meest betrokken
e^indslieden, eventueel achter gesloten deuren.

herland heeft de diplomatiekere-es met Koeweit sinds begin dit
Jj* bekoeld. Aanleiding is een me-
Lf'Ssverschil over een bedrag van
iJ&a 50 miljoen gulden, dat de Ne-

r|andse overheid nog tegoed

meent te hebben van de Arabische
oliestaat. De vordering dateert van
jaren geleden, toen Hollandia Kloos
een dergelijk verlies leed op een
project in Koeweit. Hollandia Kloos
was tegen de schade verzekerd bij
de Nederlandse Crediet Verzeke-
ringsmaatschappij, die het geld nu
via de Nederlandse Staat probeert
te verhalen op de staatsonderne-
ming Kuwait Airway Corporation.

Geen linkse
meerderheid in
Europarlement

BRUSSEL - De Europese verkie-
zingen van 1989hebben de interesse
van de kiezer nog minder kunnen
wekken dan die van vijfjaar gele-
den. Volgens de jongste prognoses
van het Europees Bureau voor Sta-
tistiek (Eurostat) bedroeg de op-
komst 58,6 procent. In 1984 was dat
nog 61 procent.
Uit de prognose blijkt verder dat de
socialistische fractie in het Euro-
pees Parlement vijftien zetels wint
en daarmee een totaal van 182 zetels
bereikt. Het is nu zo goed als zeker
dat er de komende vijfjaar geen dui-
delijke meerderheid voor links of
rechts in het parlement zal zijn.
De Europese christen-democraten
verliezen vijfzetels en komen uit op
108 zetels. Aan centrum-rechtse zij-
de verliezen de Franse Gaullisten
elf zetels. De liberalen blijven gelijk
op 45 zetels.
Ter linkerzijde verliezen de commu-
nisten zes van hun 48 zetels. Aan de
Regenboog-fractie rekent Eurostat
voorlopig 22 zetels toe, een winst
van twee. Het is echter zeker dat de
Groenen versterking krijgen uit
Frankrijk en Italië. Hun totaal zou
daardoor in de buurt van de 45 ze-
tels kunnen komen.
Ook de Westduitse Republikaner en
de Vlaams Blok, samen goed voor
zeven zetels, zijn door Eurostat nog
niet ondergebracht bij de rechtse
fractie, die daardoor voorlopig op
zestien zetels blijft steken.

" Zie ook pagina 5

Doden bij
rellen in

Kazachstan
MOSKOU - In de Russische cen-
traalaziatische republiek Kazach-
stan zijn het afgelopen weekeinde
'een aantal' doden gevallen toen ge-
wapende jongeren rellen stichtten.
Dit heeft het officiële persbureau
Tass gisteren gemeld. Zondag
noemde een ander blad rantsoene-
ring, hoge prijzen en hoge werkloos-
heid in het gebied als oorzaken van
de onrust.

De jongeren overvielen in de stad
Novy Oezen, bij de Kaspische Zee,
met vuurwapens en brandbommen
een politiebureau en richtten zich
later op een distributiestation van
de waterleiding en gasvoorziening
en enkele andere vitale installaties,
meldde Tass. Hoewel veiligheids-
troepen aanvankelijk de onrust on-
der controle brachten, braken er la-
ter opnieuw rellen uit. Daarbij vie-
len 'een aantal doden. Verscheide-
ne hoge partij- enTegeringsfunctio-
narissen zijn naar het gebied afge-
vaardigd om tot kalmte op te roe-
pen.
Russische vliegtuigen hebben zon-
dagavond deevacuatie voltooid van
ruim 16.000 Mescheten van Turkse
origine naar kampen in de Russi-
sche republiek. De situatie is nu ge-
stabiliseerd, meldde Tass. „Er zijn
geen nieuwe berichten van po-
groms, brandstichting of moorden".

Weduwe Palme
getuigt legen
verdachte

STOCKHOLM - Lisbet Palme, de
echtgenote van de vermoorde
Zweedse premier Olof Palme, heeft
maandag voor een rechtbank in
Stockholm verklaard dat zij de man
die verdacht wordt van de moord
kort na de schietpartij drie maal
heeft gezien.
Mevrouw Palme beschreef gisteren
voor de eerste maal in het openbaar
wat zij die bewuste avond - 28 fe-
bruari 1986 - had gezien. Zij en haar
echtgenoot waren van de bioscoop
opweg naar huis toen OlofPalme in
de rug werd geschoten.
„Wij liepen langs een verfwinkel
toen ik een knal hoorde. Ik schrik,
draai negentig graden in de richting
van Olof en terwijl ik draai besef ik
dat het gebeurd is en op datzelfde
ogenblik wordt ik ook getroffen",
aldus Lisbet Palme.
Op dat ogenblik, terwijl haar echt-
genoot op de grond ligt, zegt zij Pet-
terson te hebben gezien staande op
een goed verlichte plek op vijfme-
ter afstand.

punt uit
SLM (1)

Het Rampen Identificatie
Team (RIT) van de Rijkspolitie
heeft gisteren haar werk in Pa-
ramaribo beëindigd. In totaal
konden 164 slachtoffers van de
ramp met het SLM-vliegtuig
worden geïdentificeerd. Van
twaalf personen is de identiteit
niet met zekerheid vast komen
te staan.

SLM (2)
Het ministerie van WVC vindt
niet dat er een centraal geregel-
de opvang en nazorg moet ko-
men van de nabestaanden van
slachtoffers en van overleven-
den van de vliegramp in Suri-
name. Het ministerie vindt dat
de plaatselijke en regionale
hulpverleningsinstanties zowel
op materieel als immaterieel
gebied voldoende toegerust
zijn om de nodige hulp te ge-
ven.

Rushdie
Een Britse islamitische groepe-
ring heeft gisteren een eerste
overwinning geboekt in haar
pogingen om de auteur Salman
Rushdie en zijn uitgevers voor
de rechter te slepen wegens het
beledigen van de islam in de ro-
man 'De duivelsverzen. Rech-
ter Michael Nolan van het Brit-
se Hooggerechtshof gaf toe-
stemming in beroep te gaan te-
gen een eerdere rechterlijke
uitspraak dat Rushdie niet ver-
volgd kan worden wegens 'god-
lastering', omdat het desbetref-
fende wetsartikel alleen betrek-
king heeft op de god van de
christenen.

Jeltsin
De voormalige partijchef van
Moskou en ongekroonde ko-
ning van de oppositie in het
nieuwe Sovjetparlement, Boris
Jeltsin, gaat zijn memoires uit-
geven in het Westen. Dit heeft
de Amerikaanse uitgeverij
Summit Books gisteren be-
kendgemaakt. Het boek zal ook
verschijnen in Nederland, de
Bondsrepubliek, Italië, Finland
en Zweden.

Heroïne
De Nederlander R.K. zit sinds
twee weken vast in Barcelona
op verdenking van drugsmok-
kel. De man werd opgepakt op
het vliegveld. Hij kwam uit In-
dia waar hij al enige tijd leeft. In
zijn koffer zat 4,8 kilo heroïne
met een straatwaarde van onge-
veer 15 miljoen gulden.

Vervroegd
In Iran zijn de verkiezingen
voor een nieuwe president en
het referendum over wijzing
van de grondwetvervroegd van
18 augustus naar 28 juli. Daar-
mee wordt gegeven aan de
wens tot politieke stabiliteit
van de onlangs gestorven
geestelijke leider van zijn land,
ayatollah Chomeini.

Fagel
De politie heeft gistermiddag
een vijfde verdachte aangehou-
den wegens mogelijke betrok-
kenheid bij de moord op re-
stauranthouder Gerard Fagel.
Het gaat om de 24-jarige S.B.
uit Zeist, een bekende van de
vier eerder aangehouden man-
nen.

Opvolging
Mark Eyskens (56) is gisteren
beëdigd als minister van Bui-
tenlandse Zaken van België.
Hij volgt Leo Tindemans op,
die deze functie 7,5 jaar jaar
heeft bekleed. De 67-jarige Tin-
demans, die sinds december
1981 minister van Buitenlandse
Zaken van België was, trad af,
nadat hij zondag in het Euro-
pees Parlement gekozen was.

Spoorboekje
De Nederlandse Spoorwegen
brengen in mei volgend jaar
een spoorboekje op floppy op
de markt. ledere eigenaar of ge-
bruiker van een personal com-
puter met MS-DOS besturings-
systeem,kan danthuis of op zn
werk uitzoeken met welke trein
hij het snelst zn bestemming
bereikt en wat de reis kost.

Felix na Frits
Felix Meurders (42) zal voor de
VARA een nieuwe consumen-
tenrubriek gaan presenteren.
Het tv-programma zal met in-
gang van het winterseizoen een
keer per twee weken worden
uitgezonden en duurt 40 minu-
ten. Met de presentatie van
Meurders wordt het gat opge-
vuld dat in de consumenten-
hoek werd getrokken door het
gedwongen vertrek van Frits
Bom.

Pralen
Na de minister van Weten-
schappen Ezer Weizman heeft
nu ook de Israëlische minister
van Energie, Moshe Shahal.
zich openlijk uitgesproken
voor onderhandelingen met de
PLO.

U limburgs dagblad |
Dinsdag 20 juni 1989 "3

(ADVERTENTIE)

Jl % 1 ÜÜHI 1 *e kunt m wel BWB
blijven drinken. Kl]
Boncafé. De milde koffie van Douwe Egberts.
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045-719966

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

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

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermistgevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek bedrijven,transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 158399

"
Personeel aangeboden

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

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

Personeel gevraagd
Met spoed gevraagd

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

Dakdekkersbedrijf Deumens

Grootste videothekenketen van
Z-Limburg zoekt wegens uitbreiding van haar activiteiten:

Energieke, representatieve
baliemedewerksters

Zij die denken over voldoende capaciteiten te beschikken
en zich voor 100% willen inzetten kunnen hun sollicitatie,

voorzien van een recente pasfoto richten tot Br.o.nr.
B-1184 Limburgs Dagblad postbus 3100 6401 DP Heerlen.

Enige ervaring in dit werk strekt tot aanbeveling.
Keurslager zoekt met spoed als aanvulling van zijn team,

een
Verkoop medewerkster

Onze gedachtengaan uit naar een jongedame van plm. 18
jr. liefst met enige ervaring. Wij bieden haar een goed

salaris en een prettige werksfeer. Geïnteresseerd? Stuur
dan voor 24-06-89 een handgeschreven sollicitatie naar

dit adres: Keurslager Bert Vanthoor, Laurastr. 9,
6471 JG Eygelshoven.

Voor
Hulsberg-Wynandsrade

vragen wij

Bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00-7.00 uur 's och-

tends onze krant te bezorgen. Melden; Limburgs Dagblad,
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

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)
04998-99425.
Dringend gevraagd IJZER
VLECHTERS en metselaars
Ook colonnes. Inl. 09-49.
221.879722.
Met spoed gevr. ervaren
Containerchauffeur. Inl.
Weerts b.v., tel. 043-625965
Polyman BV confectie vr.
ervaren THUISSTRIJK-

i STERS omgev. Brunssum; reacties 045-259564.
; Vanwege toenemende

drukte hadden wij graag 2
MEISJES meer in ons team
geplaatst. Open van ma. Tm
vr. 14 tm 2 u. 04755-1854.
Gevr. leerling KOK en ass.
voor keuken m,v. Hotel
Berghoeve, Juhanastr. 20
Epen. 04455-1248.
Gevraagd CHAUFFEUR
voor vervoer van bloemen
en planten. Voor 30 uur en
meer, i.b.v. rijbewijs CE,
Schrift, soll. na Drossaart
Bloemen, p.a. Begoniastr.
33 6014 BH Ittervoort.
Gevr. BETONTIMMERLIE-'
DEN, V.O.F. Wedo. Tel.
045-416657 420584. 'Club Pallas vrgt. nog enkele
DAMES, chauffeur aanwez.
045-420772.

MEISJE of vrouw gevr. voor
rijdend kaasbedrijf op de
markt. Tel. 045-352406; tev.
hulp in ijssalon gevr.
Gevr. part-time VERKOPER
voor automaterialen voor
enkele dagen p. wk. Erva-
ring vereist. Uitbreiding werk
mog. Voor afspr. Carshop
Automaterialen, Schaes- "berg. 045-324763.
Gevr. 2 BARMEISJES, niet 'ouder als 30 jr. Intern moge-
lijk. Goede verdiensten,
uren en dagen vallen te re-
gelen. 09-32-1173-3232
Hechtel.
Gevr. voor direkt nette FRI- |
TUREHULP M/V met erv. 'Pers. aanm. Cafetaria de 'Kroon, Hoogstr. 152, Nieu- ]
wenhagen. j
Met spoed gevraagd CHEF-
SLAGER voor vakantiever- "vanging in juli in slagerij te
Heerlen. Uitzendbureau
Antro bv 03407-3934 (na
18.00 uur 03454-2024.)
Gevr. ervaren OPPAS voor
familie met 3 kinderen, 2-4-
-6 jr., voor overdag en 's-a-
-vonds. Tel. 045-257906.
Ser. VERKOOPPSTER
gevr. voor groente en fruit-
speciaalzaak, in Heerlen-
centrum. Liefst met erv. voor
ca. 20 uur. p.w. Tel. 04492-
-4253 na 20.00 uur.
Schoonmaakbedr. SIT-
TARD vraagt voor projecten
in de omg. Sittard, schoon-
maaksters voor aanvang di-
rekt en schoonmaaksters-
voor aanv. 14 augustus. Re- "acties gaarne: 04490-11264 j\vragen naar Dhr. Breikers. | J

Friture DE POORT vraagt
hulp voor alle voorkomende
werkzaamh, geen vacantiew
Vaesrade 67, Vaesrade.

PERSONEEL gevr. voor div.
functies. Rest. Le Bistro,
tussen 14.00 en 17.00 uur,
04406-12620.

Onroerend goed te huur aangeboden

In K'RADE-Chevremont (5
min. v. station), gestoft, en
gemeub. 3-kam. app., w.k.,
keuk., slpk., bad, w.c, berg.,
tel., t.v.-aansl., huursubs.
mog. 045-457406, na 18 u.

2 pers. APPARTEMENT te
h. Entree, woonk. keuk.,
slaapk., badk., berg., WC,
CV, gestoff. CAI te Hoens-
broek. Tel. 045-213928
9.00-20.00 uur.

T.h. APPARTEMENT, Via-
ductweg, Maastricht.
/850,-p. mnd. , mcl. verw.
en servicekosten. Inl. 04498
-51739.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
Te huur in Hoensbroek per 1
mei luxe 1-KAMERAPPAR-
TEMENT. Huurprijs all in
’400,-. Te bevr. 045-
-213760.

Onroerend goed te koop aangeboden
HEERLEN-NOORD t.k.
mooi halfvr. woonhuis, bwj.
1974 met c.v. L-vormige
woonk. plm 35 m2met mar-
mer vloer, mooie aangeb.
keuken 4x4 mtr. (merk rosé,
kl. blauw/wit) 3 slpks. met
essenh. parketvloer, luxe
badk. vlizotrapp n. zolder,
garage m. c.v. tuin. Ged.
voorzien van rolluiken en
thermophane. Vr. pr.
’149.000,- k.k. Tuinstr. 10,
Heerlen te bez. na tel. afspr.
045-217425.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Hypotheek
Centrale

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

Bedrijfsruimte
Te k. VIDEOTHEEK in de
omgeving Sittard/Geleen ca.
3000 films in landelijke or-
ganisatie. Lage overname-
prijs met of zonder compu-
ter. Zonder kontanten onno-
dig te reflecteren. Postbus
5020, 6413 GA Heerlen.... —— —^ . .. —M^^^—

Kamers aangeboden/gevraagd
Te h. 1 pers. gem. kamer,
eigen keuken, pers. boven
25 jr. Pr. Hendriklaan 112,
Brunssum Tel. afspr. 10.00-
-17.00 uur. 045-252000.
Pens. de Hees heeft nog 'n
KAMER vrij voor werkend
persoon. Tel. 045-416005.
KAMER te h. bij centrum
Kerkrade, met alle comfort.
Tel. 045-461870452269.

Gemeubileerde kamers te
huur in HEERLEN. Papper-
sjans 40, Heerlerheide.

Woningruil

Wie wil er een eengezins-
woning in Heerlen ruilen v.
een eengezinswoning in
Heerlen of omgeving. Tel.
045-719343.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Te k. vezelcement GOLF-
PLATEN in grijs en zwart,
ook polyester en PVC-glas-
helder. Kepers en balkhout
div. afm., vloertegels. L.A.G.
BV, Industrieweg 5, md. terr.
Borrekuil, Geleen. Tel.
04490-43985.
Te k. gebr. houten- en ijzer-
en BALKEN, bielzen, ijzeren
profielen, deuren, ramen,
enz. Matrak, Nuth. Tel. 045-
-243736.
VOORDEURLUIFELS v.a.
’225,- , div. modellen uit
voorraad, ook compleet ge-
monteerd leverbaar.Geurten
045-212531, Hommerter-
weg 27, Hoensbroek.

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.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187._

Reparaties

TV DEFECT?
Wij bieden U: 'Gratis halen
en brengen 'Gratis leentoe-

stel 'Prijsopgave vooraf.
Audio Video Centr. Heerlen.

Tel. 728130.

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

Hobby/Doe het zelf
Grenen BALKEN b.v. 15x5
’4,50 p.m., 16x6 ’ 5,75 p.m
enz. steigerplanken ’ 4,25
p.m. mcl. BTW, alles evt.
geïmpregneerd en/of thuis-
bez. Houtzagerij Windels,
Bouwberg Brunssum 045-
-270585.

Te koop ZAAGTAFEL, hout-
afzuiger en kettingfrees. Te
bevr. tel. 045-212080.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad, iel. 045-
-719966.

Winkel & Kantoor

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

Autronic 04492-3888.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt.

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

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

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

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

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

Ook verkoop aan particulieren.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-

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

——» i »-»»»»——»-»»---»■»»»»»—■»■»
Bedrijven/Transacties
Ter overname aangeboden

Café
Gemeente Heerlen/Zeswegen. Inl. 045-243900,

tijdens kantooruren.

PRIS SBb^0
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fiX<; T¥ °V°rname **°^ CA'
rm t«?o 55 °hT wan ,6n FE. gemeente Heerlen/Zes-cm. tot 9 mtr. bedrukt met U '°n |n, 045-243900 tii-
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AutO'S

Kera
Groot aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
VW JETTA 1,6 D. bwj. '82,
f 5.900,- 045-441812.

Te k. RENAULT 5 TL bwj.
'81, APK '90, i.z.g.st., vr.pr.
’1.500,-. Tel. 045-713208.
Te koop Opel KADETT au-
tom. APK 5-'9O, ’600,-.
Parallelstr. 18 Nuth.
AUDI 100, bwj. '79, mot. i.z.
g.st., Pr. ’1.300,-. Burg.
Lemmensstr. 279, Geleen.
AUDI 80 autom. bwj. '78,
4-drs. APK '90, ’ 850,-. Tel.
045-720951.
Wegens handicap te koop
CITROEN AX K-Way, 3
mnd. jong,vele extra's. Pr.n.
o.t.k. Tel. 04755-2104.
DATSUN 120 AF 2, APK
aug. '90, vr.pr. ’ 900,-, i.z.g.
st., te bevr. 045-422740.
Fiat PANDA 750 L, bwj. '87,
24.000 km., ’8.750,- mr.
mog. 045-454103.

Fiat PANDA 34, bwj. '84,
64.000 km., bordeaurood,
APK t/m mei '90, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 4.500,-. 04406-41740.
Koopje! Fiësta 1.1, APK, Vr.
pr. Vr.pr. ’650,-. Tel. 045-
-421184. Na 1900u.
Ford FIËSTA 1100, kl.
blauwmet., ’1.850,-, zeer
mooi, APK. Lampisteriestr.
2, Hoensbroek, bij Randweg
Te k. VW GOLF GTI, bwj.
'84, i.z.g.st., event. inruil
mog. pr.n.o.t.k. 04492-3733
Te koop Honda CIVIC sta-
tioncar 1981, APK juni "90.
045-441258.
LADA Combi 1.5 bwj. '87, a.
nw. v. part. weg. overcompl.
geg. 100% onderh. bew. ter
inz. ’ 7.700,-. v. extra's, tel.
04490-47218.
MAZDA 626 GLX hatcback,
14.000 km., bwj. mei '88,
zeer mooi. Tel. 04409-1975.
MERCEDES rev. motoren
en cyl. koppen. OM 314, 4
cyl., 80 pk, OM 352, 6 cyl.
130 pk. Auto Feyts 04759-
-1896.
MERCEDES 280 S, autom.,
bwj. '80., div. acces., zilver
metal., i.z.g.st. vr.pr.
’7.900,-. 04406-41740.
Te k. Mitsubishi GALANT
2.3 Turbo diesel, bwj. '84, kl.
blauwmet. Tel. 045-462254.
Opel MANTA '77 elke keu-
ring toegest., vr.pr. ’ 1.500,-
Edixhovenstr. 4 Eygelsho-
ven. 045-459666.
Opel KADETT 13 i GL kat.
5-bak'BB; Opel Kadett 12 N
HB '82; Opel Rekord 2.0,
LPG '81; Opel Ascona 2.0 S
'79; Lada Stationcar '84.
Garantie, mr., fin. mog.
Autobedrijf van Mil, Sportstr.
10, 045-421787, Kerkrade.
Opel CORSA 1.2 TR '86 i.z.
g.st. ’11.750,-. Dr. M.L.
Kingln. 133, Hoensbroek.
Te k. OPEL Ascona 1900,
bwj. '79, i.pr.st., uitbouw,
nw. remmen en banden. Vr.
pr. ’3.250,-. 04490-44291.
Te k. 2 keer Opel KADETT,
76, 77, APK gek. vr.pr.
’500,-, ’850,-. na 18.00
uur De Wendelstr. 18,
Landgraaf.
Te k. Opel KADETT 13 D,
bwj. '80, APK 6-'9O,
’3.250,-. Tel. 045-316940.
Te k. PEUGEOT 205 GR,
1,3 bwj. aug.'B4. 5-drs., km.
st. 104.000, i.z.g.st., vr.pr.
’12.500,-. 04490-16126 na
19 uur.
Renault 18 GTL STATION-
CAR bwj. '82, veel extra's,
i.z.g.st. Tel. 045-751401
b.g.g. 045-753320.
Zien is kopen! ROVER 2600
6 cyl., APK juni '90, vp.

’ 2.750,-. 045-323830.
SUZUKI GSX 100, bwj. '80,
kl. zwart, km. 46.000;
’4.500,-. Tel. 045-723180.
Te k. SUZUKI Swift G.S.L.,
jub.uitv., bwj. 8-9-'BB, plm.
21.000 Km., vp. ’16.000,-.
Te bevr. 04451-1458.
Te k. TALBOT Horizon, i.z.
g.st., bwj. '81, APK, vr. pr.

’ 2.450,-. Tel. 045-214290.
TALBOT-Horizon 1.5 GL, 5
drs., '81, APK 3-'9O, zeer
mooi (2e auto), ’ 2.350,-.
04490-23619.
VW SCIROCCO GL 5 gang,
bwj. '80, access. mr. Golf
mog. Heemskerkstr 66 Hrl.
Meezenbroek.
Te k. VW PASSAT, LS 5-drs
nw model bwj. '81, APK 5-
90, ’ 3.950,- 045-316940.
VOLVO 244 GL 6 diesel,
bwj. '80, APK 4-'9O, vr.pr.

’ 5.750,-. Inr. kl. auto of mo-
tor mog. Tel. 045-415528.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Dir. cont. GELD voor auto's
v.a. bwj. '80, 045-414372
tevens jeeps.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.5 GLX '86 en '87;
Seat Ibiza 1.2 GL '85, '86,
'87 en '88;Seat Ibiza Playa
'86 en '88; Seat Ronda 1.2
GL '83; Seat Ronda 1.7 GL
D '87 en '85; Seat Ronda 1.5
GLX '84 en'B7; Seat Malaga
1.5 GL '88; Seat Malaga 1.2
GLX '86; Seat Malaga 1.2 L
'88; Seat Malaga 1.5 SKI
'88; Seat Bestel '88; Seat
Ibiza 1.2 XI '89; Subaru
1300 '80; Talbot Solara 1.6
GLS '81; Mazda 1300 '76;
Mazda 323 '81 en '79; Lada
2105 GL '82; Fiat 127 '80;
Fiat Ritmo D '80; Austin Al-
legro '78; Sunbeam 1000
'79; Saab 99 '76; Datsun
120 V '79; VW Passat '81;
Citroen Visa '79; Fiat Ritmo
'79; Ford Fi esta '78; Opel
Kadett city '79; Fiat Panda
'85; VW Derby '78; Volvo
340 automaat '83; Audi 100
'81. Inruil en financ. mogelijk
Donderdags koopavond.
AUTO'S. Hallo Opgelet! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor Uw auto. 045-411572.
Autohandel De HOMMERT
Hommerterweg 77a te
Hoensbroek. Tel. 045-
-227419. Heeft steeds plm.
20 occassions voorradig va.

’ 1.000,-

AUTOBEDRIJF E. Custers.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan: Mercedes
200 W 124, t.'B6, verl. sport-
velgen, alle extra's. BMW
520 i t'B3 m. stijl, alle extra's.
’13.500,-. Opel Ascona
Hatchback 1.6 S t.'B3

’ 7.900,-; Golf diesel t. '80
in nw.st. ’ 4.500,-; 5 x Golf
1600 autom. schakel '77,
'78, 79 va ’ 1.000,-; Fiat
Ritmo 75 CL t. '84 ’ 4.900,-;
Opel Manta 20 GTE aut. t.
'80 i.z.g.st. ’6.900,-. Opel
Manta i 200 uitv. t.'79

’ 5.900,-. Ford Escort 2000
RS bwj, '81, geh. uitgeb.
’5.900,- Ford Escort '82
sportvlgn ’ 6.900,-; Toyota
Carina t. '80 ’ 2.400,-; Fiat
Ritmo 75 CL t. '80 ’ 1.900,-;
Alfa Sprint t.'B2 ’.4.900,-.
Audi 80 CL diesel, nw. motor
t.'B3 ’ 6.750,-. Talbot Sam-
ba LS t.'B3 ’2.900,-. Zas-
tava Yugo t. '84 ’2.900,-.
2x Datsun Cherry t'Bl, '82
v.a. ’ 2.700,-. 2x Renault
18 TS Stationcar t.'Bo '82
v.a. ’2.900,-. BMW 320 t.
'76, sportvlgen ’ 1.700,-.
Skoda 120 LS t.'B4
’1.900,-. Ford Escort 2000
RS t.'79 ’2.900,-. Alfa Al-
fetta t.'79 ’2.900,-. Opel
Rekord 20 S, LPG t.'79.
’2.200,-. Ford Fiësta t.'79
’2.100,-. Volvo 345 DL t.
'81 ’ 3.900,-Honda Accord
t.BO aut. ’2.100,-. Simca
1307 t.'Bo ’1.200,-. Allegro
t.'77 ’ 900,-. Ford Escort '79
’2.100,-. 2x Honda Civic t.
'82 ’4.900,-. Opel Manta
1900 HB t'Bo ’3.900,-. VW
Polo t'7B ’ 1.700,-. Citroen
GS t. '81 ’2.100,-. Renault
18 TL LPG t.'B2 ’2.900,-.
Opel Ascona 1.2 t.'79

’ 2.600,-. Div. goedk. inrui-
lers. Alle auto's met APK.
Geop. ma t/m vr. 10-19.00u.
Zaterdag tot 17.00 uur. Inr.
en financiering.
RENAULT 5 GT Turbo wit
'86 km.st. 57.000 showroom
nieuw; Opel Kadett GSI
zwart met. '86 met alle ex-
tra's km.st. 28.000; Opel
Kadett 1.3 GLI aut. zwart
met. 4-drs. model '89 met
alle extra's km.st. 29.000;
Renault 4 F 6 lang model '80
’900,-. Te bevr. BV Auto
Ekas, Kokelestr. 114, Kerk-
rade. Tel. 045-454763.
KADETT 13 LS '86, '85;
Corsa TR 12S '85; Corsa
Luxe T2S '84, '83; Kadett 12
GLS '84 3x; Kadett 12S '81
2X; Escort 1.1 L Bravo '82;
Fiësta 1.0 '83. Automobiel-
bedrijf J. Denneman, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.
Lucar Autobedrijf Kerkrade.
Voor betaalbare betere
OCCASIONS! VOlvo 740
Turbo '87 blauwmetalic.
Volvo 760 GLE autom. an-
traciet, leren bekleding, alle
access. '85. Mercedes 230
E antraciet '87 autom. Mer-
cedes 190 E '85 wit, BBS
uitbouw, alle access. ver-
laagd enz. Golf Cabriolet '82
roodmetalic. Golf Cabriolet
'87 antraciet. Escort Cabrio-
let '84, rood, Golf GTI '84,
zilver. Escort KR 3 i '87 an-
traciet, alle acess.

’ 19.750,-. BMW 525 i '84,
blauwmetalic. BMW 316/318
'85, blauw. Sierra '88 zilver
kofferbak 1.8 GL 5 versn.
Ascona 5 c '79/'B2/'B6/'B7
automaat. Renault R5turbo
GT type '87 alle acess.
Koopje. Kadett GSI uitvoe-
ring t.'BB, rood 24.000 km.
gelopen ’19.750,-. Por-
sche 924 rood motorisch
100 % ’9.750,-. BMW 635
CSI coupé goudkleur
’11.750,- ruilmotor. Cor-
vette sportw. Targa zwart.
Nissan Cherry '82, rood
’4.750,-. Golg '81 rood/-
zwart ’3.750,-. Derby Golf
'81 ’3.750,-. BMW 318 '82,
rood ruilmotor ’ 7.750,-.
Golf diesel '85 rood. Escort
'85 diesel rood. R 5Turbo
'83 wit ’ 8.750,-. Fuego '82
GTX blauwmetalic, leren
bekl. aalu velgen, duurste
uitv. Nissan micro '85,
groenmetal. koop-
je ’ 7.750,-. Subaru coupé
88 zilver, nw.st. Honda ci-
vic 4x '80/'B5 v.a. ’ 1.750,-.
Jeep Rancho '84, zilver,
gas, Matrax. Opel kadett 4x
WB7 v.a. ’ 2.250,-. Hoge
inruilprijzenl. Garantie v.a. 6
mnd. tot 2 jaar. Lucar Auto-
bedrijf. Holzstr. 67, Kerkrade
Tel. 045-456963.
Ford Escort 1600 CL '86;
Ford Escort 1100 Bravo '86
en '85; Ford Scorpio 2.0 i GL
'85; Ford Sierra 1600 4-drs.
'86; Ford Sierra 1600 3-drs,
LPG, '85; BMW 316 5-drs.,
5 versn. '86; Ford Ecsort
1300 '81 ’5.750,-; Opel
Rekord 2.0 '80 ’3.500,-;
Ford Taunus 1600 '81; Fiat
Ritmo '83 ’4.750,-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Autobedrijf Stan
WEBER, Baanstr. 38
Schaesberg. 045-314175.

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

Bedrijfswagens
Terugname van financ.bank
DAF 1100 m. meubelbak en
hydraulische laadklep. Bwj.
'81, ’13750,- mcl. BTW.
Emly H.0., tel. 04490-
-23738 Of 04498-54510.
BEDRIJFSAUTO'S en bus-
sen. Steeds voorradig diver-
se bestellers, bussen mini
bussen, open laadbakken.
Alle typen bestelauto's. Ook
diverse luxe auto's in alle ty-
pen en prijsklassen. Donny
Klassen bv. In- en verkoop.
Meerssenerweg 219, Maas-
tricht. Tel. 043-635222 of
043-634915.

PEUGEOT J9, bedijfsbus,
bwj. '81, LPG en APK ook
geschikt voor camper vr.pr.

’ 2.950,-Tel. 045-415181.

Aanhangwagens
Te k. AANHANGWAGEN
2.50 x 1.20 x 0.40. Pr.
’700,-. 045-241925.

Motoren
Te k. off te road motor, bwj.
1981, merk KAWASAKI 175
vr.pr. ’2.000,-. Tel. 04746-
-4839 tussen 19.00-20.00uur

Auto onderdelen en accessoires

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

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

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

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

Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. Robby's - auto-
onderdelen. 045-224123.

(Bromfietsen
Te k. div. gebruikte RACE-
FIETSEN, bromscooters, en
Puch Maxi. Bert Rekers,
Willemstr. 85 Heerlen. Tel.
045-726840.
Te k. SUZUKI ER, 9000 km.,
i.z.g.st. ’ll5O,- Tel. 045--
-423653.

Tek. HONDA MTX, bwj. '85,
met helm en verzekering

’ 1.500,-. 045-724668.
Te k. Vespa CIAO, donk. bl.
en sterwielen z.g.a.nw. Tel.
045-253202.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.— !Vakantie en Rekreatie

ST. MAARTENSZEE bun-
galow, weekend- midweek
tot 14.7/295,-. Tel. 02246-
-3109.

Te h. luxe 6-pers. STA-CA-
RAVAN met douche, barbe-
cue, en schommel nabij
Schoorl.lnl. tel. 02269-1604.

Caravans/Kamperen

Homecar en STACARA-
VANS. Hovas t.o. Makro
Nuth. Tel. 045-243323.
Te k. Caravan type Wilk 380
5 pers. bwj. '77, nw. voort.,
geh. compl. Bouwerweistr.
50, K'rade-Bleyerheide.
Te koop ADRIA 450 Q, bwj.
'76, SSK koppeling, ANWB-
gek. vr.pr. ’2.500,-. Tel.
045-714453.

Te k. stalen BAGAGE WA-
GEN met afsluitbare deksel,
imperial reservewiel met 4-
per. tent en keuken,

’ 1.000,-045-310949
ROADCAR 325 L '84, 3-4
pers. compl. m. voort.,
kachel, koelk. ’ 7.000,-. Tel.
045-314864.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
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
Om nooit genoeg van te krijgen!
Eroslijn 06-320.321.22

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

Paradiso bar Landgraaf

p 06-GAYCAFÉ

/%L UMBV*6
i * *» In hat 06-Gay café kun ja vrij uitpraten

J^^f^Tfy*('l[f/" over i' sevaelans an ervaringen. Je leert
__%_. fivrCJ' n'BUWB vrien(lßn kennen iie nlel VBr W'B
jlfjfï ilnlif^ kunnen wonenl
Er zijn ook 06-Gay cafés in de regio's:

Is de spanning thuis om te snijden
even langs de

Riversideclub
rijden!!!!!

E-9 afslag Echt Ohó en Laak, 100 meter voorbij camping
de Maasterp. Open van ma. t/m vrijd. van 14.00 t/m 2.00

uur. Tel. 04755-1854.
Creditcard accepted.

SEXSPEL
Een erotisch avontuur dat begint als jij er klaar voor bent
waarin het door jou gekozen meisje zicht onderwerpt aar
jouw beslissingen. Verleid haar door het kiezen van num
mers op je telefoon tot de vreemdste variaties
Speel het spannende spel van de oeverloze uitspattingen

Elke dag weer anders!!!
06-320.323.66
Kies 8: één vraag terug.
Kies 9: terug naar intro.

50 et p/m
FLIRTEN met zn tienen... (Geinig hè!!)

Flirt-Box 06-320.330.01

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.

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

Tel. 045-311895.
06-06-06-06
320.320.05....P0urtoi
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.

S.M.
Party box
06-320.323.06

Talk-Productions 50 ct.p.m.

Mmmm... wat
ben je warm!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et/min.
Mindy's

Masturbatielijn
gratis kado

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

Rosie Sexlijn
50 ct.p.m.

06-320.330.70

Tieners
06-320.323.10

50 ct.p.m.

B.A.G.D.
Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

06-Sex
e * e

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.

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Marcha
Grieks - 06 -
320.325.55

50 ct.p.m.

Tieners
Gratis PORNO kalender

50 ct.p.m. 06-

-320.321.10
Live*Sex*Box

50 ct.p.m. Bel 06-

-320.325.30
Oost, West,

Club Exclusief
het best

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

Industriestr. 13, Kerkrade-W
Tel. 045-423634.
" 06-320.321.03 **

■ Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

"De Jachthut"
Haanrade-K'rade, Grensstr.

23, Gerda, Regina, Karin,
Heike, Areane, Rita. Ma-zo

v. 20-4 uur 045-463943,- tev. meisjes gevr.
Nobel escortservice
045-459597
Escortservice all-in
045-326191

Escort-Service
Tel. 04490-19534.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

Keihard de Lekkerste!
maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*35
Rijpe vrouwen

Tante Ria, 40 jaar.
50 et. p.m. bel me 06-

-1 320*325*45
Hardlesbi

2 kanjers tegelijk
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

t, 7 Summer Girlsn 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
L Tev. meisje gevraagd.

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert

04950-42966

Diana Escortservice
045-215113^-
Nieuw Escort ,
Het adres voor een Ha'
meisje bij U thuis v.a.

’ 100,-all-in.

06521-27896^
Nieuw

Dag en nacht geopend
Rijksweg Zuid 1318, Gele*,

Tel. 04490-48448. Tev.
meisjes gevraagd,^.

Privéhuis Diana
met Tanja, Rosy, MariW

Patricia en Mary
045-213142

Kom 'ns kijken
U bent van harte welko^

ook in weekends. ■

Videoclub
va. ’20,-. Kijkotheek. Le£ke meisjes aanw. Tel. O^P
718067. J

Lijf Sex Box
waar meer gebeurt dan j
praten. Hier vinden ze

elkaar, heet en verlangeno
naar meer. Voor echte ]

sex-contacten.
06-320.324.90 (50 ctpJÜ>

Dacht je dat ze op de

Sex Box
over huiswerk zoude"

praten...Misschien overallekker soort huiswerk en "f
aHrpc

06-320.322.22 (50 CtJjSi[
40 plus Box

Het leven begint pas g°*j
bij 40. Ook het sexleve^Ontdek de rijpere partner"
de 40 plus Box. Strikt v<X>

volwassenen. .
06-320.327.28 (50 c\.!9_3
De Jarrretel BoJVoor fijnproevers die ger^
neerd weinig mooier vind*,
dan 100% bloot. Met zn Z"

met een gezellig stel- .
06-320.326.27 (50 ct./gj?
Alide wil nooit, maar af»
toe stapt ze plots met d|B

mooie
Benen, onder dat korte rokje da'

donkere park in...- .. 06-320.323.84 (50 -\-l_\_3
Homo

Nieuw Nieuw. Stevige jon^
knullen. Box en duin.

Strakke slipjes. Hete han
den en soepele lijven-

-06-320.323.86 (50ct./£j!>
Nieuw Rositta
en Manuela af 9 uur.. Tel. 045-721750.^

Privé en escort. 045-220866 __^s
Nieuw! Nieuw! Nieuw'

De

kriebelwiebel-
box

Als je kriebels voelt en L
zoekt wat om es lekker i

wiebelen, bel dan mete«'
06-320.327.88 " 50_gt_g^
Anita Monika
Escort 045-726740^

Hollands heetste meid*"
bellen de

Sabbelbox
Hier geen bandjes 06-3*;
325.69 Live sex! 50 ep%

Echte mannen gevrajgg^

PiepshowboX
Niemand heeft gehei^r

alle melden zijn uit dek|e
nou jij nog!! 50 cp"ll'. 06-320.325.4^

Beken je
Rijk!! lnt

,
Het beste sexverhaal %,
Spreek In op 010-42970"

Luister naar de beteji'gj. verhalen op 06-320J23J/
Peggy

en vriendinnen ma-vr. j
19 U. 04490-74393>^

Contactbureau

Yvonne .
Bemid.v. dames. Spa*J3meisje aanw. 04490-2J*

Sittard, geop. lOjjlti^

Privéhuis
Michelle

i brandende liefde, ne'*
kussen, wij kunnen

blussen!! met

i Nieuw Jill ,„
en nog 9 leuke dame8 fl

wezigü!

045-228481
045-2296g0^

Privé bij

Elvira
va. 17.00 u. Q45-4lgg>

Voor Piccolo's zie verder pagina 14
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" f-RVKX BUBRIEIT.
FONTEINPOMPEN
en alle soorten sproeiers
voor grote en kleine A
waterpartijen, alsmede
vijverfolie, filters,
koppelingen, slangen en QV^
verlichting uit voorraad.

HYDRAFLEX NUTH K-hagen 4. iri-jggi;

Dinsdag 20 juni 1989 "4



Verschillen
Ki Arn£lt, voorzitter van de socia-
"oo fractie, waarschuwde er al
Lr' >,Wie van een rechtse of een
yse coalitie spreekt, heeft het
J l?Pees Parlement de laatste an-
L af jaarniet in werking gezien."

rdaad, als er al coalitieszijn dan
%■ en dieregelmatig van samen-
%ing- De Groenen gaan lang niet
Oh^.fnet de socialisten mee, die zij
jJMieugebied vaak lang niet ver
Vh°ef vinden gaan. En veel Groe-
Uj. zijn zelfs ronduit tegen 'Euro-
w' is het ook onzin om de chris-jjtemocraten op een hoop te ve-
fcj de conservatieven uit En-
jj^ndof de Gaullisten. De verschil-

2Un daarvoor te groot.

_iw°elgische premier Martens zei
d^gavondal dat hij eerder toena-
tf-^g ziet tussen de christendemo-

en de socialisten, net als in

zijn regering thuis in België. Vooral
op het punt van het sociale Europa
zijn de raakvlakken tussen christen-
democraten en socialisten tamelijk
groot.

Scheidslijnen
Maar ook door de fracties heen lo-
pen scheidslijnen. Nederlandse
christendemocraten zijn en stem-
men lang niet hetzelfde als hun
Griekse fractiegenoten. En zo is het
ook met de socialisten en zelfs de
Groenen. Niet alle Groenen willen
bijvoorbeeld deel uitmaken van de
'Regenboogfractie. Als het Euro-
pees Parlement de komende jaren
een rodere, of meer nog groenere
politiek gaat voeren, dan zal dat eer-
der zijn omdat de problemen waar
de Europese Gemeenschap voor
staat daar om vragen, dan omdat de
samenstelling van het parlement nu
zo drastisch veranderd is.

Over zaken als de monetaire, sociale
en fiscale eenwording zijn de partij-
en uit het centrum en links daarvan
het immers ook nu al in vergaande
mate eens. Het conservatieve verzet
tegen de Europese eenwording zal
door deafstraffing die de Britse pre-
mier Thatcherheeft gekregen, zeker
afnemen.

Pas eindvolgende maand zal duide-
lijk zijn hoe de fractievorming er
precies gaat uitzien.Tot de dag van
de beëdiging van de nieuwe parle-
mentariërs, op 24 juli, zal tussen de
diverse groeperingen uit elk van de
lidstaten nog het nodige overleg
moeten plaatsvinden over samen-
werking en prioriteiten.

Onaangenaam
Wat daarbij de rol zal zijn van de
versterkte extreem-rechtse aanwe-
zigheid in het parlement moet wor-
den afgewacht. Maar voor centrum-
rechts moet het een onaangenaam
gevoel zijn om straks bij stemmin-
gen afhankelijk te kunnen zijn van
het Front National of de Republika-
ner teneinde aan een meerderheid
te komen. Veel te duchten heeft
men van deze groeperingen niet.
Ook in de voorbije periode heeft
men Le Pen eenvoudig links (of be-
ter: rechts) laten liggen. Het valt al-
leen te verwachten dat deze parle-
mentariërs zich nog luider en feller
zullen laten horen dan tot nog toe
nu zij merken dat hun aanhang
groeit.,

Teleurstellend aan deze Eurover-
kiezingen is vooral de lage opkomst.
Er zijn minder stemmen uitge-
bracht danin 1984, toen ongeveer 60
procent van de Europeanen op-
kwam. Omdat in enkele EG-landen
nog een opkomstplicht bestaat, be-
tekent dit dat in de andere lidstaten
nog meer kiezers zijn weggebleven.

En dat terwijl in een aantal landen
(België, Griekenland, lerland, Lu-
xemburg) tegelijk nationale verkie-
zingen plaatsvonden, die toch extra
kiezers zullen hebben getrokken.
Het mooie weer of het stemmen op
donderdag zijn onvoldoende ver-
klaringen voor het fiasco van deze
verkiezingen.

Kiezers blijven massaal thuis

Solidariteit krijgt
99 zetels in Senaat

"b^SCHAU - De Poolse vak-
W*Bing Solidariteit heeft 99
E d de 100 beschikbare zetels
V 6 enaat *n de wacht ge-
%u' **et vakverbond be-
\ !de zeven van de acht Se-

'ilijj.ls2etels waarvoor afgelo-
V }0ndag een beslissende,

stembusronde moest
rQen gehouden.

'eß^'Ke niet-vakbondsman die in
k bn-u at komt is Henryk Stoklosa,
\kt ut de gisteren bekendge-
'Nat' einduitslag. Deze voedsel-
''^«d u' 4 de Provincie Pila
eoo^f er als eni8e kandidaat van
ÏHv)munistische partij in het bol-
H*or» n Solidariteit een deukje te
K^it had kosten noch
'yiHh .fespaard om.te worden ge-
v»rte ' f^ij hield een uitgebreide ad-
fiïy^"^campagne en belegde ver-
\je met gratis
'V>^ en bier om zoveel mogelijk
u 'm*n te trekken.
Hoi
Sd !Jr'teit heeft zich ook verze-
gel» in de maximaal haalbare 161
S u de SeJm> de TweedeKamer
rJ«n-l \ Parlement- Van de 299
rtSchè o die door de communis-

<*&at aflnverwante partijen kan-
!% I Waren gesteld is ook nog

B„ n deel op de hand van debeging.
N°pjt°mst vormde met 25,3 pro-ces a^soluut diepterecord. In
3Va r̂°vincies waar nog kandida-j'lgen *°lidariteit te kiezen waren
%t hp

noS redelijk wat mensen
Si\f.g stembus. Maar voor de ver-
,inBsyf* v,an de resterende 33 rege-Vp! els in de Sejm bleef vrijweleen thuis.

Skaten cc van de 35 regeringskan-
fn er 0p de nationale lijst slaag-
JeJtn Hln de eerste ronde in tot de
Mhgi00r te dringen, hoewel geen
«"Hlirt Concurrentie van een tegen-
Ct!at te duchten had. Onder de

L*Ht Vg lnenten die geen vijftig pro-
-3?a'dp de uitgebrachte stemmenl afLWas Premier Rakowski. Alle
%r (fpiVezen partijleden werden
u tenir Weede ronde van de kandi-

.gehaald en in hun plaats
asten b6minder bekende commu-
r\ °P de lijst gezet.

ten op de veranderingen die de re-
gering na de smadelijke verkie-
zingsnederlaag zal doorvoeren. De
partij zal aan heteind van de maand
op een speciale vergadering van het
centraal comité een beslissing ne-
men over een kandidaat voor de
nieuwe functie van president, die
op zijn beurt de nieuwepremier zal
aanwijzen.

Niet geboeid
Feit is dat de het Europese burger
onvoldoende geboeid is door, en
zich onvoldoende betrokken voelt
bij het Europese gebeuren, laat
staan bij het nogal machteloze
Europarlement. Zelfs het inzetten
van kopstukken als Giscard (Frank-
rijk), Brandt (Duitsland) en Tinde-
mans (België) heeft niet mogen ba-
ten.

Ook de toegenomen aandacht in de
media voor het Europa van na 1992
heeft kennelijk geen resultaat. De
Europese verantwoordelijken,
(Euro)parlementariërs en regerin-
gen, zullen er dekomende jaren niet
aan kunnen ontkomen om iets te
doen om de burgers wel bij het
Europese gebeuren te betrekken.

hans de bruijn

Oproep
Sjw de Partij nu twee kandida-
gl schfetel steldeom deverkiezing
i ven h ivan democratie te geven,
,*nits p klezers massaal weg, on-
%«= °ProeP van Solidariteit testemmen.

dacht van de Poolse kiezersdekomende tijd vooralrich-

binnen/buitenland

Toch geen Europese linkse meerderheid

Rood-groen ligt
goed bij kiezer

Van onze correspondent
RüSSEL - Naarmate de verkiezingsavond in het gebouw
F* 1 het Europees Parlement in Brussel vorderde, raakte alles
p'rood' of'groen' was, in een steeds grotere staat van opwin-
P'g- Voor het eerst in de geschiedenis van het Europarlement
r'orde een linkse meerderheid aan de horizon. Politici begon-
Pll al verklaringen af te leggen over 'een ruk naar links', en
rer het einde van de conservatief-liberale politiek die Europa
penlang heeft beheerst. Maar het was te vroeg gezongen. De
pse meerderheid komt er niet. Wel heeft rood en groen het

1 de Europese kiezers erg goed gedaan.

k^nkse fracties samen (socialis-
lu' communisten en groenen) zijn
bloter dan de centrum-rechtse.
J?r dat betekent niet dat er nu in-
|JS van alles in Straatsburg gaat
"et ü*eren- De scheidslijnen door
L Parlement lopen immers niet
I^'g langs de lijnen 'links' en

Geen absolute meerderheid voor conservatieven

Linkse regeringscoalitie
in Griekenland mogelijk

Van onze redactie buitenland
ATHENE - De door politieke en fi-
nanciële schandalen geplaagde so-
cialistische regering van Andreas
Papandreou is verslagen, de conser-
vatieve oppositie heeft een overwin-
ning geboekt, maar de politieke si-
tuatie in Griekenland is er na de al-
gemene verkiezingenvan afgelopen
zondag allerminst duidelijker op ge-
worden. Toen gistermiddag verre-
weg het grootste deel van de uitge-
brachte stemmen geteld was, stond
de rechts-liberale Nieuwe Demoera-

tic onder aanvoering van Konstanti-
nos Mitsotakis op 45,09 procent, de
PASOK op 38,61 en de coalitie van
Verenigd Links (een reservoir van
Moskougezinde communisten,
eurocommunisten en socialisten),
op 12,8 procent. In zetels vertaald
zou de Nieuwe Democratie uitko-
men op 146, de PASOK op 123 en
Verenigd Links op 29. Bij de vorige
verkiezingen in 1985 had de PASOK
nog 45,82 procent van de stemmen
behaald.

Vier uur na sluiting van de stembu-
reaus gaf premier Andreas
Papandreou zijn nederlaag toe. Hij
richtte een speciaal dankwoord tot
zijn kiezers en dankte hen, omdat zij
zijn aartsrivaal Mitsotakis „van de
absolute meerderheid af hadden ge-
houden."

„Er is een progressieve meerder-
heid in het parlement en daarom zal
de strijd onverminderd voortgezet
worden, zei Papandreou, onverho-
len zinspelend op een mogelijk re-
geerverbond tussen de PASOK en
Verenigd Links.

" De beslissing is gevallen. Andreas Papandreou geeft zijn verkiezingsnederlaag toe, maar is
nog niet definitief verslagen. De kans bestaat dat hij als leider van een links regeerverbond te-
rugkeert. Schuin rechts achter de premier ex-stewardess Dimitra Liani, met wie Papandreou
binnenkort in het huwelijk zal treden.

Deceptie
Aanvankelijk zag het er naar uit dat
de conservatieven van Mitsotakis
regelrecht op de absolute meerder-
heid afstevenden. De eerste uitsla-
gen gaven de Nieuwe Democratie
ruim 49 procent. In een ware orgie
van vreugde namen de in blauwwit
getooide aanhangers van de ND al
vroeg in de avond bezit van de
Atheense binnenstad. Met tiental-
len tegelijk sprongen zij in stadsvij-
vers en scandeerden spottende yells
op de verslagen rivalen.
Maar naarmate de tijd verstreek,
werden de verschillen tussen de
Grote Twee weer geringer en stopte
de adhesiecurve van de ND bij 45,1
procent. De conservatieven komen
daarmee bijna twee procent tekort
om zelfstandig een regering te vor-
men.
Gegeven de nu ontstane situatie en
onder het ingewikkelde nieuwe
kiessysteem is het niet uitgesloten

dat Papandreou, die in acht jaar
driemaal met een absolute meerder-
heid uit het electorale strijdperk
kwam, weldra toch weer als minis-
ter-president terugkeert. Daarvoor
is nodig dat de PASOK en Verenigd
Links een coalitie aangaan. Enige
tijd geleden heeft de leider van de
linkse alliantie, Charilaos Florakis,
weliswaar gezegd, lievermet de dui-
velin te gaan dan met Papandreou,
maar plotseling ingetreden wind-
stilte in het kamp van Verenigd
Links, duidt op een mogelijke
koerswijziging in die zin dat een
links verbond toch mogelijk wordt.
Een deel van de linkse alliantie is
voorstander van een samengaan
met de socialisten, echter onder de
voorwaarde dat Papandreou zijn
biezen pakt.

Gedoogsteun?
Het Atheense radiostation Sky 100,4
zinspeelde gistermiddag tevens op
de mogelijkheid van een conserva-
tieve minderheidsregering met ge-
doogsteunvan Verenigd Links. Mit-
sotakis zou onder die omstandighe-
den met voorrang het omvangrijke
financiële schandaal rond de Kre-
tenzische bankfraudeur Georgios
Koskotas uit de wereld willen hel-
pen, omdat deze affaire naar zijn
zeggen, de natie aanzienlijke schade
heeft berokkend en het aanzien van
Griekenland in het buitenland ge-
schaad. Verscheidene PASOK-mi-
nisters zouden rechtstreeks dan wel
indirect betrokken zijn geweest bij
dit schandaal, waarbij een bedrag
van omgerekend ’ 600 miljoen in
het geding is.
De Griekse grondwet schrijft voor
dat president Sartzetakis de win-
nende partij drie dagen de tijd moet
geven om Mitsotakis in staat te stel-
len een coalitie te vormen. Als Mit-
sotakis het laatafweten, zyn de PA-
SOK en zomogelijk ook nog Ver-
enigd Links aan de beurt. Zijn alle
pogingen tot mislukken gedoemd,
dan zullen weldra nieuwe verkiezin-
gen uitgeschreven moeten worden.

frits schils

Vervolging dreigt
voor burgemeester
BEMMEL/DEN HAAG - Staatsse-
cretaris De Graaff-Nauta van Bin-
nenlandse Zaken zal aan burge-
meester mrH. Bergamin van het
Gelderse Bemmel opheldering vra-
gen over zijn overtreding van de
Kieswet. Op veczoek van het open-
baar ministerie in Arnhem stelt de
Rijksrecherche een onderzoek in.
Afhankelijk daarvan wordt Berga-
min vervolgd.

De burgemeester maakte afgelopen
vrijdag de uitslag van de Europese
verkiezingen in zijn gemeente al be-
kend, terwijl dat zondagavond pas
was toegestaan. Bergamin overtrad
daarmee artikel 28 van het Wetboek
van Strafrecht, waarin de regelin-
gen met betrekking tot de Europese
Verkiezingen worden omschreven.
Het betreffende artikel houdt onder
meer in dat de leden van de stembu-

reaus en alle anderen die op de
hoogte zijn van de inhoud van de
uitslagen, deze kennis geheim die-
nen te houden tot de uitslagen in de
andere lidstaten bekend ziin. De
burgemeester kan daarvoor berispt
worden door de staatssecretaris.
Bovendien overtrad Bergamin, al-
thans dat kan door justitie vastge-
steld worden, de algemene bepaling
272 van het wetboek, waarin over al-
gemene geheimhouding inzake de
verkiezingen wordt gesproken.
Overtreding van dat artikel kan be-
straft worden met een jaar gevange-
nisstraf of 25.000 gulden boete.
Verwacht wordt dat het echter brj
een berisping zal blrjven.
Burgemeester Bergamin was niet
voor commentaar bereikbaar.

Invordering
schoolgeld
op de tocht

GRONINGEN - Het ministerie van
Onderwijs kan duizenden guldens
aan achterstallige schoolgelden en
schulden van studenten voorlopig
niet innen. Oorzaak is het tekort aan
rechters bij de Groninger rechtbank
om de ongeveer 5000 beroepsproce-
dures over de Wet Studiefinancie-
ring af te handelen. Die worden
voor ten minste een jaaruitgesteld.

MrA. Kerstholt, advocaat van d«
Landelijke Studenten Vakbond re
gioGroningen, betreurt de gangvar
zaken. „Dit bevordert de rechtsze
kerheid van studenten niet. Ze moe
ten veel te lang wachten op een be
slissing en verkeren daardoor in eer
onzekere financiële situatie".

Het ministerie van Onderwijs ver
zond onlangs 10.000 dwangbeveler
voor de inning van schoolgelden
Naar verwachting levert dit 1000 be
roepsprocedures op.

In het najaar stuurt het ministerie
ook studenten met achterstallige
studieschulden een deurwaarder op
het dak. Verwacht wordt dat 4000
studenten in verzet gaan. In de tijd
dat de juridische procedure loopt,
hoeven zij niet te betalen.

Journalist
I.F. Stone
overleden

WASHINGTON - Een van Ameri-
ka's bekendste journalisten, de radi-
cale commentator I.F. Stone, is gis-
teren in een ziekenhuis in Boston
overleden. Hij is 81 jaar geworden.

Stone - Izzy voor zijn vrienden -
werd om twee redenen tot ver bui-
ten Amerika beroemd. Hij was een
radicaal-links journalist in een tijd
dat dat in deVS nog gevaarlijk was,
en hij is zoveel als de vader van de
Amerikaanse 'investigative journa-
lism', de onderzoekende, diep-gra-
vende journalistiek.
Toen hem ooit werd gevraagd wat
hij als zijn taak als journalist zag,
antwoordde Stone: „De waarheid
beschrijven zoals ik hem zie, de
zwakke tegen de sterke bescher-
men, voor rechtvaardigheid vech-
ten, en proberen om iets te doen aan
de verschrikkelijke haat en angst
van de mensheid".

Isidor Feinstein Stone werd op 24
december 1907 in Philadelphia ge-
boren. Op zn 16e begon hij al als
dagbladjournalist, eerst in zijn ge-
boorteplaats, later in New Vork. In
1938 ging hü werken bij het linkse
weekblad The Nation, een blad
waarvan hij twee jaar later voor een
periode van zes jaarhoofdredacteur
werd. Na verschillende korte
dienstverbandenbij kranten in New
Vork, besloot Stone in 1952 zijn
eigen weekblad op te richten.

Stone werd, ver voordat dat mo-
dieus werd, een verdediger van de
burgerrechten van Amerika's zwar-
te bevolkingsdeel. Hij was een ver-
klaard tegenstander van communis-
tenjager McCarthy, moest niets heb-
ben van president Trumans koude
oorlogs-rethoriek, en was fel gekant
tegen de Amerikaanse aanwezig-
heid in Vietnam.

Stone beperkte zich daarbij niet tot
het uiten van meningen. Hij bestu-
deerde nijver het vele papierwerk
dat uit Washington kwam en haalde
keer op keer nieuwswaardige feiten
uit rapporten van obscure Congres-
commissies, Witte Huis documen-
ten en dergelijke.
Zo maakte hij nieuws. Om éénvoor-
beeld te geven: van Stone was de
onthulling afkomstig dat kernproe-
ven duizenden kilometers verderop
kunnen worden gemeten, een cru-
ciaal gegeven voor elk debat over
een stop op kernproeven.

" I.F. Stone

(ADVERTENTIE)
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 De hippe advocaat. Ameri

kaanse speelfilm uit 1968 van Hy
Averback met Peter Sellers, Jo van
Fleet, Joyce van Patten e.a. Het
beeldschone hippie-meisje Nancy
verandert het leven van de succes-
volle advocaat Harold Fine totaal. Is
flower-power de remedie om van zijn
depressies af te komen?

17.35 Taiwan, land van lachende ge-
zichten. Belgische documentaire
over de geschiedenis, cultuur en na-
tuur van Taiwan.

18.22 (TT) Eten uit eigen tuin. Infor-
matieve serie. Afl. 5: Fruit: oogsten,
bewaren en conserveren. Presenta-
tie: Wim Oudshoorn en Mireille Be-
kooij. (herh.)

18.52 Sport. Open Internationaal Ne-
derlands Rally Kampioenschap. Pre-
sentatie: Walter Tiernessen.

19.22 De eerste de beste. Program-
ma waarin mensen in het World Gui-
ness Book of Records proberen te ko-
men. Gast van de week: Edwin La-
gerwey. Presentatie: Joost Cohen-
sius. (herh.)

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

Afl.: Verkeerde gevolgtrekking. Com-
missaris Kress en zijn team trekken
een anonieme boodschap ha waarin
wordt gezegd dat een 'eerste' dode
zal vallen op de groentenmarkt. Dan
volgt een tweede bericht waarin wéér
een dode wordt aangekondigd...

21.35 Aktua geld. Actueel maande-
lijks magazine. Inclusief: Trekking
Staatsloterij. Presentatie: Tineke Ver-
burg.

22.15 (TT) De Fabriek. Serie. Afl. 12:
De verjaardag. Tony de Aal slaat door
en helpt de politie zijn opdrachtgever
te vinden. Jaap van Diermen en
Fientje Berger worden op staande
voet ontslagen, (herh.)

23.21-23.26 Journaal." Tineke Verburg presen-
teert 'Aktua geld. (Neder-
land 2 -21.35 uur)

Duitsland 1
09.45 ZDF-info Gesundheit. Gezond-

heidstips. Presentatie: Ralf Schnei-
der.

10.00 Tagesschau Tagesthemen.
10.23 Alles Glück dieser Erde.

(herh.)
12.15 Urnschau.
12.25 WISO.
12.55 Persoverzicht.
13.00-13.15 Tagesschau.
14.40 Teletekstoverzicht.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moca - die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse serie
naar de roman van Maria Dezonne
Pacheco Fernandes. Met: Lucelia
Santos, Rubens de Falco, Marcos
Paulo. e.a.

15.30 Blandine. Afl.: Eine Lebensmu-
sik.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Spass am Dienstag. Kinder-

programma met Alias, de hofnar,
Goofy, e.a.

17.15-17.25 Tagesschau
17.25 Das Nest. Serie. Afl.: Die— Traumfrau.
17.50 Engel in Weiss.
18.00 Urlaub - nicht nach Katalog.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und heute. Actualiteiten.
18.52 Simon & Simon. Serie. Afl.:

Schiffe versenken.
19.58 Heute im Ersten.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Dingsda. Spelprogramma ge-

presenteerd door Fritz Egner. Aansl.:
Tagesschau.

21.00 Panorama. Nieuws en achter-
gronden.

21.45 Dallas. Amerikaanse serie met
Barbara Bel Geddes, Patrick Duffy,
Linda Gray, e.a. Afl.: Gegenangriff.
Christopher raakt gewond bij een
aanval van McKays mannen. Bobby
start een tegenaanval en komt in ge-
vaar.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Neapel. Cultuur van Napels.
00.00 Tagesschau.

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

Duitsland 2
13.15-13.45 Neues Denken - alte

Geister. Documentaire serie. Afl. 6:
Das Denken verstehen. (herh.)

14.55 "" Teletekstoverzicht.
15.15 ZDF - Ihr Programm. Mit dem

Glückstelefon. Spelprogramma.
15.25 Heute.
15.28 Die Muppets-Show. Gast: Joel

Grey.
15.50 Der Stem des Marco Polo. Se-
rie voor de jeugd. Afl.: Der Basketball-
spieler.

16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.
Presentatie: Barbara Biermann.

16.30 Alice im Wunderland. Teken-
film naar het boek van Lewis Carroll.
Afl.: Das Fest der Herzkönigin.

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

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

17.50 Ein Heim für Tiere. Duitse se-
rie. Afl.: Danke, Caruso. Met Siegfried
Wischnewski, Bettina Spier, Angela
Psichgode, e.a. Aansl.: Mem Butler
und ich. Duitse serie. Afl.: Picknick mit
Dame. Met Volker Brandt en Günther
Jerschke.

18.56 Programma-overzicht.

19.00 Heute. Aansl.: Parteien zur
Europawahl.

19.25 Die Reportage. Afl.: Zur Lage
der Fussball-Nation. Documentaire
over de Duitse voetbalsituatie van-
daag en morgen, uit de serie Der
Sport-Spiegel.

20.00 Ein verhexter Sommer. Irland-
reise mit Überraschungen. Tv-frtm
van Klaus Lemke. Met: Günther Ma-
ria Halmer, Fabian Harloff, Christian
Doermer, e.a. Christoph Wagner wil
dat zijn zoon zijn school afmaakt,
maar Robert vlucht naar lerland.
Christoph gaat hem achterna om hem
terug te halen , maar het bevalt hem
zo goed in lerland dat hij besluit te blij-
ven.

21.15 Bilder aus der Sahara.
21.30 Heute-journal.
22.00 Zoff an der Uni. Was wollen die

Studenten. Documentaire.
22.45 Das Gesetz des Dschungles.

Documentaire over het hedendaagse
Colombia.

23.45 Programma-overzicht van het
zomerschema.

23.50 Zeugen des Jahrhunderts.
Klaus Figge in gesprek met oud-polit-
cus Paul Frank.

01.00-01.05 Heute.

" Johnny Logan en Gün-
ther Maria Halmer in 'Ein
verhexter Sommer. (Duits-
land 2 - 20.00 uur)

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

■ = zwart wit programma
"" = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1: 5. 26. 29. 46 51 53 en 57

Nederland2:31. 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
BelgiëRTßF 1: 3 en 8
België Tele 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

RADIO

Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251-kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
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 er
33 (88.9 en 97 mHz) " KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 1
17.00 Flipper. Amerikaanse jeugdse-

rie. Afl. : Vuurline (2).
17.25 Jukebox.
17.30 Arnold. Amerikaanse jeugdse-
rie. Afl.: Kathy. Met: Conrad Bain,
Gary Coleman, Todd Bridges e.a.
(herh.)

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie, (herh.)
18.05 Plons. Kleuterserie.
18.10 Het gebeurde hier. Vandaag:
De leerling. David Davidse vertelt een
verhaal dat, naar men zegt, echt ge-
beurd zou zijn ergens in het Pajotten-
land. (herh.)

18.20 Carios en Co. Magazine waarin
poppen vertellen wat kinderen willen
weten. Vandaag: Tonen.

18.35 Jan zonder Vrees. Tekenfilm-
serie van Jef Cassiers.

19.00 Made in Belgium. Modemaga-
zine. Thema: De Belgische strandmo-
de en lingerie.

19.25 Mededelingen. Met onder an-
dere Lotto-nieuws.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische tv-serie.

Gwens aanwezigheid op de bruiloft is
het gespreksonderwerp tussen Helen
en Jim. Danny en Max treuren om het
vertrek van Maria.

20.25 Argus. Praatprogramma waarin
Jan van Rompaey de media doorlicht.
Gastvrouw: Jessie de Caluwé.

21.45 Moet kunnen. Populair muzi-

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

22.30 Nieuws.
22.45 Stardrift: Nicole Croisille.

Hoogtepunten uit het gala-optreden
tijdens de Franse avond van het Star
Knokke Festival Heist 1989.

23.20-23.30 Coda. Fantasiestuk nr. 3
in de folkloristische stijl, van Robert
Schumann. Uitgevoerd door Alain
Franco, piano en Hans Mannes, cel-
lo.

" Gert Verhulst presenteert 'Moet kunnen. (België/TV 1 -21.45 uur)

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn

Richards, Rowena Wallace, e.a. Jani-
ce wil Charlie's eer redden. Andy
tracht bij Doug in een goed blaadje te
komen.

19.23 Superkat & Supermuis. Te-
kenfilmserie.

19.28 Programmaoverzicht.
19.30 Nieuws.

20.00 Dag en nacht. Amerikaanse
speelfilm uit 1946 van Michael Curtiz.
Met: Cary Grant, Alexis Smith, Jane
Wymans, e.a. Deze musical heeft als
onderwerp het leven van Cole Porter,
de Vale-student die het bracht tot we-
reldberoemd componistliedjesschrij-
ver.

22.05-22.50 Uitzending door der-
den. Programma van de Liberale Te-
levisie- en Radio-Omroep.

programma's dinsdag televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NCRV
15.30 James Herriot. Engelse serie.

Afl.: A present from Dublin. Terwijl
Deirdre bereid is terug te komen bij
Calum, vindt deze juist een goede
huishoudster op wie hij verliefd wordt.

16.20 Survival. Britse natuurserie.
Vandaag: De buffel, (herh.)

16.45 Ander Nieuws. Grensgeval.
Verslag van de wereldzendingscon-
ferentie in San Antonio in Texas.
(herh.)

17.30 Journaal.
17.44 "" U zij de glorie. Samenzang-

programma vanuit de Grote Kerk in
Breda, gepresenteerd door Jan Stolk.
(herh.)

18.01 Rowena en de zeehond. En-
gelse serie. Afl. 6 (slot). Lora de zee-
hond is verdwenen.

18.26 De Gummiberen. Tekenfilmse-
rie. Vandaag. De toffeemakers.

18.49 Alex. Tekenfilmserie.
19.00 Journaal.
19.18 Zo vader zo zoon. Spelpro-

gramma gepresenteerd door Gerard
van den Berg.

19.44 Different World. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: The Thing about
Women. De ex van Jaleesa komt
naar Hillman om haar weer voor zich
te winnen. Walter houdt zijn hart vast.

20.09 (TT) Ja, natuurlijk extra. Na-
tuurfilm over de vampiervink.

20.41 "" Nana Mouskouri: A Voice
from the Heart. Concert van 31
augustus 1988 in Rotterdam.

21.32 Hier en Nu. Actualiteitenrubriek.
22.14 Dertien Persoonlijke ontmoe-

tingen. Vandaag: Drs. W. Janse uit

Loosdrecht over Barnabas.
22.30 Journaal.
22.40-23.31 Entree. Cultureel maga-

zine gepresenteerd door Doris Baa-
ten.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30-15.00 Schooltelevisie. Ik zoek,

ik zoek een kinderboek. Les 8.
17.15-17.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nederlanders.
Eens een vluchteling... altijd een
vluchteling. Programma voor Portu-
gezen, (herh.)

18.30 De Twaalf Provincies. Afl. 12:
Limburg: grenzen.

19.00 (TT) Het klokhuis

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

de poparchieven van de jaren '60 en
'70.

20.00 Journaal.
20.29 Van gewest tot gewest. Regio-

naal magazine. Onderwerpen: 1.
Kunstbunker Paasloo. 2. Teken-
school Cuypers Roermond. 3. Stads-
vernieuwingsprijs.

21.05 "" En de winnaar was...:
Sandrine Lazarides. Terugblik naar
de Eurovisiewedstrijden voor jonge
musici.

21.30 Kwartslag. Kunst onder druk.
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55 Studio Sport: EK Basketbal te

Zagreb. Nederland - Spanje.
23.20-23.25 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Peter Sellers en Leigh Taylor Young in 'De hippe advo-
caat. (Nederland 2 - 16.00 uur)

Duitslamd 3 West.
09.00 Tele-gymnastik.
09.10 Sesamstrasse.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Duits,

(herh.)
10.10-11.10 Schooltelevisie.
17.05 Teletekstoverzicht.
17.30 Situation: Wir und die Kinder.

Diese vier Buchstaben: A.I.D.S. Do-
cumentaire over een jongen en een
meisje die deze levensbedreigende
ziekte hebben.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 5.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Weltweit.
20.45 Plattenküche. Muziekprogram-

ma met Frank en Helga. Afl. 6.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Landesspiegel. Das geht mir

an's Herz. Documentaire over hart-
chirurgie in de Johanneskinderkliniek.

22.45 Vorgestellt. Ganz normal an-
ders - Auskünfte schwüler Marmer.
Documentaire.

23.00 Tod in Deutschland. Das Ver-
stummen des Bauern Bühring. Docu-
mentaire over de problemen van een
Duitse boer, die nu leeft van een bij-
standsuitkering.

23.45 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15 La boite
aux images. Tekenfilms 19.00 Jour-
naal. 19.03 Ce soir. Waalse actualitei-
ten. 19.25 Uitslagen lotto en joker.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.00
Contacts. Verkeerstips. 20.05 Les sen-
tiers du monde. Vandaag: Antécume.
21.15 Services secrètes. Serie over
spionage. 22.10 Laatste nieuws en
weerbericht. 22.40-00.15 Mascara.
Belgische politiefilm uit 1987 van Pa-
trick Conrad

België/Télé 21
12.30 Liège midi trente. Regionaal ma- j
gazine. 19.30-20.00 Journaal met si-j
multaanvertaling in gebarentaal en j
weerbericht.

TV5
16.05 Les brèves. Culti
Porteuse de pain. 16.30Terroir en Dou-
che. Culinair magazine. 16.45 Récréa-
tion. 17.30 Des Chiffres et des Lettres.
Spel. 18.00 Rioda ou la promenade
D'amour. Franse tv-film. 19.30 Papiet
Glacé. 20.00 Ciel mon Mardi. Magazi-
ne. 21.30 La chance aux chansons. Va-
riété. 22.00 Nieuws. 22.35 Nada. Dra-
ma. 00.30-00.45 Apos. Literair Magazi-
ne.

Radio 1

radio(Elk heel uur nws.) 7.04 Echo-Ma-
gazine. 7.15 Het levende woord.
7.30 Nieuws. 7.33 Echo-Magazine.
8.45 Kruispunt. 9.06 Even bijko-
men. 10.06 M/V-Magazine. 11.06
Echo-Magazine. 12.06 KRO's
Schone Kunsten. 12.55 Meded.
t.b.v. Land- en Tuinb. 13.05 Pro-
gramma-overzicht. 13.09 Echo-
Magazine. 14.06 Veronica Nieuws-
radio. 17 06 Veronica Nieuwsradio.
19.04 Veronica nieuwsradio extra.
20.03 Borat. 21.03 De radiovereni-
ging. 22.03 De Vlaamse Connectie.
23.06 Met het oog op morgen. 0 02
De nacht klinkt anders 2.02 Mu-
ziek in de nacht. 5.02-7.00 Och-
tendhumeur.

Radio 2
(Elk heel uur nws.) 7.04 Radiojour-
naai. 9.04 De muzikale fruitmand.
10.04 Vrouw zijn. 11.30 Ik zou wel
eens willen weten 12.04 Lunchti-
me-magazine. 13.04 Tijdsein.
13.30 Als mensen veranderen.
13.54 Metterdaad hulpverlening.
14 04 De Plantage met om 14.04
Gezicht op Limburg 16.04-16.58
Ischa. 19.03 Plantage magazine.
20.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nws.) 6.00 De Verruk-
kelijke Dinsdag. 6.02 Holland wordt
wakker! 9.04 Rigter. 11.04 Angeli-
que. 12.04 Steen & Been Show.
14.04 Twee meter de lucht in
16.04 De verrukkelijke vijftien.
18.03 Driespoor. 19.03 Dubbellis-
jes. 20 03 Popkrant..2l.o3 Vuur-
werk. 22.03 Poppodium. 23.03-
-0 00 Tracks.

Duitsland 3 SWF
08.15 Wer rastet, der rostet.
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
09.00-10.45 Schooltelevisie.
16.20 Strubbeltatz. Musical voor de

jeugd.
16.50 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde,

(herh.)
18.00 Sesamstrasse.
18.28 Tiere in Spanien. Natuurfilmse-

rie. Afl.: Duikers in de bergbeek. (2)
18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:
Die neue Frisur.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schauplatz Europa.
20.15 Wahl-Nachlese. Nabeschou-

wing.
21.00 Südwest aktuell. Neues urn

Neun.
21.15 Der Mann, der zuviel wusste.

Amerikaanse speelfilm uit 1956 van
Alfred Hitchcock. Met James Stewart,
Doris Day, Daniel Gélin e.a. Tijdens
een vakantie in Marokko komt hel
echtpaar MacKenna in kontakt mei
de familie Drayton. Wanneer Ben
MacKenna toevallig de laatste woor-
den van een stervende man hoort,
ontvoeren de Draytons zijn zoon om
hem deze naam af te dwingen.

23.10 Die Kreuzzüge. 13-delige docu-
mentaire serie. Afl. 9: Der Leib Christi,
gestreut in den Staub... Kreuzzug ge-
gen Byzanz.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7 02 Eengoede morgen
met Catherine Keyl. 8.00 Nws. 9.00
Continu klassiek. 11.00 Concert-
zaal: Radio Kamerkorkest 0.1.v. Er-
nest Bour met viool en orgel. 12 30
Nieuwe klassieke platen. 13.00
Nws. 13 02 De klassieke top tien.
13.30 Belcantorium: A. Liederen
voor bariton en piano. B. Mis van
Verdi. 16.00 Het Kunstbedrijf
17.00 In kleine bezetting: Spectrum
Ensemble Berlijn met sol. 18.00
Nws 18 02 Lied van de week.
18.15 Leger des Heilskwartier.
18.30 Muziek in vrije tijd. 19.30Ka-
mermuziek uit de Barok. 20.00
Nws. 20.02 Holland Festival Jour-
naal. 20.10 Concert: Südwestfunk
Orkest met piano. 21.30 Literama.
22.30 Orgelconcert in Hanzeste-
den. 23 10-0.00 Muziek van eigen
tijd.

Radio 5
6 30-6 49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9 02 NOS-Sportief_ 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Het bestel. 10.00
De wereld zingt Gods lof. 10.50
Tekst en uitleg. 11.00 Studio 55.
12.00 Nws. 12.05 De verdieping.
13.00 Nws. 13.10 Nederland en
zijn buren. 13.30 Rondom het
Woord. 14.00 Leerhuis. 14.10Dag-
vaardig. 14.30 Rechtswijzer. 15.00
Schone wereld. 16.00 Op de rand
van het recht. 16.30NOS Ombuds-
man. 17.35 Postbus 51. 17.55 Me-
dedelingen. 18.00 Nws. 18.10 Vers

op vijf. 18.20 uitzending van de
PSP 18.30 Taal en teken 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 You're Welcome. 21.00 Op
zoek naar de Trojaanse oorlog.
21.30 Van quantum tot Quark.
22.00-22.30 Andiamo.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Timmys
Stolz. 09.35 Pixi im Wolkenkuckucks-
heim. Afl.: Daumelinchen. (4) 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospital.
Afl.: Ein neuer Koch für Rosé. 10.50
Teletip Haushalt. 11.00 SAT 1 Bliek.
11.05 Der gelbe Strom. Amerikaanse
avonturenfilm uit 1955 van William A.
Wellman met John Wayne, Lauren Ba-
call, Paul Fix e.a. (herh.) Aansl. Teken-
film. 13.00Tele-Börse. 14.00 Ihr Horos-
kop. Aansl.: Programma-overzicht.
14.05Kimba, derweisse Löwe. Afl.: Ar-
ger mit Benny. 14.30■ Lassie. Afl.: Der
Sonderling. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
Ungelegener Besuch. 15.50 Teletip
Natur. 16.00 ■ Pat und Patachon. Afl.:
Satans Paradies/Die teuflischen Wahr-
heit. 16.25 Der Goldene Schuss. 16.35
Bonanza. Afl.: Eine Chance für Johnny.
Aansl. tekenfilm. 17.35 SAT 1 Bliek.
17.45 Programma-overzicht. 17.50
Space - der Mensch greift nach den
Sternen. Miniserie. 18.45 SAT 1 Bliek
19.00 Glücksrad. 19.30 Cannon. Afl.:
Der gute Mensch von Port Verde. 20.25
SAT.I Wetter. 20.30 Special Squad.
Afl.: Der Kraftprotz. 21.25 SAT.I Bliek.
21.25 SAT.I Bliek. 21.30 Vor den
Augen der Welt. Amerikaanse speelfilm
uit 1978 van Mei Stuart met Michael
Lerner, Frederic Forrest, Doris Roberts
e.a. 23.45 SAT.I Bliek. 23.55 Simba.
Speelfilm uit Groot-Brittannië van Brian
Desmond Hurst met Dirk Bogarde, Do-
nald Sinden, Virginia McKenna e.a.
01.35-01.45 Programma-overzicht.

SSVC
12.30 For school: Science-start

here! Afl.: Plant Life.
12.45 For schools. Zig zag. Afl.:

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

13.35 Give vs a Clue.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 What's my line.

15.15 Look stranger. Afl.: Mr. &
ges Lake.

15.40 Children's SSVC. Afl: ■Berm.
15.55 Caterpillar Trail. Gepre*

teerd door Stuart Bradley en NickD
vies. .

16.10 The Bubblegum Brigade.9
rie. Afl.: The green eyed monster-

-16.40 Young Krypton. Een quiz*1
12- en 13-jarigen met als gast fl"

King.
17.00 Blue Peter. Serie.
17.25 Home and Away. Serie.
17.50 The Waltons. Afl.: The Br«3

down.
18.40 News and Weather.
18.55 Busmans Holiday. Sp*

gramma met Sarah Kennedy.
19.20 Brush Strokes. Komische5

rie.
19.50 Brookside. Serie. „
20.35 Wildlife on one. Serie. Afl.:]

case of the Vanashing Squirrel- .
21.05 Bellman and truc. Mini-se"

Deel 2.
22.00 News and Weather.
22.30 Rough justice. Serie.
23.15-23.45 Film '89. FilmrubrieK

Omroep Limburg
715 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek
8.05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05-12.56 Middagmaga-
zine: Limburg Actueel. Ruilbeurs,
Agenda en Muziek. 13.05, 14.02,
15.02 en 16.02Kort nieuws. 17.02-
-17.04 Regionaal weerbericht.
17.05 Limburg Actueel, Agenda en
Muziek. 17.25 Bijblijven: volwasse-
neducatie, informatie voor buiten-
landers in Limburg. 17.55 Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6.00 Nws. 6.05 Sjapoo. (6.30. 7.00
Nws., 7.30 Nws. en VDAB-ber)
8 00 Nws. 8.10 Zonneslag. 10.00
Nws. 10.03 Broccoli. 11.55 Media-
tips. 12.00 Limburg 1989. 13.00
Nws. 13.10 Muziekboetiek. 14.00Ongewapende man. 17.00 Focus.
17.10 Het Algemeen Belang. 18.00
Nieuws 18.10 Rock-ola. 20.00
Lukraak. 22.00 Nws 22.05 Je weet

het maar nooit. 23.30-6.00 *,
radio. (0.00, 5.00 en 5.30 N*"

satelliet
RTL Plus

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

08.30 California Clan. Serie, (herh.)
09.10 Die Springfield Story. Serie,

(herh.)
10.00 Reich und schön.Serie, (herh.)
10.25 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
11.00 Baretta. Serie, (herh.)
11.45 Der Chef. Serie, (herh.)
12.30 Klassik am Mittag. Het RTL-

Orkest.
13.00 Heute bei uns. Aansl.: Dennis,

tekenfilmserie.
14.15 Captain Power. Sf-serie.

(herh.)
14.40 Der Hammer. Serie, (herh.)
15.00 Flughafenpolizei Tokio. Mis-

daadserie. Afl.: Die Narbe. (herh.)
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell - Die Bilder desta-

ges.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Serie.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Braut und Brautigam.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Baretta. Serie. Afl.: Ashers letz-

te Chance.
18.45 RTLaktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Knight Rider. Serie. Afl.: Ein

mysteriöser Saboteur.
20.15 Subway. Franse speelfilm uit

1985van Luc Besson met Christophe
Lambert, Isabelle Adjani, Jean-Hu-
gues Anglade e.a.

22.00 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht.

22.50 RTL aktuell - Die Bilder des
Tages.

23.00 Sexy Folies.
23.40 Panzerschlacht an der Marne.

Italiaans/Spaanse speelfilm uit 1968
van Henry Mankiewicz met Jack Pa-
lance, John Gramack, Andrea Bossic
e.a. (herh.)

01.10-01.15 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European business chan1*1-

Zakelijk nieuws.
07.00 The DJ Kat Show. OntsP»!>

ningsprogramma.
09.30 Panel Pot Pourri. Spe'Pj

gramma.
11.00 The Sullivans. Familieserie■ .
11.30 Sky by day. Ochtendmaga^ j
12.30 A probiem shared. Persoo"Jadvies.
13.00 Another world. Dramaserie,v14.00 Landscape Channel. S^j

beelden met muziek.
14.55 As The World Turns. Dra1"

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

rie.
16.45 The littles. Animatiereeks.
17.00 Countdown. Popprogramm3 ,
18.00 Eurosport overzicht.
19.00 Eurosport what a Week!
20.00 Paardensport. In Aken.
21.00 Golf. In Italië.
23.00 Autosport. In Canada.
00.00 Basketbal. EK.
01.00 Eurosport overzicht.
01.30 Arts channel. Kunstprogf3 |

ma's. c
Landscape channel. Sfeerbeeld s

met muziek. ;

Super Channel
07.00 World news and busi^ j

hour.
08.00 The Mix. Popmuziek.
15.30 Nino Firetto. Popmuziek.
16.30 Hotline. Telefoonkwissen. A
18.30 The new music show. Pop"^
ziek. j

19.30 Richard Diamond. Detetf1*i
serie.

20.00 Super sports night. Snook*
21.45 World news.
22.00 Super sports night. NBA

ketball.
00.00-03.00 The Mix. Popmuziek

J
MTV Europe

Alle programma's in stereo.
07.00 MTV! Popnieuws.
12.00 Remote Control. Spel.
12.30 Kino. Filmrubriek.
13.30 MTV! Popmuziek.
15.00 Yo! Mix. Rap.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5.15. The Cult
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek. j

19.00 MTV at the movie*. F|lr*
briek.

19.30 Remote Control. Spel.
20.00 European Top 20. e.21 .00 MTV Spotlight. The Bee G^
21.30 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca Cola Report. a
23.00 MTV At The Movies. F|,rn

briek.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV - Solid Rock.
01.00 Club MTV. Dansmuziek.
01.30 Night Videos.

..iii

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstuck. 7.15 W%r
kasten. 7.45 Veranstaltung' jfl
der. 8.30 Besinnliche W°rt>fflMusikexpress. 10.00 Gut (2J
legt. 12.00 Musik bei TisC"'(jos
Veranstaltungskalender. 1 ',e Jü
schauf 14.20 Musikzeit he" ,sj
chesterklange aus aller We" gpfl
Nachtmittagsstudio. 16-°,n üfl
light. 17.05 Oldiekiste. 18-IÏV
Aktuell. 18.40-20.05 MusiN0

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 900 t j

wie kein anderer. 11.00 ']% #
elf. 12.00 Is ja 'n Ding. 14"~K<j/
16.00 Entenjagd. 17.00 Mus,,yl
17.50Sportshop. 18.00 M"s /»
19.00 Neunzehn - VierunöZ^D?Rampenlicht. 20.00 Ope"
21.00 LP-Charts. 22.00-0-0"
Non-St6p.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 W jjj
melodie. 9.05 Musikpavilo'gf PJGut aufgelegt. 14.05 Aut
menade. 15.00 Ca;ioO§
16.05 Heimatmelodie. I' w jsc'J.sik-Express. 20.05 * gflft
Broadway undKudamm- « jflJ-
sik zum Traurnen.
Nachtexpress. ,iij
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Kolenaandeel
bJ|e landen buiten het OESO-ge-
-1(0] 's de relatieve betekenis van
(je *n en olie in de genoemde perio-
W£rrrunderd, ook al nam het ver-<Lp ervan gestaag toe. Het aan-
pr l van kolen daalde van 44 tot 35

en dat van olie van 37 tot 35
WtCent' Daar stond tegenover dat
b aandeel van aardgas toenam tot

Procent.
Itirtf,i%^ Produktie van ruwe olie had-
Soci ~e ontwikkelingslanden en desJ^'stische landen in 1971 een
Va,.<it,el van 73 procent op een totaal
jjj, J.2 miljoen vaten (van 159 liter)
lü7q £■ Het aandeel bereikte in
Kt, ten ho°gtePunt van 77 procent
flJi 51 miljoen vaten) en vermin-
W? Vervolgens tot 72 procent in
Kj' tQen de wereldproduktie 61
W ri

6n vaten bedroeg. Het aandeel
.ue Organisatie van Olie-Expor-
0, en de Landen (OPEC) in de olie-
Ofo ie verminderde van vijftig
'9ftnent in 1979 tot 44 Procent in

Kr^oduktie van aardgas in deont-Kelingslanden is toegenomen

van 53 miljoen ton olie-equivalent
in 1971 tot 267 miljoen ton in 1987.
In de socialistische landen groeide
de produktie van 212 miljoenton tot
665 miljoen ton. Algerije was in 1987
de grootste gasexporteur in de Der-
de Wereld. Andere landen met een
flinke gasexport waren Indonesië,
Brunei en Maleisië.

Bedrijfspark
in Diepenbeek

Van onze correspondente
DIEPENBEEK - Volgend jaar
wordt er in België naast de universi-
taire campusvan het Limburgs Uni-
versitair Centrum in Diepenbeek
een bedrijfspark gebouwd. Daar
zullen hi-tech georiënteerde kleine
en middelgrote bedrijven terecht-
kunnen die hun activiteiten willen
ontwikkelen in samenwerking met
de^ onderzoeks- en onderwijsinstel-
lingen die op de campus gevestigd
zijn.
Enkele Belgisch-Limburgse instel-
lingen hebben een startkapitaal van
2 miljoen gulden bij elkaar ge-
bracht. De provincie Limburg zorgt
voor het terrein en voor de toe-
gangswegen. De realisatie van het
wetenschapspark vergt een totale
investering van 7 miljoen gulden
aan ondermeer infrastructuur. In
een tweede fase wordt er een cen-
trum voor materiaalkundig onder-
zoek uitgebouwd. Daarmee zal een
investering van 22 miljoen gulden
gemoeid zijn. Het wetenschapspark
zal in een eerste fase van start gaan
met een 'imcubatorgebouw', een
soort bedrijvencentrum voor hi-
tech bedrijven.

Bedrijvencentrum
in Beringen

Van onze correspondente
BERINGEN - Het zesde Bedrijven-
centrum van Belgisch-Limburg
komt in Beringen. Dat heeft de Ge-
westelijke Ontwikkelingsmaat-
schapph van Limburg bekendge-
maakt. De keuzevan Beringen werd
ingegeven door de voorgenomen
sluitingvan de mijn in die gemeen-
te. De Kempense Steenkoolmijnen
(KS) zouden trouwens participeren
in het nieuwe bedrijvencentrum.

De NV Bedrijvencentra heeft al ves-
tigingen in Hasselt, Tongeren, Over-
pelt, Genk en Dilsen. Die vestigin-
gen centraliseren een vijftigtal be-
drijven die aan tweehonderd men-
sen een baan bieden. De nieuwe
vestiging kost 30 miljoen francs. Er
zullen tien startende bedrijven in
ondergebracht worden.

beursoverzicht

Omhoog
- De Amster-

l'nse effectenbeurs heeft zich
u teren vrijwel gestaag omhoog
]vwogen. Daarbij bereikte het

net als de Duitse beur-
nieuw hoogtepunt voor

vri Aaar, daarmee het record van
stP ag al weer brekend. De
tep m'ngsindex sloot op 190,9ger> 189,2 de voorgaande dag.

'ld '°op van e a^ bereikte de
h ;.e* zelfs nog een iets hoger
|3 van 191. De totale omzetv^arn op f1053 miljoen, waar-
vanl^2^ miljoen voor rekening
Qbl' aandelensector kwam. De
vai 'Satiemarkt gaf enige terug-aj te zien.

v/S 'n e belangstelling stond
Jj^eens Hoogovens, die f3,30
Het koers toevoegde op f 118.
ve

, staalfonds was het meestVp^ndelde fonds en stond zelfs
üos- "en Kon- 01ie- Eenzelfde
°D Htie nam et f°n<^s ook weerpae optiebeurs in.

t^j2o deed het bij de internatio-
vorf eveneens goed met een
I °ruitgang van f 1,50 op f 151.
roh flnanciële hoek steeg Am-

uank f 1,40 naar fB5, NMB f3<*!(£ f238 en Aegon f 1,70 naar
fypi~i' Uitgever Wolters Kluwercrcl f 1,20 duurder op f 188,50.

altijd in trek tijdens
tia ' *arme periode, steeg f2,10
tr0i * 127. Océ-van der Grinten
h 0;\ f 6 aan naar f320 en Pak-
fl|? nog eens f3,30 naar
van Ahold, die tot verrassing

Ve'en in het eerste kwartaal
tna boekte van
f 2 4n 'efst bijna een kwart, ging

',u omhoog naar f 123,90.

Veri- enge hoofdfonds dat een
les van enige betekenis kreeg

Mij]']ncasseren, was Internatio-
t^a er. die wel wat hoger begon
oj>y de dag f 1,50 lager afsloot

Cr
r
te
f
r Parcs ging f220 omho°g

floi J?2 en Hagemeyer f2naar
VW' JWentse Kabel kon het di-
Hn van fl-60 direct ruim-
er °ots inhalen en op f147 was
*e]f<Tn het eind van de dag nog

's een dubbeltje winst.

tj^ierfabrikant Crown van Gel-
-3 f3weg naar f 126,50,

Vj s/ collega Gelderse Papier
ter een aanvankelijk verlies la-.goed weg te werken.

Bod KLM-groep op
Northwest Airlines

geaccepteerd
SCHIPHOL - NWA Incorpora-
ted, de moedermaatschappij van
de Amerikaanse luchtvaartmaat-
schappij Northwest Airlines,
heeft het bod van de Checchi-
groep tot overneming van NWA
zondag geaccepteerd. Dit heeft
een woordvoerder van de KLM
maandag bevestigd. De KLM
maakt deel uit van de groep, die
wordt geleid door deAmerikaan-
se belegger Alfred Checchi. Het
was het tweede bodvan de groep
op NWA. Het eerste, dat in mei
werd uitgebracht, is door NWA
afgewezen.

De KLM-woordvoerder wilde

maandag geen enkele medede-
ling doen over de inhoud van het
tweede, aanvaarde bod en het
aandeel van de KLM in de Chec-
chi-groep. De partners daarin
hebben vertrouwelijkheid afge-
sproken, zo zei hij.

Als de volledige overneming van
NWA een feit is heeft de KLM
een minderheidsbelang in deze
Amerikaanse luchtvaartmaat-
schappij verworven. Definitief is
de overneming nog niet. Eerst
krygen andere gegadigden een
maand de tijd het bod van de
Checchi-groep te overtreffen.

Daarna zal NWA het boa moeten
aanmelden bij het Amerikaanse
ministerie van transport, dat het
moet goedkeuren. Dit moet bin-
nen zestig dagen na aanmelding
zijn gebeurd.
De vloot van NWA telt 315 vlieg-
tuigen. De maatschappij vliegt
op 135 bestemmingen in de Ver-
enigde Staten, Canada, Mexico,
Europa en Azië.
De KLM heeft vooral belangstel-
ling voor NWA's uitgebreiderou-
tenet over de Stille Oceaan. Ook
is de maatschappij zeer actief op
het gebied van het vrachtver-
voer.

" De maandenlange strijd
om de overname van de
Amerikaanse
luchtvaartmaatschappij
Northwest Airlines is
gewonnen te worden door
een groep beleggers, waarin
ook de KLM deelneemt. Hier
een DC-10 van Northwest op
Schiphol.

Tijdens EG-top in Madrid

Druk voor akkoord
monetaire eenheid

PARIJS - Frankrijk en de Bondsre-
publiek Duitsland hebben er bij de
andere landen van de Europese Ge-
meenschap op aangedrongen de
volledige economische en monetai-

re eenheid van de twaalf EG-landen
te steunen. Na overleg in Parijs heb-
ben de minister van buitenlandse
zaken van Frankrijk, Roland Du-
mas, en diens Westduitse ambtge-

noot Hans-Dietrich Genscher, laten
weten dat er van de EG-top in Ma-
drid, die op 26 en 27 juni wordt ge-
houden, beslissende impulsen moe-
ten uitgaanvoor een monetaire een-
heid binnen de EG.

De twee bewindslieden deden de
oproep om het rapport van Jacques
Delors, voorzitter van de Europese
Commissie, in zijn geheel over te
nemen.

In dat rapport wordt onder meer ge-
pleit voor een procedure in drie fa-
sen voor een volledige monetaire
eenheid die niet later dan op 1 juli
1990 haar beslag moet krijgen. Het

rapport heeft de nodige kritiek op-
geleverd van premier Thatcher. Zij
vindt dat het allemaal te snel gaat.

De Franse minister Dumas meent
niet dat de Duits-Franse oproep
Thatcher tegen de haren zal instrij-
ken. Het rapport-Delors is door alle
EG-landen aanvaard en daarbij is
ook Groot-Brittannië, aldus Dumas.

Genscher voegde daaraan toe dat
het dringend noodzakelijk is dat
alle EG-landen een duidelijk stand-
punt inzake het rapport van Delors
innemen.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
HOOfdfOndSen v.k. s.k.
AEGON 101,30 103,00
Ahold 121,50 123,90
Akzo 149,50 151,00
A.B.N. 42,80 43,30
Alrenta 163,10 163,10
Amev 53,30 53,90
Amro-Bank 83,80 85,40
Bols 144,30 145,20
Borsumij W. 154,30 154,80
Bührm.Tet. 69,70 70,00
C.S.M.eert. 69,50 69,80
DAF 55 50 55,80
Dordtsche P. 255,50 254,70
DSM 139,60 140,70
Elsevier 74,40 75,00
Fokker eert. 41,70 42,70
Gist-Broc.c. 3640 36,70
Heineken 124,90 127,00
Hoogovens 114,70 118,00
Hunter Dougl. 120,00 120,70
IntMüller 103,50 102,00
KBBcert. 78,20 78,00
KLM 48,80 49,00
Kon.Ned.Pap. 59,70 60,00
Kon. Olie 138,10 138,60
NatNederl. 65.40 66,20
N.M.B. 235,00 238,00
Nedlloyd Gr. 439,50 445,00
Niiv.Cate 95 50 95,20
Océ-v.d.Cr. 314,00 320,00
Pakhoed Hold. 141,00 144.30
Phiüps 38,40 38,60
Robeco 105,80 106,20
Rodamco 165,10 165,10
Rolinco 104.00 104,80
Rorento 61,80 61,80 f
StorkVMF 37,20 37,30
Unilever 141,20 141,50
Ver.BezitVNU 110,30 111,10
VOC 49,20 49,80
Wessanen 91,40 91,50
WoltKluwer 187,30 188,50

Binnenl. aandelen

zs£,u «'S
AsdODtTr 25 40 25 40ArfßÏbto W !
AntVerff. 340,00 -
Atag Holde 92.90 94,00
Aut.lnd.R'dam 77,50 77,50
BAM-Holding 480,00 490,00
Batenburg 91,50 91,50
Beers 135,00 135,00
Begemann 108,50 107,50
Belindo 374,00 373,00
Berkel'sP. 5,05 5,05
Blyd.-Will. 23,40 23,10
Boer De, Kon. 447,00 447,00
deßoerWinkelbedr. 59,80 59,90
Boskalis W. 16,80 16,40
Boskalis pr 14,35 14,25
Braat Bouw 1200,00 1190,00
Burgman-H. 3450,00 3450,00
Calvé-Delftc 930,00 930,00

Calvépref.c 5125,00 5160,00
Center Parcs 78,80 81,50
Centr.Suiker 68,50 68,50
Chamotte Unie 11,80 11,40
Chamotte div.B9 11,20 u,oo
Cindu-Key 117,00 117,00
Claimindo 362,00 362,50
ContentBeheer 25,20 24,50
Cred.LßN 84,30 84,30
Crown v.G.c 129,50 126,50
Desseaux 217,00 217,90
Dordtsche pr. 254,50 253,50
Dorp-Groep 55,00 55,00
Econosto.■ 240,00 238,50
EMBA 129,00 129,00
Enraf-N.c. 55,00 54,50
Enks hold. 360,00 359,00
Frans Maas c. 74,80 75,00
Furness 137,00 135,20
Gamma Holding 82,90 82,90
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 26,90 26,90
Geveke 39,00 39,00
Giessen-deN. 307,00 307,50
Goudsmit Ed. 334,00 362,00
Grasso's Kon. 91,80 94,30
Grolsch 132,00 132,00
GTI-Holding 189,00 189,00
Hagemeyer 99,00 101,00
HB-G. 220,00 220,50
HCS Techn 15,00 15,10
Hein Hold 108,00 109,20
Hoek's Mach. 192,00d 191,00
Holdoh Hout 705,00 705,00
Holec 29,00 29,00
HAL. Tr. b 1765,00 1764,00
Holl.Am.Line 1770,00 1765,00
Heineken Hld 108,00 109,20
Holl.SeaS. 1.54 !,50
Holl. Kloos 475,00 477,00
Hoop en Co 11,50 11,50
Hunter D.pr. 6,15 6,20
'CA Holding 17,00 17,00
IGB Holding 64,50 64,00
iHCCaiand 32,60 32,00

%£«*__ üs sKlen£s Suik 1335 00b 1340 00b
KM» * «10 ffiSo"
Kon.SPhinx .17.50 „7,50
Koppelpoort H. 279,00 279,00
Krasnapolsky 198,00 198,00
Landré&Gl 62,50 62,40
Macintosh 52,20 52,00
Maxwell Petr. 680.U0 680,00
Medicopharma 75,00 75,50
Melia Int. 7,00 7,00
MHVAmsterdam 24,80 24,80
Moeara Enim 1188,00 1178.00
M.Enim O&cert 15400,00 15300,00
MoolenenCo 31,10 31,50
Mulder Bosk. 72.00 72,50
Mult.house 10,70 \O.W
Mynbouwk. W. 447,00 447,00
Naeff 225,00 -NAGRON 50,40 50,20

NIB 567,00 566,00
NBM-Arastelland 20,90 20,60
NEDAP 333,80 336,00
NKFHold.cert. 364,50 364,50
Ned.Part.Mij 38,80 39,20
Ned.Springst. 9742,00 9749,00
Norit 879,00 888,00
Nutricia 245,00 247,00
Odelft Groepc 211,00b 210,50
Omnium Europe 16,00 17,50
Orcoßankc. 79,10 79,00
OTRA 752,50 753,00
Palthe 142,00 142.00
Polynorm 110,50 109,50
Porcel. Fles 143,00 145,00
Ravast 54,50 52,50
Reesink 76,00 76,00
Riva 55.20 55,00
Riva (eert.) 55,00 55,00
SamasGroep 78.70 79,00
Sanders Beh. 101,50 102,00
Sarakreek 27,30 27,10
Schuitema 1510,00 1510,00
Schuttersv. 125,50 125,50

b Smit Intern. 45,50 45,30
Stßankierse. 26.90 26,90
Stad Rotterdam 151,00 151,50
TelegraafDe 471,50 471,00
TextTwenthe 276,00 280,00
TuüpComp. 61,50 61,90
Tw.Kabel Hold 148,50 147,00
Übbink 113.00 116,50
Union Fiets. 16,20 16,30
Ver.Glasfabr. 289,00 286,50
Verto 68,50 68,50
VolkerStev. 66,50 66,50
Volmac Softw. 62,20 62,30
Vredestein 18,70 18,50
VRG-Groep 71.00 71,20
WegenerTyl 203,00 204,00
Westlnvest 31,40 31,50
Wolters Kluwer 186,50 188.00
Wyers 47,40 47,50

Beleggingsinstellingen

jasr ü »M____rK_t 9lln 91'KLil 24M20Alfiance Fd liïö13$'Amba 46,10 46.00
America Fund 328,00 321.00
AmroA.n F. 93,40 93,50
Amro Neth.F. 76.40 76.90
Amro Eur.F. 69,60 70.00
AmroObl.Gr. 151,40 151,60
Amvabel 98,50 98,00
AsianTigersFd 59,70 59,80
Bemco Austr. 59,10 -
Berendaal 115,50 115,50
Bever Belegg 24,30 24,00
BOGAMIJ 105,80 105,00
Buizerdlaan 4170 .42 OO
Delta Lloyd 40,50 40,80
DPAm.Gr.F. 25,00 24,90
Dp Energy.Res. 35,80 34,60

Eng.Holl.B.T.l 9,80 9,80
EMF rentefonds 65,60 65,50
Eurinvest(l) 110,00 110,00
Eur.Ass.Tr. 6,80 6,80
EurGrFund 57,40 57,70
Hend.Eur.Gr.F. 198,00 198,00
Hcnderson Spirit 77,20 76,00
Holland Fund 75,00 75,90
Holl.Obl.Fonds 121,50 121,80

f HoU.Pac.F. 106,50 106,10
Interbonds 567,00 567,00
Intereff.soo 40,90 41,00■Intereff.Warr. 278,50 27700
JapanFund 37,50 37,50
MX Int.Vent. 65,00 65,40
d1500,00 1500,00

[NMB DutchFund 38,40 38,40
NMB Oblig.F. 36,40 36,50
NMBRente F. 102,90 102,90
NMBVastGoed 38,40 38,50
Obam, Belegg. 216,00 216,80
OAMFRentef. 14,20 f 14,15
Orcur.Ned.p. 49,20 49,20
Pac.Prop.Sec.f. 45,90 44,30
Prosp.lnt.High.lnc. 9,50 a 9,80
Rabo Obl.inv.f. 75,60 75,60
Rabo Obl.div.f. 50,60 50,60
Rentalent Bel. 1349,80 1350,00
Rentotaal NV 31,30 31,30
Rolincocum.p 106,00 105,00

d Sci/Tech 17 80 17,80
Technology F. 16,80 16.10
TokyoPac.H. 233,50 243,00
Trans Eur.F. 74,80 74,80
Transpac.F. 525,00* 535,00
Uni-Invest 117,50 117,00
Unicolnv.F. 85,80 85,80e Unifonds 29,20 29,40
Vast Ned 119,50 119,60
VentureF.N. 46,00 46,00
VIB NV 86.60 86,60
WBOInt 77,00 77 00
Wereldhave NV 211,00 211,00

Buitenlandse obligaties

s*nir s s
m «■ -.Ong. n.amer.k. aandelen

Allied Signal Ind 34,5034.50'Amer. Brands 71,20 71,00
Amer. Expres 33,90 34,60
Am.Td.4 Tel. 35,30 35.70
Amentech 58.00 58,60
Amprovest Cap. 117,00 -Amprovest lnc. 225.00 -ASARCO Ine. 29.00 28,70Atl. Richf. 91,50 91,40
BAT Industr. 6,67 6.65
BeU Atlantic 86.00 87,00
BeUCanEnterpr 39,20 39,30
Bellßes.Adlr 1,05 1,05
BeU South 48,00 48,10
BET PubUc 2,55 -Bethl. Steel 23,00 22.60
Boeing Comp. 50,80 50,20

ChevronCorp. 54,70 -Chrysler 25,20 25,00
Citicorp. 32,00 32,20
Colgate-Palm. 49,80 50,00
Comm. Edison 37,70 37,80
Comp.Gen.El. 450,00 450.00
Control Data 22,70 22,80
Dai-Ichi Yen 3250,00 3210,00
Dow Chemical 88,00 88,50
Du Pont 111,00 -Eastman Kodak 48,50 48,60
Elders IXL 3,50 -
Euroact.Zw.fr. 220.00 205,00
Exxon Corp. 43,75 44,10
FirstPaclnt 1,64a-
Fluor Corp. 30,25 -Ford Motor 49,00 49,00
Gen. Electric 52,70 53,00
Gen. Motors 41,10 42,00
Gillette 40,00 40,00
Goodyear 54,00 54,00
Grace&Co. 33,30 -
Honeywell 73,60 75,00
Int.Bus.Mach. 109,50 110,00
Intern.Flavor 54,00 -Intern. Paper 47,60 47,30
ITTCorp. 58,50 58,70
K.Benson® 5000,00 5000,00
Litton Ind. 84,70 86,00
Lockheed 49,50 48,70
Minnesota Mining 72,00 73,00
Mobil Oil 49,0049,00,
News Corp AusJ 15,00 15,00
Nynex 78,70 79,20
Occ.Petr.Corp 28,50 28,50d,
Pac. Telesis 40,00 39,70
p& ° ® 7.00 -Pepsico 52,0052.00,
Phihp Morris C. 139,80 138,60

"P?- 22'MPolaro'd 37,50 38,00
Pr'vatbDkr 275,30275,60,
QuakerOats 60,00 60,00 dSt.Gobm Ffr 615,00 -
Saralee 55,80 55,80

Pr." ss a»
Suzuki (yen) 901,00 -Tandy Corp. 45,80 45,90

£"°Instr;tTpe" HO
To ShitaCom 114000 iwnmu°n on^arb §e 28*00E ftrifc fifa il
Unsvs 26*2? __%__H_ :°^ ib„Z
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AMAX Ine. 55,00 56,00
Am. Home Prod. 212,00 -\ATTNedam 77,00 78,50

ASARCO Ine. 58,0059,00f
Atl. Richf. 204,00 204,50
Boeing Corp. 170.00 169,00
Can. Pacific 39,50 40,00
ChevronCorp. 120,00 -
Chrysler 52,00 53,00
Citicorp. 69,50 71,00
Colgate-Palm. 112,00 110,00
Control Data 45,00 45,00
Dow Chemical 198.00 196,00
Eastman Kodak 107.00 108,80
Exxon Corp. 96,00 97,50
Fluor Corp. 67,00 -
Gen. Electric 115,00 116,50
Gen. Motors 185,00 189,00
Gillette 90,00 90,00
Goodyear 121,00 121,00
Inco 59,00 59,50
1.8.M. 241,00 239,50
Int. Flavors '122,00f -ITTCorp. 130,00130,000
Kroger 29,00 29,00
Lockheed 110,00110,00b
Merek & Co. 155.00 153,00
Minn Min 16*00 163 00
"-Psl Co. 114,00 114,00
Phdip Morris C. 312,00 309,50
£h,,U Pf tr 48'°° 49'°°
Polaroid 76,00 77,00
Proeter&G. 229,50-bQuaker Oats 131,00 -
Schlumberger 86,00 86,00
Sears Roebuck 102,00 101.50
Shell Canada 77,00 76,50
Tandy Corp. .101,00 101.00
Texas Instr 94.20 93,00
Union Pacific 160,00 161,00
"S'^Corp 57,00 58,00
U3xC»rP «6,50 83,50

l"*? C
k
orp ,^°°a . 'Westinghouse 35,00 139,50

Woolworth 120,00 118,50
Xerox Corp. 132,00 133.00
Certificaten huilnnlanHouiteniandb

__?Z ss ■«Mits.El.(soo) 700.00 -Nestle 7400,007500,00
Slemens «W» «4,00
Warrants"amttK
Akzo 38'30 3890
AMRO warr. 1,45 1.45
ê° gamij «-90 460
Falcons Sec. 18,40 18,75
Honda motor co. 2125,00 2125,00
K.L.M. 85-92 169,00 169,50
ph>''Ps*Bs-89 5,40 5,70
St.Bankiersa 0,90 0,90
Stßankiers b 2,20 2,15
C„,« «kl- ." "Euro-Obligaties & COnV.
10'AAegon 85 100 50 100 50

Aegon warr 12*50 I'so
10V2 ABN87 96*00 95*75

13Amev85 9840 9840
13Amev85 94,75 94 75
10Amev85 10225 102 25
11Amev 86 9575 95*75
14WAmro87 97 00 97*00
13Amro-BankB2 100,70 10070
10'/2 AmroB6 95 75 96*25
10 Amro 87 95,60 95 60
5^ Amro 86 96 00 9600"Amro Bank wr 23,60 24 10
Amro zw 86 69 30 69*70
9 BMH ecu 85-92 98 75 98*75
7 BMH 87 96 00 96*00
lO'/nEEG-ecu 84 100,25 100*25
9*«EIB-ecu 85 10100 10100
12V2 HIAirl.F 9225 9225
12NIB(B) 85-90 101,00 101*00
ll'/iNGUB3 101,00 10100

d 10 NGU 83 100 25 100 25
2WNMBB6 85,20 85*20
NMB warrants 65,60 67 50
8% Phil. 86 97,75 97.75
6% Phil.B3 97,10 97,10
HRaboB3 102,00 10200
9Rabo 85 102.75 102 75
7Rabo 84 102.00 102 00
12^Unil. 100.00 -
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Neways Elec 11*80 1190
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economie

Ruime verdubbeling in periode van 1971 tot 1987

Derde Wereld en Oostblok
verbruiken meer energie

ARIJS - Het energieverbruik in de Derde Wereld en de socia-
feche landen is in de periode 1971-1987 meer dan verdub-

)r c|. waardoor het aandeel in het wereldverbruik steeg van 37
l^cent tot bijna vijftig procent. In de Westerse industrielan-j,nnam het energieverbruik in hetzelfde tijdvak met slechts
.Procent toe, zo blijkt uit een studie van het Internationalenergiebureau (lEA).

is gebaseerd op cijfers
Ojr de 24 industrielanden van de■ ti)lanisatie voor Economische Sa-

nvverking en Ontwikkeling
1^ en tachtig landen daarbui-

-1 litiß i e onderzochte ontwikke-Vjjr . den groeide het verbruik
energie in de periode

1987 met 164 procent van 459
11* ttiJi J°en ton olie-equivalent tot 1.212

de^°enton per jaar. Het verbruik in
pa pr ocialistische landen nam met 81

C°ent toe van 1390 tot 2-519 mil"
m n tQn.

Sjm Verbruik van de twee groepen.en groeide met ongeveer 102
37,eer>t van 1.849 miljoen ton totL l biljoen ton. bijna de helft van1^ VerYereldtotaal van 7.618 miljoen
v&rh . e industrielanden nam het
3 la» ilc met 21 procent toe van
to„ biljoen ton tot 3.887 miljoen"Per jaar.

Forse groei
Japanse

economie
TOKIO - Het bruto natio-
nale produkt van Japan is
in het eerste kwartaal van
dit jaar met 2,2 procent ge-
groeid ten opzichte van de
laatste drie maanden van
1988. Dat komt overeen met

een groei van 9,1 procent op
jaarbasis.

De economische groei in

het begrotingsjaar 1988/89,
dat afliep op 31 maart, is
daarmee uitgekomen op 5,1
procent. Dat is boven de ra-
ming van de regering, die
op 4,9 procent lag. Volgens
functionarissen van het bu-
reau is de groei in het eerste
kwartaal te danken aan om-
vangrijke bedrijfsinveste-
ringen en grote uitgaven
voor consumptie door par-
ticulieren. Deze beste-
dingscategorieën zijn in het
eerste kwartaal met respec-
tievelijk 6,6 en 1,9 procent
toegenomen.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 19-6-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt " ’ 25.960-/ 26.460;
vorige ’26.310/26.810; bewerkt ver-
koop ’ 28.060;vorige ’ 28.410 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 345-/415 vorige

’ 350/ 420; bewerkt verkoop ’ 460 la-
ten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,18 230
Brits pond 3,32 3,57
Can. dollar 1,81 1,93
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,63 1,75
Jap. yen (10.000) 151,25 156,25
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 34,65
Noorse kr. (100) 29,80 32,30
Deense kr. (100) 27,65 30,15
Oost.schill.(lOO) 15,70 16,30
Spaanse pes.(lOO) 1.69 1,84
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,90 51,90
Joeg. dinar (100) 0,01 0.03
Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,23375-23625
Brits pond 3.4425-4475
Duitse mark 112.615-665
Franse franc 33,175-33,225
Belg. franc 5.3805-3855
Zwits. franc 130,405-455
Japanse yen 154.32-154,42
Ital. lire 15,505-555
Zweedse kroon 33,385-33,435
Deense kroon 28,925-28,975
Noorse kroon 31,030-31,080
Canad. dollar 1,86675-86925
Oost. schill 15,999-16.009
lers pond 3,0000-0100
Spaanse pes 1,7690-7790
Gr. drachme 1,2800-3800
Austr.dollar 1.6825-6925
Hongk.dollar 28,60-28.85
Nieuwz.dollar 1,2700-2800
Antill.gulden 1.2350-2650
Surin. gulden 1,2350-2750
Saudische rial 59.45-59,70
Ecu gulden 2,3290-3340

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex 11983=100)
algemeen 194,10 195,60
id excl.kon.olie 190,50 192,00
internationals 191,80 192.70
lokale ondernem. 199,80 201,60
id financieel 142.50 144.20
id niet-financ. 256.40 258.30
CBS-Herbeleggingsindex 11983=1001
algemeen 249,60 251,20
id excl.kon.olie 234,20 236,00
internationals 254,60 255,70
lokale ondernem. 244,30 246,50
id financieel 181,60 183.80
id niet-financ. 304,60 306,80
Stemmingsindex (1987= 100)

algemeen 189,20 190,90
internation 192,90 195,00
lokaal 188.60 190,20
fin.instell 149,80 151.90
alg. banken 146,70 148,80
verzekering 152,00 154,10
niet-financ 201.00 202,60
industrie 188.70 190.10
transp/opsl 238.00 242,00

Grote order
voor Siemens

MOSKOU - Het Westduitse elektro-
nicaconcern Siemens heeft een or-
dermet een waardevan een tot twee
miljard mark ontvangen uit de Sov-
jetunie. Siemens gaat 300.000 perso-
nal computers, alsmede onderdelen
en montagetechnologie leveren.
Ook zal het bedrijf Russische spe-
cialisten opleiden in Augsburg.

De betaling vindt plaats in chemica-
liën, die door het Londense han-
delshuis Afro-Arab zullen worden
verkocht voor harde valuta's. Dit
blijkt uit een maandag in de „Südd-
deutsche Zeitung" gepubliceerd ar-
tikel. Siemens heeft het bericht gis-
termorgen bevestigd.

Het verdrag werd vrijdag onderte-
kend, vlak na de terugkeer van de
Russische leider Michael Gorbats-
jov uit de Bondsrepubliek.

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

Akzo 151,00(151,00)
Kon Olie 138,00-138,70 (138,60)
Philips 38.50-38,70 (38.60)
Unilever 141,50-141,70(141,50)
KLM 48.80-49,10 (49.00)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursKemiddelden
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 2480.08 1149.09 205.67 949.69
Hoogst 2497.15 1166.72 206.50 958 24
Laagst 2465.10 1142.63 204 42 944 07
Slot 2479.89 1159.77 205.78 952.38
Winst
verlies - 6.49 + 19.25 + 0.05 + 3.80

Dinsdag 20 juni 1989 ♦7
Limburgs dagblad



" Swg| pwpHMPMW {JET,AR

Nog nóóit is de afstand tussen van en voor *
zó groot geweest. I

DAMESKONFEKTIE Kostuums in diversekwaliteiten. I HÜISHOUDTEXTIEL 1■————-—— 1_ en 2"n) m°de slaapkamersJut- of foamrug. JOflO t^-j. ■ ---.*,__-.Mï\- ----,--_l"^_^ Tuintafelkledenin diverse fijnekleur- 7 kleuren. 400 cm breed. o,
WA- Dit is pas vorstelijk opruimen. stemngen 0 isocm,so%katoen/50% j^maa «j

Mantel inpolyester/katoen met knoop- NuvoorW#Wi A ii.. r^rrrrr Hrfn aa> rrlloc moot polyester vtf^^ KUa £(
sluiting en steekzoxken. Alcantara AA#% AlleS, ITiaar 0011 OOK UlieS, mOei Vo^^^AAGC M VoorO#" Jgarnering op mouw.Beur_beige 2VO" Weg (dUS OOk alle merkartikelen) XWl^ 22 giatisgelegd ,
#I^OM. iaö om ruimte te maken voor de voorop, j

Vo°r enlyör komende najaarskollektie. ffij^^i^^ JA
Mantel in polyester/katoen met blinde en mm m -_w m

Ar m\_4_M_sluiting.streepvoering,steekzakkenen 1 -_W_^^^_^A ui
ceintuur Kleur beige Kolberts in tweed en lichtgewicht _— _smm_ m***^^ V _____\^^_____\W

A______\_o&l AA kwaliteiten. ■ ■ H itf Voor X# ■

Vcorltt/7 IVO"Nu voor X # Wi V PP^^ _^l^m______\ '"Japonnen en 2-deligepakjes waar- 1 A^^ ÏJ" fl ._^_^^^_^_^A
onder bekende merken. V\^ ■ pf fl P^ __éÊ^^^______t\ W^^
NU MET KORTINGEN TOT 50%. en A ftl 7 ■ pP" ____^^_[^__^_^_^_^_^_^_^^^^
ÜS&iV "" ">v4s ♦ " » Pantalons in diverse modellen en fl -a ____f^^^^___\_\

In Onze ESPRIT Shop kwaliteiten 8
nndp IPAtartP Afl _____t_^^_____m \W BergossHadimtapijt?i?Q litSLrPnit UK. £^ _m___^T*^A Nylon tapijt met juterug.Geschikt voor

Nuvoor 7 ■ Sv \^^ zwaar gebruik. 5 kleuren. _
onzevoorjaarskollektie nA fc _^y^_m Xw^ 400 cm breed. t

NÜMETKORÏINGENTOTSO%. 70- k Pi WÊÊÊ-lC^^^^ _J_t_\_WWWM\ IA777 B^-^^ v^^^ O-
pi %^^ ' ''^H**^ Voor * ■" 7 ■

Unirokken in diverse modellen en "\W« _*-^^-_\_t_\ W\\__ '\ gratis gelegd
kwaliteiten. Geheel gevoerd. „ y _ % .^^^^M „
Maten: 36 t/m 48. en W # ■ P ,S t̂an?nC k̂bef ide,n- (

__t_______W& ____________¥ * m-+_m Egeriabad-enstiandlakensintal VuUing 100% polyester. i00k_\\^___\_\\_W^ y _____ s vïn dessins en kleurlingen. Kcrtoenen tijk. Anti-allergisch.
m9**^' um

m Ik fe 80x150cm. 135x200cm.

voorw7r Éi^lLi i jj In r 7'< / ti IwT
Jurkjes van 'TOipfisk". I.^^ LIL^ fe IL ■ Voor Él # ■ Voor #7 ■

Uni jasje in linnenstruktuur met __^_W__W&______\_____\^ \W W. WÊ___mm*»_ 1 -~ 9nriY9mrm
reverskraag en ceintuur. WFt% BP^^ kIA keukensets in fnsse kleuren en- /uux^uucm^kleuren: marine, rood enwit. mm^^ ' *mm^__J _______ ■ Bfl fl dessins .^^^^ t*l ■_^^^ fl Keukendoek en theedoek als set. w _

ny-llk 1 Voorll7.Wmm^\. YO" Nuvoor\/7i ■ ik fl I^^U'3Voor ' Vl H^i Wm\W _t_m Voor 7 ■ 240x200cm.
Jongens jacksin diverse modelle^B [fl fl i Bk^ _4kmËÊÊ-\\ W-Wkwt1- . i^_^_^~m g\ _f\

Blouses in uni en frisse zomerdessins. r________W_t \m ttm ______________ ■■■■■■■^■IHfli l _. ________% W^~ lij

W**&*7_T A- ▼ ■■■■■■■■ Ideens thenno dekbedden
il A NttTOorOTr Han6S* A V^^"I^^ Jy Vulling 100%terylene.Tijk 100%katoen
4V- Falke herensokken in diven» uni QQ Voor W # ■ 135x200cm

Voor m Af m Bermuda's van "Mc Gregor". kleuren 60% wol/40% polyester. NuvoorMxT Merise badstofstretch hoeslakens in 1 AA
~ ... Met kleine schoonheidsfoutjes. Maten 39 t/m 46. diversekleuren fl mrv WWhBermuda's met bandplooien en _^ ■■ , aiven* weuieu. _

# # Tomslag Maten 36 t/m 46 __^_mÊÊ^^ O*\ \^_w-W^^^ 1 C Restanten goUclubs pr VOOl *■
_____£Êo* IZfS y^^toi-ooi ZÜr "paar ' K. NU VOOR DE HALVE PRIJS. l-persoons 200x200 cm.*mrjflm —v Wi 1095

Libelle steunpanty's met tussenstuk en Voor _m 7 ■ Ww*^ Voor^r^r'wrPullovers met lange enkorte mouw n&mrF^^TnFPPKT in diversekleuren (kleine breifoutjes). _________\_\\W^
Diverse modellen en kwaliteiten UAJW-LDDIV/rr£iiN flfli Maten 38 t/m 50. 2-persoo_s.^^o_W^m^^ 240x200 cm.
NU VOOR DE HALVE PRUS. ___t_____Éo^ 1 H5O > AAQ<) A^mz OAABadstof van "De Witte üetaer"met /^W TTNGEPIE/ONDERGOED VW PP^ lW"kleine schoonheidsfoutjes. Voor m_m i _ uux\a*JUfc/w«*/fc»«v/*ii/ Vooi b Voor _f _f m

In onze boetiek BELLEBO Dubbel breed a+^^
CÜle bekende merken ZOalS: __%__W_WW\Wl I E ScMesser herenondergoed in 100% .„mPoiiY ________ Vredestein polyester mahas.MraSne Samm W\W^^^ Z\ - PRENATAL katoen. Singlets of sportslips. lits-jumeaux. S.G. 35. ca. 14cm. dik. Eenzijdig
,7€ Ter meter Voor iVi Maten 4 t/m 8. OA95 afgedekt met schapenwol. Verkrijg-Vamlia FanmO, Bad Boys, per meter

_^ _^_^_m^ rtC baar inaüe standaard maten.
enThomas BOSiC Babykamer bestaande uit ledikant en j^^ OVO Voor W7■ Bijvoorbeeld: 80x190 cm.

NUMETKORIDIGENTOTSO%. Viskose in uni en bedrukt. kommode met opzet W
150 cm breed COO __\W^^^ MW"

__^6Ê_ *_^ËÊo^ Mn ## r Schiesser damessüps in wit Voor X\/ 7 i
meter " m m ■ 100%katoen. Taüle-, heup-, bikini-en

1 _ , . )on . tangamodellen. Vredestein binnenvering matras.U- ZomeislaapzaklOOcmlang. AOC WONINGINRICHTING Matras uitgevoerd met bonell veren.
HERENKONFEKTIE voor 17 T AZ9S O^ wuwiwvaiwKi^niiw^ ca j6cm^Beidez|jdenluxeus

pex meter >lA Vanaf 7 ■ doorstüd op polyether
NufllWi vanene ■ Gordijnstofünico. 90x200cm.

SSSfSSiter001100ICWaÜ,eitea
Breigaren in 12 moderne kleuren habv an Slipididu damessüps uit de Schiesser 100% Polyester In 5 moderne uni AHADiverse modei^ Naalden 3^-4. Iterbol van 50 gram ° koSS InTasSiïatoen. Diverce kleuren. 120 cm breed. \^R^ 7 /U.

00^30^^ 1 50 NU MET KONINGEN TOT 50%. modellen enkleurenß.] aankoopvan 1 Q9O Voor fll 7 7 .
QQ nu X ■ K. Voor X 7 ■_ YQ" *«a«-, WiKoniNG Op onze meubel-envoor # wi SPORT Gordijnstof chase. slaapkamerafdelingvindt u

Jacksin korte en lange modellen SCHOENEN ffi? *<*""^ SÏÏSwoS SÏÏ?
100%katoen JWnvtntlt Tennis-en vrijetijdsschoenen van Maten b/M/L. Op Showmodellen

J_^__\m£ f\t\ Adidas,Rombo,Karhu,Lacosteen A95 %______\W P'l 050 KORTINGEN TOT 50%.UU Restanten Puma. v^/w I %#
VoorTOr NU MET KORTINGEN TOT 50% NU VOOR DE HALVE PRIJS. Nuvanaf 7 ■ | Voor *# ■ |^^^^^^^^^^^

daar winkel je voor je plezier !



VMevrouw Wiegman uitHeer-JrJ treurt, terwijl ze eigenlijkJ Jarig is geweest. Wanty^-Q-nd anders is er met haar
jantjevandoor.
j^uni het geval?
"°°r het gezin was geld bijeen
j voor een gezamenlijk ca-
j û, dat zoonlief Freerik zou
IjT?*1- Toen Freerik op zondag
t(MUn* TOet z^n vriendin plus

via lijn 3 (bus van tweejlerhalf twee 's middags) naarn jarige moeder onderwegJ*s, vergat de buschauffeur tePpen bij de aangegeven hal-
j 'ets verderop stapte Freerik
liii w riendin uit. En kwam pas

JotiM iariae iot de afgrijselijke
«ton ,kkinQ dat het geschenk
Wk« 'doorgereden.
I^'een is de VZL gebeld. Maar
Afkeuringen leverden geen ca-
jLau°p-vind het zo sneu voor mijn

Hr n- Vandaar dat ik via uw
Sic _.

een beroep doe op diegene
"-et cadeau heeft meegeno-

jj?1-Hopelijk krijgt ie wroe-JJO." verzucht mevrouw Wieg-
je n- Wie haar verjaardag als-
,9 tot eenfeest wil maken,kan
e"en: 229334.

Hoog
het gevaaraf vandaag tetobden gebeld met nog een ho-

mag best in deij^t dat de bere-klauw bij de
Van Kalsbeek, Molenberg,

blo r meter hoog is. De
L^ heeft een doorsnee van
j^*tt een meter. En dat alles
t^~er pofcon o/ extra veel wa-Gewoon gegroeid, verzekert

lrotse eigenaar.

Bedankt
Wt lA~iarige Cindy Ouwer-
ïbe 9ins z-terdag zwemmen.
Hj, n 'laar ouders in de vroege

thuis kwamen, bleek
t^ "V merkwaardig genoeg
""OfJ"61 ieru9- Haar vader en
i_u r 9ingen eens wat rond
Een en kregen Cindy bij een
hn*ndin aan de lijn. Ze bleek
itiQ-r sleutelbos verloren te zijn
Kd" 11 verontrustend was: ze
lij daar een briefje met het
'Uei es *n -esioPl- en even-
bjn vinder kon dus zó het huis
\£?n- Maar alle bange ver-
(, eaens bleken gelukkig niet
'n d

aar'leid. De sleutelbos werd
(k'ae'brievenbus terug gevon-
*Dr u was er sPrake van de
<l êkux>ordelijke eerlijke vin-
i>lqg e familie Ouwerkerk is er
W^ft Wat blij mee en wil de be-h^J.^de meneer of mevrouwle»jfc bedanken.'

Protest tegen
luchtvervuiling

BRUNSSUM - Nog voordat
de gemeenteraad van Bruns-
sum zich over de reconstruc-
tieplannen van de Schildstraat
en de Wijenweg in Treebeek
heeft kunnen buigen, is er al
ruzie ontstaan tussen de ge-
meente en enkele winkeliers
uit de Schildstraat. De ge-
meente wil in de Treebeekse
winkelstraat namelijk het aan-
tal parkeerplaatsen verminde-
ren en bij de ondernemers aan-
kloppen voor baatbelasting.
De meerderheid van de daar
gevestigde middenstanders
verzet zich fel tegen deze plan-
nen.

pamfletten probeer-
den de actievoerders
eenieder te overtui-
gen van denoodzaak
auto's wat vaker in
de garage te laten
staan.

„Als wij allemaal de
auto laten staan, dan
is er nog niets verlo-

Van onze
verslaggever

HEERLEN - De
stichting Behoud de
Natuur (SBN) uit
Heerlen is gisteren,
drie man sterk, de
straat op gegaan om
te protesteren tegen
luchtvervuiling door
autogassen. Via

ren. Maar mocht
men toch gewoon
blijven doorrijden,
dan kunnen we
straks onze bossen
alleen nog maar van
foto's bekijken", al-
dus een van deSBN-
leuzen op de pam-
fletten.

De actievoerders
Eric Heijenrath
(Heerlen), Alex Mans
(Heerlen) en Edgar
van Nimwegen (Voe-
rendaal) togen giste-
ren met grote borden
op borst en rug langs
het winkelpubliek.

Bovendien voorza-
gen de jongens zich
van gasmaskers om
de ernst van de
luchtvervuiling te
benadrukken. De
SBN is trouwens van
plan om op korte ter-
mijn meer van der-
gelijke acties op
touw te zetten.

College wil herstel
vrede'Looierstraat'

keert tussen de buurtbewoners aan

VOERENDAAL - Met een afraste-
ring, bosplantsoen plus een groen-
blijvende haag hoopt het college
van Voerendaal dat de vrede terug-

de Keerberg en debewoners van het
kampje aan de Looierstraat. Boven-
dien wensen B en W ook pais en
vree met de familie Baijens inzake
het hoog opgelopen conflict over
een illegale opslagloods.

Vandaar dat de raad wordt voorge-
steld om een krediet van 13 mille
goed tekeuren voor het aanbrengen
van zowel een hekwerk als een heg.
Onlangs liepen de spanningen in en
rondom het kampje aan de Looier-
straat hoog op toen de net vanuit
Heerlen neergestreken Baijens
eigenhandig bomen omzaagde,
struiken en afrastering verwijderde.

Urnenveldop
begraafplaats
in Brunssum

Van onze correspondent

Tijdens de tweede fase van de re-
constructie zal de Schildstraat on-
der handen worden genomen, a rai-
son van 6 ton. Vooral de verkeers-
circulatie speelt in deze verbete-
ringsplannen een belangrijke rol.
Zoals gezegd is hiertegen vanuit on-
dernemershoek echter al stevig ge-
protesteerd. Het merendeel van de
aan de Schildstraat gevestigde on-
dernemers vindt dat achterstallig
onderhoud aan dewegen en het ver-
beteren van de verkeersveiligheid
een zaak voor de gemeente is, waar
geen baatbelasting door onderne-
mers voor betaald hoeft te worden.
Bovendien verzetten zij zich tegen
het verdwijnen van parkeer-
plaatsen, omdat zij uiteraard zoveel
mogelijk 'parkeerservice' aan hun
klandizie willen blijven geven. De
protesten tegen de reconstructie-
plannen zijn in een bezwaarschrift
vastgelegd.

De eerste fase van de reconstructie-
plannen behelst voornamelijk de
verbetering van de riolering en de
aanleg van een winkelerf in de
buurt van deWijenweg, alsmede de
realisatie van nieuwe parkeer-
plaatsen aldaar. De kosten hiervoor
worden geraamd op 1,2 miljoen gul-
den. Van protest hiertegen is geen
sprake.

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Heerlens wethouder
Hub Savelsbergh is afgetreden als
voorzitter van de raad van commis-
sarissen yan het Innovatie Centrum
Oostelijke Mijnstreek (ICOM). Zijn
plaats wordt ingenomen door bur-
gemeester Lou Hoogland van
Brunssum.
Tevens is het interim-management
niet langer in handenvan Hoefnagel
Projectpromotie. DirecteurRob van
derKraats van dit bureau is vervan-
gen door de nieuwe manager Vaes-
sen.

Dit maakte voorzitter Piet van Zeil
gisteren bekend tijdens de algeme-
ne vergadering van de streekge-
westraad.
Met de terugtrekking van Savels-
bergh zet het Heerlense college een
eerste stap in de uitvoering van een
door de Heerlense raad op 7 juni
met 17 tegen 16 stemmen aangeno-
men motie.

Daarin kregen B en W van Heerlen
de opdracht alles in het werk te stel-
len opdat het Streekgewest zrjn aan-

BRUNSSUM - De gemeenteBruns-
sum is van plan een urnenveld aan
te leggen op de algemene begraaf-
plaats. „Nu het aantal crematies toe-
neemt, ontstaat de behoefte om de
as-urnen in een daartoe geëigende
voorziening op de algemene be-
graafplaats te kunnen bijzeten.

Uit de opstelling van de betrokken
raadscommissies mag geconclu-
deerd worden dat over het afraste-
ringskrediet weinig woorden zullen
vallen. Dat lijktechter niet het geval
met het voorstel van het college om
het bestemmingsplan 'Voerendaal-
Kunrade' zodanig te wijzigen dat de
familie Baijens alsnog een opslag-
ruimte van 5 bij 3 meterkan optrek-
ken. Het college voelt er wel voor
om de vereiste bouwvergunning te
verlenen, terwijl deraadscommissie
Ruimtelijke Ordening verdeeld is.

Daartoe is een plan ontwikkeld,
waarbij de nabestaanden de keuze
hebben uit het bijzetten in een ur-
nenmuur ofeen urnenveld", zo luidt
het raadsvoorstel. De aanlegkosten
worden geraamd op ruim 88 mille.

vergadering, aanvang acht uur.

Wat de raad van Voerendaal ervan
vindt, komt naar voren tijdens de op
maandagavond 26 juni te houdenOp 27 juni beslist de raad van

Brunssum ook over dit voorstel.

Oponthoud
Wethouder John van Dijk van
Brunssum ziet het ondernemers
protest in eerste instantie als opont-
houd: „De reconstructieplannen
zijn jaren geledenal ontworpen. Tot
voor kort ontbrak het de gemeente
echter nog aan geld om te beginnen.
Nu dat geld er is, willen we zo snel
mogelijk van start gaan om het hele
project in 1991 af tekunnen ronden.
Een beetje medewerking van de zij-
de van de ondernemers is daarbij
ook gewenst. Per slot van rekening
tast de gemeente diep in de buidel
om verbeteringen in Treebeek aan
te brengen. Die baatbelasting, waar-
mee de gemeente twintig procent
van de investering in de Schild-
straat wil terugverdienen, is mijns
inziens dan ook volledig op zijn
plaats. Want voor wat, hoort wat."

College Heerlen
kapt met ICOM

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het schoonmakenvan
het gebied 'In de Cramer' waar vroe-
ger het regionale woonwagenkamp
heeft gestaan, kost naar verwach-
ting 22 miljoen gulden. Dat heeft
wethouder Hub Savelsbergh van
Heerlen gisteren gezegd. De ge-
meente Heerlen moet zelf 2,2 mil-
joen op tafel leggen. „En dat is het
minimale, daar komt voor de ge-
meente nog wel het een en ander
bij," denkt Savelsbergh. Het reste-
rende bedrag komt van hetrijk. Zo-
wel gemeente Heerlen als het rijk

weten echter niet waar ze dat geld
vandaan moeten halen.

Dat de sanering van het gebied han-
denvol geld gingkosten, was al be-
kend. Het bedrag van 22 miljoen is
echter nooit genoemd. Enigetijd ge-
leden ging de gemeente ervan uit
dat het 10 miljoen zou kosten.

Verwacht wordt dat de financiering
van de grondzuiveringsoperatie de
bouw van het Themacentrum Wo-
nen en Vrije Tijd (de meubelboule-
vard) aardig kan vertragen.

delen ICOM van de hand zal doen.

De gemeenteraden van Heerlen,
Landgraaf, Brunssum en Kerkrade
gingen in 1985 akkoord met de op-
richting van het ICOM en besloten
daar ook geldenvoor te besteden uit
de kas van het SSO dat verantwoor-
delijk was voor de sanering van de
mijnterreinen. Van de in totaal be-
schikbare acht ton werd een kwart
in aandelen omgezet. Het Streekge-
west heeft daarmee 45% van deaan-
delen in handen, tegenover vijf be-
drijven met samen 55%.
Heerlen wil deze aandelen van de
hand doen, maar voor het verkopen
van de streekgewestelijke aandelen
is opnieuw de instemming nodig
van alle vier de betrokken gemeen-
tes nodig.

Van Zeil heeft het SSO (inmiddels
een commissie onder de paraplu
van het Streekgewest) gevraagd een
advies op te stellen. Het dagelijks
bestuur van het Streekgewest zal
vervolgens in de septemberverga-
dering de vertegenwoordeigers van
het algemeen bestuur uit de ge-
noemde vier gemeentes raadplegen.

Steun
Van Dijk tekent in zijn reactie aan,
dat wanneer er geen compromis
tussen gemeente en ondernemers
gevonden wordt, helemaal niet be-
gonnen zal worden met de tweede
fase van de reconstructie in Tree-
beek. „Je mag toch verwachten,
wanneer de gemeente zoveel geld
en energie in een project stopt, dat
de ondernemers die daarvan profi-
teren, steun verlenen. Wanneer die
steun echter achterwege blijft, ben
ik niet bereid me nog verder over de
reconstructie van de Schildstraat
druk te maken."

Vanaf 14.30 uur treden op jeugdhar-
monie St. Amaeliaan Bleyerheide,
jeugdharmonie St. Philomena Che-
vremont, leerlingen orkest Muziek-
school Kerkrade, jeugdharmonie
Sainte Marie onder leiding van Mar-
cel Jungen die onlangs het diploma
Hafa-directie haalde en drumgroep
Sainte Marie. Rond het Vrijetijds-
centrum is een groot terras.

KERKRADE - De jeugdcommissie
van harmonie Sainte Marie Gracht
houdt zondag voor de vijfde keer
het zomerfestival voor jeugdorkes-
ten in en om het vrijetijdscentrum.

Zomerfestival
SainteMarie

Schoonmaken 'In de
Cramer' kost geen
10 maar 22 miljoen

Fel verzet tegen baatbelasting voor reconstructie Schildstraat

Middenstand Treebeek
ruziet met gemeente

Hoensbroekenaar
verdacht van

ontucht met meisje
BRUNSSUM - Een
25-jarige alleen-
staande uit Hoens-
broek is gisteren in-
gesloten op verden-

king van ontucht
met een 5-jarige
meisje. Hoewel hij
blijft ontkennen,
hebben getuigen

hem zaterdagmid-
dag gezien toen hij
het meisje uit de
speeltuin in Tree-
beek lokte. Op grond
van deze getuige-
verklaringen is de
politie van Bruns-
sum overgegaan tot
aanhouding. Con-
frontatie met en/of
herkenning door het
slachtoffer moet nog
plaats vinden.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Om de aanleg van ver-
keerslichten te vermijden, wil de ge-
meente Heerlen rotondes gaan aan-
leggen op de Heerlerbaan. De weg
van Heerlens centrum naar deHeer-
lerbaan zal nog dit jaar opgeknapt
worden. Er moet een nieuwe riole-
ring aangelegd worden en daarom
wordt meteen de reconstructie van
dieweg aangepakt.
„Er is doorde dienst Openbare Wer-ken een uitgebreid onderzoek ge-
daan naar de situatie op die weg en
we vinden dat het aanleggen vaneen aantal rotondes de beste oplos-

Bij aanpak weg en riolering
Rotondes op Heerlerbaan
sing is. Het enige alternatief is
eigenlijk verkeerslichten, maar die
zijn erg duur en er wordt al ge-
klaagd dat Heerlen zoveel verkeers-
lichten heeft," aldus wethouder
Wim Bos.

De bedoeling is dat er rotondes wor-
den aangelegd op de kruising Heer-
lerbaan-Caumerweg en Heerier-

baan-Martin Luther Kinglaan. Het
stuk tussen beide genoemde dwars-
straten is het eerste stuk dat wordt
gereconstrueerd. Verwacht wordt
dat nog dit najaar met dit.werk be-
gonnen kan worden.

Als tweede fase denkt wethouder
Bos aan het deel van de Burgemees-
ter Waszinkstraat tot aan de Martin

Luther Kinglaan (Heesberg) waar
ook rotondes moeten komen op de
kruisingen (bij de Burgemeester
Waszinkstraat en de Zandweg).
Fase drie is van de Caumerweg rich-
ting grens en fase vier van de krui-
sing Burgemeester Waszinkstraat
richting centrum stad.
„We hebben het geld hiervoor, dus
ik vind dat ook snel met dierecon-
structie begonnen moet worden. De
inwoners van Heerlen hebben een
speciale rioolbelasting betaald, dus
van dat geld wordt de riool aange-
legd. Daarna kan de weg gerecon-
strueerd worden," meent Bos.

De Dem

* Vrktri^^de alom, afgelopen za-
°t>e_\_ k*J de heropeningvan de
Ho?ö£re basisschool De Dem in

ek" Aan v°ldoening
ndo Tn*n. °ebrek. Luister maar
'■^dri inspecteur Reinartz:
"<in e kwantitavieve groei
n^ °Penbare basisscholen bin-
Jco^ e gemeente is een einde ge-
e^ en. Daarom zullen ivij alle
Ic^ ?le en tijd steken in de
bo'tteit en zorgen voor uit-
"en^ tot volwaardige en le-

scholen."
°ofcliet u'et'louder Jos Zuidgeest
?ijn2lc'1 in deze zin uit tijdens
Ben (ifsPriafc tot de aanwezi-<iie TÏ°e acht openbare scholen
Qp i:eerlen hee/t moeten, gelet

spreiding daarvan, vol-
"ooJ"? zijn." Hetgeen zeker
öe ücte eerst komende tijd voor
Hk.^ van toepassing is. Mo-
renn genieten er 120 kinde-
de De capaciteit na
'toepL breiding ligt ongeveer op
lmo"*0T»derd (toekomstige) leer-ven volgensReinartz.

stdo^ °ver de /oto. Daarop
Afftri de teerlingen Nathalie en

nV-e die samen met de
Oloerf -der een /°to van het

leuwe schoolgebouw ont-

Of de ondernemers aan de Schild-
straat via deze harde opstelling het
huidige aantal parkeerplaatsen (40)
kunnen behouden en/of onder het
betalen van de baatbelasting uitko-
men, is niet met zekerheid te zeg-
gen. Eerst zal deraad van Brunssum
zich over het reconstructie-voorstel
en de daaraan vastzittende perike-
len moeten buigen. Volgende week
dinsdag komt deze kwestie in de
raad.

HEERLEN - Door een aluminium-
deur te forceren zijn inbrekers er in
de nacht van zaterdag op zondag in
geslaagd voor zeker elf mille aan
kleding te stelen uit een zaak aan de
Promenade in Heerlen.

Kleding gestolen

(ADVERTENTIE)

W^B____tß-OÊB_Wb __W-_L*

JÜrcuudl
Het bier waar Limburg trots op is

Alledaags
verdriet

zijn zo alledaags gewor-
den dat ze vaak alleen de
krant halen als er doden
bij vallen. Toch is de el-
lende achter deze alle-
daagse botsingen er niet
minder om. Kijk maar
naar dit ongeval, waar-
bij een Heerlense moeder
en haar zoon gistermor-
gen rond de klok van ne-
gen gewond waren ge-
raakt. Even geen voor-
rang gekregen op de Vos-
sekuilenweg van een
auto. De moeder raakte
zodanig gewond aan
haar benen dat ze nu in
het ziekenhuis ligt. Haar
achterop zittend zoontje,
liggende op voorgrond,
liep lichte verwondingen
op.
Alledaags verdriet om
even bij stil te staan.

Foto: FRANS RADE
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# Twee van de
drie actievoer-
ders tegen de
smog. Van een
kortgebroekte
voorbijganger
krijgen ze een
schouderklopj e.
Foto: FRANS RADE

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Niet jarig
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,Jiij was als een eik.
de Schepper heeft hem tot Zich genomen."

Bedroefd, maar ook dankbaar voor alles wat hij
voor ons gedaan en betekend heeft, delen wij u
mede datwij toch nog vrij plotseling afscheid heb-
ben moeten nemen van

Franciscus Martinus
van den Berg

oprichter van Maison Montagne bv e/o
Modehuis Frans van den Berg

echtgenoot van

H.J. Hermans
weduwnaar van

J. Heinrichs
Hij was bijna 76 jaar.

Epen: H.J. van den Berg-Hermans
Heerlen: J.F. Aretz-van den Berg

O. v. Bekkum
M.A.C, van den Berg
J.W.F.B. van den Berg
E.M.H.G.
van den Berg-Kockelkorn
Monique en Bruno

Buchkirchen: J.M.C. Angerhofer-van den Berg
B. Angerhofer
Susanne en Roland

19 juni 1989
" Julianastraat 26A, 6285 AK Epen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 22 junia.s. om 11.00 uur in de dekenale
kerk St. Pancratius te Heerlen, waarna aansluitend
begrafenis op de algemene begraafplaats Aker-
straat, ingang Groene Boord.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk vanaf 10.40 uur.
Avondmis woensdag 21 juniom 19.00 uur in de pa-
rochiekerk van St. Gertrudis te Slenaken.
Zij die onverhoopt geen uitnodiging mochten heb-
ben ontvangen, gelieven deze advertentie als zoda-
nig te willen beschouwen.

In verband met het overlijden
van de heer

Frans van den Berg
is onze zaak op donderdag 22 junia.s.

DE GEHELE DAG GESLOTEN
Modehuis Frans van den Berg

Maison Montagne BV
Klompstraat 35-53, 6411 KR Heerlen

t
Na een moedigen waardig gedragen lijden, heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, mijn
goede en zorgzame moeder, onze zus, schoonzus,
tante en nicht

Dien Hillen
weduwe van

Jan Paes
en van

Frans Fibinger
op de leeftijd van 69 jaar.

In dankbare herinnering:
Armemarie
Familie Hillen
Familie Paes
Familie Fibinger

18 juni 1989
Pannenberg 1, 6431 ME Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 22 juniom 11 uur, in de H. Hartkerk te
Mariarade-Hoensbroek, gevolgd door de begrafe-
nis op de centrale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Woensdag as. om 19 uur, avondwake in de crypte
van voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheid nemen dagelijks van 14tot 15
uur en van 19tot 20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

r I
Met grote droefheid geven wij u kennis dat uit ons
midden werd weggenomen, onze dierbare broer,
zwager, oom en neef

Jan Gerrits
Hij overleed op 74-jarige leeftijd, in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlen: J. Vankan-Gerrits
Schaesberg: W. van derDoorn-Gerrits
Schaesberg: R. Gerrits
Schaesberg: W. Gerrits

F. Gerrits-Wetzels
Schaesberg: F. Gerrits
Schaesberg: M. Gerrits

en al zijn neven en nichten
6372 AM Landgraaf, 18 juni 1989
Koeweg 11
Liever geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag22 junias. om 11.00 uur in de dekena-
le kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaes-
berg, Hoofdstraat, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats al-
daar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Hetrozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene, wordt gebeden op woensdag 21 junias.
om 18.45 uur, aansluitend avondmis, in voornoem-
de dekenalekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Als leven lijden wordt,
komt de dood als een verlossing.

Na een zeer liefdevolle en langdurige verzorging in
de verpleegkliniek B te Heerlen, is heden overle-
den, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Bep Maas-Jansen
echtgenote van

Leo Maas
Zij overleed in de leeftijd van 70 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Heerlen: L.A. Maas
Neerbeek: Rien Maas

Elly Maas-Snijders
Roel en Joyce

Heerlen: Ber Maas
Yvonne Maas-Byrman
Audrey en Kim

Neerbeek: Beppy Bexkens-Maas
Arno Bexkens
Petra en Martijn
Familie Jansen

6411 NS Heerlen, 18 juni 1989
Geerstraat 96
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 22 juni as. om 12.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Moeder Anna te Heerlen-Bek-
kerveld, waarna aansluitend de crematie zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Bep is opgebaard in de chapelle ardentevan de ver-
pleegkliniek te Heerlen; gelegenheid tot afscheid ||
nemen dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

■——————-----.—————"——«^— |

Met verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het plotseling overlijden van
ons lid, tevens oud-voorzitter

Laurens Beckers
Zijn inzet en stuwkracht voor de vakbewe-
ging zullen altijd in onze herinnering blij-
ven voortleven.

Bestuur en leden
Hout- en Bouwbond CNV
afdeling Brunssum

t
Heden overleed, voorzien van het h. oliesel in het
Verzorgingstehuis Firenschat, op de leeftijd van 89
jaar

Anna Margarita
Derks-Krijne

Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.
De bedroefde familie:
Familie Krijne

' Familie Derks
6467 EA Kerkrade, 16 juni 1989
Corr.adres: Verzorgingstehuis Firenschat,
Schaesbergerstraat 25
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
crematie te Imstenrade zal plaatsvinden op don-
derdag 22 juni 1989 om 10.00 uur, in de kapel van
het Verzorgingstehuis Firenschat, Schaesberger-
straat 25 te Kerkrade.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene ligt opgebaard in het streekmort.ua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145te Kerkrade. Bezoek-
uren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig tewillen beschou-
wen.

t ~~
Heden overleed plotseling, tot onze diepe droef-
heid, in de leeftijd van 63 jaar, voorzien van het sa-
crament der zieken, onze lievezus, schoonzus, tan-
te en nicht

Elisabeth Maria
Hubertina Lonussen

De bedroefde familie:
Haar zus en broers
Familie Lonussen

6281 NJ Mechelen, 19 juni 1989
Schweibergerweg 76
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op donderdag 22 juni
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Johan- I
nes de Doper te Mechelen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Woensdag zal in de avondmisvan 19.00 uur voor de
overledene gebeden worden.
Lisa ligt opgebaard in het mortuarium "Sjalom" bij
de zusters Clarissen, Hilleshagerweg te Mechelen.
Bezoek dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

tCornelia Essers, oud 80 jaar, weduwevan Pierre
Bisscheroux, Patanenlaan 18, Eysden. De uit-

vaartdienst vindt plaats woensdag 21 juni a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van St. Petrus-Ban-
dente Heer. Er is geen condoleren.

t Maria Elisabeth Coenen, oud 84 jaar, echtgeno-
te van Hubertus Johannes Lahaije, Gasthuis-

plantsoen 1, 6231 JZ Meerssen. De uitvaartdienst
vindt plaats woensdag 21 juni a.s. om 14.00 uur in
de parochiekerk van de H. Hart van Jezus te Ro-
them-Meerssen. Er is geen condoleren.

t JulesHassink, oud 78 jaar, echtgenootvan Anna
Dukers, Veulenerbank 32, 6213 JT Maastricht.

De uitvaartdienst vindt plaats woensdag 21 junia.s.
om 13.30 uur in de kerk van O.L.V. van Goede Raad
te Malpertuis-Maastricht. Er is geen condoleren.

tSjra Konings, 57 jaar, corr.adres: Molenweg 35,
6067 EL Linne. De plechtige eucharistieviering

met aansluitend de crematieplechtigheid zal wor-
den gehouden heden 20 juni om 15.30 uur in het
crematorium Nedermaas te Geleen.

tHarie Beckers, 66 jaar, corr.adres: Brugweg 30,
6102 TL Pey-Echt. De plechtige uitvaartdienst

zal worden gehouden heden 20 juniom 10.00 uur in
de parochiekerk van de H. Catharina te Montfort.

tTheo Storms, 76 jaar, corr.adres: Fam. v. Birge-
len, Kerkweg 11, 6105 CC Maria-Hoop. De plech-

tige uitvaartdienst zal worden gehouden donder-
dag 22 juni om 11.00 uur in de parochiekerk van de
Moeder der H. Hoop te Maria-Hoop.

t Harrie Backes, 89 jaar, echtgenoot van Elisa-
beth Wolters. Corr.adres: Molenzicht 4, 5582 ZA

Aalst-Waalre. De plechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehouden heden 20 juniom 11.00 uur in de St.
Laurentiuskerk te Maasniel.
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500 bruidsjaponnen
en 200 kostuums
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BRUIDSHUfS PEREBOOM

HEERLEN
Oranje Nassaustr. 27,

176750 tel. 045-71231
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Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht van 8 juni 1989
is Carola Anna Josephina
Muller, geboren te Heer-
len op 26 maart 1952, wo-
nende te Mechelen/gem.
Wittem, Huize "Heeren-
hof' aan de Heerenhofweg
5, onder curatele gesteld,
zulks met benoeming van
Monika Sybille Armema-
rie Muller, geboren te Ber-
lijn (BRD) op 11 januari
1942, wonencfe te Kerkra-
de aan de Prof. Cobbenha-
genstraat 67 tot curatrice
en van Joseph Muller, ge-
boren te Aken (BRD) op 29
februari 1916, wonende te
Kerkrade aan de Chevre-.
montstraat 76 tot toeziend
curator.
Mr. P.M. Boudewijn
advocaat en procureur
Grupellostraat 8-10
6461 EV KERKRADE

Netto in Terugbetaling (rente + sil.)
handen 96x 72x 60x S4x 42x

5 100 - - 113,- 122- 148-
-10.100 156,- 190- 217- 235- 288-
-15.000 231- 281- 322- 350- 428-
-20.000 309- 375- 430- 466- 571-
-25.000 386- 469- 537- 583,- 714-
-35.000 539- 656- 751- 816- 999-

Effect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

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

’ 1000-en ’ 100.000- mogelijk.

" Vollecjjge geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

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

■ vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar. 99089

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair

I ■**WINNENDE
STAATSLOTEN

2e TREKKING
JUNI '89.

794eStaatsloterij, 2e trekking 19 juni1989.

In deze trekking ruim 268.000 prijzen samen zon ’10.000.000,-.

20 prijzen van ’ 50.000- op alle lotnummers 039498
20 prijzen van ’ 20.000,- op alle lotnummers 021034
20 prijzen van ’ 2.000- op alle lotnummers 029045

200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 5010
2.000 prijzen van ’ 250,- op alle eindcijfers 020
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindcijfers 900
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 021
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 205

20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 37
20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 54
20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 67

200.000 prijzen van ’ 20,- op alle eindcijfers 0

Zetfouten voorbehouden.

De uitslagvan de derde trekking wordt
uitgezonden op TV. Kijk vanavond naar TROS Aktua

Geld, Ned. 2, aanvang 21.40uur.

GEEN MOOIER LOT
DAN *N STAATSLOT.

I

Ligt uw hart in ~Limburgs natuur? I

■{(f-,

Bel of schrijf:
Stichting

/ij het Limburgs Landschap

4nfcf Kasteel Arcen

*$j\^"> postbus 4301
"«w 5944 zg Arcen

telefoon 04703-1840, *_>

I VOORLOPIG
IS GELD

HET ENIGE
MEDICIJN

TEGEN AIDS
AIDS FONDS: GIRO 895?
(Storten op bankrekeningnummer 70.70.70.228 kan &

—i—————————————————————————————————————.^~—

r—_—-,-1 Nieuw
I telefoonnummer I
I verzorgingstehuis I
! FIRENSCHAT j

Schaesbergerstraat 25
Kerkrade/Terwinselen

045-468468
vanaf

dinsdag 20 juni 1989
L——-JI OPENBARE II VERKOPING I

Gerenommeerde fabrikanten, die te maken hebben met een stag-
I nerende binnenlandse afzet en geannuleerde export-orders blijven met I

gigantische voorraden zitten en komen daardoor in liquiditeits-
I problemen. Zij gaan in samenwerking met het in Limburg zeer bekende I

kledingconcern KONFEKTIESUPER/FAVETEX
hun overtollige voorraden rechtstreeks aan het publiek verkopen.

Het gaat om een enorme sortering hoogwaardige dames-en
I herenkleding (zomer 1989), die voor absolute stuntprijzen OPENBAAR I

VERKOCHT worden in
RESTAURANT GILISSEN te VAALS

I _ ENKELE VOORBEELDEN VAN DEZE SPECIALE KLEDING-YERKOOP —" I
KOStUUmS van 1 50," tot 298,

Pantalons van 29,- tot 89,

Dames-pakjes van 29,- tot 98.

Joggïng-pakken 29," en niet duurder

OOK EEN ENORME KOLLEKTIE JAPONNEN, TRUIEN,
SWEATSHIRTS, REGENMANTELS ETC.

VER ONDER DE NORMALE WINKELPRIJZENÜ!

I Deze unieke verkoop vindt plaats in: RESTAURANT GILISSEN
MAASTRICHTERLAAN48
VAALS

OP DONDERDAG 22 JUNI van 10.00 uur -18.00 uur en
VRIJDAG 23 JUNI van 10.00 uur " 21.00 uur (KOOPAVOND)

ruime parkeergelegenheid



HEERLEN - „Marcel Muyres
laat zijn bouwvakkers met veel
te zware stenen werken." Dat
zegt districtsbestuurder Frans
Theuns van de hout- en bouw-
bond FNV. De bond heeft daar-
om een kort geding aangespan-
nen tegen^Muyres Bouw BV dat
morgen dient in Maastricht.

Theuns wijst er nog eens op dat
de bouw in Nederland met 11
procent ziekteverzuim te kam-
pen heeft. „Van de 250.000 bouw-
vakkers zijn er 85.000 geheel of
gedeeltelijk arbeidsongeschikt
en dat groeit met 8.000 per jaar.
Het kabinet lijkt de bond gelijk
te geven, want juist gisteren
werd bekendgemaakt dat er ex-
tra maatregelen op komst zijn
om de veiligheid in de bouw te

Bij de bouw van de nieuwe ge-
vangenis in Sittard werkt Muy-
res met metselblokken van 38,5
en 19,25 kilogram. Dergelijke ste-
nen mogen volgens de bouw-
CAO alleen met machines wor-
den opgetild.

Maar volgens de t'N V laat Muy-
res zijn bouwvakkers de stenen
enkel met behulp van een grote
tang optillen. Dat mogen ze dan
wel met zn tweeën doen. Theuns
zegt dat Muyres er ondanks her-
haalde protesten van de FNV
niet toe overgegaan is om voor
het optillen van de stenen machi-
nes in te zetten. vergroten

Van onze verslaggeefster

HEERLEN - De directie van Lima-
gas is van plan alle aandeelhouders
op de hoogte te stellen van het ad-

vies van prof. mr W.J. Slagter over
het bod van Plem op Limagas. Het
Limburgse gasbedrijf hoopt daar-
mee te bereiken dat de vijandige
overname door Plem alsnog wordt
■ i

I Secretaris M. Rubens van de
leniging Zand- en Grind-
Rippers: „Blokkade grindga

Zwakzinnigenzorg
in regio werkt

nog nauwer samen
HEERLEN - Met een nieuw beleid-
plan gaan instellingen die zich be-
zighouden met de zwakzinnigen-
zorg in de Oostelijk Zuid-Limburg
nog nauwer samenwerken. De re-
gionalesamenwerking, waarvan niet
contract morgenmiddag in het be-
stuurscentrum van de Stichting St.
Anna in Heel wordt ondertekend,
wordt gedragen door Huize Op de
Bies in Landgraaf (voorheen in
Schimmert) en door de Stichting
Welzijnszorg voor Geestelijk Ge-
handicapten die een aantal gezins-
vervangende tehuizen en dagver-
blijven plus een Sociaal Pedagogi-
sche Denst beheert.
Deze vorm van samenwerking is hel
gevolgvan derecente regeringsnota
die aanstuurt op uitbouw van regio-
nale circuits voor zwakzinnigen-
zorg. -,*

Van onze verslaggever

VERMOND - De Vereniging Zand- en Grindschippers waar
j!lrea 200 schippers bij zijn aangesloten dreigt met een blokka-e van de Middenlimburgse grindplassen. Door de onver-
dachte vertraging van de grindwinning in het Stevolgebied is

crisis ontstaan die inmiddels er toe heeft geleid dat def'ndproducenten hun voorraden nog maar mondjesmaat ver-
*°Pen.

Personeel Elec
in actie voor

doorbetalen loon

Crisis door vertraging winning in Stevolgebied

Schippers dreigen met
blokkade grindplassen

" Het personeel van
Elec 'bezette
gisterochtend

het bedrijfsrestaurant
van het GAK in

Maastricht.
Nadat zij zekerheid

hadden gekregen over
het doorbetalen

van hun salarissen
werd de

actie stopgezet.

Foto: WIDDERSHOVEN

MAASTRICHT - Nagenoeg het ge-
hele personeel (meer dan honderd
medewerkers) van het Maastrichtse
montagebedrijf Elec heeft gister-
ochtend urenlang actie gevoerd in
het restaurant van het Gemeen-
schappelijk Administratie Kantoor,
het GAK. Zij weigerden de kantine
te verlaten tot zij zekerheid kregen
over de uitbetaling van lonen, over-
uren en vakantiegelden over de laat-
ste twee maanden.

Jl betekent concreet minder
voor de circa 500 schip-

jrs die zich in Limburg bezig hou-
}}* met het vervoer van zand- en

Circa de helft van deze schip-
rs zit in de wilde-vaart, dat wil

j*Sgen schippers die vrij onderne-
/}er zijn. Tachtig procent van hen is

bij de Vereniging vanald- en Grindschippers.

ï^retaris en woordvoerder Ma-
y'eu Rubens van de vereniging van
"ld- en Grindschippers vreest dat

*>u het grind schaarser wordt - de
P'idhandelaren die binding heb-, J n̂ met de producenten straks be-
oordeeld gaan worden en dat de

'| 'Ide vaart buiten de boot zal val-
J}- „De handelaren zullen natuur-Jk niet hun eigen schepen stilleg-
rll- Dat zou ik ook niet doen als ikel was", zegt Rubens.

Noodoplossing

pers nu moeten vertrekken. Twee
schippers heeft hij onlangs nog
vracht kunnen bieden; zand naar
België. Maar dat is natuurlijk maar
een noodoplossing.

Rubens is geïrriteerd over de uit-
spraken van minister Nijpels van
milieu als zou Nederland een even-
tueel te kort aan grind kunnen im-
porteren.

„Op de Beneden-Rijn in de Bonds-
republiek is de situatie ook al zo dat
het grind gedistribueerd wordt. Er
is een afname-regeling getroffen die
er op neer komt dat elke handelaar
slechts 75 procent krijgt van wat hij
in dezelfde periode van het afgelo-
pen jaar inkocht", zegt hij.

Vakantie
„Wij wachten de situatie voorlopig
gewoon af. Maar ik verwacht direkt
na de bouwvakvakantie al proble-;e situatie is volgens hem thans al

dat de laatstbijgekomen schip-

In verband hiermee gaf de bedrijfs-
vereniging aan het GAK toestem-
ming om de protesterende Elec-per-
soneelsleden 75 procent van het
achterstallige loon en van het va-
kantiegeld uit te keren. Daarop
werd de actie beëindigd. Incidenten
hebben zich niet voorgedaan.

Gisteren trad evenwel een nieuwe
situatie in omdat het faillissement
van Elec bij de Maastrichtse recht-
bank werd aangevraagd.

De directie van het GAK liet weten
dat de bedrijfsvereniging tot nu toe
niet bereid was om de Elec-mede-
werkers geld uit te betalen omdat er
sprake zou zijn van overname door
een andere werkgever.

men. In het bestuur hebben we ons
beraden wat we kunnen doen. Een
blokkadevan de vaarwegen kunnen
we niet maken omdat dan ook het
andere vervoer belemmerd wordt.

Pensioenregeling
bij sociale

Werkvoorziening Daarom denken we serieus aan het
blokkeren van de grindplassen zo-
dat er geen grind meervervoerd kan
worden", aldusRubens.

Amerikaanse
professoren
in Limburg

Slagter vreest
afroming van
winst Limagas

toestemming niet te geven, vindt
Slagter.

4 U1 S j
6t gaat om een welvaartsvast pen-

) Ve°^ van 70 procent van het laatst-
v raiende loon. De nieuweregeling

> tj de oudedagsvoorziening.
/ a<f raaf wil over het voorstel nog
j l v 'es inwinnen van de Sociaal
* komische Raad (SER).

j (WSW). Het kabi-
-9 's gisteren akkoord gegaan met

Cf
1 voorstel daarover van staatsse-
etaris De Graaf (sociale zaken).

J?N HAAG - Er komt op 1 januariv'Bend jaar een pensioenregeling
4P°r de werknemers in de sociale

■u de adviesaanvraag wordt ook
|L 0rgesteld dewerktijd in de socia-
f Werkvoorziening voor alle werk-
Fv^ers van 25 jaar en ouder op ge-
P 'ddeld 38 uur per week te stellen.

Hij snapt ook niet waarom er plotse-
ling een milieu-effekten-rapport
van Stevol gemaakt moet worden.
Net op een moment dat de grind-
schippers al geslikt hadden dat de
grindwinningin de negentiger jaren
afgebouwd wordt en in het jaar2004
zelfs al geen korrel grind uit Lim-
burg vervoerd hoeft te worden. Een
bijzonder probleem voor deze
schippers is bovendien dat een deel
van de schepen (beunschepen) spe-
cifiek voor het vervoer van zand en
grind is ingericht. Aanpassen van
deze schepen voor ander vervoer is
volgens Rubens veel te duur. „Daar
gaan tonnen per schip inzitten",
zegt hij.

MAASTRICHT- Op uitnodiging
van de NAVO brengt een gezel-
schap van 22 professoren aan
Amerikaanse universiteiten deze
week een bezoek aan het hoofd-
kwartier van de Noordatlanti-
sche alliantie in Brussel en Ber-
gen, aan AFCENT in Brunssum
en aan het NATO Airborne Early
Waming Component (AWACS)
in Geilenkirchen.
De Amerikanen doen ook Maas-
tricht aan. Zij zijn daar morgen
gast in het Europese Instituut
voor Bestuurskunde en nemen
er deel aan een discussie over het
Europa na 1992. De Amerikanen
wacht die dag tevens een ont-
vangst op het stadhuis.
Vrijdagavond wordt het bezoek
officieel afgesloten met een diner
in hotel-restaurant Kasteel Eren-
stein te Kerkrade, aangeboden
door ambassadeur J. de Hoop
Scheffer, de permanente verte-
genwoordiger van Nederland bij
de Noordatlantische Raad. Gast-
spreker op die avond is dr. W.
van Eekelen, secretaris-generaal
van de Westeuropese Unie.

Vervolg van pagina 1

Slagter wijst erop dat de Plem de af-
gelopen jarenvoor veel geld enkele
plaatselijke elektriciteitsbedrijven
met verouderde installaties overge-
nomen heeft, terwijl de installaties
van Limagas modern zijn en nog 40
jaar meekunnen. Bovendien staan
de Plem de komende jaren grote in-
vesteringen te wachten vanwege de
vervanging van verouderde kolen-
centrales. Slagter vreest dat de

Plem na een geslaagde overname de
winst van Limagas wil afromen en
de ongemakkentoeslag wil afschaf-
fen om de extra investeringen te fi-
nancieren.

Uit de Limagas-statuten blijkt dat
alleen deRaad van Commissarissen
(RvC) toestemming kan geven voor
een statutenwijziging die leidt tot
een andere aandelenverdeling. Om-
dat het overnamebod van Plem ech-
ter veel te laag is, dient de RvC die

Bovendien mogen de commissaris-
sen Riem, Pleumeekers en Van de
Voort die eenzelfde functie bij de
'vijandige overvaller' Plem vervul-
len niet stemmen, wegens tegen-
strijdig belang. „Als de overblijven-
de commissarissen dan toch nog
dispensatie voor een statutenwijzi-
ging geven, kan daarvoor onmiddel-
lijk vernietiging worden aange-
vraagd wegens handelen in strijd
met de redelijkheid en de billijk-
heid."

Plem deed op 24 mei een bod op alle
uitstaandeaandelen Limagas, nadat
het na jarenvergaderen nog niet tot
een vrijwillige fusie is gekomen. De
aandelen Limagas zijn voor 45 pro-
cent in handen van 66 Limburgse
gemeenten, voor 10 procent in han-
denvan de Nederlandse Gasunie en
voor 45 procent van de Provincie
Limburg (tevens eigenaar Plem).
Plem biedt ’ 4800 per aandeelLima-
gas of ’ 2600 plus drie preferente
aandelen.

Meer controle op
Schietsport nodig

Rechercheurs maken zich zorgen

Vervolg van pagina 1 ting van de persoonlijke levenssfeer
sluit ik echter uit", luidt zijn reactie
op de invoering van de nieuwe wa-
penwet.

I^STRICHT - Met ingang van
t>en er wordt de nieuwe wa-

-1 lijs,Wet 'n Nederlandvan kracht. De
'-Veru et wapens die in privébezit
$eh_ en z'Jn wordt in de ver-
ge^ rPte wapenwet behoorlijk uit-
petl ed- Volautomatische vuurwa-
ttie ' stiletto's, opvouwbare 'disco-
en _ ên > boksbeugels, werpsterren

aHtuPens die meer dan één snij-
VerL "ebben, zijn vanaf 1 september
Woenden' Datzelfde geldt voor
Piiltp endoders, wurgstokken, kata-ian nen vlindermessen met eens lemmet.
lig„'etverenigingen in Nederland
de n daarentegen niet wakker van
tygD leuvve wetgeving. De nieuwe
Öe *e ket maakt namelijk voor
Bt)ort e°efenaren van de schiet-
?°als HCen uitzondering, omdat er,
bc] Qat officieel heet, een 'redelijk
ter vJ g, mee is gediend. Het is ech-
ten,? de bedoeling dat de politieetlger zal optreden.

Aantasting
?ekfweY^n- vice-voorzitter van
Jers "ninkhjke Nederlandse Schut-
iSt Ts,S(?ciatie (KNSA), vindt dat
?l«e wti nme voorstellen dat jus-be2jt " weten welke mensen in het

zijn van wapens. Een aantas-

Die redenering staat daarentegen
haaks op voorstellen van de regio-
nale vuurwapencentrale Maas-
tricht. In een onlangs gereedgeko-
men intern rapportje vragen de
twee opstellers, de rechercheurs
John Roex en Jac. Smeets zich af
hoe het zover heeft kunnen komen,
dat er verenigingen bestaan, waarin
zich een aantal mensen met een cri-
mineel verleden bevinden die geza-
menlijk de 'schietsport' beoefenen?

" Jac. Smeets (links) en JohnRoex van deregionale vuurwapencentrale in het arrondissement
Maastricht maken ?ich momenteel de meeste zorgen over de situatie binnen de schietsportvere-
nigingen. Foto: WIDDERSHOVEN

Cedrag
In het rapport stellen zij dat in de
toekomst devraag moet worden ge-
steld of het verantwoord zal zijn, dat
een bepaald persoon in het bezit
wordt gesteld van een of meerdere
vuurwapens en munitie. Zij pleiten
er voor dat gekeken wordt naar het
verleden van de persoon. Andere
vragen die naar hun mening gesteld
dienen te worden zijn: hoe is het ge-
drag van de persoon op dit mo-
ment? En heeft hij relaties binnen
de criminele wereld?

Ook de stabiliteit van de aanvrager,
zo stellen de twee rechercheurs

voor, dienen onderzocht te worden:
„Uit een gesprek met de betrokkene
kan blijken of hij privéproblemen
heeft, zoals een drank-, geld of drug-
probleem. Handelt hij misschien uit
angst, of is het een rustige persoon-
lijkheid die de schietsport wil beoe-
fenen."

„Bij de vraag of 'misbruik te vrezen
valt', kan uiteraard ook gekeken
worden naar de samenstelling, de
doelstelling en het ledenbestand,
waarvan deaanvrager lid is. Tenein-
de het bestaansrecht van de schiet-
vereniging vast te stellen, kunnen
statuten en regelementen worden

opgevraagd", aldus het rapport dat
momenteel blijkbaar reeds als richt-
lijn wordt gehanteerd. Zeker gezien
de op stapel staande acties bij de
schietsportverenigingen die de poli-
tie ü.iinenkort, in samenwerking
met het openbaar ministerie wil
gaan ondernemen."

| Limburgs dagblad provincie

(ADVERTENTIE) '>

I LimburgsDagblaJ-mI épicc?Ës
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Van onze redactie economie Zware stenen
leiden tot

kort geding

Aan de bouw van de gevangenis
in Sittard werken ongeveer 70
man. Als onderaannemer is Van
Heertum Cascobouw uit Schijn-
del bij het project betrokken.

Alle aandeelhouders krijgen advies van prof Slagler

Directie van Limagas
hoopt nog op overleg

ingeruild voor een fusie die door sa-
menwerking tot stand komt, zo zei
directeur mr R. Jochems gisteren
na afloop van de algemene leden-
vergadering van Limagas. Indien de
provincie Limburg, de gemeenten
verenigd in de Vegal en de Gasunie
zich niet laten overtuigen door het
rapport van fusiedeskundige Slag-
ter sluit Jochems juridische stap-
pen niet uit.

De directie van Limagas verzet zich
tegen de geforceerde eenzijdige
overname waarmee deze electrici-
teitsleverancier als een duveltje uit
een doosjetevoorschijn is gekomen.
Een fusie met de Plem wordt wel
beoogd - daaroverwerd al twee jaar
zonder resultaat onderhandeld <- \
maar Jochems acht een „eenzijdig
dictaat"niet het goede startpunfom
te komen tot een ineenvlechting
van twee bedrijven. „Als het op êeïi
onvriendelijke manier gaat, hoeft
het niet door te gaan," zegt een te-
leurgestelde Jochems die dit geen
manier van doen vindt.

Noch het personeel, noch de klan-
ten zijn gebaat met een situatte
waarin een van de disciplines een
overheersende rol speelt, rt\een\,J^-
chems. Daarbij komt dat dit aanbod
te laag is, met andere woorden*^
aandeelhouders krijgen te wem»
geld voor hun aandelen." Jochenfe
is ervan overtuigd dat alleen door
samenwerking het doel - een effi-
ciënt werkend Limburgs energiebe-
drijf - bereikt kan worden. „Dat
hadden we bijna bereikt, maar we
struikelden over de verhouding tus-
sen provincie en gemeenten."

Samenwerking is nog geen gepas-
seerd station, meent de Limagas-dj-
recteur, die hoopt dat gemeenten of
provincie met een voorstel zutiëh
komen. "Ik vind dat er alles aan ge-
daan moet worden om alsnog_ tpt
een fusie te komen." Jochems hoopt
dat de partijen terug zijn aan de on-
derhandelingstafel nog voor de
einddatum van het vijdandelijke
bod van Plem, 22 september.
Ook de Vegal, waarin de gemeenteen
met aandelen in Limagas zijn verte-
genwoordigd, had gisteren hasr
jaarlijksevergadering. Daar heerste
verbazing over het feit dat de fusiè-
besprekingen met Plem waren om-
geslagen in een 'uitverkoop- van Li-
magas. De Vegal heeft nog géén
standpunt ingenomen over het bod
van Plem op de aandelen. Volgens
de Beekse burgemeester Van Goè-
them is unaniem besloten de inter-
ne adviezen, een accountantsrap-
port en het advies van prof Slagter.
af te wachten. Ook zal een aantal ge-
sprekken met ondernemingsraden,
provincie en Gasunie worden gie-
voerd. Het aanbod van Plem is drie
maanden geldig. Binnen dietermijn
zal deVegal een advies geven aan de
individuele gemeenten over het
aanbod van Plem.



Behalve Amsterdam moet ook dj
Universiteit voor Theologie en P*j
toraat te Heerlen een HBO-opl*3
ding worden, vindt de commis**
die in april haar voorstellen voorjl
reorganisatie van het theologisj
onderwijs aan minister Deettfln
presenteerde.

In de beoordeling van de vijf "*tholieke instellingen voor wet*£schappelijk onderwijs is te weinjl
rekening gehouden met het feit OM
het om relatief jonge opleiding*
gaat, die hun ambtsopleiding in'
theoretische vorming hebben gel*
tegreerd.

AMSTERDAM - Het voorstel om
van de Katholieke Theologische
Universiteit Amsterdam (KTUA)
een HBO-instelling voor theologie
te maken, is 'onaanvaardbaar. Zo-
reageert het curatorium van de uni-
versiteit op de voorstellen van de
Verkenningscommissie Godge-
leerdheid (de 'commissie-Ober-
man').

Met de Nederlandse bisschoppen
is de katholieke universiteit van
mening dat voor het professionele
pastoraat een opleiding is vereist
„die andere kenmerken draagt dan
die waardoor de HBO-studies theo-
logie zich onderscheiden", schrijft
het curatorium.

Bovendien zit de Randstad niet te
wachten op een nieuwe hogeschool
voor theologisch onderwijs. Het

universiteitsbestuur ziet veel me*
heil in samenwerking met de K*
tholieke Theologische Universite"
van Utrecht.

" Gouverneur Sjeng
Kremers stuurt in
augustus 1980 de eerste
paarden de
Schaesbergse baan op.
Maar al snel nam het
aantal deelnemende
viervoeters aan de
races af en voor de
publieke belangstelling
geldt hetzelfde.
Archieffoto: DRIES
LINSSEN

'Voorstel-Oberman
is onaanvaardbaar'

Katholieke Universiteit Amsterdam:

Haelenontsnapt
aan treinramp

De Amsterdamse universiteit JJhoort volgens de commissie-OWJ
man tot de zwakke faculteiten. B.
bestuur wijst er echter met eiüj
trots op dat de KTUA op tal v 1
punten hoger scoort dan de drie"j
tholieke instellingen die wel «n
wetenschappelijke status beh" i
den. _HAELEN - Haelen is maandagoch-

tend ontsnapt aan een grote trein-
ramp. Slechts een fractie van een
seconde scheelde het of de interci-
tyvan Roermond/Zandvoort had
een vrachtauto doorboord ter
hoogte van de spoorwegovergang
op de Napoleonsweg te Haelen.

De gevolgen zouden rampzalig zijn
geweest. Rond half acht reed de 29-
-jarige F. L. uit Maasmechelen op de
Napoleonsweg met zijn vrachtau-
to, geladen met 28 ton goederen,
richting Venlo.

YSSELSTEYN - Vanaf vandaj
vindt in Ysselsteyn in Noord-Ll^burg een tiendaagse conferent*
plaats in het kader van het hondeijjj
jarig bestaan van het gereformeejl
jeugdwerk. Onder het motto 'GelojJ
in het leven' zal tijdens de conferejj
tic de vraag centraal staan wat n
geloof in Jezus Christus voor ied.
persoonlijk in het dagelijks leve^
betekent.

Conferentie
gereformeerde

jeugd

Daarmee wordt aangesloten bij JLConciliair Proces voor Vrede, t*jj
rechtigheid en heelheid van *
Schepping.

De man probeerde zijn vrachtauto
nog te stoppen, maar de combina-
tie bleek over te weinig remvermo-
gen te beschikken. De vrachtauto
reed door de neergelaten bomen en
juist toen hij de overkant van de
overweg bereikte, raasde de inter-
city rakelings langs de achterkant
van de vrachtauto.

Van onze correspondent

Van onze redactie
UTRECHT - De Nederlan#jj
Spoorwegen hebben in -een bl^aan het ministerie van Verkeer
Waterstaat voorgesteld een studie
doen naar de uitbreidingvan hetIL
bruik van strippenkaarten in „j
trein, onder meer in het gebied p

zuiden van Sittard.

Subsidies
Het rijk dicht met subsidies van in
totaal minstens 7,5 miljoen gulden

De komst van Pinkpop met ingang
van vorig jaar is een positieve ge-

beurtenis, die veel uitstraling ople-
vert maar helaas slechts een keer
per jaar plaats vindt.

Toch ziet de huidige manager Frank
Kemperman perspectief: „De ma-
laise in derensport is voorbij, de to-
to-omzet is dank zij Ladbroke in

twee jaar gestegen van 3,S naar elf
miljoen. Daarnaast richt de DRL
zich steeds meer op het verzorgen
van feesten en evenementen."Kem-
perman verwacht in 1988 voor het
eerst zonder schulden gewerkt te
hebben. De jaarrekening die dit
moet staven is echter nog niet klaar.

de exploitatietekorten, maar houdt
met ingang van 1 januari 1988 de
beurs op slot om de redding van de
draf- en rensport aan het wedbedrijf
Ladbroke over te laten.

veertien banen in Nederland wor
den afgedankt, maar Schaesberg ge
niet het voordeel van de twijfel.

De rijkspolitie te Heythuysen
spreekt van een wonder. Voor de
overweg, richting Hom, stond een
flink aantal wachtende auto's. Was
het tot een botsing gekomen dan
zouden zeker de nodige slachtof-
fers gevallen zijn.

Aan de conferentie zullen gere'^
meerde jongeren uit de hele wei*
ddeelnemen. Vanwege het jubilej1"

zijn veel kinderen van uit Neu^land geëmigreerde gereformeerd^
naar ons land gekomen.

In concreto betekent dit dat ban-
ken die in één van detwaalf EG-
lidstaten erkend zijn, hun activi-

LUXEMBURG - De ministers
van financiën van de EG hebben
gisteren in Luxemburg een poli-
tiek akkoord bereikt over een
Europese bankenrichtlljn. Die
richtlijn moet de vrije vestiging
van banken in geheel Europa
mogelijk gaan maken. Dat recht
van vrije vestiging moet op 1 ja-
nuari 1993 ingaan.

EG akkoord over
vrije vestiging
van banken

Actie Limburgs
landschap succes

NS onderzoeken
uitbreiding

strippenkaart

De richtlijn is nog niet echt rond.
Ze moet eerst nog door het Euro-
pees Parlement worden beke-
ken. Het parlement kan er nog
veranderingen in aanbrengen.
Daarna komt de richtlijn terug in
de Ministerraad die haar dan de-
finitief moet vaststellen.

een reeks besluiten die ervoor
moet zorgen dat er in 1993 een>
vrije Europese markt, ook op het
gebied van de bankactiviteit, tot
stand is gebracht. HEERLEN - Na een week actiefren kon gisteren de familie Van J*|

ren uit Weert als 1250 nieuwe do^teur van de stichting het LimbU".
Landschap worden ingeschreV^
Het Limburgs Landschap behef
in deze provincie al zon 3800 hec
re waardevolle natuurterreinen- J
Door het ontbreken van voldoe" J
financiële middelen, ondervind* fstichting steeds meer moeilijK%
den in het vervullen van haar v
verschillende taken.

teit vrij kunnen uitbreiden tot
elke andere EG-lidstaat. Ze kun-
nen zich daar danvrij vestigen en
hun diensten aanbieden. Het be-
sluit vormt een onderdeel van

'Vrij personenverkeer
in '92 nog onmogelijk'

Ongelijke behandeling op arbeidsmarkt

die in Duitsland zijn inkomen ver-
dient. Een ander nadeel is dat de
kinderbijslag bij het belastbaar in-
komen wordt opgeteld.

ENSCHEDE/HEERLEN - De een-
wording van Europa blijft voorlo-
pig een droom. Ook als in 1992 de
Europese binnengrenzen verdwij-
nen, is een vrij verkeer van werkne-
mers en zelfstandigen onmogelijk.
Oorzaak is de ongelijke behande-
ling van buitenlanders op de ar-
beidsmarkt in de betrokken Euro-
pese landen.

Dat stelt Euregio, het grensover-
schrijdend samenwerkingsver-
band van 95 gemeenten in Oost-Ne-
derland en het Duitse grensgebied.
Euregio heeft de positie van Neder-
landse werknemers op de Duitse
arbeidsmarkt bestudeerd en stelt
dat zij onrechtvaardig worden be-
handeld. De Euregio-nota werd
gistermorgen gepresenteerd.

Nederlandse grensarbeiders in
Duitsland hebben bij voorbeeld
wel de plicht om sociale premies te
betalen, maar zij kunnen geen ge-
bruik maken van de bijbehorende
rechten.
Een andere ongelijkheid is dat de
Nederlandse hypotheekrente niet
fiscaal aftrekbaar is voor iemand

Euregio heeft uitsluitend de positie
van Duitse en Nederlandse grens-
arbeiders met elkaar vergeleken en
ontdekt dat de nadelen hoofdzake-
lijk gelden voor in Nederland wo-
nende werknemers die in Duits-
land werken en niet omgekeerd.
Volgens Euregio druist deze onge-
lijkheid in tegen de doelstelling om
een vrij verkeer van werknemers
en zelfstandigen binnen Europa
mogelijk te maken.

Vergelijk

# Uit een vijver van het Haarlemmermeerse Bos werd gistermiddag het Cessna-toestel gehaald
waarmee persfotograaf Habby Wilts zaterdag in Hoofddorp verongelukte. De Cessna lag op een
diepte van zeker 25 meter.

Nu kan de strippenkaart alleen &. J
den gebruikt in de stedelijke ëe^Mden van Utrecht, Amsterdam, "A
terdam, Den Haag/Zoetermeer A
Groningen. De NS willen kijkefl A
dat ook mogelijk is ten zuiden v A
Sittard, tussen Rotterdam en W%
van Holland, rond Leeuwarden
in de Achterhoek.

Euregio heeft een lijst gemaakt van
knelpunten die Nederlanders ont-
moeten als ze na 1992 in Duitsland
gaan werken. Met deze lijst wil het
samenwerkingsverband de poli-
tiek overtuigen van de noodzaak
om oplossingen voor de problemen
van de grensarbeiders te vinden.
„Zolang het werken over de grens
nadelen voor de betrokkenen met
zich meebrengt, is van echt vrij ver-
keer van werknemers geen spra-
ke", aldus Euregio.

Eis van vier jaar tegen jonge Heerlenaar

Goudsmokkelzaak
wil niet vlotten

goudprijs ging. Na die gesprek-
ken werden toevallig steeds hoe-
veelheden goud in Amsterdam
bij de NMB en bijvoorbeeld in
Zandvoort afgeleverd.

Marius zei voor de rechtbank
niet te begrijpen hoe Leon aan
zn verhaalkwam. En de bandjes
met de telefoongesprekken had
hij bij de fiscale opsporings-
dienstFIOD wel gehoord, en zijn
stem kwam er wel opvoor, maar
van de gesprekken zelf herinner-
de hij zich niets.

Bandjes

deeld wegens illegale goudpraj''
tijken. En in 1987 door het Hof i°
Gent tot drie jaar, wegens het'
zelfde. Die moet hij nog uitzitten,
tenzij een verzoek tot grat!g
wordt ingewilligd. De verdachte
zelf vond die Belgische straffe1?
er een bewijsvan dat hij toch we
dom zou zijn geweest om het in
Nederland nog een keer te doen^De officier van justitie vond he
juist eenreden om in Marius een
van de organisatoren van d_
smokkel (een misdadige organ'
satie) te zien en eiste vijf Jaa]
Volgens haar had Marius in t°_
taal voor 175 miljoen gulden aa
goud 'omgezet' en tien milj°f
gulden omzetbelasting ontd°
ken.

Afstaan
Bovendien moest hij van officier
van justitie mr. H.W. Samson-
Geerlings 975.000 gulden aan in
beslag genomen winst op het ge-
smokkelde goud voorgoed af-
staan. Maar de justitie had ver-
zuimd een psychologisch rap-
port over de jongeman op te ma-
ken. Hoewel het al vanaf het be-
gin duidelijk was dat hij zwaar
onder invloed stond van zijn va-
der Cees (de verdachte die nu in
Spanje zit).

kwamen de goedkope broodjes
dan voornamelijk bij de NMB in
Amsterdam terecht. Vijf van de
zes procent niet-afgedragen btw
staken Leon en de andere tus-
senpersonen dan in eigen zak.

Den Bosch op. Hij ontkende zijn
aandeel als tussenpersoon/orga-
nisator in de goudsmokkel en be-
paalde gebeurtenissen herinner-
de hij zich niet meer. Van O. was
van oorsprong juwelenhandelaar
en enerzijds een kennis van Cees
R. en Leon R., anderzijds had hij
een zakenrelatie met de bij onge-
luk in vrijheid gestelde en nu
spoorloze Jan L.

ander vak koos

De rechtbank vroeg daarom op 6
juni in een tussenvonnis om een
psychologisch rapport over de
verdachte, en dat werd gisteren
behandeld. Het bleek dat Leon
inderdaad een wat afhankelijke,
passieve figuur is wiens vader
zn levensloop zwaar heeft be-
paald. De kans op herhaling zou
groot zyn als Leon niet snel een

ter in het psychologisch rapport
dat je een jongen als Leon een
straf van vier jaar niet kunt aan-
doen. Hij wilde dat de rechtbank
de zaak een halfjaar aanhield, in
welke tijd Leon kon bewijzen dat
hij weer op het goede pad was.
„Het gaat hier niet om een harde
top-crimineel, maar om iemand
diealles deed wat pa hem vroeg.
Hij was blij toen de politie hem
aanhield. Hij heeft ook alles uit-
voerig bekend", zo pleitte mr.
Doedens.

Van O. vertelde dat hij zijn direc-
teurschap van een BV in Nuth
net had overgedaan aan zijn zoon
Evert (ook een verdachte die op
xr'v. voeten is) toen zijn BV met
Jan L. in goud begon te hande-
len. De vader was wel commissa-
ris gebleven, maar met de dage-
lijkse gang van zaken had hij
niets meer te schaften. Zelfs had
hij zijn zoon, zo zei hij ter zitting,
aangeraden alleen in afvalgoud
(van oude juwelen, stiftanden en
zo) te handelen. Want met baar
goud was vaak wat mis.

Marius kon dat laatste weten,
want in België was hij in 1985 al
eens tot zes maanden veroor-

De verdediger van Marius, "^J.L.E. Marehal, verweerde zj";_t
tegen die eis door te stellen d
de officier eep nieuwe wet
vroeg had toegepast; zij zich v
onrechtmatig verkregen ke?[i<j
baseerde; zij niet duidelijk hi
gemaakt of bewezen wat Marietnu precies gedaan had en dat n
enige feitje dat wel bewezen k .
worden, zou moeten leiden
een heel korte vrijheidsstraf j
rechtbank doet op vrijdag 30 J
uitspraak.

Te vroeg

zoek in de software-zaak (die
zich in Alkmaar afspeelde) duur-
de zo lang, dat de justitie hem
vrij moest laten en men vergat
even dat hij nog wat over goud-
smokkel zou kunnen vertellen.

Omdat beide andere hoofdver-
dachten dus nog niet langdurig
waren verhoord, was het door de
justiue a. edragen bewijs te-
gen Marii nogal mager. Er was
een verk! ring van Leon dat hij
een paar maal ladingen smokkel-
goud aan Marius persoonlijk had
overhandigd (in het Crest Hotel
in Bom). Een er waren een paar
telefoon-taps van gesprekken
met Jan L. waarin het over de

ofdverdachte zat al in
voorlopige hechtenis wegens een
fraude met software (illegaal ko-
piëren van computerprogram-
ma's) toen er ook verdenkingen
tegen hem rezen aangaande
goudsmokkel. Maar het ondeJEen andere moeilijkheid i^. -.de

verdachte Marius van O. (50) uit

Kennis
De officier bleef bij haar eis. Ver
dediger mr. P. Doedens las ech

uiwaafliw IiWMwui 12

Conclusie adviesrapport aan minister Braks:

'Draf-en Renbaan
niet levensvatbaar'
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HEERLEN - De NEHEM zegt
n het bewuste rapport dat de
iraf- en renbaan in Schaes-
aerg geen marktpotentieel
ïeeft. Kremers c.s. werpen in
mrj brief aan de minister te-
?ersiat het NEHEM-rapport
ten onrechte geen enkele re-
kening heeft gehouden met de
,nternationale ligging van de
DRL midden in een dichtbe-
volkt gebied.' „De DRL zal ze-
ker; in het licht van 1992 als de
sjrepzen nog verder vervagen
profiteren van haar unieke lig-
ging", schrijven de Limburgse
bestuurders.

■

Betfeffende het door de NEHEM
vastgestelde 'negatieve economisch
salcjo' van de DRL delen Kremers,
Van Zeil en Coenders de minister
meé dat er over de periode 1982-
-1987 sprake is van 'een structurele
jaarjijkse verbetering van het eco-
nomisch resultaat. „Tegen de ach-
tergrond van een groeiend marktpo-
tentieel in de komende jaren moet
dus' worden geconcludeerd dat de
DRL economisch bestaansrecht
heeft", luidt het in de brandbrief.

Verder wordt door de briefschrij-
vers benadrukt dat ook de NEHEM
heeft moeten constateren dat de
DRL een professioneel manage-
ment heeft (verder noemt de NE-
HEM in dit verband alleen nog
Duindigt) en over een uitstekende
accommodatie beschikt.

Twijfels
De historie toont overigens aan dat
al vrij snel na de officiële opening in
augustus 1981 door koningin Bea-
trix getwijfeld wordt aan de levens-
vatbaarheid van de DRL.

De baan wordt met 20 miljoen gul-
den ' overheidsgeld tot stand ge-
bracht door de ministeries van Eco-
nomische Zaken, Sociale Zaken en
Landbouw en Visserij, die elk vijf
mijjoen geven. VROM verschaft
twes miljoen gulden, WVC een mil-
joenevenals de EG en de provincie.

De verwachtingen zijn dan ook
hoog gespannen. Er worden naar
verwachting 185 fulltimers en 190
parttimers aan het werk gezet en
trainers en eigenaren uit Nederland,
Duitsland en België zullen toestro-
men met hun paarden. Er worden
gemiddeld 1500 toeschouwers ge-
raamd en men gaat uit van een wed-
omzet van 500.000 gulden per
avond.

realiteit
De realiteit is anders. Acht mensen
hebben een volledige baan bij de
DRL en nog zon 35 een deeltijdjob.
De afstand blijkt te groot om veel
Nederlandse toppaarden aan de
start te krijgen, en ook de belang-
stelling uit België en Duitsland valt
tegen, omdat daar de prijzengelden
veel hoger liggen.

De publieke belangstelling gaat al
gauw niet verder dan enkele hon-
derden toeschouwers en de wedom-
zet blijft verder onder de ton per
wedstrijdavond. Het verwachte
aantal koersavonden, geschat op 70
a 80, blijft beperkt tot de 51 vrijdag-
avonden.
Al in 1982 krijgt minister Braks het
advies om de DRL de wedstrijdsta-
tus- te ontnemen, hetgeen de dood-
steek zou betekenen. Door een lob-
by vanuitLimburg legt Braks de ad-
viezen naast zich neer. Zes van de

Van onze correspondent

ROTTERDAM - Een per onge-
luk vrijgelaten goudsmokkelaar,
een naar Spanje gevluchte ande-
re hoofdverdachte, een recht-
bank die voorlopig geen tijd
heeft om de zaken van veertig
andere illegale goudhandelaren
té behandelen èn een stel bij de
smokkel betrokken employés
van de Nederlandse Midden-
stands Bank tegen wie het on-
derzoek nog moeizaam verder
loopt.

Het Rotterdamse Openbaar Mi-
nisterie is kortom bezig met een
hele grote goudsmokkelzaak, die
maar niet 'rond' wil komen. On-
danks het feit dat gisteren tegen
twee verdachten straffen van
vier en vijfjaar gevangenis wer-
den geëist. Want ook met die
twee is wat aan de hand.
Tegen de jongste verdachte, de
25-jarige Leon R. uit Heerlen,
was op 22 mei dit jaar al vier jaar
geëist. Deze verdachte zou vele
tientallen baren goud uit Luxem-
burg (waar geen btw op het edel-
metaal wordt geheven) naar Ne-
derland hebben gesmokkeld.
Zonder aan de Nederlandse
grens de hier wel verplichte om-
zetbelasting te betalen. Via-via

Van onze verslaggever

Limburgs dagblad
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Volvo Bom bouwt
logistiek centrum

Investeringen bedragen 20 miljoen

" Burgemeester Coenders
speldt de heer Timmers de
onderscheiding op. Foto:
FRANS RADE

Geslaagd
Aan de Hogeschool te Sittard
slaagde Karin Hendriks uit
Kerkrade-centrum voor de Ho-
gerBeroeps Opleiding Verpleeg-
kunde.

Aan het conservatorium in Maas-
tricht slaagde Ad Triepels uit
Hulsberg voor het vak Hafa-di-
rectie.

Opening van
atletiekhoek

in Voerendaal

CDA-commissie op bezoek in Zuid-Limburg
" De CDA-parlementariërs werden bij de Hogere Hotelschool in Maastricht verwelkomd door
directeur drsA. Geuzendam. Foto: WIDDERSHOVEN

Kamerleden doken in
onderwijsproblematiek

Meeste
gewonden bij
rijkswacht

In de toekomst wil Volvo steeds
meer delenrechtstreeks vanaf de le-
verancier naar de produktielijnen
transporteren, zonder de gebruike-
lijke tijdelijke interne opslag. Dat
proces wordt dan vanuit het logis-
tiek centrum gecoördineerd.

tale kosten bedragen circa 20 mil-
joen gulden. Het nieuwe gebouw
krijgt een oppervlakte van 20.000
m2en een hoogte van 8 meter.
Om de grote goederenstroom bij de
fabriek van Volvo in goede banen te
leiden is een goed overzicht van die
goederen nodig. Door de diverse
nieuwe automodellen en door het
groeienderuimtegebrek is het voor-
raadbeheer van Volvo in Bom de
laatste jaren ingewikkeld gewor-
den. Momenteel wordt elke vierkan-
te meter in de bestaande hallen be-
nut. Volvo moest zelfs uitwijken
naar drie opslaghallen bij de haven
van Buchten om bepaalde goederen
op te slaan.

Het nieuwe gebouw wordt gesi-
tueerd aan de zuidzijde van het
Bornse bedrijfsterrein, vlak naast
de bestaande montagehallen. De to-

BORN - Volvo Car BV start in
augustus met de bouw van een
groot magazijn op het bedrijfster-
rein in Bom. Het gaat om een logis-
tiek centrum dat ruimte biedt voor
de opslag van alle binnengekomen
goederen.

duktiekosten die in Bom worden
gemaakt. Aan verdere logistieke ac-
tiviteiten, zoals transport, inkoop-
kosten en kwaliteitsbewaking van
leveranciers geeft het bedrijf bijna
1000 gulden per geproduceerde
auto uit. Op dit moment staat er da-
gelijks voor zon 100 miljoen gulden
voorraad in en om de fabriek in
Bom. Het is de bedoeling die voor-
raad op termijn structureel te ver-
minderen met ongeveer 25 miljoen
gulden.

Van onze redactie economie

stad kan hebben voor instituten in
Maastricht.

regelgeving binnen het onderwijs
meer aan banden te leggen, de
autonomie van schoolbesturen in
de regio te versterken en te hoeden
voor verdrukking van het bijzon-
der onderwijs.

van bestuur van de Rijkshoge-
school Maastricht luidde op die-
zelfde plaats voor het Haagse gezel-
schap de noodklok over de gevol-
gen die voorgenomen concentratie
van kunstopleidingen in de Rand-

Logistiek
Logistiek heeft veel aandacht bij de
autofabrikant. Per jaar koopt Volvo
voor niet minder dan 1,5 miljard
gulden aan goederen in. Dat is maar
liefst 70 procent van de totale pro-

VOERENDAAL - Wethouder ir
Hermans opent vandaag, dinsdag,
om 18.30 uur de nieuwe atletiekoe-
fenaccommodatie van de atletiek-
vereniging Achilles-Top afdeling
Voerendaal. Het terrein is gelegen
aan de noordzijde van het voetbal-
veld van SCKR in Ransdaal. Her-
mans lost het eerste startschot voor
een race van de allerjongsten over
40 meter. Daarna geven de trainers
Rob Meuwissen en Thea Hamers
met hun pupillen een demonstratie
van de mogelijkheden van de ac-
commodatie. Na afloop is een korte
samenkomst in de kantine van de
voetbalclub.

De meeste gewonden vielen aan
de kant van de rijkswacht. Een
agentbrak zijn rug en is er ernstig
aan toe. Vooral de tientallen poli-
tiepaarden hadden het echter
zwaar te verduren door stenen en
glas. Een paard werd zo erg ge-
wond dat het moest worden afge-
maakt.

De atletiekoefenhoek is tot stand
gekomen dank zij een financiële bij-
drage van de gemeente ter hoogte
van f40.000,-. De club heeft daar-
naast zelf een aantal werkzaamhe-
den verricht. De afdeling werd in
maart 1982 opgericht en telt mo-
menteel ruim 35 leden.

Na een paar uurkeerde derust te-
rug en reisden de mijnwerkers
per trein weer terug naar Lim-
burg. Het sociale overleg tussen
de bonden en de mijndirectie, on-
der leiding van een bemiddelaar,
leverde nog niets op. Het zal later
worden voortgezet.

MAASTRICHT - Een tiental on-
derwijsspecialisten van de CDA-
Kamerfractie heeft gisteren tro-
pendienst gedraaid in Zuid-Lim-
burg en zich pas in de vroege avond
kunnen overgeven aan verpozing
en verkoeling. Gewend als zij zijn
veel hooi op de vork te nemen,
deinsden de parlementariërs er ook
tijdens dit zonovergoten uitstapje
niet voor terug in snelle vaart vier
visites af te leggen en daarbij ken-
nis te nemen van een breed assorti-
ment problemen en verlangens.
Het wijdvertakte onderwijs vorm-
de daarbij de gemeenschappelijke
noemer.

( JASTRICHT - Met de aan-
ging van een zevental
j heeft de po-
_* van Maastricht enerzijds
j? heroïnelijn Amsterdam-
!i opgerold en tevens

°verlast ten gevolge van het
JjSdealen in enkele woon-

den aan banden weten te"*gen.:
IL
l J6n tip uit Amsterdam van het
goelijk Verdovende middelen-t^.kon de 37-jarige P.R. op 1
t 5 'n zijn woning in het oude
"^centrum worden gelokali-

'ta? en aangehouden. Bij onder-
in bleek de man een hoeveel-
."heroïne in huis te hebben die
I» straatwaarde van ongeveer

vertegenwoordigde. Ook
J?en diverse attributen aange-ven zoals weegschaaltjes, mes-
i' Pijpjes, blowpapiertjes enzo-.K?ealer die zijn waar in Amster-
ij1 kocht, verkocht die weer aan
J andere dealers die op hun
?** de stuf van de hand deed

| ? Junkies. In de tweede week
? JUni werden in dit verband
gehouden de 28-jarigeR.G., de

' J^ige M-R. - bij wie ook nog
l fevolver werd aangetroffen -
[V 33-jarige vrouwelijke dealer
J■ Het drietal kocht van de op-
,£gst - de heroïnewerd met 100

ent winstverkocht - cocaïne.

plachten van buurtbewoners
lyft de Maastrichtse politie een

gedaan op een drietalandere
kessen in de stad: in een café
L Brusselsestraat en in pan-man de Batterij straat en Reyc-
D°i-g (De Heeg).

M café werd de 29-jarige J.D.gehouden. Hij had voof ’ 2.000
Jin bezit in uitgesorteerde ver-
j^king, klaar voor verkoop. In
L Jasje dat over een stoel hing,
U*te de politie nog ene kleine
felheid cocaïne op. De ver-
kj^ing van het café wordt inge-

tlnval aan de Batterij straat le-
-1 «e eveneens kleine hoeveelhe-id heroïne en cocaïne op. Daar

3 niemand aangehouden. Wel
k^eyckeborg, daar werden een
"b^erjarige Belg en de 29-jarige
k; uit Maastricht ingerekend
\vIat in het pand weer diverse

eties heroïne met alle toebe-
y^gereed lagen.

Bij de Katholieke Schoolvereni-
ging Heerlen aanhoorde het gezel-
schap 's morgens pleidooien om de

Bij DSM in Geleen kregen de Ka-
merleden meer en beter inzicht in
het verontrustend tekort aan mid-
delbaar geschoolde vaklieden dat
voor het Limburgse bedrijfsleven
sombere toekomstverwachtingen
oproept. Zij stemden in met de
roep om meer mogelijkheden voor
het middelbaar technisch onder-
wijs in Zuid-Limburg, met name
wat betreft de vakken meet- en re-
geltechniek, materiaalkunde en
proces- en onderhoudstechniek.
Een door het rijk begeleide samen-
werking tussen DSM en de MTS in
Heerlen werd toegejuicht. klein journaalredactie oostelijke mijnstreek739282

Heerlen

De directie van de Kempense
Steenkolenmijnen heeft de mijn-
werkers drie alternatieven voor-
gelegd: behoud van het werk tot
1996, maar dan geen enkele uitke-
ring meer daarna; een vertrekpre-
mie van 45.000 gulden waarbij de
KS-directie de vertrekdatum be-
paalt, of een premie van 50.000
gulden, waarbij de mijnwerkers
zelf hun vertrekdatum mogen be-
palen mits die maarvoor 1992 ligt.

" Omdat twee groepen van de Heer-
lense gymnastiekvereniging Corio-
vallum onlangs de Nederlandse
kampioenschappen jazz-dans in
Putten hebben gewonnen, houdt de
vereniging komende vrijdag recep-
tie. Van zeven tot acht uur in het
scoutinggebouwBekkerveld.

Er zijn nog 6000 mijnwerkers in
Belgisch-Limburg. Twee jaar ge-
leden werden alvier mijnen geslo-
ten. Volgens de directie is exploi-
tatie van de twee mijnen in Berin-
gen en Zolder nietmeer rendabel. BrunssumEen op de grond liggende mijnwerker wordt doorrijkswachters

'onder handen genomen.

Meervoudig
In het Franciscusoord in Valken-
burg aan de Geul werd een klem-
mend beroep op de parlementa-
riërs gedaan te bewerkstelligen dat
voorgenomen bezuinigingen bin-
nen het speciaal onderwijs niet van
toepassing worden gebracht op dat
aan meervoudig gehandicapten.
Laatste aanlegsteiger vormde de
Hogere Hotelschool in Maastricht,
waar smartekreten opklonken over
een van overheidswege te ver-
wachten aantasting van de selectie-
procedure en over zware financiële
lasten van de campus. Het college

onze redactie economie
j^ERLEN - „Misleidend, on-
i.~iledig en niet correct." Zokwa-

Jan Schipper en Martin
°strna van deFNV Limburg de

vcWviteiten van AP, adviesburo
°or pensioenvraagstukken. Het

ipat om een in april in Heerlen
°or twee rechtenstudenten op-

|e[icht bedrijfje, dat heel handig
?ehruik maakt van de sinds kort
estaande mogelijkheid voor
eduwnaars om voor een AWW-P^nsioen in aanmerking te ko-

ïï?l- Tot nogtoe heeft het bedrijf
j 'J 12 weduwnaars een contracts kunnen krijgen.

'Activiteiten adviesburo pensioenvraagstukken misleidend' compagnon en hij er 'een redelij-
ke duit' aan verdienen. „Maar we
krijgen lovende reacties en zien
geen reden om er mee te stop-
pen."

" De politieke partij D66 uit Bruns-
sum houdt donderdag om 20.30 uur
in de Postwagen een openbare bij-
eenkomst over de komende raads-
vergadering en het landelijk con-
cept-verkiezingsprogramma.FNV laakt commerciële

hulp pensioenaanvragen
" Ook de CDA-fractie in Brunssum
vergadert deze week openbaar?
Woensdag komt de fractie om 19
uur bijeen in de Brikke Oave om te
praten over de aanstaanderaadsver-
gadering in Brunssum.

Bocholtz
werkende kracht een uitkering
krijgen. Zon aanvraag wordt in
99 van de 100 gevallen toegewe-
zen."

" Vanwege het 60-jarig bestaans-
feest van de gymnastiekvereniging
Wilhelmina en het optrekken van
een feestpaviljoen zal het Bongerd-
pleinvanaf morgen tot en met dins-
dag 27 junivoor alleverkeer, behal-
ve voetgangers worden afgesloten.

Onderbanken

" Het CDA houdt morgenavond
vanaf half acht een algemene leden-
vergadering in het Gemeenschaps-
huis in Merkelbeek.

l*.?* 'adviesburo' presenteert zich
JJ Weduwnaars met het aanbod
,*n pensioenuitkering voor die
v'^nsen aan te vragen. Als ver-
°lgens die door AP verzorgde
arivraag wordt gehonoreerd, re-ent het buro daarvoor een ver-

beding van ’ 50. Krijgt de we-
rin naar bovendien een uitke-
cln g met terugwerkende kracht,an claimt AP 10 procent van dat
h? ag. Bij een uitkering met te-
-gwerkende kracht van een jaar

2 0r'Jkt AP dan al snel 1700 tot
tjuo gulden per weduwnaar op.
vj?, ls geld dat de betrokkene
o'gens de FNV Limburg ge-

n akkelijk in eigen zak had kun-neti steken.

rekeningen van AP namelijk be-
sparen door zelf op het postkan-
toor of bij de Sociale Verzeke-
ringsbank een aanvraagformu-
lier te halen, dat in te vullen en
op te sturen. De Sociale Verzeke-
ringsbank honoreert dan meestal
zonder problemen de geldige
aanvragen met terugwerkende
kracht tot maximaal een jaar."

Beroep, er sinds kort de moge-
lijkheid bestaat om voor een we-
duwnaarspensioen in aanmer-
king te komen. De twee rechten-
studenten, die zich profileren als
specialisten in pensioenvraag-
stukken, bieden aan om de we-
duwnaar te helpen bij het aan-
vragen van een dergelijke pen-
sioenuitkering.

duwnaars met als zonder kinde-
ren. In het laatste geval hebben
ze pas vanaf hun veertigsterecht
op een pensioen. De hoogte van
de uitkering loopt afhankelijk
van het aantal kinderen op van
1100 tot maximaal 1600 gulden
per maand.

Als de weduwnaar met AP in zee
is gegaan, moet hij 10 procent
van zijn weduwnaarspensioen
(van 16- tot 20.000 gulden) aan
het buro afdragen. Volkomen
overbodig, menen de FNV-ers.
„Weduwnaars die hulp nodig
hebben bij het invullen van het
aanvraagformulier kunnen gra-
tis een beroep doen op bijvoor-
beeld het bureau voor rechts-
hulp of de rechtskundige dienst
van de FNV."

Schaesberg

" De chemocar staat vandaag van
tien tot een uur op de Bleekplaats in
Schinveld en van twee tot vijf uur
op het plein Douve in Merkelbeek.

Een van deoprichters van AP, P.
Vanderheyden, reageert veron-
gelijkt op de uitlatingen van de
FNV. „Voor sommigen lijkt het
misschien on-ethisch en niet
kies, maar het is een faire deal.
Nu dreigen nog veel mensen hun
rechten te verspelen. Er zijn tal-
loze weduwnaars die niet weten
dat ze geld tegoed hebben. We
helpen ze daarbij en we rekenen
daar een vergoeding voor. Daar
is niks mis mee."

Kranten
De adressen van dergelijke we-
duwnaars in Limburg haalt AP
gewoon uit de overlijdensadver-
tenties van oude Limburgse
kranten die ter inzage liggen in
de Maastrichtse stadsbiblio-
theek. Bovendien vragen ze de
benaderde weduwnaars om de
adressen van lotgenoten door te
geven.

" De Katholieke Bond van Ouderen
houdt vandaag in het Dienstencen-
trum van Schaesberg een thema-
morgen over geestelijk gezond
ouder worden. De themadag begint
om half tien.

Tien jaar
De FNV-ers storen zich verder
aan het feit dat AP ermee
schermt dat pensioenuitkerin-
gen met een terugwerkende
kracht van maximaal 10 jaar tot
de mogelijkheden behoren. „Via
een beroepsprocedure is hoog-
stens een terugwerkende kracht
van 4,5 jaar mogelijk," meent
FNV-er Martin Postma. „En zelfs
dat is nog onzeker want deRaad
van Beroep moet daar nog een
eerste uitspraak over doen. Op
dit moment hanteert de Sociale
Verzekeringsbank als norm een
terugwerkende kracht van hoog-
uit een jaar voor de datum van
aanvraag." Het is echter volgens
Postma voor mensen die langer
weduwnaar zijn de moeite waard
beroep aan te tekenen, omdat de
Centrale Raad in een recente uit-
spraak duidelijk maakte dat het
weduwnaarspensioen terug kan
gaan tot december 1984.
AP-directeur P. Vanderheyden
spreekt ook dat tegen. Hij ver-
wijst naar rechterlijke uitspra-
ken over andere sociale uitkerin-
,gen die aanknopingspunten zou-
den bieden voor een terugwer-
kende kracht tot 1979. „We heb-
ben op het ogenblikop onze kos-
ten voor 3 of4 mensen processen
lopen. Andere deskundigen ver-
zekeren ons dat we een goede
kans maken om gelijk te krij-
gen," aldus Vanderheyden.

Snel
eë,^ volgens de vakbond op
nip Wel heel gemakkelijke ma-
SoK Snel geld te verdienen. Jan
">WPper van de FNV-Limburg:

Qere weduwnaar kan zich de

Naar schatting hebben 40.000
personen in Nederland recht op
een weduwnaarspensioen. In
aanmerking komen zowel we-

AP schrijft alleen mannen aan
die langer dan een jaar weduw-
naar zijn. „Alleen bij die mensen
valt valt een vette commissie van
10 procent weg te slepen," aldus
de FNV. „Nee, dat doen we om-
dat we er ethi§ch moeite mee
hebben om weduwnaars sneller
te bendaren," werpt Vanderd-
heyden tegen. Hij erkent dat zijn

Succes
AP benadrukt dat het de weduw-
naars niets kost als vervolgens
blijkt dat ze niet voor een uitke-
ring in aanmerking komen; geen
resultaat - geenrekening. „Dat is
gemakkelijk gezegd," meent Jan
Schipper van de FNV, „Want
succes is verzekerd. Weduw-
naars komen in nagenoeg alle ge-
vallen voor een uitkering met te-
rugwerkende kracht tot een jaar
voor de aanvraag in aanmerking.
Ten onrechte wekt AP de indruk
dat het aan hun inspanningen
ligt als weduwnaars met terug-

AP benadert die weduwnaars
vervolgens met een persoonlijke
brief. Daarin wordt uitgelegd dat
door een uitspraak van de hoog-
ste sociale verzekeringsrechter
in ons land, deCentrale Raad van
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Zeven Maastrichtenaren aangehouden Van onze
verslaggever

GELEEN - Het
Bouwfonds Lim-
burgse Gemeenten
verwacht niet on-
middellijk 'gouden
bergen' van de mo-
gelijkheid om ook
zonder gemeentega-
rantie hypotheekle-
ningen te verstrek-
ken. Dat schrijft het
BLG in een toelich-
ting bij de begroting
1990.

Het voorstel om ook
zonder gemeentega-
rantie te mogen le-
nen, wordt tijdens
een vergadering van
het algemeen be-
stuur van het Bouw-
fonds volgende

Hypotheken ook
zonder garantie
van gemeente

week woensdag be-
sproken.

„Wij hopen dat in
1990 onze kansen
buiten de sector van
de gemeentegarantie
worden vergroot,"
aldus het BLG, dat
er overigens op wijst
dat de voorgestelde
reglementswijziging
ook in alle gemeen-
teraden aan de orde
zal moeten worden
gesteld. En dat kan

nog maanden duren,
beseft het BLG.
Tijdens die vergade-
ring zal ook de ver-
goeding voor be-
stuursleden worden
vastgesteld. Voorzit-
ter Van Goethem
krijgt 16.330 gulden
per jaar, de dagelijks
bestuursleden ruim
10 mille en de 'gewo-
ne' bestuursleden
van de deelnemende
gemeenten 250 gul-
den per vergadering.

Heroïnelijnvanuit
Amsterdam opgerold

Zilver
LANDGRAAF — De heer Eugè-
ne Timmers uit Landgraaf is af-
gelopen weekeinde door burge-
meester Hans Coenders onder-
scheiden met de zilveren ereme-
daille in de orde van Oranje-Nas-
sau. Timmers is mede-oprichter
en veertig jaar lid van SV Silvia,
waarvan hij van 1949 tot '75 spe-
lend lid was. Daarna werd hij
vanwege zijn verdiensten voor
de voetbalclub tot bestuurslid
gekozen. Sinds '85 is hij secreta-
ris. Coenders schetste Timmers
als een 'bescheiden man die al-
tijd is waar hij moet zijn.

Limburgs dagblad provincie

per persoon
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Nieuwe meisjes bij
Privé Yvonne

Lichaamssexm. ’ 50,- v.
Monique, trio, lesbisch mog.
ontv. in lingerie v. mooie se-
xy meisjes ma-zat 11-24 u.
zon 15-24 u. 045-425100.

Kerkrade.

’ 50,- all-in
045-423608
Anita

privé met escort ook zat. tel.
045-352543

"Dreamgirls". -MEIDEN MET GROTE
RONDE BORSTEN, DRO-
MEN VAN AVONTUREN, IN; HET BOS, DE DISCO, 'T

STRAND 06-320.325.89 -50 CT.P.M. MANNEN BEL-

" LEN, EN HELP DIE
'MEIDEN VAN HUN HETE
BUfENAF... BEL ZE LIVE!!!

MET ZN TIENEN.

' P6-320.325.89 - 50 CT.P.M.
L Lekkere meid zkt sex-vriend

Sex-contact-lijn- Bef 06-320.320.33 (50 cpm)
" \ Direct snel sex-contacten
g '<5p cpm) LIVE-Afspreeklijnü

, 66-320.320.55
Meisjes zoeken sex-
contacten met jou!!
Tippelbox

|, : (50 cpm) 06-320.326.66
; IQay-Meeting-Point! Direct

Gay-Contact!!
S 06-320.330.21 (’ 0,50/m)l a— — :—

ijJpngevrouw, lange benen,
volsl. ontv.
Privé

- van ma. Tm do. v.a. 12.00 tot
\ ;?ftoo uur. Tel 04406-41916
r $ ,Nieuw!- Nieuw! Nieuw!
] > Seyc is niet verboden maar
j * voor romantiek en liefde is

ft maar één nummer...

. de romantische
■ knuffelbox 06-320.327.37 -

50 et p/m
Nieuw! Nieuw! Nieuw!

Box voor
romantiek

\ en liefde. De naam zegt al-
'" les. Grove gesprekken wor-
( den geweerd. Lief en ro-
mantisch zijn we op 06-320.

326.37 - 50 et p/m_
Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Volwassenen

vinden elkaar ongestoord en
met de goede manier vol-
wassenen dat doen, op de
Box voor volwassenen.

06-320.326.88 - 50 et p/m

Donna-Maria
met haar 7 vriendinnen.

', ' 045-227734 229718

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

uur

Club
2000

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

Is vreemd gaan jouw
hobby? vind je sex 't
belangrijkste? bel de
Friemelbox

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

Zin in sex met iemdand die
je nog niet kent6? probeer 's
iemand te versieren bij de

beurtbox
06-320.325.34 - 50 c.p/m.

ook met zn 2en apart!!
Glibberen en glijden doe je

bij de
likbox

06-320.325.36 - 50 c.p/m.
voor sexcontacten met zn
tienen of met 'n paar 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 c.pm.

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

Contactburo
Maastricht. Bemiddel,

in privé-adressen
043-635264

Escort Marli
Charmant en discreet,

maakt u dag geheel
compleet.

045-451033
vanaf ’ 100,- all in.

Vera
privé tel. 04754-85818.

Voor 'n echt live gesprek
bel je de

Peepbox
06-320.325.14-50 c.p/m
Harde sex gesprekken
alles mag, alles kan!!

Lekkere meiden!!

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling van

* 3Órsss©n
Geleen, tel. 04490-50921.
Nieuwe meisjes vertellen
over hun heetste dromen

Hoe het ging...
Als amateur voor
een nacht in een
Sexhuis

06-320.323.85 (50 c.p/m)
(Huis)dieren

'Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-

-"Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-

."Vihk. Tel. 045-460252.
He-k. jonge GROENEN-
■DAELERS met stamboom,
ontw. alle inent. 04490-
-42864.
;DWERGPOEDELTJES te k.iGrarverstr. 24, Kerkrade-
'West. Tel. 045-421767.

Weg. omst. goed tehuis ge-
zocht voor BOUVIER, Ter-
vuurse Herder, Teckel en
poes. Gratis af te halen.
045-322261 b.g.g. 321475.
Te k. Lieve Duitse HERDER
teef, 2 jr. oud met stmb. Tel.
045-317215.
Weg.omstandigh. gratis af
te halen Irische WOLFS-
HOND, 5 jr. oud, met papie-
ren, . Tel. 04498-52990.

In en om de tuin
« ,

,*—>,.
—*—
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ALLES VOOR UW TUIN. SPECIALIST: in planten en water~ m Beek en Donk - Oranjelaan 40 - Tel. 04929-61445
Zwembaden

Sauna's en Blokhutten
* Rolafdekking-Afdekdekens-Kunstgras

* Filterpompen-Automatische Bodemzuiger
" Alle accessoires en zuiveringsprodukten

".Verwarming: met Zonnekollektoren of Warmtewisselaar
" Gratis informatie - Deskundig advies

Bielzenzwart
nu 5 Itr. voor ’ 19,95 ner-. gens goedkoper PRAXIS

BEEK DSMstr. 5.
-HOUTHANDEL Landgraaf
'voor al uw bouw- en tuin-
-hout. Tuinschermen in vuren
*en eiken, op maat gemaakt.
'Nieuwe eiken bielzen, bor-
«derpaaltjes enz. Buizerdweg
'B.' Ind.ter. Abdissenbosch-
«Landgraaf. 045-318518.
;Kaarsrechte SPOORBIEL-
SEN v.a. ’ 25,- Houtzagerij
"Windels Bouwberg Bruns-
Isum, 045-270585.

(TUIN)HOUTHANDEL Im-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Voor al uw vakkun-
dig vacuum-hogedruk ge-
ïmpregneerd tuinhout, blok-
hutten, bielzen enz, thuisbez
1 ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178

Opleidingen
SOLLICITEREN. Cursus in
kleine groep, door erv. pers.
funct. Inl. 045-311897._
■ —Huwelijk/Kennismaking

■
_ _ . .

" Nieuw: ALLEENSTAAN-

"^DENCLUB Eldorado, iedere
'. woensdagavond dansavond
>va. 20.00 uur met DJ. Ge-
\ lieve bewijs van alleen-. staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
■ garrg. Uw clubpas ligt klaar.
'Bongerd 5, Spaubeek. Tel.; 04493-4193.
\Leuke vrouw 40 jr. zoekt
" lIEVE man tot 50 jr. Geen
bartype Tel. 045-229260.

" PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.

ALLEENSTAANDEN, harte-
lijk welkom vanavond in
Dancing Gorissen, Kerstraat
49, Brunssum. Orkest Hen-
ny Lubbers, tel. 045-252304
Zoekt U een serieuze relatie
bel dan Huw. rel. bem. buro
"LEVENSGELUK" 045-
-211948.
Ben 49 jr. Wil graag kennis-
m. met een lieve man tussen
50-60 jr. Br.o.nr. B-1183,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

■

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.
-. LJ

_ .
Afvoerproblemen?

Babit bv rioleringswerken: '' Tel. 045-463892
|Voo/ al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-

drijf Baburek. Tel. 045-
-f216969.
ÏSTOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar"Bel. 045-418820.

Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat. ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen: 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.

Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.

Daklekkage
bel 045-219615
H Arndts

dakservice
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.

Wonen Totaal

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

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

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

INBOUW APPARATUUR
Doorlopende show van

10.00 tot 18.00 uur van de
nieuwste oven-magnetrons,

kookplaten etc bij
Vossen

Keukens
Eikenderweg 77 en Glaspa-
leis Heerlen. 045-717555.

FACE-LIFTING
Van uw oude keuken: nieuw
blad, spoelbak, app. etc. Uw

Specialist:
Vossen

Keukens
Eikenderweg 77, Heerlen
(bij DSM) tel. 045-717555.

De mooiste
DESIGN

Keukens van Leicht-Lager-
Moretuzzo en Nobilla vindt

U in de nieuwe design-
keukenstudio van

Vossen
Keukens
Heerlen

Glaspaleis Kerkplein, Tel.
045-717555 Heerlen

Nog enkele luxe
Showroom
Keukens
voor halve prijs

Vossen
Keukens

Glaspaleis, Kerkplein
Eikenderweg 77 Heerlen

045-717555.
Te k. eik. bankstel 3-1-1 zits
z.g.a.n. ’250,-. Tel. 045-
-226019.
IJSKAST ’95,-, gasfornuis

’ 125,-, diepvries ’ 175,-.
Tel. 045-725595.

Vochtige
Muren

Vraagt gratis het boekje
WEGWIJZER VOOR

VOCHTPROBLEMEN.

Door Nico Lardenoije
Beëd. vochtdeskundige

Postbus 3115 Maastricht
Tel. 043-436162.

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.
Pracht, klassiek BANKSTEL
’1.450,- (Nw.pr. ’4.200,-)
eiken eethoek, 4 stoel/leer
vr.pr. ’ 875,-, eiken salonta-
fel ’ 325,-. 045-323830.
Zwaar eiken WANDMEU-
BEL vr.pr. ’1.675,- (nw.pr.
’4.800,-) mod. 2-zitsbank
vr.pr. ’ 975,-, salontafel wit,
vr.pr. ’ 250,-. 045-323830.
Te k. Eiken BANKSTEL 3-2
zits. Tel. 045-257492.
Zoekt U 2de hands MEU-
BELS? zeer veel keus, ner-
gens goedkoper! Kouven-
derstr. 208 Hoensbroek.

Zonnebanken Zonnehemels

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

prijzen v.a.
’798,-, ’899,-, ’999,-, ’ 1.099,-, ’ 1.199,-, ’1.249,-,

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

Kerkrade Hoofdstraat 12. tel. 045-456999.
Computers

Te koop AMIGA met toebe- Wat VERKOPEN? Adver-
horen.Tel. 045-215068. teer via: 045-719966.

TV/Vldeo
KLEUREN TV te koop. Heel
mooi toestel. 045-270083.
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.

Huish. artikelen
Te k. WASMACHINE Tel.
045-454237.

Kunst en Antiek
Pracht, wortelnoten POR-
CELEINVITRINE/buffetkast
eenmalig vp. ’ 2.250,-, wor-
telnoten eethoek vp. ’ 875,
als nw. 045-323830.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045--1719966.

Te koop gevraagd
Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216
b.g.g. 272516 ook 's avonds
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. gevr. jonge SCHADE-
AUTO'S. Ook loop en sloop.
Tel. 045-319784.
GOUD, zil., munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

Panklare halve varkens. W.
NELISSEN, Kerkstraat 158
Koningsbosch. Tel. 04743-
-1216.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Voor werkkleding zeer groot
en klein, voor hem en voor
haar, moet u bij WERKKLE-
DINGSHOP Wijzenbeek
zijn. Corneliuslaan 24,
Heerlen-Heerlerheide. Tel.
045-220769. Donderdag
koopavond.
Vol airconditioning, uniek en
enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, U
blijft komen. 045-353489.

Verzekeringsmaatschappij
ONÖ, heeft u problemen en
u kan nergens terecht en wil
toch U auto laten verzeke-
ren. Neem dan eens contact
op met onze maatschappij
Ono. Niet duur en toch snel
geregeld. Inl. dag. 10.00 tot
22.00 uur (ook zaterdag 's
morgens van 10.00-13.00
uur) Tel. 058-662799 bgg
672726.
De massage van VERO-
NIQUE is en blijft uniek. Tel.
045-228481.
Exclusieve KAMERS te huur
per uur. Tel. 045-229680.
Draadloze TELEFOON v.a.

’ 195,- div. mod. ook bevei-
ligde. Tel. 04498-57844.
Te huur hoge druk REINI-
GER Karcher, 220 V. ’ 40,-
-halve dag. Carshop, Pieter-
str. 6, Schaesberg. 045-
-324763.
Te koop BANKSTEL, gas-
forn. en wasmachine. Te
bevr. tel. 045-320607.

VOORLOPIG IS
GELD HET ENIGE

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

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

I

Wie bij Rinck kleur bekent
krijgt een gratis set contactlenzen?
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"\ £en andere look? Gekleurde lenzen. _j^
( ' J Gekleurde zachte lenzen zijn een nieuwe rage. Bij aankoop van 1 paar gekleurde ZERO 4 k^È^éfT-W I ' -f l'^'

De tint van de lenzen past dekleur van de iris lenzen a f399- inclusief aanpaskosten en f^_\h(
*\ aan, Wauw, .groen, #cc/, bruin. (7 iiest maar. gratis startiet, een paar witte contactlenzen Ë ÊÊ Ë É l W^ L 'V^ Leuk voor een speciale gelegenheid of om gratis. OPZIENBAREND MODIEUS |j>

a7ti/d te <Jra#en. I£7" OP: y4ittie#e% tot J£ augustus a.s.
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Rinck: 42 vestigingen in Nederland, " Heerlen Akerstraat 2. 6r■ _>lv
" ' i—' 1 >da

m ZIEKENHUIS ST. GREGORIUS j|
VERPLEEGHUIS 'SCHUTTERSHOF'

6440 AG BRUNSSUM

In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd, neemt op 23 juni as.

I drs. L.H.J.Th. Crobach I
internist

afscheid van de stichting H. Gregorius de Grote.
Vanaf 17.00 tot 19.00 uur is er een afscheidsreceptie in
de huiskamer van het verpleegstershuis.

Rijkshogeschool Maastricht

faculteit onderwijs

BIJSCHOLING WERKZOEKENDE LEERKRACHTEN
BASISONDERWIJS

pabo

Brusselseweg 148
6217 HB Maastricht
tel. 043-299860

1. cursus INFORMATICA voor het basisonderwijs
50 contact-uren (= 16 bijeenkomsten)

2. nascholingscursus HERINTREDENDE VROUWEN
voor het basisonderwijs
40 contact-uren (= 10 bijeenkomsten)

Kosten: geen, behoudens f. 50- inschnjfgeld
reiskosten boven f. I 10- worden vergoed.

Voor kinderopvang kan zonodig gezorgd worden.

Nadere inlichtingen via de administratievan de Pabo.

Aanmelding: vóór 28 juni

BEPERKTE DEELNAME MOGELIJK

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelle afhandeling.

I TR. 119," I1 3.000 " 'J> ,70. ■I 7.0001136,- 167/ *£_ ■
850.0001936,-1165." 1 ' I

MEESTAL MEEVERZEKERD
Andere bedragen en

looptijden zijn óók mogelijk.

HNANCIERINGSKANTniIH

Scharnerweg 108 Maastricht
Bijkantoor:

Hoofdstraat 9, Hoensbroek
■ Tel. 045-225000■

Bij beschikking d.d. 8 juni
1989 van de Arrondisse-
mentsrechtbank te Maas-
tricht, eerste enkelvoudige
kamer, is Jolanda Veld-
man, geboren te Heerlen
op 10 april 1971, wonende
te Simpelveld in "Huize
Gabriel aan de Klooster-
straat no. 70, onder curate-
le gesteld, met benoeming
van ondergetekende tot
curator en de heer M.Th.P.
van Oeffelen, wonende
aan de Jos. Habetsstraat 5
te Heerlen, tot toeziend cu-
rator.
J.L.G. Jeukens
gerechtsdeurwaarder
Vlotstraat 15
6417 CA Heerlen
Tel. 045-710031

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen |

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.

\&\ Provincie
tS Limburg \

k
madedeling GedeputeerdeStaten
m 111/25-89 maken bekend, dat op 19mei 1989 bij hen1 <

binnengekomen de aanvraag d.d. 17mei jr
1989(ingeschreven onder nr. Bs 52981) v^ \
DSM Limburg B.V. om een wijzigingsverg" 't
ning ingevolge de Hinderwet, deWet inza*f &
de luchtverontreinigingen de Wet geluidje D
dert.b.v. deChemische Bedrijven van def* tj
DSM. De wijziging betreft de afgassenafv^ \
van SZF4 gelegen op de lokatie Noord in o \
gemeente Geleen. De aanvraag en andere
zake zijnde stukken liggen ter inzage van ï k

juni 1989tot 22 juli 1989en wel: li
-in het Provinciehuis te Maastricht (bure^ <■
Bibliotheek) tijdens de werkuren:-in het9f Jmeentehuis van Geleen tijdens de werkure li
en bovendien 's woensdagsvan 17.00 tot V
20.00 uur, alsmede tijdens de werkuren n3 \
laatstgenoemde datum op deze plaatsen* t
het eindevan determijn waarbinnen bero .
kan worden ingesteld tegen debeschikking
op de aanvraag. Tot uiterlijk 15 juli 1989f". (
staat degelegenheid gemotiveerdebezW^ V
tegen het geven van de aangevraagde be- Jschikking mondeling in te brengen,waar"1 'alsdan een gedachtenwisselingkan plaat? t
hebben waarbij ookde aanvrager aanwe^J \kan zijn; daartoe dienttijdig (eventueel te'8 (
nisch: 043-897528) een verzoek bij GedeP^ Iteerde Staten te zijn ontvangen. Tot uiten1) j
22 juli 1989 kunnen tegen het geven van o, j
aangevraagde beschikking schriftelijk ge^ ,
tiveerde bezwaren worden ingediend bij ,
deputeerdeStaten, Postbus 5700,6202 M£Maastricht, ondervermeldingvan het nu^
mer van de aanvrage. Degene die een be'
zwaarschrift indient,kan verzoeken zijn Pe^soonlijke gegevens niet bekend te maken^
leen degenen, die bezwaren hebben inge',
bracht op dewijze als bovenomschreven j
een ieder dieaantoont, dat hij daartoered"
kerwijs niet in staat is geweest, kunnenb*^zwaren tegen de ontwerp-beschikking inö
nen en zijn later tot het instellenvan beroeK

gerechtigd.
Maastricht, 20 juni 1989. ——

Kostbare BRUIDSJA^
in de Jïfkostbare bruids--1 hanSl tlv maar te hange»--■ japon daar mw en _

■ doodzonde U zou ~.I W beSt hS Plaats als
Öeen

e
Probleem plccOLO ,

■ fel*u^l, __»_._____ _W _L1045-719960
1 èptocotos



'Atleet symbool nieuw tijdperk' wielerbulletin
Ronde van Zwitserland: zevende etap-
pe: 1. Steinmann 203 km in 5.33.31
(36.519 km/h). 2. Indurain op 0.40, 3.
Breu. 4. Ruettimann, 5. Acevedo, 6. Stei-
ger, 7. Alcala. 8.Rondon allen z.t., 9. Van
Lancker 0.57. 10. Leclercq. 11. Rooks.
12. Mueller, 13. Rincon, 14. Jaermann,
15. Zaïna, 16. Sierra.l7. Bauer, 18.Delga-
do, 19. Israël Corredor z.t., 20. Edgar
Corredor 1.23. 59. Veldscholten 8.46, 61.
Van Orsouw, 66. De Koning, 72. Van der
Poel, 83. Van Vliet 11.17, 85. De Rooy
z.t., 98. Stevenhaagen 13.31. 116. Theu-
nisse z.t., 125. Vanderaerden 17.27. 126
Freuler. 129. Van der Hulst z.t., 138 en
laatste Dekker 25.37. Niet gestart: Corti
en Seiz.
Algemeen klassement: 1. Breu 25.43.0<X.
2. Steiger 0.30, 3. Mueller 0.49. 4. Bauer
1.31. 5. Podenzana 1.55, 6. Edgar Corre-"
dor2.01. 7. Wyder 2.08. 8. Jaermann 2.24.'
9. Kaelin 2.25. 10. Cerin z.t., 11. Gianetti
2.40, 12. Wegmueller 3.48, 13. Joho 4.47.
14. Hodge 5.08. 15. Earley 6.49. 16. Brüy-'
neel 7.32. 17. De Koning 9.37. 18 De
Rooy 12.09. 19. Pigatto 12.45. 20. Stein-
mann 12.51, 24. Rooks 14.28, 33. Alcala
15.46. 35. Delgado 16.02., 52. Veldschol-
ten 23.04. 56. Van Orsouw 23.46. 71.
Theunisse 27.05, 78. Van Vliet 29.27. «0.
Stevenhaagen 29.45, 87. Van der Poel
31.53. 135. Van der Hulst 56.46. 138.Dek'
ker 1.11.43.

Ronde van Zweden: zesde etappe is: 1.
Cornillet 140.9 km in 3.29.23. 2. Ekimov
0.22. 3. Matwew. 4. Dag-Erik Pederse».
5. Jaskula. 6. Reinav.7. Pegestam. 8W

Kvalsvoll, 9. Atle Pedersen, 10. Kadani-
p'ork allen z.t.
Klassement: 1. Kvalsvoll 18.26.10, 27
Ekimov op 1.13, 3. Pegestam 1.17,4. Cot-'_
nillet 1.24, 5. Cordes 1.26,6. Jaskula 1.56.
7. Andersson (Zwe) 2.36, 8. Pensee 2.55.
9. Atle Pedersen 3.02,10.Tsjemelin 3.28..
Ronde van Philadelphia: 1. Oravetz 97
km in 6.23.39 uur, 2. Engleman zelfde
tijd. 3. Grewal 0.50.4.Kiefel. 5. Demierre
beiden zelfdetijd alsGrewal. 9. Manders
2.08.

Profkoers Erembodegem: 1. Patrick
Verplancke 130 km in 4.31: 2. op 35 sec
Jean-Paul van Poppel, 3. Dirk Heirwegh
(tevens kampioen van Oost-Vlaande-
ren), 4. Etienne de Wilde. 5. Stefan van
Leeuwe. 16. Gerrie Knetemann. 17 Jos
Alberts Amateurs Neeroeteren: 1. Dan-
ny Dirks 106km in 2.36. 10. Antony May
(Maastricht). 11. Armand van Mulketi.
12. Wim Jennen, 15. Jo Meijers. 18. Jpe,
Gilissen. 20. Jan Nolle. Gentlemen Bel-
gen op Zoom: 1. E. Meyelemons-N'.
Ham- 20 km, 2. op 3 sec Pie Vuesen Nicu
van der Klundert. 3. Theo Mangus Jo-
han van der Velde. 4. Roger van Es-J(ï

Van onze verslaggever
TORONTO - Met zijn dramatische
spijtbetuigen over dopinggebruik
heeft Ben Johnson de harten her-
overd van de Canadese bevolking.

Veel mensen vinden dat hij weer
voor Canada mag uitkomen in be-
langrijke atletiekwedstrijden. John-
son zei dat dolgraag te willen. De at-
leet wil bewijzen dat hij ook zonder
het gebruik van verboden stimule-

rende middelen de snelste man ter
wereld is.
Het zal nog wel even duren voordat
de superatleet weer officieel uit de
startblokken voor de 100 meter
sprint vliegt. De internationale atle-
tiekfederatie lAAF heeft hem in elk
geval vanwege het dopinggebruik
op de Olympische Spelen in Seoel
geschorst tot september 1990. Ern-
stiger is, dat de Canadese regering
Johnsonvoor het leven heeft uitge-
sloten van wedstrijden waarin hij

Theunisse's ongeluk speelde zich af
in de straten van startplaats Baden.
In het gedrang dat ontstond bij een
van de lucratieve premiesprints (na
2 km) smakte een groot deel van het
peoloton tegen het wegdek. Oor-
zaak hiervan was een wegopbre-
king. Theunisse krabbelde welis-
waar overeind, maar aan zijn van
pijn vertrokken gezicht was te zien
dat hij er niet best aan toe was. Hij
kreeg in eerste instantie bijstand
van zijn ploegmakkers Kelly, Dhae-
nens, Alcala en Vah Orsouw. Zij
konden echter niet verhinderen dat
Theunisse met een achterstand van
ruim 13 minuten op etappewinnaar
Kurt Steinmann in Arosa arriveer-
de.

Wegopbreking

Breuversterkt
leiderspositie

AROSA-De als herboren rijden-
de Beat Breu heeft zijn leiders-
positie in de Ronde van Zwitser-
land gisteren met succes verde-
digd en zelfs verstevigd. In de
klim naar Arosa, aan het slot van
de zevende 203 kilometer lange
etappe waarvoor zijn landgenoot
Kurt Steinmann de dagprijs
mocht ophalen, handhaafde de-
Zwitser zich in de voorste gelè--
deren. Breu reed zijn directe con-
currenten, met uitzondering van
de neo-prof Daniel Steiger die
vorig jaar al opzien baarde in de
bergen tijdens de Grote Prijs
Willem Teil, op achterstand.
„Ik had verwacht geattaqueerd
te worden vandaag. De ontsnap-
ping van Steinmann werd prima
voor me opgevangen. Mijn ploeg
reed fantastisch toen de voor-
sprong meer dan twaalf minuten
ging bedragen. Ik wilde wat
meer afstand nemen van mijn di-
recte rivalen. Maar er is nog niets,
beslist. Pas in Zürich zal ik ge-
rust zijn."
De drager van de geletrui viel op
drie kilometer van de eindstreep
zelf aan. Alleen Steiger en de Co-
lombiaan Abelardo Rondon kon-
den aanvankelijk aanklampen.
Een klein groepje onder aanvoe-
ring van de Spanjaard Miguel fn-
durain, de snelste in de sprintom
de tweede plaats, vond nog aan-
sluiting.
De 26-jarige Steinmann was toen
al veertig seconden binnen. De,
Zwitserse renner met zucht naar
avontuur had er een vlucht van
183 kilometer opzitten.
Steve Bauer gaf weer iets toe op
Breu. Hij kwam boven in een
groepje, waarvan ook de Neder-
lander Steven Rooks, de winnaar
van de bolletjestrui in de Tour,
en Pedro Delgado („ik begin m
vorm te komen") deel uitmaak-
ten.

" SKOVDE - De Franse be-
roepsrenner Bruno Cornillet
heeft de zesde etappe van de
Ronde van Zweden gewonnen.
Hij had na een rit over 140,9 kilor.
meter van Husqvarna naar Skov-
de een voorsprong van 22 secon%
den op de Sovjet Viatsjeslav Eki^
mov, die zich in de eindsprint
van de achtervolgende groep'
rapper toonde dan de Westduif-
ser Robert Matwew. In de alge-!
mene rangschikking heeft Eki-'
mov een achterstand van 1.13 op"
de Noorse leiderAtle Kvaalsvolr. ■
Torn Cordes is de beste Nede>;
lander. Hij is vijfde op 1.26, net
achter de ritwinnaar van maan-
dag Cornillet.
Manders 9e

" PHILADELPHIA - De Ameri-
kaan Greg Oravetz heeft de Ron-
de van Philadelphia gewonnen.
Hij versloeg na 97 kilometer zijn
medevluchter en landgenoot
Mike Engleman. Beste Neder-
lander was Henri Manders uit
Valkenburg, die negende werd.
Hij was de snelste van het pel<J>-
ton, dat ruim twee minuten na tte
winnaar bij de finish arriveerde.

voetsbeentje tijdens een winter-
sportvakantie, gevolgd door een el-
leboogfractuur, eind maart opgelo-
pen in Milaan- Sanremo. Door al die
ongemakken kwam Theunisse dit
seizoen pas laat op dreef. Enkele
weken geleden bleek hij in het goe-

de spoor te zitten, toen hij met over-
macht in Spanje de Ronde van As-
turië op zijn naam schreef. In Zwit-

# Gert-Jan Theunisse, pechvo-
gel.

seriand reed hij puur op vormbe-
houd voor de Tour. In een van ko-
mende bergetappes had hij zich nog
een keer flink willen testen. Het is
hem niet gegeven. Theunisse kan
maar niet uit de hoek komen waar
de slagen vallen.

Lappenmand
De sterren staan de laatste tijd wel
zeer ongunstig voor Theunisse. Om
de haverklap moet hij in de lappen-
mand plaatsnemen. In november
vorig jaar brak hij drie ribben bij
een partijtje voetbal.Voorts was een
neusoperatie nodig om chronisch
opdoemende voorhoofdsholte- ont-
stekingen te bestrijden. Enkele
maanden later brak hij een midden-

Dubbels: vrouwen dubbel: 1. Navratilo-
va/Shriver (Vst), 2. Savsjenko/Zvereva
(Sov), 3. Novotna/Sukova (Tsj), 4. Fendick-
/Hetherington (Vst/Can), 5. Graf/Sabatini(Brd/Arg), 6. Gigi Fernandez/McNeil (Vst),
7. Adams/Garrison (Vst), 8. Smylie/Turnbull
(Aus), 9. Burgin/Fairbank (Vst/ZaO, 10. De-
mongeot/Tauziat (Fra), 11. Nagelsen-
/Thompson (Vst/Aus), 12. Durie/Mary Joe
Fernandez (Eng/Vst), 13. Bollegraf/Pfaff
(Ned/Brd), 14. Byrne/White (Aus/Vst), 15.
Schultz/Temesvari (Ned/Hon), 16. Scheuer-
Larsen/Tanvier (Den/Fra). Mannen dubbel:
1. Leach/Pugh (Vst), 2. Flach/Seguso (Vst),
3. Fitzgerald/Jarryd (Aus/Zwe), 4. Grabb-
/Patrick McEnroe (Vst), 5. Hlasek/John
McEnroe (Zwi/Vst), 6. Annacone/Van Rens-
burg (Vst/Zaf), 7. Curren/Pate (Vst), 8. Loza-
no/Witsken (Mex/Vst).

Mannen: 1. Ivan Lendl (Tsj), 2. Stefan Ed-
berg (Zwe), 3. Boris Becker (Brd), 4. Mats
Wilander (Zwe), 5. John McEnroe (Vst), 6.
Jakob Hlasek (Zwi), 7. Miloslav Mecir (Tsj),
8. Tim Mayotte (Vst), 9. Michael Chang
(Vst), 10. JimmyConnors (Vst), ll.BradGil-
bert (Vst), 12.Kevin Curren (Vst). 13. Aaron
Krickstein (Vst), 14. Andre Sjesnokov(Sov),
15. Mikael Pernfors (Zwe), 16. Amos Mans-
dorf (Isr).

De plaatsing voor Wimbledon: Vrouwen: 1.
Steffi Graf (Brd), 2. Martina Navratilova
(Vst), 3. Gabriela Sabatini (Arg), 4. Chris
Evert (Vst), 5. Zina Garrison (Vst), 6. Helena
Sukova (Tsj), 7. Arantxa Sanchez (Spa), 8.
Pam Shriver (Vst), 9. Natalja Zvereva (Sov),
10. Jana Novotna (Tsj), 11. Monica Seles
(Joe), 12. Mary JoeFernandez (Vst), 13. He-
lenKelesi (Can), 14. Hana Mandlikova (Tsj),
15. Lori McNeil (Vst), 16. Susan Sloane
(Vst).

Pfaff is 13e geplaatst en Brenda
Schultz (samen met de Hongaarse
Andrea Ternesvari) 15e.

«SÜDEN ~ Wimbledon heeft zich
£hn 'S aangetrokken van de wens
ÉHi ride s Pelersvakbond (ATP) omJol Plaatsing voor het komende
I eIH oi (26 Juni tot 9 Juli) de we"

I anglist te respecteren. Ivan
lm 's uur na winnen van

' »e]- eerste titel op gras (Queens)
eerste geplaatst, maar

vj"ls Becker en vooral Michael
g a *!g zijn door de heren van de All
s glandclub lager ingeschat dan op

nd van de wereldranglijst zou
J lat n- Het plaatsingscomité vindt

>0l de wereldranglijst niet de rang-
l Sorde bij het grastennis weer-wegelt.

jjris Becker is derde geplaatst. De
Ll^e plaats is vergeven aan Ste-
le n 'Derg' de titelhouder, die door

itser op de wereldranglijst
tên gepasseerd. Het wantrouwen

is °Pzichte van Michael Chang, de
Vfa entienjarige winnaar van Parijs,

fl /L ?o mogelijk nog groter. De
jf^)der'^aan staat zesde op de we-
fMa anglijst, maar figureert op de
'J t)k?Jsingslijst van Wimbledon drie
«I 'Wa n lager' n dat terwÜ^ de An"
\f

,gassi, de nummer vier van de
!i *>epft ' zicll niet voor Wimbledon
: V

II opgegeven.
Ot ritf0, aegenen, die werden voorge-

' ïim nen' behoren Jakob Hlasek,

' W Miloslav Mecir, win-

' Ho/ Van het achtmansevenement in
alen en John McEnroe. De

J9R , bledonkampioen van 1981,
V, e« 1984 kreeg zelfs vijfde posi-
* toebedeeld.

''Jst darr>es werd de wereldrang-
-ojvjv Wel gevolgd. Grandslam- en
Hitejï 1Pisch kampioepe Steffi Graf
ty aard als eerste gevolgd door
che a Navratilova. Arantxa San-vers de Spaanse, die Graf in Parijs
<je v-°eg. is zevende. Monica Seles,
ft0 IJtienjarige Joegoslavische, die
&S n°ooit een partij op gras heeft

weid, elfde.
Ne(j

et Vr°uwendubbelspelzijn twee
Maneriandse speelsters geplaatst.

Ilie °n Bollegraf, die een combina-

Evertvol
goede moed

v^STBOURNE - Chris Evert is
bie S°ede moed aan haar Wim-
E)e n"v?orbereiding begonnen.
(j e "^"jarige Amerikaanse won in
b a ccrste ronde van het gras-
tnetn*oernooi van Eastbourne

u "~2, 6-3 van de Poolse Iwona
Verl ynska- Een maand geleden
00

°or Evert in Genève van de
tr0jller>rijkse Barbara Paulus en
cjat .?lch die nederlaag zo aan,
£> 2IJ zich terug trok uit de Open
hui!186 kampioenschappen enj7's\vaarts keerde
aart " Navratilova, Everts
Jaa Jsrivale van de laatste tien
g 0 ' vervolgde eveneens met
voo gevolg haar warming-up
6-i r

fi Wimbledon. Ze won met
Va' 2 van de Britse Jo Durie.
ste de Nederlandse deelneem-
twpf bereikte Brenda Schultz de
Woif ronde- De Heemsteedse
Kurl 0161 6-°- 6A van de Japansegr^'ko Okamoto. Manon Bolle-
Afr, Verloor met 3-6, 2-6 van de
Êf_.f^aanse Ronni Reis.»
bij - Michiel Schapers zet
öri„t , grasbaantoernooi van
reid- ' zijn Wimbledonvoorbe-ee^!ng voort. Hij won er in de
de 1 ronde met 6"2- 3"6- 6"4 vanAmerikaan Robert van t Hof. " Michael Chang figureert op plaatsingslijst Wimbledon dri

plaatsen lager dan zijn zesde stelling op de wereldranglijst.

Christie wil
drug-advieslijn

LONDEN -Linford Christie, die
na de diskwalificatie vah Ben
Johnson in Seoel de zilveren me-
daillewon op de 100 meter, heeft
zich sterk gemaakt voor het in-
stellen van een drug-advieslijn
voor atleten. Het Britse Olympi-
sche comité toonde zich een
warm voorstander van dit initia-
tiefvan Christie, die ookzijn per-
soonlijke hulp heeft toegezegd.
Het is de bedoeling, dat sportlie-
den telefonisch advies kunnen
krijgen over de mogelijke nega-

tieve effecten - zoals een positie-
ve dopingtest - van medikamen-
ten, die hun door artsen worden
voorgeschreven of die vrij te
koop zijn. In het gepresenteerde
rapport wordt ook voorgesteld
een computerlijst bij te gaan
houden van alle verboden stimu-
lerende, verdovende of spierver-
sterkende middelen. Christie
werd vorig jaar door het lOC in
Seoul vrijgesproken, nadat in
zijn urine sporen van stimulantia
waren aangetroffen.

Canada vertegenwoordigt. Tot nu
toe hebben Canadese sportmensen
die positief werden bevonden bij
dopingcontroles geen genade ge-
kregen.

De vraag is, of voor Ben Johnson
een uitzondering zal worden ge-
maakt. Sportminister Jean Charest
wees een comeback van de zwarte
sportheld niet volledig van de hand.
Hij zei erover te zullen nadenken als
het rapport klaar is van de commis-
sie die het dopinggebruik in de Ca-
nadese atletiek onderzoekt.

De Canadese atletiekunie vindt dat
Ben Johnson een kans moet krijgen
om zich te rehabiliteren. Niet alleen
omdat zelfs moordenaars vrijwel
nooit levenslang krijgen, maar ook
omdat Ben Johnson nu zeer goed
bruikbaar is in de strijd tegen do-
ping.

„Ben Johnson kan het symbool
worden van een nieuw tijdperk",
zegt voorzitter Jean-Guy Oullette
van de atletiekunie, „Een tijdperk
waarin de sport vrij is van doping.
Canada zal al het mogelijke doen
om derest van de wereld te overtui-
gen van de noodzaak de doping te
bestrijden". Ouillette gelooft dat
voor Ben Johnson, deheld van veel
kinderen, een belangrijke taak is
weggelegd bij het waarschuwen van
de jeugd voor het gebruik van sti-
mulerende middelen. De atleet
heeft al aangegeven daartoe graag
bereid te zijn.

Fok heeft goede hoop dat Theunisse
volgende week zaterdag in Luxem-
burg aan de Tour kan beginnen. „Ik
schatzijn kansen op zon 60 a70 pro-
cent. Maar ik moet er wel bij zeggen
dat ik me meer laat leiden door
hoop, dan door eenreële kennis van
zaken".

Wimbledon lapt wens spetersvakbond aan laars

Becker en Chang
lager geplaatst
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Een eerste onderzoek in het zieken-
huis van Arosa bracht nog geen op-
helderingover de juisteaardvan het
letsel. Verzorger Bertus Fok: „Er is
sprake van een scheurtje in een rib,
'maar zekerheid daarover hebben
we niet. De gemaakte röntgenfoto's
gaven geen uitsluitsel. Vandaag ho-
pen we meer duidelijkheid te krij-
gen als Theunisse in het ziekenhuis
Eindhoven wordt onderzocht door
een specialist".

Limburgs Dagblad sport Verzorger Fok: 'Er is sprake van scheurtje in rib'

Val brengt Tourdeelname
Theunissein gevaar

Van onze sportredactie

AROSA - Het is hoogst on-
zeker of Gert JanTheunisse
volgende week zaterdag
van start kan gaan in de
Tour de Franee. De wieler-
prof uit de ploeg van PDM
kwam gisteren zwaar ten
val in de zevende etappe
van de Ronde van Zwitser-
land en hield daar een nog
onduidelijke ribblessure
aan over. De Brabander be-
reikte nog wel de finish in
Arosa, maar daar werd be-
kendgemaakt dat Theunis-
se vandaag niet aan het ver-
trek zou komen voor de rit
naar Bellinzona.

Johnsonherovert
harten Canadezen
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____________=_____ PAÜL&SHARK

_^_\ Een pakket vlotte kleding voor
W/Tl v/f_f/if_\ de sportieve man die naast

\g___WÊÊÊÊÊË2-t_w) kwaliteit ook stijl weet te
waarderen.

Pullovers, vesten, jacks, shirts, pantalons en||r accessoires.

KERKRADE
Einderstraat 44 fl _f% w^r^^^Tel. 045-452600
Voelgangersdomein pr vVIJNEN

I Wedden dat u te veel betaalt voor I
I uw autoverzekering? I

Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

" L verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
■ we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem
I. de proef op de som. Eén telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat
I . 't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek____ _
Hogeschool

JTTthoi.ieke Leergangen

Sittard-. , ■ ■ "

EEN TAAL ECHT GOED
llSen? ofHET verleden

BEGRUPEN?
Dat kan via (deeltijd)studie aan de

Hogeschool Katholieke Leergangen Sittard.
Aantogen Duits wotdtbovendien een tekort

geprognosticeerd.
GESCHIEDENIS,ENGELS. DUTTS,NEDEW^S.

Antwoordnummer 1040, 6130 VB, _ui_iu,

JT s-g.
. "

HR" Naam: ■
JJkL Adres:

Postcode/Woonplaats: ■

Wil eraae ontvangen:_&&__ïï%&p^"~<* i
.. --'— .1 I —■ '- ' '

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 15-6-
-1989 zijn de volgende faillissementen:
UITGESPROKEN:
I.H.P.G. Vos, Marschallsingel 7, 6414 GK Heerlen,

v/h h.o.d.n. Uitgeverij Tevo. Rechter-commissaris:
Mr. J.F.W. Huinen. Curator: Mr. B.W.G.Ph. Meijs,
Tempsplein 21-22, 6411 ET Heerlen, tel. 045-
-719005 (flnr. 13667).

2. G.J.J. Franzen, Meendaal 167, 6228 GG Maas-
tricht, v/h h.o.d.n. G.J.J. Franzen. Rechter-commis-
saris: Mr. J.W. Swane. Curator: Mr. E.H.J.M» Doh-
men, Bouillonstraat 8-10, 6211 LH Maastricht, tel.
043-254585 (flnr. 13668).

3. R.E.J. Wagemans, St. Josephplantsoen 10, 6131
VN Sittard, v/h h.o.d.n. Men Only, Steenweg 62,
6131 BG Sittard. Rechter-commissaris: Mr. J.F.W.
Huinen. Curator: Mr. J.G.M. Spronken, Elisabeth-
straat 14, 6161 GT Geleen, tel. 04490-48455 (flnr.
13669).

4. Zelfbedieningsgroothandel Hapa BV, Geleen-
straat 65, 6411 HX Heerlen. Rechter-commissaris:
Mr. J.W. Swane. Curator: Mr. S.L.G.M. Roebroek,
Akerstraat 63, 6411 GX Heerlen, tel. 045-718962
(flnr. 13670).

Vanaf JPS
fBEIERSE ALPEN 7dg 799.-f
IBRUNNEN 5 en 10 dg 499,-f.ILUGANO 7 dg 749.-fIDIANO MARINA 10dg 1079.-1

INICE-MONACO 7 en 10 dg 599.- 1
fPARIJS 2.3,4 en 7dg 139.-f
ILONDEN 4dg 449,-f
fBERLIJN 3 en 4 dg 299,-ffKOPENHAGEN 3 en 4 dg 299,-f

fPORTOROZ-ADRIA 10dg 945,-f
IMERANO-DOLOMIETEN Bdg 799,-f
ITORBOLE-GARDAMEER 10 dg 889.-f
fZELLAMSEE 8 dg 779.-f
fVELDEN-WORTHERSEE 10 dg 1095,-f
fWENEN 7 dg 789,-f
fROME-FLORENCE 10 dg 989,-fI ILOURDES 7dg 699.-f_ IARNSBERG-SAUERLAND sdg 499.-1, IJNORMANDIE-LOIRE sdg 499 - *}==-.

JNOORSEFJORDEN Bdg 1259,- /&Z£ES3M

______________^___m
_

m
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.

________m_m_m_WÊ____________m_w_wm

De vakantie-kollektie is onderweg...
Nieuwe mode die u draagt van juni

Ai
tot en met augustus. Om plaats j

te maken voor al dat moois S
it!l^^4f^SsS. organiseert Stad Parijs ?

*55CS^^ 'n de Saroleastraat JwssflCó js^Jw "■■ 'n zomer Braderie- "
<C __TA_fa± KOITI SnelWant het kaP ïwel eens lekker tt

4L. fl 1 druk worden.

*T ,^^^ ' ______*

■ .. **■" voorde fijnste jaren,
I Saroleastraat 32 Heerlen.

' van uw leven i
__j

i ~

schoenen b.v.
Nulti Stationsstraat 224. lei. 045-241286
Wyckerbrugstraat 38A 6221 ED Maaslncttt
lei 043-210426
Donderdag koopavond tot 8 uur
's Maandags tot 1 uur gesloten

| 'En morgen gaan we onze nieuwe auto ophalen'

Éeen
nieuwe. Maar daarvoor kwamen wij nog een vrij groot jbedrag tekort We klopten dus aan bij de mensen van ÓC

CMVBank En noggeentwee dagenlaterkonden wede auto

CMVBank iser nietalleenvoor de nieuweauto. Ookvoor d«
caravan, een verbouwing en elke andere grote uitgave. We
werkensnel,discreeten berekeneneen schappelijkerente <S*

Van 17.00-21.00uur en zaterdagsvan 9.00-13.00 uur: 06-022727*
Een voorbeeld?

IÉÉI Voor' 12.000.-- betaalt u6O maandelijkse termijnen van
WÈfe f 264,82.Effectieve jaarrenteis 12,3%.Kwijtschelding bij overlijden to 1

—»

- '' ' ' """-

Het leuke nieuws staat in een anderekrant.j
\i i i\___-_WÊÈÈÊÊÊÉ u leest een uitstekend dagblad,

" 11 il ui ii lËMiiiiffitff^Ml _ maar voor al het nieuws uitonze sensa_
tionele opruiming verwijzen we u toch

J^W _mkW-% W_ tfl^ ék I naar onze eigen speciale kwantum

\ m +_ 4ft l^^^^^l m\ \_W\\_ I Vil .# I Die staat weer barstensvol kwali-

HDD M NGSKkAN IINK. I s=t1 IWT X L^ 111 I^* „_—-- - ~ - "~"
~„ i „'.'TT Ook als u nog nooit bij kwantumI r^w» " " 9W _ - -■ - -77 llllr^^^uT^^M6&gooo«w) bentgeweestmoetuonzeopruimings.

"—Z!.. i ■ * ~~ T^^n I krant, besllsteveninkijken; Danzu,tu
dr n-»n oeidis van düibüag luutt^maandag s ju» tv __. *«»**SSSwSSS- J&» vouneaM- C £\..4 zien dat we geen onzin verkopen.( S^Sw rjUlfr |A Als het goed is hebt ude nieuwe
,wo «Ss«ts»«»**

___
„raKBoUC u£ iwOT.4ooan *-« i^A g& |jn^ïJ§-^ -A kwantum krant al thuisbezorgd gekre-

=^&* >i* l^Sl 1^ 1 gen.Ofandersglijdfiedezeweeknog

G/^^\ ssS^^ BuSSH \/ .........^ li^a^^j
xL^ Waarom zullen we duurdoen
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In de eredivisie scoorde Haarlem
met een moyenne van 2.755 toe-
schouwers het laagst.

In de eerste divisie was Heeren-
veen publiekstrekker nummer
één met 4.605 mensen per wed-
strijd. Het gedegradeerde DS'79
kende in het betaalde voetbal de
grootste terugloop. Met 753 men-
sen per wedstrijddag zaten de
Dordtenaren duizend toeschou-
wers onder het gemiddelde van
het seizoen daarvoor.

De drie meest bezochte wedstrij-
den in het betaald voetbal vorig
seizoen waren Ajax-Feyenoord
(52.000), Feyenoord-Ajax (50.289)
en Feyenoord-PSV (45.511). Het
PSV-stadion was vijfkeer uitver-
kocht (27.500): tegen FC Twente,
Feyenoord, Willem 11, Ajax en
Roda JC.

Meer publiek bij
betaald voetbal

Voor hel eerst sinds 1970 lichte stijging
HEERLEN - De toeschouwers-
aantallen in het betaalde voetbal
vertonen voor het eerst sinds
1970 weer een stijgende lijn. Af-
gelopen jaargangtrokken de ere-
en eerste divisie 180.000 mensen
meer dan het seizoen daarvoor.
De ommekeer wordt slechts ge-
deeltelijk toegeschreven aan het
EK-effect. Met name de aantrek-
kingskracht van PSV en het
spannende competitieverloop
deden het publiek besluiten een
toegangskaartje te kopen.

Korbach in
lappenmand

DEVENTER - Go Ahead Eagles zal
het de rest van de na-competitie
moeten stellen zonder trainer Fritz
Korbach. De oefenmeester scheur-
de zijn enkelbanden, bij een ver-
geefse poging in zijn eigen huis in te
breken. Na een operatie wordt hij
waarschijnlijk dinsdag uit het zie-
kenhuis ontslagen.
Na de wedstrijd NEC-Go Ahead
Eagles, zaterdag, bleek Korbach
zijn huissleutels te zijn kwijtge-
raakt. Hij probeerde zich via een
raam toegang tot zijn woning te ver-
schaffen, hij viel daarbij van een
muurtje.
Go Ahead speelt vanavond in Rot-
terdam tegen Excelsior. Assistent-
trainer Henk ten Cate zal Korbach
vervangen. Go Ahead is vrijwel
kansloos in de na-competitie.

NEC mist vanavond tegen Heeren-
veen De Wit, die eveneens één wed-
strijd werd geschorst, wegens zyn
derde gele kaart.

Frans Houben
fluit in

Noorwegen
ZEIST - De Limburgse FlFA-
scheidsrechter Frans Houben uit
Maria-Hoop heeft van de Uefa een
uitnodiging ontvangen om van 17
tot en met 24 juli in Noorwegen te
arbitreren tijdens een groot dames-
voetbaltoernooi. Aan het evene-
ment voor Europese landenteams
(tot en met 18 jaar) zal ook Neder-
land deelnemen.

van alleLimburgse verenigingen
het best. Per duel trok de Maas-
trichtse club gemiddeld 2.455
toeschouwers meer en kwam
daarmee op een totaal van 5.288
per duel. Roda JCkreeg per duel
606 mensen meer binnen haar
poorten (gemiddeld 5.841) en
zelfs Fortuna bleef nog net aan
de positieve kant met een saldo
van 94 mensen meer per duel
(5.682).

ste divisiemocht zich verheugen
in een totaal van 853.769 kijkers
(plus 73.769).
Feyenoord trok in De Kuip
236.064 mensen. 13.886 per duel
en een stijging ten opzichte van
het seizoen '87-'BB met 3.886 kij-
kers. Ajax scoorde met 11.823
(+1.176) net iets minder dan de
Rotterdamse aartsrivaal. De po-
sitieve tendens is ook te bespeu-
ren in Limburg. MW scoorde

In totaal maakten 2.181.826 voet-
balliefhebbers de gang naar een
eredivisiestadion (plus 105.826).
Landkampioen PSV eiste alleen
al een vijfde deel van dat totaal
op: 413.700; oftewel gemiddeld
24.335 bezoekers per duel (2806
meer dan verleden jaar). De eer-

Vier spelers
1e divisie
geschorst

Stehouwer
opvolger
Verbeek

Fortuna zit met
naweeën vliegramp

Volledige dekking risico 's onbetaalbaar voor Sittardenaren

ZEIST - De tuchtcommissie van de
KNVB heeft drie spelers van Go
Ahead Eagles geschorst voor de
eerstvolgende wedstrijd van de na-
competitie, vandaag tegen Excel-
sior. Het zijn Decheiver (zevende
gele kaart), Boere (vijfde) en Wilson
(derde). Decheiver wacht boven-
dien nog een straf voor de rode
kaart, die hij zondag in het duel met
NEC kreeg.

Van onze sportredactie

DOETINCHEM - Arie Stehouwer
volgt de naar Feyenoord vertrokken
Pim Verbeek op als trainer van eer-
ste divisieclub De Graafschap. De
49-jarige oefenmeester was het
laatst in Nederland werkzaam bij
Heracles in de periode '82-'B6. Daar-
voor vertoefde hij acht jaar in Sau-
diarabie en Nigeria. Stehouwer be-
gon in het betaald voetbal als jeugd-
trainer van Feyenoord, welke club
hij na vier jaar inruilde voor Veen-
dam en vervolgens Volendam. Ste-
houwer tekende in Doetinchem een
contract voor een jaar.

" MEPPEN - De Belgische eer-
steklasser Lokeren heeft de Finse
international Marko Myyry overge-
nomen van SV Meppen, uitkomend
in de tweede Bundesliga. Lokeren
betaalt voor de transfer van de 1,61
grote middenvelder ruim 550.000
gulden aan diens oude vereniging
Haka Valkeakoski, die Myyry had
uitgeleend. Meppen kon dat bedrag
niet opbrengen. De Finse bonds-
coach Vakkila juicht de overgang
van zijn loopwonder naar de Belgi-
sche copmpetitie toe.

HEERLEN - De nabestaanden van de bij de vliegramp in Suri-
name omgekomen passagiers worden langzaam maar zeker ge-
confronteerd met de kille, zakelijke gevolgen van de tragedie.
De realiteit ishard. Door het wegvallenvan één ofmeerdere fa-
milieleden gaan velen een onzekere toekomst tegemoet. Emo-
tioneel, uiteraard, maar zeker ook financieel. Ook Fortuna Sit-
tard wordt thans geconfronteerd met de naweeën van deSLM-
ramp.

verzekerd is, en daar bestaat bijna
twee weken na de ramp nog altijd
geen zekerheid over. Chaos is troef
in Suriname. „Het zal nog wel een
tijdje duren voordat we daar een
overzicht van hebben", meldt
woordvoerder Bendter vanuit het
hoofdkantoor van de Surinaamse
Luchtvaart Maatschappij (SLM) in
Paramaribo.

terecht

Hoewel de vreugde over Sigi Lens'
redding de boventoon voert in de
Fortuna-familie, zijn de financiële
gevolgen voor de club niet gering.
„Wij zijn allemaal blij dat Sigi die
ramp overleefde. Wij hopen dat hij
zowel fysiek als psychisch dezeklap
te boven komt. Dat is onze eerste
zorg. Dat staat voorop", zegt Fortu-
na-voorzitter Paul Boels. Het onge-
luk met de DC-8 heeft echter voor
Fortuna meer consequenties. „Sigi
Lens zit momenteel in de ziekte-
wet", zegt Boels. „Het geld dat hij
ontvangt van de ziekteverzekering
zal door de club moeten worden
aangevuld tot honderd procent, zo-
dat hij zijn salaris normaal blijft ont-
vangen. Mocht het herstel van Sigi
langer duren dan zullen we een ver-
vanger moeten aantrekken. Dit zyn
kosten die nergens verhaald kun-
nen worden; die komen bij Fortuna

Bij een ramp als die op de luchtha-
ven Zanderij wordt een beroep ge-
daan op tal van verzekeringen: risi-
co-, levens-, de traditionale reis-, en
de aansprakelijkheidsverzekering.
De veertien voetballers van het zo-
genaamdeKleurrijk Elftal diebij de
tragedie omkwamen, vormen een
apart verhaal. Zij waren, met uitzon-
dering van twee spelers (een ama-
teur en een in België spelende prof)
verplicht verzekerd via de cao voor
contractspelers. Sommige nabe-
staanden kunnen bovendien aan-
spraak maken op de Weduwe- en
Wezenregeling van de CFK, het
pensioenfonds van de Nederlandse
betaalde voetballers.

Die regeling voorziet in een voor het
leven gegarandeerdeuitkering voor
de achtergebleven echtgenote en
eventuele kinderen tot hun meer-
derjarigheid. Aangezien het meren-
deel van de voetballers ongehuwd
was, zal evenwel voornamelijk een
beroep op de verplichte risico-ver-
zekering worden gedaan die bij
overlijden 100.000 gulden uitkeert
aan de nabestaanden.

Ton

g^ADA- Bij internationale at-
*kvvedstrijden in Granada
Ne) hebben Elly van Hulst en
"'s Maas voor Nederlandse over-
gingen gezorgd. Van Hulst zege-
We op de 1500 meter in 4.10.82,r de Sovj et-loopster Natalja Ar-
'°va. Maas won het verspringen
'.83 meter. De speerworp van
!* meter van de Oostduitse Petra
*e was van internationale allure.

egeRob Bare!
- Rob Barel heeft de kwart-

*Non in het Belgische Geel op
Inaam gebracht. De wedstrijd
jde eerste van een Europees cir-

'yan vier. Barel kwam als twee-
"it het water, enkele seconden
lter zijn landgenoot Osse. Op de

hij na 15 kilometer
koploper en bouwde een voor-
Öllg op, die bij het lopen nieter in gevaar kwam. Bij de vrou-
IIging de zege naar Thea Sypes-
v °or Irma Zwartkruis.

Laziat
TZIS - De Fransman Christian
*>at heeft tijdens de traditioneleerkamp in Götzis revanche geno-
-11 voor zijn nederlaag bij de

Spelen. Plaziat, vijfde
Seoel, versloeg de Oostduitse
episch kampioen Christian
lenk. Met een totaal van 8485
llen benaderde Plaziat de beste
statie van dit seizoen (van de
'«"rikaan Dave Johnson, 8549) tot

punten. Bij de vrouwen werd
Oostduitse Anke Behmer met
*Punten winnares.

Vereldrecord
.ME - Bij internationale atletiek-

in Rome heeft de Ita-
*lse Ileana Salvador het wereld-

snelwandelen op de 10 kilo-per voor vrouwen aangescherpt
*2 minuten en 39,2 seconden.

Russen op z'n sterkst
in EK-basketbal

r^KOU - De nationale basketbal-
de wordt komende donderdag in
freb op de derde speeldag van de
j^onde van de Europese titel-

fro geconfronteerd met de sterk-. Ploeg van de Sovjetunie. De
X'npische kampioen gaat in Joe-'^vië op jacht naar herovering
? de Europese titel, die in 1987 in

'u.ene aan Griekenland werd ver-

ch Garastas, die na de gouden
in Seoul de opvolger werd

£ Gomelski, heeft alle sterspelers
De equipe wordt aan-

,voerd door Arvidas Sabonis, de
center van 2 meter 20. Ga-

as heeft drie debutanten opge-ven in zijn ploeg: Berejnoi van*vA. Moskou, Soekharev van Dy-
l^o Moskou en Vetra van Riga.
|j°r het trio moesten Tarakanov,
v^inieks en Pankrasjin, allen van
I Moskou, hun plaats afstaan.
l selectie van de Sovjetunie be-
j^l uit: Sabonis, Goborov, Belos-
i^JJji, Koertinaitis, Volkov, Tikho-
|3o, Kjomitsjoes, Marsjoelenis,
J**. Vetra, Berejnoi en Soekha-

L T
e op de tweede dag de
(^nstander van Oranje, nemen

e d'Antoni mee naar Zagreb. De
i^anse Amerikaan is pas dit jaar
{/^gerechtigd. Het is een ervaren

van 37 jaar.
iy. Italiaanse selectie bestaat uit:
sih oni' Brunamonti, Morandotti,
C^li, Gracis, Magnifico, Dell'Ag-
v '°, Bosa, Carrera, Tacopini, Cos-en Riva.

Huldiging
Jean Bessems

- Morgen, woens-
\%t w°rdt wereld- en drievoudig
it °Pees kampioen Jean Bessems
j6Lr'2ijn' Billard Club Valkenburg
Üt „b!digd in café 't Haantje aan de
g^ 'eterstraat in Valkenburg. Dit
'%e-)Jft om 19-30 uur- Vervolgens
EJ uur) geeft hij voor de liefheb-
*mjS een demonstratieparty biljarts»que.r- 1

Gêne Timmers
onderscheiden

IEUVVENHAGEN - Voetbal-
L eniging Silvia van Nieuwen-
d J?en vierde afgelopen weekein-
v9h bestaansfeest. Een
t0 de hoogtepunten was het
tj^ennen van de zilveren ere-
van verbonden aan de orde
)Uh Ora,ye Nassau aan robijnen
f; 'laris en bestuurslid GeneImmers.

Premies
Paul Boels zet de gedachte dat Lens
misschien wel nooit meer zijn oude
peil bereikt of mogelijk afgekeurd
kan worden voor profvoetbal ver
van zich af. Mocht dat evenwel ge-
beuren dan is de strop voor de Sit-
tardenaren nog groter. Er is welis-
waar een transferwaardeverzeke-
ring voor Lens afgesloten maar die
dekt zeker niet het bedrag dat For-
tuna voor de rechterspits kan vra-
gen. Toen FC Twente twee maan-
den geleden interesse toonde werd
het bedrag van 1 miljoen gulden ge-
noemd. „Wij kunnen de spelers
maar tot een bepaalde hoogte verze-
keren", vervolgt Boels. „De hele
som verzekeren betekent een pre-
miebedrag per jaar dat Fortuna ab-
soluut niet betalenkan".

" ,Mocht het herstel van Sigi Lens langer duren dan zullen we een vervanger moeten aantrek-
ken. Dit zijnkosten die nergens verhaald kunnen worden; diekomen bij Fortuna terecht."

Foto: PETER ROOZEN

ALMERE - De Judobond Neder-
land (JBN) heeft Wim Visser (41)
aangetrokken als bondscoach voor
de mannen. De JBN sloot met de
Nymegenaar een verbintenis tot de
Olympische Spelen van 1992. Vis-
ser, als clubcoach vaak een dwars-
ligger, kon zich vinden in de „werk-
bare voorwaarden", die de ambi-
tieuze judobond hem bood.

Die voorwaarden zijn verwoord in
de Topsportnota, die het bestuur
van de JBN binnenkort laat ver-
schijnen. Het jawoord van de con-
troversiële Visser heeft de JBN
goeddeels te danken aan de nieuwe
voorzitter Frans Hoogendijk, die
een half jaar geleden aantrad. „Er
waait een totaal nieuwe wind", con-
stateert Visser. „Het oude bestuur
zou nooit zon duidelijk standpunt
pro topsport hebben ingenomen".
De JBN wordt sinds gisteren finan-
cieel gesteund door hoofdsponsor
Big Boss, een keten van bedrijven
voor dpé-het-zelvers. Met de gelden
van subsponsors ontvangt de judo-
bond tot 1992 400.000 gulden. De
eigen bijdrage van de JBN inbegre-
pen is er tot de Spelen van Barcelo-
na een kleine zeven ton beschikbaar
voor topjudo.
Visser, die clubcoach is van de win-
naar van Olympisch brons, Ben
Spijkers, en Nederlands beste
zwaargewicht Hans Buiting, volgt
Chris deKorte op.DeKorte werd na
strubbelingen tijdens de Europese
landenstrijd in Visé op een zyspoor
gezet. Volgens Hoogendyk is het zo
goed als zeker dat de vroege func-
tionaris bij de JBN in dienst blijft
als technisch adviseur.

Hoe dan ook, de verschillende assu-
rantiemaatschappijen draaien al da-
genlang opvolle toeren om depolis-
sen op te diepen en aan de praktijk
te toetsen. „De dood staat buiten
discussie", luidt de algemene con-
clusie. „Elke maatschappij zal tot
uitkering overgaan". Mits men maar van zaken die wordt bevestigd door

Van Eeuwijk. „Er liep een aantal
verzekeringen voor een aantal spe-
lers van het Kleurrijk Elftal. Geen
collectieve verzekering. Daar zijn
afspraken over gemaakt. Verder wil
ik er niets over kwijt".

De nieuwelingen by Caesar heten
Gilbert Hautvast (Geleen), Richard
Gerringa (SVN), Eric Merk (Eupen),
John Hancocks (Heer), Leo Rem-
mers (Vinkenslag), Eugene Laurens
(Obbicht), Dick Hendriks (Urmon-
dia) en Henk Odekerken (Corioval-
lum). By de club uit Beek vertrek-
ken John van Hooren (SCG), Bram
Katjily (RKVCL) en Henny Heuts
(GSV'2B).

V en L wint
ïason-toernooi

Artikel 15 van de arbeidsovereen-
komst voor het betaalde voetbal
verplicht werkgevers (clubs) ertoe
zich aan te sluiten bij de collectieve
ongevallenverzekering, via de firma
Stibbe-Meyster bij Lloyds afgeslo-
ten. Vreemd genoeg hebben twee
clubs zich daar altijd aan onttrok-
ken (PSV en AZ), zij wendden zich
tot andere maatschappijen. Aange-
zien dat voorbeeld in de loop der
tijd door meer profclubs werd ge-
volgd, kwamen de VVCS (spelers-
vakbond) en deFBO (belangenvere-
niging van de clubs) onlangs bij de
onderhandelingen over de nieuwe
cao een toelichting op de bepaling
overeen, die geen twijfel meer liet
bestaan. Het heeft clubs altijd vrij
gestaan andere voorzieningen te
treffen, als dat maar naast de collec-
tieve overeenkomst geschiedde.
Deelname aan de collectieve verze-
kering is nu eenmaal wettelijk ver-
plicht.

HEERLEN - Leonidas, nieuwko-
mer in de eerste klasse F, gaat niet
zonder versterkingen het nieuwe
seizoen in. De ploeg uit Maastricht
kon de volgende nieuwe spelersna-
men noteren: Hans Vrijhoeven
(Eijsden), Ger Blaazer (Polaris),
Henny Florax (Heer), Harold van
der Heyden (Partij), Wally Nicolaes
(Sp. Caberg), Lucien Brepoels
(MXC), Math. Dizzy (St. Pieter), Eric
Smits (MVV), Wil van de Boom
(RKWL), Ron Mulkens (Maas-
trichtseBoys). Vertrekkers: Ron Ei-
sen (hulptrainer MW), Lambert
Niesten (St. Pieter), Marcel Ritzen
(Polaris) en Milo Muijtjens (ge-
stopt).

HEERLEN - Niet zoals eerder ge-
meld de Heerlense tweedeklasser
Oranje Nassau degradeert naar de
derde klasse van de nationale ten-
niscompetitie, maar het eerste team
van Maasbree.

Maasbree
degradeert

Het toernooi kende, mede door de
schitterende weersomstandighe-
den, een perfekt verloop. Twintig
velden waren er nodig om de meer
dan 900 handbalwedstrijdente kun-
nen laten spelen. Via de computer
werd alles piekfijn geregistreerd.

VALKENBURG- Het 22e interna-
tionale veldhandbaltoernooi van
het Valkenburgse Auto Caubo
lason werd bij de dames gewonnen
door Herschi/V en L uit Geleen ter-
wijl het team van 'oud-Sittardia'
evenals vorig jaar in de landelijke
klasse de sterkste bleek.

gingen. „Wij zullen die clubs voor 1
juli van dit jaar wederom een for-
mulier toesturen", aldus directeur
Kombrink. „Meer kunnen we ook
niet doen. We hebben geen sanctie-
mogelijkheid. We melden het bij de
VVCS en de FBO, en daar laten we
het verder bij".

Het merendeelvan declubs dat zich
niet aan de cao houdt, is verzekerd
via het bureau Van Eeuwijk in Ede,
een tussenpersoon op het gebied
van verzekeringen en hypotheken.
Van Eeuwijk was ook degene dieuit
naam van de Stichting Kleurrijk
Voetbal de verzekeringregelde voor
de trip naar Suriname. Volgens Re-
naldo Sedney, bestuurslid van de
Stichting, is er evenwel geen collec-
tieve verzekering voor de voetbal-
lers afgesloten. Hoogst ongebruike-
lijk voor dit soort reizen. Een gang

Hoewél de toelichting een terug-
werkende kracht kent tot 1 julivan
het vorig jaar, ontbreken bij Stibbe-
Meyster nog altijd de inschrijffor-
mulieren van zon tien vereni-

Formulier Roermond, dat in de Brabantse
klasse moet spelen, krijgt verster-
king van Lesly Gielkens (Tiglieja),
John Taihuttu (VOS), Ludovicus
(Herten), Frank Vogels (Leeuwen)
en Peter Vogels (Maasbracht). De
vertrekkers zijn Math. Bongers
(Victoria), Roel Gubbels (Rios'3l)
en Geert Smits (Swalmen).

lotto en toto
Nieuw bij de Maastrichtse club:
Math. Pleumeekers (Heer), Abdirra-
hin (Minor), Lambert de Waal
(RKHSV), Lucas Mertens (Almania)
en Richard Hermans (MVV).

Bij Vinkenslag vertrokken Leo
Remmers (Caesar), Jan Leenders
(St. Pieter) en JeanBlauw (Amelie).GELEEN - De finale heren-dubbel

B in het DSM-toernooi heeft geen
Limburgse winnaars opgeleverd.
De Brabanders Adriaan Arends en
Michel van der Sande eisten de
eindzege in dit onderdeel op. In de
finale versloegen ze Jeroen de Jong
uit Nieuwenhagen en Arjen Tim-
mers uit Heerlen met 6-4; 7-5.

DSM-toernooi

Parmingen zag drie spelers vertrek-
ken: Wim Cuppen (Venray), John
Rongen (Volharding) en John He-
sen (Wilhelmina'oB). Een nieuwe
speler kwam: Robert Janssen van
Eindhoven.

Schaken
h: i,dt«ker Rotterdam: afgebroken partij-
\*n m ronde; Nunn - Timman 0-1; Vagan-
%, Nogueiras 1-0; 13e ronde: Seirawan -
Ktl?J an °-l: Short - Van der Wiel 0-1. Uit-
fi - ue Partij: 7eronde: Ljubojevic - Salov

**riri'N<JJ: 1.Karpov (Sov) 8 1/2 (11) 2. Timman
Niln ?J 12> 3 Vaganjan (Sov) 7 1/2 (12) 4.
kjjng) 6 1/2 (12) 5-6. Short (Eng) en So-
Nov YÏ.ov) beiden 6(11) 7-9. Seirawan (Vst),
'bj ,<Sov) en Van der Wiel (Ned) allen 6
Hls!." 11- Sax <Hon> en Nogueiras (Cub)
Ssr£ 5 1/2 <n> 12-Ehlvest (Sov) 5 (11) 13.
l 2) u Pov(Sov) 5 (12) 14. Ljubojevic (Joe) 4
\ (?: Portisch (Hon) 3 1/2 (11) 16. Hjartar-UJs) 3 (11).

Atletiek
i* Jon tle Junioren KNAU Weert: le klas-
'!.,). '>Kens: 100 m. j Weyers n.4; _. Jitan
1 i.._\ vyent 11.5; 400 m: 1. Van Uden 50.4;■»: \^ 50.7; 800 m: 1. Buelens 2.00.3; 3000

" wenrung 9.19.4; 110 m horden: l.Reek

sportbulletin streek 6893; 8. Venray 6590; 12. Edam 6371;
47. Heythuysen 5.120; 55. De Komeet 4693;

.63. Unitas II 3535; 66. Weert 3191; 74. AVON
2070. 2e klasse meisjes: 1. AV 56 6519; 2.

-15.5; 2. Braeken 16.7;hoog: l.Creemers 1.85;
pols: l.Reek 3.75; ver: l.Vyent 6.33; drie-
sprong: l.Vriesema 12.07; kogel: 1. Bellu
11.88; discus: 1. Bellu 40.00; speer: 1. v.d
Putten 49.10; 4xloo m: I.Unitas 44.8; 3. Te-
gelen 45.6; 4. Achilles Top 46.2.1 eklasse
meisjes: 100 m: 1. v.d. Roest 12.3; 2. Van
Hoof 13.0; 400 m: l.Van Grinsven 1.00.9; 2.
Wagelaar 1.02.3; 800 m: 1. Wiertsema 2.17.6;
2.Ruyters 2.23.8; 100 m horden: l.De Theije
18.9; hoog: l.Vollenbroek 1.50; ver: 1. v.d.
Roest 5.63; 2. Van Hoof 4.93; 3. Cootjans
4.82; kogel: l.v.d Weegen 8.49; discus:l.
Meertens 23.20; speer: De Bruin 33.14;
2.Aussems 31.78; 4xloo m: 1. HAC 50.0; 2.
Unitas 51.9;^. Achilles Top 52.6. 2e klasse
jongens: 100 m: 1. Weemaes 11.0; 400 m:
l.Counotte 50.5; 800 m: 1.Gielen 2.04.8; 3000
m: Ï.Smits 9.03.4; hoog: l.Geelen 1.95; 2.
Crooymans 1.85; 3. Zaar 1.80; ver: l.Ma-
chiels 6.25; 2. Crooymans 6.05; kogel:
l.Vrenckèn 14.64; discus: l.Vrencken 37.28;

speer: 1. Alkim 43.52; 4xloo m: 1. De Ko-
meet 45.5; 2. Venray 46.0; 3. Kimbria 46.3.2e
klasse meisjes: 100 m: l.Habets 13.3;400 m:
l.Hofmans 1.02.6; 2. Fievez 1.03.2; 800 m:
l.Hofmans 2.22.2; 2. Laarmans 2.22.5; hoog:
1. Verdonschot 1.65; 2. Cybulski, Fievez
1.50;ver: 1. Soerensen 4.72; kogel: l.Hacken
10.93; 2. Verdonschot 9.22; discus: l.Hacken
30.10; speer: 2.Erckens 24.84; 2.Verstappen
23.94; 4xloo m: l.Kimbria 50.7; 2. Weert
52.1; 3. Venray 53.0.

Eindstanden atletiekcompetitie junioren:
le klasse jongens: 1. AAC 15.136 pnt; 2.
Hera 14.785; 3. Hollandia 14.473; 8. DEM
13.926; 25. Unitas 12.658; 42. Achilles Top
11.138; 53. Tegelen 9.680. le klasse meisjes:
1. DEM 13.908; 2. Sparta 13.576; 3. Rotter-
dam 13.283; 8. Nijmegen 12.559; 31. Unitas
10.309; 33. Achilles Top 10.135; 44. Tegelen
8.665; 49. Unitas II 2.490. 2eklasse jongens:
1.Kimbria 7118; 2. Startbaan 7071; 3. Fivel-

ATC 75 6438; 3. Kimbria 6363; 12. Groene
Ster 5833; 16. Venray 5632; 62. Komeet 3551;
63. Weert 2875.

Paardesport
Military Brabant: 1. Lips, Rütchen's Tango
48.40 punten, 2. Mandy Stibbe. Park Vieuw
63.20, 3. Eddy Stibbe, Haeday 70,60, 4. Lips,
Rüttchen's Honey 72,40, 5. Brugman, May-
fair 80.00, 6. Ullings, Kit Fielding 83.60.

Golf
Open Amerikaans kampioenschap in Ro-
chester: 1. Strange (VS) 278 (71-64-73-70). 2.
Beek (VS) 279 (71-69-71-68), Woosnam (Wal)
279 (70-68-73-68), McCumber (VS) 279 (70-
-68-72-69), 5. Claar (VS) 280, 6. Ozaki (Jap) en
Simpson (VS) 281, 8. Jacobsen (VS) 282, 9.
Olazabal (Spa) en Kite (VS) 283.

DEN HAAG - De resultaten, onder
voorbehoud, van Lotto nummer 24
zijn:

eerste prijs 1 winnaar die bruto
’312.208,60 ontvangt; tweede prijs 1
winnaar die bruto ’150.000,00 ont-
vangt; derde prijs 112 winnaars die
ieder bruto ’ 1.393,70 ontvangen; vier-
de prijs 4.044 winnaars die ieder
’38,60 ontvangen; vijfde prijs 56.323
winnaars die ’5,- ontvangen.

Cijferspel 24: 6 cijfers goed 1 winnaar.
Toto 24: eerste prys geen winnaar;
tweede prijs 5 winnaars die ieder bru-
to ’ 1.164,10 ontvangen; derde prys
126 winnaars die ieder ’115,40 ont-
vangen.

MUNCHEN - De voetbalbond
van Joegoslavië heeft toestemming
gegeven voor de transfer van inter-
national Radomir Mihailovic naar
Bayern München. Gewoonlijk mo-
gen spelers uit Joegoslavië pas naar
het buitenland vertrekken als ze 27
jaar zijn. Mihailovic is 24. De West-
duitse kampioen moet ruim ander-
half miljoen gulden betalen voor de
Joegoslaaf, diebinnenkort voor drie
jaar tekent.

Bom lijfde Ger Creemers (Armada),
Ger Vergoossen (St. Joost), Maarten
van Lieshout (SVM), John Lutjens
(MW'O2), Raymond de la Croix (St.
Joost),Victor Duysens (Armada) en
Harry Driessen (Haslou) in. Luc
Dormans (Holturn), Mauricevan der
Wey en Ronald Lauynen (Linden-
heuvel) vertrokken.

BigBosshoofdsponsor judobond

Wim Visser
bondscoach
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verbouwen meer verstand dan Praxis. aanbiedingen. Waar u ongetwijfeld net zoveel trek in hebt U^ l^JS^^^f S^É M^H V r__^i-i^^^^-\\. _^

Loopt u maar eens door die brede gangpaden. Kijk want ze leveren val gauw tientallen guldens voordeel op. il lil] ll_\\Hi I _t4HHi'i HEERLEN, HEERLERBAAN 23^, , , iÉiHHiSiii&iiJati^ DONDERDAG-KOOPAVOND
noeruimallesisopgezetHoeoverzichtelijkallesgerangschiktis. Kortom, reden te over om morgen even langs te gaan bij
Hoe makkelijk uuw weg vindt Ja eigenlijk ziet unu pas voor Heerlerbaan 239. ELKE KLUS BEG N BI PRAK'
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