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Arts liet Kotälla sterven
£EN HAAG - De oorlogsmisda-
"'ger Kotalla heeft in 1979 pas-s'eve euthanasie ondergaan. Dat
Vertelt de internist die besloot destervende nazi geen medicijnen
"leer te geven, dr J. Hers. Hers
verklaarde gisteren dat Kotalla,|^__

die in Nederlandeen levenslange
gevangenisstraf uitzat, met me-
dicijnen nauwelijks langer meer
zou hebben geleefd. Als medicus
vond Hers het volstrekt zinloos
de man nog iets toe te dienen.

Kotalla had al eerder een beroer-
te gehad, maar in 1979 was hetecht mis. Hers, oud-verzetsman
die een concentratiekamp over-
leefde: „Hij was in zon slechte
conditie dat hij de batterij pillen
die hij moest slikken weer uit-

spuwde. Ik zei: dit is onzin, je
moet deze therapie gewoon sta-
ken. Natuurlijk, het is een vorm
van euthanasie."
Hers ontkende gisteren nadruk-
kelijk dat hij passieve euthanasie
heeft toegepast om de oorlogs-
slachtoffers het naar Duitsland
sturen van een zieke Kotalla te
besparen. „Hij was al stervende.
Hij had niet eens meer vervoerd
kunnen worden." 1

ABP
]£ onderhandelingen daarover metjïï ABP (950.000 deelnemers), het
Ij^GM (350.000 deelnemers) en de
C^ken (140.000 deelnemers) verlo-

'uiterst positief, aldus De
f^n. Bij de bepaling van het be-
H*B dat de werknemer mag meene-r*l Wordt gerekend met een rente

op ingelegd pensioengeld van circa
8 procent. Daarop wordt een kor-
ting aangebracht om pensioenfond-
sen in staat te blijven stellen voor
nieuwkomers die toch een pen-
sioenbreuk meenemen die breuk te
helen.

Vooral de overstap van een pen-
sioen gabaseerd op levensjarennaar
een op indexatie heeft zin, aldus De
Vlam. Dit kon voorheen een groot
verlies opleveren. Dat wordt voor
circa 80 procent voorkomen door
het pensioengeld over te dragenaan
het nieuwe pensioenfonds.

Kamerdebat
over geschil
met Koeweit

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - De Tweede Kamer
wil nog deze week schriftelijk op-
heldering over de feitelijke gang
van zaken in de 'Hollandia-Kloos-af-
faire'. WD en PvdA zijn verbaasd
dat om een financieel meningsver-
schil de diplomatieke relatie met
Koeweit op een laag pitje is gezet.
De Kamer zal mogelijk volgende
week nog met minister Van den
Broek (Buitenlandse Zaken) en pre-
mier Lubbers over deaffaire debat-
teren.
Vanwege de betrokkenheid van mi-
nister-president Lubbers, spelen
VVD en PvdA de zaak voorlopig
niet hoog op. Lubbers is grootaan-
deelhouder van Hollandia, en heeft
zich er persoonlijk voor ingezet dat
Koeweit haar schuld aan de Neder-
landse overheid betaalde. De Ne-
derlandse vordering op het emiraat
ontstond toen Koeweit weigerde
Hollandia 50 miljoen te betalenvoor
de bouw van een hangar.
Het gaat beide fracties er vooral om
te achterhalen of vaker diplomatie-
ke relaties worden bevroren om een
zakelijk meningsverschil uit te
vechten, en om te achterhalen in
hoeverre in het optreden van de mi-
nister-president sprake is van ver-
strengeling van belangen.

" Zie ook pagina 5

Ook British Airways doet mee

Samenwerking KLM
en Sabena rond

Van onze correspondent
BRUSSEL - De KLM en British
Airways nemen per 1 januari 1990
elk een belangvan 20 procent in het
vliegbedrijf van Sabena, de Belgi-
sche nationale luchtvaartmaat-
schappij. De resterende 60 procent
blijven voorlopig in handen van Sa-
bena (de Belgische staat) zelf.
De samenwerking tussen Sabena,
KLM en British Airways werd giste-
ren bekendgemaakt door Sabena-
topman Carlos van Rafelghem.

Op 7 juli zullen de raden van be-
stuur van de drie. maatschappijen
de plannen moeten goedkeuren, en
vervolgens ook de drie regeringen
en de Europese Commissie, die
moet bezien of devrije concurrentie
in de Europese luchtvaart geen ge-
vaar loopt.
Sabena neemt geen aandeel in KLM

of British Airways, zo is medege-
deeld. Er komt ook geen fusie van
de drie.
Sabena (Société Anonyme Beige de
I'Exploitation de la Navigation
Aerienne) is de kleinste van de drie,
British Airways de grootste. Sabena
zocht al jaren samenwerking om te
kunnen overleven als na 1992 de
luchtvaart in de EG volledig wordt
geliberaliseerd.
Dan zal een zware concurrentieslag
losbartsen, die de maatschappij al-
leen niet zou kunnen bolwerken. De
samenwerking is zowel voor KLM
als BA gunstig, ook in het licht van
de liberalisering van de Europese
luchtvaart. De Britten kampen met
een enorm ruimtegebrek op de Brit-
se luchthavens en in het Britse
luchtruim.
De drie luchtvaartmaatschappijen
vullen elkaar ook wat lijnennet be-
treft goed aan.

Ook ABP zal waarschijnlijk tekenen

Fondsen akkoord over
helen pensioenbreuk

Van de redactie binnenland

4'LBURG - Pensioenfondsen waarbij in totaal 870.000 werk-
Perners zijn aangesloten, zijn met terugwerkende kracht tot 1
fnUari van dit jaar overeengekomen de pensioenbreuk voor| ca 80 procent te helen. Het gaat onder meer om werknemers

de metaalnijverheid, de metaalindustrie, architecten, wo-J^gbouwcorporatiesen personeel van Stork en Volvo. Bij een
Verstap van baan binnen dit circuit kan een groot deelvan hetJ'Selegde pensioengeld worden meegenomen naar het pen-
°enfonds van de nieuwe werkgever.
t_, . _ „ . ...
j^ordvoerder De Vlam van de ge-
."nenlijkepensioenfondsen is
t"* betrokken geweest bij de on-
l^handelingen tussen pensioen-
jjjdsen die pensioenaanspraken

(optrekken voor inflatie)
l'ondsen op basis van het levens-enDe gjnsei (de nieuwe werkgever
£lt de werknemer schadeloos voor
,l Pensioenbreuk). Hij voorspelt

dat binnen enkele
fanden ruim 2,3 miljoen werkne-
j r̂s in staat worden gesteld hun in-t'egde pensioengeld bij verande-

' van baan mee te nemen.

Helikopters
De circa 575 passagiers werden door
het Noorse marineschip 'Senja' van
boord gehaald. Een groep van zon
75 oudere passagiers is per helikop-
ter overgebracht naar het plaatsje
Longyearbyen op Svalbard, het
hoofdeiland van Spitsbergen. Velen
van hen brachten urenlang door in
reddingboten of op het ijs in kille
mist bij een temperatuur rond het
vriespunt. Ook 120 van de circa 380
bemanningsleden werden van
boord gehaald, toen het schip door
de kapotte pomp dreigde te zinken.

Het is nog onduidelijk hoe het onge-
luk heeft kunnen gebeuren. Vol-
gens het Russische ministerie van
zeevaart was de zee rustig. Maar er
hing een dikke mist, die de stuur-
man het zicht op het ronddrijvende
ijs kan hebben benomen, aldus het
ministerie.

De Maxim Gorki maakte een cruise
naar de Noordkaap, die begon in het
Westduitse Bremerhaven. De Ma- ,
xim Gorki is in West-Duitsland ge-
bouwd en kwam in 1969 in de vaart. (
Het schip werd in 1974 aan de Sov-
jetunie verkocht. Het schip is met
alle moderne apparatuur uitgerust)
en geldt als het vlaggeschip van de I
Russische cruisevloot.

Opvarenden overleven aanvaring

Passagiersschip
loopt op ijsberg

SPITSBERGEN - In de Noordelij-
ke Ijszee, 300 km ten westen van
Spitsbergen, is een Russisch passa-
giersschip in de nacht van maandag
op dinsdag in aanvaring gekomen
met een ijsberg en lek geslagen. De
circa 575 passagiers, onder meer af-
komstig uit de Bondsrepubliek en
Nederland (drie personen), en een
deel van de 380 bemanningsleden
werden door helikopters en een
vaartuig van de Noorse marine van
boord gehaald. Er zijn geen doden
gevallen. Wel zouden enige passa-

giers botbreuken hebben opgelo-
pen.

Aanvankelijk dreigde het schip, de
196 meter lange 'Maxim Gorki', te
zinken, omdat de pompinstallatie
waarmee het binnenstromende zee-
water werd weggepompt het na eni-
ge tijd begaf. Maar bij de slagzij ma-
kende oceaanstomer arriveerden
gisteren bijtijds nieuwe pompen die
het werk van de defecte pomp kon-
den overnemen.

Olifanten Krone in centrum Heerlen

Tropische
taferelen
Van onze

verslaggever

HEERLEN - Het
was, gelet op de tem-
peraturen die mo-
menteel gemeten
worden, niet een
zon heel vreemd ge-
zicht die stoet van
tien olifanten gister-
avond door het cen-
trum van Heerlen.

Van het stations-em-
placement aan de
Parallelweg waar ze

met de trein waren
aangekomen trok-
ken de dikhuiden
richting het Bekker-
veld waar circus
Krone zijn tenten
heeft opgeslagen.

Onderweg keken ze
met belangstelling
naar de drommen
mensen, die vooral
in de buurt van het
Bekkerveld een kijk-
je kwamen nemen.

Eerder op de dag
had het nijlpaard

Poppaa van circus
Krone bijna het
loodje gelegd. Het
dier had aardig last
van de warmte en de
verzorgers zagen dat
het veel te lang zou
duren voordét het
bassin voor het nijl-
paard klaar zou zijn
aangezien er nog
geen wateraanslui-
ting was. Men sloeg
alarm bij de brand-
weer van Heerlen.
Deze rukte met
spoed uit en vulde in
een mumvan tijd het
nrjlpaarden-'badje'.

Krone begint in
Heerlen aan een gro-
te tournee door Ne-
derland en België.
Donderdagavond is
de première in Heer-
len waar het circus
nog tot en met zon-
dag 25 juni te zien zal
zijn.

" Begeleid dooreen motorvan depolitie met achterop
de dompteur trokken de tien olifanten door het cen-
trum van Heerlen.

Foto: CHRISTA HALBESMA
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Braks wacht op
nieuw advies

draf- en renbaan
Van onze verslaggever

DEN HAAG - Minister Braks van
landbouw en visserij neemt de ko-
mende weken nog geen definitief
besluit over de draf- en renbaan
Limburg (DRL). Hij overlegt eerst
op 29 juni aanstaande met de vaste
kamercommissie voor landbouw.
Verder wacht hij een advies van het
Centraal Fonds Draf- en Rensport
iCFDR) af. En deze reactie laat nog
sen paar weken op zich wachten.

Dat schrijft de minister in een brief
aan devaste Kamercommissie voor
landbouw. Zoals gisteren bekend
werd, heeft de Nederlandse Her-
structurerings Maatschappij (NE-
HEM) de minister geadviseerd om
detlraf- en renbaan in Schaesberg te
sluiten wegens gebrek aan levens-
vatbaarheid.

0 Zie verder pagina 17

In Nederland
twee miljoen
cara-lijders

DEN HAAG- De overheid besteedt
te weinig aandacht aan de ernstige
gevolgen van cara voor de Neder-
landse samenleving. De kwaliteit
van het levenvan 1,5 a 2 miljoen Ne-
derlanders wordt langdurig en ern-
stig aangetast door cara, verzamel-
naam voor chronischeziekten zoals
astma, bronchitis en longemfyseem.
De behandeling van cara kost de
maatschappij jaarlijks minimaal 1
miljard gulden. leder jaar sterven
circa 11.000 mensen rechtstreeks
dan wel indirect ten gevolge van
cara.

Dit blijkt uit een aan door het IMTA
(institute for medical technology as-
sessment) uitgevoerd onderzoek dat
gisteren aan J. Verhoeff, directeur
Gezondheidszorgvan het ministerie
van WVC, is overhandigd. Onder-
zoeker drs M. Molken oefent kritiek
uit op het feit dat de overheid drie
keer zoveel geld aan hart- en vaat-
ziekten uitgeeft dan aan cara, hoe-
wel jaarlijks minder mensen aan
hart- en vaatziekten dan aan cara lij-
den.

Het ministerie van WVC besteedt in
haar onlangs gepubliceerde ont-
werp-kerndocument gezondheids-
beleid geen aandacht aan cara. Ver-
hoeff kondigde aan het ontwerp op
dit punt aangepast zal worden, voor
het eind dit jaardoor deTweede Ka-
mer wordt behandeld.
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strips en in gesprek

Lezeressen huldigen bekende weekbladcolumniste

Scheherezade (75) heeft
vol Carré aan haar voeten
AMSTERDAM - In een
tropisch en bomvol Carré
klonk maandagmiddag
het 'lang zal ze leven' voor
Miep Racké. Een staande
ovatie besloot de viering
van haar 75e verjaardag.
Gisteren zette ze zich weer
aan het schrijven van haar
'Cocktail', die elke week
in Libelle verschijnt. De
lezers van dit blad kennen
Miep dan ook beter onder
de naam Scheherezade.
En talloze anderen als de
schrijfster Maria Oom-
kens, het pseudoniem
waarmee ze op 37-jarige
leeftijd haar schrijfcarriè-
re begon. „Schrijven is
tien procent inspiratie, de
rest is volhouden en door-
zetten", meent Miep Rac-
ké.

Het optreden in Carré was een ver-
jaarscadeau van het familieweek-
blad. De zaal was in twee dagen
uitverkocht; 1750 kaarten voor
twintig gulden per stuk. Miep, of
Sche, zoals ze liefkozend door de
redactie van het weekblad ge-
noemd wordt, is mateloos popu-
lair.

Het podium van Carré, maandag-
middag. Een beetje verdwaald a^n
de rand van de bühne pianist Har-
ry de Groot. Op het midden van
het podium een groot bloemstuk
met veel gele bloemen. Een lesse-
naar en een kannetje water, verder
niets, behalve Miep dan. Een wat
hoge stem, klein van stuk, grijs,
maar voortdurend met een guitige
blik.

Bussenvol
„Heerlijk toch, dat mens schrijft
zoals ze nu praat. Of is het anders-
om"? Uit het hele land zijn de da-
mes met bussenvol naar Amster-
dam gekomen om haar te horen
vertellen. Oneerbiedig om te zeg-
gen dat Carré veel weg heeft van
een congres van de gezamenlijke
plattelandsvrouwen. Zegt een re-
dactricevan Libelle: „Hier zit onze
doelgroep. Of liever, een deel van
ervan, want we richten ons na-
tuurlijk ook op een jonger deel
van de bevolking".

En Scheherezade: „Als je mensen
in de hoogste kringen meemaakt,
of mensen die echt wat gepres-
teerd hebben, danzijn dat meestal
heel gewone mensen. Als je gewo-
ne mensen meemaakt, zoals hier
in de zaal, zijn ze ook heel erg lief.
Maar pas op voor wat daar tussen
zit".

Miep, want zo wordt ze het liefst
genoemd, geniet van haar optre-
den. Met een verve, waar menig
artiest nog watvan kan leren, ver-
telt ze de zaal wat ze in haar lange
carrière heeft meegemaakt. „Joh",
zal ze later zeggen, „als je zoveel
mee mag maken als ik, dan hoefje
je geen zorgen te maken om een
vol Carré. Voor mij is er geen ver-
schil tussen Carré en een optreden
in de plaatselijke bibliotheek".

Haar vier levens, als kind, als pril
schrijfster van stukjes voor het
weekblad („soms moest ik wel
eens wat fantaseren, anders zou
die column niet geplaatst worden
en dat scheelde toch weer twee
tientjes"), als vertelster op lezin-

gen door het hele land en voor Ne-
derlandse kolonies in het buiten-
land, en als boekenschrijfster. Ze
heeft haar optreden aardig voor-
bereid. Veel humor, maar steeds
ook die serieuze noot. Want voor
het weekblad is ze een perfecte
ambassadrice om denodenvan de
Derde Wereld te lenigen.

" Nog eenmaal beantwoordt Scheherezade vragen van
lezeressen, nu op het podium van Carré.

Ontwapenend
Ontwapenend ook, zoals ze vertelt
over haar bezoek aan dekoninklij-
ke familie. Doodsbenauwd waren
ze geweest: ze pleegt immers
iedereen met 'lieverd' en 'jochie'
aan te spreken. 'Jochie', tegen
prins Bernhard. Ze vergiste zich
gelukkig niet, het bleef 'Hoog-
heid.

Na de pauze komen de vragen uit
het publiek. Ze schatert het al uit
van herkenning, nog voor ze de
vraag voorgelezen heeft. Al die
verheerlijkingen in deLibelle van
de laatste weken, of ze daar niet
verwaandvan wordt? „Welnee, nu
niet meer. Vroeger misschien wel.
Maar nu is het alleen nog maar
fijn". Applaus. Of haar man, de
kinderen en kleinkinderen in de
zaal even willen staan. Oei, maar
jawel hoor. Enige ergernis op de
gezichten, maar dan staan er plots
zon twintig personen. Het pu-
bliek staat ook op en geeft ze een
donderend applaus.

Hoelang gaat ze nog door? „Tot ik
bejaard word", roept ze. Als bood-
schap geeft ze het publiek mee,
geestelijk vooral creatief en actief
te blijven. „Anders roesten die
hersencellen".

Of er ook nog 'lang zal ze leven' ge-
zongen kan worden. Carré staat
als één man op en zingt de jarige
toe. Een geur van Eau de Cologne
verspreidt zich door de zaal, som-
mige dames pinkelen wat
traantjes weg. Achtendertig keer
twee en vijftig Coctails tot nu toe
en dan dievrouw, zo gewoonen zo
innemend, vlakbij. Over vijfjaar is
Carré gegarandeerd weer binnen
twee dagen uitverkocht.

Bij de uitgang pakt uitgeverij Van
Holkema en Warendorf de door
Scheherezade gesigneerde boe-
ken die niet verkocht zijn weer in.
Veel zijn het er niet.

Verbod Italiaanse plastic zak
ontkracht door ontbreken komma

Van onze correspondent

ROME - Een komma, of lie-
ver gezegd het ontbreken
ervan, heeft de Italiaanse
plastic zak van de onder-
gang gered. Over twee we-
ken had een wet van kracht
moeten worden, die het pro-
duceren van plastic zakken
voorgoed zou verbieden,
maar de wetstekst blijkt op-
eens dubbelzinnig en niet
effectief te zijn.

Jarenlang heeft de Italiaanse mi-
lieubeweging oorlog gevoerd te-
gen de onverwoestbare Italiaan-
se 'boodschappentas', die rivie-
ren, zeeën en landschap vervuilt.

Deze plastic zak is niet 'biolo-
gisch afbreekbaar', waardoor het
uiterst ingewikkeld is om een
eenmaal geproduceerde zak te
vernietigen. Meestal wordt de
plastic zak met het huisvuil zo-
maar weggegooid in de vrije na-i
tuur.

Om deextreem hoge zakkencon-
sumptie tegen te gaan (meer dan
9 miljard per jaar) had de socia-
listische minister van milieu
Ruffolo vorig jaarnovember een
wet uitgevaardigd waarbij hij op
elke plastic zak een belastingvan
100 lire (16 cent) hief.

De definitieve overwinning op
de plastic zak zou echter gevierd
worden op 1 juli dit jaar. Op die
datum zou er een absoluut ver-

bod van kracht worden op de
produktie en de handel in plastic
zakken voor het hele Italiaanse
grondgebied. De zakken die de
Italianen in de toekomst aan hun
arm hangen, moeten volgens de
wet bestaan 'uit dierlijke of uit
plantaardige stoffen', of uit 'nieu-
we materialen' die voor 'min-
stens 90 procent afbreekbaar
zijn.
Na enig geconcentreerd lees-
werk ontdekten een paar bolle-
bozen van de 'Nationale Vereni-
ging van consumenten' afgelo-
pen weekend echter, dat de tekst
van de anti-zakkenwet ook an-
ders uitgelegd kon worden. De
grammaticale spitsvondigheid is
zo subtiel, dat hij niet voor verta-
ling vatbaar is. Maar net als met
de beroemdezoekplaatjes in psy-

chologische tests kan men, na
lang turen in artikel 9 van de
anti-zakkenwet twee dingen te-
gelijk lezen: dat plastic zakken
verboden zijn of dat ze juist zijn
toegestaan.

Het grote Italiaanse dagblad de
Corriere della Sera vraagt zich
nu af of de komma in de wets-
tekst 'per ongeluk' is verdwenen,
of dat er achter de ministeriële
'verstrooidheid' misschien een
intrige steekt van de machtige
Italiaanse zakkenindustrie.
„Tenslotte heeft de plastic-zak-
kenindustrie een omzet van
meer 400 miljard lire per jaar", zo
schrijft het dagblad. „Met het af-
schaffen van de plastic zak zijn
dus grote economische belangen
gemoeid".

in gesprek
In deze rubriek neemt deredactie buiten haar verant-
woordelijkheid graag ingezonden brieven van lezers
op. De brieven dienen betrekking te hebben op publi-
katies in onze krant en kort en zakelijk te zijn. Brieven
die te lang zijn worden ingekort of geretourneerd.

Toneel
Jammer dat er mensen zijn in het
provinciaal ambtenarenkorps die
'niets liever zien dan een zo groot
mogelijk centralisme, want dat is zo
gemakkelijk te overzien. Geheel
ambtelijk een en ander afdoen kan
nu ook weer niet in deze tijd. Daar-
om laat je dat centralisme gestalte
krijgen op een nieuw centraal be-
stuurlijk platform. Ook al is een
groot en groots particulier initiatief
als het amateurtoneel al jaren vol
kwaliteit tot ontwikkeling geko-
men. Weg ermee, laat het opgaan in
het centralisme. Weg zijn dan ook
de zeer vele vrijwilligers (bestuur-
ders, acteurs en actrices), weg de
vele uitgegroeide toneelactiviteiten
van deLimburgse Federatie van het
Amateurtoneel.
Jammer dat een provinciebestuur
daarin trapt. Jammer ook dat er
mensen zijn die dat ambtelijk klaar-
spelen bij bestuurders, bij bestuur-
ders dieblijkbaar geen enkele waar-
dering hebben voor wat het reeds
vele jaren goed doet.
Of is het toch nog niet te laat?
Of ziet men toch nog in dat het
zó NOOIT mag?

ELSLOO E. Hooft.

Terwijl miljoenen over de wereld
zich inspannenvoon behoud van de
natuur, voor betere dierenbescher-
mingswettten, worden hier sadisti-
sche neigingen botgevierd op weer-
loze dieren. Wij hopen dat er qua
straf een voorbeeld wordt gesteld.

MAASTRICHT,
De Dieren-en Infolijn.

Han, Ed, Mya, Monique en Fieke

Dierenkwelling
Met afschuw namen wij kennis van
het stenigen van een moederzwaan,
door jongelui, vanaf een boot in het
grindgat bij Eysden. Wat zijn dat
voor mensen, die plezier scheppen
in misdaad tegen natuur en leven,
wat heeft demensenwereld nog van
hen te verwachten!

Duiven
Met belangstelling lazen wij over de
goochelkunst van het duivenduo
Rommers-Van Wijk, waarbij zij hun
lieveling de uitputtende reis wilden
besparen en toch de zo begeerde
auto hoopten te winnen.
Onze sympathie gaat uit naar deze
heren, die nu eens op een echt duif-
vriendelijke wijze aan het zo gewil-
de vervoermiddel wilden komen.
Jammer dat zij het opzon doorzich-
tige manier deden, want helaas ont-
moet je weinig fantasie bij het dui-
venvolkje. >

HEERLEN Jac.van Blijswijk

WMC Kerkrade
De stadKerkrade en zijn bevolking
openen opnieuw de deuren voor
meer dan 10.000 WMC-muzikanten.
Omdat ondergetekende de concour-
sen al vanaf 1951 heeft meegemaakt
dit schrijven, want wie heeft name-
lijk het WMC gemaakt tot wat het
nu is? De bevolking van Kerkrade,
die de muzikanten ook gastvrijheid
verleende.
Nu het WMC van 1989. Toen de pas-
se-partout-kaarten in de voorver-
koop gingen, was al 70 procent weg.
Waarom is de oude zittribune niet
toegankelijk voor Jan met de pet?
Dus de sloeber die eens in de vier
jaar op een goede plaats wil zitten,
krijgt een tik op de neus. De dames
en heren die nu op de oude zittribu-
ne (vak c) zitten, krijgen die plaat-
sen zeker voor niets?
Daar komt nog bij dat een passepar-
tout-kaart geen reductie oplevert.
De entree is namelijk 20 gulden

voor een tribunekaart terwijl cc"
passe-partoutkaart 7 x ’2O dus

’ 140 kost. En dat is mooi meegeno-
men voor het WMC-bestuur. Nee"'
dames en heren van het WMC-be-
stuur, dit is geen reclame voor
Kerkrade. Denk nog eens goed na
en denk dan vooral aan de gewon*
burger. Geef die mensen die een
passepartout-kaart hebben dan oo»
voor de opening en de taptoe graüs
toegang op de zittribune, en be-
schouw dat dan als pleister op de
wonde.

LANDGRAAF P. SchlijP«r

Concert
In derubriek Kunst en Cultuur va"
deze krant op zaterdag 10 jui^
schrijft Peter P. Graven over he*
concert dat de pianist Enrico Pa*
in de Maastrichtse schouwburg
heeft gegeven. Na afloop van hetij
cital werd in de Redoute van d*
Maastrichtse Schouwburg gelege"'
heid gegeven om de pianist te oot'
moeten.
Vele luisteraars hebben behoefd
om een solist na afloopvan een coft
eert te ontmoeten. Vele uitvoerend*
kunstenaars waarderen zon on
moeting naast het meer anonieme
applaus. ,
De heer Graven zal er toch ook V®
van op de hoogte zijn, dat vele coy
certbezoekers drempelvrees he')'
ben voor een solistenkamer en deze
daarom niet betreden?
Welnu, het is een lovenswaardig i"1'
tiatief van de Maastrichtse schou^burg, om de solist en het publiek de
gelegenheid te bieden elkaar na al'
loop van het concert te ontmoete<J(een gebruik dat bij onze Belgisch
buren niet onbekencf is). De oprr>er'
king waarmee de heer Graven z"
recensie beëindigt, dat er gelege"!
heid gegeven werd tot 'apie kijken
lijkt me daarom beledigend en onte-
recht.

HEERLEN T. Corten-Od*

Oplossing
van

gisteren
AKTE -KEEP
POT-RONDO
EL-LASTER
K-ZO-TEL-
OPERA-R-M
OF-DAM-DÏ
L-P-KOREÜ
-LIS-PY-H
TENNIS-TE
ONDER-KOE
PAAL-VOEB

puzzel van de dag

Figuurpuzzel
In elk vakje dient een letter te worden inge-
vuld, waardoor zowel horizontaal als verti-
caal woorden van navolgende betekenis
verkregen kunnen worden: . 1. huisdier met lang, zijdeachtig, zaC

haar;
2. slinger van groen en bloemen;
3. bevrijding, ontheffing; )e
4. stof om de vruchtbaarheid van land

verhogen; - e.5. aantal omwentelingen dat iets in een"
paalde tijd maakt.

recept

Gratin van
asperges en ham
Benodigdheden voor 4 personen:
1 kg groene of witte asperges, 300
g gekookte ham in plakken, boter,
120 g gorgonzola, 2 el crème fraï-
che, 1 eidooier, witte peper uit de
molen, mespunt nootmuskaat.
Schil asperges en snijd onderste
harde stukken af.

Kook ze naar gelang dikte in ko-
kend water met zout 15-20 minten.
Neem ze voorzichtig uit de pan en
laat uitlekken.
Snijd vetranden van plakken ham
af en snij er dunnereepjes van.
Vet ovenschaal in en leg asperges
en ham laag voor laag in de schaal.
Prak gorgonzola met vork fijn en
vermeng crème fraïche en eidooi-

Breng op smaak met zout, peper
en nootmuskaat en schenk over
asperges.
Verwarm de oven voor op 220°C. -
stand 5.
Schuif de schaal in de oven en bak
20-25 minuten tot bovenkant mooi
bruin is geworden.
Dien op met nieuwe aardap-
peltjes.
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(ADVERTENTIE)

RESTAURANT - KASTEEL
HOENSBROEK

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

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

tuinterras temidden van de
kasteelgrachten.

Speciale aantrekkelijke menu's 0Uwreservering:
045-213976 dhr. Moonen

kasteel l/^rWnPs

Limburgs dagblad

sagarmatha panda en de vakantievoerder



Niet-stemmers
vaker aanhangers
extreem-rechts

Jp HAAG - De opvattingen van
1 organisaties vin-n vooral aanhang bij mensen die
l| Verkiezingen niet naar de stem-0/js gaan. De meest progressieve
J^attingen zijn daarentegen juist
tuiden bij mensen die zich poli-
** actief opstellen. Dat blijkt uit
°.uètes onder 5400 kiesgerechtig-

p£ die het Sociaal en Cultureel
h„"Jbureau de afgelopen drie jaar
neeft gehouden.

Dni gebrek aan vertrouwen in de
blijkt niet echt een reden te

-Jri om extreem-rechts te kiezen,

le fer vrijwel alle kiesgerechtigden
hei Srote twijfel over de oprecht-
vai ,van politieke partijen. Maar
erv niet-stemmers is 94 procent
bpnan overtuigd 'dat politici je echt
eem gerL Bovendien heeft 81 pro-„ tr nt van deze groep er weinig ver-
e °üwen in dat 'mensen zoals zijzelf
het8H mv^oe^ kunnen uitoefenen op

1 doen en laten van de regering.

*ich r e met-stemmers bevinden
IjJJ,relatief veel werklozen en ze

oben een veel somberder beeld
ïtiri e Nederlandse economie dan
ve en" Maar het meest opvallende
p. {?Snil tussen niet-stemmers en
{g ll'^k actieven is de mate van to-
,j r^tie. Niet-stemmers hebben be-

'dend meer moeite met een buur-
den Üan Duitenlandse afkomst, vin-
den buitenlanders eerder dan
ty derlanders ontslagen moeten

en Sunnen werknemers van
liaifiT6 etniscne afkomst minderakkelijk een promotie.

Mitsotakis
formateur

der oNE ~ De Griekse oppositielei-
pa V°nstantine Mitsotakis, wiens
de 'Nieuwe democratie' zondag
he -Parlementsverkiezingen won,
jj- '' gisteren opdracht gekregen
fjn nen drie dagen een nieuwerege-

ë te vormen.
]er^ot k̂is, die in het 300 zetels tel-
tejs * Griekse parlement zeven ze-
rne„r?kort komt voor de absolute
tteoDH d ' ontvinB de forma-
pr„ .dracht gisteren van de Griekse
eirjdp rmtnnt Christos Sartzetakis. Ten-
den ?. e ontbrekende afgevaardig-
con« en de boot te halen rieP de
liantfrVatleve leider de Linkse Al-
-ter; me °P deel te nemen aan een in-
°ok nregering- Mitsotakis hoopt
van n?S op steun van afvallige leden
nair pasok-partij van demissio-

Premier Andreas Papandreou.

jaar ok verloor zondag na acht
te ' Sociahstisch bewind de absolu-*= Meerderheid.
hijf°^akis herhaalde gisteren dat
die ai lntenm-regering wilvormen,
Schuin- belang"Jkste taak krijgt de
straff

lgen van de schandalen te be-
2in 'en- en nieuwe 'eerlijke' verkie-
ta^l te organiseren. Mocht Mitso-
dan niet slagen in zijn formatie,
voor H °,mt President Sartzetakis
reo ' ac formatie terecht bij Papand-

de °P een na

Benzineprijzen
verder omlaag

gaan 2?RDAM ~ De benzineprijzen
Derh morBen8en opnieuw omlaag. Su-
t>orn^zme wordt aan de zelftank-eujweecent per liter goedkoper,
eem r^ odvriJ en diesel beide eéri
'Wn nieuwe adviesprijzen ko-
SUdL ,a/,mee °P 168 cent per literVriYli: "\ cent Per liter euro lood-
sth S cent voor een liter diesel.
Wien en de oenzinemaatschap-
"tenH glsteren in Rotterdam be-endgemaakt

Sharia
In Saoedi-Arabië wordt strikt de
hand gehouden aan de sharia, de
islamitische wet zoals omschre-

ven in de Koran. Die bepaalt on-
der meer dat een veroordeelde
moordenaar moet worden ont-
hoofd en dat veroordeling we-
gens diefstal op het verlies van
een hand komt te staan. Verle-
den jaarwerd ook op drugsmok-
kel de onthoofdingsstraf gezet.

Vroeger moesten moordenaars

de houw van het beulszwaard
met open ogen ondergaan, tegen-
woordig worden de slachtoffers
geblinddoekt. Al-Sayyaf weet
nog hoe die „humanisering" tot
stand is gekomen. Hij hakte eens
het hoofd van een veroordeelde
af en dat rolde vlak voor de voe-
ten van een lotgenoot. „Die zakte
prompt in elkaar en overleed ter
plekke aan een hartaanval", ver-
telt hij.

Zijn meest gedenkwaardige exe-
cutie voltrok hij in 1979. Hij liet
toen bij een terechtstelling niet
minder dan twaalf hoofden tege-
lijk rollen. Die behoorden toe
aan moslim-fundamentalisten
die de grote moskee in Mekka
hadden bezet in het kader van
een poging tot staatgreep.

Opgeschort
Na de Wereldbank heeft nu ook Ja-
pan de miljarden-leningen aan Chi-
na voorlopig opgeschort. Japanpro-
testeert hiermee tegen de bloedige
onderdrukking van de democrati-
sche beweging ruim twee weken ge-
leden. De maatregel betekent een
zware klap voor China. Japan is Pe-
kings belangrijkste buitenlandse
donor.

Eerder gisteren hadden de VS de
Chinese regering opgeroepen de elf
ter dood veroordeelde demonstran-
ten gratie te verlenen. Ook de VN
hebben op de Chinese leiders een
beroep gedaan niet te hard op te tre-
den tegen gearresteerde demon-
stranten.

Premier Li Peng heeft echter juist
gisteren gezworen dat hij 'genade-
loos zal afrekenen met iedereen die
de militaire bezetting van het Plein
van de Hemelse Vrede in de weg
heeft gestaan.
Het -Opperste Volkstribunaal van
China heeft gisteren verder opge-
roepen tot een snelleberechting van
de mensen die betrokken waren bij
de 'contra-revolutionaire opstand.

Het Volkstribunaal wil dat degenen
die de 'opstand' hebben gepland,
georganiseerd, gepropageerd en
aangemoedigd conform de wet on-
middellijk voor de rechter verschij-
nen.

De vergadering van het Nationale
Volkscongres (parlement), die giste-
ren in Peking zou worden gehouden
om over onder meer politieke her-
vormingen te discussiëren, is overi-
gens voor onbepaalde tijd uitge-
steld. Waarschijnlijk Willen de Chi-
nese leiders de onenigheid binnen
de partij eerst oplossen alvorens het
parlement en het centrale comité
van de partij bijeen te roepen.

Veel vragen
in Kamer over
smog-alarm

DEN HAAG - „Fiet-
sen is niet onverant-
woord, maar mijn
advies is wel derace-
fiets thuis te laten
staan". Zo vervatte
staatssecretaris Dees
gisteren in de Twee-
deKamer zijn advies
aan sportbeoefena-
ren om zich in tijden
van smog niet te
zwaar in te spannen.
De luchtverontreini-
ging van de afgelo-
pen weken leidt vol-
gens de staatssecre-
taris tot tijdelijke
klachten aan de

ademhalingsorga-
nen, maar niet tot
blijvende schade.

Maar liefst 29 vragen
werden er in deKa-
mer afgevuurd op
het kabinet over het
smog-alarm dat de
laatste weken twee
keer in verschillende
provincies van
kracht werd. Pas op
1 oktober zal er een
concreet draaiboek
klaar zijn met maat-
regelen die getroffen
kunnen worden bij
ernstige smog, in de

zogenoemde 'alarm-
fase. Daaronder val-
len ook tal van maat-
regelen om het ver-
keer aan banden te
leggen.

Tot die tijd moeten
de provincies en ge-
meenten met een
noodplan werken,
waaraan de komen-
de weken de laatste
hand wordt gelegd,
aldus minister-Smit-
Kroes.
Smit-Kroes erkende
dat oproepen om de
auto thuis te laten,
niet hebben ge-
werkt. Wanneer het
tot een autoloze dag
komt zullen slechts
mondjesmaat ont-
heffingen worden
verstrekt. Een moge-
lijkrijverbod zal ook
gelden voor toeris-
ten.

Ontwerpen
Er iggen twee euthanasie-wetsont-
werpen: dat van D66 waarin legali-
sering van euthanasie wordt gere-
geld, en dat van het CDA-WD-ka-
binet waarin euthanasie in principe
strafbaar blijft maar de arts onder
voorwaarden vrijuit kan gaan.

De twee wetsontwerpen lagen in
het parlement uiterst gevoelig en
het was zelfs onzeker of er voor een
van beide wel een meerderheid zou
zijn. Vooral de VVD is uiterst ver-
deeld over de euthanasie-kwestie.
Door de val van het kabinet leek

niet alleen een wettelijke regeling
van euthanasie te stranden, maar
kwam het politiek gevoelige onder-
werp ook weer op de agenda voor
een kabinetsformatie te staan. Met
name in besprekingen tussen CDA
en PvdA is het een struikelblok.

Een doorbraak leek te kunnen wor-
den bereikt toen het CDA voorstel-
de de wetsontwerpen gewoon ver-
der af te handelen. De christen-de-
mocraten riskeerden daarmee dat
de WD samen met PvdA en D66 de
euthanasiezou legaliseren. PvdA en
D66 voelden wel wat voor die sug-
gestie, maar de WD weigerde om
genoemde reden medewerking.

De WD-manoeuvre werd in poli-
tiek-Den Haag uitgelegd als een po-
ging alvast een blokkade op te wer-
pen voor formatie-besprekingen
tussen CDA en PvdA. De VVD ont-
kent dat ten stelligste.

Al-Sayyaf 35 jaar in het vak
Beul hakt liever

hoofd dan hand af

ANAMA - De Saoedische staats-
beul Saeed Al-Sayyaf vindt het
onthoofden van moordenaars
makkelijker dan het afhakken
van handen van dieven. „Het af-
hakken van een hoofd betekent
het eind van het verhaal voor de
misdadiger, voor het afhakken
van een hand is meer moed no-
dig", zegt de beul in een inter-
view, waarmee hij na meer dan
35 jaarvan trouwe dienst waarin
hij ruim 600 onthoofdingen uit-
voerde, uit de anonimiteit treedt.

Volgens Al-Sayyaf - een naam
die in het Arabisch zwaardbeul
betekent en diehij na zijn benoe-
ming aannam - vergt het afhak-
ken van een hand ook meer tech-
nische vaardigheid, omdat het
zwaard op de juiste plaats moet

neerkomen. Bij een onthoofding
komt het allemaal niet zo nauw,
laat de 60-jarige overheidsdie-
naar weten.

VVD blokkeert behandeling wetsontwerpen

Definitief geen
euthanasie- debat

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - D66-fractievoorzitter
Hans van Mierlo heeft zijn pogingen
opgegeven de euthanasie-kwestie
alsnog op de agendavan de Tweede
Kamer te krijgen. Gesprekken ach-
ter de schermen met leiders van de
grote partijen hebben uitgewezen
dat de WD behandeling blijft blok-
keren. Fractievoorzitter Voorhoeve
heeft dat ook zondag nog eens aan
Van Mierlo laten weten. De libera-
len vinden deeuthanasie-kwestie te
omstreden om te bespreken met
een demissionair kabinet. CDA,
PvdA en D66 leggenzich bij diewei-
gering neer.

„Ik betreur het als een gek", zei Van
Mierlo gisteren, „maar de VVD is
absoluut en onwrikbaar tegen be-
handeling van de euthanasie-wets-
ontwerpen". Volgens D66 laten de
liberalen een 'unieke kans' lopen
om euthanasie te legaliseren.

VVD-woordvoerder Loek Hermans
reageerde gisteren gebeten: „D66 is
altijd zo voor staatsrechtelijke zui-
verheid, nu begeeft ze zich op een
hellend vlak". Hermans rangschikt
de uitlatingen van D66 onder 'VVD-
tje pesten.

Volkstribunaal wil snelrecht toepassen

VS straffen China
WASHINGTON - Alle contac-
ten tussen Amerikaanse func-
tionarissen en de Chinese re-
gering worden tot nader order
opgeschort. Dat heeft de Ame-
rikaanse president George
Bush gisteren besloten. De VS
zullen ook alle internationale
financiële organisaties vragen
geen aanvragen te behandelen
voor nieuwe leningen aan de
Chinese volksrepubliek. Ja-
pan heeft gisteren een miljar-
den-lening aan China opge-
schort.

In een verklaring van het Witte Huis
werd meegedeeld dat de nieuwe
sancties eenreactie zijn op de voort-
gaande onderdrukking van de de-
mocratische krachten in China.

binnen/buitenland

Troepen
naar

Kazachstan
jJOSKOU- Etnische rellen in
w?vy Oezen in de Sovjetrepu-
Uek Kazachstan hebben aan

p le mensen het leven gekost.
j-*!! woordvoerder van het mi-
astene van Binnenlandse Za-*en in Moskou, kolonel Boris
f^chailov, zei gisteren dat erToepen zijn gestuurd en er eenUlt gaansverbod geldt.

'J gaf de schuld aan groepen jon-
?fen die dit weekeinde amok
gakten en het daarbij gemunt had-
s n op immigranten uit de Kauka-«s. Velen van hen leiden goedlo-

coöperatieve bedrijven. Vol-
Mis Michailov zijn zondag veilig-
e'ashalve 700 vrouwen en kinde-

" onder politiebegeleiding geëva-cueerd.
e«alve drie doden vielen er bij het
"üsche geweld ook 53 gewonden.

°lgens Michailov gingen zeven
■"'o's in vlammen op en werden 14

ty e*,heidsgebouwen geplunderd. Er,erden 57 arrestaties verricht. Om■ eorde te herstellen zijn twee batal-
isnaar Novy Oezen gestuurden isn uitgaansverbod ingesteld.

Door zacht
weer minder
gasverbruik

APELDOORN - Doordat het in
1988 over het geheel genomen zacht
weer is geweest, is er in dat jaar
twaalfprocent minder gasverbruikt
dan in een gemiddeld jaar. Dat
blijkt, uit het gisteren verschenen
jaarverslag van de Vegin (Vereni-
ging van Exploitanten van Gasbe-
drijven in Nederland).

In 1988 is in totaal 20,3 mihard ku-
bieke meter gas verbruikt. Dat is
bijna drie miljard kubieke meter
minder dan in 1987. Het jaar 1988
was dertien procent warmer dan
een gemiddeld jaar. Uit het jaarver-
slag blijkt ook, dat steeds minder
huishoudens afgesloten wordenvan
gas: 34.000 minder dan in 1987. De
Vegin denkt dat dit, behalve aan het
zachte weer, ook door de daling van
de aardgasprijs komt, waardoor de
rekeningen binnen de perken blij-
ven. Bovendien hebben de gasbe-
drijven meer oog voor de achterlig-
gende problemen gekregen, zodat
minder snel wordt afgesloten.
Voor 1989 verwacht dat Vegin op-
nieuw een daling van het aantal af-
sluitingen.

In navolging van PGGM en kabinet

Bijdrage ziekenfondsen
in conflict verpleging

UTRECHT - Nu kabinet en pen-
sioenfonds PGGM hun bijdrage
hebben geleverd aan meer loon-
ruimte voor de werknemers in het
ziekenhuiswezen, ziet de Vereni-
ging van Nederlandse Ziekenfond-
sen (VNZ) wel mogelijkheden om
althans een deel van de verlaging
van de ziekenfondspremievoor het-
zelfde doel te gebruiken.
Volgens een ontwerpadvies van de
Ziekenfondsraad kan bij ongewij-
zigd beleid de premie voor de ver-
plichte ziekenfondsverzekering in
1990 met 0,3 procent omlaag tot 7,8
procent. Om een oplossing van het
CAO-conflict naderbij te brengen,
zou volgens de VNZ op zijn minst
een deel van de premieverlaging ten
goede moeten komen aan de loon-
ruimte in het ziekenhuiswezen.

De raad bespreekt het advies mor-
gen, maar besluiten worden pas in
het najaar genomen. De raad kan de
premie dan bijstellen als blijkt dat
de herstructurering van de gezond-
heidszorg en de uitkomsten van de
CAO-onderhandelingen in het zie-
kenhuiswezen de begrote ruimte

overschrijden
De verkennende bespreking tussen
de Nationale Ziekenhuis Raad en de
vakbonden over hervatting van de
CAO-onderhandelingen voor het
ziekenhuiswezen, verliepen giste-
ren volgens de woordvoerder van
de CFO 'moeizaam' en waren bij het
ter perse gaan van deze editie nog
niet afgerond.. De werkgeversorga-
nisatie en de bonden waren om
12.00 uur met de besprekingen be-
gonnen.

Volgens de CFO-woordvoerder ver-
loopt de bespreking vooral moei-
zaam door de vele technische zaken
waarover de onderhandelaars zich
moeten buigen. Partijen willen geen
inhoudelijke mededelingen doen,
ook niet over een eventueel bod van
de NZR om de loonruimte verder te
vergroten.
Als de bespreking in harmonie ein-
digt, gaan NZR en bonden de ko-
mende dagen hun achterban infor-
meren. De CAO-onderhandelingen
die drie maanden geleden werden
afgebroken, zouden dan vrijdag
kunnen worden hervat.

punt uit
Noodtoestand

De regering van Sri Lanka
heeft met onmiddellijke ingang
de noodtoestand uitgevaar-
digd. Directe aanleiding voo£het besluit was een busstaking
die het openbaar vervoer in en
rond de hoofdstad Colombo
sinds maandag stillegt. Ook ar-
beiders en ambtenaren hebben
het werk neergelegd. De sta-
kingen volgen op drie weken
van protesten tegen India, dat
45.000 militairen in het noorden
van Sri Lanka gelegerd heeft.

Bekroond
Het Nederlandse hoorspel Na-"
dia is op het Internationale Ra-,
dio Festival in New Vork be-
kroond met een golden award,
de hoogste onderscheiding in
de categorie hoorspelen.

Staking
Het Hof van appel van het Ho-
gerhuis, de hoogste gerechtelij-'
ke instantie in Groot-Brittan-i'
nië, heeft gisteren het groene,
licht gegeven voor een landelij-
ke staking van havenarbeiders
tegen de plannen van de rege-
ring om het 'National Doek Lar

_
bour Scheme' af te schaffen.
Dit uit 1947 daterende stelsel
garandeert geregistreerde ha-
venarbeiders voor hun hele le-\
ven een baan.

Opgelost
Het Israëlische leger heeft gis- 'i
teren drie Palestijnse schaap- .
herders aangehouden, die heb-
ben bekend de moord op de Is--.
raëlische kolonist Rosenfelt te i
hebben gepleegd.

Fraude
De EG-ministers willen dat de
Europese wetgeving nu einde-
lijk eens minder fraudegevoe-
lig wordt. Ze hebben daarom
ingestemd met een in Luxem-
burg door de EG-commissie in-
gediend voorstel voor een 'ac-
tieprogramma. Dat program-
ma vraagt de EG-lidstaten meer
samen te werken bij het voor-
komen van fraude. Maar het .
voorziet ook in algemene pre-'
ventie- en repressiemaatrege-
len, in een versimpeling van de,
EG-wetgevingen een verbete-
ring van de controle.

Verbod
De Amerikaanse president,
George Bush, zal bij de
START-onderhandelingen met
de Sovjetunie niet langer aan-
dringen op een verbod op mo-■biele strategische kernraketten "als het Amerikaanse Congres
akkoord gaat met zijn omstre-
den plannen voor twee nieuwe"mobiele raketsystemen.

Op zee
Zuid-Koreau heeft gisteren een
groep van 78 Vietnamese boot-
vluchtelingen weer de zee op-
gestuurd.Op volle zee is de
groep die 17 kinderen telt, aan
zijn lot overgelaten.„ln de toe:komst zal dat met alle boot^
vluchtelingen gebeuren", zo zei
een regeringswoordvoerder.

Meerderheid
Volgens een officieuze eindtel-
ling die gisteren door het Euro-
pees Parlement werd verstrekt,
krijgen de linkse partijen dekor
mende vijf jaar toch een meer-
derheid in het Europees Parle-
ment.

Run
Door de tropische temperatu- -
ren is er veel vraag naar ventila-
toren, zonneschermen en
sproei-installaties. De levering,
van ventilatoren aan winke.
lijkt momenteel te stagneren. J

Premie
De werkloosheidspremie kan
in 1990 lager uitvallen dan de.
2,39 procent die nodig is voor-
evenwicht tussen inkomsten
en uitgaven van het Algemeen
Werkloosheidsfonds. Maar als
het vermogensoverschot van
3,1 miljard gulden wordt weg-
gewerkt kan de premie aan-'
zienlijk lager uitvallen.De So.
ciale Verzekeringsraad bekijkt
op 6 juliof het overschot in één
jaarwordt weggewerkt (premiö
in 1990 0,55 procent), of bij-,
voorbeeld in vier jaar (premie-
percentage 1,93 procent).

Ivoor
Nederland heeft gisteren de me-
n doorvoer van ivoor verbo-
den. Duitsland, Frankrijk en
Engeland hadden al eerder een
dergelijk verbod ingesteld.

Ingetrokken
De Spaanse zakenman José
Maria Ruiz Mateos, die wordt \
verdacht van fraude, hoeft
voorlopig geen arrestatie meer
te vrezen. De rechter heeft be-'
sloten het arrestatiebevel tegen.
Ruiz Mateos in te trekken om-
dat hij parlementair onschend-
baar is sinds zijn verkiezing in
het Europese Parlement.

Bij incidenten
tijdens een
algemene staking
in de
Dominicaanse
republiek in het
Caribisch gebied
zijn maandag en
dinsdag zeker
drie mensen door
politie en
legertroepen
doodgeschoten.
Duizenden
stakers zijn
volgens
vakbonds-
woordvoerders
gearresteerd. De
stakers eisen
loonsverhoging ,
verlaging van de
prijzen van
levensmiddelen
en verbetering
van het werk van
de openbare
nutsbedrijven.
Op defoto wordt
een demonstrant
in de hoofdstad
Santo Domingo
afgevoerd door
een soldaat en een
politie-agent.
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(ADVERTENTIE)

RECTIFICATIE
GEMEENTE BRUNSSUM

Onttrekking aan het openbaar verkeer
Burgemeester en wethouders van Brunssum brengen ter kennis aan be-
langhebbenden, datzij voornemens zijn de raad dezer gemeente voor te
stellen om aan het openbaar verkeer te onttrekken de navolgende wegen
en weggedeelten:- Breukersweg ged., kadastrale aanduiding C 5961 ged., D 2605;- Buschkensberggats ged., kadastrale aanduiding C 5961 ged., D 2605;- Ontsluitingsweg ged. Boumans, kadastrale aanduiding C 5961 ged., D

2441;- Dr. A. Kuyperstraat ged., kadastrale aanduiding C 5831 ged., D 1873
ged.;- Brugstraat ged., kadastrale aanduiding C 4202 ged.;- Wieënweg ged. (voormalige Spoorbrugstraat ged.), kadastrale aandui-
ding F 18 ged., F 21 ged.;

- Dr. Schaepmansstraat ged., kadastrale aanduiding D 2291 ged., C 5830
ged.;- Karel Doormanstraat ged., kadastrale aanduiding D 2291 ged., B 6231
ged., B 623,3 ged.

Onttrekking aan het openbaar verkeer van deze wegen en weggedeelten is
noodzakelijk teneinde de aanleg van de provinciale weg S 20 te kunnen
realiseren.
Bezwaren tegen deze onttrekkingen aan het openbaar verkeer kunnen ge-
durende 30 dagen, ingaande op maandag 26 juni, bij de raad voornoemd
schriftelijk worden ingediend.
De op deze aangelegenheid betrekking hebbende stukken liggen vanaf
reeds genoemde datum ter inzage ter gemeentesecretarie, Lindeplein 1, al-hier (laagbouw bestuurscentrum, ,sectie A.J.Z.).

Burgemeester en wethouders.

Limburgs dagblad
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Wpiccolo S
045-719966

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

Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van

" 8.30-17.00 uur.
I Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
] regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
I zaterdag).. Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de] dagvóór 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

l 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

l millimeter hoogte.. Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.- Rubriek 'bedrijventransakties' ’ 1,50 per millimeter
i 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
I 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 BTW.

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) 155599

Vermist/Gevonden

Hoge beloning
Op 17 juni 1989 werd te Stevensweert ontvreemd

een personenauto

Mercedes 190 D 2.5 Turbo
Kenteken TF-48-GK, kleur grijs.

3e inlichtingen die leiden tot het terugverkrijgen van
ovengenoemd voertuig zullen woden beloond al naar
jêlang de waarde van het teruggevonden voertuig en van
ié inlichtingen. Deze worden ingewacht onder tel. nr.
«6-435255, na kantoortijd 085-455045.
/ragen naar Dhr. Stevens, Bureau H.A. van Ameyde BV,
<teine Oord 181, Arnhem.

Personeel aangeboden
■^— ■'■' - "-^^——■ ,^^^^MMMM-M, , „,„ ,

Voor VAKBEKWAME bin- DAKDEKKERSBEDRIJF De
nen- en buitenschilderwerk- Nok voor a\ uw dakdek-
zaamheden: 045-210020. werkzaamheden, met de
METSELAAR biedt zich aan langste schriftelijke garantie.
voor werkz tev. verbou- Bel voor vrijblijvende offerte,
wtngen. Tel. 045-353279. Tel. 045-224459.

Personeel gevraagd
Wir stellen ein:

Fleischereiverkauferinnen
auch zum Anlernen

Metzgergesellen
Auszubildende

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

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

Lunchroom 't Loon Heerlen
vraagt serveersters met ervaring
en afwashulp voor pim. 30 uur.
Tel. 045-711186, dhr. Pooters.

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.

Splendid Cars Valkenburg
Touringcar chauffeurs gevraagd en of aankomende

touringcar chauffeurs tevens ook monteur gevraagd.
Inlichtingen tel. 04406-12121

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.-—I
Chauffeurs

igervr. meerdere vrachtautochauffeurs voor Bako Aachen
EG, Goldsteinstr. 68, 5176 Inden-Lamersdorf
Afslag Weisweiler, autosnelweg Aachen-Köln.j Tel. 09-49-2465-1094 tm 1097.

; Las- en montagebedrijf van Daal-Dieteren BV vraagt:
constructiebankwerkers,

montagewerkers, CV monteurs
CO2 lassers en pijpmonteurs

j Bellen tijdens kantooruren: 04499-3182.

Dactylo Uitzendburo
zoekt

aanpakkers/nachtwerkers
Se bij een relatie in Koulen laad- en loswerkzaamhedenaan verrichten tussen 23.00 en 04.00 uur. Voor vervoer
jan en naar het bedrijf wordt gezorgd. Opleiding en/of
rvaring is niet belangrijk, wel inzet en motivatie! Na een
«werkperiode van 8 weken biedt dit bedrijf tevens goedetoekomstmogelijkheden. Interesse? Bel meteen Dactylo
Jitzendburo in Beek, Stationsstraat 9, 04490-74404.

Sittard, Rijksweg Zuid 63, 04490-14190.

Dactylo, dat werkt wel zo leuk

Touringcarbedrijf vraagt
Part-time Buschauffeur

Voor enkele uren groepsvervoer per dag.
Zonder voldoende rij-ervaring onnodig te reflecteren.

Soll. alleen na tel, afspr. metDhr. Jacobs. Tel. 04404-2444
Gevraagd voor direkt

Vakantiewerkers(sters) of
schoolverlaters(sters)

Leeftijd 16, 17, 18 jaar.
Bakkerij Smeets, Valkenburg.

Tel. 04406-12368.
Tankstation Brouwers vrgt.

Kassier voor
aan tankstation

fulltime, wisseldienst (dag-
en nacht), min. leeft. 25 jr.
Tel. 045-413977, tussen

12.00-17.00 uur.
Dringend gevraagd IJZER
VLECHTERS en metselaars
Ook colonnes. Inl. 09-49.
221.879722.
Vanwege toenemende
drukte hadden wij graag 2
MEISJES meer in ons team
geplaatst. Open van ma. t/m
vr. 14 t/m 2 u. 04755-1854.
Gevr. BETONTIMMERLIE-
DEN, V.O.F. Wedo. Tel.
045-416657/420584.
MEISJE of vrouw gevr. voor
rijdend kaasbedrijf op de
markt. Tel. 045-352406; tev.
hulp in ijssalon gevr.
ZANGER (gitarist) gezocht
erv. in pop en dansmuziek
voor groot all-round dansor-
kest. Tel. 04498-55646.
De VOLKSKRANT vraagt
voor Heerlerbaan, Weiten
en Douve Weien aktieve be-
zorgers(sters) ook event.
vakantieinvallers. Inl. tel.
045-724496.
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.
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.
Club Pallas vrgt. nog enkele
DAMES, chauffeur aanwez.
045-420772.
SCHOONMAAKSTERS
gevr. voor de avonduren van
18.00-20.00 uur in de regio
Sittard. Schoonmaakbedrijf
Schevers. 04490-24126.
Gevr. nette part-time Win-
keljuffrouw voor vrijdag en
zaterdag pim. 18 jr. tevens
SLAGERSGEZEL met
enige ervaring pim. 20 jr.
Traiteur Slagerij Jos Aben
Hoensbroek. 045-212813.
CHAUFFEUR gevr. voor
pim. 3 per avond ma t/m vrij.,
omgev. Sittard. Tel. 04490-
-27740, na 18.00 uur.
Gevr. MEDEWERKERS M/V
voor in de bediening. Tel.
04406-14872.
Meisje gevr. voor Privé te
WEERT met hoog gar. loon.
Tel. 04950-43458.

Taxi-centr. Bor-Tax vraagt
taxi-CHAUFFEURS. Pers.
melden, Putstr. 103, Bom.
BEZORGERS gevraagd in
Eygelshoven-Chevremont,
voor verspreiden van recla-
mefolders Tel. 045-229745.
Voor brood en banketzaak
vriendelijke aktieve VER-
KOOPSTER tot ca. 20 jr.
gevraagd bij voorkeur met
ruime ervaring in bakkers-
zaak. Ervaren verkoopster
voor de zaterdag en cv.
meer als uithulp bij ziekte of
vakantie van de andere me-
dewerksters. Uitgebreide
sollic. met cv. schriftelijk o.
nr. B-1188 Limburg Dag-
blad, postbus 3100, 6401
PP Heerlen.
Gevr. Part-time TAXI-
CHAUFFEUR voor week-
end, 045-241491.
Enthousiaste vriendelijk
VERKOOPSTER voor
brood en banketartikelen,
tevens part-timer, enige er-
varing gewenst. Soll. na tel.
afspraak. 045-441426.
Bakker Franssen Simpel-
veld, houdt de vraag naar
zijn vele broodsoorten niet
bij en moet uitbreiden, welke
BAKKER met all-round er-
varing in de broodbakkerij
wil in 'n full-time baan ons
jonge team komen verster-
ken. Geïnteresseerd? bel
voor 'n afspraak' 045-
-441470.
Voor ons Restaurant zoeken
wij een jonge MEDE-
WERK(ST)ER voor de keu-
ken gedurende de mnd.
aug. sèpt. en okt. overdag.
Ervaring niet vereist. Bel
voor afspr. 04406-13107 na
12.00 uur.
Voor ons Rest. zoeken wij
met spoed een jonge, ener-
gieke MEDEWERK(ST)ER
voor de bediening. Full-time
Ervaring niet vereist. Bel
voor afspr. 04406-13107 na
12.00 uur.
Schoonmaakbedrijf vraagt
Vrouwelijke of mannelijke
HULP voor schoonm. van
flats, donderdag en vrijdag-
morgen. Rijbewijs en eigen
vervoer beslist vereist. Bel-
len tussen 11.00-12.00 uur.
Tel. 045-464020.
Gevr. Hulp voor CAFE-
TARIA van 18.00-22.00 uur.
Bellen tussen 12.00-15.00
uur. Tel. 045-461824.
Schoonmaakbedrijf Kraan
vraagt met spoed GLAZEN-
WASSERS, leerling glazen-
wassers en vakantiewer-
kers. Tel. soll. tussen 17 en
19 uur. Tel. 045-422877.

Onroerend goed te huur aangeboden
In K'RADE-Chevremont (5 Te huur of te koop halfvrijst.
min. v. station), gestoft, en woonhuis met garage en lu-
gemeub. 3-kam. app., w.k., xe afwerking, gelegen a/h
keuk., slpk., bad, w.c, berg., Fossielenerf 628 te HEER-
teI., t.v.-aansl., huursubs. LEN. Huurprijs ’9OO,- per
mog. 045-457406, na 18 u. mnd. Bij koop en 100% fi-
Ruim APPARTEMENT, nanc- k? mt*e nle"°

lA'7,ndJas
0
t

woonk., 2 slpks., w.e., keu- °P«»- f 7"y nL W'jman &
ken, douche hal, parkgel., Pf* n®r

0
s Vastgoed. Tel'TV en telef. aansl., huursub. ws-fdöbn.

045-310706, na 18.00 uur. Te n vrijgezellen APPAR-
T.h. APPARTEMENT, Via- TEMENT in gem. Landgraaf
ductweg, Maastricht, event. echtp. huursub. mog.
’850,-p. mnd. , mcl. verw. Tel. 045-320079.
en servicekosten. Inl. 04498
-51739. APPART. v. pers. boy. 23 j.,
FRITURE te Landgraaf t.h. %*üJ***-
onnod. te bel. 04450-3636. Eengez. woning in VLIS-
Te h. APPARTEMENTJE SINGEN, 5 a 6 pers., van
voor 1 é 2 pers. te Kerkrade 29-6 tot 17-7, ’ 500,- p.wk.,
’557,50 mcl., huursubs. ca. 10 min. van zee. Tel.
mog. Tel. 04492-1822. 01184-70642.

Onroerend goed te koop aangeboden

Heerlen 65 bouwkavels
Uitbreidingsplan Zandweg

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

Inlichtingen bij:
Vastgoed Ontwikkelings Centrum B.V.

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

tel. 043-254565

Nieuwere villa
in natuurl., rustige omgeving, kort aan het dorp van
Teuven (Belg.) gel. ’ 204.000,-. Alle kosten inbegrepen!! ■

Immo Nyssen 09-32-87881616.
België, Remersdael-dorp

Goed gelegen Cafe-Restaurant
Zeer ruim, met woningen, in zeer goede staat.

Bezichtigen na tel. afspraak.
Pr. ’ 245.000,- Alle kosten inbegrepen!!

Immo Nyssen 09-32-87881616.
Wij kunnen steeds weer terugzien op snelle en goede

verkoopresultaten. Daarom worden door ons

huizen ter bemiddeling gevraagd
Géén verkoop, géén kosten
Directe aankoop van pand is bespreekbaar!!

Livac BV
Brugstr. 19 Sittard. 04490-10855.
(buiten kantooruren 045-220550).

Snel en goed uw
huis verkopen?

Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Ruim
Woonhuis

in Landgraaf. "Winkelpand".
Centrale ligg., ideaal voor

dubb. bewoning. Ruime kel-
der en park. ruimte, scherpe

prijsstelling.
Tel. 045-319846.

U wilt een huis kopen?
U wilt Uw huis verkopen?

Vraag vrijblijvend info.
Onr. goed

maatschappij
Jac Stel

Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.

OUDER woonhuis te koop
gevraagd. Achterstallig on-
derhoud geen bezwaar.
Aanbiedingen aan Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

HEERLEN, Akerstr.-Nrd. LANDGRAAF, Nieuwenha-
-326, modern woonhuis met gerheidestr. 63, hoekwoning
4 ruime slpks*, gesloten met grote hobbyruimte cq.
keuken, mooie woonk., rui- garage voor 2 auto's. Wo-
me badk. met 2e toilet, di- ning heeft mooi woonk. met
rekt te aanvaarden. Vr.pr. plavuizen, 3 slpks., badk.

’ 98.000,-. Koper kan reke- met ligbad en 2e toilet en is
nen ope een verhuispremie direkt te aanvaarden. Vr.pr.
van ’2.000,-, dus gratis ’102.000,-. Verhuispremie
verhuizen. Inl. Wijman & ad. ’2.000,- beschikbaar.
Partners Vastgoed. Tel. Inl. Wijman & Partners Vast-
-045-728671. goed, 045-728671.

terwinselen, Caiiisstr. Bedrijfsruimte
66, verbouwde oudere Te k VIDEOTHEEK in dehoekwoning met grote omgevJng Sittard/Geleen ca.woonkmr 3 slpkmrs en een 30(f0 fj|r^s in |ande|jjke or-sympatieke pr ’79.000,- ganjsatie Lage overname-
Kopen is bij deze woning »

rijs met of zonder compu.
voordeliger dan huren Inl. £,? Zonder kontanten onno.
Wl,m,an- ,&„,PcaS, Vast" dig te reflecteren. Postbusgoed. Tel. 045-728671. 5020 6413 GA Heerlen.

Kamers aangeboden/gevraagd
Wie heeft een KAMER te h.
voor mijn dochter? omg Sit-
tard, 03402-33512 na 18uur
Gem. KAMERS te huur te
Valkenburg. Tel. 04406-
-12875.
KAMER te h. bij centrum
Kerkrade, met alle comfort.
Tel. 045-461870/452269.
Gemeubileerde kamers te
huur in HEERLEN. Papper-
sjans 40, Heerlerheide.

Te h. KAMER eigen ingang,
w.c, douche, half gemeub.,
gestoft. 045-719414/719016
Te huur kamer, centrum Sit-
tard. Tel. 04492-2044.

Woningruil
Te ruil halfvrijst. geren.
EENGEZINSWONING in
Eygelshoven met garage,
gr. tuin, bosrijke omg., 3
slpks., tegen eengezinswo-
ning in Hoensbroek met 4
slpks. Tel. 045-464661.

Bouwmaterialen
Grote en kleine

Restanten
Wand- en vloertegels

in vele kleuren en maten.

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

Kanteldeuren en rolluiken DAMOISEAUX Heerlen ver-
bestellen? STRATEN Voer- koopt en verhuurt meer dan
endaal bellen. Ook voor in- u denkt! (Verhuur zonder
dustrie. Tenelenweg 8-10. borg). Tel. 045-411930.
Tel. 045-750187. AKOUTHERM systeem-
KANTELDEUREN, roldeu- douw "" Dakbedekkingen **
ren, sectiedeuren met of Dakisolatieplaten ** Zink,
zonder afstandsbediening in lood daltrimmen ** Div. sys-
-23 maten direkt leverbaar, teemplafonds *' Div. sys-
Afstandsbediening compu- teemwanden. Hov. t. Wes-
ter gestuurd, geschikt voor terflierhof 10, Hoensbroek.
alle soorten garagedeuren Tel. 045-226604. Levering
compl. met zender voor uw gratis aan huis.
auto. Fa. Straten, Eijkskens- Pi»rwir»tl<»«weg 18, Geulle. 043-641044 neparanes

VOORDEURLUIFELS v a TV/VIDEO reparatie. Zonder
’225,- , div. modellen uit n?°r!^° s'e"- Goraens- Tel-
voorraad, ook compleet ge- 045-314122.
monteerd leverbaar.Geurten Voor al uw koelkast- en
045-212531, Hommerter- DIEPVRIESREPARATIES.
weg 27, Hoensbroek. Vroko, 045-441566/461658.

Hobby/Doe het zelf
SCHUURTJES, tuinhuisjes, Grenen BALKEN b.v. 15x5
kippe- en hondehokken, ve- ’ 4,50 p.m., 16x6 ’ 5,75 p.m
le afm., reeds vanaf ’ 195,-; enz. steigerplanken ’4,25
Houtbouw Übachs, Eygels- p.m. mcl. BTW, alles evt.
hovergracht 39, Kerkrade- geïmpregneerd en/of thuis-
Vink, tel. 045-460252. bez. Houtzagerij Windels,
Wat VERKOPEN? Adver- Bouwberg Brunssum 045-
-teer via: 045-719966. 270585.

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

** Let op Let op **
Te koop uit faillissement

bureaus vanaf ’ 95,-, bureaustoelen vanaf ’ 40,-,
dossierkasten vanaf ’ 150,-, materiaalkasten vanaf ’ 35,-,

ladenblokken vanaf ’ 150,-, diverse tafels vanaf ’ 30,-,
werkbanken vanaf ’ 60,-, magazijnstellingen v.a. ’ 75,-

Nieuwe Altrex 8 meter lange uitschuifbare aluminium
ladders ’ 395,-, betontrilnaalden met omvormer ’ 375,-.
stroomkasten 220, 380 63 amp. ’ 375,-. Betonijzerknip-

machines ’ 1.250,-. Betonijzerbuigmachine ’ 900,-.
Waterwagens ’ 500,-. Olivetti electr. typmachines ’ 245,-

Een enorme sortering in bedrijfs-
inventaris tegen ongekend lage

prijzen. Dit moet u zien.
Geopend: ma t/m do 10.00 tot 18.00 uur

vrijd. 10.00 tot 19.00 uur
zat. 10.00 tot 16.00 uur

Rockmart - Kissel 46A
Heerlen 045-723142

Bedrijven/Transacties
Ter overname aangeb. CA- Van maandag t/m vrijdag,
FÉ, gemeente Heerlen/Zes- van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
wegen. Inl. 045-243900, tij- uw PICCOLO telefonisch
dens kantooruren. opgeven. Tel. 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
Jonge HENNEN t.k., even- show Renault MX. Vrijdag
eens mestkuikens, regelm. 23 juni van 15.00 - 21.00 u.
leverb. Vaesrade 43, Nuth. Zaterdag 24 juni van 10.00-
Tel. 045-241284. 18.00 u. L.M.B. Hub
Wat VERKOPEN? Adver- SCHOUTETEN Ulestraten,
teer via: 045-719966. 043-643210.

Auto's

Auto Services Gooiker
Apollolaan 154 te Heerlen-C in 't Loon. APK, Carwash,

Bovag-garage voor alle reparaties, onderhoud, trekhaken
en uitlaten biedt te koop aan: Zeer mooie BMW i van 1982;

Mercedes B 200 D van 1968; Taunus '80 en trekhaak;
Renault 18 1982 stationwagen. Bel s.v.p. voor meer

informatie 045-740041 of 751632.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop NISSAN Sylvia '81
kl. metgrijs. i.z.g.st.

’ 3.750,-. 04492-3234.
Te k. RENAULT 5 TL bwj.
'81, APK '90, i.z.g.st, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-713208.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezwaar. Tel.
045-720200.
STATIONCARS: Rek. Com-
bi 2.0 S 5-drs. '86; Kad.
Combi 1.3 S, 5-drs. '85 2X;
Kad. 1.6 I, (club) '87; Mits.
Gal. 2.0 Itr.combi '80; Kad.
1.3 5-drs. '86; Kad.l.2 S s-
drs. 1e eig. '84; Opel Rek. 2
Itr. met gas '84; Ren. 5 '81

’ 1.750,-. Inr. mog. en gar.
Autobedr. Ad van Neer,
Zandweg 160 Heerlen. Tel.
045-416023.
AUDI 80 autom. bwj. '78,
4-drs. APK '90, ’ 850,-. Tel.
045-720951.
Direktie-auto te koop BMW
520 I, t. '83, in st. v.nw., 6-
cyl., vr.pr. ’11.950,-. Inr.
mog. 045-324763.

Citroen AXEL 1,1 '85, 1e
Big., kl. rood i.st.v.nw.
f 5.750,-, tel. 04492-3234.
CITROEN BK 16 RS '86, kl.
zwart i.g.st. ’8.750,-, tel.
D4492-3234.
DATSUN 120 AF 2, APK
aug. '90, vr.pr. ’ 900,-, i.z.g.
st., te bevr. 045-422740.
Fiat PANDA 45, '83, kl.
blauw i.st.v.nw. ’ 4.950,-,
lel. 04492-3234.
Te k. Fiat X 1.9 cabrio, bwj.
78, APK 6-'9O, vr.pr.
’5.900,-. Tel. 045-422217.
Ford SIËRRA 2.0 I. dcc. '83,
1e eig. kl. wit LPG
f 10.000,-, tel. 04492-3234.
Ford SIERRA 1.6 I '83, kl.
antraciet 5-drs. ’ 7.750,-,
tel. 04492-3234.
Ford TAUNUS 2300 alu.
i/lgn, stereo, vele access. vr.
pr. ’1.500,-. Te bevr.-tel.
D45-422740.
Te k. FORD Escort 1100
öwj. '81, APK 6-'9O, zeer
mooie auto. 045-228398.
Ford ESCORT LI. L '83, i.z.
g.st, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-414208.

FIESTA 11 L sportw. striping
69.000 km, APK, ’4.250,-.
Rotterdamstr, 24, Heerlen.
Te k. Ford ESCORT 1.6
Bravo, mcl. trekh., i.pr.st. Pr.
’9.500,-. Bwj. '83. Km.st.
82.000. Tel. 045-458767.
FIESTA 11 L Ghia, 73.000
km, ’ 3.250,-, sportw., als
nw. Hamerstr. 39, Heerlen.
Ford TRANSIT '77, met ra-
men. Techn. 100%. Vaste
pr. ’ 1.000,-. 045-325819.
Te koop Honda CIVIC sta-
tioncar 1981, APK juni '90.
045-441258.
Te k. HONDA Prelude EX,
bj.'B3, nw. mod. ’12.650,-.
Inr. evt. 045-316940.
Te k. WILLY Jeep carr. niet
org. mo-200D pr. ’ 7.500,-.
04450-2035.
LADA 2105 GL '84, 1e eig.,
kl. grijs, 30.000 km,

’ 4.500,-, tel. 045-420650.
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.
Te k. MAZDA 616 coupé bwj
'76, APK tot 15 nov '89, vr.pr

’ 600,-. 04492-2680.
Te k. MAZDA 323 1,3; bwj.
'84, km. 89.000, als nw.
’6.950,-. Tel. 045-316940.
Te k. Austin MINI, bwj. '85, i.
perfecte staat. Pr. ’ 7.250,-.
04493-1970.
Te k. Mitsubishi GALANT
2.3 Turbo diesel, bwj. '84, kl.
blauwmet. Tel. 045-462254.
Te k. Mitsubishi COLT bwj.
'80. Tel. 04492-1166, na
17.00 uur.
Mitsubishi SAPORRO cou-
pé bwj. '78, APK. vr.pr.

’ 800,-. Tel. 045-423063.
Opel MANTA '77 elke keu-
ring toegest., vr.pr. ’ 1.500,-
Edixhovenstr. 4 Eygelsho-
ven. 045-459666.
Opel REKORD 2.0 S '84, kl.
met. groen, schuifd. i.st.v.
nw„ ’ 10.750,-,04492-3234
Opel ASCONA 1.6 S, kl.
met.rood, get. glas, LPG,
4-drs. i.st.v.nw. ’ 7.250,-,
tel. 04492-3234.
Opel KADETT 1.6 D '83, kl.
zilvergrijs, i.z.g.st. ’ 7.000,-,
tel. 045-222910.
Te k. 2 keer Opel KADETT,
76, 77, APK gek. vr.pr.
’500,-, ’850,-. na 18.00
uur De Wendelstr. 18,
Landgraaf.
Stationcar KADETT C, bin-
nen en buiten mooi en goed
met hulpveren, 74.000 km.,
APK 6-'9O. Moet Weg! Vr.pr.
’1.650,-. Tel. 045-213565.
Hoensbroek. ___
Tek. OPEL Ascona bwj. '79,
i.z.g.st. Tel. 045-724871, na
17.00 uur.
Opel MANTA type '78, APK
5-'9O Wolff race velgen vr.pr
’1.250,-. Tel. 045-423063.
Te k. Opel KADETT 12 N
Stationwagen bwj. '81, i.z.g.
st. Antoniusstr. 61, Geleen.
Tel. 04490-41775.
KADETT 12S, APK, 69.000
km, zeldz. mooi, ’ 6.950,-.
Herlongstr. 43, Heerlerbaan.
Opel KADETT C, bwj. '74,
stoff. int., APK, i.z.g.st.,

’ 800,-. Veldkuilstr. 53,
Kerkrade.
KADETT 12S Hatchback,
'83, zeldz. mooi. Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
RENAULT R 5 GTL 5-drs.
11/2 jr. oud ’ 12.500,-. Spot-

prijs ’ 10.000,- onder nw.pr.
Nog helemaal nieuw. Tel.
045-243726, na 19.00 u.
RENAULT 25 GTX 2,2 i'84,
kl. met.blauw, i.st.v.nw.

’ 12.750,-, tel. 04492-3234.
RENAULT 14 GTL, bwj. '80,
APK mei-'9O. Tel. 04752-
-1049, na 17.00 uur.
Te k. RENAULT 1800 Sta-
tioncar, bwj. 1982, APK gek.
Tev. diepvries 400 Itr. Tel.
04490-27465.
Zien is kopen! ROVER 2600
6 cyl., APK juni '90, vp.

’ 2.750,-. 045-323830.
Te k. ROVER 2000, mei '83,
APK tot mei 90, ’ 7.500,-, i.
pr.st. Tel. 04747-1505.
«AAB 900 GL '82 LPG, kl.
blauw, i.z.g.st. ’ 6.000,-, tel.
04492-3234.
SKODAIOSL'B4,Ie eig. kl.
rood, 20.000 km ’4.500,-,
tel. 045-210565.
Te k. TALBOT Horizon, i.z.
g.st., bwj. '81, APK, vr. pr.

’ 2.450,-. Tel. 045-214290.
Te k. Toyota CARINA, bwj.
'78, APK juni'9o, ’1.500,-
-tel. 045-229560.
Te k. VW SCIROCCO, i. g.st
veel ace, vr.pr. ’ 3.350,-.
Te bevr. 045-422740.
VW SCIROCCO GL 5 gang,
bwj. '80, access. mr. Golf
mog. Heemskerkstr 66 Hrl.
Meezenbroek.
Te k. VW JETTAdiesel, bwj.
'82. Tel. na 18.00 uur 045-
-315502.
Golf 1300 5-drs. m. sunroof
'81, APK; Golf Diesel '78.
Tel. 04499-3398.
Te k. VOLVO 740 GLE, au-
tomaat, '85, 1e eigen. kl.
zwartmet. nw.st. pr.

’ 19.750,-tel. 04492-3234.
VOLVO 244 GL 6 diesel,
bwj. '80, APK 4-'9O, vr.pr.

’ 5.750,-. Inr. kl. auto of mo-
tormog. Tel. 045-415528.
Te k. VOLVO 244 DL eind
'78, LPG, APK-gek.,

’ 3.250,- 04490-36860.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
VOLVO 340 L '84; Escort 13
L 82; Skoda 105 L'B3; Mit-
subishi Galant GLS LPG
'85; Mercedes 608 D '82.
Hovas t.o. Makro Nuth ver-
koopt ook uw auto. Tel. 045-
-243323.

Te k. prachtige BMW 316,
'82. Ford Siërra 2.0 L M.
LPG 5-drs '84. Peugeot 305
GL stationcar (break) '82.
Mitsubishi Galant GLX i.nw.
st. '81, Opel Kadett 12 S
stationcar '81. Bernhardstr.
12, Munstergeleen (ook
zondags geopend).
AUTO'S. Hallo Opgelet! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,- -voor Uw auto. 045-411572.
KADETT 13 LS '86, '85;
Corsa TR 12S '85; Corsa
Luxe 12S '84, '83; Kadett 12
GLS '84 3x; Kadett 12S '81
2X; Escort 1.1 L Bravo '82;
Fiesta 1.0 '83. Automobiel-
bedrijf J. Denneman, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.
Opel COMMODORE :8Ö

’ 4.250,-; Ford Granada 2.3
'80 ’1.750,-; VW Golf aut.
'83 ’ 6.750,-; BMW 320 '78

’ 2.750,-;
BMW 316 '76 ’1.500,-;
Volvo 340 '78 ’ 750,-; Opel
Rekord '80 ’ 2.750,-;
Mazda 323 '82 ’4.500,-;
Volvo 240 '78 ’ 1.250,-; l
Mitsubishi Galant combi '84 '’8.750,-, Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek, tel. 04492-3582.
Auto Landgraaf biedt aan,
kijk en vergelijk: VW GOlf
Cabriolet z. apart kl. grijs-
met. v. ace. '82 ’24.000,-.
Mercedes 500 SE Aut. airco
ABS blauwm. '84 ’ 43.500,-
Citroën BK Break diesel
roodm. '87 ’25.800,-. Lan-
cia Thema I E zwartmet.
32.000 km. '87 ’34.500,-.
Lancia V Turbo 30.000 km.
groenm., z. apart '85

’ 15.500,-. BMW 520 15 bak
groenm. '86 ’ 23.900,-. VW
Golf GTI airco stuurb., leer
int. enz. '86 ’ 32.500,-. Audi
coupé GT 5 cyl. zilver, z.
apart'B3, ’ 17.500,-. Alfa 33
Milano, bruin '87 ’ 17.500,-.
Citroen 2 CV 6 Special
blauw, '84 ’4.950,-. Dai-
hatsu Cuore 850 TX 12.000
km. zwartm., 12.000km. '87

’ 10.750,-. Daihatsu Chara-
da Van, diesel wit, '87
’10.750,- en '86 ’8.950,-.
Fiat Uno 60 S blauw, 13.000
km. '88 ’15.950,-. Ford
Sierra 1.6L 5 drs. blauw, '84

’ 13.500,-. Ford Sierra 2.3
GL blauwm., '83 ’12.950,-.
Ford Sierra 1.6 Laser div.
ace. rood, '83 ’ 12.750,-.
Honda Prelude 1.8 EX 12
Valve, wit '85 ’22.950,-.
Hyundai Pony GL 1.3, 5 drs.
wit '86 ’12.500,-. Lada
2105 GL, rood, '83 ’ 4.500,-
Mitsubishi Cordia GSR div.
ace. zilver, '83 ’ 11.750,-.
Nissan Bluebird 2.0 LX, zil-
verm., '86 ’19.750,-. Opel
Ascona 1.6 S 4 drs. bruinm.,
'84 ’9.950,-. Peugeot 205
XS zwartm., 43.000 km. '87

’ 16.800,-. Renault Broad-
way 11, 1.4, goudm., nw. st.
59.000 km, '86 ’13.900,-.
Rover 2600 van den Plass
autom. zilverm. '85
’15.750,-. Skoda 120 LS
wit, '85 ’ 5.950,-. Volvo 360
GL inj. 2.0 5 drs. grijsm.,
31.000 km. '87 ’23.500,-.
Volvo GLT 2.0 Inj. rood,
18.000 km. '87 ’22.950,-.
Volvo 240 GL 2.3, zilver '83
’13.750,-. Inruilers: Ford
Taunus 1.6 L goudm. '80
’2.950,-. Saab 900 GLS
Sedan m. schuifd. bruin '81

’ 5.950,-. Mazda 626

’ 1.950,-. Roover 3500 S
V 8Classic Car ’6.750,-.
Ford Taunus 1.6 L autom.
groenm., '82 ’ 5.750,-. To-
yota Celica 2.0 KT liftb.
bruinm., '82 ’6.950,-. To-
yota Carina ST autom. zil-
verm. '81 ’5.750,-. Ford
Mustang Ghia 8 cyl. bruinm.
'80 ’3.950,-. * erkend Bo-
vag bedrijf" Inruil mogelijk *
eigen werkplaats * kueze uit
12- 3 mnd. garantie * finan-
ciering zonder aanbet. mo-
gelijk * WN keuringsstation
* alle keuringen toegestaan
* garantie boven ’ 10.000,-.
Kom vrijblijvend kijken en
vergelijk bij Auto LAND-
GRAAF, het adres voor de
betere gebruikte auto. Auto
Landgraaf, Heerlerbaan 74-
-76, Heerlen. Tel. 045-
-424268/424231.
Ingeruilde GARAGE-APPA-
RATUUR oa. 2 hogedruk-
heetwaterreinigers Karcher
380 V in nw.st.; auto-inte-
rieurreinigingsapp. Karcher;
verrijdbare werkplaatskraan;
werkbank; compressor 250
Itr. 3,5 PK-380 V 16 ATM;
wielbalanser electr.; ook an-
dere app. Techn. HO Hargo
Heerlen. Tel. 045-422891.
SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.5 GLX'B6'B7 en'BB;
Seat Ibiza 1.2 GL '85, '86,
'87 en '88; Seat Ibiza Playa
'86; 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 Ibi
za 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 Allegro
'78; Sunbeam 1000 '79;
Saab 99 '76; Datsun 120 V
'79; VW Passat '81; Citroen
Visa '79; Fiat Ritmo '79;
Ford Fi ësta '78; Opel Kadett
city '79; Fiat Panda '85; Vol-
vo 340 automaat '83; Audi
100 '81. Inruil en financ. mo-
gel. Donderdags koopavond
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Manta 2.0
GTE bruinmet. '83; Opel Ka-
dett 1.2 LS groenmet. '85;
Kadett GTE wit '83; Kadett
1.6 SR blauwmet. '82; Ka-
dett SR uitgeb. wit '80; Ford
Siërra 1.8 L Laser 5-drs.
rookzilvermet. '86; Siërra
2.0 blauwmet. 5-drs LPG
'85; Sierra KR 4i roodmetal.
div. extra's '83; Escort XR3
blauwmet. '82; Granada 2.0
L 4-drs. i.z.g.st. blauw '80;
Toyota Starlet DX 5-drs. zil-
vermet., '79. Inr. gar. financ.
mogelijk. Autobedrijf Gebrs.
Dominikowski, Kantstraat 48
Übach o. Worms-Landgraaf
Tel. 045-326016.

CPrcxficici-tl
Opa en Oma Derks

Profciat met jullie
40 jarig huwelijk

Sjef en Maja, Ton en José, Paula en Theo en de kleine
deren Wesley, Nancy, Didier en Gian. v

Proficiat! Harald i
Oma Janssen-Muys met uw van harte gefeliciteerd n*

90-ste verjaardag. Van al het behalen van jou*
uw kinderen en diploma. Papa, mama e"
kleinkinderen. Diana.

Opel KADETT 12 N '79
’2500,-. Honda Civic'Bl
’3400,-. Honda Prelude'Bo
’5200,-. VW Golf D'79
’3900,-. Opel Rekord 1900
'81 ’ 3500,-. Datsun Cherry
'80 ’2800,-. Renault SGL
'81 ’2700,-. Fiat Ritmo'B2

’ 3500,-. Mitsubishi Galant
'80 ’ 2400,-Toyota Corolla
'78 ’llOO,-. Oude Land-
graaf 101. Schaesberg/-
Landgraaf. 045-311078.

Te koop LADA 2107 &
'84, lada 2104 station"
bwj. '86, Lada 1200Sö*
'87, Ford Escort 1300 6*
'81, Daihatsu Charrw
1300 LC bwj. '83, Citroë^CV 6 special bwj. '85, Mo"
Service Station Hein Bc*
lier, Markt 1 Nuth. Tel. 0*
241335. y

Fiesta 13 S '79, APK, i-*
st.; Kever 1303 bwj. '73;^
pel Kadett '76. 04499-339*

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-, Te k. gevr. loop-, sloop- V
sloop, -schade-auto's en SCHADE-AUTÓ's. Ik bet*L
wrakken. Vrijw. RDW 045- de hoogste prijs in LimDU'ïk
226346. Tel. 045-254081
Te k. gevr. loop-, sloop- en BedriifswaqensSCHADE-AUTO'S. Ik betaal J a -fj!
de hoogste prijs in Limburg. Snack VERKOOPWAGH
Tel 045-254049. 1979, Fiat 242 Benz. Ajll
Wat VERKOPEN? Adver- met 3-gang aansl. ’ 3.5* ,
teer via: 045-719966. excl. 045-456711,Kerkra^ ]

Auto onderdelen en accessoires

Bosal uitlaatpotten en pijpen.. montagedelen (gealuminiseerd)
2 jaar garantie, grote voorraden.

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

In deCramer 31, Heerlen.

' Tel. 045-716951 ./

Carrosseriedelen
orgineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242 .

Gebruikte en nieuwe ON- Wat VERKOPEN? Ad^
DERDELEN v. jonge scha- teer via: 045-719966.
de-auto's, Deumens Haef- . . _
land 20 Bruns. 045-254482. Aanhangwagens^
Goede gebruikte onder- "

■... nQCCondelen voor alle types van INIU UdoocM
alle merken. Robby's - auto- Kerkrade
onderdelen. 045-224123. 045-455088 - 452501^,

Motoren en scooters

Te koop CROSSMOTOR Piccolo's in het Limbüf|
125 CC CR, bwj. '87. Tel. Dagblad zijn groot in P'
045-724863. SULTAAT! Bel: 045-7199°!

(Bromfietsen
" ——-—-—~—:— —Td
Oude sparta BROMMER
bwj. pim. 1955 loopt, ’ 100,-
Opa-Omafiets. 045-257371
Te k. Maxi PUCH sterwie-
len, kuipzadel, km.st. 2100,
z.g.a.n. ’1.000,-. Tel.
04450-2867.
HONDA MT-5 nu v.a.

’ 185,- per maand. Meer in-
formatie? Kom even langs.
Bromfietsspecialist Math
Salden, Limbricht.
Div. VESPA'S CIAO, ook
onderdelen, inruil mogel. H.
Kruisstr. 65, Grevenbicht.
Tel. 04498-57844.

Te k. ZUNDAPP KS * "

’ 1.100,-. Tel. 045-3122jJ> t
Te koop SUZUKI TS, "1 x
'88, pr. ’ 1.400,-. Tel. 047O47 *720729. s ]
VESPA Bromf. "* 1
’1.125,- aflossing ’4O,- ,
maand. Geen aanbetaü" ,
Huub Arets, Ridder HoenS'. ,
118, Hoensbroek. Tel. O4^211893, Donderd. na 13-""
uur gesloten.
Te k. renfiets merk G'^Torino afgemonteerd ,
campangnolo i.g.st. ’so"'
Tel. 045-257578. '

Sport & Spel ,
—■—... ■■■■- Ml II ""^

Golf
Alle golfsets en toebehoren tegen stuntprijzen.

Halve sets reeds vanaf ’ 320,-.
Hele sets vananf ’ 550,-.

Sla uw slag in de tuin
golfbay

van ’ 342,- voor ’ 239,-
Wacht niet lang, want op is op.

y Smash
INTER m
SPORT -^*^ spohtspeciaalzaaK .

Theaterpassage 122, 6466 DX Kerkrade. Tel. 045-459jg>
Te k. BILJARTTAFEL, i.z.g. Een PICCOLO in het U^st, afm. 108 x 210, mcl. set burgs Dagblad helpt u ..
ballen en 4 Keus. Te bevr. weg naar snel succes. ""na 18.00 uur. 04405-2859. 045-719966. _^

Vakantie en Rekreatie : ✓

De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U
EUROPCAR

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

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

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

’ 6.500,-, geen staangeld,
het hele jaar geopend. Privé
Domein NV Sparrendal,
Lanklaar/Dilsen. Info 09-32.
11.755911 bgg 045-458242
Te h. Ouddorp a/z STACA-
RAVAN (4 pers.) ’500,-.
p/w vrij 14-7 t/m 28/7 en na
11-8. Tel. 040-530762.
BOTEN-Motoren-water-
scooters,Kano's,Zodiac opbl
boten,trailers,Larson In-
bords.Rep.ond.service zeil-
boten.water-ski's.Snijders
Mstr.,Markt 36-A,Korvetw.
14.Te1.043-214652/633034.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

HULSHORST (Veluwe) '*~,
6 a 8 pers. Stacaravan. v^|
inger.; met zwembad,
vóór 8/7 (half geld) en vrij

12/8. Tel. 03413-1256^-^
Van maandag t/m vrjjd,,,
van 8.30 tot 17.00 uur, ku'h
uw PICCOLO telegJUopgeven. Tel. 045^7T^-<n
Bij particulier, 3 min- ,e
strand en Kurhaus. «
familiekamer ml.
Vermey, Middelburgs» „.
51 2587 CT Schevenmy
070-545866 -<<
Een PICCOLO in rie* Uo p
burgs Dagblad helpt "^i:weg naar snel succes-
-045-719966. _^—^

Voor Piccolo's
zie verder pagina



Hernieuwde opwinding rond Koeweit-order familiebedrijfLubbers

’Poginglijsttrekker

CDA te beschadigen’
j^N HAAG - „Ruding werktj^r strak volgens de regels.
Jjht, in deze zaak wordt alles
P een goudschaaltje gewo-
n"Kringen rond de premier

[. Ji er heilig van overtuigd: de
J^nieuwde commotie rondjj?.n order van Hollandia

het familiebedrijf van
j^mier Lubbers, in Koeweit
jjftiets anders dan een verkie-
|..ngsstunt. Een poging om de«Jsstrekker van het CDA te be-

Onterecht boyen-en. Of, om in de woorden
3 Rob Lubbers, directeuriat* Hollandia Kloos, te spre-
J*n: „Ik ben het spuug- enSpüugzat."

st 0 hernieuwde opwinding ont-. id eind vorige week toen bekend
de .^a^ de Koeweitse ambassa-
de m ons land niet langer met
Kr 1 armen wordt ontvangen op
c'tenlandse Zaken. Verder dan
00 ."°°fd van het bureau Midden-
jj.sten komt hij niet meer. Daartoe
t^ *! Januari van dit jaar door minis-
Dre an den Broek, na overleg met
din 'er Rubbers en minister Ru-

S (Financiën) besloten.

"ROB LUBBERS
..'spuug- en spuugzat.Vertraging

venpat"eiding voor de actie tegen de
D^genwoordiger van Koeweit in
Holl **aag vormde een order die
k !landia Kloos in de beginjaren
driY Uit Koeweit kreeg. Het be-

moest hangars voor Kuwait
'ot oavs bouwen, een order van 80
Ci milJ°en gulden. Medio 1983
kla e onderneming het karwei ge-

e aat volgens de afspra-
fed ouandiaKloos had echter een
sje e/1; de bouwtekeningen waren

e*on en staal pasten niet of
tfa ?n van verkeerde kwaliteit. Ver-
tg glng in de bouw was dus niet uit
Suirj en" Extra kosten: 50 miljoen

t^Uandia Kloos wilde de extra kos-
rjra yerhalen op de Koeweitse op-
lern ever' Helaas voor de onder-
de 'n 8: Koeweit negeerde de
firpfT' In november 1984 bezocht

Lubbers het land. De zaak
daarbij in procedurele zin

rn a ?e orde en de afspraak werd ge-
iw het verschil van mening van
SinH

ring tot regering te regelen.usdien is het stil geworden.

Geruchten
fUcht gln 1987- OP basis van ge-

e1 als zou de Staat Hollandia
nebben bevoordeeld bij de

v°or t^e'de de Kamercommissie
ö6 'manden een onderzoek in.
tvist °mmissie concludeerde dat mi-
lOi Ruding het bedrijf terecht

ke'erd °en gulden heeft uitëc-
diet °P basis van een exportkre-
liet t*2ekering die HollandiaKloos
n. Slaatsgarantie bij de Neder-

landse Credietverzekeringsmaat-
schappij (NCM) had gesloten.

Waarom dan nu ineens die actie?
Een zegsman van Buitenlandse Za-
ken: „We hebben sindseind 1984 te-
vergeefs getracht het probleem op
te lossen. Er zit geen enkele vooruit-
gang in de medewerking van Koe-
weit. Wij hebben ze laten weten dat
we daarin niet kunnen berusten."

Zo reageerde Koeweit niet op voor-
stellen van ons land om de kwestie
te regelen via een eenmalige beta-
ling of via internationalearbitrage.

Er is echter nog een reden waardoor
Koeweit een 'speciale' behandeling
kreeg in vergelijking met andere
landen die niet voor Nederlandse
orders kunnen betalen: het land is
steenrijk. „Zij hebben geen finan-
ciële problemen. Op de handel met
ons land verdienen ze jaarlijks 1 tot
1,5 miljard gulden," aldus Van den
Broeks woordvoerder. Het is om
deze reden dat landen als Argenti-
nië of Peru waarmee ook betalings-
problemen bestaan, nog steeds met
alle egards worden behandeld. Ge-
sprekken over schuldensanering tot
in Parijs toe zijn het gevolg.

Op Buitenlandse Zaken wordt ont-
kend dat er met de actie jegensKoe-
weit een voorbeeld voor de wereld
gesteld moet worden. „We doen
zoiets niet zomaar. Maar een voor-
beeld stellen, nee. Het besluit is
door ons en Koeweit geheim gehou-
den. Er is ook geenrichtlijn voor in

de geest van: bij land-x of bedrag-y
doen we dit," aldus de zegsman.
Overigens blijft Van den Broek wel
voor informeel overleg over de zaak
door Koeweit benaderbaar.

Vragen
Toch blijft er een aantal vragen
open. Waarom wordt deze stap ge-
nomen in een zaak waar het oor-
spronkelijk ging om 50 miljoen gul-
den, een bedrag dat inmiddels ge-
zakt is tot circa 25 miljoen? Heeft
HollandiaKloos zelf nog baat bij het
geheel? Wat is de rol van premier
Lubbers, mede-aaandeelhouder in
het familiebedrijf, ook al zitten zijn
aandelen in een stichting die door
drie onafhankelijke, wijze mannen
wordt bestuurd? Waarom alle ge-
heimzinnigheid?

De eerste vraag is moeilijk te beant-
woorden. Vaststaat dat de NCM met
de hele affaire niets meer te maken
heeft. Men heeft de eigen verliezen
bij de Staat gedeclareerd en betaald
gekregen. Financiën tracht nu het
eigen verlies te verhalen op Koe-
weit. Weliswaar een klein bedrag,
maarKoeweit is rijk. Het kan beta-
len en moet dat dan ook doen vol-
gens Ruding.

Het belang van Hollandia Kloos is
duister. De onderneming nam bij
het aangaan van de exportkrediet-
verzekering via de NCM een eigen
risico. Naar verluidt 15 procent.
Mocht Koeweit de Staat betalen,
dan krijgt de onderneming het
eigen risico van Ruding terug. Dit
eigen-risico-verhaal plaatst ook de
rol van premier Lubbers in een
schemerachtig licht. Formeel heeft
hij niets met het familiebedrijf te
maken. Van de anderekant werd de

zaak tijdens zijn bezoek aan Koe-
weit in 1984 besproken. Hij werd
bovendien gekend in het besluit de
diplomatieke betrekkingen met
Koeweit begin dit jaar op een laag
pitje te zetten. Hij schreef er zelfs
een brief over aan zijn ambgenoot in
het land aan de Perzische Golf.

„In Koeweit kun je alleen zaken
doen met de heersende familie. Mi-
nisters zijn daar niet hoger dan di-
recteuren op departementen hier.
Jehebt niets aan ze. Uit beleefdheid
moest Lubbers de brief wel teke-
nen. Dat gebeurt ook als Van den
Broek of een andere minister een
brief schrijft aan bijvoorbeeld
bondskanselier Kohl. Ook al heeft
hij er zelf geen woord in geschreven,
dan zal Lubbers die brief toch teke-
nen," aldus een betrokkene. Ook bij
andere contacten wordt, indien het
functioneel wordt geacht, de pre-
mier ingeschakeld. „Alles is volgens
de regels verlopen."

Geheimzinnig
Tot slot de geheimzinnigheid. Het
ministerie van Buitenlandse Zaken
beroept zich op diplomatieke ge-
bruiken en verwijst naar het feit dat
ook Koeweit de zaak niet aan de
grote klok heeft gehangen. Toch
heeft een en ander opnieuw geleid
tot onrust. Of die onnodig is, moet
nog blijken. Voor sommige waarne-
mers in politiek-Den Haag staat de
conclusie echter alvast. Het gaat om
een actie beschadiging lijsttrekker
CDA. Waarom moest anders zes
maanden gewacht worden voordat
het bericht uitlekte dat de betrek-
kingen metKoeweit sterk waren be-
koeld?

carel goseling

Triomftocht
Het succes van de Republikaner

-wier zegetocht in januaribegon
toen de partij bij regionale ver-
keizingen in West-Berlijn 7,5 pro-
cent van de stemmen wist te be-
halen - lijkt een persoonlijke
triomftocht voor de voormalige
onderofficier van de Waffen-SS,
de militaire elite-eenheid van
Adolf Hitler. Hij voerde campag-
ne met zeer nationalistische leu-
zen, waarbij hij de staf breekt
over immigranten en het bestaan
van de Europese Gemeenschap
gelaten aanvaardt. De hereniging
van Duitsland vormt voor hem
een belangrijk politiek doel.

Terwijl hij vecht tegen het beeld
van extremisme dat de media
hem naar zijn zeggen willen op-

dringen, distantieert Schönhu-
ber zich nadrukkelijk van de
neo-nazi's. „Dat zijn ultra's," zegt
hij.Hij omschrijft zichzelfals een
'Duitse patriot' en zegt een nieu-
we Adolf Hitler te zijn. Hij
schrikt er niet voor terug uit te
halen naar Heinz Galinski, de
voorzitter van de joodse gemeen-
schap in de Bondsrepubliek.

Zomer dit
jaar een

langslaper
UTRECHT - Ofschoon weer-
kundigen de zomer op het
noordelijk halfrond donder-
dag 1 juni hebben laten in-
gaan, houden de sterrrenkun-
digen het op vandaag, woens-
dag 21 juni.De zomer begint
astronomisch gezien precies
om 11.53uur.
In vergelijking met vorig jaar
kunnen we over de zomer dit
keer spreken van een langsla-
per. Wie op 21 juni 1988 het
begin wilde meemaken,
moest er om 5.57 uur 's och-
tends zijn bed voor uit. In
1987 lietde zomer veel langer
dan nu op zich wachten. Als
een beginnende nachtbraker
kondigde hij zich toen pas op
22 juni even na middernacht
aan.
Rond de 21ste juni duren de
dagen het langst. De zon zal in
Nederland maar liefst 16 uur
en drie kwartier boven de ho-
rizon staan. Hoemeer naar het
noorden, hoe langer de zon
boven dekim te zien blijft. In
Oslo is dat al bijna 19 uur en
ten noorden van de 66 graden
noorderbreedte blijft de zon
de volle 24 uur te zien.

binnen/buitenland

Graf van Chomeini
moet islamitisch

heiligdom worden

NICOSIA - De Iraanse autoritei-ten hebben besloten om van debegraafplaats waar wijlen ayatol-
lah Ruhollah Chomeini ligt be-graven een islamitisch heiligdom
te maken.
Daartoe zal de Beheshte Zahra
begraafplaats in het zuiden van
Teheran drastisch worden uitge-
leid, zo heeft het Iraanse pers-bureau IRNA gemeld.

kersverse burgemeester vanhet stadsdistrict, Hassan Tayra-
b'. zei dat 60 hectare landrond de
begraafplaats zal worden aange-
kocht voor de uitbreiding vanbet complex. Voorts zullen direc-

te wegverbindingen worden aan-
gelegd tussen Beheshte Zahra en
het centrum van Teheran en de
stad Qom. Qom is het geestelijk
centrum van de sji'itische Islam;
Chomeini heeft er jarenlang les-
gegeven.

IRNA meldde dat dagelijks nog
altijd tienduizenden mensen
naar Beheshte Zahra komen. De
rouwenden verdringen zich dag
en nacht bij de laatste rustplaats
van hun op 3 juni overleden
geestelijk leider.

Inmiddels zijn naast noodhospi-
taaltjes ook een tijdelijk politie-
bureau en een brandweerkazer-
ne ter plaatse ingericht.

Voor de duur van de officiële
rouwperiode (40 dagen) wordt
aan derouwenden op de begraaf-
plaats gratis voedsel verstrekt.

Chomeini werd op 6 juni begra-
ven.
Miljoenen rouwende Iraniërs to-
gen toen naar Teheran, waar zich
bizarre taferelen afspeelden,
mensen zich uitzinnig van ver-
driet op het hoofd en de borst
sloegen en zich op de kist stort-
ten.

Ook OHRA hekelt
reorganisatie

gezondheidszorg
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Marktmechanismen
kunnen alleen in de gezondheids-
zorg worden geïntroduceerd als
wettelijke regelgeving teruggedron-
gen wordt. Een marktgerichte bena-
dering moet dan vooral gericht zijn
op de wensen van de consumenten
binnen de gezondheidszorg. Wat het
kabinet echter wil, werkt meer bu-
reaucratie in de hand. Dat zegt de
verzekeringsmaatschappij OHRA
over de reorganisatie van de ziekte-
kostenverzekering.

OHRA is met meer daneen half mil-
joen verzekerden een van de groot-
ste particuliere ziektekostenverze-
keraars in ons land. De maatschap-
pij schaart zich met haar kritiek
achter onder meer het Zilveren
Kruis, datvorige week ook kritische
kanttekeningen plaatste bij de uit-
voering van het zogeheten plan-
Dekker voor de basisverzekering
ziektekosten. Ook volgens de
OHRA bestaat de kans dat ons land
met het geplande systeem 'zal afglij-
den naar een volksverzekering.

Het stelsel zoals het demissionaire
kabinet heeft bedacht (en waarover
voorlopig verdere beslissingen uit-
blijven), is volgens de OHRA onuit-
voerbaar. Voorzien is dat kostenbe-
heersing optreedt door invoering
van concurrerend werken, maar
daarin geloven de particuliere ver-
zekeraars niet/

Het basispakket staat in devisie van
het kabinet al geheel vast met 87
procent van alle verstrekkingen.
Daarbij gaat het grotendeels om een
procentuele premie als gegeven
voor de verzekeraars. Door vastleg-
ging van produkt en premie kan een
verzekeraar zich praktisch niet van
de concurrentie onderscheiden,
meent de OHRA.

Beslissing definitieve volgorde op 30 juni

Drie bewindslieden
hoger op VVD-lijst

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Het VVD-hoofdbe-
stuur heeft de ministers Korthals
Altes, De Korte en staatssecretaris
Ginjaar Maas een hogere plaats ge-
geven op de kandidatenlijst. De
Korte, oorspronkelijk als twaalfde
geklasseerd, klimt op de lijst naar
een achtste plaats, pal achter Kort-
halsAltes die van negen naar zeven
stijgt. Onderwij s-staatssecretaris
Ginjaar-Maas komt op een negende
plaats, nadat zij eerder op de con-
cept-lijst als zestiende was geno-
teerd. De omstreden milieu-minis-
ter Ed Nijpels blijft vijfde staan.

De verkiezingsraad van de VVD be-
slist op 30 juni over de definitieve
lijstvolgorde. Het WD-bestuur ver-
gaderde maandagavond over de
door deKamercentrales voorgestel-
de lijst. De regionale achterban van
de VVD zette de bewindslieden op
een opvallend lage plaats; iets waar
het hoofdbestuur nu weer verande-

ring in heeft aangebracht.
Het hoofdbestuur heeft de eerste
zes namen op de lijst ongewijzigd
gelaten: een eerste plaats is er voor
fractievoorzitter Voorhoeve, tweede
is Kamerlid Hermans, gevolgd door
defensieminister Bolkestein (3), de
liberale Tirst lady, Erica terpstra (4),
en milieuminister Nijpels (5). Zesde
blijft staatssecretaris Koning (Fi-
nanciën).
Na de drieopgeschoven bewindslie-
denkomen achtereenvolgens finan-
cieel specialist van de WD-fractie
De Grave (10, was 7), onderwijsdes-
kundige Franssen (van 8 naar 11),
paspoortwoordvoerder Wiebenga
(van 10 naar 12), sociaal-economisch
deskundige Linschoten (gezakt van
11 naar 13), en de Kamerleden
Blauw en Weisglass, die elk een
plaatsje zakten.

Nijpels wil fonds
voor sanering bodem
onder tankstations

ROTTERDAM - Benzinepomphou-
ders zullen, samen met de grote
oliemaatschappijen, een fonds moe-
ten vormen om de milieukostenvan
de komende jaren op te vangen.
Volgens ministerNijpels van Milieu
kan het opruimen van devaak sterk
verontreinigde grond onder de
pompen de pomphouder tien- tot
honderdduizenden guldens gaan
kosten. Wanneer die kosten door in-
dividuele pomphouders betaald
moeten worden, zal dat volgens de
demissionaire minister zeker tot
faillissementen in de branche gaan
leiden. Nijpels sprak gisteren op
een symposium van de Nederlandse
Organisatie van Olie- en Kolenhan-
delaren (Novok) in Rotterdam.

Naast het afgraven van de verontrei-
nigde grond en het voorkomen van
nieuwe vervuiling daarvan, zullen
de ruim 7400 pompstations in Ne-
derland ook geconfronteerd worden
met strengere eisen voor wat betreft
de luchtverontreiniging. Bij het ver-
laden van benzine gaat per jaar
21.000 ton benzinedamp de lucht in.

Bovendien komt er bij het overla-
den van benzine de kankerverwek-
kende stofbenzeen vrij.

Het totaal van het aantal te nemen
maatregelen gaat volgens Nijpels
echter 500 tot 700 miljoen gulden
kosten, dat is tegen de f 100.000 per
pompstation. Het werkprogramma
om zowel bodemsanering, preven-
tieve bodembescherming (lekvrije
bestrating etc.) als invoering van
dampretoursystemen in een klap
door te voeren, wil hij in de loop van
volgend jaar starten.

Volgens De scheidend algemeen se-
cretaris van de Novok, J. Oskam
moet de overheid een milieu-fonds
vormen door het innen van bij voor-
beeld twee cent op elke liter, waar-
bij de pomphouders bereid zouden
moeten zijn de benzine voor drie
cent goedkoper aan de klant te leve-
ren. Overigens voorspelt hij door de
milieu-investeringen het verdwij-
nen van nog eens zon 2000 benzine-
verkooppunten in de komende paar
jaar.

Meeste stemmen voor Republikaner in geboortestad Goering

’Dood van Strauss schiep
ruimte voor Schönhuber’

BONN - Het meest opmerkelijk
aan de uitslag van de verkiezin-
gen voor het Europees Parle-
ment in de Bondsrepubliek
Duitsland vormt het feit dat de
Republikaner van Franz Schön-
huber er in slaagden niet minder
dan 7,1 procent van de stemmen
binnen te halen. Op grond hier-
van sturen de Republikaner zes
afgevaardigden naar Straats-
burg, onder wie Schönhuber
zelf- Bij nadere analyse van de
aanhang voor de Republikaner
blijkt dat deze partij met name
hoog gescoord heeft in de zuide-
lijke deelstaten.

De beste resultaten boeken de
partijgenoten van de ex-journa-
list Schönhuber in de rijke deel-
staten Baden-Württemberg en
Beieren. In het Beierse Rosen-
heim, de geboortestad van Her-
tnann Goering, boekten de Re-
publikaner hun beste resultaat
met 22,1 procent van de stem-
men.

Een keur aan politieke commen-
tatoren houdt het er op dat het
overlijden vorig jaar van Franz-
Josef Strauss, deex-premier van
Beieren en voorzitter van de

CSU, de zusterpartij van de
christen-democratische unie
(CDU)' van kanselier Helmut
Kohl, één van de belangrijkste
verklaringen biedt voor het suc-
ces van extreem-rechts in de
Bondsrepubliek.
Schönhuber (66) kenschetst de
doorbraak van zijn in 1983 ge-
stichte partij als 'de grootste sen-
satie in de naoorlogse geschiede-
nis' van de Bondsrepubliek. In
zijn beschouwing is 'Duitsland
eindelijk een normaal land ge-
worden' met een sterke rechtse
partij, de zijne.

Verleden
Schönhuber schaamt zich niet
voor zijn verleden. Nadat hij een
vergoelijkend boek over de Waf-
fen-SS had geschreven, met als
titel 'Ik was er bij', werd hij in
1982 gedwongen ontslag te ne-
men bij deBeierse omroep, waar

...'Duitse patriot...
hij journalist was. Nadat hij op
18-jarige leeftijd vrijwillig dienst
had genomen, kreeg hij een op-
leiding bij de 'Leibstandarte-SS
Adolf Hitler', een elite-eenheid,
waarna hij als sergeant-instruc-
teur naar het Oostfront gestuurd
werd. Als tolk diende hij bij het
Charlemagne-Legioen, dat uit
Fransen bestond.

" FRANZ SCHÖNHUBER

Kosten
Inmiddels heeft de overheid vol-
gens deze maatschappij nog geen
succes geboekt met haar pogingen
tot kostenvermindering en beheer-
singvan de groei in de gezondheids-
zorg. OHRA wijst erop dat de kos,-
ten vorig jaar onverwacht fors ste-
gen. Vooral de verhoging van de
verpleegtarieven in de ziekenhuizen
(van 30 tot 70 procent) was een be-
langrijke oorzaak. Daardoor moes-
ten de verzekeraars tussentijds hun
premies verhogen.

OHRA diende in 1987 een aanvraag
in om te worden toegelaten als het
eerste algemene landelijk werkende
ziekenfonds. Staatssecretaris Dees
(Volksgezondheid) wees ditplan vo-
rig jaar af. Het argument was dat
toelating van een nieuw zieken
fonds verhoging van de administra-
tiekosten betekent. OHRA voert
echter aan dat het nieuwe zieken-
fonds gebruik zou maken van
staande voorzieningen bunnen do
OHRA-groep en van de grote des-
kundigheid die de maatschappij-ki
60 jaar opbouwde. De maatschappij
ging daarop in beroep bij de Raad
van State.

Verzet EG tegen
BRD-belasting
vrachtwagens

BRUSSEL - De Europese
Commissie zal zich verzetten
tegen de Westduitse plannen
om buitenlandse vrachtwa-
gens te laten betalen voor het
gebruik van de Westduitse we-
gen. Dat blijkt uit een negatief
advies dat EG-commissaris
Karel van Miert (verkeer) gis-
teren heeft uitgebracht over
het Westduitse wetsontwerp.
De heffing zou in 1990 van
kracht worden.
De Westduitsers willen alle vracht-
wagens boven de 18 ton een speciale
heffing laten betalen voor het ge-
bruik van de infrastructuur. Ook
Westduitse transporteurs zouden
meebetalen. Maar zij krijgen com-
pensatie in de vorm van een lagere
belasting op vrachtwagens. De
Bondsrepubliek wil op deze manier
de concurrentievoorwaarden in het
internationale goederenvervoer
over de weg gelijktrekken.

Maar volgens Van Miert brengen de
plannen het gemeenschappelijk
transportbeleid van de twaalf EG-
landen in gevaar. Ze zouden eenzij-
dige maatregelen van andere lidsta-
ten uitlokken en nieuw oponthoud
aan de grenzen kunnen veroorza-
ken.

De Commissie wil overigens w^J
verandering brengen in de huidige
situatie. In 1993 moeten transpor-
teurs wegenbelasting gaan betalen
in het land waar zij het meest ge-
bruik maken van de wegen. De op-
brengst van deze belastingen, de
dieselaccijnzen en tolheffingen op
de autosnelwegen moet opwegen
tegen de kosten die een lidstaat
maakt om zijn wegen aan te leggen
en te onderhouden, aldus de Com-
missie.

# Zie ook pagina 15
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Caravans/Kamperen
Inkoop, verkoop, verhuur en
onderhoud van caravans;
Bartels Caravanning, Off.
Dealer van Caravelair, Spri-
te en Eccles caravans. Ook
pim. 50 gebruikte toercara-
vans in alle prijsklassen.
BARTELS Caravanning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
Donderdag koopavond.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’l5O,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Caravan 1989, Burstner,
Hobby, Knaus, Caravans
voor de jaren negentig. Nog
enkele overjarige modellen
met extra-korting. Voorten-
ten: Brand, Gerjak, Isabella,
Trio, Walker. Tevens onder-
houd, reparatie en remmen-
tast. Caravan Import
FEIJTS, Hoofdstr. 84 Am-
stenrade. Tel. 04492-1860.
ALPENKREUZER 1989,
Vouwwagens voor betaal-
baar blijvende vakanties.
Leverbaar in 4 modellen en
kleur-combinaties. Bruin-
beige, blauw-grijs, grijs-
orange. Nog enkele model-
len met voorjaarskorting v.a.
’4.335,-. Duurder hoeft
n(pt... Voordeliger kan niet!
Caravan import Feijts,
Hoofdstr. 84, Amstenrade
tel. 04492-1860.

Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
Te k. stalen BAGAGEWA-
GEN met afsluitbare deksel,
imperial reservewiel met 4-
per. tent en keuken,

’ 1.000,-045-310949
Te k. TOURCARAVAN Tab-
bert Royal, 6 mtr. '82, ijsk.
kachel, tent, douche, ring-
verw. en aparte slpk.
’7.850,-. Tel. 045-323178.
Te huur naast het Autotron
6-pers. volledig ingerichte
STACARAVAN met douche
en toilet voor na 19 aug. Tel.
073-561202.
Te k. Caravan ADRIA bwj.
'81, 3 pers. met voortent en
koelbox. Tel. 04490-54658
of 54789.
Te k. camper MERCEDES
diesel, bwj. '78, APK-gek.
geh. compl. inger. pr.

’ 8.500,- 04499-4456.
Te k. 3 pits GASCOMFORT
en 5 Itr. campinggasfles en
windscherm (4mtr.) pr.
’125,-. 04459-1806.
Te k. Kip CARAVAN de
luxe, 5-pers. met ringver-
warm., koelk. en voort,
i.z.g.st. vr.pr. ’ 3.500,-, te
bevr. Dorpstr. 37, Jabeek.

KontaktervKlubs

Babbelbox
Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et. p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een: avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen (Alleen
luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
Madson Men 's Club

De zaak voor de meest verwende gast!!
Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.

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

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

ï Tel. 045-311895.
Ji 06-06-06-06
< 320.320.05....P0ur toi

320.320.28.... Lesbi
328 320.320.68..5tandje 68- 320.322.30....Heat line

V 320.324.00....Pervers
r 320.324.01....50ft
z 320.324.02....P0tten
l 320.324.03...Live„ 320.324.05....Live hot, 320.325.02....Heet

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

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

320.320.24.
Waterloo

Kasteel Waterloo ied. woe;
groepssexparty v. heren-

. dames en paren. led. vrijd;
parenparty met SM. led. zat:
parenparty, 1e maandag v/d

mnd; nudistenparty. Info;
04704-3030.

Love Buro
voor uw brood nodige trek

06.320.324.69
50 et. p<m.

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.)

06-Sex
Relax-Line

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

!! Live !!
Sex Relax Box

06

320.324.06
Addink Prod. 50 ct.p.m.

S.M.
Party box
06-320.323.06

Talk-Productions 50 ct.p.m.

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Tieners
Gratis PORNO kalender

50 ct.p.m.
06-

-320.320.10
Live - Live - Live

Sex-Box
06-320.325.06

50 ct.p.m.

Nimf Debbie
Alle gaatjes gevuld

50 ct.p.m. 06-

-320.320.14
Sweet-Lips

50 ct.p.m. 06 sex

320.320.50
Jong meisje. Moeder en

dochter, Vanessa type en
nog vele andere mooie

meisjes privé in
Club Exclusief

Trio, lesbisch, escort, privé-
taxi mogl. ma-za. v. 11-23
u. Zond. 14-21 u. Industrie-
str. 13, Kerkrade-W. Tel.

045-423634.
"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.

Club 06-
Special

Sex
Lolita 06.320320 40
S.M. 06.320.320.25.

Meesteres 06.320.320.46.
Lesbisch duo 06 320 320.48

Lesbisch 06.320.320.45.
Hetero 320.320.26.

Wet-sex 320.320.47.
Fetisjisme 06.320.330.65

op veler verzoek
Grieks 06.320.330.94.
Live 06.320.320.60.

Viditel pag. 611.
50 et. per min.

Escortservice all-in

045-326191
18 Jarige schoonheid doet
gratis, ja u leest het goed

Gratis
striptease-show. Elke vrij- .

dag en woensdag om 21.00
u. en 22.00 u. Max 5 perre-

servering. Voor groepen I
mog. Prive-club Exclusief.

The best in town. Industrie-
str. 13, Kerkrade-West. Tel.

045-423634.

Best in Townü
■ Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.

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-

-320*325*45
Hardlesbi

2 kanjers tegelijk
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24

Nieuw Rositta
en Manuela af 9 uur.

Tel. 045-721759.

Dreamgirls
MEIDEN MET GROTE
RONDE BORSTEN, DRO-
MEN VAN AVONTUREN IN
HET BOS. DE DISCO, 'T
STRAND 06-320.325.88 -
50 CT P/M. MANNEN BEL-
LEN, EN HELP DIE MEI-
DEN VAN HUN HETE BUI-
EN AF... BEL ZE LIVE!!!
MET ZN TIENEN 06-
-320.325.88 - 50 CT P/M

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
De

kriebelwiebel-
box

Als je kriebels voelt en je
zoekt wat om es lekker te
wiebelen, bel dan meteen
06-320.327.88 - 50 et p/m

Anita Monika
Escort 045-726740.

06-320.326.01
SEXBIECHTLIJN alléén

voor volwassenen, luister
stiekem mee... (50 cpm)

p 06-GAYCAFÉ
MO6-320.327.55

/"igÉL LIMBUKG
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fin! <nl' kunnen wonen!
Er zijn ook 06-Giy café s in de regio's:

Nightclub
St. Tropez

Putstraat 40 Sittard.
ledere dag geopend van

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

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

Leuk buffetmeisje gevr.
Hommert 24, Vaesrade.

Zoekt U een beetje vertier?
Kom dan naar hier!

Rosy en 4 spontane meisjes
verwennen u graag met veel

plezier
Club Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.
Diana Escortservice

045-215113
Thai Privé

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

Suffolkweg 13,
Weert.

04950-42966
Op de

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

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

elkaar, heet en verlangend
naar meer. Voor echte

sex-contacten.
06-320.324.90 (50 et p/m)

Dacht je dat ze op de
Sex Box

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

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

Porno box
Voor de heetste gesprekken

Vreemd... Vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er in
zon box apart?

06-320.320.51 (50 et p/m)

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

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

40 plus Box
Het leven begint pas goed
bij 40. Ook het sexleven!!

Ontdek de rijpere partner bij
de 40 plus Box. Strikt voor

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

De Jarrretel Box
Voor fijnproevers die geraffi-
neerd weinig mooier vinden
dan 100% bloot. Met zn 2 of

met een gezellig stel.
06-320.326.27 (50 ct./p.m.)

Sex Super Box
't gaat niet om die box,
welnee, het zijn al die

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

Supersexy zijn ze.
En dat laten ze horen.

06-320.324.30 (50 ct/p.m.)
Nieuwe meisjes vertellen
over hun heetste droom.

Hoe het ging... als amateurs
voor één nacht in een

sexhuis
06-320.323.85 (50 ct./p.m.)

Homo
Nieuw Nieuw. Stevige jonge

knullen. Box en duin.
Strakke slipjes. Hete han-

den en soepele lijven.
06-320.323.86 (50ct./p.m.)

Tuk
NEDERLANDS

BLOOTSTE BLAD
SEXTEEN

DE JONGSTE MEISJES
06-320.323.63

50 et. p.m.
Hollands heetste meiden

bellen de
Sabbelbox

Hier geen bandjes 06-320.
325.69 Live sex! 50 cpm.

Echte mannen gevraagd??

De Sex K.O.box
Hierkan jij niet tegen je gaat

ervan onderuit.
Volhouders winnen

06-320.323.54 50 cpm

Inwijding
Jiva's oosterse tantrasex-

lessen, alles voor een beter
sexleven!Les 23

06-320.323.51 50 cpm

Piepshowbox
Niemand heeft geheimen

alle meiden zijn uit de kleren
nou jij nog!! 50 cpm.

06-320.325.44
De grote

Borstenbox
alleen geopend voor de

trotse bezitsters van maat
DD. Kleintjes taboe!

06-320.323.53 50 cpm.

Doma-SM
Clubavond hoogtepunten!
06-320.323.50
slavinnendag dl 3 50 cpm

Beken je
Rijk!!

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

Luister naar de betere
verhalen op 06-320.323.55

Peggy
en vriendinnen ma-vr. 11 tot

19 u. 04490-74393.
Contactbureau
Yvonne

Bemid. v. dames. Spaans
meisje aanw. 04490-23203

Sittard, geop. 10-17u.
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.

Privéhuis
Michelle

brandende liefde, hete
kussen, wij kunnen 't

blussen!! met
Nieuw Jill

en nog 9 leuke dames aan-
wezig!!!

045-228481
045-229680

’ 50,- all-in
045-423608

Anita
privé met escort ook zat. tel.

' 045-352543
Lekkere meid zkt sex-vriend
Sex-contact-lijn

Bel 06-320.320.33 (50 cpm)
Direct snel sex-contacten

(50 cpm) LIVE-Afspreeklijnü
06-320.320.55

Gay-Meeting-Point! Direct

Gay-Contact!!
06-320.330.21 (f 0,50/m)

Meisjes zoeken sex-
contacten met jou!!
Tippefbox

(50 cpm) 06-320.326.66

Sex Hotline
06-320.320.22

man connection
06-320.324.14

Jongevrouw, lange benen,
volsl. ontv.

Privé ♦

van ma. t/m do. v.a. 12.00 tot
20.00 uur. Tel 04406-41916

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Sex is niet verboden maar
voor romantiek en liefde is

er 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

Club Rustica
Nieuwe meisjes aanwezig
v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-

West. Tel. 045-412762.
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!!

Privéhuis Diana
met 6 leuke meisjes
Nieuw Suzy

speciaal voor oudere heer
045-213142

045-215113
Kom 'ns kijken
U bent van harte welkom
Evt. escort ook mogelijk.

Alstublieft niet bellen, dit is
te erg, hierkunt U niet tegen
06-320.322.77 - 50 c.p/m.

Sex

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 jevreemd gaan? je mag
zeggen wat je wil!! gaat 't jou

alleen om sex? bel
De Jeukbox

06-320.325.16 - 50 c.p/m.
Bel nombre hombre voor de

Voortrekkersrol
06-320.320.23 -50 c p/m.

hetero hardsex!
Groene blaadjes vind je bij
callcutaü 06-320.320.13 -50 c.p/m. voor als je van

Jong
houdt!!

Ik dacht, wat gaat ie nou
doen, toen hi zn gereed-

schap liet zien!!
06-320.325.33 - 50 c.p/m.

De Beurtlijn
Angela

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

Contactburo
Maastricht. Bemiddel.

in privé-adressen
043-635264

In 't oerwoud laten mannen
zich

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

Bij ons geen bandjes
maar live!!

Probeer eens
De Blotebox

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

verslaafd aan onze box.

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling van

Geleen, tel. 04490-50921.
Alide wil nooit, maar

af en toe stapt ze plots
met die mooie
Benen

onder dat korte rokje
dat donkere park in...

06-320.323.84 (50 et.p/m)

Slappe Hap?
tsja... moet je mij maar

bellen! Keiharde de beste.
Gewoon Topklasse. 50 c/m
06-320.327.27

Videoclub
va. ’ 20,- kijkotheek.
Leuke meisjes aanw.

Tel. 045-718067.

(Huis)dieren
Te k. gevr. PAPEGAAIEN, BOEMERTJES, Yorkshire
kakatoes, en ara's. Tel. en foxterr., tekkels ruwh.
04490-75359. Walem 11A, Schin op Geul.
Te k. mini YORKIES tevens 04459-1237, tev. honden-
Dobermann teef geschikt kapsalon, 04459-1816.
voor de fok met stamboom Te k. Flatcoated RETRIE-
Inl. 04450-2461 na 13 uur. VERPUPS, ingeënt en ont-
DWERGPOEDELTJES te k. wormd. Tel. 05291-3434.
Graverstr. 24, Kerkrade- Te k. YORKSHIRE terrier-
West. Tel. 045-421767. tjes met stamboom, 6 weken
Te koop prachtige jonge oud
YORKSHIRE-TERRIERS, Te k. nest HEIDEWACH-
kIein soort uit kerngezonde TELS en nest Labradors.
ouders, 7 wk oud en ouder, Tel, 04743-2303.
zilvergr.,staalblauw en zwart Te k. nest MALTHEZERSras melmor en of osmilion en nest Yorkshire terriërs045-211773 na 13.00 uur. Tel. 04743-2303.
Te k. mooie pratende PA- Te koop gevr. Aesculaap
PEGAAI met kooi. 045- TONDEUSE voor honden
272180. Tel. 045-255755.

In en om de tuin

Grindtegels
80 X 40 cm. ’ 3,75 per stuk, 40 X 40 cm. ’ 2,90 per stuk,
tuinband 15 X 5 cm. ’ 2,70 per stuk, betonklinkers ’ 17,60
per m2, tuingrond zak 40 Itr. ’ 2,50, koernest zak 25 Itr.

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

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

Kaarsrechte SPOORBIEL-
ZEN v.a. ’ 25,- Houtzagerij
Windels Bouwberg Bruns-
sum, 045-270585.
1 ste. soort GRASZODEN
f3,50 p.m2afgehaald, bo-
zen de 50 mtr. gratis thuis-
sez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178
TUIN)HOUTHANDEL Im-
Dreg In de Cramer 104, Hrl.
f51687. Voor al uw vakkun-
jig vacuum-hogedruk ge-
mpregneerd tuinhout, blok-
lutten, bielzen enz. thuisbez

HOUTHANDEL Landgraaf
voor al uw bouw- en tuin-
hout. Tuinschermen in vuren
en eiken, op maat gemaakt.
Nieuwe eiken bielzen, bor-
derpaaltjes enz. Buizerdweg
8, Ind.ter. Abdissenbosch-
Landgraaf. 045-318518.

Bielzenzwart
nu 5 Itr. voor ’ 19,95 ner-
gens goedkoper PRAXIS

BEEK DSMstr. 5.
Te k. MOTORMAAIER merk
ATCO met grasbak. Tel.
045-223928

Opleidingen
Fe k. INTAS- en 1e jrs. dok- Piccolo's in het Limburgs
iersass.-boeken. Tel. 045- Dagblad zijn groot in RE-
-725749. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Huwelijk/Kennismaking
Nieuw: ALLEENSTAAN- Zoekt U een serieuzerelatie
DENCLUB Eldorado, iedere bel dan Huw. rel. bem. buro
woensdagavond dansavond "LEVENSGELUK" 045-
-✓a. 20.00 uur met D.J. Ge- 211948.
ieve bewijs van alleen- WEDUWNAAR 52 jr wo-staand mee te nemen, zon- nende omg. Roermond,ier legitimatie geen toe- zoekt kontakt met sur. vrouwwng. Uw clubpas ligt klaar. voor moderne vriendschap.
??!ÜS!r?«£. sPaubeek- Tel- Leeftijd niet belangrijk. Br.o.
34493-4193. nr B-1189, Limburgs Dag-
3ARTNERTRUST, huw.-re- blad, postbus 3100, 6401
atieburo. Info: 045-210627. PP Heerlen

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

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

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Oprit- en erfverharding.
Gratis prijsopgave. P. Zwei-
phenning STRATENMA-
KERSBEDRIJF. Tel. 04492-
-5316, b.g.g. 04493-1038.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.

Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
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.

Mode Totaal
Stoffenzaak TUMMERS, , ~ lan„Q .„Q nDI llricexcl. Bruidsstoffen en J.^ lan9ftdamesstoffen. Enorme JI[RK maat J3B' "J,Je, kant'keuze. Kerkstr. 302 Bruns- J&§«p'|*£?'dl Vrpr ' I°°'"
sum. Tel. 045-272677. 04492-2680.

Kapper/Cosmetica
Te k. SCHOONHEIDS- Van maandag t/m vrijdag,
massage- ped.- stoelen van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
Beursmodellen 04923- uw PICCOLO telefonisch
62939/66561. opgeven. Tel. 045-719966.

Wonen Totaal

Tapijttegels!
Altijd speciale partijen en 2de keus o.a. ESCO-HEUGA-
DESSO b.v. Feit of Flor van ’ 18,95 voor ’ 6,95. Gratis
stalen bezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad lever-
baar uit 20000 m2. Boven 50 m2gratis leveren. Leggen
mogelijk. Tapijttegelhuis 013-436903 (diverse filialen).

Vochtige
Muren

Vraagt gratis het boekje
WEGWIJZER VOOR

VOCHTPROBLEMEN.

Door Nico Lardenoije
Beëd. vochtdeskundige

Postbus 3115 Maastricht
Tel. 043-436162.

OPRUIMING Manou en pit-
riet eethoeken, zitgroepen,
stoelen, kasten enz. Korting
van 20-50% Rotan Rente-
naar, Ten Esschen 26,
Heerlen bij tennishal. Maan-
dag en dinsdag gesloten.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
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. 2-pers. OPKLAPBED
met kastomranding com-
pleet ’lOO,-; Ronde eet-
hoek, uitr.tafel Palisander
’lOO,-. Tel. 045-323585.
Te koop complete SLAAP-
KAMER ’150,-. Tel. 045-
-224288.
Te k. OPKLAPBED. Tel.
045-725999.
Te k. goed onderhouden
donker bruine stoffen LEEF-
HOEK, t.e.a.b. 045-727366.
Te k. aangeb. LUXAFLEX
Jalozieën; Duitse salonkast;
2-pers. opklapbed. Alles
i.z.g.st. Tel. 04406-15213.

Zonnebanken/Zonnehemels

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

prijzen v.a.

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

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

Kerkrade Hoofdstraat 12, tel. 045-456999.
TV/Vldeo

KLEUREN TV te koop. Heel Goede KLEUREN-TVS metmooi toestel. 045-270083. garantie. Philips grootbeeld
Van maandag t/m vrijdag, va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u TV's. Occassioncentrum
uw PICCOLO telefonisch Geel, Grasbroekerweg 25,
opgeven. Tel. 045-719966. Heerlen. Tel. 045-724760.

Huishoudelijke artikelen
Voor een KOELKAST, diep- Wat VERKOPEN? Adver-
vries, wasautomaat of kook- teer via: 045-719966.
plato. Het juiste adres Te k. groot model IJSKAST
"Vriesko" Sittarderweg 136, met diepvriesvak 3 sterren
H'len Tel. 045-727342. merk Indisit 045-272180.

Kachels/Verwarming
Grote ZOMERKORTINGEN Piccolo's in het Limburgs
De Kachelsmid, Walem 21, Dagblad zijn groot in RE-
Klimmen. Te1.04459-1638. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Muziek

MJ MUSIC HOUSE DAAN SMIT
AKËRSTRAATII 18MAASTRICHTI^T^^H I"EL.:M3 :>17428

RIJKSWEG Z. 124GELEEN
Ta.:Ü449U 54665

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

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

1200 m2Muziekplezier

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

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. 0" <Altijd leuke aanbiedingen en occasions. !

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!. -PIANO'S huur met koop-

recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.
Te k. prachtige witte PIANO
merk bockstein & zn moet
weg. Europalaann 25, Heer-
lerheide
Te k. WIENER-Harmonika
merk Zupan GCFB, Honer
GCF. Tel. 045-311619.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Foto/Film
Zoon of dochter geslaai
Koop dan nu een KLEIt*
CAMERA Praktica-elec»
nie BCI lens: Prakt*. 1:1,18 50 mm. cd
Nieuwprijs ca. ’ 400,- 'voor ’ 200,-. Röntgenstr
Heerlen. Tel.l 045-721Ö
na 18.00 uur.
" "

Boeken/Literatuur
Te k. Boeken ELECTfIj
TECHNIEK, 1e en 2e jaj
voor MTS. Tel. 045-7123g

Kunst en Antiek: 'Pracht, wortelnoten POR- Als u ons voor 12 uur 's (Jj
CELEINVITRINE/buffetkast gens belt, staat uw PICW
eenmalig vp. ’ 2.250,-, wor- LO de volgende dag al inj
telnoten eethoek vp. ’ 875, Limburgs Dagblad. Tel. "*als nw. 045-323830. 719966. J

Te koop gevraagd
Te k. gevr. oud IJZER en Inkoop GOUD, contante 6Jmetalen, sloop- en schade- taling. Verseveld, Saro»
auto's. Tel. 045-272216 str. 80A, Heerlen. Tel. C
b.g.g. 272516 ook 's avonds 714666. __x
Piccolo's in het Limburgs GOUD, zilver, munt, po^
Dagblad zijn groot in RE- etc. Cont. bet. vrijbl. v
SULTAAT! Bel: 045-719966. Groenstr. 109, Geleen.^,
Te k. gevr. jonge SCHADE- Te k. gevr. 1e jaars H^AUTO'S. Ook loop en sloop, studieboeken. Tel. "*Tel. 045-319784. 457810. J

Diversen

Getuige gezocht
v. aanrijding Duitse Vrachwagencombinatie m. Ford Si*"

op Echterboschbaan/Echt d.d. 16-12-'B7 pim. 05.30"'
Melden: Heuvel 103 Roermond. Tel. 04750-26082^

Nu inblikken
van

Vakantievlees
Martien Arts, Dorpstraat 86, Brunssum.

Tel. 045-252823 _^<

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

Autotelefoon
PTT Carvox

ook in caravan
LEASE va. 135,- p.m.
Autronic B.V.

04492-3888
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Werkschoenen en laarzen
voor prijzen waar je niet lang
voor hoeft te werken.
WERKKLEDINGSHOP Wij-
zenbeek, Corneliuslaan 24,
Heerlen-Heerlerheide. Tel.
045-220769. Donderdag
koopavond.
Vol airconditioning, uniek en
enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, U
blijft komen. 045-353489.

De massage van VE(j!
NIQUE is en blijft uniek. "'045-228481.
Exclusieve KAMERS te iV
per uur. Tel. 045-229680y
Draadloze TELEFOON "J’195,- div. mod. ook bc*
ligde. Tel. 04498-57844^
Te huur hoge druk RÉ'fl
GER Karcher, 220 V. ’ *halve dag. Carshop, Pieft
str. 6, Schaesberg. "*324763. \
Voor uw WERKKLEDINJ.laarzen en schoenen, °£
met stalen neus enz. enz*
K. Stienstra en Zn., Wag*
schutsweg 21, Palei"
Heerlen. Tel. 045-72233*,
Niemand thuis dan !
DOORKIEZER aan voor'
prijs van ’ 375,-. Info:
gro Ned. BV. 045-22090jy
Koopje, SOFT-IJS mach*
3 kraans, merk Carpigl^
grote capaciteit ijs p- UJWegens reorgan. Vfi,

’ 5.500,-. Nw. pr. ’ 24.00"'
Tel. 045-441470. 1
Dagelijks verse AARDO*.
EN ook voor jam en o'JJ,
vries. Kleuters Vogelsvaj^.
renweg 11 Merkelbeek 0*
250497. y

*>

I VOORLOPIG IS
GELD HET ENIGE

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

AIDS FONDS: GIRO 8957
(Storten op bankrekeningnummer 70.70.70.228 kan oom
1 ' -^y

BEGINT DE ZOMER DUS ■ i O
VEEL ZONNIGE PRIJSJES!

KUIKENBORST I KIPFILET zonder been I STEELCOTELET
M" "998 JA9B Q9B

kilo ■ Ifl kilo
mW I _J

FILETCOTELET I KOGELBIEFSTUK I ORG. LAMSBOUT

W9B A798 098o98
I kilo fl I ■ I kilo mw I ___J

| SMEERLEVERWORST 1/^UTtJS^
500 gr. mgg LH^HdnmdJß.M^a j-ta3\^ HEERLEN, Heerlerbaan 106 MAASTRICHT, (Amby) M

BRUNSSUM, Julianastraat 24 Lindeplein 1 AW
SITTARD, (Sanderbout) Veestraat 42 W

P-St. AW' woensdag vanal 12 uur geopend. AW
l I donderdag koopavond AW
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weekstaat
n miljoenen guldens) verschil
JCTIVa 19-06-89 12-06-89föW 27.608,2
IMd trekkingsrechten inKJL 15346 + 55-6ïrfrvepositie in IMF 1.495,5 - 41,9
y:"s 11.455,1 -31,4

"roeringen in goud/devie-
-20.770,5 - 335,7

.."■""schotten rekening-
tT'rant 5.558,1 + 1.532,7
g'P'er m disconto 406,3
Openingen 7.519,5 + 351.0jjuidensvorderingen 16.094,1 +2.411,9
D,'.eS«ingen 2.040,5
in rekeningen (waar-

pj^rlandse munten) 980,5 - 29,2

S??kbiljetten in omloop 35.111,8 +31,9j?hfkist 5.374,1 + 2.284,3
Anü en in Nederland 11,4 -2,4
p"a«e ingezetenen 55,2 - 1,7
r^en in buitenland 53,6 + 21,3
v"aore met-ingezetenen 83,7 + 39,7
KfP'ichtingen in guldens 5.578,0 + 2.341.2

8.585,8
B.is>'"'htingen in vreemd"d 695,4 - 65,8
bij|en*aarde toegewezen

fckkingsrechten IMF 1.466,1 - 15,6
gouiJdei'ingsverschillen

27.716,1 -271.6If'nyaarderingsrekening 387>7
Div ltaal " 2.040,6
T/n. e rekeningen 421,4 + 6,8, "«al goud en deviezen 62.750,6 - 416,7
iffirvan convertibel) 20.770,5 - 335,7J^'hgspercentage 152,85 - 10,22

Samenwerking
VNO en LWV

van °£ILIËNBERG - Het Verbond
(Yjl Nederlandse Ondernemingen

en de Limburgse Werkge-rsVereniging (LWV) gaan hechter
penwerken. Dit betekent dat de
Ve v in Limburg zal optreden alsaj.^egenwoordigervan het VNO, enl^erzijds dat de LWV een zetel
hjft m het Algemeen Bestuur van
5 l VNO.
Itot) lanSer bestaande band van de
g V v met het NCW blijft onverkort
Vt»"andhaafd. Zodoende zal in het
'«M - de LWV offlcieel de beide
Vfoj^bJke werkgeversorganisaties
u»re en NCW in Limburg represen-

beurs-overzicht
Blikvanger

- Hoogovens is
gieren zowel op de effecten-. ürs als op de optiebeurs in
"sterdam de blikvanger ge-

stat' ®® beide markten was het
genn en aluminiumfonds bij stij-
Van * koersen de aanvoerder
van °mzetlijst. In afwachting
sta »d.e u^ts^aB van de nieuwe
rnp^^ning daalden de rende-

e«ten op de obligatiemarkt.

het°K-een mooie zomerdag was
tp , °yzonder druk op de effec-
u "beurs. De totale omzet kwam
aa °P f 1,8 miljard, waarvan de
de h

n met f 991 milJoen ruim
trie voor hun rekening na-
rrw' e stemmingsindex alge-
hoQ bereikte met 194,0 het
SolrfSte punt van bet jaar en dat
dir.!? °°k voor een aantal deelin-

ha°nrf°iYens werd het drukst ver"
van f, " daar kwam een omzet
86r a\ '4 miljoen, ofwel van
kol stuks' in tot stand. De
l lf?^s verbeterde met f 1,30 tot f
kat t

De belangstelling van de
tion i

daBen voor deze interna-WapfA.boudt verband met de ver-
'riarW g dat er zich op de staal"
d.0e

een opleving zal voor-
-11 de Sroep internationale

gin n badden de koersbewe-
cwfen verder voor het meren-Zortii WeimS om het Uif. Een uit"
goerinng vormde KLM> die een
ver ~e kans maakt een belang te
j^f jj^^en in de Amerikaanse
lem West Airbnes en een deel-
gkniing„2al verwerven in de Bel-
De Xe Sabena.
en banken noteerden iets hoger
ren Verzekeringswaarden wa-
uit_ enigszins verdeeld. Bij de
Kevin 61"8 Was Wolters Kluwer
Hoe Door de overneming van
Wnit uitgeverij in Spanje is
Uitp ln dat land de grootste
forrn^er van systematische in-
Vor»? u Men had
bh ' net, fonds f 2,50 meer overJeen slotkoers van f 191

Mogelijk Russische
order voor Zinkwit

MAASTRICHT - Zinkwit ver-
wacht dit jaarweer tekunnen ex-
porteren naar de Sovjetunie. Dat
blijkt uit het onlangs verschenen
jaarverslag.

Het volume aan exportorders zal
dit jaar naar verwachting hoger
uitvallen. Door de grote schom-
melingen van de zinkprijs blij-

ven voorspellingen moeilijk,
maar gezien de huidige ontwik-
kelingen verwacht de onderne-
ming dit jaar een positief resul-
taat.
In mei werd al bekend dat 1988
voor Zinkwit (chemische basis-
produkten en verven) een goed
jaar is geworden. Er rolde een

nettowinst van bijna f 9 miljoen
uit de bus, nadat het concern
over 1987 een verlies van f 4,3
miljoen had geleden.

Voor de chemische basisproduk-
ten van Zinkwit is 1988 een be-
vredigend jaar geworden.De stij-
ging van de zinkprijs, de toene-
ming van de afzet en de interne
kostenbesparingen hebben een
positief resultaat en een sterke
verbetering ten opzichte van
1987 tot gevolg gehad. Het op
kostenverlaging en produktie
van constante kwaliteit gerichte
beleid begint vruchten af te wer-
pen, constateert de directie.

Optie voor nog zes toestellen

Pan Am wil
24 F-100's

Van onze redactie economie
SCHIPHOL - De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Pan
American en Fokker zijn in een vergevorderd stadium van on-
derhandeling over een order voor 24 Fokker-100 vliegtuigen
met een optie op nog eens zes van deze toestellen. Dit is giste-
ren door de woordvoerder van Fokker bevestigd.

De Raad van Bestuur van de Ameri-
kaanse luchtvaartmaatschappij
moet nog over de aanschaf van de
Fokker-vliegtuigen een definitief
besluit nemen. Dit besluit wordt
binnen enkele dagen verwacht.
De Fokker-woordvoerder wilde niet
meedelen welk bedrag er met de or-
der gemoeid is. Het gaat naar ver-
luidt om ongeveer 1,5 miljard gul-
den.
Pan Am wil de Fokker-vliegtuigen
eind 1990 begin 1991 afgeleverd
hebben. Zij zullen onder andere
worden ingezet op de binnenlandse
vluchten in West-Duitsland van en
naar West Berlijn.

Met de huidige produktiecapaciteit
en de opgebouwde orderportefeuil-
le kan Fokker geen Fokker-100
vliegtuigen leveren voor 1994. Daar-
om zal bij de koop de lerse lease-
maatschappij GPA/Fokker, een ge-
zamenlijke onderneming van de ler-
se lease-maatschappij GPA en de

Nederlandse vliegtuigfabrikant
voor de Fokker-100, worden betrok-
ken.

GPA/Fokker heeft een ordervoor 51
Fokker-100 vliegtuigen en een optie
op 49 van deze toestellen. Waar-
schijnlijk zullen voor de Pan Am-or-
der posities van GPA worden ge-
bruikt.

DOCdata praat
over verkoop
van DOCdisk

VENLO - DOCdata, de onderne-
ming uit Venlo die computersyste-
men ontwikkelt om digitale infor-
matie vast te leggen en te lezen,
zoekt gegadigden voor DOCdisk, de
dochteronderneming die produk-
tielijnen voor compact discs aan de
man moet brengen.
Tot dusver heeft DOCdata drie van
deze zogeheten rotary printers ver-
kocht. De eerste wordt in augustus
geleverd. Er zijn volgens directeur
Beaujean gegegadigden voor Doc-
disk.
Voor DOCdata is DOCdisk altijd
een zijspoor geweest naast het
hoofdtraject, het ontwikkelen van
een massageheugen, het DOCw-
heel.
DOCdata kan overigens nog steeds
geen omzetcijfers en verlies- en
winstrekening laten zien. De balans
over 1988 toont wederom een toene-
ming van immateriële vaste activa
(ontwikkelingskosten), maar ook
een toeneming van de langlopende
schulden.
Kort geleden is het aantal aandelen
met tien procent verhoogd, zo bleek
tijdens de vergadering. Het bestuur
had gebruik gemaaktvan een mach-
tiging van aandeelhouders om nieu-
we aandelen te plaatsen. Zon mach-
tiging werd opnieuw verleend voor
een periode van anderhalfjaar.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 103,00 102,20
Ahold 123,90 124,00
Akzo 151,00 151,60
A.B.N. 43,30 43,40
Alrenta 163,10 163,20
Amev 53,90 54,40
Amro-Bank 85,40 85,60
Bols 145,20 149,80
Borsumn' W. 154,80 160,40
Bührm.Tet. 70,00 69,60
C.S.M.eert 69,80 69,30
DAF 55,80 56,00
Dordtsche P. 254,70 254,20
DSM 140,70 140,80
Elsevier 75,00 75,10
Fokker eert. 42,70 45,50
Gist-Broc. c. 36,70 36,60
Heineken 127,00 125,90
Hoogovens 118,00 119,30
Hunter Dougl. 120,70 122,00
IntMüller 102,00 101,00
KBB eert. 78,00 78.00
KLM 49,00 50,70
Kon.Ned.Pap. 60,00 59,00
Kon. Ohe 138,60 138,60
Nat. Nederl. 66,20 66,00
N.M.B. 238,00 239,00
Nedlloyd Gr. 445.00 445,00
Nijv. Cate 95,20 95,70
Océ-v.d.Gr. 320,00 315,00
Pakhoed Hold. 144,30 147,00d
Philips 38,60 38,90
Robeco- 106,20 106,00
Rodamco 165.10 165.10
Rohnco 104,80 104,40
Rorento 61,80 f 61,90
Stork VMF 37,30 37,30
Unilever 141,50 141,50
Ver.BezitVNU 111,10 111,00
VOC. 49,80 49,40
Wessanen 91,50 91,70
Wolt Kluwer 188,50' 191,00
Binnenl. aandelen.
Aalberts Ind 44,70 4450
ACF-Holding 50.50 51,00
Ahrend Gr. c 289,80 289,50
Alg.Bank.Ned 43,00 43,20
Asd Opt. Tr. 25,40 25,60
Asd Rubber 8,00 7,80
Ant. Verft 340,00
Atag Hold c 94,00 96.50
Aut.lnd.R'dam 77,50 78,00
BAM-Holding 490,00 490,00
Batenburg 91,50 91.50
Beers 135,00 135,80
Begemann 107,50 107,50
Belindo 373,00 373,00
Berkels P. 5,05 5.05
Blyd.-Will. 23,10 23,00
Boer De, Kon. 447,00 445,00
de Boer Winkelbedr. 59,90 59,70
Boskalis W. 16,40 16,10
Boskalis pr 14,25 14,10
Braatßouw 1190,00 1192,00
Burgman-H. 3450.00 3500.00b
Calvé-Delft c 930.00 928,00

Calvéprefc 5160,00 5160,00
Center Parcs 81,50 81,60
Centr.Suiker 68,50 68,60
ChamotteUnie 11,40 n,50
Chamotte div.B9 11.00 u,oo
Cindu-Key 117,00 ne.OO
Claimindo 362,50 362,50
Content Beheer 24,50 25,00
Cred.LßN 84,30 83,50
Crown v.G.c 126,50 118,50
Desseaux 217,90 218,50
Dordtsche pr. 253,50 253,00
Dorp-Groep 55,00 54,50
Econosto 238,50 244,00
EMBA 129,00 127,00
Enraf-N.c. 54,50 54,50
Eriks hold. 359,00 358,00
Flexovit Int. 74,00 70,60
Frans Maas c. 75,00 75,30
Furness 135,20 133,00
Gamma Holding 82,90 83,20
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 26,90 27,80
Geveke 39,00 39,50
Giessen-de N. 307,50 302,00
Goudsmit Ed. 362,00 b 369,00
Grasso'sKon. 94,30 93,00
Grolsch 132,00 131,50
GTI-Holding 189,00 189,00
Hagemeyer 101,00 103,00
H.B.G. 220,50 221,00
HCSTechn 15,10 15,20
Hein Hold 109,20 108,00
Hoek's Mach. 191,00 190,00
Holdoh Hout 705,00 705,00
Holec 29,00 29,40
H.A.L.Tr. b 1764,00 1760,00
Holl.Am.Line 1765,00 1762,00
Heineken Hld 109,20 108,00
Holl.Sea S. 1,50 1,49
Holl.Kloos 477,00 545,00
Hoop en Co 11,50 11,70
Hunter D.pr. 6,20 6,15
ICA Holding 17,00 17,30
IGB Holding 64,00 64,00
IHC Caland 32,00 31,00
Industr. My 220,00 218,00
Ing.Bur.Kondor 545,00 542,00
Kas-Ass. 41,20 42,50
Kempen Holding 14,60 14,80
Kiene's Suik. 1335,00b1350,00b
KBB 82,00 83.00
Kon.Sphinx 117.50 116,20
Koppelpoort H. 279,00 280,00
Krasnapolsky 198,00 198,00
Landré & Gl. 62,40 61.20
Macintosh 52.00 52,20
Maxwell Petr. 680,00 680,00
Medicopharma 75,50 75,20
Melia Int. 7,00 7,05
MHV Amsterdam 24,80 24.80
Moeara Enim 1178,00 1188,00
M.Enim 08-cert 15300,00 15350.00
Moolen en Co 31.50 31,50
Mulder Bosk. 72,50 73,00
Multihouse 10,80 10,80
Mynbouwk. W. ' 447.00 449.00
Naefl' 225,00
NAGRON 50.20 50.20

NIB 566,00 565,00
NBM-Amstelland 20.60 20,60
NEDAP 336,00 344,00
NKF Hold.cert. 364,50 364.00
Ned.Part.Mij 39,20 39,80
Ned.Springst. 9749,00 9750,00
Norit 888,00 900,00
Nutricia 247,00 248,00
Odelft Groep c 210.50 210,00
Omnium Europe 17,50f 16,80
Orco Bank c. 79,00 79,10
OTRA 753,00 752,00
Palthe 142,00 144,00
Polynorm 109,50 109,50
Porcel. Fles 145,00 145,00
Ravast 52.50 d 52,50
Reesink 76,00 72,00
Riva 55,00 55,50
Riva (eert.) 55,00 55,50
Samas Groep 79,00 77,60
Sanders Beh. 102,00 101.00
Sarakreek 27,10 27.00
Schuitema 1510,00 1510,00
Schuttersv. 125,50 125.40
Smit Intern. 45,30 44,80
Stßankiers e. 26,90 26.70
Stad Rotterdam 151,50 150,00
Telegraaf De 471,00 469.50
TextTwenthe 280,00 280.50
Tulip Comp. 61,90 60,30
Tw.KabelHold 147,00 d 147,00
Übbink 116,50 117,50
Union Fiets. 16,30 16,40
Ver.Glasfabr. 286,50 287,50
Verto 68,50 67,80
Volker Stev. 66,50 68,80
Volmac Softw. 62,30 62.00
Vredestein 18,50 e 18.80
VRG-Groep 71,20 69,50
Wegener Tyl 204,00 203,00
Westlnvest 31,50 31.50
Wolters Kluwer 188,00 190,50
Wyers 47,50 49.00
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f 35,60 35.00
ABN Aand.f. 74,10 74.60
ABN Beleg.f 57,60 58.00
ALBEFO 53,30 53,40
AldollarßFs 21,30 21.20
Alg.Fondsenb. 247,00 247,00
Alliance Fd 13,00 13.00
Amba 46,00 45.90
America Fund 321,00 320,00
Amro A.in F. 93,50 93,50
Amro Neth.F. 76,90 77,90
Amro Eur.F. 70,00 70.00
AmroObl.Gr. 151,60 151.70
Amvabel 98,00 97,00
AsianTigersFd 59,80 59.30
Bemeo Austr. 59,10 60,50
Berendaal 115,50 117.60
Bever Belegg. 24,00 25.00
BOGAMIJ 105,00 105.20
Buizerdlaan 42,00 42.00
Delta Lloyd 40,80 40,90
DP Am. Gr.F. 24,90 24,90
Dp Energy.Res. 34,60 34.60

Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 65,50 65,40
Eurinvest(l) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 6,80 6,90
EurGrFund 57,70 57.70
Hend.Eur.Gr.F. 198,00 200,00
Henderson Spirit 76,00 76.80
Holland Fund 75,90 76.00
Holl.Obl.Fonds 121,80 121,80
Holl.Pac.F. 106,10 107,00
Interbonds 567,00 566,00
Intereff.soo 41,00 41,00
Intereff.Warr. 277,00 277,00
Japan Fund 37,50 36,50
MX Int.Vent. 65.40 65,80
Nat.Res.Fund 1500,00 1500,00
NMB Dutch Fund 38,40 38,60
NMB Oblig.F. 36,50 36,60
NMB Rente F. 102,90 102,90
NMB VastGoed 38,50 38.30
Obam. Belegg. 216,80 216.80
OAMFRentef. 14,15 14,20
Orcur.Ned.p. 49,20 49,20
Pac.Prop.Sec.f 44,30 45.50
Prosp.lnt.High.lnc. 9,80 9,80
Rabo Obl.inv.f. 75,60 75,60
Rabo Obl.div.f. 50,60 50,60
Rentalent Bel. 1350,00 1350.00
Rentotaal NV 31,30 31,30
Rolinco cum.p 105,00 105,00
Sci,Tech 17,80 17,85
Technology F. 16.10 17,10
Tokyo Pac. H. 243.00 237,00
Trans Eur.F. 74,80 75,00
Transpac.F. 535,00 535,00
Um-Invest 117,00 116,00
Unico Inv.F. 85,80 85,80
Unifonds 29,40 30.10
Vast Ned 119,60 119,60
Venture F.N. 46,00 46,00
VIB NV 86.60 86,50
WBO Int. 77,00' 77,00
Wereldhave NV 211,00 211,00

Buitenlandse obligaties
B%EEGB4(I) 103,00 103,00
iVi EngWarL 36,20 35.80
5-'AEIB 65 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34.50 34,00
Amer. Brands 71,00 71,00
Amer. Expres 34,60 34,50
Am.Tel.fc Tel. 35.70 35,30
Ameritech 58,60 59,00
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225.00
ASARCO lnc. 28,70 28.60
Atl. Richf. 91,40 92,00
BAT Industr. 6,65 6,76
Bell Atlantic 87,00 87,50
BellCanEnterpr 39,30 39,50
BeU Res.Adlr 1.05 1,05
Bell South 48.10 48,00
BET Public 2,55
Bethl. Steel 22,60 22.40
Boeing Comp. 50,20 51,00

Chevron Corp. 54,70
Chrysler 25,00 25,00
Citicorp. 32,20 32,00
Colgate-Palm. 50,00 51,00
Comm. Edison 37,80 38,00
Comp.Gen.El. 450.00 448,00
Control Data 22,80 22,00
Dai-IchiYen 3210,00 3220,00
Dow Chemical 88,50 88.25
Du Pont 111,00
Eastman Kodak 48,60 48,10
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 205,00
Exxon Corp. 44,10 44,20
First Paclnt 1,64a
Fluor Corp. 30,25
Ford Motor 49,00 48,70
Gen. Electric 53,00 53,50
Gen. Motors 42,00 41,00
Gillette 40,00 40,00
Goodyear ' 54,00 52,50
Grace & Co. 33.30
Honeywell 75,00 74,75
Int.Bus.Mach. - 110,00 110,10
Intern.Flavor 54.00
Intern. Paper 47,30
ITT Corp. 58,70 58,30
K.Benson® 5000,00 5000,00
Litton Ind. 86,00 85,70
Lockheed 48,70
Minnesota Mining 73,00 72,50
Mobil Oil 49,00 48,80
News Corp Auss 15.00 15,00
Nynex 79.20 79,50
Occ.Petr.Corp 28,50 d 28,30
Pac. Telesis 39,70 40,00
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 52,00 51,30
Phiüp Morris C. 138.60 136,80
PhiU. Petr. 22,40 22,80
Polaroid 38.00 38,10
Privatb Dkr 275,60 274,60
Quaker Oats 60.00 d 60.00
St.GobinFfr 615,00 615,00h
Saralee 55,80 54,60
Schlumberger 39,10 39,00
Sears Roebuck 46,00 45,80
Sony (yen)
Southw. Bell 51,30 51,20
Suzuki(yen) 901.00 918.00
Tandy Corp. 45,90 45,60
Texaco 49,25 49,00
Texas Instr. 42,10 42,20
TIP Eur. 1,70 1,70
ToshibaCorp. 1370.00 1410,00
Union Carbide 27,75
Union Pacific 72,30 72,70
Unisys 26.00 d 24,75
USX Corp 37,80 37,00
US West 68,80 69,50
Warner Lamb. 89,75
Westinghouse 62.70 62.80
Woolworth 53,50 53,60
Xerox Corp. 63,75' 63,00

Certificaten buitenland 'AMAX Ine. 56,00 56,00
Am. Home Prod. 212,00

ATT Nedam 78,50 79,00 d
ASARCO Ine. 59,00 59,00 d
Atl. Richf. 204.50 202,50
Boeing Corp. 169,00
Can. Pacific 40,00 39,50
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 53,00 52,00
Citicorp. 71,00 70,50
Colgate-Palm. 110,00 111,00
Control Data 45,00 44,00
Dow Chemical 196,00 197,00 d
Eastman Kodak 108,80 108,00
Exxon Corp. 97.50 97,00
Fluor Corp. 67,00
Gen. Electric 116,50 117,00
Gen. Motors 189,00 185,50
Gillette 90,00 88.50
Goodyear 121.00 117,00
Inco 59,50 59,00
1.8.M. 239,50d 242,00
Int. Flavors 122.00 f
ITT Corp. 130.00 127,20
Kroger 29.00 29,00
Lockheed 110,00
Merck & Co. 153,00 153,00
Minn. Min. 163.00 163,00
Pepsi Co. 114,00 113,00
Philip Morris C. 309.50 304,00
PhiU. Petr. 49.00 49,00
Polaroid 77,00 76,00
Procter & G. 229.50
Quaker Oats 131,00
Schlumberger 86,00 86.50
SearsRoebuck ■ 101,50 101,00
Shell Canada 76,50 74,50
Tandy Corp. 101.00 99.00
Texas Instr. 93,00 93.00d
Union Pacific 161.00 161,00
Unisys Corp 58,00 54,00
USX Corp 83.50 83,00
Varity Corp 5,00 a
Westinghouse 139,50 138,00
Woolworth 118.50 118,00
Xerox Corp. 133,00 134,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 560.00 574,00
Dresdner B. 327,00 331.00
Hitachi (500) 1450,00 1500,00
Hoechst 294.00 304,00
Mits.El.(soo) 700.00 700,00
Nestlé 7500,00
Siemens 554,00 577,00

Warrants
Akzo 38,90 38,90
AMRO warr. . 1,45 1.45
Bogamij 4.60 4.90
Falcons Sec. 18.75 18.80
Honda motor co. 2125.00 2175.00
K.L.M. 85-92 169.50 187,00
Philips 85-89 5,70 6.50

1 Stßankiers a 0.90 0.85
St.Bankiers b 2,15 2,20

Euro-obligaties & conv.
10/4 Aegon 85 100.50 100.50
Aegon warr 12.50 12.50
W/l ABN 87 95.75 96.00
13Amev 85 98.40 98,40
13Amev 85 94,75 94.75
10 AmevBs 102.25 102,10
11 Amev 86 95,75 95,75
14'4Amro87 97.00 97.00
13 Amro-BankB2 100,70 100,70
10V2 Amro 86 96.75 95,00
10 Amro 87 95.60 95.60
5*4 Amro 86 96,00 96.00
Amro Bank wr 24.10 24.60
Amro zw 86 69.70 69,60
9 BMH ecu 85-92 98,75 99,75
7 BMH 87 96,00 96,00
10'/»EEG-eeu84 100.25 100.25
9%E18-ecu 85 101,00 101.00
12V2 HIAirl.F 92,25 92,25
12N1B(B) 85-90 101,00 101.00
11'/4NGUB3 101,00 101,00
10NGU 83 100,25 100,20
2'A NMB 86 85,20 84,75
NMBwarrants 67,50 67,75
83A Phil. 86 97,75 97.75
63 ,4 Phil.B3 97.10 97,10
11 Rabo 83 102,00 102.00
9Rabo 85 102.75 102,75
7Rabo 84 102,00 102,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 14,00 b 16,30
Bredero eert. 13,20 14,30
11 Bredero 14.50 15,00
Breev. aand. 26.50 26,00
Breev. eert. 22,00 23,30
LTV Corp. 2,30 2.10
5 Nederh. 68-78 20,00 20,00
Rademakers 27.00 27,00
RSV. eert 0,63 0.60
V/e RSV 69 92,00 a 92,00a
Parallelmarkt
Alanheri 24,00 23,80
Berghuizer 66,90 64,70f
Besouw Van c. 49.20 49,20
CBI Bann Oce ven 1680,00
Comm.Obl.F.l 100.20 100,20
Comm.Obl.F.2 100,20 100.20
Comm.Obl.F.3 100.30 100.30
De Drie Electr. 28.50 28.40
Dico Intern. 118,50 118.50
DOCdata 32.50 32.60
Geld.Pap.c. 101.00 86,00
Gouda Vuurv e 90.50 90,30
Groenendijk 40,50 40.50
Grontmij e. 157.70 159.50
Hes Beheer 271.00 270.50
Highl.Devel. 14.00 b
Homburg eert 4,10 4,10
Infotheek Gr 26,50 26,50
Interview Eur. 7,50 7,70
Inv. Mij Ned. 59.80 60,00

KLM Kleding 34.20 34,50
Kuehne-t-Heitz 39.80 f 38.50
LCI Comp.Gr. 50.10 49.50
Melle 264.80 263.80
Nedschroef 115.00 115.00
NewaysElec. 11.90 11.80
NOG Bel.fonds 28.80
Pie Med. 13.90 13,90
Poolgarant 10,35 10.3t<
Simac Tech. 21.40 21.00
Text Lite 6.10 6.10
Verkade Kon. 264.00 266,00
VHS Onr. Goed 20,20 19,80
Weweler 116.80 115.70

OPTIEBEURS
abn c jul 40,00 370 3.50 3,60
abn c jul 45,00 384 0.60 0.50
abn c okt 40.00 458 4.10 4.10
abn c okt 45,00 499 1.50 1.50
abn c jan 45,00 457 2,20 230
akzo c jul 150.00 885 4.00 4.10
akzo c okt 160,00 775 4.10 4.40
akzo p jul 150,00 472 1.70 1,20
amev c jul 55,00 395 1,00 1,20
amro c jul 80,00 443 5.90 6.20
amro c jul 85,00 633 1,80 2,40
amro c okt 80,00 416 6,30 6,70
amro c okt 85,00 790 3,20 3,70
coc c jul 310,00 518 9.60 9.80
coc c jul 320,00 361 4,30 4.20
coc p jul 310,00 698 3,40 3,00
hoog c jul 100,00 930 19,00 20.00 a
hoog c jul 105,00 974 14,40 15,80a
hoog c jul 110.00 1167 10.20 11.30
hoog c jul 115.00 1079 6,60 7.80
hoog c jul 120,00 1539 4,00 4,60
hoog c jul 125,00 1535 2,20 2,80
hoog c okt 100,00 616 21.80 23,50
hoog c okt 105,00 509 18,50 l!L5Oa
hoog c okt 110,00 756 15,30 16,50
hoog c okt 115,00 672 12,30 13.50
hoog c okt 120.00 646 9,60 10,70
hoog c okt 125,00 1236 7,50 8,50
hoog p jul 115,00 515 2,60 2,20
hoog p jul 120,00 809 5,20 4,00
hoog p okt 120.00 424 8,50 7.80b
kim c jul 45.00 1342 4,60 6,20
kim c okt 45.00 772 5.50 6,60
kim c okt 50,00 1436 2,60 3,60
kim c okt 55,00 929 1,20 1.80
nlw c nov 95.00 1000 3,00 a 2.85
nlw c nov 97,50 1100 1,30 a 1,15
nlz c nov 95,00 2000 1.85 a 1,75
natn c jul 60.00 707 6,50 6,30
natn c jul 65.00 573 2,20 2,30
natn c okt 60,00 425 7,10 7,90
natn c okt 65,00 1052 3,80 3,40
phil c jul 40,00 922 0,70 0,70
phil c okt 40,00 434 2,60 2,60
phü c okt 45.00 1282 1,00 I,lob
phil c jan 45,00 497 1,80 1.80
olie c jul 140,00 507 2.50 2J!O
olie c 092 135,00 416 19.00 18,60
voc c jul 50,00 516 2.60 2.30

Planbureau verwacht
stijgende prijzen

DEN HAAG - Directeur drs. G.
Zalm van het Centraal Planbureau
noemt dekans 'redelijk groot' de de
prijzen in ons land volgend jaar
meer zullen stijgen dan de 1,5 pro-
cent die tot op heden is ingeboekt.
Dat zegt hij in een vraaggesprek met
'De Onderneming' van de werkge-
versorganisatie VNO.
Zalm wijst erop dat forse werkgele-
genheidsgroei alleen maar kan als
de lonen licht achterblijven bij de
prijzen en noemt de loonstijging die
zich nu aftekent voor 1990 van 2,5

procent 'aan de forse kant. Hij
maakt zich enige zorgen over het
loonfront.

Forse inflatiecijfers (die zich vaker
voordoen kort na forse economi-
sche groei) verwacht hij echter niet.
'Gevoelsmatig is drie procent voor
mij zo ongeveer de kritische grens.

Wordt het meer, dan is komt het in-
flatoire denken op gang en wordt
het proces moeilijk beheersbaar,' al-
dus Zalm, die na de economische
'boom' van dit jaar en ook nog een

goed 1990 enige afvlakking van de
groei verwacht.
De geldonteaarding schrijft Zalm
toe aan de sneller dan verwachte
stijging van de invoerprijzen (onder
meer olie) en de oplopende dollar.
Hij wijst erop dat vooral de binnen-
landse loonkostenmatiging er de
laatste jaren toe heeft bijgedragen
dat de inflatie in ons land (gemid-
deld een a 1,5 procent per jaar) gun-
stig afsteekt bij het buitenland.

De contractloonsstijging voor dit
jaar van 1,4 procent (dank zij een
matigende invloed van de doorlo-
pende cao's die in 1988 voor twee
jaar zijn afgesloten zijn) is volgens
Zalm van dien aard dat de werkge-
legenheid kan blijven groeien. Hij
verwacht dat voldaan wordt aan de
voorwaarde dat de lonen iets achter
blijven bij de prijzen.

economie

Kleineren
tekorten

- In de geld-markt verwacht men voor de lo-
eide week kleinere tekorten.Pc uitkeringen die in de markt
j°men, zullen de belastingbeta-

die de markt uitgaan,
overtreffen. De gemeenten ko-men met uitkeringen van f 275
m;|joen, het onderwijs levert f 1,6
miljard, de uitkeringen van WVC
♦uilen omstreeks f 450 miljoen
edragen en van de kant van de

studiefinanciering komt f 200miljoen beschikbaar. Verder
worden de salarissen van rijks-
ambtenaren betaald en wordenPensioenen uitgekeerd. Daarte-genover zullen belastingbetalin-
[*n f 1,2 miljard bedragen. Al
met al zullen de speciale belenin-gen die op 22 junivervallen (f 7,5
miljard), door kleinere kunnen
worden vervangen, zo luidt deverwachting.n demaandag afgelopen week is«mstreeks f4miljard in demarkt
gekomen en is er ruim f 8 miljardit verdwnen. Een belangrijke
P°st was de storting op de vorige

ten bedragevan f 6,5miljard.

Schotten willen
Center Parcs

ROTTERDAM - De Schotse brou-
werij Scottish & Newcastle Brewe-
ries is in hoge mate geïnteresseerd
in de overname van Center Parcs
(vakantieparken). Het Britse con-
cern wil de aandelen van grootaan-
deelhouder P. Derksen overnemen.
Hij bezit zestig percent van de aan-
delen in de recreatieparken. Center

Parcs wil over deonderhandelingen
niks kwijt, maar bevestigt dat er
met meerdere belangstellenden uit
het buitenland wordt onderhan-
deld.
„Het is overigens al langer bekend
dat meneer Derksen zijn aandelen-
pakket wil verkopen", aldus een
woordvoerster van Center Parcs.
„Maar aan wie, dat is nog niet be-
kend. En over eventuele onderhan-
delingen zeggen wij op dit moment
niets. Wel is het zo dat het bedrijf
dat uiteindelijk Center Parcs zal
overnemen, moet passen in de filo-
sofie van het bedrijf, zodat de toe-
komst van de parken is gewaar-
borgd".
Volgens berichten in de Britse pers
zijn er al belastingsexperts en ac-
countants van de Schotten op het
hoofdkantoor van Center Parcs in
Rotterdam. Naar verwachting
wordt morgen, donderdag, in het
Rotterdamse 'zwemparadijs' Tropi-
cana (ook van Center Parcs) tijdens
de algemene aandeelhoudersverga-
dering meer bekend gemaakt over
de mogelijke verkoop van de aande-
len van Derksen. De woordvoerster
ontkent dit overigens.
Center Parcs was vorig jaar goed
voor een omzet van rond de 500 mil-
joen en een nettowinst van 50 mil-
joen.

NIB en EIB
financieren

samen midden-enkleinbedrijf

DEN HAAG - De Nationale Inves-
teringsbank (NIB) en de Europese
Investeringsbank (EIB) gaan in Ne-
derland samenwerken bij de finan-
ciering van het midden-en kleinbe-
drijf, zo hebben de twee gisteren -
meegedeeld.
De NIB krijgt f 100miljoen aan mid-
delen van de EIB om te lenen aan
middelgrote en kleine ondernemin-
gen in de industrie en de industriële
dienstverlening. Het geld is bedoeld
voor ondernemingen met maximaal
500 werknemers en niet meer dan75
miljoenecu (f 175 miljoen) aan vaste
activa. De NIB verwacht het hele
bedrag nog dit jaar te kunnen uitle-
nen.
Vorig jaar kregen de NMB en de
Amro Bank al kredieten toegewe-
zen van de EIB. In totaal hebben tot
nu toe 24 Nederlandse ondernemin-
genf 50 miljoen toegewezen gekre-
gen.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 20-6-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 25.950-/26.450,vorige ’ 25.960-/ 26.460) bewerkt ver-
koop ’ 28.050, vorige ’ 28.060 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 345/415, vori-ge ’ 345-/415; bewerkt verkoop ’460laten, vorige 460 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,16 2,28
Brits pond 3,32 3,57
Can. dollar 1,79 1,91
Duitse mark( 100) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,62 1,74
Jap. yen (10.000) 151,50 156,50
Ital. lire. (10.000) 14,90 16,30
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,28 1,46
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100) 127,75 132,25
Zweedse kr. (100) 32,15 34,65
Noorse kr. (100) 29,80 32,30
Deense kr. (100) 27,65 30,15
Oost.schill.(100) 15,70 16,30
Spaanse pes.(lOO) 1,70 1,85
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 2,21975-22225
Brits pond 3,4530-4580
Duitse mark 112,610-660
Franse franc 33,190-33,240
Belg. franc 5.3805-3855
Zwits. franc 130.175-225
Japanse yen 154,62-154,72
Ital. lire 15,500-550
Zweedse kroon 33,325-33,375
Deense kroon 28.935-28,985
Noorse kroon 31,035-31,085
Canad. dollar 1,85025-85275
Oost. schill 15,999-16.009
lers pond 2,9990-3,0090
Spaanse pes 1,7670-7770
Gr. drachme 1,2700-3700
Austr.dollar 1,6775-6875
Hongk.dollar 28.40-28,65
Nieuwz.dollar 1,2800-2900
Antill.gulden 1,2300-2600
Surin. gulden 1.2300-2700
Saudische rial 59,10-59.35
Ecu gulden 2,3305-3355

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 195.60 195,90
id excl.kon.olie 192,00 192,40
internationals 192,70 192,90
lokale ondernem. 201,60 201,90
id financieel 144,20 144,20id niet-financ. 258,30 259,00
CBS-Herbeleggingsindex 11983=100)
algemeen 251,20 251,50
id excl.kon.olie 236.00 236,50
internationals 255,70 256,00
lokale ondernem. 246,50 246,90
id financieel 183,80 183,80
id niet-financ. 306,80 307,70
Stemmingsindex (1987=1001

algemeen 190,90 192,00
internation 195,00 195,90
lokaal 190,20 191.30
fin.instell 151,90 152,10
alg. banken 148,80 149,20
verzekering 154,10 153,90
niet-financ 202,60 204,00
industrie 190,10 191,10
transp/opsl 242,00 245,00

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering an dezelfde
dag):
Akzo 151,70(151,60)
Kon Olie 138,10-139,10(138,60)
Philips 38,90-39,10 gl (38.90)
Unilever 141,50-142,50(141,50)
KLM 50.70 (50,70)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2481.03 11C5.75 205.43 953.86
Hoogst 2496.02 1184.99 203.73 962.70
Laagst 2463.96 1157.66 204.72 ?47.76
Slot 2472.88 1167.37 205.61 952.66
Wlnst
verlies - 7.01 + 7.60 - 0.17 + 0.28

Handelaar van 't jaar

" Op de Amsterdamse effectenbeurs is de prijs voor de
handelaar van het jaar uitgereikt. De gelukkige was de
heer Han Vermeulen met naast hem (links) de voorzitter
van de jury de heer Henk Schaasberg.

Drs. L. Rijkers

"Drs. L.J.J. Rykers, thans di-
recteur Centrale Financiële Ad-
ministratie van Volvo Car BV is
benoemd tot Directeur Corpora-
te Treasury van Volvo CarBV en
tot Directeur van CarFinance In-
ternational BV, de financierings-
en verzekeringsmaatschappij
van Volvo. Rijkers volgt F. Mon-
ster op, die een functie elders
heeft aanvaard.

Woensdag 21 juni 1989 "7Limburgs dagblad



Duitsland 1
09.45 ARD-Ratgeber.Praktische tips

©ver ouder worden.
10.00 Tagesschau Tagesthemen.- 10.23 Ein verhexter Sommer.
11/45 Urnschau.
12.10 Panorama.. 12.55 Persoverzicht.
13.00-13.15 Tagesschau.
14.40 "" Teletekstoverzicht.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moca - Die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse tv-se-
rie naar deroman van Maria Dezonne
Pacheco Fernandes. Met Lucelia
Santos, Rubens de Falco, Marcos
Péulo e.a.

15.30 Cic. Actuele mode, tips en
trends.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Eine phantastische Reise. Do-

cumentaire van Michel Maschke met
vier verhalen van Tomi Ungerer. Met
Wolfgang Haussmann, Franz-Mi-
chael Schwarzmann e.a.

' 17.15 Tagesschau.
17.25 Funkstreife Isar 12. Serie. Afl.:

Ernster Einsatz.
17.44 Einsatz in Manhattan. Serie.

Afl. 2: Der Mann im Hintergrund.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und heute. Actualiteiten.
15.52 FelicitasaufleisenPfoten.se-

rie. Afl.: Die Versuchung.
19.25 Polizeiinspektion 1. serie. Afl.:

Nachtgeschafte.
19.58 Heute im Ersten.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Unter der Trikolore. 3-delige

serievan Claude Brulé. Met Arme Ca-
novas, Bernard Giraudeau, Christine.
Wodetzky e.a. Afl. 3: Ende des
Schreckens. Judith wil met Nicolas
trouwen om Arme en de Malhougues
van het schavot te redden. Mathieu

loopt in een valstrik van Nicolas, maar
hij weet zich te redden en keert terug
naar Judith. Aansl.: Tagesschau.

21.45 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Sport extra. Voetbal: kwalifica-

tiewedstrijd Bundesliga.
23.30 Ein Abend auf dem Schift.

Programma met de acteur en regis-
seur Richard Münch.

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Dieter Hallervorden en Eberhard Prüter in 'Die Didi-
Show. (Duitsland 2 - 19.25 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

Nederland 2:31. 33. 35. 49. 54. 56 en 60
Nederland 3: 23. 32 34. 43. 48, 52 en 59
Duitsland 1: 9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België 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

België/TV 1
17.00 Flipper. Jeugdserie. Afl.: De

walvis.
17.25 Juke Box.
17.30 Arnold. Serie. Afl.: Dromen,

(herh.)
17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie, (herh.)
18.05 Plons. Afl.: Plons en de stoom-

trein, (herh.)
18.10 Merlina. Detectiveserie voor

kinderen. Afl.: Bokkevliegers in Bok-
;rijk (2). (herh.)

18.35 De tovenaar van Oz. Animatie-
serie naar de boeken van Frank
Baum. Afl. 4: Droezels en noedels.
.(herh.)

19.00 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Katholieke Televisie-
en Radio-Omroep.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Een zaak voor twee. Duitse

misdaadserie. Afl.: Ayla. Op een dag
duikt Julia's eerste man weer op, die
.onder niet helemaal opgehelderde
"omstandigheden bij een garagebrand
.om het leven zou zijn omgekomen.

21.00 I.Q. Kwis.
21.30 Krokant. Culinair magazine met

Nest Mertens. Vandaag: Sla en sala-
des.

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

sen.

22.45 Frans Hals van Antwerpen.
Herhaling van deze documentaire
over leven en werk van deze grote
schilder uit Haarlem. Bekroond met
de prijs voor co-producties, uitgereikt
door de Nederlandstalige zenders.

23.40-23.45 Coda. 'O, weet...' van
Marcel Coole.

" Claus Theo Gartner in
'Een zaak voor twee. (Bel-
gië/TV 2 - 20.00 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
17.00 "" My Little Pony. Tekenfilm-

serie. Afl. Heldere lichten, (herh.)
17.10 Superted. Tekenfilm. Afl. Su-

perted en de walvissen, (herh.)
17.25 Magnum. Amerikaanse detecti-

veserie met Torn Selleck in de hoofd-
rol. Afl.: De terugkeer van Luther Gil-
lis. Higgins en Blanche, de secreta-
resse en vriendin van de privé-detec-
tive Luther Gillis, worden ontvoerd.
Waarschijnlijk zit hier iemand uit het
verleden van Gillis achter... (herh.)

18.20 Brommer en motor. 10-delige
serie over brommers en motoren in
Nederland. Presentatie: Caroline
Tensen. Afl. 7: De diverse sportmo-
gelijkheden van de motor.

18.35 "" Countdown - Europe's no.
1 Rockshow. Popprogramma gepre-
senteerd door Wessel van Diepen.

19.25 Family Ties. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Geheugenverlies.
Tante Rosemary blijkt aan geheugen-
verlies te lijden. Een bezoek aan de
dokter brengt duidlijkheid.

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

serie. Afl.: De verdwenen Madonna.
Crockett en Tubbs gaan undercover
als twee kunsthandelaren om op
deze manier een belangrijke drugs-
vangst te maken...

21.25 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek. Presentatie: Jaap van Meekren
en Joop Daalmeijer.

22.10 Veronica Film & Video.

22.55 China Beach. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Het feest. McMurphy, com-
pleet overwerkt, neemt een paar da-
gen vrij. Samen met de jonge soldaat
Hyers heeft ze de tijd van haar leven.

23.50-23.55 Journaal.

RADIO
Radio 1:95.3 en 100.3mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93 9 en 91.9 mHz

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
14.55 "" Teletekstoverzicht.
15.15 ZDF - Ihr Programm. Mit dem

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

tor Borge.
15.50 Der Stem des Marco Polo. Tv-

serie voor de jeugd. Afl.: Der Dieb-
stahl. Met Nicola di Pol, Chiara Dora-

do, Giuseppe Tonini e.a. '16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.
Presentatie: Barbara Biermann.

16.25 Hals über Kopf. Duitse jeugd-
serie. Afl.: A wie Adoption. Met Ri-
chard Gutmann, Biels Hansen, Sabi-
ne Herken e.a. (herh.)

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

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

17.45 Schloss zu vermieten. Franse
tv-serie. Afl.: Bitte recht freundlich.
Met Annie Girardot, Jean-Luc Bideau,
Patrick Prejean e.a. (om 18.10 onder-
broken voor Lottotrekking A).

18.52 "" Lottotrekking B.
18.56 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.25 Die Didi-Show. Gags & Sket-

che mit Dieter Hallervorden. Gast:
Hans-Dietrich Genscher.

20.00 "" Na siehste! Talkshow met
Günther Jauch. Gasten: David Has-
selhoff, Klaus Lage en Kool & The
Gang e.a.

20.45 Kennzeichen D. Nieuws uit
Oost en West-Duitsland.

21.30 Heute-journal.
22.00 'Die 2. Amerikaanse serie. Afl.:

Die tote Tanzerin. Met Tony Curtis,
Roger Moore, Annette Andre e.a. Aan
de Franse rivièra ontdekken Lord Sin-
clair en Danny Wilde het lijk van een
meisje. Ze zijn ervan overtuigd dat ze
vermoord is en ze krijgen te maken
met de millionair Koestier.

22.45 Basel - San Antonio. Unter-
wegs zur Ökumene. Documentaire
over de toekomst van de kerk.

23.15 Peppermint-Frieden. Duitse
speelfilm uit 1983 van Marianne S.W.
Rosenbaum met Peter Fonda, Saskia
Tyroller, Gesine Strempel e.a. Tij-
dens de oorlog groeit Marianne op in
Theresienstadt. Na de oorlog verhui-
zen ze naar Beieren en Marianne en
haar speelkameraadjes spelen nog
altijd oorlogje. Er is niemand die hen
uitlegt wat er in de wereld gebeurt.

01.00-01.05 Heute.

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl.: Wayne tracht Susan
voor zich te winnen. Dit heeft verras-
sende gevolgenvoor hem en kost Su-
san bijna het leven...

19.23 Superkat & Supermuis. Te-
kenfilmserie.

19.30 Nieuws.
20.00 Rondom de mensaarde. 14-

-delige serie over weer en klimaat,
over de invloed die ze hebben op het
leven van de mensen, zowel in de in-
dustrielanden als in de ontwikkelings-
landen. Afl. 2: Ons weer.

20.50 Mobiele mensen. Tweeweke-
lijks programma over de auto.

21.30 Labyrint. Afl.: Uit goede bron.
berichten en impressies uit de Euro-
pese kuuroorden Spa, Abano, Terme,
Bath, Vichy en Bad Kreuznach.
(herh.)

22.20-23.05 So what? Fragmenten uit
het festival Jazz Middelheim 1987.
Vandaag: Karen Lowé - David Giste-
Imck (1). Aansl.: Verkeerstips: vakan-
tie, rijden op de autosnelweg.

België/Télé 21
12.30-13.00Liège midi trente. 19.00 Le
coeur et l'esprit. Magazine van de Ka-
tholieke Radio- en Televisie-omroep.
19.30-20.00 Journaal met simultaan-

vertaling in gebarentaal en
weerbericht.

programma's woensdag televisie en radio

Nederland 1
V
EEO
HO.OO Vrouw zijn. Gevarieerd vrou-
s wenmagazine.
fj10.45-11.00 TV-fruitmand. Program-
j ma met geestelijke liederen. Presen-
t! tatie: Heleen van Dijk.
eNOS
E 13.00-13.05 Nieuws voor doven en
l slechthorenden.
1-15.00 Overal en (n)ergens. Docu-
v mentaire serie. Vandaag een portret
e van Floyd McClung.
r 15.30 Jong geleerd. Muziekprogram-
t. ma gepresenteerd door Torn Herlaar.
116.00 De schoonheid van de zomer.
r Natuurfilm over een Deens natuurre-
l servaat.
f 16.25 Lassie. Amerikaanse serie. Afl.:
! Heb je witte wol? Lassie redt een ver-
< loren zwart lammetje. Als Lassie het

lammetje naar een witte kudde brengt
t blijkt dat deze niets van haar moet
L hebben.
k 16.50 (TT) Kinderkrant. Kinderpro-
t gramma.
,c 17.30 Journaal.
It 17.44-18.00 Tijdsein Buitenland.
’18.30 Hong Kong. Portret van de 11--; jarige Wi Seng die op een vissersboot
£ woont.
"19.00 Journaal.

Highlight. Maandelijks pro-
gramma over bekende artiesten in

J huiselijke sfeer.
19:45 Bunkeren. Actualiteitenpro-

gramma.
.19.55 De Campbells. Canadese se-: rie. Afl.: Mrs. Stevenson. Als er een

belangrijk politicus langs komt organi-
seert captain Sims een grandioze_ ontvangst. Alles gaat goed, totdat
blijkt dat de politicus een bedrieger
is...

20.20 Op patrouille. Amerikaanse tv-
film uit 1978 van Donald Thompson.
Met David Ralphe, Heide Vaughin,
James O'Hagen e.a. Twee politie-
mensen in Des Moines (USA) gaan
samen op patrouille. Een van hen

komt om als ze in een hinderlaag wor-
den gelokt.

21.32 (TT) De Hugenoten van de Ar-
deche. Documentaireserie. Afl. 3:
Protestantisme in de Vivarais.

21.57 Finale talentenjacht. Vijf lied-
jes gezongen door Samuel Jonkhee-
re, Barbara Lok, Lenette Barten, Be-
linda van der Loo en Jack Poetirai.

22.30 Journaal.
22.40 Tijdsein. Actualiteitenmagazi-

ne.
23.10 Toren van Babel. Discussie

over het thema: Is kiezen voor het mi-
lieu kiezen voor links? Gesprekslei-
der: Andries Knevel.

23.45-23.50 Tenslotte. Slotwoord
door ds. A. Beeftink uit IJsselmuiden.

" Larry Manetti en Torn Selleck in 'Magnum. (Nederland 2 -17.25 uur)

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.00-09.30 Schooltelevisie. Muziek

111 op zoek naar: langzaam/snel.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Hollandse nieuwe.Afl. 12: Tus-

sen de Ussei en de Zwarte Zee. Por-
tret van de enige vrouwelijk Hoca in
Nederland.

18.30 Rechtswijzer. Afl.6: Erfrecht en
overlijden.

19.00 (TT)Het Klokhuis. Jeugdpro-
gramma.

19.15 (TT)Jeugdjoumaal.
19.25 Get Back. Serie terugblikken op

de popjaren '60 en '70.
19.46 Midlotto.
20.00 Journaal.
20.29 Een totnogtoe onvervuld ver-

langen. Tv-spel naar het gelijknami-
ge toneelstuk van Moniek Kramer.
Met Han Romer, Elsje de Wijn e.a.
Een echtpaar leeft in een vrijwilligver-
kozen ballingschap op een klein on-
bewoond eiland. Kan een relatie zon-
der spanning?

21.00 Het maken van de Mahabhara-
ta. Documentaire over het maken van
de televisiebewerking van dit Indiase
Epos.

21.56 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55 Werken aan werk. 6-delige se-

rie over de transportsector. Afl. 5: Dag
en nacht - gespecialiseerd vervoer.

23.25-23.30 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" Han Romer en Elsje de Wijn in 'Een totnogtoe onvervuld
verlangen. (Nederland 3 - 20.29 uur)

Duitsland 3 West
09.10 Sesamstrasse.
09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 5. (herh.)
17.35 Teletekstoverzicht.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 In Sachen Natur. Magazine

over het milieu, gepresenteerd door
Prof. Adolf Weber.

20.45 Zu Gast bei Daniel Goeude-
vert. Portret.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Wissenschaftsshow. Leben im

Takt: biologische Uhren. Reportage
over een experimentele methode om
iemands biologische klok te bestude-
ren.

22.30 Rückblende. Dicke Luft schon
damals. Documentaire over de eerste
zure regen, die al 125 jaar geleden
werd gemeten.

22.45 Die erste Vorstellung. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1977 van John
Cassavetes met Ben Gazzara, Gena
Rowlands, John Cassavetes e.a. Na
de proefvoorstelling van een nieuw
toneelstuk in het stadje New Haven
verongelukt een jonge fan van de
hoofdrolspeelster Myrtle Gordon. Zij
raakt hierdoor zo van de kaart, dat zij
haar rol niet meer kan instuderen
zonder aan de drank te raken.

01.04-01.09 Laatste nieuws.

TV 5
16.05Le brèves. Tips. 16.10La porteu-
se de pain. Franse serie. 16.30 Terroir
en bouche. 16.45 Récréation. 17.30
Des chiffres et des lettres. Spel. 18.00
Richelieu ou La journée des dupes.
Franse tv-film. 19.30 Papier glacé.
20.00 Temps présent. Helderziend-
heid. 20.45 Portrait d'artiste Suisse. Fo-
tografie. 21.15 Les visiteurs du soir.
21.50 Faceties musicales. Muziek en
humor. 22.00 Journal Télévisé. 22.35-
-0.00 Musiquea au coeur. Het Requiem
van Verdi.

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15 La boite
aux images. Tekenfilms met o.a. Ma-
memo, Mie Mac Mon, en Alic. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir. Waalse actua-
liteiten. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.00 Le joyau de lacouronne. Engelse
serie. Afl. 1: Au-dela de larivière. 20.55
Trekking van de nationale loterij. 21.00
Fête de la musique. Gevarieerd mu-
ziekprogramma met jazz,klassiek, afro
en chanson. 22.30 Laatste nieuws en
weerbericht. 23.05-23.15 Le coeur et
l'esprit. Magazine van de Katholieke
Radio- en Televisie-omroep.

Radio 1 radio](Elk heel uur nws.) 7.04 Radio I
Woensdageditie. 7.30 Nws. 12.55
Meded. t.b.v. land- en tuinbouw.
13.09 Aktua. 13.25 Journalistenfo-

rum. 14.06 Binnenl. Zaken. 14.30
Klantenservice. 15.45 Hallo melde
TROS. 16.06 Tijdsein. 18.45 Waar
waren we ook alweer? 18.57 Met-
terdaad Hulpverlening. 19.02 Hob-
byscoop. 19.30 Akkoord. 20.02
Langs de lijn. 22.03 Podiumvan de
Nederl. Lichte Muziek. 23.06 Met
het oog op morgen. 0.02 Volgspot.
1.02 Romance. 2.02 Clair-Obscur.
4.02 Nachtexpress. 6.02 In 't voor-
bijgaan. 6.07-7.00 Vandaag... don-
derdag.

Radio 3
(Elk heel uur nws.) 6.02 De mor-
genstond. 7.04 Ronduit Music-
time. 9.04 Muziek motief. 10.04 Ex-
presse 10.57 Metterdaad hulpver-
lening. 11.04 Country trail. 12.04
Praise. 13.04 Toga Party. 14.04
Nozems-a-Gogo. 16.04 Janssen &
Jansen. 17.04Ronflonflon met Jac-
ques Plafond. 18.03 Driespoor.
19.03 Het Front. 20j03 La Stampa.
21.03 De Wereldontvanger. 23.03-
-0.00 Stompin'.

Duitsland 3 SWF
08.15 Wer rastet, der rostet.
08.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.
09.00-10.40 Schooltelevisie.
16.30 Schooltelevisie. Geschichte

die Französische Revolution und ihre
Folgen.

17.00 Avanti, avanti. Cursus Ita-
liaans. Les 11. (herh.)

17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 24. (herh.)

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Das Geheimnis des 7. Weges.

Jeugdserie naar een boek van Tonke
Dragt. Afl. 12: Grünhaar.

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

Afl. 11: Zack ist auf zack. (herh.)
21.00 Südwest aktuell - Neues urn

neun.
21.15 ...drum Brüderchen, lasst uns
reisen. Documentaire over hand-
werklieden, die de wereld rondreizen
om hun beroep te leren.

22.00 Output. Wetenschappelijk ma-
gazine uit Rheinland-Pfalz. Vandaag:
techniek voor gehandicapten.

22.15 Die erste Vorstellung. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1977 van John
Cassavetes met Gena Rowlands,
Ben Gazzara, John Cassavetes e.a.
Voor een beschrijving van defilm: zie
Duitsland 3 West.

00.35-00.40 Laatste nieuws.

Radio 2
(Elk heel uur nws.) 7.04 Ook
Goeiemorgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Tineke. 12.04Will wil
wel. 14.04 Terug in de lijd. 15.04
Nederland Muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18.53 In 't voorbijgaan. 19.04
Water en vuur. 20.00-7.00 Zie Ra-
dio 1.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 8.00
Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws. 8.45 Te Deum Lau-
damus. 9.15 Onder de hoogtezon.
Pastoraal-muzikaal programma.
10.00 Orkestpalet. Het Gelders or-
kest met mezzo-sopraan. 11.30
Klassieke Pianomuziek. 12.00
C.P.E. Bach herdacht. 12.25 Pro-
menade: Hongaarse Rapsodiën.
13.00 Nws. 13.02 Lunchconcert.
14.00Songs of Praise. 14.30Solis-
ten. 15.00 In de kaart gespeeld.
17.00 Jacco's keus. Operette- en
musicalmuziek. 18.00 Nws. 18.02
CeDéa 20.00 Nws. 20.02 Holland
Festival Journal. 20.10 Holland
Festival 1989: Schönberg Ensem-
ble0.1.v.Reinbert deLeeuw. 22.30-
-0.00 Voor het stilwordt en wat later.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS-Sportief. 9.25
Waterstanden. 930 Meesters in
muziek. 10.00 Postbus 270 - Ge-
rard de Vries. 11.00 De duvel is
oud. 12 00 Nws. 12.05 Hel oog van
de naald. 13.00 Nws. 13.10 We-
reldwijzer. 14.00Wijzer op 5 15.00
Meer over minder. 16.00 Schlager-
festival. 17.00 Huiswerklijn. 17.40
Basicode 3. Magazine. 17.55 Me-
ded. en Schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10Kinderforum. 18.20 uit-
zending van de VVD. 18.30 Tempo
Doeloe. 19.00 Progr. voor buitenl.

werknemers. 20.30 Geschiedenis
van Instellingen van de Sovjet-
unie. 21.00 Financieel manage-
ment. 21.30 Van Quantum tot
Quark. 22.00-22.30 Op zoek naar
de Trojaanse oorlog.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Der Sonder-
ling. 09.35 Kimba, der weisse Löwe.
Afl.: Arger mit Benny. 10.00 SAT 1
Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.: Un-
gelegener Besuch. 10.50 Teletip Natur.
11.00 SAT 1 Bliek. 11 .05 Zwei total ver-
rückte Knastbrüder. Amerikaanse Ko-
medie uit 1978 van Edward J Montag-
ne. Met Tim Conway, Chuck McCnan,
Richard Kiel. Aansl. tekenfilms. 13.00
Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aan-
sl.: Programma-overzicht. 14.05
Niklaas, ein Junge aus Flandern. Afl.:
Geschenke aus England. 14.30 Cat-
weazle. Afl.: Ein neuer Freund. 14.55
Der Goldene Schuss. 15.05 General
Hospital.Afl.: Laura gibt nicht auf. Ame-
rikaanse familieserie. 15.50 Teletip Ge-
sundheit. 16.00 ■ Pat und Patachon.
Afl.: Satans Paradies/Wunderbare Ret-
tung. 16.25 Der Goldene Schuss. 16.35
Bonanza. Afl.: Little Joe wird Sheriff.
17.25Teletip Markt. 17.35 SAT 1 Bliek.
17.45 Programma-overzicht. 17.50
Automan. Nieuwe avonturenserie. Afl.:
Der Richter und die Mafia. 18.45 SAT 1
Bliek. 19.00 Glücksrad. 19.30 SAT 1
SPORT live. Voetbal. 21.30 Sheriff wi-
der willen. Western uit Groot-Brittanië
van Raoul Walsh. Met Kenneth More,
Henry Huil, Jayne Mansfield e.a. 23.25
SAT 1 Bliek. 23.30 Gefrier-Schocker.
Afl.: Die zwei Gesichter des Bösen.
Amerikaanse trillerserie. 00.20-00.30
Programma-overzicht.

SSVC
12.30 For Schools: Words and Pic-

tures. Afl.: Mr Plug the Plumber.
12.45 For Schools: Seeing and

doing.
13.00 Children's SSVC. Afl.: The rag-

gy dolls.
13.15 Playbus. Serie. Afl.: The Dot

Stop.
13.35 Hitman. With Nick Owen.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 What's my line? Serie gepre-

senteerd door Angela Rippon.
15.15 Hefrs and Graces. Lady Victo-
ria Leatham brengt een bezoek aan
Penhurst Place.

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

15.55 Chucklevision. Serie.

16.20 Tugs. Afl.: Ghosts.
16.40 The Book Tower. LiteratuH
17.00 The Lowdown. Nieuwe sf

Afl: Rapping.
17.25 Home and Away. Documfli

re.
17.50 Wish you were here...? m

cial. Judith Chalmers bezoekt All
in West Canada.

18.15 Emmerdale Farm. Serie, j
18.40 News and Weather.
18.55 Entertainment BFG. GM

senteerd door Rory Higgins.
19.00 The Cook Report. Verhalen

iemand, ergens ter wereld, niet *■wij die kennen.
19.25 Conoration Street. Serie, j
19.50 The Benny HUI Show. Col

dyshow.
20.40 That's love. Tweedelige kf

sche serie met Jimmy Mulville enlna Hardcastle.
21.05 Bellman and truc. Serie.
22.00 New and Weather.
22.30 Bellman and truc. Serie.
22.55-23.45 Paul McCartney 9
cial. Concert.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02Kort
Nws. 12.05-12.56 Middagmagazi-
ne: Limburg Actueel, De Buren,
Agenda en Muziek. 13.05, 14.02,
15.02en 16.02 Kort nieuws 17.02

Reg. weerber 17.05 Limburg Actu-
eel, Agenda en Muziek. 17.25 De
Ronde van Limburg: doorpraten
over actuele kwesties. 17.55 Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6.00 Nws. 6.05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nws., 7.30 Nws
en R.V.A.-ber.) 8.00 Nws. 8.10Kof-
fers § co. 10.00 Nws. 10.03 Het
schurend scharniertje. 10.08 Het
eerste bedrijf. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg 1989. 13.00 Nws.
13.10 Made in Germany. 14.00 Di-
lemma. 17.00 Focus. 17.10 Rijs-
wijckfoon (18.00 Nws). 20.00 Fun-
ky Town. 22.00 Nws. 22.05 Jazz
Kaffee 23.30-6 00 Nachtradio
(0.00, 5.00 en 5.30 Nws.)

satellie
RTL Plus

06.00 Hallo Europa - Guten Morgen
Deutschland.

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. (herh.)
11.00 Baretta. Misdaadserie, (herh.)
11.45 Rapido. Jeugdmagazine.

(herh.)
12.30 Klassik am Mittag. Met het

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

Spiel. Spelprogramma.
13.10 California Clan. Serie, (herh.)
14.05 Subway. Franse speelfilm uit

1985/86 met Christopher Lambert,
Isabelle Adjani e.a.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
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. Tele-

foonspel.
17.55 RTL Aktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Mis-

daadserie. Afl.: Absender unbekannt.
18.45 RTL Aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Kampfstern Galactica. Serie.

Afl.: Kontakte zu Erde (1).
20.15 Eine verhangnisvolle Nacht.

Franse speelfilm uit 1987 van Murilo
Salles met Paulo José, José de
Abreu, Marieta Severo e.a.

21.50 Staranwalte, Tricks, Prozesse- L.A. law. Serie. Afl.: Richter in Ver-
suchung.

22.40 RTL Aktuell.
22.50 Die Woche. Talkshow met Gert

Muller Gerbes.
00.05-00.10 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Chan''

Zakennieuws.
07.00 The DJ Kat Show. Ontsp-

ningsprogramma.
09.30 Panel pot pourri. Spelprog' 2

ma.
11.00 The Sullivans. Familieserie
11.30 Sky By Day. Ochtendma^

ne.
12.30 A Problem Shared. PersoO'

advies.
13.00 Another World. Dramaserie
13.55 Landscape Channel. S"

beelden.
14.50 As The World Turns. Dra'

serie.
15.45 Loving. Dramaserie.
16.30 Family Affair. Komische re»
16.45 The Littles. Animatieserie.
17.00 Countdown. Popprogramm*
18.00 Eurosportoverzicht.
19.00 Transworld Sport.
20.00 Paardensport. In Aken.
21.00 Rugby. British Lions.
22.00 Voetbal. Brazilië.
23.30 Basketbal. EK.
00.00 Rugby Leage.
01.00 Eurosport overzicht.
01.30 Arts Channel.
04.30 Landscape Channel.

Super Channel
07.00 World news and busifll

hour.
08.00 The Mix. Mode, pop en nieiq

beelden.
15.30 The global chart show. H|;
rademuziek.

16.30 Hotline. Telefoonkwissen. I
18.30 The new music show. Acm

popmuziek.
19.30 Richard Diamond. Detec'

serie.
20.00 My favourite wife. Comedy
21.45 World news.
22.00 Dempsey and Makepeace

litieserie.
23.00 The professionals. Avontu'

serie.
0.00-03.00 The Mix. Pop, mode

nieuwsbeelden.

MTV Europe
Alle programma's in stereo. i
7.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote control. Spel. _ [
12.30 XPO. Nieuwe clips.
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 B^Boys. c
17.30 VJ Maiken Weko. t
18.30 Club MTV. Dansmuziek. I
19.00 MTV at the movies. FiW

briek.
19.30 Remote control. Spel.
20.00 US Top 20 Countdown. *

22.00 VJ Kristiane Backer.
22.45 The Coca Cola Report.
23.00 MTV at the movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
0.00 MTV Eurobreakout.
01.00 Club MTV. Dansmuziek.
01.30 Night videos. Clips.

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7.15 W»Jkasten 7.45 Veranstaltungs*}
der. 8.30 Für die Kranken. 9 1,
sikexpress. 10.00-12.00 O*.
gelegt. 12.00 Musik bei
12.15 Veranstaltungska|J
13.00 Frischauf. 14.05 M<£heute: Lieder, Chansons ui*
15.00 Nachmittagsstudio. '18.00 BRF-Intern. 18.10Re?
nachrichten: BRF-Aktuell.
20.05 Orgel- und ChormusiK

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 ÊJ,
wie kein anderer. 11.00 'TrejJ
elf. 12.00 Is ja 'n Ding. 14 00
16.00 Entenjagd. 17.00Mu*J17.50 Sport-Shop. 18.00 'duell. 19.00 Neunzehn - VJzwanzig: Das ist neu!; 20-^fdies. 21.00 Hörerwünsche
Musik Non-Stop

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 **1
melodie. 9.05 Musikpavilloll ,
Gut Aufgelegt. 14.05 Aul &1
menade. 15.00 Café-r^l16.05 Heimatmelodie. u->fasik-Express. 20.05 2*3
Broadway und Kudamm. 21 j

sik zum Traurnen. 22.30 N*'
press.
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Vader Abraham
De toegevoegde tv-show, één
dag voor het schlagerfestival, be-
tekent een extra inspanning voor
Dennie Christian. Die mag en
moet immers drie avonden ach-
tereen presenteren en de genera-
lerepetitie is daarbij dannog niet

eens meegerekend. De show op
donderdagavond gaat om 20.30
uur van start en zorgt voor een
weerzien met oude bekenden.
Behalve Dennie Christian zijn
onder anderen van de partij Mi-
cha Marah, Mieke, Freddy Breek
en óók Vader Abraham. Die laat-
ste zingt in duet met Dennie hel
door hem gecomponeerde 'Lief-
de is als een roos. Net zoals bij
het schlagerfestival tekenen Gei
Roos voor de regie en Harry Tho-
mas voor de produktie enzijn de
kaarten (elf plus nog eens ander-
halve gulden administratiekos-
ten) voor de Dennie Christian-
show binnenkort (vanaf begin
juli) verkrijgbaar bij het Lim-
burgs Dagblad.

Amusement trekt meeste kijkers

TV 10 dit najaar
veruit favoriet

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Meer dan de helft van alle Nederlanders boven de vijftien jaar gaat ditna-
jaar kijken naar de programma's van de nieuwe satellietstations TV 10 en Véronique.
Uiteraard zullen de amusementsprogramma's verreweg de meeste kijkers trekken. Voor-
al de Soundmixshow van Hennie Huisman is populair (71 procent), direct gevolgd door
Jos Brinks Wedden Dat (66 procent) en Klasgenoten van Koos Postema (60 procent).

Dit blijkt uit een onderzoek van
Inter-View, dat is uitgevoerd in
opdracht van het reclamebureau
Media Direction. Ook de
Nieuwsshow van TV 10 van acht
uur gaat veel kijkers trekken:
54,6 procent. Dit programma zal
dus een groteconcurrent worden
van het NOS-Journaal, dat om
dezelfde tijd wordt uitgezonden.

De populariteit van de program-
ma's van Joop van den Ende is
verreweg het grootst. Niet onlo-
gisch, omdat Véronique tot nog
toe slechts twee van zijn pro-
gramma's heeft willen prijsge-
ven: de Ontbijtshow en Count-
down. Countdown mag straks op
een hoge kijkdichtheid rekenen
onder met name jongerenvan 15
en 24 jaar.De bereidheid om naar
de Ontbytshow van Véronique te
gaan kijken is vrij laag (ruim
twintig procent), maar volgens
het onderzoeksbureau is deze
startscore voor een nieuw feno-
meen „plezierig hoog". Slechts
twee procent van de ondervraag-
den heeft te kennen gegeven
naar geen enkele van de pro-
gramma's van TV 10 en Véroni-
que te zullen gaan kijken.

Amstenrade wordt
'Winchester City'

.IMSTENRADE - De festival-
Je "e vóór de kerk in Amstenra-
jej ordt zondag 25 juni voor de
joo^enheid weer eens omge-jje Pl m 'Winchester City. Voor
uij d'ende maal wordt dan van 's
i^ags half een tot 's nachts
irlu/aur een openlucht country-
oo^estemfestival gehouden. Sa-
3ovj*' Paarden, trappers (cow-
:°Unt' "^schieters en uiteraard
;0r

ntrymuziek vormen het dé-
'

l0Qr
ewerking wordt verleend

tiUKj gr?ePen met een grote re-
l/T uejn binnen- en buitenland,

zoals The Mac Ville Country-
band, Country Breeze, The
Moonlight Riders, Winchester,
Jimmy Lawton & The Hot Bea-
ver Band, west Virginian Rail-
road, The Walkers, Bobby Lee
Parson, Sticky Rope, MSDG
Wild Bunch en originele dans-
groepen. De jeugd kan zijn hart
ophalen aan spelletjes, paardrij-
den, stoomtrein en een geinstoel.
Voor het welslagen van dit fes-
tijn - een van de grootste coun-
try-evenementen in ons land -
zijn ongeveer 300 medewerkers
in de weer, afkomstig uit diverse
verenigingen.

The Hot Beaver Band: één van de vele deelnemende groe-
\ Pen.

Omroepbijdrage
Bijna de helftvan de ondervraag-
den vindt het terecht om de vol-
ledige omroepbijdrage te blijven
betalen na de komst van TV 10
en Véronique. Dit geldt met
name voor mensen uit de hogere
inkomensgroepen.

Een aantal programma's zal met
name een bepaald deel van het
Nederlandse kijkerspubliek aan-

spreken. Zo is Jaap Aap van An-
dré van Duin populairder bij
mannen en zal de Talkshow van
Koos Postema vooral bekeken
worden door kijkers van 25-49
jaar in de hogere inkomensklas-
sen. Rons Honeymoonquiz, de
Surpriseshow van Hennie Huis-
man en het Middag Magazine
van Tineke zullen grotendeels
vrouwen trekken.

Ruim de helft van de onder-
vraagden staat onverschillig te-
genover het feit dat de uitzendin-
gen van TV 10 en Véronique ho-
rizontaal geprogrammeerd zijn,
waarbij op hetzelfde uur van de
dag hetzelfde type programma is
te zien.
Van de mensen, die geen kabel-
aansluiting hebben (26 procent
van de ondervraagden), vindt 22
procent het erg vervelend pro-
gramma's als Soundmixshow,
Wedden dat, Countdown, Jaap
Aap en de Honeymoonquiz te
zullen gaan missen.

" Hennie Huisman: volgens recent onderzoek bij 71 procent van de kijkers populair

nederlandse top veertig
van^RLEN -Soms is er niets nieuws onder de muzikale horizon. Hits
Jasi We'eer worden opnieuw 'opgepoetst' en in een nieuw, eigentijds
!5 04gestoJten-In de Nederlandse top veertig (uitzending vrijdag om
"*atai v»UUr op acuo 3) staan zeker drie van zon nummers. Rocco Gra-
Vyjj naalt zijn ruim 30 jaaroude hit 'Marina' van stal, PeterKoelewijn
'£ .maar niet van 'dat dak af komen' en 'Looking for freedom' met
Ton 8» "der' David Haselhof kennen we al uit de jarenzeventig van°y Marshall met 'Auf der strasse nach Süden'.

2 J 1) No more bolero's - Gerard Joling
3 J j want it all - Queen
4 ) t\ Marina ~ Rocco en the Canations
5 ) i? Manchild - Neneh Cherry
6 ; °> « you do'nt know me by now - Simply Red
7 , 'l express yourself - Madonna
8 , V Me. myself and I - De la Soul
9 ~-' Americanos - Holly Johnson

10 / g? Little Jackie wants to be a star - Lisa Lisa & Cult Jam
11 n«l i'm every woman - ChakaKhan
12 J, Jt,s the first time - Lois Lane
13 (27n ¥y brave face - Paul McCartney
U n*\ Amor de mis Amores - Paco
15 ,2 License to kill - Gladys Knight
16 (iy. «ooms on fire - Stevie Nicks
17 )^2i £" bliJft bij mij - Koos Alberts
18 }2J Batdance - Prince
19 (2,^ £ou °n my mmd - Swing out sister
20 r^l on your heart - Kylie Minogue
2i (3 J Sealed with a kiss - JasonDonovan
22 (oi; ferry 'cross the mersey - diversen
23 f^ Looking for freedom - David Haselhof
24 ,\*\ Forever your girl - Paula Abdul
25 i; Lolly lolly - Wendy en Lisa
26 (,f( Kom van dat dak af-Peter Koelewrjn
27 J, c, Deg y°ur pardon -Kon Kan
28 }\n The eve of the war - JeffWayne
29 )"» Eternal flame - The Bangles
30 }i~'. Every little step - Bobby Brown
3i noJ * don,t wanna get hurt- Donna Summer
32 u°) El Cordobes - BZN
33 rj. All I want is you -U 234 L .' Spin me around - Zeon Jones
35 / { That's how I'm living - Tony Scott
36 (\ Calüng out to carol - Stan Ridgway
37 L c( Dagen dat ik je vergeet - Kadanz
38 (l faradise city - Guns n Roses
39 nül "- DJ - Joyce 'Fendarella' Irby
40 o? ,Lullaby - The Curewo) Wonderful - Patty en Shift

show

Dennie Christian 1989:
tv-show uit Kerkrade

Van onze showpagina-redactie
KERKRADE - Dennie Christian
krijgt van de TROS opnieuw een
eigen tv-show. Precies één dag
voor het nieuwe en achttiende
schlagerfestival wordt die show
opgenomen. Dat is op donder-
dagavond 7 september, eveneens
in de Rodahal van Kerkrade.
Niet per toeval overigens wordt
gekozen voor die lokatie. De
NOB, die de tv-registratie doet,
hoeft in die tweede week van
september nu maar één keer
naar Zuid-Limburg af te zakken.
En datbetekent een aardige slok
op een borrel waar het gaat om

de kosten voor technische facili-
teiten.
Mét het schlagerfestival, de daar-
opvolgende vrijdag 8 en zaterdag
9 september, is het met de nu
aangekondigde show 'Dennie
Christian 1989' dus drie dagen
feest voor de schlagerfans. En de
Rodahal van Kerkrade wordt
overigens niet alleen gekozen om
financieel-technische redenen.
Dennie Christian, die nu voor de
vierde maal een eigen tv-show
heeft bij de TROS en voor de ze-
vende maal het schlagerfestival
presenteert, voelt zich al sedert
jaar en dag goed thuis in hetLim-

burgse land. Daarom trouwde hij
ook in Heerlen in 1981, terwijl
het toch meer voor de hand had
gelegendat hij dit in zijn geboor-
teland, Duitsland, zou hebben
"gedaan.

■ Bennie Christian: voor de vierde maal met een eigen tv
*°ti> bij de TROS. ,

show/rtv
redactie: harrie cremers

Millowitsch
als politie-commissaris

Van onze rtv-redactie

KEULEN - Voor Willy Millo-
witsch - zeg maar 'dr Kölsche
Willy' - gaat een lang gekoesterde
wens in vervulling. Tijdens de
huldiging rond zijn tachtigste
verjaardag begin dit jaar, had de
bekende acteur en zanger laten
weten dat hij graag eens de rol
van een politie-commissaris zou
spelen. Voor de tv-makers van de
Westdeutsche Rundfunk WDR
was dat niet aan dovemansoren
gezegd. Millowitsch mag als ge-
pensioneerd politiecommissaris
voor de camera's verschijnen om
een ingewikkelde moord op te
lossen. Daarbij maakt hij ge-
bruik van een écht dienstpistool
en een computer van de stadspo-
litie en Kripo van zijn geboorte-
stadKeulen. Het scriptvoor deze
'krimi', die de WDR in het ko-
mend winterseizoen op het
scherm brengt, is van Werner
Kettenbach, plaatsvervangend
hoofdredakteur van het dagblad
'Kölner Stadtanzeiger'. Ketten-
bach werd in Duitsland al eerder
onderscheiden voor de talloze ro-
mans die van zijn hand versche-
nen. Twee van zijn boeken wer-
den inmiddels door de WDR ver-
filmd.

Willy Millowitsch

Carl Huybrechts naar KRO
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Carl Huybrechts
(37), de Belg die tot voor kort TV
3 presenteerde voor de NOS, ver-
trekt naar deKRO. Eerder was er
sprake van dat Huybrechts sa-
men met Leonie Jansen een
nieuw mediaprogramma zou
presenteren, maar dat aanbod
heeft hij afgeslagen.

Tot april vorig jaar was Huy-
brechts sportredacteur en pre-
sentator bij de BRT. Na onenig-
heid daar werkte hij vanaf de
start van Nederland 3 voor de
Nederlandse televisie. Deze zo^
mer maakt de Antwerpenaar nog
vier programma's voor de VARA
onder de titel 'Costa Hollanda'.
Vanaf november presenteert hij
bij deKRO twaalf showprogram-

ma's in het kader van een inza-
melingsaktie voor zwerfkinde-
ren in de Derde Wereld. Via
KRO's Telebingo, zoals het pro-
gramma heet, wil men zon 30
miljoen gulden inzamelen voor
UNICEF, de Stichting mensen in
nood en de Stichting oecumeni-
sche hulp. Telebingo werd eer-
der door de AVRO uitgezonden,
toen gepresenteerd door Mies
Bouwman. Het was de bedoeling
dat Hennie Huisman deze serie
shows zou doen, maar door het
verbreken van de banden met
Van den Ende kon dat niet door-
gaan.

# Carl Huybrechts: vanaf
november presentator van
twaalf showprogramma's.

Freddy Breek feest verder...
Van onze showpagina-redactie

BAD EMS - Het feest rond het
tweede huwelijk van Freddy
Breek (48) begon precies een
week geleden en .... het einde is
nog niet in zicht! De inwoners
van Bad Ems, het toeristen-
plaatsje zon twintig kilometer
van Koblenz vandaan, kunnen
daar over meepraten. Freddy
Breker (zo luidt zijn eigenlijke
naam) haalde zijn 29-jarige bruid
Astrid uit het gezellige en ter
plekke zeer bekende bruine café
'Alt-Ems'. Zijn oog viel daar met-
een op Astrid Dorst (een betere
achternaamkun jeals kasteleins-
dochter nauwelijks hebben) toen
hij na afloop van een optreden
een biertje ging drinken. „De eer-
ste romances en knuffelpartijen
vonden nadien in de keuken
plaats", zo herinnert de zanger
van de hit 'Rote Rosen' zich nog
als de dag van gisteren. Zeg dus
maar twee jaar geleden.

Met worst en veel bier voor bu-
ren en vrienden in het bijna
tweehonderd kilometer verder-
op gelegen Hammersbach wer-
den de feestelijkheden ingezet.
Breek woont daar in het Zwarte
Woud al jaren knus en riant en
voor de gelegenheid vond hij het
een aardig idee dat de hele buurt
best in de feestvreugde mocht
delen. Een dag later stapten
Freddy en Astrid om vijf uur 's
middags naar het stadhuis van
Hammersbach om er tegenover
de ambtenaar van de burgerlijke
stand hun 'ja-woord te geven.
Getuigen waren Freddy's broer
Peter uit Lüdenscheid, die in-
middels 'Abraham' heeft gezien
en voor Astrid (zij is het enige
kind van de familie Dorst) uit
België (Leuven/Heverlee) Marie-
Thérèse Lissens. Dat alles ge-

beurde in aanwezigheid van
Steffi Breker, de moeder van
Freddy (vader is al lang overle-
den) en de ouders van Astrid,
rrtoeder Elfi en vader Erni Dorst.
Ook nog van de partij was Lau-
rent Lissens, de echtgenoot van
Marie-Thérèse. Beiden beharti-
gen al sedert zeventien jaar de
belangen en begeleiding van
Freddy Breek, die in België nog
steeds ongelooflijk populair is.

" Freddy Breek en echtgenote Astrid: thuis voor de haard
in Hammersbach, waar hetfeest met vrienden en bekenden
in de komende dagen wordt voortgezet.

Rozen
Op een kasteel trok het gezel-
schap zich nadien in familie-
kring terug. Het feest werd vrij-
dagavond dan voortgezet bij de
schoonouders van Freddy Breek
in de aangrenzende feestzaal van
café 'Alt Ems'. Het bruidspaar
.had een select aantal gasten uit-
genodigd, maar kon niet verhin-
deren dat de 'plaatselijke ge-
meenschap' en de stamgasten
van het café ook even langs kwa-
men. Bij een temperatuur van
méér dan dertig graden zong een
vrouwenkoor, dat in lange
avondkleding was uitgedost.
Niet veel later meldde zich het
mannenkoor 'Glück Auf van
Bad Ems. Voor het merendeel
bestaande uit ex-mijnwerkers,
'ouwe koempels' met fantasti-
sche stemmen, die er prat op
gaan dat Freddy zo nu en dan in
hun koor meezingt.
Het podium van de feestzaal was
versierd met honderden en nog
eens honderden rode rozen.
Daarmee werd dan nog eens on-
derstreept hoeveel succes Fred-
dyBreek wel met deze door hem
bezongen 'Rode rozen' in de af-
gelopenjarenheeft gehad. De to-
tale winst - dertig goudenplaten -hangt bij hem thuis aan de muur.
Orkestleider, componist en ar-

rangeur Heinz Gietz, die Freddy
dit succes (een hitversie van de
klassieke ouverture 'Dichter und
Bauer' van Von Suppé) verschaf-
te, was trouwens ook van de par-
tij. Samen met heel wat andere
goede bekenden uit de showbizz,
zoals zanger Erik Silvester en
Gottlieb Wendehals (van 'Polo-
naise Blankenaise'), die na mid-
dernacht de leiding van een
feestelijke polonaise voor zijn re-
kening nam. Voor nog meer
stemming zorgde trouwens ook
de Limburgse band van René
Krans, die door Freddy Breek
nog eens extra in het zonnetje
werd gezet. „Deze jongens uit
Nederland begeleiden mij al ja-
renlang in binnen- en buiten-
land. Ik zou me geen betere be-
geleidingsband kunnen wen-
sen", aldus Breek, die na het aan-
snijden van de bruidstaart, zelf
een potpourri van al zijn succes-
sen bracht. Speciaal voor 'zijn'
Astrid zong hij 'Bianca Rosa',
waarbij de bruid een 'rode roos'
op haar boezem kreeg gedrukt.
Wie echter het meeste van het
bruiloftsfeest genoten waren de
ouders van Astrid. Op het po-
dium volgde in zn eentje de va-
der glunderend en zeer tevreden
het optreden van zijn schoon-
zoon. „Een geschenk uit de he-
mel. Dat wij zoiets nog mogen
meemaken;" Achter in de zaal
zat een dolgelukkige schoon-
moeder van Freddy Breek, die
haar tranen nauwelijks kon be-
dwingen. Heel nadrukkelijk ap-
plaudiseerde zij voor haar
schoonzoon, die inmiddels al-
weer een nieuw lied had ingezet.
Taxi's reden aan en af om de gas-
ten terug naar hun hotel te bren-
gen. De nieuwe ochtend - en
daarmee een nieuwe feestdag -
was aangebroken....
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Dagtocht naar
Homburger Landchen
donderdag 6 juli r-^^^^
Vanuit diverse opstapplaatsen in / m
Limburg rijden we naar het / ’ £»-^ m
Homburger Landchen Nümbrecht en /J Of/ m
Wiehl. Bij aankomst in Nümbrecht is / '^Mer gelegenheid om een kop koffie te t^^^Ap. m
drinken.
Bij deze dagtocht is inbegrepen:
* een bezoek aan Schloss Homburg;
* een bezoek aan een druipsteengrot;
* rondrit 0.1.v. een gids door het Homburger Landchen;
* afscheidsmenu in Limburg.
Omstreeks 17. IS uur beginnen we aan de terugreis, die we
afsluiten 'met een afscheidsmenu in Klimmen. De
thuiskomst van dit dagje „Duitsland" zal zijn om ± 21.30
uur. I
Boeken voor dit dagje uit kan vanaf heden bij alle
kantoren van het Limburgs Dagblad en de VW Vaals,
onder betaling van de reissom.

Bent u nog geen üd van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u

ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

Voor Kerkrade vragen wij actieve

bezorg(st)ers
voor werkzaamheden tussen 6.00 en 7.00 uur
Melden: Limburgs Dagblad, Markt 42, Kerkrade

tel. 045-452932 I

LimburgsDagblad I
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H Grandioze totale

1 LEEGVERKOOP 1
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HiiMiAl i^H . 1

240x170 CCfl kwaliteit AT^
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300x200 ■_
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Alle maten voorradig

H TEHERAN tapijten b.v. ■
Promenade 143, Heerlen
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I Steun de AVO-eollecte BBf\jBjB|WSMW
I giro 625000 r4>?fMiß§B3
llllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll^ <

K O R TI N G " BI J " K I E N " K O R T I-

W K/EN HALVE^I
~Êfl(GROOT DEEL VAN ONZE ZOMERKOLLEKTIE\m~ NU VOOR DE HALVE PRIJS.

LET OP DE/2 PRIJS LABELS.'^^ j
HEERLEN " HOENSBROEK i^^^i^^^l^^l W2^

W.C. De Plu Markt 3 jM | I V y BK»V

MAASTRICHT " BRUNSSUM I I H k. I 90\d Sro
Francscus Romanusweg 2. Kerkstraat 40-42 Verrassend veelzijdig, verbazend voordelig. ', , 1 — -'-

Randstad ||Pk WtWggggÊKgÊtWgtMheeft volop *^> v H^^^^^^^Hwerk Jai jj I^HÜ^^^P^l
Commercieel medewerker m/v ■ É^^W^HVoor een groothandel In Kerkrade. De werkzaamheden zullen l*^fc I fMltyJUmWémL
in eerste instantie bestaan uit telefonische verkoop. Bij m\ MwAyS;lßl!*M
gebleken geschiktheid gaat u ook klanten bezoeken. Heeft u mAW\ Mj—WSÊSé
een LEAO-opleiding en bent u representatief en H^ÏiKHs^bJÜ^ÏÏ^^Bondernemend, neem dan contact met ons op om de b^jjj
mogelijkheden te bespreken. S^^ff^rloKt^^^Bi^^^pfffi^W^^B
Informatie bij Carmen Melotte. tel. 045-45 15 00, HVPPWPIMPHKerkrade, Hoofdstraat 35a. H^^^ MIM

Chauffeur/besteller m/v
U wilt lange tijd aan de slag. U gaat bestelligen afleveren in
Nederland, België en Duitsland. U bent in het bezit van een BiTWuWHW^illlïrSßfflfTiHHchauffeursdiploma. U krijgt een grote verantwoordelijkheid en g^jgyj^y|gg^jjg||yg|^|j^||g||^||g
zelfstandigheid.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79. »^«'—^^g^^g-ji
Medewerker slachthuis m/v J
U wilt voor lange tijd aan de slag. Het werken in koude en —_
vochtige ruimten vindt u geen bezwaar. Het bedrijf biedt LimburgsDagblad
goede doorgroeimogelijkheden. Er heerst een prettige , ~)% _ I I.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91, \M.IM W ■"■M\kIM 'S 1
Brunssum, Rumpenerstraat 79. ?jï llljljljlW

ir randstad uitzendbureau ■■ \Ê^mssX:miLmmsmmm

E A CMT*" I afad^' ffwPlßli-ia tÉH m*maK^* '*^"^^ifc. LOJJCLLt \UUIJL/CIL \ J '
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fcfcyË^m.■■f■ ■ïrtr«rri''"''■■''^\m<M^t^M'Ai^^éW QnnK.~ .. tt^afe oarante /; jpt wè tebi^^^
Badias & i- i:^MKIJH sapkan ’’ Jr mt^^^M B^^B

in oTmanne en wit. tassen van licht- Per stuk 1.95 fJJ^ '^^^ J4^s" ’ W m\ I Éütt - Ss*^ mÉO*A
5A^ If\ gewicht nylon. nu4stuksA_ 1/ Jr ■ W % ** I i^^Ü %^2kW*ZJmW\

jy,"* 6 Modellen in _ v*
mWkmWÊÊÊt 'W Hftl Jé|o^l
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ïk. Sportieve Dienbladen Barbecue | Bistro wijnset Glazen sfeerlichten Steengrill J

herenshirts. Rechthoekig of rond. Met verstelbaar I ■ I 5-Delig, 1 karaf met Voor binnen en buiten Grill aanöfe^ze^

Aanbiedingen zijn geldig tot en met zaterdag 1 juli zolang de voorraad strekt.



Landelijk
t zijn in Nederland 300 duizend
jagers van een hoortoestel. In
»88 werden ruim 58 duizend ex-
o?}Plaren verkocht. Ongeveer
?% daarvan gaat naar zieken-
°ldsverzekerden. De gemiddel-

5e prijs van zon hoortoestel be-
haagt ’ 1.300. In onderhandelin-rn met de VNZ was de FIDA
z^eid deze prijs terug te bren-
*er> tot ’ 1.120. Daarover werdene onderhandelaars het eens,
?{?ar het bestuur van de VNZ
''jft desondanks dwarsliggen.

J 1 plaats daarvan krijgen de
Miciens in een groeiend aantal

l^ëio's nu contracten voorge-
*Sd, die een prijsdaling van bij-
/* 40% inhouden. Maar die con-. *eten bieden zo weinig garantie
at 99% van dg aangesloten auÜi-

ciens het onverantwoord vindt
om die contracten te tekenen al-
dus een bestuurslid van de
FIDA.

De audiciens verwijten de zie-
kenfondsen ernstig misbruik té
maken van hun macht. De appa-
raten vallen sinds 1 januari onder
de volksverzekering AWBZ en
sinds diezelfde datum mogen
ziekenfondsen op het terrein van
de kunst- en hulpmiddelen expe-
rimenteren volgens de ideeën
van de commissie Dekker.
Gevolg is dat er dus mag worden
onderhandeld met individuele
audiciens.
Omdat een aantal ziekenfondsen
bij voorkeur ééntype hoortoestel

centraal gaat inkopen hebben ze
de opleiding van alternatieve le-
veranciers zélf ter hand genomen
door via een stoomcursus van
vijftien dagen speciaal personeel
hiervoor op te leiden. Dat komt

een vakkundig advies, nazorg en
service niet ten goede.
De opleiding van de FIDA tot
audicien duurt gemiddeld drie
jaar. Daarnaast zijn nascholing
en informatie over geavanceerde

apparatuur nodig om op de
hoogte te blijven van de jongste
ontwikkelingenin deze branche.

De ziekenfondsen zelf verwer-
pen alle kritiek. Volgens mr.
M. Povel, directeur van het Rot-
terdamse Ziekenfonds (SZR) is
het fonds alleen maar bezig voor
zijn verzekerden een zo laag mo-
gelijke prijs te bewerkstelligen
tegen een redelijke kwaliteit van
zorg.

Beter Horen BV, leveranciervan
hoorapparaten met een zaak in
Zaandam, spant een kort geding
aan tegen ziekenfondsen Purme-
rend Waterland Zaanstreek. Het
bedrijf wil dat de rechter PWZ
verbiedt klanten door te verwij-
zen naar een leverancier in de
Zaanstreek op straffe van een
dwangsom per doorverwijzing.
Dat kort geding dient vrijdag
aanstaande voor de rechtbank
van Alkmaar.

" Het 'aanmeten', begeleiden, nazorg en service door vakkundige audiciens dreigen door
de eenzijdige maatregelen van een aantal ziekenfondsen te verwateren in een volledige
chaos voor depatiënten. Foto: FRANS rade

Verbod groeimiddel
appelteelt geëist

e Consumentenbond pleit voor
g J| onmiddellijk verbod op hetjjbruik van Alar, een groeimid-

dat vooral wordt gebruikt bij
J* appelteelt. Aanleiding is deJ'tdekkingin de Verenigde Sta-
.JJ en Groot-Brittannië dat een«^aakprodukt van Alar

geheten) kanker bij die-
faü Ver°orzaakt. Daarop heeft de
pikant het middel in de VS uitue handel genomen. Voor een
s.ederlandse overheidscommis-
< e Was dit geen reden het middel

Verbieden, integendeel de ver-
v^fning is onlangs met twee jaar.elengd.

omschreef
F. van der Meij-

(j n van de Consumentenbond
l*e beslissing. Naar zijn idee

at de overheid opnieuw het
u otiomisch belang prevaleren
jj er» gezondheidsbelangen.
<W VerDaast Van der Meijden
Ohri e ovel"heid nooit eerder een
«.Verzoek naar de effecten van,arheeft gehouden, ondanks de

verontrustende berichten die al
enige jaren uit Amerika komen.

Inmiddels heeft Albert Heijn
haar telers laten weten niet lan-
ger produkten met Alar te zullen
afnemen. Het bedrijfwil geen en-
kel risico nemen, gezien de on-
rust, aldus woordvoerder S. Bou-
wen.

Alar wordt vooral gebruikt bij
appelrassen zoals goudreinet, el-
star en jona-gold. Het middel sti-
muleert niet alleen de groeimaar
geeft de appels bovendien een
mooie, glanzende kleur. Nadeel
is dat het produkt zich zeer moei-
lijk laat afbreken, waardoor het
doordringt in de vrucht. Wassen
of schillen heeft derhalve geen
effect. Het Centraal Bureau voor
de Tuinbouwveilingen adviseert
de Nederlandse telers dan ook
geen Alar meer te gebruiken.

Het ministerie van Landbouw
heeft zich tot nog toe van com-
mentaar onthouden.

Proeftijd
ibeo n,s Burgerlijk Wetboek is een
'art 1

ng °Pgenomen, die luidt
'sb i6^9n^: ..indien een proeftijd
Zol- ngen' 's ieder derpartijen,
be^ng die tijd niet is verstreken,
*OriSegd e dienstbetrekking
ii\a ifr opzegging of zonder
Sm nemmg van e voor opzeg-
do ** geldende bepalingen teen eindigen."
Öe uvan '"Sever laat een proeftijd
W maximaal twee maanden
de' °m zowel de werkgever als
te S j^[knemer in de gelegenheid
tia ,even te ondervinden ofdaar-
Hie?*\ arbeidsovereenkomst al of
Ken '"ent te worden voortgezet,

bij de proeftijd is
\veri?owel de werkgever als de
y"e"ier de dienstbetrekking
deri beëindigen zonder gebon-
ge]s e ziJn aan de wettelijke re-
een Van net ontslagrecht. Zo zal
Pr0 fWerkgever, die tijdens de
s'aat nd een werknemer ont-
uchtk3l^ geen opzegtermijn
°<Usi ben°even te nemen of een
W^gvergunning bij het Ge-
Ver, IJk Arbeidsbureau behoe-
der tan te vragen. De werkne-
s^^

an morgen wegblijven als

hij vandaag tot de ontdekking
komt dat het werk of de baas
hem niet zint. De baas van zijn
kant kan ook met onmiddellijke
ingang beslissen niet langer ge-
bruik te maken van de diensten
van de werknemer als hij vindt
dat de werknemer niet voldoet.
In de praktijk blijkt dat steeds
meer bedrijven hun werknemers
betrekken van uitzendbureaus.
Via een uitzendbureau krijgt een
uitzendkracht een tijdelijke aan-
stelling bij een werkgever. Een
zodanige arbeidsverhouding
heeft eveneens het kenmerk dat
men op ieder moment kan zeg-
gen: ik stop ermee. Het komt
veelvuldig voor dat een werkge-
ver zó tevreden is over het werk
en/of de persoon van de uitzend-
kracht, dat hij deze graag een
vast dienstverband wil aanbie-
den; op deze wijze komen heel
wat uitzendkrachten aan een
vaste baan.

De vraag is of een werkgever een
proeftijd mag bedingen van een
werknemer die al als uitzend-
kracht aan het bedrijf van de
werkgever is verbonden.

Overleg
Volgens H.L.A. Streukens, be-
stuurslid van de FIDA, zijn de
contacten met de diverse zieken-
fondsen in Limburg van dien
aard, dat in individuele gevallen
via overleg tussen de technisch
adviseurs van deze ziekenfond-
sen en audicien altijd een bevre-
digend oplossing uit de bus
komt.

Instelling en verenigingen van
doven, slechthorenden, audiolo-
gische centra alsmede van keel-
neus-oorheelkunde vrezen dat
het individueel aanpassen van
apparatuur op den duur in het
gedrang komt en dat het hoor-
apparaat wordt gedegradeerd tot
een 'toonbankartikel.

Camera-monitor voor
veilig achteruitrijden

Bij het achteruitrijden en rechts-
af slaan van zware vrachtwagen
en trailers vinden jaarlijks dui-
zenden ongevallen plaats. Afge-
zien van de materiële schade is
daarbij in veel gevallen sprake
van persoonlijk letsel. Tientallen
keren zelfs met dodelijke afloop.

Na uitvoerige research .en test-
werk is een bedrijf in Barneveld

er in geslaagd een oplossing voor
dit probleem te vinden. Het be-
drijf heeft zich toegelegd op de
ontwikkeling en fabricage van
bedrijfszekere camera-monitor-
systemen, die de chauffeur zicht
bieden op alles wat zich aan de
rechterzijde en de achterkant
van zijn voertuig bevindt.
Bovendien bieden deze syste-
men ook nóg een groot bedrijfs-

gemak. Te denken valt daarbij
aan het 'oppikken' van een trai-
ler, of het 'dokken' bij een laad-
platvorm. Via de monitor kan de
chauffeur precies zien hoeveel
ruimte hij nog over heeft.

Vreemd genoeg loopt de particu-
liere sektor qua acceptatie achter
de overheid aan. Tal van vuilnis-
wagens en bezemwagens van rei-
nigingsdiensten, verspreid over
het gehele land, zijn inmiddels
voorzien van dit camera-moni-
tor-systeem. De chauffeurs van
deze wagens zijn zeer positief
over het systeem. Bij gemeenten
waar ervaring is opgedaan met
dit systeem worden nieuw aan te
schaffen wagens er mee uitge-
rust.

Voor meer informatie en docu-
mentatie: Orlaco in Barneveld, @
03420-91619.

" Dat ziet de bestuurder zonder camera-monitor-systeem (l.) en met systeem kan hij zien
wat er zich achter de wagen bevindt.

recht toe recht aan J
door Mr. E. Prickartz, advocaat

De ratio, dat men elkaar moet le-
ren kennen, gaat niet op. Inte-
gendeel, biedt de werkgever de
werknemer een vaste baan aan,
dan moet hij wel tevreden zijn
over de capaciteiten van de laat-
ste. Het kan echter zijn dat de
werkgever toch de mogelijkheid
wil behouden om zich van de
werknemer te 'ontdoen', bijvoor-
beeld doordat deze over een
maand overtollig wordt. In dit
geval behoeft hij het proeftijdbe-
ding maar aan te voeren, en de
werknemer staat op straat.

De Hoge Raad, ons hoogste
rechtscollege, heeft recentelijk
zijn licht over deze materie laten
schijnen. Hij heeft uitgemaakt
dat een proeftijdbeding in een
aansluitende arbeidsovereen-
komst nietig is, juist vanwege
het feit dat men bekend is met el-
kaars vaardigheden. Eén uitzon-
dering laat de Hoge Raad toe:
geldig is een proeftijdbeding in
zon geval als de nieuw aangebo-
den betrekking wezenlijk andere
vaardigheden of verantwoorde-

lijkheden vereist dan de vorige
dienstbetrekking. Met andere
woorden: een automonteur die
als zodanig als uitzendkracht bij
een werkgever wordt aangesteld,
mag bij een aansluitende vaste
aanstellingals automonteur geen
proeftijdbeding opgelegd krij-
gen. Krijgt deze monteur echter
aansluitend een vaste aanstelling
als bijvoorbeeld boekhouder
aangeboden, dan mag een proef-
tijdbeding wel rechtsgeldig wor-
den overeengekomen, omdat
duidelijk is dat voor een functie
van boekhouder geheel andere
vaardigheden zijn vereist dan
voor een beroep als automon-
teur.

Door een proeftijdbeding nietig
te achten in het geval van voort-
gezette dienstbetrekking, be-
schermt de Hoge Raad de rechts-
positie van de uitzendkracht, die
kans heeft op een vaste aanstel-
ling. Daarmede is een nieuwe en
goede stap gezet in het arbeidso-
vereenkomstenrecht.

consument

Organisatie audiciens ernstig bezorgd over kwaliteitsverlies
’Goedkope hoortoestellen

voldoen niet aan criteria’

"e leveranciers - audiciens
j"van hoortoestellen, met fa-pikanten en importeurs
Verenigd in de FIDA, voelen
2'ch ernstig bedreigd in hun
j^zet omdat enkele zieken-
°rfdsen goedkope appara-
*n op de markt brengen.
-^aarbij komt ook nog dat

et bestuur van de Vereni-
I j>lrig van Ziekenfondsenj'»NZ), het overkoepelendJFgaan, zijn goedkeuring
'"teeft onthouden aan een
overeenkomst waarvan de
,[tt)A zegt dat de detaillis-
T^n daarmee al een kwart
Rn hun inkomen inleveren.

Ngens audiciens en organisa-
}es van slechthorenden sturen'e ziekenfondsen willens en we-
jls aan op een situatie waarin
£ slechthorendennog maar een

van de audiologische zorg
PÜen ontvangen. >

waarom de FIDA de
"^atssecretarissen Dees (Volks-
!ezondheid) en Evenhuis (Eco-
?°rnische Zaken) om ingrijpen
2eeft gevraagd tegen de dreigen-
-6 wildgroei in de handel in

en de tomeloze
van de zieken-Nsen.

Aktiviteiten
Andere onderdelen van deze
campagne zijn onder meer auto-
routes door het Limburgs cham-
pignonland, mogelijkheden voor
bedrijfsbezoek en restaurants,
die hun menukaart op champig-
nons afstemmen.
Hoogtepunt vormen de aktivitei-
ten op zondag 3 september in
Horst en Kessel. Dan vinden
rondleidingen plaats door de
champignonvakschool in Horst
en manifestaties in de plaatselij-
ke musea en molens en diverse
tuinbouwbedrijven houden
'open huis.

Voor meer informatie bij de
Streek VVV Noord- en Midden-
Limburg: mevrouw A. Schelle-
kens-Blom of J. Caubo, ®: 077-
-543800.

Plichten, maar ook
rechten voor

vakantiewerkers
Duizenden scholieren gaan de
komende weken als vakantie-
werker een zakeent bijverdie-
nen. Voor menigeen een prachti-
ge gelegenheid om de vakantie
in het buitenland te kunnen be-
kostigen of om eindelijk een cd-
speler te kunnen kopen. Maar
wat menige vakantiewerker niet
weet, is dat hij of zij naast plich-
ten ook rechten heeft.

Het magazine voor scholieren
'Pauze' gaat uitgebreid in op de
rechten en plichten van een va-
kantiewerker. Zo mag iemand
die jonger is dan achttien jaar
volgens het zogenaamde Ar-
beidsbesluit Jeugdigen slechts
licht werk doen en niet onder ge-
vaarlijke of voor de gezondheid
schadelijke omstandigheden
werken. Verder is het verboden

om 's nachts én over te werken'
als er volle weken gewerkt
wordt. Een jeugdigemag daarbij
nooit meer dan 48 uur per week
of langer dan acht uur per dag
werken.

Dit zijn slechts een paar zaken
waarvan een vakantiewerker op
de hoogte moet zijn. Daarnaast
wordt er in het artikel aandacht-
besteed aan de verdiensten, een'
CAO voor vakantiewerkerS, eenj
arbeidsovereenkomst, eventueel
recht op vakantiedagen, wat er;
bij ziekte gedaan moet worden"hoe het met de belasting zit, wat.
zwartwerken inhoudt en wat de]
bijverdienste voor een studie-
beurs betekent.

Meer informatie: de jongerenbe-
weging verbonden met de FNV,« 030-333115.

Receptenwedstrijd
met champignons
voor amateurkoks

Omdat in de regio Noord- en
Midden-Limburg 75% van alle
Nederlandse champignons
wordt gekweekt, organiseert de
Streek VVV, ook dit jaar in de
eerste week van septerrfber een
champignon/paddestoelencam-
pagne.

Onderdeel van deze aktie is een
receptenwedstrijd voor amateur-
koks die graag met paddestoelen
experimenteren. Voor deelname
moet aan een aantal voorwaar-
den worden voldaan.
Zo mogen de deelnemers niet be-
roepshalve bezig zijn met koken
of recepten schrijven. Bij het sa-
menstellen van de gerechten
moet het hoofdbestanddeel be-
staan uit Nederlandse champig-
nons. De receptuur voor hapje-
/tussengerecht/hoofdgerecht is
voor minimaal 4 personen. De in-
zendtermijn sluit op 15 juli aan-
staande.

De recepten moeten worden in-
gezonden aan de Streek VVV
Noord- en Midden-Limburg, Ko-
ninginneplein 2, 5911 XX in Ven-
lo.

De prijsuittreiking zal plaatsvin-
den op zondag 27 augustus. De

eerste prijs bestaat uit een hotel-
arrangementvoor twee personen
in Noord- en Midden-Limburg.
De tweede prijs is een champig-
nondiner voor twee personen in
een Noord- en Middenlimburgs
restaurant. De derde tot en met
de vijfde prijswinnaars ontvan-
gen een culinair boekwerk over
champignons.

" Geur en smaak van champignons/paddestoelen zijn on-
miskenbaar.

Asperges en
kersen duur

door jan van lieshout
GRUBBÉNVORST - Kersen
zullen dit jaarniet goedkoop zijn.
In eigen streek zijn er weinig. Op
de veiling in Gronsveld werden
nog geen kersen aangevoerd.
Ook in België en Duitsland valt
de oogst tegen. Momenteel zijn
voornamelijk kersen uit Bulga-
rije, Griekenland en Turkije aan
de markt. De groothandelsprijs
varieert van drie tot zes gulden
per kilo.
Duur blijven de blauwe bessen,
een Limburgse specialiteit. Het
andeïhalf-ons-doosje ging giste-
ren van f 4,20 tot f 5,00.
Zwarte bessen kostten f 1,80 per
anderhalf-ons-doosje, rode bes-
sen f 1,50 en-kruisbessen f 1,20
per anderhalf ons.
Aardbeien zijn goedkoop. Ze de-
den acht dubbeltjes tot f 1,75 per
pond voor de Elsanta, die beter
bestand istegen hitte dan andere
rassen die qua smaak overigens
niet onder doen.
Asperges zakten verder in prijs
dan men vorige week had dur-
ven verwachten. Door regen en
zon zit er weer zoveel schot in de
wortelstok dat weer twee keer
per dag moet worden gestoken.
De aanvoer beliep maandag 254
ton en gisteren 221 ton - ruim 100
ton meer dan vorige week. De
„dubbel A wit" - nog altijd de
meeste begeerde sortering - ging
van f 9,60 tot f 10,20 de kilo en de
„dubbel A groen" van dertien
gulden tot f 16,30 per kilo. De „2
grof' - dat is de sortering die net
niet exportwaardig werd bevon-
den en derhalve op de binnen-
landse markt moet worden afge-
zet- kostte slechts f3,50 tot f 3,70
per kilo. Dat is drie gulden min-
der dan vorige week.

Goedkoop zijn de tomaten. De
ronde en de vlezige noteerden
acht dubbeltjes tot één gulden
per de kilo; de cherrytomaatjes
zes dubbeltjes per half-ponds-
doosje.
Komkommers kwamen aan drie
tot zeven dubbeltjes. Het kropje
sla kostte slechts een kwartje, de
knappigere krop ijsbergsla daar-
entegen twee gulden.
Courgettes gingen tot twee
kwartjes. Ze passen eigenlijk
overal bij. In salades combineren
ze uitstekend met garnalen, mos-
selen, krab of kreeft. Ze kunnen
verder in tafelzuren en zoetzuren
worden verwerkt. Blokjes of
plakjes courgette doen het prima
in een ratatouille of aan een spies

rond de klok
bij de barbecue of op de grill.
Een forse prijsval maakte broc-
coli. Kwam de kool vorige week
nog aan f8,50 de kilo, gisteren
was hij acht dubbeltjes tot f2,80
de kilo. Met eendipsausje doen
rauwe broccoliroosjes het uitste-
kend als borrelhapje.
Bloemkool bleef f 1,40 tot f 1,50.
De overige koolsoorten gingen
van twee tot acht dubbeltjes per
kilo. Tuinbonen zakten tot twee
kwartjes de kilo; kasbonen tot
vijf gulden per kilo. Doperwten
vielen terug naar f 2,20 en peulen
naar f7,30 dekilo.
Bospeen steeg tot f 1,20 en aard-
appelen kwamen aan twee tot
driekwartjes de kilo.
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Overzicht van belangrijke adressen voor de lezers van het Limburgs Dagblad / +*mW f ' / *■■■ Jjp

JPIlf Mmmmmmmmm Pers.auto's, campers, pers.busjes,
/._ *’ RotOr B.V. bestelauto's en zelfverhuizers. Schels-

Honda-deale-. Heerlerbaan 229, 6418 ber9 45> Heerlen 045-725666. mmm®mÊ®ÊÊÊm
Au obedrijf Kwarten V0F. cc Heenen. tei. 416900. Happyßent öfITfeTrëTOTTTO" Van Mulken B.V. ■ Poggenpohl «J!lll,IJ:l:l:IJ,l:IUI^
2?4171 Gratis'bii ApTkeunng- CO MitSUbJShJ GeÜSSen Voordelig Opel huren al voor ’4B,- Wim Ml'fflllMlliiP Den Hoekstraat 4, Stem, tel. 04490- f[|l ,JmmmmmmWM
+ koplampen afstellen en voorkeuring. Voor onderh.. reparatie, schade-afh. f:6- 2P° km vri|,j n

uc' ?" + verz. 42L/ 33536. Complete montage van keu- /JfA" u.S.M. DlïeSSenS-NieSSen
Anfnhoririil «nnrianh Pitmpn 1e"kl occas m-V Hubertusstr., Valkenburgerw. 34, Heerlen. 718040. kens^ lm®** Schildersbedrijf b.v. Ankerkade $AutooearijT bonaagn-uiroen Gr Genhout.Beek 04490-71054. rT--> Filmpost INJilMk^iliJMfiMd^ldiwiJn Veldman naai- en breimachtneh. 6222 nl Maastricht. 043-63035*
Uw actieve Citroen-dealer. De Koumen m°± Pr„ncc„m niq w/urk- roioon nA^on ■"■■■■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■l u^r-ipn Nnhpktr 6 045-716100- Voor alle voorkom, schilderwerken.

Autobedrijf Rob v. Emmerik f J JEZI222M CEMA BSSJ!O^^?45»!6^ _ Jn«rSn' ue9ell'Xe A"-Keunn9 alle Voltastraat 2 Schaesberg/Landgraaf. L*"J~ M v - nt, 045-451598; M'tricht 043-620770; Sit- Geleen Bura Lemmpn sstr ?ifi 213538; Geleen' Raadnuisstr 14' s«N:iiiiigiflMfl:i:iaiMei'»"

merk6n- Tel. 045-317593 Tien jaar service met T*^-" Steenmaïtt Van Eip B.V. tard 04490-25363; Weert 04950- gg^^^euk S-badmeube en 04490-46480. Rep. alle merken, geen ""' ' """"!'jTJ
APK-keuringen Bremen B.V. een grote S. Ca 200 soorten bestratings- en gevel- 32464. Uw adres voor betere foto's. -sanitair cv

DaameuDelen voorrijkosten. Roermond, Neerstr. 62, De Gast Schoonmaakbedrijf D«
APK-keuring ’ 50,-. Automaterialen, MmWmTTJTiïWlTWiïmmWmm' stenen, in elke hoeveelheid. Lahrstraat Van Houturn Videoverhuur 04750-31012 Hoofdkantoor: De Boelelaan 7 iu°
autobanden, accu's, uitlaten. Kamp- i^e^BiUi*aaai*k^^M 17, Sittard, tel. 04490-12481. " ' ' Naaimachinphandfil H WÜnen HJ Amsterda

T
m ""~^l

straat 59 Landaraaf tel 045-311784 Rncrh Spruirp I RnrVn\uit7 Verh. v. video - camera - recorder-" mmmmmmygiiiaiiiitgmmmmmm WddlllldOlllllClldllUCl n. vvijlicn |ex: 10526 Telefax: 020-443454.straat w. Lanograai. rei. uwjii/w. bOSCn ben/ICe J. ÖOrKOWIIZ |^Hf!W|m]WTffmTT^^B films - k.t.v, bruidsrep. Overzetten vi- yDnim Geleen, Rijksw. Z. 112. 04490-
CitrOën APK Van Leeuwen Verk rep alle tye accu's, startmoto- HiiMUiAilttiUUUïii^i^M deobanden - S Bmm films en alle repa- "nvmu 468076. Sittard, Rijksw. N. 3. 04490- —hl hlilhl I |i|l| lil II M
apk nratk hii nrntP hPurt HprkPiirinn ren, dynamo's, bedrading, diesel en D n,,u.maP hinPc namn jcpai,v raties. Markt 26. Sittard, tel. 26107. Voor alle reparaties aan koel-en diep- 23336. M'tricht, Stationsstr. 43. 043- MeWöttédlïlHaÉyMilfci^APK gratis bij grote beurt. Herkeuring be2ine inspuitsystemen Niersprinkstr BOUWmacnines UdlTlOlseaux vrieskasten. Werkplaats: industrieter- 216000 Dealer v Pfaff Husqvarna ~ T , n.c oüicfl?flratlsVor! ;, ,i " Stn)thagen" 68 Kerkrade 045-453926. Verkoopt en verhuurt meer dan u _^ z _ rein, Bocholtzerweg 23, Simpelveld. Toyota ' Ook industriemach Rep alle Math. LinSSßn. Tel. 045-Z4lW'weg 129, Kerkrade. mmmrrrTJSWTPrTrnWmmmM denk,! Industrieterrein de Beitel 108 ■|T JET3045-441566. merken binnen 24 u. Berqerw 20 Nuth. Onderh c v-ver*-
HenSgenS B.V. NieUWStadt I^HiBIUaWBHIBIUHIIM Heerlen. Tel. 045-411930 r>^ m ' Gesp in Radson en Nefit ketels, gj'
Kruisweide 3 APK-keuring in vooruit- Autoglas Service Burlet ■:BM!IiIMi'iM?ki:M;IIMHJ^M I'lJl'HifillHlHWfiMl'l'Mm^il water-install. Erk schoorst vegersbeö
acht aiie reden snel afspr te maken Napoieonsbaan e. Geieen 04490- MÊÊËÈmwiiiiÈÈmmmm G.V.L. Restauratie, 045-226000 Jo Kreutz Gaswacht Limbura 045-227676 mmmmmWnfmrST^mmm\voorantvr. keuring. 04498-53055. «^ij^ Diahü B.V Spec geve.reiniging, renov,, kelderaf- SpecLak ,n H,F,-KTV-v,deo. Het Slwï^"^ ■PBBBB»
Ooel BerOStevn pen. levens ruitreparatie, narsmjectie. Diabo b.v. boort en zaagt in alle beton, dichting, voegw., vochtwenng 10 jr. vertrouwde adres v. al uw reparaties, stellen. Ontwerp, onderhoud, installa- P ~. Dooloiiro» iQ MX 99fi(10
apk icp..rinn«t/tinn Diiuo.n «1 Nnuiic autnnliicrpnflntip Adres: Industriesterrein de Beitel 108 schrift, garantie. Stralen van meubels, Kerkpl. 39, Schaesberg, 045-313815. tic en verkoop. Litscherveldweg 5 ü.VI. HBSIoUIW U«-tfOU"
APK-keunngsstation. Rijksweg 61, NOVUS aUlOgiasreparailß Heerlen. Tel. 045-414151. autoplaatwerk, velgen, chassis etc. K

Heerlen Stralen van meubels' autoplaatwerK-
Berg en Terbhjt, tel. 04406-41700. Tel. 04498-52529. Ster in voorruit? j^i^i^HTWTÏW^i^i^H WmmmWmWWfM rR , velgen, chassis etc. Spec. gevelreinf
Garage SebreptS en CO Laat dit kosteloos (extra of all"nsk KÜjUIUiUUta ill^^^^MKliiiaßHl uuuumttiaÊÊmÊtÊammmmmM .\

j| MII li^^^^^M ging, renov., kelderafdichting, voeg*-

Off. APK-keur,ngsstat,on 1 'en 2, dealer verz.) aan huis met gar. repareren. Brujdshujs Dora BïjSterveld Aarts Glashandel HoonhOUt Tandtechniek P|rf JSÉÜ^^^ vochtwenng 10 jr. schrift. garant,e.
Iveco bedrijfsauto's. Lindelauferge- ö ,c' , , . n .... Dorpsstr. 46a, Maastricht-Heer. Tel. v°°r alle kunstgebitreparaties, klaar Lm,-mJ r~

wande 8, Voerendaal, 045-752888. .. „„.,,„ n., CiHorfl n . J°s,m.olep?n
r

nafnH6',Jl[[a[ó
m „r °ffPó' 043-610199. Levering en herstellen terwijl u wacht. Akerstraat-Noord 328, ~..._ p.. unpnchrnol, mT^mTmVr^mmmmmmmtAuto VenCKen B.V. Slttard-Beek 19244. Geopend ma. t/m vr. 13-18 van a ,|e soorten | Hoensbroek, tel 045-228211. bOOSien KarKei HOenSDrOek W\r im,*?namiAUTOGARANT Subaru Heerlen Leasj vw Audi vw bedr.-Wag. Sit- uur'za- I(H7 uur' dond-ko°PavonrJ- r nrno| iccon |nnLorc .._—--„„-..-. Alle soorten klassiek en modern parket. f/ &

Schelsberg 128, 725588. APK-keu- tard, Leyenbroekerweg 27, 15777". _Jr? , UOmeilSSen-JOnKerS ■:<iL'MHia;Mi'/BM Wij borstelen ook best. vloeren. Lev.- LmmJ
nngsst, off' Subaru-dealer Heerlen Beek. Pr. Mauritslaan 171, 72882* MP ÉVITTWiïEmWmmWm 045-258944. Glasservice: 24 u. ook re- -~.... . .„ n

_ T, !u° rn2f,!?"' EDG-textielarOOthandel
e.o Let op spec APK-aanb.eding! _ . W^ JÊmmmÊÊÊI* paraties, isolatie-, spiegelglas, etalage- Glashandel Voerendaal V.O.F. raedtstr. 45. Hoensbr. 045-214395. Spt adrS voor vViietS Gro»
o ... . - ECOleaSe ZL> L ~- »=„.-.-. ruiten glasslijpwerk, glas-in-lood of Kunstst. ramen, deuren, alle figuur, JüOp'S MaSSief Parket
Seat AutO AartS Least alle merken, zowel zakelijk als mmi Camping CarS RldderbekS -koper. Vuverstr. 48, Brunssum. enke| en isoiatieglas. Lindelauferge- Vakw., serv., rep., schuren en borste- 25101? Franssensg 65 Wtric*
Hamstr 211 Kerkrade 045-412545. privé. Economiestraat 47, Hoensbroek, Verh., verk. en onderhoud van cara- Rlasmü Jac Salvino wande 1, Voerendaal, 045-753258. len, 30 jr. erv. in parket. G. Gezelleln. '. APK-keuringen * LPG-inbouw . Alle tel 045-217863. vans en vouwwagens. Prinsenbaan \ '" ' ' 31, Geleen. 04490-41604. MMfBl
reparaties . Bandenservice. . 180, Koningsbosch. 04743-2213. Lid Ln
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24 "ur nlasservPce her Gebr B°"en A& S Parket en KurkCanton Reiss Lease Bovag. XS^u
flWïïiis.s- fa

er ï„3
df lo^- tÏSL^ *Hout' """ Lamel" *Lamett" * Novascreen 04498"58623

COUmanS Beek B.V. Spec. op het gebied van operationele MJll „„.■■"■.■..,.,.,.■,„ ■■„_ pen/facetslijpen, isolatieglas, gestraald la
gq°r: S'„JTr''T„" n ; ftï Boeren" * Bourgogne-vloeren. * Her- A)s het om bedrukken gaat! Mo*|

Bn een grote beurt APK-keuring gratis, leasing Alle merken Tel. 045-718040. (figuren) gebrandschilderd glas, glas in P mpp" BroeKnoven ' - beul' stellen, schuren en borstelen. Heerlen: sporti promotietextiel Ook loonde
DSM-straat 7 Beek tegenover Maka- Fax:o4s-718581. lood/glas in koper. ic-mcßrbscn. Benzenraderweg 69, 045-740335. tot 6 kleuren. Mik 7a Grevenbicht.
do, naast Praxis, tel. 04490-71243. . . , BORSU Limburg M mm rr t_ Ss{?7s!rl cht: Boschstraat 81' °43"

AutOCentr. CollariS-EurOpCar B udgetvnendeU|ke bedmtsautomat.se- ■MMMttWiUKfI W I AiHiHJihmdiiima u.9lppntnim ■HHHSEISZII^Autobedrijf BOS Heerlen B.V. Leasing voor kortelen lange termijn rin g. Telefoon 045-210419, Ganzewei- OrertStein & KoppelSteSSen BV 'm, F De SDeciahst in kurkoarket Akerstraat Tl^^TTT^^^
Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045- " ** "' "' G° "* Sourethwe9 10'Heerlen' 045"417876 Sien 718562 Ma LBÜtUUrlial MlChielS
724545: Suzuki-dealer. ' Piek Service Heerlen Het vertrouwde adres voor al uw hy- cp jjpn'c Ippcnnrfpfpnillpc gesloten * open va. 13 uur * za. va. Stationsstr. 21 Sittard. 04490-150' j
__«_______ WWiiïlWiïfWmmWÊm iiw nartnpr vnnr vprknnn/vprhiiur van drauliek, slangen en toebehoren voor rcijcn 5 iccbuuiicieuincb 9.30 uur. Speciaalzaak in tijdschriften, buiten'

Nie. Dassen aanhangwagens SZ^^^» IJZS*££L£^ WilMMïmXmm """»"»»"- Plafond-en keukencentrum J
Verk., verh., repar., speciaalbouw SCherp afgeprijsd voor iedereen' Val- dingen. Laan van Hövell tot Westerfher f^Tf f* ■li!i]>lrf|:Hd;« Zambon 043-642535 MfÊ mWli:l\lltlM,lY.m
Onderd. vooralle merken Stationsstr kenburgerw. 34. Heerlen, tel. 718040. ]3< ile

cer'e"
noT,elefoon 045"719336 ' ~m®*J mmmmm/mmÉÈmmmmmmmm Sy Steemplafonds, altijd een W^IM AwMImMmMU-

-6 Kerkrade Tel. 045-455088. Fax 045-740034. „FrOITI CaStle Of Beauties" H HoeppermanS C V pasklare oplossing voor plafondproble- L^SJ
Aanhannwaoens Jo Knons Automaterialen Bremen B.V. IKIHI Rijksgedipi. enrasspeciaiistvanyorks- sanitair, cv., dakwerV'gas, water; En?l°KmS^ Mesterom Bunde B.V.flannangwagens J0RnopS Autobanden, accu's, uitlaten. APK- n„i incfi» u««r Chnnnh cnoo hire, west highland white terriër. Inl. wateronth, rioolontstop. Emmaplein 8 brengen. Krusberg 46 Meerssen. »»' »
100 stuks in voorraad. Tevens alle on- keuringen ’5O,- Kampstraat 59, opl.lnStlt.Voorscnoonn.SpeC. M. Claassens. Tel. 04404-1439. Heerlen Tel 045-713265 Wand-en plafondStudlO 043-645959. Verandadakpl., Ljxj

_
derdelen en reparaties. Rijksweg Zuid Landgraaf, tel. 045-311784 rjpl. Instituut voor Schoonheidsspec. - ■HHrTTTTTïïrTïïrrML^HI PlafondbOUW Kerkrade B V Thermoclear, gegar. tegen hageis
195 Sittard Tel 04490-12718. Pedicure - Manicure. Jenny Smeets, MBHljmilWySii^i^M -f&^ i I„ZroT bll|Vend helder Pr lreneW69 '...... „„., HarOS aUtOShOp Meerssenerweg 216, Maastricht, 043- Van TllOOr b.V. Mv m MMMAM c "9 oq n, K .«^ chnW. DabelOUSSen B.V. Groot ass autoac

P
c autoradlo.s auto . 623643. Kuns.mahg gedroogd Frans eikenhout f^^ÉM^^» rrTomTnart Lmdeaa 4 kefkradê JkWtWmmmmmmmWmW043-632510 Levert torsie-assen en alarmen, accu's en andere automat. r^ . in div. diktes. Tel. 04458-1818: hmmJ KrLJn v^ÏZiri ïa nOO uuraanh.wagenonderd voor zelfb. + rep Parallelw 251, Heerlen. 045-716983 J IkAïïTrTliTTrïïïïc^M Holstraat 33, Margraten. „, (Chevremont), geopend va. 13.00 uur. Harreman Verhuizingen

Gunst prijzen Punterw. 7 M'tnch' i^i^i^fW77Wfnßini^i^i^ ¥mW M^ÊmÊÊmmÊÊ^ __/r~~~i Manege Galop B2ggg2J22Jgg2J| Gespee. internat, erkend verh«
—inllijij|—— IiIUiÜUËUiUfI Lr __/u i p,._1,,l nji Wim JnfIST7JTT I Rijlessen in groepsverb. en mdiv., on- PHp IA/it B V Event opslagruimte. De Koumen
l^^il,lÉlJMi^^" AutohiSChOOl Sief DÖrenberb Th T.k A f» mmmmmmm der deskund leiding. Instr. FNRS. pö stzegelhandel,'Nobelstraat4l,64ll 6433 KD Hoensbroek. 045-218342-«

i " -*'- n^nn -term MUiürijMiiiuui ojei uurcuucry Teetin isolaties + dakbedekkingen. f Tunnelweg 1, Landgraaf. 045-461872. FK Hpp
y
r
,
pn tp

, n4s-7ms7i n m-n uJ. Verwijmeren. 04490-15011 Bovag-erk rijschool vracht-, pers.au- van Besouw pvc kunstst dakbedekk. 0A c oon/iro pe|ppn —«-—
EK Heerlen^tel 045 710571 Bern W|)| ems Verhuizingen

Div. antennes, radio-en tv versterkers, to, autom. Al 25 jr. uw vertrouwd adr. Colmont 10a, Übachsberg, 751818. HOUOen berviUß UCICCM i Erkend verhuizer Ooslaa inboedel5.
splitsers, koppeldzn., muurbeugels Sparstr. 7 Heerlen. 045-213735 Techn. inst. gas, water, sanit, cv- MiV kmmWSsmmm\ verhuiswinkel Sittard Industriestralenz. Wilhelminastr. 8 Sittard. Dakdekkersbedr. „De Nok" °nderh-. onttaljen geisers boilers. Flecken Meubelen SUSteren 7^4f 16i tei. 04490-12697.'
i^^^^^VTTTrrT^^i^^i^H öaaK HUlSman, U4D-4«/« Asterstr. 53, 04490-43252, 43366. ni,rtP R,ik u" mh on T„i haaqq mmmfVooral uw dakdekwerkzaamh., met de „j* uude Hijksweg Nrd. 2ü. lel. 04499- n .. nn * Jnn* ~ ~.■■,,,,■■Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520, langste schriftelijke garantie. Bel voor — üfÉ , 1260. Meubel-en woninginr.. luxe en BUCkX Sittard 04490-11301 MafflHiHlMt^^l
1600 m2antiek. Pierre COUmanS BV Heerlen' kaderschool, njksgediplo- vrijblijvende offerte. Tel. 045-224459. W[if _Mmmm\mmm huishoudelijke art. Eigen parkeerpl. Rolluiken, zonwering of onderdelen. Oiro Uloochniiuiprc HprmflllS

Verk. v. antiek. Verk. en verh. excl. meerd
mmmmammmmmmm IJ**/ «—^^p,^^^— Aan het Broek 41 Sittard. blra VieesnOUW.erS-Hermai»

automobielen. Heerstr N 144 Indu- MR npkprf ndR-99??98 . ". " Excl. verlichting en antiek. B. v_p>
striew. 15 stem Tei. 32355/27770 "^n v> Sn >l? n,Jr ,)„ Pn n, THilWi^r.liHli^li^ Energiecentrum Mmli b.v. Laumen rolluiken-zonwering teistr.4 Limbricht Tei. 15502
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NUTH- Bij afwezigheid van burge-
meester Ellie Coenen, heeft de ge-
meenteraad van Nuth het college
weten te bewegen het voorstel tot
uniformering van huisvuilinzame-
ling in te trekken. Het college lan-
ceerde weliswaar geen afgebakend
voorstel, maar overduidelyk kwam
de invoering van mini-containers
naar voren. Zowel de CDA-fractie,
als de PPR/PvdA en de fractie Le-
noir, leverden hierop massieve kri-
tiek. Uiteindelijk deed het college
detoezegging dat alle suggesties be-
studeerd zullen worden en dat er
voor 1991 een nieuw voorstel voor
de vuilverzameling op tafel zal ko-
men.

Uniformering
vuilverzameling
Nuth uitgesteld

De VW in Heerlen richt zich met
name op de goede verblijfsaccom-
modatie in de gemeente. Vanuit
deze uitvalsbasis regelt men trips
naar Maastricht, Aken, Heuvelland,
Ardennen. In Heerlen zelf promoot
de VW met name het goede aan-
bod aan cultuur en muziek.

De HeerlenseVWvindt dat de blik
verder gericht moet worden dan 'de
grens van Hoensbroek' en dat de
aandachtvoor toerisme en promotie
nog erg versnipperd is. „In dit kader
zijn we blij met deImago-serie, om-
dat die discussie los maakt", zegt
Schrijver.

Versnipperd

HEERLEN - „Heerlen
wordt als toeristische trek-
pleister totaal niet gepro-
moot door de gemeente.
Het is ons zelfs volkomen
onduidelijk wat zijn promo-
tionele doelstellingen zijn".
Dit zegt directeur Hub
Schrijver van de Heerlense
VW, die het college daar-
om een wat hij noemt 'kriti-
sche' brief heeft gestuurd.
Schrijver constateert dat Heerlense
ondernemers in de toeristensector
vaak niet voorkomen in provinciale
folders. „De VW wil hier iets aan
doen, maar met de huidige gemeen-
telijke steun kunnen we alleen ons
personeel betalen. We hebben niet
eens geld voor het drukken van fol-
ders of een stand op vakantiebeur-
zen".

" Nog druk in de weer met na-
blussen Foto: DRIES LINSSEN

Methadon

vinden daardoor makkelijker de
weg naar het CAD."
Aan de enekant is het CAD natuur-
lijk best blij dat zoveel mensen de
weg naar het bureau vinden, maar
aan de andere kant is de mogelijk-
heid om hulp te verlenen niet onuit-
puttend rekbaar.

HEERLEN - In de afgelopen twee
jaar is het aantal cliënten dat bij het
Consultatiebureau voor Alcohol en
andere Drugs staat ingeschreven
gestegen met 38 procent. Eind vorig
jaar stonden by het CAD 1611 ver-
slaafden geregistreerd, in 1987 wa-
ren er dat nog 1413. „Een aanzienlij-
ke stijging", zo reageert het CAD in
het jaarverslag over 1988 op de cij-
fers. Wachtlysten voor hulp aan ver-
slaafden worden in de toekomst
niet uitgesloten, aangezien de mid-
delen van het CAD niet toereikend
zijn voor nog meer klanten.

Het aantal drugverslaafden dat een
beroep doet op het CAD is in 1988
met twintig procent gestegen. In
1987 waren er 496 cliënten van het
CAD met drugverslaving. In 1988
liep dat aantal op tot 595.

Het aantal cliënten dat bij het CAD
aanklopt in verband met alcohol-
verslaving is bijna even groot, maar
stijgt relatief iets minder, namelijk
met 12,5 procent. In 1987 waren er
477 alcoholverslaafden en in 1988
steeg dat aantal tot 537. Beide groe-
pen vormen verreweg het hoofdbe-
standdeel van de groep van heden
die om hulp vragen.

Van onze verslaggever

Benzine
oorzaak

van brand
Van onze verslaggever

De methadonverstrekking is ook
toegenomen het afgelopen jaar. In
totaal werd 55.500 keer methadon
gegeven in 1988, het jaar daarvoor
was dat 49.028 maal. Het gemiddel-
de per dag steeg daardoor van 134
naar 152 per dag.

Bij de methadonverstrekking in
Kerkrade staan 46 klanten inge-
schreven, er wordt dagelyks gemid-
deld 23 keer methadon verstrekt. In
Brunssum by de methadonpost
staan 48 personen ingeschreven en
daar is een gemiddelde van 31 ver-
strekkingen geregistreerd. In Heer-
lenzijn ook nog twee posten. Die in
de Ruys de Beerenbroucklaan kent
59 klanten en een gemiddelde van
20 verstrekkingen en by het CAD-
kantoor aan de Valkenburgerweg
staan 57 klanten ingeschreven en
wordt gemiddeld 25 keer Der dag
een potje methadon weggegeven.

Overigens wordt in het jaarverslag
van het CAD ook nog geconclu-
deerd dater sprake isvan een toene-
mend alcoholgebruik by' etnische
jongeren en dat vooral in Heerlen en
omgeving Antilliaanse jonge mi-
granten in de problemen geraken,
vooral door gebrek aan opvang en
huisvesting.

ring moet betalen, zou in dat geval
met een bijdrage van 36,5 miljoen
gulden regelrecht in het faillisse-
ment gestort worden.

Bovendien heeft inspecteurvan mi-
lieuhygiëne in Limburg, Joppen,
een invloedrijk persoon binnen de
commissie, tijdens een onlangs ge-
houden voorlichtingsbijeenkomst
laten doorschemeren dat hij het
'leeflaagprincipe' uit gezondheids-
oogpunt een afdoende acht. Bij deze
oplossing wordt boven op de ver-
vuilde grond een afdeklaag gelegd.
Daarbovenop wordt dan schone
grond gedeponeerd.

De bewonersvereniging heeft overi-
gens een eigen, en dus negende, .va-
riant ontwikkeld. Deze gaat 24 mil-
joen gulden kosten. De begelei-
dingscommissie heeft besloten om
ook deze variant op te nemen in het
rijtje mogelijke saneringsvormen.

In afwachting van verdere besluit-
vorming binnen de begeleidings-
commissie doen de bewoners geen
mededelingen over de strekking
van hun voorstel.

Van onze verslaggever

KERKRADE - De sanering
van het vervuilde voormalige
Lauramijnterein in Eygelsho-
ven kost minimaal zestien en
maximaal 365 miljoen gulden.
Het bureau Iwaco heeft aan de
commissie die de sanering be-
geleidt een selectie van acht
varianten voorgelegd, die dus
zeer verschillen qua kosten.

Het is uitgesloten dat de commissie
voor de duurste variant kiest. Kerk-
rade dat tien procent van de sane-

Sanering van
Lauraterrein
kost zeker
16 miljoen

HEERLEN - Benzine die in de kel-
der van een woonhuis aan de Rot-
terdamstraat in Heerlen opgeslagen
stond, is de oorzaak van een hevige,
felle brand gistermiddag. De benzi-
ne was omgevallen. De dampen
kwamen tot ontploffing omdat in de
helder ook de gijser hangt.
De bewoonster van het huis was
binnen toen de ontploffing plaats-
vond. Ze heeft echter de woning
snel kunnen verlaten. De kelderver-
dieping brandde geheel uit. Keuken
en woonkamer op de eerste verdie-
ping gedeeltelijk. De rest van het
huis liep rook- en waterschade op.
De schade wordt geschat op onge-
veer 100.000 gulden.

Naamsbekendheid
Een directe verklaring voor de toe-
name heeft men niet. „Uit een on-
langs gehouden onderzoek dat door
de gemeenten in de regio is gehou-
den, is gebleken dat het CAD een
grote naamsbekendheid geniet.
Mensen met verslavingsproblemen

NUTH - De gemeenteraad van
Nuth is gisteravond unaniem ak-
koord gegaan met een eenmalige
bijdrage van 300 gulden aan de ver-
eniging Stop Uitbreiding Vliegveld
Beek. Deze stichting heeft 40 mille
nodigvoor het laten doorvoerenvan
een onafhankelyk onderzoek naar
geluidsoverlast, teneinde aan te
kunnen tonen dat de geluidhinder
te hoog is. De raad van Nuth vond,
in tegenstelling tot het college, dat
de belangen van inwoners met het
onderzoek gediend worden en be-
sloot na een uitweiding van de pro-
blematiek door verenigingsvoorzit-
ter Willems en een korte discussie
tot het verlenen van symbolische
steun.

NUTH - De scouting uit Wijnands-
rade is gisteren, na maanden van
touwtrekken, door de gemeente-
raad van Nuth uit de brand gehol-
pen. Zoals bekend zit de scouting al
lang verlegen om gedegen huisves-
ting. Twee voorstellen hierover
sneuvelden echter al eerder in de
raad. Maar gisteravond werd de
knoop doorgehakt, na aandringen
van vrijwel alle fracties. De raad be-
sloot namelijk een gemeentegaran-
tie tot maximaal 37500 gulden aan
de scoutingclub te verlenen en ook
garant te staan voor de aansluitin-
gen van de nutsvoorzieningen bij
het scoutinggebouw,dat in de buurt
van het sportcomplex in Wynands-
rade zal worden neergezet.

Bijdrage Nuth voor
geluidsonderzoek

Circus
jkerlijk, dat sfeertje gister-
r*d rond het Bekkerveld.

mensen stonden te
Jen naar de feestelijke in-
j?'Van de gladiatoren, in ditto de olifanten, de paarden
'"an circusKrone dat inmid-
* de tenten op het Heerlense

heeft opgeslagen.
'toas een drukte van belang,
r^ensen van Krone haddenjpteom alles op zijn plaats te
J9en vanwege de enorme pu-
£*e belangstelling. De politie
t6B' eraan te pas komen omE Verkeer te regelen. Maar
£ dat ging allemaal op een? gemoedelijke manier enJfcioam waarschijnlijk om-' iedereen de korte broek aanJ* en voorzien was van goede

Circus (2)
in, ■ '

C^t een feest gisteravond.
T wel een wat eenzijdig

% Alles kwam van de kant
Krone en wat deed

ftlen behalve het vullen vani badje van nijlpaard Pop-
J? en het begeleiden door de
'lic van de olifanten? Niet

?■ nee. Als Heerlen nou echt
JJT°te stad was, dan zou er
j^Odzijn voor eenfeestelijke

Ffht. We hebben hier toch deffj'i'cfcing over genoeg mv-PUcorpsen en verenigingen,
L*anien met de olifanten van[?"€ voor eenfeestelijke para-
cfidden kunnen zorgen? Had
2?'ernand op dat idee kunnen
gen? lemand van de VVV
r°orbeeld of iemand van de\ente?

Circus (3)
ü^et grootste circus van Euro-
L. egint zijn tournee door Ne-
L^nd en Beigtë in Heerlen enl? stad doet niets om er een
P*^feest van te maken. Maar
kyfe mogen al blij zijn dat het
L^s op het Bekkerveld mag
E***l- Misschien dat er bij een
Ift^nd bezoek een harmonie

't Zalons benieuwen.

imago

Mevrouw Sjee Godding uit Geul-
le, maar 'helemaal van Heerlen'
weet precies waarom haar ge-
boortestad koud overkomt.
„Omdat er nog nauwelijks Heer-
lens dialect wordt gesproken.
Daarmee verlies je ook dat Lim-
burgse gevoel. Het 'savoir vivre'
kwijnt weg, net als de trots op de
schutterij die altijd zo vanzelf-
sprekend was. Wethouder Zuid-
geest mag dan roepen dat het
slecht zit met de cultuur. Maar
dat vind ik onzin. De Limburgse
cultuur is er nog altijd. Wat dat
is? Dat is een zondagmorgen met
vla en koffie plus een pilsje. En
dan met zn aÜen 'moeien. En je
vooral niet zo gauw opwinden
zoals die 'vorwitsige' (= bemoei-
zuchtige) Hollanders graag
doen."

Dialect

Over het behoud van het dialect
wil ze nog kwijt: „Helaas zijn we
geen Friezen. Want dan hebben
we ook alle plaatsnamen in ons
dialect op de ANWB-borden. En
zou er op scholen het Limburgs
als volkstaal nummer I worden
onderricht. Ook en vooral in
Heerlen."

’PromotenimagoHeerlenvolkomenonduidelijk’

VVV haalt uit
naar college

Pluk de
zomer

Met een dame openen we de
reeks van meningenover het om-
streden imago van deze regio
met Heerlen als middelpunt.

Lelijk
Ook stadsgenoot G. Prickaerts
heeft moeite met de wijze waar-
op het hart van Heerlen klopt.
„En dan erger ik me het meest
aan die gevangenis aan de Ge-
leenstraat. Inderdaad, no par-
king, no business zeggen de
Amerikanen. Maar deze parkeer-
garage is wel de meest lelyke die
er te bouwen valt."
Ook hij stoort zich aan de bouw
rondom de Pancratius. „Eerst
mocht er niets gebouwd worden.
Rondom dekerk moest het abso-
luut vrrj blijven. En nu ineens
dicteert de gemeente het inpak-
beleid door er gebouwen om-
heen te zetten."
Tot slot wil de heer Prickaerts
ook een positieve opmerking
plaatsen. „De reconstructie van
het Wilhelminaplein verdient
alle waardering."
Morgen nog; meer Imago-reac-
ties

Hosanna, maar ook kruisig hem.
Dat roept de goegemeente tot
slot over Heerlen, de stad die
centraal heeft gestaan in de Ima-
go-serie. Maar zelfs zij die giste-
ren zowel telefonisch als schrif-
telijk hun hart hebben gelucht
over deze in hun ogen 'koude,
betonnen stad', zijn zeer begaan
met de spil van de Oostelijke
Mijnstreek.

Uit de stroom van reacties komt
vooral de afschuw boven dryven
over de betonnen plekken in
hartje Heerlen. Architectonisch
valt er nog heel wat aan te ver-
timmeren. Verder blijken in
Hoensbroek nog altijd littekens
na te trekken van de wonden die
geslagen zijn als gevolg van de
annexatie door Heerlen in 1982.
Opvallend is ook de beschuldi-
gende vinger die vanuit Heerlen
naar 'Maastricht' gewezen wordt.
Vandaaruit is Heerlen te kort ge-
daan.

De reacties zijn zo overweldi-
gend dat ze niet alleen ingedikt,
maar ook verspreid over van-
daag en morgen gepubliceerd
moeten worden.

OOSTELIJKE MIJNSTREEK -

Hëêrlënaar^^cTè^MarrvïnaWlej
stadsplanning 'knudde met een I
rietje'. Het ontbreken van groen 5
stoort hem ontzettend. „Het lijkt I
wel of men er plezier in heeft om I
iedere plek volte bouwen. Voor- I
al de grote hoeveelheid kanto- I
ren, die meestal ook nog leeg I
staan, is afschrikwekkend."
De heer De Man pleit voor win- I
keltjes onder de flats langs het I
schouwburgplein, zodat er een f
leuke, 'droge' verbinding komt I
tussen het winkelcentrum De g
Plu en 't Loon.
Het raadhuisplein noemt hij het 1
meest 'onpraktische plein dat |
men maar kan vinden.' Van-hem Jmag het een plein worden waar 1
Heerlenaren kunnen verpozen I
en genieten van de omgeving. "„Het is toch hun plein en niet van t
de burgemeester."

Van hosanna tot
kruisig Heerlen

Stroom van reacties op imago van 'betonnen' stad
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/
jr*t Dijkhuizen van de

.\hl lüeer Heerlen, had het
1%/en niet meer. Je zult ookm r niet een langeJasaan, die

' j\o °9 eens met wol gevoerd is,
Scj) 11 ie teaen brand moet
\\'^ermen, een brandend huis
l%^n moeten- Daar is het al
S ?

en a^s et an buiten ook
H*i>Üarm *s- dan 's et PO5 ec'lt
1(3 neem datmaar van ons
ft j eenmaal buiten zocht Ger-
«Ofj.^ oofc maar één ding: ver-
\\rn- En aangezien er toch

a' lieden stonden te spui-
\%n *** er één best bereid de
Het ? op Gerrit te richten.

eed hem zichtbaar goed.

door hans toonen

# Zomerser dan nu
kan de zomer vandaag
niet beginnen. Temid-
den van een wuivende
wilgenroos aan de
Schaesbergerweg pluk-
ken Luc en zijn zusje
Susan uit Landgraaf
een geurig boeket.

Foto: DRIES LINSSEN
Van onze verslaggever

Koel

Forse toename aantal verslaafden
Wachtlijsten CAD

nu onontkoombaar

Fietsers
Sbp e het toch over dieren
Nop? in deze kolom (nee daaT
IVp "c niet Gerri£ Dij'c"

tP niee, maar die van cir-
\hr*,r°ne) kunnen we de 'tij-
SaJyf a/oelopen zaterdag in
\ n tu,ee meisjes besprong
\ °9 wel even ten tonele voe-
£<i/let bericht stond gisteren
\n *rant. De 'tijger' bleek een
d'" H Zi->n in een soort tV9er-\tt hS\?el we de nerveuze in-
\n gekregen dat de
]!*<l net op de meisjes gemuntNen ''iJO67-' h«f wel op de
L?»n Voo,rzien hebben onder

" ïi?'?0- 'let zullen wel gazel-

Onderkomen
voor Scouting
Wijnandsrade



Op donderdag 22 juni 1989 viert
onze vader

J.W. Hoedemakers
zijn 90e verjaardag.
Bij gelegenheid van dit heuglijke feit,
nodigen wij familie, vrienden en
bekenden uit op de receptie van
20.00-21.00 uur in buurtcentrum De
Heremiet, Kluis 50 te Geleen.

De kinderen Hoedemakers

In plaats van kaarten
Hierbij willen wij iedereen van harte bedanken
voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus
ontvangen bij gelegenheid van ons gouden
huwelijksfeest, mede namens kinderen en
kleinkinderen.

Frans Cobben
en

Clara Heylands

t
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij met droef-
heid kennis dat, toch nog onverwacht, van ons is
heengegaan,mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tan-
te en nicht

Johanna Sijstermans
echtgenote van

Hub Mertens
Zij overleed op 76-jarige leeftijd, in het St.-Jozefzie-
kenhuis te Kerkrade, voorzien van het h. sacrament
der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: Hub Mertens
Heerlen: Annie Clement-Mertens

Frans Clement
Jolanda en Ramon
Maurice

Heerlen: Christine Schrooten-Mertens
Jan Schrooten
Bart
Familie Sijstermans
Familie Mertens

6412 WE Heerlen, 19 juni 1989
Molenwei 364
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 23 juni as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart van Jezus te Schandelen-
Heerlen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op
de begraafplaats Akerstraat, ingang Groene Boord.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis donderdag22 juni om 19.00uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-. lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

_———~—^^^^———^—————

t
Heden overleed, voorzien van het h. oliesel, in de
Hamboskliniek te Kerkrade, op de leeftijd van 83
jaar, onze moeder, schoonmoeder, oma en over-
grootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Elisabeth
Dautzenberg

echtgenote van wijlen

Willem Lennertz
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

Qe bedroefde familie:
Kerkrade: C.M. Blattler-Lennertz

J. Blattler
G. Hellemons-Lennertz
M. Lennertz
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Dautzenberg
Familie Lennertz

6462 CA Kerkrade, 20 juni 1989
Kohlbergsgracht 51
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis op de algemene begraafplaats Schiffer-
heide zal plaatsvinden op vrijdag 23 juni as. om
11.00 uur in de parochiekerk St.-Lambertus te
Kerkrade-Centrum.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tijdens de avondmis van donderdag as. om 19.00
uur zal de overledene bijzonder worden herdacht
in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

T
Bedroefd delen wij u mede dat wij heden, vrij on-
verwacht, afscheid moesten nemen van mijn lieve
vrouw, onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder,
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Anna Maria
Philomena Blume

echtgenote van

Hubertus Hermanus De Bic
Zij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten, op
de leeftijd van 80 jaar.

Gulpen: H.H. De Bic
Gulpen: W. De Bic

F. De Bie-Voncken
Margraten: D. De Bic t

M.J. De Bie-Spronk
kleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Blume
Familie De Bic

6271 CZ Gulpen, 20 juni 1989
Dr. Ackenshuis, W. Beekmanstraat 2
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 23 juniom 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Petrus te Gulpen.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, waarin
de overledene zal worden herdacht, donderdagom
18.45 uur in voornoemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouw-
kapel Sjalom, Hüleshagerweg 11 te Mechelen; be-
zoek dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur en van 17.00
tot 19.00 uur.
Wilt u. indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Met droefheid geven wij kennis, dat na een werk-
zaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles
voor hem betekende, toch nog onverwachtvan ons
is heengegaan,mijn lieve man, vader, schoonvader,
zoon, onze broer, zwager oom en neef

Johan Wammes
echtgenoot van

Nettie Stollman
Hij overleed in de leeftijd van 62 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Brunssum: ' A. Wammes-Stollman
Miranda en John
Familie Wammes
Familie Stollman

6446 RZ Brunssum, 20 juni 1989
Jupiterstraat 72
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
opzaterdag 24 juni a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van St. Barbara te Treebeek-Brunssum, waar-
na aansluitend de begrafenis op de r.k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne donderdag22 juni om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

t
Heden nam van ons afscheid, in dehaar zo dierbare
huiselijke kring, na een zorgzaam leven, gesterkt
door het sacrament der zieken, mijn lieve echtge-
note, onze moeder, schoonmoeder en grootmoeder

Maria Gertruda
Gerardina Derrez

* 8-7-1914 t 19-6-1989
echtgenote van

H.J.G. Boelens
Sittard: H.J.G. Boelens
Sittard: J.W.H.G. Boelens

M.C.T. Boelens-Spée
Armemarie
Caroline

Bom: J.H.J.B. De Wilde-Boelens
E.J.L. De Wilde

Utrecht: M.J.M. Boelens
C.M. Egbers

6131 XE Sittard, 19-6-1989
Parklaan 7
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben in de
dekenale kerk van St.-Petrus van Antiochië op
donderdag 22 juniom 11.00 uur, waar gelegenheid
is tot schriftelijk condoleren.
Aansluitend is de teraardebestelling op de algeme-
ne begraafplaats te Sittard.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmisvan heden, woensdag 21
juni, om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t |
Niet geheel onverwachts, maar toch nog onver-
wacht snel, is mijn man, onze vader, schoonvader
en grootvader

Hendricus Hubertus
(Harry) Fouarge

echtgenootvan

Maria Theresia Mullenders
voorzien van de h.h. sacramenten, zaterdag jl.rus-
tig van ons heengegaan, op de leeftijd van bijna 85
jaar.

Heerlen: M.Th. Fouarge-Mullenders
kinderen en kleinkinderen
Familie Fouarge
Familie Mullenders

20 juni 1989
De Heugden 186, 6411 DG Heerlen
In het crematorium hebbenwij, dankbaarvoor zijn
zorgzaamheid, tijdens een serene plechtigheid be-
droefd afscheid van hem genomen.
Heengaan is niets, in herinnering blijven alles.'
Tijdens de zeswekendienst, op 22 juliom 19.00 uur,
zullen we pap gedenken, samen met onze vroeg ge-
storven jongste dochter en zus Yvonne, in de H.
Hartkerk te Schandelen-Heerlen.

t
Wij hebben hier geen blijvende stad,
maar wij zoeken het toekomstige.

Hebr.13,14
Intens dankbaarvoor devele mooie levensjaren die
zij temidden van ons mocht zijn, hebben wij af-
scheid genomen van

zuster Hélène
M.F.D. Langlais

lid van de congregatie van de zusters van de
H.H. Harten van Jezus en Maria

Zij overleed op de leeftijd van 93 jaar.
Zusters H.H. Harten
Landgraaf-Weiten

20 juni 1989
Stationsstr. 4, pb. 31040, 6370 AA Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, heeft plaatsgevonden op dinsdag 13 juni jl. in
het moederhuis van de zusters in Paramé (Bretag-
ne).

Voor devele blijken van medeleven na het overlij-
den en voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst
en de begrafenis van mijn vrouw, mijn lieve moe-
der, dochter en schoondochter, onze zus en
schoonzus

Ans Hendrix-Fleuren
zeggen wij u hartelijk dank.
Een speciaal woord van dank aan dokter Van den
Brekel voor zijn liefdevolle inzet.

M. Hendrix
Mark
Familie Fleuren
Familie Hendrix

Hoensbroek, juni 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 24 juni as. om 19 uur in de Christus-Ko-
ningkerk te Hoensbroek-Zuid.

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens zijn le-
ven heeft gegeven, hebben wij afscheid genomen van

mm mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Jan Michiel
Goossens
onderscheiden met de eremedaille in zilver
verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van

Hubertine Roos Lemmens
Na een moedig gedragen lijden, overleed hij in de leeftijd
van 78 jaar, voorzien van de h.h. sacramenten der zieken.

Genhout: H.R. Goossens-Lemmens
Genhout: Bertie Übaghs-Goossens

Wiel Übaghs
Mare en Raymond

Beek: Marij Goossens
Genhout: Piet Goossens

Mia Goossens-Goffin
Roel en Maud

Genhout: Els Nijsten-Goossens
Will Nijsten
Michiel en Ine
Familie Goossens
Familie Lemmens

6191 NT Beek, 20 juni 1989
Grootgenhouterstraat 2
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis,
zal plaatsvinden op zaterdag 24 juni om 11.00 uur in de
St.-Hubertuskerk te Genhout-Beek.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen con-
doleren.
Vrijdagavond as. om 19.00uur wordt de avondmis gehou-
den voor de dierbare overledene in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van uit-
vaartcentrum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan 5 te
Beek; bezoek dagelijks van 18.30tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Wij willen iedereen langs deze weg heel hartelijk dankenvoor het betoon-
de medeleven en de belangstelling die wij mochten ontvangen tijdens de
ziekte, het overlijden en de uitvaart van mijn lieve man, onze goede vader,
schoonvader en opa

Jan Kramer
Lies Kramer-van Oijen
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, juni 1989.
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de plechtige zeswekendienst op za-
terdag 24 juniom 19.00 uur in de parochiekerk H. Drievuldigheid Schaes-
bergerveld.

Enige en algemene kennisgeving

f
Bedroefd delen wij u mede dat heden,voorzien van
het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van 77
jaar, van ons is heengegaan, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Hermann de Groot
weduwnaar van

Anna Krotwaar
Nuth: A. Moonen-de Groot

G. Moonen
en kinderen

Geleen: W. de Groot
H. de Groot-de Santana
en kind
Familie De Groot
Familie Krotwaar

6163 VL Geleen. 19 juni 1989
NapoleonbaanNoord 85
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op vrijdag 23 juniom 11.00uur in de parochie-
kerk van de H.H. Engelbewaarders te Geleen-Lin-
denheuvel, waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op de r.-k. begraafplaats te Oirsbeek.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
De avondmis wordt gehouden op donderdag 22
juni om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in het uitvaartcentrum van
Dela, Vouershof 1 te Geleen; bezoek dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur.

Dankbetuiging
Wij willen familie, vrienden en kennis-
sen onze oprechte dank betuigen voor
het medeleven en de belangstelling bij
de begrafenis van mijn dierbare man en
onze lieve vader

Leo Engels
Leonie Engels-Hermans
Sibylle
Marjo en John

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zaterdag 24 juni as. om
19.00 uur in de parochiekerk van de H.
Lambertus te Kerkrade-Centrum.

Daar het ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedankenvoor de veleblijken
van medeleven die wij mochten ontvan-
gen bij de begrafenis van mijn lieve
vrouw, onze goede mama en oma

Liesbeth
Mennis-Plum

betuigen wij u hierbij onze hartelijke
dank.

G. Mennis
Familie Mennis
Familie Plum

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zaterdag 24 juni as. om
19.00 uur in de parochiekerk van de H.
Joannes de Doper te Eygelshoven.

Op 21 juni is het een jaar geleden dat wij afscheid
hebben genomen van mijn onvergetelijke man,
onze goede vader, schoonvader en opa

Jan van 't Hoofd
Tot intentie daarvan zal de plechtige eerste jaar-
dienst worden gehouden op zaterdag 24 junias. om
19 uur in de dekenale kerk van St.-Jan Evangelist
te Hoensbroek.

E. van 't Hoofd-Derrez
kinderen, kleinkinderen

Hoensbroek, juni 1989

Na een liefdevolle verzorging in het bejaardencentrum te
Bocholtz is op 19 juni overleden onze lieve moeder, over- «.

**»mm^ grootmoeder, grootmoeder, schoonmoeder, schoonzus,
tante en nicht

Victorine Backbier
echtgenote van wijlen J
Gerard Vaessen
Zij werd 81 jaar.

Nuth: Elly en Toine Coenen-Vaessen
s' Hertogenbosch: Leo en Anneke Vaessen-Waterval

Bocholtz: Frans en Tiny Vaessen-Schiffelers
Bocholtz: Jo en Elly Vaessen-Henskens
Bocholtz: Victor en Mia Vaessen-Hupperets

Epen: Gerard en Mia Vaessen-Bloemen
Bocholtz: Jan Vaessen

Wuppertal (Dld): Mariet en Uwe Hansen-Vaessen
St. Odiliënberg: Giel en Marianne Vaessen-Vrösch

en haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Vaessen
Familie Backbier

Bocholtz, 19 juni 1989
Corr.adres: Steenbergstraat 60, 6351 AT Bocholtz
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafe- I
nis, zal gehoudenworden op zaterdag 24 junia.s. om 11.00 j
uur in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere te >Bocholtz.
Bijeenkomst inde kerk, alwaar gelegenheid tot schrifte- l(
lijk condoleren vanaf 10.30 uur. Il
De rozenkrans tot bijzondere intentie van de overledene j(
wordt gebeden vrijdag a.s. om 18.45 uur in voornoemde »
kerk. l
Moeder is opgebaard in het mortuarium te Simpelveld. K
Dr. Ottenstraat 60. * 'a
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar van 18.00 tot 19.00
uur. |
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven <deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

" 1
Op 30 juni as. is het een jaar geleden dat we plotseling afscheid moesten
nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader en schoonvader en lieve ;
opa i

Mathieu Frusch <
Nog steeds is het moeilijk voor ons de leegte die hij achterliet te aanvaar-
den. sWij willen hem gedenkentijdens de eerste jaardienst, diewordt gehouden
op zondag 25 juni as. om 10.00uur in de kerk van de H. Catharina te Buch-
ten.:.

Agnes Frusch-Vos |
Marie-José, Jos en Angelo
Jos en Truus e

Buchten, juni 1989 ""I +\

Soms is er een mens onder ons
die de goedheidzelve is.
Wanneer hij heengaat
wordt de wereld armer.
Maar nimmer sterft hij
in onze verbeelding,
en de hemel wordt rijker
aan hen die over ons waken.

Bertus Aafjes

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor het medeleven ons betoond bij het
overlijden en de begrafenis van mijn lieve man,
onze zorgzame pap, schoonvader en opa

Pierre Linckens
willen wij u langs deze weg heel hartelijk dank zeg-
gen.

W.P.M. Linckens-Laudy
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 25 juniom 11.30 uur in de parochiekerk
van de H. Moeder Anna te Bekkerveld, Heerlen.

I ! 1\Graag willen wij degenen bedanken die ons "
steun waren bij het overlijden van onze lieve m(' (|
der |f

Agnes Heussen !
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoud' (
op zondag 25 juni om 10.30 uur in de kerk H. Ge^
dus Majellate Heksenberg-Heerlen.

Familie J. Debie-Geui*
Familie E. Geurts f

tLies Bayer, 84 jaar, weduwe van Casper op <$,liCamp en van Paul Voestermans. Corr.adres:' )
Voestermans, Broekhin-Zuid 21, 6042 EA Ro<* \
mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden L \
houden op donderdag 22 juni om 11.00 uur in d-' |
Hartkerk te Roermond. i
tPierre Cox, 75 jaar, echtgenoot van Berth Ij!

gers. Hendriklaan 72, 6043 BT Roermond. p
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden \
donderdag 22 juni om 10.30 uur in de parochiek^ "van O.L. Vrouw Altijddurende Bijstand te R°c' 'mond. ,'._-»---___________________________________________^i

Beurs en congres in Maastricht

Keramiekkoorts op
komst in Europa

Van onze
redactie economie

MAASTRICHT - Na het ste-
nen, het ijzeren en het plas-
tic tijdperk, lijkt de wereld
toe aan een keramiektijd-
perk. Keramische golf-
sticks, keramische schaat-
sen, messen, scharen en bo-
ren. Slechts een kleine
greep uit het overweldigen-
de aanbod van attributen
die te zien zijn op de nog tot
donderdag durende kera-
miekbeurs in het MECC in
Maastricht.

Keramiek, en vooral techni-
sche keramiek is het mate-
riaal van de toekomst, zo
willen alle standhouders op
de beurs in Maastricht ons
doen geloven. De opmars
van keramiek is niet meer te
stuiten. Technische kera-
miek is een uniek materiaal,
dat in de toekomst ongetwij-
feld andere momenteel
gangbare materialen zal
gaan vervangen.

Overal waar metalen en
kunststoffen het af laten we-
ten of slechts beperkt inzet-
baar zijn, biedt technische
keramiek een oplossing.

Het materiaal is hard (maar
wel breekbaar), slijtvast,
chemisch bestendig, licht,
isolerend, bestand tegen
hoge temperaturen en tem-
peratuurswisselingen en su-
pergeleidend. Allemaal
eigenschappen waar de in-
dustrie dankbaar gebruik
van maakt.
Op het congres worden ken-
nis en ervaring uit 38 landen
over de toepassingen van
keramiek in bijvoorbeeld
vliegtuigmotoren, katalysa-
toren, waterzuiveringsin-

stallaties en medische tech-
nologie uitgewisseld.

Het congres telt zon dui-
zend bezoekers, er worden
liefst 450 lezingen gehou-
den, en 90 bedrijven (onder
meer uit Rusland en China)
hebben een stand op de
beurs.

In Nederland hebben de ke-
ramiekbedrijven onlangs de
krachten gebundeld in
Technische Keramiek Ne-
derland (TKN) een vereni-
ging met 21 aangesloten be-
drijven. TKN probeert de
toepassing van technische
keramiek in produkten te
bevorderen en internationa-
le standaardenaf te spreken
met zusterorganisaties in
andere landen.

Technischekeramiek wordt
gebruikt in nieuwe laser-
technieken en bij superge-
leiding, maar ook voor de
vervaardiging van bijvoor-
beeld botprothesen, gebit-
schroeven en scharnieren.

Ongeveer 230 bedrijven met
6.000 medewerkers zijn in
Nederland op een min of
meer traditionale manier
met keramiek bezig en zet-
ten in totaal meer dan een
miljard gulden om. Nieuwe
ontwikkelingen in de tradi-
tionele keramiek zijn bij-
voorbeeld magnetronovens
die meer dan twee keer zo
heet kunnen worden dan
normaal, keramische ele-
menten in katalysatoren en
in grote fabrieksschoorste-
nen.

150 van de 230 traditionele
keramiekbedrijven verdie-
nen hun brood met servie-
zen en vazen. 60 bedrijven

maken bakstenen en 1° J
drijven zijn gespecialis^J;
in dakpannen of tegels.'|
der is er 1 sanitairfabril' i
en zijn er vier andere bejj
ven die supersterke I'm
miek vervaardigen.

il

Keramiekprijrs
naar Duitse
onderzoeker

MAASTRICHT - Tijd4
het congres van de E^
pese Keramische Fed^J
tic (ECerS) in het MËL,
in Maastricht is gistey
de Stuijts Award toeh\
kend aan prof. Richaro ;
Brook van het
Planck Instituut
Metaalonderzoek
Stuttgart. Brook krijgl fprijs voor zijn we^schappelijk ondei'Z0»
op het gebied van eJ j
tronische en magn\,
sche keramiek en het
derwijs daarin.
De Stuijts Award is v?^de eerste keer uitgere'j.
Prof. Stuijts was een,
1982 overleden Ne^lands onderzoeker J
belangrijk werk h^,
verricht op het èe® $
van- de elektronische.^magnetische kerarn' j,
Hij vond bij Philips^
Eindhoven de perman^
te keramische magne^
uit, dietegenwoordig j|
op worden toegepas j

onder meer luidspre)4
en fietsdynamo's.
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’Impassebij ZZLisbeëindigd ’
Van onze verslaggever

MAASTRICHT- De zwaar ge-
handicapte 47-jarige H.D. uit
Maastricht is maandagavond
tegen middernacht door een
ongeveer 35-jarige man be-
roofd van zijn polstas toen hij
in zijn elektrisch gedreven rol-
stoel over Hoogfrankrijk reed.
Op de plaats waar deze hellen-
de straat een bocht maakt,
stond opeens een man voor
hem dievroeg of hij trek had in
een sinaasappel. Toen de inva-
lide man daar niet op inging

Van onze verslaggever

S^ASTRICHT - De impasse binnen het ziekenfonds ZZL in
Rastricht is doorbroken. Dat heeft bewindvoerder L. Marse-
pjaten weten na ruim een halfjaar directie en bestuurvan het

sekenfonds5ekenfonds te hebben waargenomen. Naar verwachting be-
jrjjt de ziekenfondsraad, die de bewindvoerder vorig jaar aan-
ij^de, morgen om Marselis per 1 julivan zijn taak te ontheffen.re bestaande impasse tussen verschillende geledingen van
rl ZZL kan als beëindigd worden beschouwd," zo is op basis

een rapportage van Marselis vastgesteld.

Een laffe daad, aldus dewoord-
voerder van de Maastrichtse
gemeentepolitie. De dader is
ongeveer 1.80, heeft een smal
gezicht en lang zwart haar; hij
droeg een paars shirt en witte
jogging schoenen.

Wie nadere informatie kan ge-
ven, gelieve met de Maastricht-
se politie contact op te nemen.

omdat hij het niet vertrouwde,
zei de onbekende persoon dat
hij metzijn voet onder een wiel
van de rolstoel beklemd zat.
Bij het achteruitzetten nam de
dader de kans waar de bruine
polstas uit het wagentje te gris-

BORN - In verband met een aantal
recente fraudegevallen en diverse
gevallen van diefstal bij Volvo Car
in Bom gaat de autofabrikant een
extern buro inschakelen. Het buro
gaat op de produktielokatie in Bom
onderzoeken op welke wijze fraude
en diefstal van auto-onderdelen en
gereedschap in de toekomst voor-
komen kunnen worden.
Eind vorig jaar maakte Volvo be-
kend dat een Belg die op de boek-
houd-afdeling in Bom werkte, voor
in totaal vier ton aan gefingeerde re-
keningen naar enkele handlangers
over had gemaakt.

Volvo schakelt
extern buro in
tegen diefstal

DIETEREN/BORN - De overval en
mishandeling van de 62-jarige win-
kelierster mevrouw Schulpen op 14
juni in Dicteren, is opgelost. Dank
zij de oplettendheid van een buurt-
bewoner, die enkele dagen voor de
overval het kenteken van een voor
hem verdachte auto noteerde, heeft
een team van de rijkspolitie Born-
/Susteren de daders snel kunnen lo-
caliseren.
In samenwerking met de groep
Beek en de gemeentepolitie Sittard
zijn gisteren P.F. (19) en F. V. (19) uit
Sittard en de 26-jarige J. V. uitBeek
aangehouden en ingesloten. Het
drietal heeft bekend de winkel te
zijn binnengevallen op zoek naar
geld.
Zoals bekend werd mevrouw
Schulpen, die de indringers wilde
tegenhouden, hardhandig 'geslagen
en van de trap geschopt. Zij is nog
steeds herstellende van een bekken-
fractuur. De oplettende buurman
noteerde het nummer van de auto
van de overvallers omdat hij het
drietal op verdachte wijze rond de
winkel zag scharrelen. Tijdens een!
buurtonderzoek kwam hij met het
autonummer op de proppen.
De buit viel overigens tegen omdat
de daders duizend gulden in een zij-
vakje van de beurs niet opmerkten.

Uniek
Met de intrekking van de bewind-
voering komt een einde aan een
unieke stap die de ziekenfondsraad
in december '88 zette. Voor het eerst
werd toen in Nederland een zieken-
fonds 'onder curatele' gesteld.

ü <jat unanieme inzicht is een af-
L. "'ging van de commissie Toe-

Uitvoeringsorganisatie, die
Lf onder de ziekenfondsraad, ge-L!"en- Marselis was onder meer tot
"* slotsom gekomen nu het ZZL

tot een samenwer-L Ssverband van nog drie zieken-
i Qsen en de particuliere ziekte-
jstenverzekeraar VGZ in Nijme-

Casinobaas Horn
vrijgesproken

Fraude volgens rechtbank niet bewezen

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

" Jos van Rey

Van Rey
27ste op

VVD-lijst

Kans op Kamerzetel klein

van onze verslaggever

Van onze Haagse redactie

De ziekenfondsraad heeft eerder
wel eens ingegrepen door de aan-
stelling van een interim-manager,
die echter alleen de bevoegdheden
van een directeur had. Zo nam Mar-
selis eerder de directie waar bij een
ziekenfonds in het westen van het
land. Bij het ZZL trad hij, als be-
windvoerder, echter ook in de be-
voegdheden van het bestuur.

Jiw Us'e met in totaal vier zieken-
denin Brabant en (Noord-)Lim-

en de VGZ is op 16 juni jl. be--Beld.eld. ZZL trad tot dit grote sa-
tiWerkingsverband toe, in het be-

ij: f> van zowel de werkgelegenheid
J"et fonds als de zorg voor dever-
fden. „Op grond daarvan is de
«le dreiging dat het fonds zijn ta-*} niet meer naar behoren zou

L ,nen vervullen, weggenomen. In
k,,.' cht bezien is de onderbewind-
,^'ig van het ZZL niet langer

aldus de genoemde. *ardiging die onder andere be-
jj nd uit werkgevers- en werkne-
fsvertegenwoordigers. " Deputé GerKockelkorn (links) volgens Ischa Meijer behept met een 'patriottisch minder-waardigheidcomplex' lijkt deemoedig het hoofd te buigen voor de opmerkingen van dera-

dio-verslaggever. Foto:WIDDERSHOVEN

zender als de ontvanger niet in wer-
king waren geweest. De zender
bleek onklaar. Maar tijdens de zit-
ting bleek niet of dat in Duitsland;
was gebeurd, zoals de verdachte
volhield, of dat deze datzelf had ge-
daan, tijdens de vlucht van zijn be-
lagers in de bewuste nacht eind no-
vember 1988, of door een spelend
kind zoals dat in de stukken was
vermeld.

Marselis werd aangetrokken om een
eind te maken aan de bestaande
conflicten. Die hadden onder meer
te maken met de opstelling van de
ZZL-directeur in' het overlegmet de
Maastrichtse ziekenhuizen. De zie-
kenhuizen schorsten het overleg ge-
ruime tijd omdat zij vonden dat de
directeur hun onvoldoende onder-
handelingsruimte gaf. Dat leidde
weer tot spanningen tussen direc-
teur en bestuur van ZZL.

ROERMOND -De 36-jarige F. C. uit
Heinsberg, exploitant van een casi-
no in Hom, is gisteren door deRoer-
mondse meervoudige strafkamer
vrijgesproken van de hem tenlaste-
gelegde oplichting. Onder een
speeltafel was manipulatie-appara-
tuur aangebracht.

Ischa Meijer in gesprek met cultuur-gedeputeerde
Interim
Tegelijkertijd met de bekendma-
king, deze maand, dat ZZL tot de
'grote fusie' zou toe treden, werd de
zittende tweekoppige directie op
non-actief gezet.

’Limburg,watnu

als fata morgana?’De in opspraak geraakte directeur
A.Hermans en adjunct-directeur
J.Jongen krijgen bijzondere taken
tijdens het fusieproces. Zolang
komt er bij het ZZL een (nieuwe) in-
terim-directie, in afwachting van de
realisering van het samenwerkings-
verband. Als dat laatste voltooid is
komt het ZZL, net zoals de andere
ziekenfondsen, onder rechtstreekse
verantwoordelijkheid van de VGZ-
directie in Nijmegen te liggen.

Kamer vergadertover WUV-pensioen
lis«- "AAG - De vaste Kamercom-r^'e van Welzijn en Cultuur zal
n^aaë haar standpunt bepalen
il, de onttrekking van de uitvoe-
'et Ab

11 de oor^°ësuitkeringen aan
!fj |"P-,Zoals bekend is minister

van mening dat, nu het

'* wfw^ van de administratie van

* Uitkering Vervolgings-

* an?ffers> net pensioenfonds ook
ftn re ooriogsuitkeringen maar

?et staan. Bij het ABP in Heer-'4at en daardoor 200 arbeids-
r. Sen in gevaar. Directie en(?nsnerners van het ABP en de

iid ei°enraden hebben zich onlangs
'Wr een hoorzitting fel tegen de■ ften van de minister verzet.

verkeerde keuze gemaakt, en
daarzou ze nogwel spijtvan krij-
gen, is het weinige wat Kockel-
korn kwijt kan. Hij wordt voort-
durend onderbroken door de im-
mer ironische Meijer, die na deze
woorden van de Limburgse de-
puté opmerkingen maakt als:
„Zijn jullie altijd zo wraakzuch-
tig hier?" en: „Wat nu als fata
morgana?"

Het openbaar ministerie beraadt
zich nog of er hoger beroep wordt
aangetekend tegen de uitspraak.
Twee weken geleden eiste de offi-
cier van justitie50.000 gulden boete
('lk zal u treffen waar u anderen ook
had willen treffen: in de portemon-
naie') en een voorwaardelijke ge-
vangenisstraf van drie jaar met een
proeftijd van twee jaar.

De officier van justitie sprak twee
weken geleden van 'kletskoek-ver-
klaringen' toen hij doelde op ver-
dachte's verweer dat de apparatuur
weliswaar geplaatst was, maar niet
in werking omdat hij hem in West-
Duitsland onklaar had laten maken.
De rechtbank is het niet eens met de
officier van justitie dat alleen al de
plaatsing van de manipulatie-appa-
ratuur een vorm van oplichting is,
ongeacht of die nou in werking was
of niet.

MAASTRICHT - „Ik zak hele-
maal weg." VPRO-interviewer
Ischa Meijer laat er geen ondui-
delijk over bestaan, dat de woor-
den van de Limburgse deputé
hem niet aanspreken. Drs Ger
Kockelkorn blijft als een recht-
geaarde PvdA-er met een bloed-
serieus gezicht achter de micro-
foon zitten, en probeert toch zijn
boodschap voor het live radio-
programma te brengen. Maar als
hij te lang aan het woord blijft,
roept Meijer: „Stop, ik ben hier
de baas".

Voorzitter schietbond
Juicht onderzoek toe

’Hetisgoeddaleropderegelswordtgelei’

Het lijkt erop dat de interviewer
het woord weer terug geeft, maar
Meijer breekt het antwoord van
Kockelkorn af - zoals hij voort-
durend in het gesprek doet. Na
de eigen constatering van de de-
puté dat in Limburg 'zeker sinds
ik er ben' niet alles klakkeloos
wordt geaccepteerd, maakt Meij-
er een eind aan het gesprekje dat
iets meer dan een kwartier duur-
de. „Rond even af, Kockelkorn.
Ik ben hier de baas!"

door het rijk worden gefinan-
cierd. In de regio ligt dat wel
even anders. Meijer: „Ben ik blij
dat ik in Amsterdam woon. Daar
kun je de belastingen om de
hoek zien. Dat kun je hier toch
ook regelen?"

Onder andere vanuit het Maas-
trichtse café Satyricon bracht
VPRO-radio gisteren een vijfuur
durend programma over Lim-
burg. Een radioprogramma dat
de luisteraars een beeld van de
zuidelijkste provincie voorscho-
telde.

Uitstraling
Kockelkorn, die zojuist Maas-
tricht als centrum van Europa
probeerde te verkondigen,
noemt keurig het jongste plan:
de bouw van een nieuw Bonne-
fantenmuseum in Maastricht
waarmee veertig miljoen gulden
gemoeid is. Toch een aardige,
culturele opsteker voor Maas-
tricht en Limburg, naast de so-
ciaal-economische ontwikkelin-
gen, zo schetst de gedeputeerde.

Getuige-deskundigen constateer-
den onlangs ter zitting dat zowel de

Dat de manipulatie-apparatuur was
geplaatst kwam eind november vo-
rig jaar aan het licht toen er een
vechtpartij in het casino ontstond.
Enkele bezoekers van de speelclub
hadden het idee dat er in het casino
geknoeid werd. Toen de eigenaar
weigerde om het balletje te laten
controleren ontstond er een fikse
vechtpartij, waarbij de exploitant
behoorlijk aan het hoofd gewond
raakte.

Het regionaal vuurwapen centrum
in Maastricht legt er overigens de
nadruk op dat de onoirbare praktij-
ken zeker toe te schrijven zijn aan
het handelen van ledenen bestuurs-
leden van verenigingen, maar dat
ook 'het systeem' mede oorzaak is
van de scheefgroei.

vereniging, wiens mening eigenlijk
overeenkwam met die van andere
vertegenwoordigers van schietvere-
nigingen.

Culturele hap
Later in het programma, in het
gesprek met MVV-trainer Frans
Körver blijkt welk beeld Ischa
Meijer - en de luisteraars? - van
cultureel Limburg hebben over-
gehouden. Benieuwd naar het
idee dat de Limburgse voetbal-
clubs hadden van hun collega's
in het westen van het land,
vraagt Meijer: „Hadden jullie
ook zon patriotistisch minder-
waardigheidscomplex als de cul-
turele hap van daarnet?"

Ischa Meijer reageert driftig: „Ik
zak helemaal weg. Internationale
uitstraling, dat kun je niet ma-
ken. Dat heb je of niet. Behalve
van een kernreactor." En even la-
ter merkt hij hierover op: „Je
kunt iets opzetten, maar dan
wordt internationaal uitgemaakt
of het museum uitstraling heeft.
Of gaan jullie een Rembrandt of
Van Gogh kopen?"

Festival
Ischa Meijer opent in het warme,
rokerige boyenzaaltje van Satyri-
con zijn praatuur met het inter-
view met Kockelkorn en het on-
derwerp kan natuurlijk niet mis-
sen: het HollandFestival dat niet
naar Maastricht kwam. Het festi-
val waarvoor de deputéLimburg
zo sterk hadden willen maken.
Nu moet de gedeputeerde vertel-
len waarom dit plan mislukte,
maar hij komt er eigenlijk niet
aan toe. De organisatie had een

In de stad Maastricht wordt volgens
de twee woordvoerders een streng
beleid gevolgd, maar in de kleinere
gemeentes is het vaak de gemeente-
ambtenaar die belast wordt met de
afgifte van bijzondere machtigin-
gen: „Zij weten ook niet beter en op
de politie wordt zodanig bezuinigd
dat er geen mensen beschikbaar
zijn om zich er mee te bemoeien."

SITTARD - Het personeel van SEP
Nederland BV in Kerkrade heeft
het laatste CAO-bod van de directie
met grote meerderheid afgewezen.
InKerkrade werken 120 personeels-
leden aan de produktie van plastic
verpakkingen.
Het personeel vond de voorstellen
van SEP voor een loonsverhoging
van 1,25 procent dit jaaren 1,75 pro-
cent in 1990 volstrekt onvoldoende.

CAO-conflict

DEN HAAG - Tweede Kamer-
lid Jos van Rey staat 27ste op
de ontwerp-kandidatenlijst
van deWD voor deKamerver-
kiezingen op 6 september. Dat
is weliswaar twee plaatsen ho-
ger dan op de lijst van de geza-
menlijke WD-Kamercentra-
les, maar zo goed als zeker niet
voldoende voor een nieuwe ze-
tel. Bij de vorige verkiezingen
zou de 27ste plaats nog net een
Kamerzetel hebben opgele-
verd, maar volgens opiniepei-
lingen zal de VVD in septem-
ber niet verder reiken dan 21
zetels.
Toch heeft Van Rey de hoop op
verlenging van het Kamerlid-
maatschap niet opgegeven.
„Op 30 juni wordt de definitie-
ve kandidatenlijst vastgesteld.
Samen met de WD-Kamer-
centrale Limburg zal ik dan al-
les in het werk stellen om op
die lijst nog een hogere plaats
te krijgen", aldus het Roer-
mondse Tweede Kamerlid.
Zoals bekend dankt Van Rey
zijn lage klassering aan een in-
terview in Driemaster, het par-
tijblad van de jonge liberalen.
Hij zei daarin onder meer regel-
matig 160 kilometer per uur te
rijden. Het interviewviel slecht
binnen de partij en verschillen-
de Kamercentrales 'honoreer-
den' Van Rey met een lage
plaats op hun lijst.
Daaronder waren de invloed-
rijke Kamercentrales Leiden
en Rotterdam. Hoge klasserin-
gen in Limburg, Overijssel en
Enschede konden dat niet
meer rechttrekken. Van Rey
herhaalde gisteren het te be-
treuren dat men hem alleen
vanwege een interview heeft
laten vallen. „Ik vind dat een
straf die ik niet heb verdiend.
Kennelijk is in één klap verge-
ten dat ik zeven jaar hard heb
gewerkt", zei het Kamerlid.

Ger Kockelkorn, inmiddels weer
tussen het publiek, schudt zijn
hoofd en zwaait met zijn arm
richting Meijer alsof die er niks
van begrepen heeft.

„Zo gaat dat niet", probeert Koc-
kelkorn nog. Hij wijst erop dat de
musea in het westen van het land

(ADVERTENTIE)

Waterkwaliteit iets beter
Nog veel zware metalen en landbouwgifin beken en kanalen

Zware metalen zoals lood en zink
werden gemeten in de Geul, nikkel
werd ontdekt in de Anselderbeek.
De normen voor cadmium en zink
werden overschreden in de Rui-
scherbeek, de Tungelroysebeek en
de Neerbeek.

Op maar liefst de helft van de pun-
ten waar onderzoek naar organische
microverontreiniging (landbouw-
gif) plaatsvond bleek de norm voor
lindaan (een insekten dodende stof)
overschreden te worden.

Pentachloorfenol werd op circa 90
procent van de bemonsteringspun-
ten in veel te grote hoeveelheden
aangetroffen.

(o(,j L-EN - De voorzitter van de
USOp.klrJke Nederlandse Schutterstle' Eugenio van Berkom uit
l^rrj6, heeft instemmend gerea-
Un t„°P net voorgenomen optre-
kt a

gen schietclubs en -leden in
'e w ï"ondissement Maastricht diewet overtreden.L r«ii^u^'onale vuurwapen centrale

VTë: gevestigd in het politiebu-
*n DL aastricht, maakte eergiste-
hots hd dat z" momenteel een
e DraUt-fps onderzoek houdt naarC.K."Jken van leden van schiet-

"^ hi Duen die misbruik maken
jdvan O'Jzondere machtiging als
'e led ' een schietvereniging. Onder
''IcW n 20udenzich criminelen be-
lt»ifiJVenelegevallen zouden zelfs mis-
'6feni„ZlJn gepleegd. Minstens zes■ligi'fJfgen of leden van die ver-Maa .«en m Limburg staan nu in

"Wicht 1 te boek als verdacht.

ic^tenio van Berkom zegt in eenre-
>P het"„, ls goed dat er geletwordtW£aleven van de richtlijnen enn bek en de schietsport. Het is
Nt hi gegeven dat het rom-
rlandnfn de schietsport in Ne-

ebbe jT' , zou er geen moeite mee
>&Behß verenigingen worden
Vgf;,yen als er zich zaken hebbenSnVn n die het daglicht niet
'at vyn verdragen. Dan hebben ze
%enaarschijnlijk aan zichzelf tekvra! ' reageert Van Berkom des-C^agd.3e Doggen is hij van mening dat
*0m , e niet op alle slakken zout
°Ord nggen: ..Onlangs werd inabant een huis van een

f°frn rter gecontroleerd. Daar
2 ft„n niet de maximaal toegesta-

Nen maar 2500 vuurwapenpa-
en il aan' BIJ de man is de boel

%j jV1 beslag genomen. Kijk, dat
'* nou flauw van de politie."

ROERMOND - De kwaliteit van het
oppervlaktewater in Limburg is wat
het zuurstofgehalte betreft iets ver-
beterd. Voor andere stoffen als ni-
traten, sulfaten, zware metalen en
bestrijdingsmiddelen is de situatie
een stuk minder rooskleurig. Op
sommige plaatsen worden de nor-
men zelfs flink overschreden.
Wat de zuurstofhuishouding betreft
was de situatie op 83 procent van de
bemonsteringspunten goed tot zeer
goed. In '87 werd deze kwaliteit ge-
meten op 81 procent van de bemon-
steringspunten. Evenals het jaar
daarvoor werd in '88 op geen enkel
punt een zeer slechte kwaliteit ge-
meten.
Het aantal punten met een slechte
kwaliteit nam af van vijf naar drie.
Dit betreft de Etenakenbroeklos-
sing, de Geleenbeek in Munsterge-
leen en de Winnersstraatlossing te
Nederweert. Deze drie punten had-
den ook al in '87 een slechte water-
kwaliteit.

Ook de benedenloop van de Geleen-

beek en de Oude Maas, de Vloed-
graaf, de Rode Beek te Schinveld,
de Houtbemdervloedgraaf, debene-
denloop van de Ur, de NieuweGraaf
in het Hambroek, de benedenloop
van de Maasnielderbeek, de Aa en
de Euwelseloop hoorden bij de pun-
ten met een matige kwaliteit.

De waterkwaliteit van de Hulsber-
gerbeek, de Slakbeek en de Swalm
is in '88 sterk verbeterd als gevolg
van de aansluiting van de riolering
op zuiveringsinstallaties in Huls-
berg, Elsloo en Swalmen.

Heel anders ziet het eruit als geke-
ken wordt naar andere verontreini-
gingen kijken. De normen voor ni-
traat- en nitrietstikstof en voor sul-
faten werden veelvuldig overschre-
den. Met name in de waterlopen in
de zandgebieden van Noord-Lim-
burg kwamen nitraatgehaltes voor
van 20 tot 30 milligram per liter wa-
ter (de norm is 10 milligram). Vol-gens het WZL komt dit door de in-
tensieve veehouderij.

De lerares handvaardigheid, mevrouw R. Hillekens uit
Reuver, heeft gisteren in het Amsterdamse hotel Barbizon
Centre de Diamanten Rijstkorrel in ontvangst genomen.
De marquise geslepen diamant, die ingezet zal worden in
een sierraad naar keuze, is de hoofdprijs van een kookwed-
strijd, uitgeschreven door de Stichting Nederland Verrijst,
in samenwerking met het weekblad Margriet.
Opdracht was het creëren van een salade met rijst. Voorzit-
ster van de jury wasRia van Eindhoven.
De winnende schotel was een koude salade met drie kleuren
rijst in devorm van een windzak. De naam van het gerecht
was dan ook, op zn Reuvers, Windjebuujel-salade.

vertiC,°rtv enWoordigers van schiet-
Lrer,i2freniglngen reageerden gis-
SdipH nerveuzer op het aange-
-5 Bfttf °Ptreden van de politie.Nwf g

Aee,n enkele reactie op hetShit' Allerr>aal flauwekul. We
ï? en .eerlijke leden en een eerlij-

Wo oPr°Hv!0Pr°Hv!fVe
H

verenigmg", alduswoordvoerder van- een schiet-

Gehandicapte
beroofd
van tas

huissleutels en bankpasje en
rende daarmee weg naar Capu-
cijnenstraat en verdween rich-
ting centrum.

sen met een inhoud van ’ 500
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Ziekenfondsraad stopt bewindvoering per / juli
provincie



pagne. Busbanen garanderen W
bussen vrije doorgang bij bijvoo'
beeld filevorming. In Limburg ZV
al busbanen in onder meer Heertë
en Maastricht. Hoog op de verlans
lijst van het VSL staat een busbal»
door de stationstunnel in het cej
trum van Roermond. In de spl'
loopt het verkeer daar dagelijks v»
en dat leidt vaak tot minutenlang
vertragingen voor de VSL-buss*"
Bij het ministerie van Verkeer <*
Waterstaat is inmiddels een verzojjj
ingediend voor een bijdrage in "kosten.

De reclamecampagne die het Vs^
gaat voeren zal zich richten op K
tentiële reizigers en op het bedrij*
leven. In Limburg zullen op &.
schaal folders worden verspr?
met informatie over de busverbjj
dingen. Vandaag al worden die>*
ders huis-aan-huis bezorgd in de/Jgio Maastricht/Eijsden. Het 'drijfsleven zal worden benaderd °'te adverteren op de zijkanten van*
bussen. Het geld dat daarmee wo1*verdiend zal worden gebruikt o
een deelvan devoorgenomen mv*
teringen te betalen. „Zo snijdt ".
mes aan twee kanten", aldus
woordvoerder van het VSL.

Het VSL gaat de komende jaren
overigens enkele miljoenen investe-
ren om meer reizigers aan zich te
binden. Gedacht wordt onder meer
aan het aanleggen van extra busba-
nen en een intensieve reclamecam-

Plattelandswegen
vaak gevaarlijk

Voorlichtingscampagne van start

Van onze verslaggever

HERKENBOSCH/HEERLEN - Uil
onderzoeken is gebleken dat platte-
landswegen 'veel gevaarlijker' zijn
dan de andere wegen. De kans op
letsel, als gevolg van verkeersonge-
lukken, is daar vier tot vijfkeer gro-
ter dan op de overigewegen, zo zegt
het Regionaal Orgaan' Verkeersvei-
ligheid Limburg, dat in samenwer-
king met enkele andere organisaties
besloten heeft tot een grootscheep-
se voorlichtingscampagne, gericht
op het landbouwverkeer in deze
provincie. De actie zal binnenkort
zijn beslag krijgen.

Aquino
naar Aken

In Limburg werden in 1987 intot*
26.297 verkeersongevallen gereej,
treerd. Hierbij waren 799 landbo»1

ongevallen.

Het is de bedoeling dat met de *;
richte publieksvoorlichting
dacht wordt gevraagd voor de Pi
blematiek rondom landbouwv0!
tuigen in het verkeer.
Voor de bestuurders van landbo/1!
voertuigen worden binnenKJ
voorlichtingsbijeenkomsten genT
den. Ook de scholen voor het \°rk
bouwonderwijs worden bij °^JJvoorlichtingscampagne betrok^Het publiek zal de komende maj
den te maken krijgen metPron^3teams, die bij tientallen evenenl^ten aanwezig zijn. J
In de voorlichtingscampagne W^Jook het rijden op 'plattelands^
gen' betrokken. De politie zal de Jmende maanden tijdens survei^lces uitgebreid aandacht bestejjl
aan de verkeersveiligheid 'ron""'
landbouwvoertuigen.

Van onze verslaggever

Man (18) verdacht
van aanrandingen
HEERLEN - De Heerlense po11!*
heeft een 18-jarige man uit &0 J
broek aangehouden die ervan WoIj
verdacht in de periode tussen,
mei en 16 junivan dit jaar,drievf^wen te hebben aangerand. Een vJJ
de slachtoffers herkende de aann*J
der van een foto die de politie n
liet zien. Daarop kon de man *den ingerekend.

Pakkans
vervuilers

verdubbeld

AKEN - De Filippijnse president
Corazon Aquino brengt zondag 9
juli een bliksembezoek van twee
uur aan Aken. Samen met haar 19-
-jarige dochter Viel zal Aquino die
dagrond 18 uur per helicopter in de
Keizerstad arriveren. Aquino zal ten
stadhuize worden ontvangen door
burgemeester Kurt Malangré van
Aken. Het is de bedoeling dat zij
daar haar in West-Duitsland wonen-
de landgenoten zal toespreken. In
de bondsrepubliek leven- ongeveer
1500 Filippijnen.

Aquino is begin juli in West-Duits-
land voor een officieel staatsbezoek.
Gisteren werden in Aken de eerste
besprekingen gevoerd over de wijze
van ontvangst van de Filippijnse
president. Daar waren naast Malan-
gré en enkelevan zijn medewerkers
hoge vertegenwoordigers van het
Filippijnse consulaat bij aanwezig.
Aquino heeft tekennen gegeven dat
ze geen prijs stelt op een massale
ontvangst. Desondanks zal er bij
aankomst van Aquino op de Markt
in Aken een folkloristische show
worden opgevoerd. Om 20 uur zal
de Filippijnse president Aken weer
verlaten.

ROERMOND - Het Waterschap
Zuiveringschap Limburg (WZL)
stelt een tweede opsporingsambte-
naar aan. Eén man alleen kan het
werk niet meer af. Dat komt door
een sterke toename van strafbare
feiten in het kader van de Wet Ver-
ontreiniging Oppervlaktewater.

Vorig jaarzijn 35 zaken door de op-
sporingsambtenaar van het WZL in
behandeling genomen; 25 zaken
hadden een strafrechtelijk vervolg.

Het aantal zaken neemt toe doordat
thans een nauwe samenwerking op-
gezet is met gemeentelijke milieu-
diensten, politie, de algemene in-
spectiedienst (AID), de provincie,
de inspectie milieuhygiëne en de
waterschappen. Die instanties
waarschuwen het Buro Oppervlak-
tewateren van het WZL bij gecon-
stateerde verontreiniging van het
oppervlaktewater.

Een tweede opsporingsambtenaar
is bovendien nodig om bij strafrech-
telijke afhandeling van overtredin-
gen met twee personen te kunnen
optreden. Het komt vaak voor dat
overtreders agressief zijn jegens de
opsporingsambtenaar.

officiële mededeling 6

yÈffii WATERSCHAP
■mfes ZUIVERINGSCHAP
gfe LIMBURG
?K? BEKENDMAKING

Het dagelijks bestuur van hei (
terschap Zuiveringschap Lim%j
maakt bekend dat vanaf 22 jum' f
tot en met 21 juli 1989 op het
toor van genoemd zuiveringsc j
Kapelaan Sarsstraat 2 te Roerrn 0 A
alsmede op de secretarie van de J
meente Susteren voor een iede ,4,
inzage is gelegd de navolgende (
leende vergunning ingevolge
Wet verontreiniging oppervla J
wateren aan de gemeente Sust j
voor het lozen van overstort^ -J
afkomstig van het rioleringsge' AOud-Roosteren,in deGeleenbeeJ
Susteren (ingeschreven onder "merVBB-316). . JBinnen de termijn van de tering
ligging kunnen belanghebben
tegen voornoemde vergunning
beroep gaan bij de afdeling vC"ö^
schillen van bestuur van de
van State. J
Het beroepschrift - dat geen se
sende werking heeft - dient in jl
voud ingesteld te worden bij a jf
deling voor de geschillen va3aë
stuur van de Raad van State, r*
terdijk 22, 2514 EN Den Haag- rf
Voorts kan tot het einde van o J
roepstermijn, met toepassing^
artikel 107 van de Wet op de
van State, een verzoek tot scho
van de beschikking dan wel t J

treffen van een voorlopige v°
0 d

ning worden gedaan bij de v° c|v
ter van de afdeling voor de ée, A
len van bestuur van de R3^ p^
State, Kneuterdijk 22, 2514 E^
Haag. n jm
De beschikking wordt als di" K 1
van kracht voordat op dat ver*
beslist.

Roermond, 21 juni 1989.

Het dagelijks bestuur v^JA
ir. B.C.E. Janssen, v°° X%.
mr. CJh. Smit, secreU"
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I OPENBARE IIVERKOPINGI
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 hetpubliek 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 KLEDINO-YERKOOP _ I

KOStUUmS van 1 50," tot 298,

Pantalons van 29,- tot 89.-

Dames-pakjes van 29,- tot 98.

Jogging-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
MAASTRICHTERLAAN 48
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

illllillllllllllllllllllllllllli

pAMESZOMERJURKJE^^^^^^^I
I maten 38 t/m 54 OQ Cfl I
I Nieuwe zomerkleuren en dessins Mtf)wv

pAMËSBUzËRs'i,""""—"""""""""l
I maten 38 tm 52I Nieuw binnen, kleuren marine, beige en wit QQ flfll II Geen 149,50 maar SISIijUU

■ DAMESJAPONNEN EN BLOUSONPAKJES I
qq nn I| van bekende fabrikant, geenl79,50 maar %P%ryMlf

mïËRËNSPOR^^
I o.a. korte broeken, T-shirts, herenhemden met korte mouw,
I surfbroeken, katoenen pantalons etc. m

llllllllllUllllllllllllllllllllllllliillllllllllllllllllllllllllillllllllll

Jaarlijksworden4t1.000
Nederlanders getroffen
door een hartinfarcten nog
eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

In ziekenhuizen, reva-
lidatiecentra en opvele an-
dere plaatsen wordt hard
gewerktomditonvoorstel-
bare aantal van 60.000
slachtoffers terug te drin-
gen.

Al ditwerk isgebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek. Hetbezuinigings-
beleid van de overheid
biedt voor dat onderzoek
echter steedsminder ruim-
te.Uw gift zorgtervoor dat
dit levensreddende werk
kan doorgaan.

Geef aan de collectant,
of stort uw bijdrage op gi-
ro 300 of bankrekening
70.70.70.600.
Hartelijk dank.
LAAT UW HAKT SPREKEN!
\Li vnanden \*m dehartstichting

JOA-iAIWSVJ 1114 |M 1 CAAVfNHAGf G*o MO tAM TT)») 10*00

OPRUIMINGS- M
mm^r j* ■ , 'Wt'tTt^r

PARTIJ J*
kxiisde <jÈm

poortere Mr
m\\mmmY3t.^m\

/mW \ Rn%

Afmetingen: 170/240 cm. - 200/300 cm. en 250/350 cm.

Tevens grote partij
deSSO KLEDEN

met KORTINGEN van||Q%of meer!
«

Dit kan alleen jß>OT3uDTr^\
5 bij HIERO Wf(K ll^^PJ

JSsi
i^fHEERLEN lilfffejW

25jaar \U I

lang
zullen we

leven?

I^^f^l^l^l^^^—W bank 70 70 70600

Ligt uw hart in
Limburgs natuur?

P

Bel of schrijf:
Stichting

/C j het Limburgs Landschap

éow[ Kasteel Arcen
IfafêL. postbus 4301

5944 zg Arcen
telefoon 04703-1840

VSL schakelt
touringcars in

Om in winter reizigers te vervoeren

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het Verenigd Streek-
vervoer Limburg (VSL) gaat in de
toekomst touringcarbedrijven in-
schakelen om bij grote drukte reizi-
gers te vervoeren. Een woordvoer-
der van het VSL heeft dat gisteren
bekend gemaakt. Vooral in de win-
termaanden zal een beroep worden
gedaan op Limburgse touringcarbe-
drijven.

„In dewinter kunnen wij het passa-
giersaanbod vaak maar met de
grootste moeite verwerken. Aange-
zien dat voor de touringcarbedrij-
ven een vrij rustige periode is, zul-
len wij hen vragen in te springen",
aldus de VSL-woordvoerder die
spreekt over 'collegiale bijhuur'.
Volgens hem zijn met een aantal
touringcarbedrijven al de eerste
contacten gelegd. In principe is af-
gesproken dat zij 'op afroep' bussen
en- chauffeurs beschikbaar stellen.



Zijn collega Wiel He-
inrichs stelt dat er
geen directe koppe-
ling is tussen de
plannen en de DRL.

Maar hij geeft toe dat
er wel gevolgen te
verwachten zijn door
het verdwijnen van
de uitstraling van de
baan.
Beide wethouders
stellen al hun ver-
trouwen in de door
de DRL opgestelde
contrarapportage.

„Deze is nog niet be-
handeld door het
Centraal Fonds, dat
zonder twijfel gevoe-
lig zal zyn voor de
genoemde argumen-
ten", aldus Hein-
richs.

Ook heeft de ge-
meente zich voor de
komende zes jaar
verbonden aan het
Pinkpop-festival,
terwijl ook het NK
veldlopen op de
Draf- en Renbaan
wordt gehouden,
evenals een con-
cours hippique.
Landgraaf wil bo-
vendien het Wereld-
kampioenschap
veldlopen in 1992
naar de Draf- en

Hub Haenen: ...onzorgvuldigheden in Nehem-rapport... Foto: DRIESLINSSEN

Van onze verslaggever
Op de bon
voor 'rood'

Van onze verslaggever

Renbaan halen. Alle-
maal activiteiten die
nu gevaar lopen.Sluiting brengt

ook andere
projecten
in gevaar

Schade door beëindigen contract 1,9 miljoen
„Sluiting zou het
hele beleid op het ge-
bied van toerisme
doorkruisen, alles
vult elkaar namelijk
aan. Onze plannen
worden dan veel
moeilijker te realise-
ren", vreest wethou-
der JanBonten.

Freeway Air laat beslag
leggen op inventaris XP

Secretaris
Voerendaal

op voordracht
Valkenburg

BEEK - De bureaus/compu-
terapparatuur en faxen zullen
nog even in het kantoor van de
door TNT overgenomen ex-
pressvervoerder XP op lucht-
haven Maastricht moeten blij-
ven staan. Freeway Air, die da-
"gelijks vluchten uitvoerde
voor XP, heeft er beslag op la-
ten leggen. Freeway Air vindt
dat ze recht heeft op een scha-
devergoeding of compensabe-
le orders aangezien XP de
langdurige handelsrelatie
heeft verbroken zonder voor-
aankondiging. De daardoor
ontstane schade heeft Free-
way Air zelf becijferd op 1,9
miljoen gulden.

De advocaat van het bedrijf, mr
P. M- Scholtes in Maastricht, is in-
middels een procedure gestart te-
gen de Vennootschap onder Firma
XP Systems en de twee BV's die be-
herend vennoot zijn. In wezen komt
de claim daarmee terecht op het
bord van het Australische bedrijf
TNT, dat in april de aandelen van
deze BV's heeft overgenomen van
de KLM.
Freeway Air behoort tot de Veste-
ring groep in Venlo en is een zuster-
onderneming van Air Service Lim-
burg en Partsbank International op
luchthaven Maastricht. Freeway Air
vloog elke nacht met een Cessna en
een Bandeirante van en naar lucht-
haven Maastricht in opdracht van
XP en had ook nog een toestel
standby staan voor geval van nood.
Daarvoor was een tweede Cessna
gehuurd. De omzet uit die activitei-
ten groeide vanaf het begin van de
relatie in 1986 snel en liep het afge-
lopen jaar al in de miljoenen. XP
was daarmee verantwoordelijk voor
zon 60 procent van de inkomsten
van Freeway Air.

VALKENBURG - De gemeente-
raad van Valkenburg aan de Geul
zal donderdag 29 juni een nieuwe
gemeentesecretaris kiezen als op-
volger van drs JanLoffeld. Het col-
lege laat de raad de keuze uit twee
kandidaten zonder voor een van
beiden een voorkeur uit te spreken.
In alfabetische volgorde zijn dat
Gijs Biemans uit Voerendaal en
Nico Duchateau uit Valkenburg. De
twee zijn overigens geselecteerd uit
37 sollicitanten.
Voor de benoeming wordt een apar-
te raadsvergadering gehouden die
om half zeven begint. Tevoren kan
de raad telkens een half uur lang
met elk van de kandidaten kennis-
maken tijdens een besloten confe-
rentie.
De 41-jarige Gijs Biemans is mo-
menteel gemeentesecretaris in Voe-
rendaal. Hij is geboren in Erp in
Noord-Brabant. Na verschillende
functies in Brabantse en Gelders ge-
meenten werd hij in 1971 hoofd van
de afdeling financiën in Voerendaal
en in 1984 gemeentesecretaris. Zijn
hobby's zijn wielrennen en schaat-
sen.
De 43-jarige Nico Duchateau, die
woont in de Van Brabantlaan in de
wijk Broekhem, was al eerder van
1968 tot 1977 op de gemeentesecre-
tarie in Valkenburg werkzaam als
plaatsvervangend chefvan de admi-
nistratie gemeentewerken. Daarna
werd hij stafmedewerker aan de be-
stuursacademie in Roermond. Hij
onderwijst er gemeenterecht en al-
gemeen bestuursrecht. Zijn belang-
rijkste hobby is spelen van jazzmu-
ziek.

Voorzitter bestuur weigert patstelling:

’Snel besluit nodig

over voortbestaan
draf- en renbaan’

’Schade dooropheffingveelgroterdanvermeld’

Bestuur draf- en
renbaan kraakt
NEHEM-rapport

BRUNSSUM - Vijfentwintig auto-
mobilisten uit Brunssum en omge-
ving zijn gistermorgen door de poli-
tie van Brunssum bekeurd, nadat zij
door het rode licht waren gereden
op de Prins Hendriklaan. Het nege-
ren van het stoplicht kost iedere
chauffeur honderd gulden.
De controle werd uitgevoerd tussen
kwart voor acht en negen uur in de
ochtend. De politie heeft aangekon-
digd meer van dergelijke controles
tijdens de Brunssumse ochtend-
spits te zullen voeren.gisterenreeds aan. De Landgraafse

aannemer Riksen is voornemens
een stallencomplex (140 stuks) te
bouwen en te exploiteren. Een acti-
viteit geënt op de toekomst van de
draf- enrenbaan en op deverwachte
toeloop van met name buitenlandse
renstallen.

gens Haenen, het Nehem-rapport
aan alle kanten rammelt. Vandaar
ook dat 'Schaesberg' - sinds gerui-
me tijd op de hoogte van de uitkom-
sten van het rapport - naarstig en
doorwrocht heeft gewerkt aan te-
genargumenten. „De onzorgvuldig-
heid die in het Nehem-rapport be-
tracht is, frappeert mij", aldus de
praeses. „Op tal van punten is het
rapport onvolledig en volstrekt on-
voldoendeom tot een dergelijke ad-
vies te komen".

HEERLEN - Met één doel voor
ogen aanvaardde Hub Haenen
vier jaar geleden het voorzitter-
schap van het algemeen bestuur
van de Draf- en Renbaan Lim-
burg. „Het redden van de baan en
het wegwerken van de verliezen".
En thans, op een moment dat die
verliezen inderdaad weggewerkt
zijn, wordt de Schaesbergse draf-
en renbaan met sluiting bedreigd.
Tenminste zo moet de opmerking
uit hetrapport van de Nehem 'het
is evident dat de financiële belan-
gen van de draf- en rensport in
zijn totaliteit niet gediend zijn, in-
dien de baan deel blijft uitmaken
van de professionele groep' uitge-
legd worden. Als minister Braks
dat advies overneemt, laat hij het
doek vallen over een projekt, dat
de koningin in 1981 feestelijk
opende en waarvoor Braks zelf
zich in hetverleden sterk heeft ge-
maakt.

Vervolg van pagina 1

iS^DGRAAF - Eind verleden jaar
C*°cht minister Braks het Cen-
ll*' Fonds hem te adviseren over
L*eht professionele draf- en ren-
K^n in Nederland. Het Centraal
jjfds is in 1985 opgericht om vijf

KjUang de uit de toto afkomstige
fcw n te ver(ielen over de verschu-
re6 banen.
«2Centraal Fonds gaf de NEHEMH(?racht tot het onderzoek 'NaarH?, hetere structuur van draf- enVinnen in Nederland in de jaren
w; Oe uitkomst van dat onder-

' en meer bepaald de geadvi-
!%h s*uitm6 van Schaesberg,
(Jut door een razendsnel opge-
't^.tegenrapport van de DRL fel
iJL/lst. De politici Sjeng Kremers,,^1 van Zeil en Henk Coenders

lsf ven zich per brief volledig ach-
-I^. Ue argumenten van DRL ge-

in,jJ\°ofdlijnenvoert deDRL devol-
"te tegenargumenten aan:

NEHEM zegt dat Limburg he-
L^ geen draf- en rensportcul-
Cr heeft. Het DRL-rapport ant-
i$e

rut dat deze nog aan het groeien
Hist **at at Jaren duurt- Daarnaast
Iji.' men op de mogelijkheden die
Weging gecombineerd met de na

« opengaande grenzen biedt.

J,j'Sirids eind 1988 bestaat gemid-
itwl7,s% van het aantal deelne-ue dieren uit Belgische paar-

den. Het is merkwaardig dat NE-
HEM deze ontwikkelingniet in haar
overwegingen ten aanzien van
Schaesberg heeft meegenomen",
schrijft de DRL in haar rapport.

" Het DRL-rapport meldt dat de
structurele tekorten van de baan in
Schaesberg afnemen. Was dit nog
bijna 1,4 miljoen in 1985, de NE-
HEM constateert dat het tekort in
1987 nog bijna een miljoen be-
draagt. De DRL gaat van een andere
berekening uit en komt zo op een te-
kort van slechts 336.000 gulden.

Volgens diezelfde berekening van
de DRL moet het verwachte tekort
over 1988 (gebaseerd op voorlopige
cijfers bedraagt dit bijna acht ton)
zelfs gelezen worden als een winstje
van 2.050 gulden. De DRL rekent
zich voor 1989 een winst van bijna
anderhalve ton toe.

" Schaesberg kende in de laatste
drie jaren een omzetstijging van
294% tegenover 158% het gemiddel-
de van alle Nederlandse banen. Bo-
vendien heeft het Centraal Fonds
bepaald dat de wedomzet per baan
geenrol zou spelen bij de economi-
schebeoordeling. De DRL vindt het
raar dat de NEHEM dit nu toch
doet.

„Onlangs ontvingen we een brief
met betrekking tot vestiging in
Schaesberg van een van de meest
vooraanstaande Europese stallen.
De bekendmaking van het Nehem-
rapport zal zeker geen positieve in-
vloed op dergelijke initiatievenheb-
ben. Ik zal er bij de minister in elk
geval op aandringen snel tot een uit-
spraak over de toekomst van de
draf- en renbaan Limburg te ko-
men".

Aandrang

Voor het echter zover is bezweert
Hub Haenen voor de Schaesbergse
accommodatie door het vuur te
gaan. „Dat moet de minister abso-
luut niet doen. Zeker nu niet. Als dit
het eindresultaat isvan driejaar,zeg
maar bestuurlijk beestenwerk, zou
dat bijzonder bitter zijn. Enkele ja-
ren geleden had ik zon beslissing
nog kunnen billijken. Maar tegen
het licht van de huidige cijfers en
het perspectief dat Europa '92 biedt,
zou diteen onbegrijpelijke gangvan
zaken zijn".

Onbegrijpelijk vooral omdat, vol-

Zilveren penning" „De NEHEM houdt er geen reke-
ning mee dat de Schaesbergse baan
bij opheffing veel minder opbrengt
dan de huidige boekwaarde van 16
miljoen gulden", zegt het DRL-rap-
port tenslotte.

(ADVERTENTIE)
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Stilzwijgend
De overeenkomst tussen Freeway
Air en XP is niet volledig schrifte-
lijk vastgelegd. „Er waren telkens
contracten die stilzwijgend werden
verlengd indien er geen noodzaak
was tot grotere vliegtuigen," aldus
de advocaat. Het laatste schriftelij-
ke contract tussen XP en Freeway
Air liep af in december 1988. De
back-up overeenkomst was hele-
maal niet op schrift gesteld.
Advocaat Scholtes denkt deson-
danks dat de procedure op goede
gronden is gestart. Een overeen-
komst geldt immers ook als die niet
schriftelijk is vastgelegd. XP had
bovendien de indruk gewekt dat de
bestaande verplichtingen door TNT
zouden worden overgenomen en de
verplaatsing naarKeulen is volgens
Scholtes een commerciële beslis-
sing van TNT geweest.
In de contracten was vastgelegd dat
XP de overeenkomst zou mogen
verbreken als verdere operatie van
XP op Beek niet mogelijk zou zijn
door de geluidsbeperkende maatre-
gelen op Maastricht. Maar dat was
hier niet het geval, aldus de advo-
caat. Volgens hem had XP en daar-
mee het Australische bedrijf de
overeenkomsten gewoon netjes
moeten afwikkelen zoals dat gebrui-
kelijk is in Nederland.

Desondanks is de toekomst in
Schaesberg onzeker geworden. Los
van de beslissing van de minister,
die Hub Haenen overigens nietvoor
medio volgend jaarverwacht. „Het
Bestuur Stichting Centraal Fonds,
de opdrachtgever voor het Nehem-
onderzoek, heeft kennelijk nog niet
de tijd gehad ons verweerschrift te
bestuderen.
Dat verweer is sedert medio mei in
het bezit van dat bestuur. Het over-
leg met de vaste Kamercommissie
zou daardoorvertraging kunnen on-
dervinden. Vervolgens gaat de Ka-
mer met zomerreces, waarna alles
gericht zal zijn op de verkiezingen
in september. Voordat de eventuele
nieuwe minister aan deze zaak toe
is, kan er een jaarverstreken zijn".
En Hub Haenen heeft absoluut geen
trek in een patstelling over zon lan-
ge termijn. „Daar is door geen on-
dernemer tegen op te boksen". De
problemen waarmee de organisatie
mee te maken krijgt dienden zich

HAARLEM - De Vereniging Haer-
lem heeft de vroegere restauratrice
van het Frans Halsmuseum, Arme
van Grevenstein, de zilveren leg-
penning toegekend. Arme van Gre-
venstein, die thans hoofd is van de
opleiding restauratie schilderijen in
Kerkrade-Rolduc, krijgt deze on-
derscheiding vanwege haar grote
inzet enkele jaren geleden voor de
restauratie van de vijf beroemde
schuttersstukken van Frans Hals.

HEERLEN - De stichting Tila-
pia van de 75-jarige pater Jan
Heine bestaat 25 jaar.Heine volg-
de zijn opleiding onder andere in
het klooster van Aalbeek. Zijn
stichting heeft al in 50 landen vij-
vers aangelegd voor de tilapia,
een tropische vissoort die een
aanvulling vormt op de eenzijdi-
ge voeding in de Derde Wereld.
De vis is gemakkelijk te kweken
en is zeer eiwitrijk.
Ook ijvert de stichting voor ope-
leidingscentra waar leerlingen
de tilapiateelt bijgebracht krij-
gen. Wetenschappelijke steun
wordt verkregen door samen-
werking met universiteiten in
Nederland, België, Engeland, de
VS en Taiwan. Pater Heine is nog
steeds de bezielende kracht ach-
ter de Tilapia-stichting.
In het Drentse Bargercompas-
cuum worden het zilveren jubi-
leum en de 75ste verjaardag van
de pater gelijktijdig gevierd. On-
der het motto 'samen 100 jaar'
kan men een bijdragew overma-
ken op giro 4723930 of bankreke-
ning 934701520 t.n.v. Stichüng
Tilapia International Founda-
tion. Voor meer informatie: het
contactadres in Limburg is Van
Galenstraat 62, 6163 KW Geleen,« 04490 - 46126.

Zilveren
jubileum
Tilapia

Drughuis opgerold
in Nieuwenhagen

Dealers en Klanten achter tralies

Brunssum wil
af van beheer

'De Zeekoelen'
Bij de inval waren 25 politiemensen
betrokken. Het arrestatieteam
Eindhoven was gevraagd deze inval
te doen vanwege de vuurgevaarlijk-
heid van de verdachte dealers.

LANDGRAAF - De politie in Land-
graaf heeft gisteravond om kwart
over acht een drughuis aan de
Hoogstraat 48 in Nieuwenhagen op-
gerold. In totaal werden ruim een
halve kilo heroïne en drie pistolen
in beslag genomen.

Tijdens de slechts drie minuten du-
rende inval, door het arrestatieteam
Eindhoven, werden zes personen -twee vrouwen en vier mannen -aangehouden: drie Antilliaanse dea-
lers en drieklanten (uit Aken, Genk
en Eindhoven). De zes werden met-
een voorgeleid aan de officier van
justitie.

Faxbericht
Freeway Air kreeg op 21 april, de
laatste dag van XP opBeek, slechts
een faxbericht van TNTAviation uit
Engeland met de mededeling dat er
vanaf die dag geen behoefte meer
was aan de toestellen, maar dat het
bedrijf een vliegtuig gedurende het
weekend nog wel even beschikbaar
mocht houden als back-up.
„Daar schrok men bij Freeway Air
natuurlijk wel even van. Het bedrijf
was in de waan gelaten dat alles op
oude voet door zou gaan, maar dan
vanuit Keulen. Nu zat Freeway Air
in haar maag met twee Cessna's (een
als back-up) en een Bandeirante
waarvoor langlopende lease-con-
tracten waren afgesloten. Die inves-
teringen waren gedaan in het ge-
rechtvaardigde vertrouwen dat de
relatie zou worden voortgezet," al-
dus advocaat Scholtes.
Na consultatie van de advocaat be-
sloot Freeway Air XP Systems een
overzichtvan de schade te sturen en
om een een aanbod tot schadeloos-
stelling te vragen. Toen daar niet op
werd gereageerd is begin juni na
toestemming van de president van
de rechtbank in Maastricht beslag
gelegd op de bezittingen van XP op
de luchthaven en is een civiele pro-
cedure gestart.

Bekend
Vijf zitten achter tralies in Land-
graaf, één in Brunssum. „Enkele ge-
arresteerden zijn bekenden in de
junkscene. Zij zijn verslaafde, dea-
ler enóf koerier", aldus adjudant
H. Vermeer van de gemeentepolitie
Landgraaf gisteravond laat. Verdere
inlichtingen over de identiteit van
de verdachten kon hij nog niet ge-
ven.

Tips
Sinds een weekkwamen bij de poli-
tie tips binnen dat het „een komen
en gaan was van lui van allerhande
pluimage. Taxi's uit de hele Ooste-
lijke Mijnstreek reden af en aan", al-
dus adjudant Vermeer. Voorbije da-
gen werd het pand, waar zes kamers
waren verhuurd, geobserveerd. En
vanaf gistermiddag twaalf uur liep
de politie-actie. Tot half vijfwerden
op straat tien mensen aangehouden
die uit het pand kwamen (gister-
avond zaten zes van hen nog vast).
Twee gearresteerden hadden in to-
taal 23 gram heroïne op zak. Zij ver-
klaarden in de bewuste woning her-
oïne gekocht of gebruikt te hebben.
„Ook werd ons verteld dat de dea-
lers pistolen droegen", aldus Ver-
meer, volgens wie de drie dealers
twee weken geleden vanuit de om-
geving van Lelystad naar het zuiden
waren gekomen om hier te hande-
len.

BRUNSSUM - Het college van
Brunssum legt de raad op 27 juni de
zogeheten nota 'algemene privatise-
ring' voor, waarin mogelijkheden
tot het uitbesteden en/of afstoten
van gemeentelijke taken omschre-
ven staan.
In de nota doet het college negen-
tien voorstellen van eventueel te
privatiseren taakonderdelen. Vijf
van die suggesties worden als prio-
riteit aangemerkt. Deze zijn het af-
stoten/uitbesteden van camping an-
nex openluchtzembad 'De Zeekoe-
len', het beheer en onderhoud van
de gymnastiek- en sportzalen, on-
derhoud aan de sportvelden, stra-
tenmakerswerk inclusief het toe-
zicht hierop en de verstrekking van
benzine aan het gemeentelijk wa-
genpark.
Het college legt de nadruk op het
feit dat het niet de bedoeling is met-
een over te gaan tot privatisering
van bovengenoemde taken. „Indien
de raad met deze rapportage in kan
stemmen, kunnen wij ons nader be-
raden over de wijze waarop het on-
derzoek naar privatiseringsmoge-
lijkheden kan worden uitgevoerd.
Deze nota betekent niet dat er nu
koste wat kost geprivatiseerd moet
worden."

Van onze verslaggever

Reactie
Dat was voldoende om TNT in be-
weging te brengen. Er zijn inmid-
dels voorstellen van de kant van het
Australische bedrijf gedaan. Deze
zijn volgens advocaat Scholtes ech-
ter nog volstrekt onvoldoende.
Scholtes houdt zich inmiddels ook
bezig met de belangen van het
Deense bedrijf Muk Air, die voor
XP tussen Denemarken en Maas-
tricht vloog en het vliegtuigonder-
houdsbedrijf AEV. Deze bedrijven
vinden ook dat ze door XP c.g. TNT
het bos in zijn gestuurd.
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Van onze verslaggever

Van onze
verslaggever

Van onze verslaggeefster

Uitstraling
Met name bij dieeer-
ste twee grote pro-
jecten is steeds ge-
schermd met de aan-
wezigheid van de
Draf- en Renbaan.
Sluiting daarvan zou
particuliere inves-
teerders voor de eve-
nementenhal en het
bungalowpark kun-
nen afschrikken.

Landgraaf - in
J!e Landgraafse poli-
"ek is het bericht
°ver de mogelijke
«Uiting van de Draf-
itl Renbaan hard
jj?ngekomen. Ophef-

zou ook gevol-
fen voor andere ge-
Plande projecten
"ebben. Landgraaf
"'Ü naast de baan
j*n grote evenemen-
*nhal aanleggen die
*cc keer zo groot
jjoet worden als de
Maaspoort in Den
Bósch. In die hal is
JJ°k met nadruk
"ardensport ge-
pland. Verder is eenbungalowpark in
°itwikkeling en be-
staan er plannenvQor een sporthal en

atletiekbaan.

provincieLimburgs dagblad
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OPENBARE BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur van het waterschap Roer en Overmaas

maakt bekend

dat op maandag 26 juni 1989 om 10.00 uur een openbare vergadering
van het college van hoofdingelanden zal worden gehouden in het water-
schapshuis, Parklaan 10te Sittard; j
;

naast de gebruikelijke voorstellen (notulen van de openbare vergadering j
d.d. 29 maan 1989, lijst van ingekomen stukken en mededelingen) de
navolgende voorstellen behandeld zullen worden:

- Instelling van de commissie klassifikatie en vaststelling gewijzigde ver-
ordening, regelende de samenstelling etc. van de vaste commissies van I
advies. t

- Benoeming leden commissie klassifikatie.- Deelname aan gemeenschappelijkeregeling Limburgse Bestuursacadem'6 5- Vaststelling aangaan onderhoudsovereenkomsten voor de Selzerbeek in *de gemeenteVaals, alsmedevoor deAnselderbeek, de Crombacherbeek
en de Bleyerheidebeek in de gemeente Kerkrade.- Vaststelling wijzigingKeur.- Vaststelling verordening toepassing bestuurscompensatie. „- Beschikbaarstelling uitvoeringskrediet ten behoeve van de verbetering vaf1

de Geul te Schin op Geul.- Voorlopige vaststelling jaarrekening 1988.- Beschikbaarstelling krediet t.b.v. aanleg regenwaterbuffers Onderste Puth
en Nagelbeek in de gemeente Schinnen. \- Beschikbaarstelling krediet ten behoeve van de aanleg van een regenwater
buffer aan de Wijnandsraderbeek in de gemeente Nuth.- Beschikbaarstelling krediet t.b.v. de aanleg van een regenwaterbuffer aan j
deZeep in de gemeente Eijsden. j- Beschikbaarstelling uitvoeringskrediet ten behoeve van de verbetering vall „
de Hambeek, 1e fase gedeelte Maas-Burgemeester Geuljanslaan, in de j
gemeenteRoermond. : j- Bijstelling exploitatiebegroting 1989. „- Beschikbaarstelling krediet t.b.v. de ontwikkeling van een computer- t,
rekenmodel voor het stroomgebied van de Geul. tj- Beschikbaarstelling voorbereidings- en grondverwervingskrediet t.b.v. de ,
verbetering en verlegging van de Worm, gedeelte Nato Depot, te Kerkrade f
i

het dagelijks bestuur,

de secretaris, de voorzitter,
W.H.Th, van Megen drs. F.W.G. Laarakker

Waterschap >
Roer en Overmaas ■

Parklaan 10, Sittard. W/l
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slechtste ervaringen. Misschien heb miJn actieve loopbaan, het zakenle
ik er wat aan als ik over twee jaar, na ven binnenstap".

Dagprijs voor Kappes

Gele trui Breu
niet in gevaar

„Als Nederlander is het echt niet
makkelijk je te handhaven in het
Duits voetbal. Michels, Rekers en
Nijskens kunnen erover meepraten.
Maar wat ik bij FC Homburg mee
heb gemaakt slaat alles. Ik was gast-
arbeider en moest dus twee keer zo
hard werken zei de voorzitter. Te-
gen het eind van het seizoen was ik
helemaal op. De ploeg ook. We pro-
moveerden op het nippertje, terwijl
wij al weken de buit binnen hadden
moeten hebben. Het was vaak bij de
beesten af. Trainer Sendic, niemand
kon overigens met hem overweg,
vloekte en tierde altijd. En als we
verloren ging je echt door de hel.

Een knieblessure volgde op de
schorsing, waardoor Essers nog
meer wedstrijden miste. „Die knie
is toen kapot gespoten. In twee we-
ken kreeg ik twaalf injecties. Sendic
riep maar dat ik simuleerde. Profes-
sor Hess verrichtte een kijkoperatie,
waaruit bleek dat een knieband af-
gescheurd was. Tegen Bayreuth,
vier weken later, was ik weer van de
partij. Sindsdien heb ik die basis-
plaats niet meer afgestaan".
Tien dagen heeft Pierre Essers om
op verhaal te komen, dan wacht
weer het trainingskamp, als hij te-
gen die tijd niet elders onderdak
heeft gevonden. Feest is er niet ge-
vierd na de promotie. Een extra pre-
mie kleefde eveneens niet aan de
klasseverbetering.

„Met dat soort zaken houdt het be-
stuur in Homburg zich niet bezig.
Maakt me verder ook niets uit. Ik
was al lang blij dat ik meteen naar
Maastricht kon vertrekken. Ik ben
harder geworden. Weggegooid is
het afgelopen seizoen in elk geval
niet. Zeker: financieel niet. Ook in
het voetbal leer jehet meest van de

tegen 1. FC Saarbrücken ging de
Maastrichtenaar door het lint en
werd van het veld gestuurd. „Twee-
duizend mark boete en zes weken
geen premie. Dat grapje kostte me
achtduizend mark", becijfert de
aanvaller.

BELLINZONA - Met een verba-
zingwekkend gemiddelde van bijna
45 kilometer per uur heeft het snel
uitdunnende peloton in de Ronde
van Zwitserland gisteren de berg-
achtige etappe tussen Arosa en Bel-
linzona (208,5 km) afgelegd. Op de
eindstreep meldde de Westduitser
Andreas Kappes zich nadrukkelijk
voor de dagprij», de tweede van zijn
ploeg na die van Remig Stumpf.

Sprankje HOOP
voor Theunisse

’RampalsikTourmoetmissen’

Doordat het stevig rommelde tus-
sen het bestuur en Sendic, ontston-
den er binnen de hoofdmacht kliek-
jes. Essers viel als Nederlander
overal buiten; werd niet geaccep-
teerd.
„Ik werd zowat elke training bont
en blauw geschopt. Ik durfde niet
aan de training te beginnen zonder
scheenbeschermers. Lang duurde
dat niet, want op een gegeven mo-
ment was voor mij de maat vol. Ik
schopte iemand het ziekenhuis in
en vanaf dat moment bleven ze ruim
een meter uit mijn buurt. Toen pas
was ik geaccepteerd en werd ik uit-
genodigd voor feestjes. Voor mij
hoeft het echter niet meer. Als het
even kan probeer ik in de buurt aan
de slag te gaan".
Pierre Essers is officieel nog eigen-
dom van Charleroi. Die ploeg ver-
huurde hem aan Bourges en vervol-
gens aan FC Homburg. Momenteel
pingelt hij bij voorzitter Ommer om
de huurprijs omlaag te krijgen, zo-
dat hij interessant wordt voor ande-
re werkgevers. FC Homburg ziet hij
niet meer zitten. Hij schat het ver-
blijf van de provincieclub in de
hoogste Duitse liga op maximaal
een jaar. En ziet de bui na de aan-
staande nederlagen weer hangen

Dan moesten we 's zondags trainen
totdat we erbij neervielen".

Eind vorig jaarwerd het allemaal te
veel voor Essers. Tijdens de derby

„Dat wil ik niet meer meemaken. Ik
hoop nog twee jaar met plezier tekunnen spelen. Voor mij hoeft die
stress niet meer".

Kappes, die dit jaarook al zegevier-
de in Parijs-Camembert en de Ron-
de van de Oise, won in de spurt ge-
makkelijk van zijn Franse mede-
vluchterDominiqueArnaud, terwijl
de Italiaan Massimo Podenzana
zich niet eens aan die krachtmeting
waagde.

De gele trui van Breu kwam echter
niet in gevaar. De Zwitser gaf niets
toe op zijn naaste achtervolgers Da-
niel Steiger en Jorg Muller. De 23-
-jarige Steiger, die zoals zijn naam
zegt aardig omhoog kan, ging op
weg naar de top van de Lukmanie
op zoek naar zijn landgenoot Toni
Rominger die al bijna 100 kilometer
alleen vooruit reed. De demarrage
van Steiger werd door Breu zelf ge-
neutraliseerd.
„De ploeg van Breu is flink aan de
tand gevoeld, maar heeft zich prima
■geweerd", zei Scan Kelly bewonde-
rend. Kelly ging, in het spoor van
Steven Rooks, met de beste mee
omhoog. „Breu verkeert in uitste-
kende vorm. Vandaag heeft hij het
gered, maar met de grootst mogelij-
ke krachtsinspanning."

De achtste rit betekende voor een
aantal renners het einde van de lij-
densweg. In Arosa gingener 135van
start, in Bellinzona werden er nog
maar 121 geklasseerd. Onderweg
gaven zeven man op, onder wie de
Nederlander Dick Dekker. Voor
Marco van der Hulst was het slot
van de Ronde van Zwitserland
zuurder. Hij kwam na de tijdcontro-
le binnen en werd uit de strijd geno-
men.

De renners, die zich voorbereiden
op de Tour, hadden er ondanks de
beklimming van de 1916 meter hoge
Lukmanie weer erg veel zin in. Dat
bleek vooral in het tweede gedeelte,
toen de concurrenten van klasse-
mentsaanvoerder Beat Breu zich
met een begerige blik naar het gele
tricot in de ogen de aanval met dub-
bele energie openden. „Het wordt
buigen of barsten", voorspelde
Jean-Claude Leclerc, een van de
helpers van de Canadees Steve
Bauer en de Zwitser Mauro Gianetti
al voor aanvang.

Xek 1S Gala's devies. Minimaal eenLv 'Waarin met behulp van inten-
P>gp Vsi°therapeutische behande-
Wnir i,

2al worden getracht de onfor-'Jke PDM-renner toch nog

startklaar te maken voor de Tour de
France. Dokter Sala: „De aard van
de blessure is dusdanig dat je daar-
mee, puur medisch gezien, wel kan
fietsen. Het probleem is alleen dat
dat ten koste gaat van veel pijn".
Theunisse vult aan: „Op zich is met
diepijn wel te rijden. Je kunt echter
niet diep ademhalen. Daardoor
krijg je te weinig zuurstof, met alle
gevolgenvandien. Je houdt het niet
lang vol als er even een beetje tem-
po wordt gemaakt"

Volgens dokter Sala neemt de gene^
zing van dit soort kwetsuren nor-
maal gesproken vijf weken in be-
slag. Toch wil hij een Tourstart van
Theunisse (volgende week zaterdag
in Luxemburg) nog niet geheel uit-
sluiten. „Ik zal", zegt laatstgenoem-
de, „er alles aan doen om erbij te
kunnen zijn in de Tour. Het zou echt
een ramp zijn als ik de belangrijkste
wedstrijd van het jaar zou moeten
missen. Desnoods rij ik de eerste
week op halve kracht mee enraak ik
desnoods flink wat minuten achter-
op. Als ik dan maar voor de bergen
zover hersteld ben dat ik nog een
bergetappe zou kunnen winnen".

ft De ongelukkige Gert-Jan Theunisse werd gisteren in Eindhoven onderzocht door dokter Sala
rechts).

Startgeld
Delgado gekort

BELLINZONA - De voorlopig nog
schamele verrichtingen van Tour-
winnaar Pedro Delgado in de Ron-
de van Zwitserland hebben gisteren
voor een uitbarsting gezorgd. Direc-
teur Sepp Vögeli onderhield de
kopman van de Reynolds-ploeg na
afloop van de achtste etappe over
zijn povere prestaties.
De Zwitserse Tourbaas vertelde de
Spanjaard, dat hij diens startgeld
gedeeltelijk zal inhouden. Delgado
bezet in het algemeen klassement
de 29e plaats op 16 minuten en 2 se-
conden van leider Beat Breu. ~Peric-
o", die als enigerenner in de Ron-
de van Zwitserland beloond zou
worden voor zijn start, verklaarde
dat hij deTour de Suisse slechts ziet
als training.

Frans Maassen

" LLANES - Laudelini Cubino
heeft de eerste etappe van de Ronde
van de Mijnvalleien gewonnen. Cu-
bino wees in de sprint zijn landge-
noot JesusArambari (tweede) en de
Noor Janus Kuum (derde) terug.
Beste Nederlander in de 163 kilome-
ter langerit tussen Mieres en Llanes
was Patrick Tolhoek, die als der-
tiende over de streep kwam.
De Belg Edwig van Hooydonck, de
Westduitser Rolf Gölz en Frans
Maassen eindigden op ruim elf mi-
nuten. Het drietal uit de ploeg van
JanRaas had er net een hoogtestage
in Zwitserland opzitten. De Ronde
van de Mijnvalleien duurt tot vrij-
dag.

" RHEDEN - Bondscoach Piet
Hoekstra heeft in zijn voorlopige se-
lectie zes vrouwen aangewezen voor
de Ronde van Frankrijk. De Tour de
Femme begint woensdag 12 juli in
Toulouse en volgt daarna, via klei-
nere etappes, het traject van de gro-
te ronde. Met Olympisch kampioe-
ne Monique Knol zijn Cora West-
land, Monique de Bruin, Petra de
Bruin, Agnes Loohuis-Damveld en
Leontien van Moorsel aangewezen.

" HUSKVARNA - De Noor AtleKvalsvoll heeft de achtsteeditie vandeRonde van Zweden opzijn naamgeschreven. Vjatleslev Ekimov uitde Sovjetunie eindigde als tweede.De zevende en laatsterit, van Sköv-de naar Gothenburg, leverde eenzege vop oor de Oostduitser Robert
Matwew.
Met een achterstand van bijna an-
derhalve minuut werd Torn Cordes,
vijfde, de beste Nederlander in de
eindrangschikking. Ook in de slot-
etappe was Cordes, vierde, van de
Nederlanders het best geklasseerd.

KERKRADE - Middenvelder Al-
fons Groenendijk heeft nog steeds
geen overeenstemming kunnen be-
reiken met Roda JC over verlen-
ging van zijn contract. De onder-
handelingen zijn in een impasse ge-
raakt en daarom heeft Groenendijk
de spelersvakbónd WCS om be-
middeling gevraagd. „In het verle-
den zijn er met de clubleiding af-
spraken gemaakt over enkele za-
ken, zoals bijvoorbeeld een auto en

nendijk heeft nog steeds belang-
stelling. De promovendus kan de
som echter niet betalen. „Ik hoop
dat de club clement is en de prijs
laat zakken", zegt Groenendijk. „In
mijn hart blijf ik uiteraard het liefst
bij Roda JC, omdat ik het er goed
naar mijn zin heb. Maar dan moe-
ten uiteraard wel de afspraken uit
het verleden worden nagekomen.
Ik ben immers niet van plan om
een spelletje met me te laten spe-
len".
Overigens moest Alfons Groenen-
dijk afgelopen maandag een nieu-
we teleurstelling incasseren. De
transfer naar Kortrijk was bijna be-
klonken, toen de Belgische club op
het laatste nippertje toch voor de
iets bekendere PSV'er Anton Jans-
sen koos.

de transfersom, maar die worden
niet nagekomen. Nu is er wel een
nieuw bestuur en zijn er nieuwe
mensen, het neemt echter niet weg
dat die afspraken recht overeind
blijven".
Enkele clubs die naar het prijs-
kaartje van Groenendijk infor-
meerden werden meteen afge-
schrikt met een bedrag van 600.000
gulden. FC Den Haag bijvoorbeeld,
een vroegere broodheer van Groe-

Roda JC vraagt zes
ton voor Groenendijk

FC Den Haag geïnteresseerd in middenvelder

HEERENVEEN - Heerenveen
heeft de terugkeer van NEC in de
eredivisie een paar dagen uitge-
steld, maar niet kunnen voorkomen
met een uitslag van 1-1. Jammer
voor Friesland en Heerenveen,
maar het recht zal zijn loop krijgen.
De manier waarop de Nijmegenaren
gisteravond in het weer mudvolle
Abc Lenstra-stadion de promotie
vrijwel afdwongen met een gelijk-
spel van 1-1 was niet aantrekkelijk,
zeker niet mooi, maar uiterst zake-
lijk.

In de schoonheid van het voetbal
scoorden de Friezen overigens ook
minimaal. De beperkingen van het
elftal, een doelman die niet kan uit-
trappen, een middenveld dat geen
leider heeft en een aanval die slag-
vaardigheid mist, waren pijnlijk
duidelijk zichtbaar.

NEC, met zijn voorsprong van twee
punten op zak, kon de wedstrijd
rustig naar zich toe laten komen,
Heerenveen moest er iets van ma-
ken. Het mislukte volledig. NEC im-
mers heeft in iedere lijn weleen spe-
ler staan van het peil dat in de eredi-
visie wordt gevraagd.

Startverbod
Carl Lewis

Ne r En -De Amerikaanse Atle-
iefb'od°nd (TAC) heeft Carl Lewis
F ner!fn bomend weekeinde deel
H\vSien aan internationale atle-
ölym^astnjden in Birmingham. De
J>eter Sche kampioen op de 100

'fie a^r 1 het verspringen wilde met
"caTr e leden van de Santa Mo~
Jet w ack Club een aanval doen op
6 ÏAr record 4 x 200 meter.

*aftvouëaf geenreden op voor het
K^hein u Naar alle waarschijn-
h

akerl heeft de beslissing alles temet I-,ewis' weigering deel te8?haDr. aan de nationale kampioen-es I'^l6 het afgelopen week-qen in Houston werden gehou-

Na >iLA ~ Paul Erenë heeft in Se-
i^eten leidende positie als 800-
-!oper. bevestigd. De Olympi-
ër» arnPioen'zegevierde op supe-

WlJze in de beste Ujd van het
tot t^n: 1-44,01. Rob Druppers, die
t>ishhfhonderd meter voor de fi"

sterke deelnemersveld hads v°erd, werd zesde.

Vanderaerden in
WKachtervolging

kJ^INZONA - Eric Vanderaer-
taak ft in Beuinzona bekend ge-
ïijj. dat hij zal afzien van deelne-

aan bc* wereldkampioen-
Mo P °P de weg. De sprinter uit de

Van Peter Post acht zien als
>eiV)tervolger kansrijker bij de we-'

i lstriJd. Vanderaerden heeft
lW besloten bij het WK in

Us te rÜden °P de baan van
6n niet in Chambery, waar de«renners in actie komen.

Heerenveen stelt
promotie NEC uit

„De kansen op een betere uitslag
nebben wij laten liggen", consta-
teerde Heerenveen-coach Ted Im-
mers, die Van Dijk en Hommeles,
samen goed voor 30 competitiedoel-
punten, door blessures moest mis-
sen. „Wij hebben er voor geknokt,
wij moesten winnen om een kans te
houden. Die kans is nu eigenlijk
verdwenen. Je mag niet hopen op
een verrassing van het uitgebluste
Excelsior."

Collega Leen Looyen constateerde
dat het werk zaterdag moet worden
afgemaakt. Looyen: „Als dat niet
lukt, zijn wij niet waard om te pro-
moveren."

13. Tolhoek z.t; 37. Lammerts 1.30; 38.
Solleveld 1.32; 39. Jagt; 41. Dorgerlo; 53.
Poels z.t; 66. Edwig van Hooydonck
11.22; 68. Maassen; 70. Gölz z.t.

wielerbulletin Co Ahead
Go Ahead Eagles kan in de nacom-
petitie slechts scoren tegen Excel-
sior. Daarom promoveert de ploeg
ook niet naar de eredivisie. In De-
venter werd het tegen de Rotter-
dammers 3-1, op Woudestein werd
het gisteravond 2-1. Daarmee is het
verhaal van de ploeg van Fritz Kor-
bach in de toegift van de eerste divi-
sie al bijna verteld.

scorebord
NACOMPETITIE
Excelsior-Go Ahead 1-2
Heerenveen-NEC 1-1

De stand:
1. NEC ' 5 3 2 0 8 7-2
2. Heerênveen 5 2 2 16 8-3
3. Go Ahead 5 2 12 5 5-9
4. Excelsior 5 0 14 12-8

Zaterdag, 19.30 uur:
NEC-Excelsior
Go Ahead-Heerenveen

AchK?NDE VAN ZWITSERLAND -138 sfi oe^Ppe' 208/2 km: 1- Kappes
i Sali„ ' A„rnaud zt-3- Podenzana 0.03;Hook'6! 1"' °-18; 5. Joho; 6. Jarmann;,7.
'3-Keil, V

o
ltali; 9- passera; 10. Peeters;

s°; 44 v £ Breu; 38- Bauer; 43. Delga-?2- Van 'elclscholten; 51. Van Orsouw;N Vno,er Poel 151°; «8. De Rooy; 90.16.48 "■ aiJ Saligari; 105. Bogers?ickelbe ek ?7%?°M-".g; l2i' en laatste
*n The,?^' 2734- Nlet gestart: Hafliger
Clo'i Cal tse; afBes8estapt: Dekker, Ros-

"*" MasiLaHerra' .fierobon' Wüller, Gro-mmen p; "* 1? binnen-ren. Popp Van der Hu]s G .
Eindklassement: 1.Kvalsvoll 23.07.17; 2.
Jekimov op 1.11; 3. Pegestan 1.24; 3.
Comillet 1.24; 4. Cordes 1.26; 5. Jaskula
1.56; 7. Andersson z.t; 8. Pensee 2.59; 9.
Atle Pedersen 3.02; 10. Domin 3.12.

"RONDE VAN ZWEDEN - Zevende en
tevens laatste etappe 200km: 1.Matwew
4.41.07; 2. Dag-Erik Pedersen; 3. Domin;
4. Cordes; 5. Van de Vin; 10. Van den
Akker, allen z.t.

Richard, Hermann, Nepp, Stauff.
Algemeen klassement: 1. Breu 30.22 14
2. Steiger op 0.30. 3. Muller 0.49, 4. Bauer
1.31-, 5. Podenzana 1.40, 6. Edgar Corre-
dor 2.01. 7. Wyder 2.08, 8. Jarmann 2.24
9. Kaelin 2.25. 10. Cerin z.t., 11. Gianetti
2.40, 12. Joho 4.47, 13. Earley 6.49, 14.
Bruyneel 7.32, 15. Rüttimann 14.03, 16.
Indurain 14.15. 17. Acevedo 14.25, 18.

Rooks H.28, 19. Leclercq 14.35. 20. Kap-
pes 14.48, 29. Delgado 16.02, 40. Kelly
22.29,44. Veldscholten 23.04, 47. Van Or-
souw 23.46, 88. Van der Poel 48.45.

" RONDE VAN SPAANSE MIJNVAL-
LEIEN - Eerste etappe 163 km: 1. Cubi-
no 4.06,42; 2. Aranbari z.t; 3. Kuum op 1
sec; 4. Murgualdy z.t., 5. Le Mond 0.44;

’Nadatikploeggenootziekenhuisinschoptewerdikgeaccepteerd’

Essers zet
Homburg even

van zich af
door fred sochacki

MAASTRICHT - Officieel zou Pierre Essers nog één jaar in
Homburg-dienst moeten doorbrengen. Als het aan de Maas-
trichtenaar zelf ligt, speelde hij afgelopen zondag voor 't laatstin de kleuren van de pas gepromoveerde club. De Bundesliga
is weliswaar een uitdaging voor de 30-jarige aanvaller maar FC
Homburg heeft voor hem alle charme verloren. Sterker nog; de
voetballende globetrotter heeft zich nooit echt op zijn gemak
gevoeld in het Saargebied. Op het terras van schoonvader Pie
komt Pierre Essers op verhaal. 'Toevallig passant' Kai Con-
sten, de man die Essers de afgelopen jaren met raad en daad
terzijde stond, luisterde aandachtig mee.

Van onze sportredactie

C NDHOVEN - Vijf gekneusde ribben. Die heeft wielerprof
Theunisse overgehouden aan zijn valpartij, maandag

de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland. De diag-
iet e.werd gisteren vastgesteld door dokter Sala, orthopeet in
jtziekenhuis van Eindhoven. Hij heeft Theunisse niet alleen
j,ft sprankje hoop gegeven dat hij volgende week toch in de
t Ur kan starten, maar tegelijk toch ook het advies deracefiets
°rlopig even de racefiets te laten.

# Pierre Essers puft uit in Homburg-tenue. De duidelijk zichtbare scheenbeschermers bewezen
de Maastrichtenaar afgelopen seizoen goede diensten.
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NU SPAARHYPOTHEEK
Hypotheekrente O, f/O .

30 jaar vast
afsluitprovisie 1,25%

Bel voor informatie of vrijblijvende offerte

Uaurantlakantoor en Flnancleal Advltiburo L.G.M. Wlartz B.V.
<luis 68, 6165 EN Geleen, telefoon 04490-444 03
3ostbus 305, 6160 AH Geleen telefax 044 90 "55670

Verzekeringen * hypotheken * financieringen

1inj wiertz

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 42x

5 100 - - 113- 122- 148,-
-10.100 156,- 190- 217- 235- 288-
-15.000 231- 281- 322,- 350- 428-
-20 000 309- 375- 430- 466- 571-
-25 000 386- 469- 537- 583- 714,-
-35 000 539,- 656- 751,- 816,- 999-

Ettect. rente vanaf 0.87%per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

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

’ 1000-en ’ 100000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever

" Overlijdensnsico 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).

I " Doorlopend krediet 2% aflossing
1 " Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30

jaar. 99089

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd1 (gediplomeerd) kredietintermediair A

Eengezinswoning te Nieuwenhagen
te koop bij inschrijving.

In opdracht van principalen, zal door Wijman &
Partners Vastgoed worden verkocht bij inschrij-
ving aan de hoogste bieder, het

WOONHUIS MET ONDERGROND EN
AANHORIGHEDEN, STAANDE EN

GELEGEN AAN DE DORPSSTRAAT 57
TE NIEUWENHAGEN.

Indeling: hal, woonkamer, toilet, keuken, serre,
plaats, verdieping, drie ruime slaapkamers, badka-
mer met ligbad, douche en tweede toilet.
Aanvaarding: terstond in eigen gebruik, vrij van
huur, na betaling van de koopsom.
Bezichtiging: vrijdag 23 juni as. van 16.00 tot
18.00 uur of na telefonische afspraak met Wijmand
& Partners.
Informatie en inschrijvingsformulieren zijn te
verkrijgen bij:
Wijmand & Partners Vastgoed, Schelsberg 149,
Heerlen, tel. 045-728671.

VA /#// (_f^^ wHEnia optreden in
t-r Limburg

\tf^ HEERLEN Bekkerveld
.-enjks20.00 uur

Matinees: 22 en 23 juni 16 15 uur
24 en 25 |urn 15 00 uur

Voorverkoop: vw Heerlen. Stationsplein 4. Heerlen
alle VW-bespreekburo's en telefonisch
bi| WV-TBB 020-204111
en aan de circuskassas, dagelijks
v a 9 00 uur doorlopend geopend

Dna raonde tterMun s doodopen) geopend vanaf 9 00 uur

r "

Mama.
bestaan er
nog echte

neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voorf 27,50 donateurvan het

Wereld NatuurFonds. Giro 25, Zeist. §

0

Een beetje extra bagageruimte
is mooi meegenomen bij de Hema.

f' """"^"""^ ■^jffis^^^-^^^ s i B^B mWi \-«fc:-' ;'rV lilt ;«»"«-'«»—" b. !M —j-i-i -■ ,XI

3Q©no3 S. JmW wËË %'^mW & ..-■^■aHl WuÊ&%^ÏÏhW'-' '■''? Jflßlf _ __ - 0_—

LiL.lO jé^g______\\\_\mF^Ja^^Ammm m\ m^^mrnm

wiebelende kartonnen dozen achterop. Met zon ruime canvas fietstas bent
u 'n stuk beter (en veiliger) op weg. Oerdegelijk fabricaat, voorzien van le-
deren riej-mpjes en een waterafstotende coating. U kunt kiezen uit 4 kleuren.

HEMA f: : Echt Waar Voor Je Geld >

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

isi□□□□□QB■■'""rETToTTooVjËsjggg
/r~~TT7\ Fauteuil "Madeleine". Reisstrijkijzer met afneembare Opblaasbaar hoofd-reiskussen. // Pick-nick serievan CURVER.
In\\\\\\_ Een stapelbare 100% volkunststof handgreep. Omschakelbaar van 3*^ \ Geeft uw hoofd de nodigeen \^ // Dat isklasse kwaliteit in kunststof. -Wnfl I

PerstukOOi" lnk|usief^-^^^^^^^x v^As^f is^'" vliegtuigstoel. Ook op het strand M /^ 4 platte borden T ; tME||pf J?{

/f 1 üf^/ë^')PaScroie
,,cco„c ié^S BBBrPavid de Kabouter-boekjes, h^lon^ta*" 89,- Q?»'^^^/1 v i^^^>^!^HUSSeS ÈÈÉmmßkW^^ deel 5 t/m 8. Leuk geïllustreerd /Cyjj) en in katoen ..^

_ ,^\ Jl
97.n en gemakkelijk leesbaar =<éwmK m- (normaal 79,- aWO « W&W

lAnrM\7 V^ ' OW ij Per stuk slechts -f QQC j„99 )N|| en 4 bekers, #W Ajl^ff ,JaiRDIN N^<rTs,ukS loo.-l-27^ mC*§ïD ' f-TF ° ï& » I Parasolvoe, 19 95, "^^'^ *'LFfïO 95-^O% KORTINttHIN AL ONZE SPEELGOEDZAKEN^^LLUV4J JU /O rWn I 111M||j| herkenbaar aan de Blokker-kabouteri J

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini iifiitfitiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiifiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiii>iiiiiiiiiiii'><i'i><tiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii'"

Vruchtensiropen. Cas- grïsaJl L-^ =- Aardbeienslagroom- Ug^^
sis, aardbeien, citroen Iwp^r^^Ll«lt- _ vlaai 028 cm. Gevuld >*"^? ff^V '"id
en sinaasappel.Zonder met echte banketbak- i^P^**! B» A 'kleurstof fen en conser- V*. F^ (*♦ kersroom. 13^11.75 Voor Hoensbroek en de Passart vragen wij H^' 'S M/1
veerm.ddelenlnhSM i>^ j^ i> **<*?> Katjang pinda's. Kerne- UA9AK/lAVC IVft /%# IfeSlFlJ^^ MnOCH F^^lEi, *="!* ofkroepoeksmaak DOZOTOGTS ITI/V JLlk..aBTTSf "4^*o. 150 gram AW1.50 ~* P5^W^L^«V C*l.

'■ '"l^B IWÏSÉ pi mn^rrnnkviP^ voor bezorgwerkzaamheden tussen 6en 7 uur in de ochtend. mWma%hmW / BflSi 11 " V -J^J
Jonge Goudse gras- SÉf^ $2K5f_Wm[ inn°Z° Ook als vakantiewerk. Melden: L.D. Geleen, Markt 3, T*W llwJVkWij
kaas. 1 kg. 1&ecr9.20 i^^pöfSJJfflp lUUQram -**001" tel. 04490-46868, tussen 8.30 en 17.00 uur. Ir. Vj| /’ j>|ÓLJ<rM^.JSi »’'’brood" 0 en2^2.-" '""*»»»"■"" fr? I cassis \£}m>KOOPJE j . | -p^ UI 1 I■ » riE-^^Jsa!
Chocoladerepen In 6 J """<>'" e : »~a ». e j JL»lllX£/LiJ UJ J^tlMt^,!C*l* ■Af, jxf1,1ETIIWIM Vsmaken. 75grampst k ir^V Jt:: C/ C/ PlPvfailpSPwimrfiwffi

HEMA I Mmmmmmwamammm^^^^Echt Waar Voor Je Geld I ii^^^^^^^^^ ,»«»^^—^—.—^—^^-^—^—
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Ex-prof Schroen geeft
nieuwe lichting les

Raymond Meijs: 'Na Romsée-Stavelot-Romsée met vertrouwen naar NK'

door wiel verheesen
ROMSéE - Een paar dagen voordat de nationale titelstrijd
plaatsvindt heeft een aantal Nederlandse renners blijk gege-
ven in kampioensvorm te zijn. Dat werd duidelijk in Romsée-
Stavelot-Romsée, een van de zwaarste Belgische klassiekers
voor amateurs. De koers door de Ardennen werd zelfs een
compleet Oranjesucces, maar het was een ex-prof die de top
van de nieuwe lichting het nakijken gaf. De 29-jarige Peter
Schroen won, Raymond Meijs werd tweede, Eddy Bouwman
tijd derde.

" MERKELBEEK - Tijdens de
Limburgse Tae Kwon-Do kam-
pioenschappen behaalde Antony
Linckens uit Merkelbeek de titel
in de klasse boven 54 kg. Düsan-
ca Sales uit Merkelbeek werd
eerste in de categorie tot 47 kg.

" WEERT - De regio Limburg
van de Nederlandse Handboog
Bond heeft de vijflandenwed-
strijd in Weert met 4809 punten
gewonnen. Tweede werd het
Rijnland met 4646. De prijs voor
de beste schutter was voor Mi-
chel Camps van de regio Lim-
burg.

" JÖNGKÖPING - Tijdens de
tweede serie voor het Europese
kartingkampioenschap in de
klasse 125 cc A is Silvio Lam-
brichts (Meers-Elsloo) in het
Zweedse Jöngköping als zeven-
de geëindigd.

" HOLLISTER - De Amerikaan
Ron Lechien is in Hollister (Cali-
fornië) winnaar geworden'van de
Grote Prijs van de Verenigde
Staten motorcross in de 500 cc
klasse.

"REUVER -Voor het derde jaar
op rij heeft HarPollen uit Reuver
in zijn woonplaats de Klinker-
marktloop gewonnen. Pollen
legde de 10km afin 32.02 en was
daarmee acht seconden sneller
dan Pieter Janssen. John Ge-
raedts werd derde. Bij de dames
ging de zege naar de Westduitse
Ulrike Juestin in 45.43. Over vijf
km zegevierde bij de heren Roer-
mondenaar Nico Ritchi en bij de
dames Armemarie Hannen uit
Merurn-Herten.

" BOCHOLTZ - Vier leden van
de LRV 'Sportvrienden' uit Bo-
choltz waren succesvol op een
concours hippique in Geleen:
Huub Beckers met 'Farno' derde
bij Springen L.; Petra Odeker-
ken met 'Zambo' tweede bij
Dressuur B-II; Roger Kremer
derde met 'Wichita' bij Dressuur
L-'l, en Jo Jorissen met 'Bolanda'
vijfde bij Dressuur M-l. Tijdens
hetzelfde concours hippique be-
haalde Sonja Nieling van 'de
Edele Viervoeters' uit Schinveld
met 'Chame' in Dressuur L-l de
eerste prijs met 122 punten.

" HEERLEN - Scholieren vanaf
groep 5 kunnen zich aanmelden
voor de Heerlen Telematica-
scholierenloop, op 3 september.
Informatie bij de basisscholen of
bij de afdeling sport en recreatie
van de gemeente Heerlen, tel.
045-764559.

" BOCHOLTZ -Pierre Vanhom-
merig en Nie Wings, die beide 60
jaar lid zijn van de gymnastiek-
vereniging 'Werk naar Krachten',
worden samen met drie zilveren
jubilarissen zaterdagavond ge-
huligd. Dit gebeurt in besloten
kring en vervolgens tijdens een
receptie van 18.30 tot 20 uur in de
feesttent in Bocholtz.

" KERKRADE - De meisjesse-
lectie van de Kerkraadse volley-
balclub Furos is als vijfde geëin-
digd in de nationale clubkam-
pioenschappen. In het duel om
de vijfde en zesde plaats versloe-
gen de Kerkraadse tieners onder
leiding van coach Rob Delboeuf
opponent Stam/SoVoCo uit
Soest met 2-0.

" HEERLEN - Roger Alken van
Karateclub Geleen is door de Ne-
derlandse Karatebond geselec-
teerd voor de Open Engelse kam-
pioenschappen, komend week-
einde in Birmingham.

Met luttele seconden achterstand
gingen ook de eerstvolgende prijzen
naar Nederlanders: Ansems en
Kokkelkoren. Het veld, bij de start
ongeveer honderd man sterk, was
op de hellingendie ook in Luik-Bas-
tenakep-Luik voor selectie zorgen
flink uitgedund. Daarbij had de
drukkende hitte een belangrijke rol
vervuld.

fj eter Schroen was jaren ge-
pktt zó succesvol als amateur,
£ hij besloot prof te worden.
* toentertijd (foto)
.erd echter geen succes. Te-
rSgekeerd in zijn vroegere

heeft hij echter weer
Sïftactk te pakken.

Het enthousiasme van de kijkers
toen Peter Schroen in de sprint ber-
gop zich de sterkste van drie vluch-
ters toonde was groot. Sinds de
vroegere Eijsdenaar zich in Vottem
gevestigd heeft is hij in de Luikse

Loting maakt herhaling
finale 1988 mogelijk

Nijssen in eerste ronde Wimbledon tegen Skoff

contreien enorm populair. „Het suc-
ces is mijn vierde zege in het huidi-
ge seizoen", zei hij. „Nee, een terug-
keer naar dé profs ambieer ik al lang
niet meer. Ik heb een goeie job als
importeur van Pinarellofietsen uit
Italië. Koersen doe ik alleen nog in
mijn vrije tijd. Aan het NK mag ik
vanwege mijn profverleden niet
deelnemen."

De teleurstelling van Raymond
Meijs over de sprintnederlaag ('ik
was te vroeg op kop gekomen')
maakte meteen plaats voor voldoe-
ning toen hij zich realisserde, dat hij
met vertrouwen het NK tegemoet
kan zien. „Als ik zaterdag inRheden
zo sterk als dit keer voor de dag
kom, moet ik een rol van betekenis
kunnen spelen", aldus de belofte uit
Valkenburg.
Aanvankelijk maakte Raymond
Meijs overigens geen deel uit van de
kopgroep. In de buurt van Mont
Theux begon hij echter met ruim
een half dozijn medestrijders aan
een geslaagde achtervolging. Nog
vóór terugkeer in Romsée (na 125
km, met nog vier plaatselijke ron-
den voor de boeg) was de leidende
groep uitgebreid tot bijna dertig
man.

Ben Speetjens, die de verbrokkelde
hoofdmacht voorafging, kon de
kloof niet meer overbruggen. In een
bocht werd derenner uit Elsloo bo-
vendien nog omver gelopen door
een onvoorzichtige toeschouwer.
De bloedvlekken op de koerskledij
van Meijs waren daarentegen niet
het gevolg van een val. „Ik kreeg op-
eens een bloedneus", verduidelijkte
laatstgenoemde. „Het hinderde mij
niet om tenslotte met enkele con-
currenten de rest van de kopgroep
in de steek te laten."

De uitslag: 1.Schroen, 145 km in 3.37.00; 2.
Meijs; 3. Bouwman, beiden z.t; 4. Ansems
op 10 sec; 5. Kokkelkoren 0.17; 6. Gulpen
0.40; 8. Jean Habets 0.50; 9. Baguet; 10. Pij-
pers; 11. Paffrath; 12. Vandebeck 1.16; 13.
Soulhac; 14. Thar; 15. P. Dahmen; 16 Schu-
macher 1.25; 22. Gino Jansen 2.00; 23. Die-
derik; 27. Van der Leij; 28. Van der Heijden;
29. Speetjens 3.30; 30. Bouwens.

Val

L^DEN - Twee favorieten voor
ij: binnen van het toernooi van
j^bledon, titelhouder Stefan Ed-
L§ en Boris Becker, kunnen dit
£ °Pnieuw in de finale tegenover
lw9r komen te staan. Dat is de
K °lusie van de loting, die in Lon-
V1Werd verricht en waarbij beide
L ers in verschillende helften van

schema terecht kwamen.

f^M de Westduitser Becker, als
L^e geplaatst, is ook een herha-
j[3van de halve finale tegen Ivan
iijj^l, de nummer één van de we-

hki^nglijst, mogelijk. Wanneer het|w nSscomité gelijk krijgt ont-Kw m de halve finales zijn
Ijlj^genoot Mats Wilander, die net
jk '-«ndl liever op gravel dan op
ïJl sPeelt. De als vierde geplaatste
ij^nder moet dan de als vijfde ge-
tyjpchikte Amerikaan John
öti oe uitschakelen, die een po-

doet Wimbledon voor de vier-maal te winnen.

s Becker, die in 1985 als zeven-
de M» e °P Wimbledon zegevierde
9|s cri jaarlater opnieuw won, en de
\ rirste geplaatsteLendl, kwamen
v^j*e loting in de bovenste helft
W?e* schema, dat verder de als ze-
(ïsi?e geplaatste Miloslav Mecir]> omvat.
1,1 h t onderste gedeelte van het
«tl ij? 3 kwamen ook Torn Nijssen
Wh °hiel SchaPers terecht. De

DUrger Nijssen krijgt in de eer-

ste ronde de Oostenrijker Horst
Skoff als tegenstander. De oppo-
nent van Michiel Schapers is nog
niet bekend. De Rotterdammer
krijgt als tegenstander een speler,
die via de kwalificaties tot het
hoofdtoernooi wordt toegelaten.

Bij de vrouwen trof Steffi Graf, de
nummer één van de wereldranglijst
het niet. De als eerste geplaatste
Westduitse kwam in de bovenste
helft van net schema terecht, waar
het lot ook de Aranxta Sanchez (7e),
dieGraf onlangs in Parijs in de fina-
le versloeg indeelde. In dezelfde
helft spelen ook de Nederlandsen
Brenda Schultz en Nicole Jager-
man. Schultz ontmoet in de eerste
ronde de Joegoslavische Monica Se-
les, die als elfde is geplaatst. Jager-
man begint met een wedstrijd tegen
de als vijftiende gerangschikteLori
McNeill. Manon Bollegraf kwam in
de onderste helft terecht. Zij begint
in de eerste ronde tegen de Ameri-
kaanse Gretchen Magers.

" Peter Dam probeert de score voor Nederland te verhogen
Romsée in trek

bij Nederlanders

TV

ROMSéE - Sinds in 1950 Rom-
sée-Stavelot-Romsée op de wie-
lerkalender voor amateurs staat,
hebben Nederlandse renners al-
tijd een rol van betekenis ge-
speeld. Het succes van Peter
Schroen, die voordat hij giste-
ren won ook in 1987 als nummer
een finishte, betekende de vijf-
tiende Oranjezege. Schroen is
overigens niet de enige Neder-
lander wiens naam twee keer op
de erelijst staat. Huub Harings
presteerde het enkele decennia
geleden al om twee keer achter
elkaar op de bloemen beslag te
leggen.

AMERSFOORT - De komende
twee weekeindes vinden de natio-
nale zwemkampioenschappen in
Amersfoort plaats. Naast de kam-
pioenschappen zijn deze wedstrij-
den ookvan belang voor de Europe-
se titelstrijd, die in augustus in
Bonn wordt gehouden.

NK zwemmenOranje benadeeld
Ovatie voor verliezende basketballers

De NOS heeft van deWestduitse or-
ganisatie UFA de uitzendrechten
voor de tenniswedstrijden op Wim-
bledon verworven voor de komende
vijf jaar. De wedstrijden beginnen
26 juni en de finales worden 9 juli
gespeeld.
Tegelijk met de Wimbledon-rechten
heeft de NOS voor de komende drie
jaar ook de exclusieve uitzendrech-
ten van de Westduitse voetbalcom-
petitie gekocht. Dat betekent dat in
de komende seizoenen ook het
Westduitse voetbal in Studio Sport
aan bod kan komen.

Als de plaatsingscommissie van Wimble-
don zijn zin krijgt, komt het in de achtste fi-
nales tot de volgende ontmoetingen: Man-
nen enkelspel Ivan Lendl (Tsj-1) - Mikael
Pernfors (Zwe-15) Jimmy Connors (Vst-10) -Miloslav Mecir (Tsj-7) Boris Becker (Brd-3) -
Aaron Krickstein (Vst-13) Kevin Curren
(Vst-12) - Jakob Hlasek (Zwi-6) John McEn-
roe (Vst-5) - Brad Gilbert (Vst-11) Andre
Sjesnokov (Sov-14) - Mats Wilander (Zwe-4)
Tim Mayotte (Vst-8) - Michael Chang (Vst-9)
Amos Mansdorf (Isr-16) - Stefan Edberg
(Zwe-2).

Vrouwen enkelspel: Steffi Graf (Brd-1) -Monica Seles (Joe-11)Lori McNeil (Vst-15) -Aranxta Sanchez (Spa-7) Chris Evert (Vst-4)- Helen Kelesi (Can-13) Jana Novotna (Tsj-
-10) - Zina Garrison (Vst-5) Helena Sukova
(Tsj-6) - Natalja Zvereva (Sov-9) Mary Joe
Fernandez (Vst-12) - Gabriela Sabatini (Arg-
-3) Pam Shriver (Vst-8) - Susan Sloane (Vst-
-16) Hana Mandlikova (Aus-14) - Martina Na-
vratilova (Vst-2).

agenda

De richttijden kunnen alleen wor-
den gezwommen tijdens de finale-
sessies. Ook worden in Amersfoort
de jaargangwedstrijden gezwom-
men.

De Nederlandse winnaars: Flor
van der Weyden (1953), Gêne
Beckers (1959), Huub Harings
(1961 en 1962), Mathieu Pustjens
(1968), Karel Delnoy (1971), Piet
van Katwijk (1973), Johan van
der Meer (1974), Piet Kuys
(1975), Jo Maas (1978), Jean-Paul
van Poppel (1983), Pierre Raas
(1985), John Talen (1986) en Pe-
ter Schroen (1987, 1989).

Spanje is al lang een van de toon-
aangevende basketbalnaties in
Europa, Nederland een betrekkelij-
ke outsider.

De niet bekeurde overtreding vorm-
de in Zagreb niet de hoofdoorzaak
van de nederlaag van het in het
blauw gestoken Oranje in de ope-
ningswedstrijd van de eindronde
van het Europese kampioenschap.
Het verlies was vooral een kwestie
van gebrek aan ervaring, aan lef en
durfook in de fase dat het er echt op
aankwam. Het incident gafwel aan,
dat de Nederlandse ploeg in de slot-
minuut tegen een numerieke over-
macht van twee tegenstanders

ZAGREB - Voetballen in de basket-
balsport is tegen de regels. Toch
weigerden de arbiters tien seconden
voor het einde van de thriller tussen
Nederland en Spanje op de stand
76-76 te fluiten, toen de Spaanse
center Ferran Martinez onder de
Nederlandse basket de bal met de
voet speelde. De Nederlandse bank
veerde overeind, de spelers in het
veld schreeuwden moord en brand,
de scheidsrechters gebaarden door
te spelen. Ferran pakte de bal op en
hupte die met zijn 2,09 meter simpel
door het netje: 76-78.

De hiërarchie had gezegevierd.

Goede opening
Zeelenberg

Vandaag:
Aikido: Lucasstichting Hoens-
broek, open les Aikido. Inlichtin-
gen: Roger Coenen (045-412413) of
Al Wandier (045-322650).

Junioren
Sittardia

eisengaranties
l» sUiij ~ Morgenavond moet het
vQ>,^r van de handbalvereniging
jW lttardia met definitieve af-
k°rr,sfn ' komen omtrent de toe-Jij j van de herenjuniorengroep

6Sn i ittardse vereniging. Omdat
H£eiersgroep vindt dat ze niet als
?tbp g wordt beschouwd en

% v stuur telicht gereageerd heeftsr>ppn vanuit de groep hebben
s' samen met nun ouders,

VM agavond een gesprek ge-. lel met Sittardia.

K* Vp Vl^f voor twaalf', liet een van
Hi^ontruste ouders weten. „ZeXl" de groep drie maanden op
%[ s eJ°op gelaten. Als het bestuur

* hel lets doet vertrekt praktisch
Jjfaa '^ groep. De jongens wilden
k' e Soiv^ bouwer als trainer, maar
Stu,, Vnt niet in hun straatje (lees

"? te Passen. Er wordt op dit
koen van alle kanten aan dep getrokken".

!jeiwei 1S Sittardia-voorzitter Tjeu
Nti g<?n zal alles wel op zijnNen 'erecht komen. „Een aantal
feHen hebben we al ingevuld. We
ivüc hii!"?1 de Jongens gesproken

Wu ,de indruk dat ze uiteinde-ucr> bij Sittardia blijven."

Houtman Spartaan
VERDAM - Peter Houtman
*tW ne*- komende seizoen voor
"e e^ " Houtman en de Rotterdam-

kwamen tot over-
\t etrrning over een contractVit 6en seizoen' Centrumspits

ï!?n' die zeven keer in het Ne-
Ng elftal speelde, kwam het

Seizoen uit voor stadgenootyenoorci.

Internationaal damtoernooi Hierde-
n:eerste ronde: Galperin (Isr) - Tsjizjov
(Sov) 2-0, Van der Wal (Ned) - Gant-
warg (Sov) 1-1, Goloebjeva (Sov) - Val-
neris (Sov) 1-1, Autar (Sur) - Clerc
(Ned) 0-2, Jansen (Ned) - Van Lith
(Ned> 1-1, Koeperman (Vst) - Scholma
(Ned) uitgesteld.

DAMMEN

Groep B: Frankrijk - Bulgarije 109-78
(59-30); Joegoslavië - Griekenland 103-
-68 (49-35). Stand: 1. Joegoslavië 2 pun-
ten, 2. Frankrijk 2, 3. Bulgarije 1, 4.
Griekenland 1.

BASKETBAL
EK Zagreb: Groep A: Spanje - Neder-
land 78-76 (29-49); Sovjetunie - Italië
87-84 (54-34). Stand: 1. Sovjetunie 2
punten, 2. Spanje 2, 3. Nederland 1, 4.
Italië 1.

500cc, 15 ronden (92,010 km): 1. Buck-
master (GBr) Honda 35 minuten en
3,84 seconden (gem. snelheid: 158,934
km/uur), 2. Linden (Zwe) Honda 5,46,
3. Butz (BrD) Honda 19,11, 8. De Vries,
Honda 52,64, 19. op een ronde Louwes,
Suzuki. EK-stand na zes wedstrijden:
1. Linden 109 punten, 2. Butz 83, 3. Ni-
cotte 61, 4. Doppler 58, 5. Buckmaster
57, 6. Valdo 56.

1.21,66. EK-stand na zeven wedstrij-
den: 1. Debbia 124 punten, 2. Capirossi
82, 3. Raudies 73, 4. Gramigni 70, 5. Pa-
tnckson 58, 6. Kindie 49.

- Schultz (Ned) 3-6, 6-4, 6-4, Savtsjenko
(Sov) - Field (Aus) 6-2, 7-5, Inoue (Jap) -Byrne(Aus) 5-7, 6-4, 6-1.

Toernooi van Eastbourne: tweede ron-
de: Navratilova (Vst) - Reis (Vst) 6-0,
6-2. Sukova (Tsj) - White (Vst) 6-4, 6-4,
Mary Joe Fernandez (Vst) - Simpkin
(Eng) 6-1, 6-3, Tauziat (Fra) - Benjamin
(Vst) 6-2, 6-3, Stafford (Vst) - Lindqvist
(Zwe) 6-0, 2-6, 6-4, Kijimuta (Jap) -
Kohde-Kilsch (Brd) 6-4, 6-3, Garnson
(Vst) - Ballestrat (Aus) 6-2, 6-4, Tanvier
(Fra) - White (Vst) 7-6, 6-2, Smylie (Aus)

TENNIS

ASSEN - In Assen is gisteren een
begin gemaakt met de wegraces om
de Europese kampioenschappen.
De Nederlander Wilco Zeelenberg
won de race in de 250cc-klasse. De
Bleiswijker finishte voor de Zwitser
Hanggeli en de Nederlander Patrick
van den Goorbergh. Wilco Zeelen-
berg jaagt op een fabriekscontract.
De 22-jarige Bleiswijker maakt een
goede kans volgend seizoen volledi-
ge steun van de Japanse motorfabri-
kant Honda te krijgen. Daarvoor
moet hij minimaal een half miljoen
gulden meebrengen, maar vooral
ook prestaties leveren.
Eerder was in de 80cc-klasse de
winst naar de Italiaan Roberto Sas-
sone gegaan. Piet van der Gaag, de
enige Nederlandse deelnemer in
deze categorie, eindigde op de ze-
ventiende plaats.

moest opboksen: Spanje en de arbi-
trage, en dat het bijna in die hopelo-
ze missie slaagde.
De mannenploeg speelde in de eer-
ste helft tegen de bovengrens van
zijn mogelijkheden. Nederland con-
troleerde het duel en gaf de Spaanse
ploeg nooit de mogelijkheid hun be-
faamde hazewindhondentaktiek te
spelen. Met een fullcourtpress of
een sterke, agressieve 1-3-1 zone
werd de geduchte Spaanse fast
break aan de teugel gelegd. De
Spanjaarden raakten in de eerste
helft wat geïrriteerdvan het staaltje
Hollandse onverzettelijkheid en gaf
Oranje de kans uit te lopen naar 49-
-29 bij rust.
In die eerste helft werd Oranje se-
reen geleid door Jos Kuipers. Het
grillige talent uit Limburg speelde
voor de rust vrijwel perfect basket-
bal, strooide met verrukkelijke as-
sists, droeg vijftien punten bij, pak-
te vijf rebounds, blokte twee scho-
ten en stond altijd op die plaatsen
waar Spanje dreigde door te breken.
De weelde van 20 punten kon het
piepjonge Oranje in de tweede helft
niet dragen. Binnen tien minuten
maakte Spanje de achterstand on-
gedaan. Epi tekende voor 74-76, Van
Rootselaar vanaf de vrije worplijn
voor 76-76. Met nog 39 seconden na-
men de Spanjaarden de tijd voor
een laatste aanval. Zorgvuldig werd
de bal rond gespeeld, Nederland
verdedigde behoedzaam, bang om
een fout te maken. Toen Spanje na
een zwakke pass op Ferran Marti-
nez tien seconden voor het einde
balverlies leek te lijden, grepen de
arbiters in. Tot woede van de 1500
Joegoslavische toeschouwers, die
het laatste wanhopige schot van De
Waard wel door de korf hadden wil-
len schreeuwen en de verliezer met
een ovatie naar de kleedkamer be-
geleidden.

- Timman (Ned) 1/2 - 1/2, Joesoepov
(Sov) en Salov (Sov) waren vrij. De
stand: 1.Karpov 9 1/2 (12) 2. Timman 8
1/2 (13) 3. Vaganjan 8 (13) 4. Van der
Wiel en Nunn beiden 7 (13) 6. Sokolov
en Short beiden 6 1/2 (12) 8. Seirawan 6
1/2 (13) 9. Nogueiras en Salov beiden 6
(12) 11. Sax 5 1/2-(12) 12. Ehlvest en
Joesoepov beiden 5 (12) 14. Ljubojevic
4 1/2 (13) 15. Portisch 4 (12) 16. Hjartar-
son 3 1/2 (12).

Wereldbekertoernooi Rotterdam:
veertiende ronde: Van der Wiel (Ned) -
Ehlvest (Sov) 1-0, Hjartarson (IJs) -
Short (Eng) 1/2 -1/2, Sax (Hon) - Kar-
pov (Sov) 0-1, Nogueiras (Cub) - Seira-
wan (Vst) 1/2 - 1/2, Nunn (Eng) - Por-
tisch (Hon) 1/2 - 1/2, Ljubojevic (Joe) -
Sokolov (Sov) 1/2 - 1/2, Vaganjan (Sov)

SCHAKEN

Zijspannen, 12 ronden (73,608 km): 1.
Progin/Hunziker (Fra) Yamaha 29 mir
nuten en 27,37 seconden (gem. snel-
heid: 151,779 km/uur), 2. Smith/Smith
(GBr) Windle 6,37, 3. Bohnhorst/Bött-
cher (BrD) Schubert-LCR 11,66, 4. Van
Stekelenburg/Betgens, LCR-Yamaha
18,76, 6. Lemstra/Nap, LCR-Yamaha
57,74, EK-stand na drie wedstrijden: 1.
Bohnhorst/Böttcher 47 punten, 2.
Smith/Smith 37, 3. Knight/Jackson 29,
4. Güdel/Güdel 26, 5. Le'mstra/Nap en
Burcombe/Gibbard (GBr) 25.

MOTORSPORT
Speedweek Assen: 80cc-klasse is (9
ronden, 55,206 km): 1. Sassone (Ita)
Unimoto 24 minuten en 8,73 seconden
(gem. snelheid: 137,183 km/uur), 2.
Saez (Spa) Krauser op 0,27 seconden,
3. Waldmann (BrD) Seel 2,71. 17. Van

der Gaag 2.43,08. Stand Europees
kampioenschap na vijf wedstrijden: 1.
Saez (Spa) 71 punten, 2. Mariano (Spa)
60, 3. Szabo (Hon) 53, 4. Kurfiss (BrD)
48, 5. Bernard (Bel) 41, 6. Waldmann
(BrD) en Sassone 35.
250cc-klasse, 14 ronden (85,876 km): 1.
Zeelenberg, Honda 32 minuten en
45,44 seconden (gem. snelheid: 157,294
km/uur), 2. Hanggeli (Zwi) Yamaha op
9,36 seconden, 3. Patrick van den
Goorbergh, Yamaha
9. Van der Heijden, Yamaha 40,91, 16.
Boerman, Yamaha 1.07,29, 18. Stam-
snijder, Honda 1.13,38, 19. Sala, Honda
1.15,71. EK-stand na zes wedstrijden:
1. Borgonovo 105 punten, 2. Lucci (Ita)
Aprilia 69, 3. Gambelli (Ita) Aprilia 65,
4. Neumair 57, 5. Zeelenberg 48, 6.
Hanggeli 43.
125cc-klasse, 12 ronden (73,608 km): 1.
Debbia (Ita) Aprilia 30 minuten, 21,61
seconden (gem. snelheid: 148,713
km/uur), 2. Feuz (Zwi) Honda 0,83 se-
conden, 3. Waldmann (BrD) Rotax
1,17, 7. Molenaar, Honda 7,46, 11. Nij-
enhuis, Honda 17,74, 24. Van Heist,
Honda 1.04,73, 26. Scherpen, Honda

sport kortNekletsel Slot
ASSEN - De coureur Ad Slot is
gisteravond op het racecircuit in
Assen tijdens de training voor de
Formule 1-klasse zwaar ten val
gekomen en met ernstig neklet-
sel in het ziekenhuis opgeno-
men. De coureur is buiten le-
vensgevaar.
De Bussummer ging in de bocht
bij de Madijk met volle snelheid
onderuit. Slot werd eerst naar
het ziekenhuis in Assen getrans-
porteerd en van daaruit overge-
bracht naar het Academisch zie-
kenhuis in Groningen. Daar ver-
blijft hij op de afdeling neurochi-
rurgie. Hij is bij bewustzijn.
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	Bij incidenten tijdens een algemene staking in de Dominicaanse republiek in het Caribisch gebied zijn maandag en dinsdag zeker drie mensen door politie en legertroepen doodgeschoten. Duizenden stakers zijn volgens vakbondswoordvoerders gearresteerd. De stakers eisen loonsverhoging , verlaging van de prijzen van levensm idde len en verbetering van het werk van de openbare nutsbedrijven. Op de foto wordt een demonstrant in de hoofdstad Santo Domingo afgevoerd door een soldaat en een politie-agent.
	Drs. L. Rijkers " Drs. L.J.J. Rykers, thans directeur Centrale Financiële Administratie van Volvo Car BV is benoemd tot Directeur Corporate Treasury van Volvo Car BV en tot Directeur van Car Finance International BV, de financieringsen verzekeringsmaatschappij van Volvo. Rijkers volgt F. Monster op, die een functie elders heeft aanvaard.
	Handelaar van 't jaar
	Koel
	imago
	De lerares handvaardigheid, mevrouw R. Hillekens uit Reuver, heeft gisteren in het Amsterdamse hotel Barbizon Centre de Diamanten Rijstkorrel in ontvangst genomen. De marquise geslepen diamant, die ingezet zal worden in een sierraad naar keuze, is de hoofdprijs van een kookwedstrijd, uitgeschreven door de Stichting Nederland Verrijst, in samenwerking met het weekblad Margriet. Opdracht was het creëren van een salade met rijst. Voorzitster van de jury was Ria van Eindhoven. De winnende schotel was een koude salade met drie kleuren rijst in de vorm van een windzak. De naam van het gerecht was dan ook, op zn Reuvers, Windjebuujel-salade.


