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Concern moet half miljoen gulden belalen

DSM schuldig aan
illegaal storten

Van onze verslaggever
tASTRICHT - DSM moet een
Öboete van 25.000 gulden en'bedrag van een half miljoen
Wen aan de staat betalen voorI illegaal storten van melami-flik in Geleen. In een 59 pagi-
s tellend vonnis achtte de
«tbank in Maastricht bewe-
'dat het chemieconcern in defcnjaren '80 2.272 ton van dit

afval heeft geloosd,
dat volgens de wet chemi-

te afvalstoffen verboden was.

* is de eerste keer dat het con-
h voor een milieudelict is ver-
beeld. Dr ir J. Geerards, di-
peur DSM Limburg, toonde

zich in een eerste reactie teleur-
gesteld omdat de rechtbank aan
een deel van de bewijsvoering
voorbij is gegaan. Het concern
beraadt zich nog om in beroep te
gaan tegen de uitspraak.
Tegen het chemieconcern was

een boete van twee miljoen
geëist.Later is de zaak in tweeën
gesplitst; voor dat deel waarover
nu een uitspraak is gedaan
kwam de officier van justitie tot
een eis van 1,2 miljoen gulden.
De schadevergoeding die DSM

nu moet betalen, is even hoog als
de schikking die Justitie vóór de
rechtszaak had aangeboden.
De geldboete van 25.000 gulden
is het chemieconcern opgelegd
als straf voor de overtreding van
de afvalstoffenwet. Het bedrag
van een half miljoen gulden be-
spaarde DSM zich, volgens de
rechtbank, door tussen decem-
ber 1981 en juni 1983 het che-
misch afval niet op legale wijze te
lozen. De vergoeding is geba-
seerd op de kosten van de ver-
werking bij de AVR-centrale in
Rijnmond.

9 Zie verder pagina 13

ndanks wil tot vorming monetaire unie

EG-top op zoek
laar compromis

Van onze correspondent
JHID - De verwachte confrontatie op de EG-topconferen-

-1 Madrid over de omvorming van de EG tot een economi--6n monetaire unie, is gisteren vooralsnog uitgebleven. De
en regeringsleiders van de twaalf, inclusief de

'^ premier Thatcher, bleken bereid toe te geven. Maar pas

'aag zal blijken ofzij elkaar ver genoeg tegemoet willenko-
°m de top te laten slagen en die monetaire unie dichterbij
fcngen. Veel zal afhangen van de formulering van de con-
*s, die de Spaanse premier Felipe Gonzalez als voorzitterk top vandaag op tafel zal leggen.
Ff Lubbers toonde zich gister-

'gematigd optimistisch. Sa-
fet Margaret Thatcher en de'Wtse bondskanselier Helmut
*Peelde Lubbers op de eersteln- de top een centrale rol.
Jjs Lubbers is er brede over-
itr»ming over het principe dat

er een vergaande economische en
monetaire integratie in Europa
moet komen. De meningsverschil-
len gaan vooral over de manier
waarop dat tot stand gebracht moet
worden en vooral over de mate
waarin de twaalf hun nationale be-
slissingsmachtkwijtraken.

Basis voor de discussie is het rap-
port van een comité van experts on-der leiding van voorzitter Delors
van de Europese Commissie. Datbepleit een monetaire unie in drie
fasen, waarbij uiteindelijk in delaatste het economisch en muntbe-
leid voor alle lidstaten centraal inBrussel wordt bepaald. In de eerstefase wordt economisch meer sa-
mengewerkt en moeten alle Euro-
pese munten tot het Europees Mo-
netair Stelsel (EMS) toetreden. In
latere fasen zouden economische
bevoegdheden moeten worden
overgedragen, moet er een Europe-
se Centrale Bank komen die het
muntbeleid bepaalt en een Europe-
se munt (de ecu).

De Britten hebben met die laatste
fasen grote moeite. Thatcher zei gis-
teren dat zij wel bereid is het Britse
pond te laten toetreden tot het ËMS,
dat de murtkoersen in de EG stabi-
liseert. Aiaar verder dan die eerste
fase van het rapport-Delors wil zij
niet gaan.

Lubbers zei die toezegging 'serieus
te nemen. Thatcher wil pas een de-
finitief besluit nemen als de Britse
inflatie, met 8,5 pet de hoogste in de
EG, fors is gedaald. Maar belangrij-
ker is dat zij zich niet meer catego-
risch verzet tegen verdere fasen om
de economische en monetaire unie
tot stand te brengen.

Gulpens echtpaar bij eukenbrand gewond
Van onze verslaggever

'EN - Bij een keukenbrand in, °ning aan de Marktstraat in
jn is een echtpaar zwaar ge-

geraakt. De man werd met,rnstige brandwonden overge-
, naar het brandwondeneen-. n Aken. Gistermiddag was hij
j levensgevaar. De vrouw
e °Pgenomen in het De Wever-
Jyiuis in Heerlen. Haar toe-
qls naar omstandigheden rede-
i Ver de oorzaak van de brande Politie Gulpen gisteravondgeen mededelingen verstrek-

""ld is zondagnacht kort voor
ontstaan. Vast staat dat

daarbij een gasleiding is stukge-
sprongen. Het echtpaar, dat de wo-
ning boven een platenzaak be-
woont, heeft het vuur zelf geblust.

De keuken brandde echter nage-
noeg geheel uit, terwijl in het pand
ook nogal wat watersohade ont-
stond.

De brandweer Gulpen arriveerde
enkele minuten na de melding die
om 2.29 uur binnenkwam. „Wij kon-
den onze werkzaamheden beperken
tot nablussen en controle", aldus
bevelvoerder Wim Megens, die zijn
12-koppig korps rond vier uur huis-
waarts kon sturen.

Toen de ambulance arriveerde wa-
ren beide gewonden nog volledig
bij hun positieven. Desondanks oor-
deelde men de brandwonden van de
man zo ernstig dat hij voor verdere
behandeling meteen naar het Klini-
kum in Aken werd overgebracht,
omdat men daar gespecialiseerd is
in het behandelen van brandwon-
den.

Procedure
Het gaat vooral om de procedure.
West-Duitsland en Frankrijk willen
liefst zo snel mogelijk een.zg. inter-
goevernementele conferentie bij-
eenroepen, die het EG-verdrag
moet veranderen zodat de EG meer
bevoegdheden op economisch en
muntgebied krijgt. Thatcher wil de
zeggenschap over de Britse econo-
mie echter niet kwijt.
Vandaag zal moeten blijken of
bondskanselier Kohl en president
Mitterand vasthouden aan een snel
besluit over zon conferentie, waar-
door de top alsnog op een confron-
tatie met Thatcher uitdraait, of dat
Felipe Gonzalez een tussenweg
weet te vinden waarmee alle partij-
en uit de voeten kunnen.

Het weer
£*sbuien
i. morgen perioden met
6l«r rin demiddag dringt
ij d

e lucht tot onze omge-
Hierdoor ontstaan

Wj *nweersbuien met zwa-
ttJ?dstoten en hagel. Mid-
H tot 26 gra-
*üirtr koe,er- Wind matig
a"«westelijkerichting, la-

»m. a,end «aar west tot

%n^ei>tuele informatie be-
i|>t „t* net weer in Limburg

beHen 06-91122346.

05.22 onder: 22.04
ohriop: 01.19 onder: 15.35

y- 05.22 onder: 22.04
°P; 01.34 onder: 17.03

Volvo-topman wil
autoverbod steden
STOCKHOLM
Volvo-topman Peer
Gyllenhammar is er
voorstander van dat
in de grote steden in
Zweden een
autoverbod wordt
ingesteld.
In een interview met
de krant Svenska

Dagbladet zegt Gyl-
lenhammar dat de
Zweedse . overheid
veel meer moet in-
vesteren in het open-
baar vervoer. Wan-
neer de groei van het
aantal personenau-
to's ongehinderd
doorgaat zullen de

steden door files en
parkeerproblemen
een 'verstikkings-
dood' sterven, aldus
de topman van het
Zweedse autocon-
cern.
Gyllenhammar had
weinig lovende
woorden " over voor
de aanpakvan de mi-
lieuproblematiek
door de overheid.
Het is bij veel politici
'veel woorden en
weinig daden', vindt
hij.

vandaag

" Tour zonder
Koos Postema
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" Grenspost
Heerlen drukste

pagina 13

"WIO blijft
zich verzetten
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# Goede start
Torn Nijssen
in Wimbledon
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# Frans Maassen
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Doden bij kettingbotsing

" Bij een kettingbotsing in
dichtemist op deautobaan van
Stuttgart naar München zijn
gisteren drie doden gevallen.
Een van de ruim 80 voertuigen
die rond half zeven ter hoogte
van Fürstenfeldbruck op el-
kaar reden vervoerde een con-
tainer met radio-actief mate-
riaal en volgens een politie-
woordvoerder is er een lichte
dosis stralingvrijgekomen. On-
middellijk nadat er op de plaats
van het ongeluk verhoogde
straling werd gemeten, werd de
A8in beide richtingen afgeslo-
ten. Hoewel de koker met ra-
dio-actief materiaal bij de bot-
sing niet werd beschadigd,
werd toch verhoogde straling
gemeten. De radio-actieve la-
ding werd per helikopter afge-
voerd. Bij het ongeluk waren
ruim 80 auto's betrokken. Tien
automobilisten liepen ernstig
letsel op en werden met heli-
kopters naar ziekenhuizen in
de omgeving gebracht. Een
tiental voertuigen brandde vol-
ledig uit en de snelweg leek na
het ongeluk op een autokerk-
hof (foto). In de richting Mün-
chen bleef de A8de hele och-
tend gestremd. Pas rond de
middag hadden kraanwagens
alle autowrakken weggesleept.
Volgens de politie werd er on-
danks het slechte zicht veel te
hard gereden.

In grensgebied met Hongarije

Roemeens 'ijzeren
gordijn' weer weg

BOEDAPEST - Roemeense grens-
troepen halen het gloednieuwe 'ijze-
ren gordijn' aan de grens met Hon-
garije weer weg. Dat meldde het
Hongaarse staatspersbureau MTI
gisteravond. De grensversperrin-
gen, drie meter hoog prikkeldraad
tegen betonnen palen, zouden over
een afstand van 300 kilometer zijn
verwijderd.

Twee weken geleden werd van offi-
ciële Hongaarse zijde gemeld dat
het Roemeense ijzeren gordijn
daadwerkelijk bestond. Die 'onthul-
ling' kwam na aanhoudende mel-
dingen van vakantiegangers en be-
woners van het grensgebied over de
constructie van de versperringen,
die kennelijk bedoeld zijn om een
halt toe te roepen aan de illegale
vluchtpogingen van voornamelijk
etnische Hongacren uit Roemenië.

Het is niet duidelijk of de prikkel-
draadbarricades ook worden ver-
wijderd aan de Joegoslavisch-Roe-
meense grens. Begin deze week
meldden vakantiegangers dat ook
daar een ijzeren gordijn was opge-
trokken. Van officiële Joegoslavi-
sche zijde onthield men zich van
commentaar.

Kritiek
Het Roemeense bewind wil kenne-
lijk voorkomen dat de kritiek die
het heeft op 'de stille contra-revolu-
tie in Hongarije' en de 'Hongaarse
uitverkoop van het socialisme' znn
effect verliest. Boekarest was van
plan op de komende Warschaupact-
top in de Roemeense hoofdstad de
bondgenoten te mobiliseren tegen
Hongarije.

Reden
Over de reden van het op- en neer-
halen van het gordijn wordt in Boe-

dapest druk gespeculeerd. De
meest waarschijnlijke reden is dat
de Ceausescu-dictatuur geschrok-
ken is van de negatieve reacties uit
het socialistische kamp.
Op de onlangs afgesloten mensen-
rechtconferentie in Parijs bijvoor-
beeld uitte de Sovjet-delegatieleider
kritiek op de Roemeense grensacti-
viteiten en zei dat Moskou daarover
contact had opgenomen met de
autoriteiten in Boekarest.

Toch opnamen
in kerk voor

KRO -produktie
Van onze verslaggever

GEULLE/ROERMOND - Nadat
bisschop Gijsen deKRO geweigerd
heeft om opnamen te maken in de
Stefanuskerk in Stevensweert voor
de televisieserie 'De Brug' is giste-
ren uitgeweken naar de H. Marti-
nuskerk in Geulle. Een woordvoer-
dervan bisdom zegt dat het bisdom
daar niet van op de hoogte is ge-
steld. „Het blijft niet wenselijk,
maar maatregelen hebben geen zin
als er al opnamen gemaakt zijn."

De reden waarom de bisschop veer-
tien dagen geleden 'nee' zei, was
'omdat een kerkgebouw een huis
van God is en geen toneelzaal' aldus
de woordvoerder van het bisdom.
Volgens produktieleider Erik Paol
is het geenszins de bedoeling om
het bisdom tegen zich in het harnas
te jagen.Hij zegt verbaasd te zijn dat
het filmen in een kerk zoveel stof
heeft doen opwaaien. Aan publici-
teit zegt hij geen behoefte te hebben
'omdat die onnodige irritatie bij het
bisdom zou kunnen wekken. De
pastoor was gisteren niet bereik-
baar om zijn licht op de kwestie te
laten schijnen. Hij is de hele dag
niet thuis, zo laat zijn huishoudster
weten.

# Zie verder pagina 13

Lijk in bos gevonden
LANDGRAAF - Een nog niet ge-
ïdentificeerd lichaam is gistermid-
dag in een bos bij Rimburg (ge-
meente Landgraaf) aangetroffen.
De politie zegt niet eens te weten of
het slachtoffer een man of een
vrouw is omdat het gezicht niet
zichtbaar is. Volgens de woordvoer-
der heeft noch de technische re-
cherche noch de arts die de dood
moest constateren het lichaam aan-
geraakt. Een misdrijf wordt niet uit-
gesloten.

Een voorbijganger trof het lichaam
gisteren in de late middag aan in het
bos aan de Rimburgse Hoolgrub.
De politie werd gewaarschuwd en
trof aansluitend maatregelen om
'geen sporen te vernietigen. Een
van die maatregelen was het niet-
aanraken van het lichaam.
Maar ook de directe omgeving en
het bos werd afgezocht naar moge-
lijke aanwijzingen. Voor zover be-
kend had het onderzoek van gister-
avond weinig succes. Op de nabijge-
legen Camping De Watertoren, zo
kon de beheerder constateren,
bleek niemand vermist. Vandaag
zal er een 'buurtonderzoek' onder
de kampeerders gehouden worden.
Net voor aanvang van een regenbui
zette de politie tegen negen uur gis-
teravond een tent om de plaats waar
het lichaam werd gevonden. Het li-
chaam was gisteravond nog niet ge-
borgen. De omgeving is afgezet. De
politie Landgraaf hoopt hedenoch-
tend meer te weten en bijzonderhe-
den bekend te maken.

EG-landen
vergroten

druk op China
MADRID - De EG-landen gaan de
druk op China opvoeren. Er komt
eeri wapenembargo en de twaalf
willen dat het verlenen van kredie-
ten aan China en de behandeling
van kredieten voor de export naar
dat land worden opgeschort. Ook
zullen lopende samenwerkingspro-
jectenmet China worden stopgezet
en zullen geen nieuwe worden aan-
gegaan.
De regeringsleiders van de EG ne-
men vandaag op hun topconferentie
in Madrid een verklaring aan waarin
deze maatregelen staan. Volgens
minister Van den Broek is sprake
van een duidelijke aanscherping
van het EG-standpunt.ROfilmt stiekemn kerk Geuite
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kunst

Weinig lijn in programmering kunstaanbod

'Drie zomers' in
cultureel Limburg

HEERLEN/MAASTRICHT
Alle goede dingen in drie; deze
wijsheid schijnt de Limburgse
Culturele overheden, ambtena-
ren en vertegenwoordigers
van culturele instellingen er-
toe te hebben aangezet, ko-
mende maanden allerlei cultu-
rele activiteiten te ontplooien.
Dat betekent dat er naast de
Limburgse Zomer, door de
provincie Limburg geënta-
meerd, ook een Maastrichtse
en een Heerlense Zomer zal
worden georganiseerd. Reeds
bestaande culturele activitei-
ten worden gebundeld, uitge-
breid en onder één noemer ge-
bracht, zonder dat men erin
geslaagd is een duidelijke lijn
in het aanbod te brengen.

Wie zou denken dat er ondet in-
yloed van dit cultureel hogedrukge-
bied geen wolkjes meer aan de lucht
.zijn heeft het nl. mis. Door het te
;laat beschikbaar komen van subsi-
diegelden is men er niet in geslaagd
;belangrijke ensembles naar Lim-
burg te halen. De Limburgse (pro-
vinciale) Zomer is dus geen groot
Opera- en Balletfestival geworden -
wat oorspronkelijk de bedoeling
was - maar een pover evenement
met enkele balletuitvoeringen en in
ihoofdzaak reeds bestaande activi-
teiten - wat er toevalig al was - als
Orlando Festival en Straattheater-
festival, die er gretig met de haren
worden bijgesleept.
Bovendien is er overleg geweest
tussen de organisatoren in Maas-
tricht en Heerlen om tot samenwer-
king te komen. Een 'moeizaam ver-
lopen overleg' zoals in Heerlepse
kringen wordt beweerd, wat er uit-
eindelijkin heeft geresulteerd dat er
dit jaar helemaal geen samenwer-
king is. De reden: het door de pro-
vincie gesubsideerde Zomer-evene-
ment in Maastricht wilde niet (bang
om de subsidiegelden te moeten de-
len), de Heerlense Zomer kon niet,
wegens gebrek aan de nodige mid-
delen. Tenminste, zo wordt in Heer-
len gesuggereerd en in Maastricht
ogenschijnlijk bevestigd door de
opmerking van cultuurwethouder
Peters: 'Hopenlijk blijft deze formu-
le uniek voor Maastricht. Al wordt

daar ook beweerd, dat men een sa-
menwerking tussen de 'knooppun-
ten' Heerlen en Maastricht wel ziet
zitten. Bijzonder verwarrend is ver-
der de omstandigheid, dat diverse
evenementen onder meerdere noe-
mers worden gebracht. Zo zal de

Heerlense Zomer worden geopend
door de straattheatergroep Malabar
Paillasson en afgesloten door het
ballet Danza Viva uit Karlsruhe, ac-
tiviteiten van de Limburgse Zomer.
Ook in Maastricht worden elemen-
ten uit het Limburgse Zomer-pak-

ket (straattheater/ballet) in de pro-
grammering opgenomen. Zelfs drie
zwaluwen blijken in Limburg dus
nog geen echte Zomer te maken...
Door het vastgelopen overleg met
Maastricht en de late definitieve
toezegging van 30.000 gulden ge-

meentelijke subsidie - uit de post
'Overige culturele activiteiten' -heeft men in Heerlen in allerijl een
Zomerprogramma samengesteld,
dat naast de bestaande activiteiten
als het Limburgs Straattheaterfesti-
val en de exposities in de stadsgale-
rij nieuwe evenementen te bieden
heeft op het gebied van muziek,
straattheater, film en lezingen. Zo
worden er in de periode van 6
augustus tot en met 12 september
iedere zaterdagavond op Campus
Niger filmvoorstellingen gegeven.
Op woensdag- en zondagmiddag
staan kindervoorstellingen op het
programma, in het weekeinde van
18 tot en met 20 augustus wordt een
jazzmanifestatie gehouden. In het
Missionair Centrum komen auteurs
voordrachten houden en de Telema-
ticaloop krijgt een cultureel vervolg
in 'Telemuze', een evenement waar-
op via diverse verbindingen vanaf
vier lokaties rond de Pancratius-
kerk een concert gegeven wordt.
In Maastricht probeert De Zomer
een geconcentreerd aanbod op het
gebied van het hele spectrum van
het cultureel aanbod te brengen. Zo
wordt er van 31 augustus tot en met
3 september een Europees
Jongleursfestival gehouden op di-
verse lokaties, waaronder de Dous-
berg en het Vrijthof; is er op het OL
Vrouweplein van 4 t/m 10 septem-
ber Breakpoint, een serie muziek-
en theatervoorstellingen in de open-
lucht met o.a. Jules Deelder, de
Dans Compagnie Limburg en een
promsconcert van het LSO; wordt
van 15 tot en met 17 september het
Musica Sacra Festival gehouden in
diverse kerken te Maastricht en
heeft op het INTRO-podium in de
muziekschool van 24 tot en met 30
september het project Taal en Mu-
ziek plaats. Speciaal voor de Maas-
trichtse Zomer werd de muziekdra-
matische produktie Dulcinea's
Donquichot van Carina Meydam ge-
maakt, waarin wordt samengewerkt
door de stichting INTRO en toneel-
groep Het Vervolg. De gemeente
Maastricht probeert met een forse
subsidie van 350.000 gulden d.m.v.
het festival produkties en initiatie-
ven van eigen bodem te intensive-
ren en te stimuleren. Ook het jaar-
lijks terugkerend Bevrijdingscon-
cert past in deze filosofie.

jos frusch

" De groep 'Geep Geep Geep', te zien tijdens de Heerlense Zomer

Grote belangstelling voor kamermuziekevenement

Orlando Festival
op Hongaarse toer

KERKRADE - Hoewel er in Kerk-
rade momenteel niemand aan denkt
en alle aandacht wordt opgeslorpt
door het naderend Wereld Muziek
Concours, wordt er ook dit jaarin de
Klankstad het Orlando Festival ge-
houden. Op zondag 30 juli, precies
een week na het WMC, wordt onder
meer door het Orlando Kwartet, de
initiatiefnemer van dit internatio-
naal kamermuziekfestival, het ope-
ningsconcert in het Wijngrachtthea-
ter gegeven. Het programma van
deze avond, met o.a. werk van de
Hongaren Szöllössy en Kurtag,
geeft een duidelijke aanwijzing naar
het festivalthema van dit jaar: de
Hongaarsekamermuziek.
Het Orlando Festival, in 1982 voor
het eerst gehouden, heeft in kort
tijdsbestek een internationale repu-
tatie opgebouwd. Ondanks het feit,
dat het evenement onder invloed
van het WMC dit jaar midden in de
zomervakantie wordt gehouden, is
hét festival volgeboekt. Bij 'Huis-
muziek, vereniging voor muziek en
instrumentenbouw', die het Orlan-
do Festival jaarlijks organiseert,
meldden zich voor beide weken 200
deelnemers aan voor de reguliere
cursus. Bovendienkonden na stren-
ge selectie acht ensembles worden
toegelaten tot de Masterclasses voor
strijkkwartetten en kamermuzie-
kensembles met piano: twee uit
TSjecho-Slowakije, drie uit Enge-
land en uit Noorwegen, Oost-Duits-
land en Polen elk een. Zelfs de pitti-
ge concurrentie van de masterclas-
ses van de drie overgebleven leden
van het Amadeus Kwartet, die ge-

lijktijdig in Engeland worden ge-
houden, is niet van invloed geweest
op het kwantitatieve èn kwalitatie-
ve gehalte van deze lessen voor pro-
fessionele ensembles. De opwaartse
tendens, die er vorig jaar toe heeft
geleid, dat de prestaties van enkele
ensembles tijdens de Masterclass-
concerten zelfs beter waren dan die
van de docenten/musici tijdens
sommige reguliere concerten, zal
dit jaarzeker doorzetten, wordt met
stelligheid beweerd in kringen van
de organisatie.
Een aantal factoren heeft een rol ge-
speeld bij de keuze van deHongaar-
se kamermuziek als festivalthema.
Naast de kwaliteit van deze muziek- een componist als Bartok staat
daar op de eerste plaats garant voor
- en de grote aanspreekbaarheid er-
van door het gebruik van volksmu-
ziek heeft in ieder geval ook een
praktische overweging meege-
speeld: voor het eerst waren dit jaar
Hongaarse musici beschikbaar, die
andere jaren in eigen land actiefwa-
ren tijdens het Bartok festival. Zo
zal er in Kerkrade in de eerste twee
weken van augustus veelvuldig
werk te horen zijn van Kodaly, Bar-
tok en Dohnanyi, maar ook van de
hedendaagse Hongaarse componis-
ten Székely, Szönyi, Durkó, Kurtag
en Szöllösy, die speciaal voor het
festival een strijkkwartet schreef.
Deze muziek zal in een zgn. sand-
wich-formule worden gepresen-
teerd. Dat willen zeggen, 'verpakt'
in werken van de grote meesters,
die het grote publiek moeten trek-
ken. Zo zullen als tegenwicht van de

zes kwartetten van Bartok de zes
strijkkwintettenvan Mozart worden
uitgevoerd. Overigens beginnen
zich de amateurmusici, die overdag
in Rolduc les krijgen van de docen-
ten, die 's avonds in het Wijngracht-
theater concerteren, qua repertoire-
keuze steeds meer te richten op het
festivalthema; een ontwikkeling,
die door de organisatie met instem-
ming wordt begroet. Zelf probeert

men de muzikale horizon van de
cursisten te verbreden door aan Ne-
derlandse componisten opdrachten
te geven om ook voor amateurs
speelbare composities te schrijven.
Dit jaar heeft Marius Flothuis een
strijktrio geschreven, dat ook tij-
dens de concertserie zal worden uit-
gevoerd.

Ook dit jaar weer is Huismuziek

erin geslaagd een keur van gere-
nommeerde docenten naar Kerkra-
de te halen; en dat ondanks de te
hoge financiële eisen van sommige
musici en het feit, dat velen 's zo-
mers niet spelen: naast John Hard-
ing, Heinz Oberdorfer, Ferdinand
Erblich en Stefan Metz, de leden
van het Orlando Kwartet zijn dat
onder meer het befaamde Takacs
Kwartet, het Grieg Trio, de pianis-
ten Malcolm Frager en Daniel Blu-
menthal, violiste Marieke Blanken-
stijn en fluitiste Abbie de Quant.
Het Orlando Festival 1989 heeft een
budget van een kleine vijf ton. Sub-
sidies - van WVC, de gemeente
Kerkrade en vooral de provincie
Limburg -, sponsorgelden - Océ is
voor het derde jaar hoofdsponsor -,
deelnemersgelden en de opbreng-
sten van de concertserie moeten de
begroting sluitend maken. Overi-
gens kunnen de musici, die in vori-
ge jaren veelal uit vriendendienst
aan het Festival meewerkten, dit
jaarvoor het eerst normaal gehono-
reerd worden. Door het wat ruimere
budget kan ook wat de programme-
ring betreft avontuurlijker gewerkt
worden. Zo staat er bv. de Sonate
voor twee piano's en slagwerk van
Bartok op het programma, die in
verband met het huren van een
tweede vleugel extra financiële con-
sequenties metzich mee brengt - en
dus in voorgaande jaren niet gepro-
grammeerd werd.

Overigens zal het Orlando Kwartet
zelf ook al voor aanvang van het
Festival in Kerkrade te beluisteren
zijn. In het kader van het Wereld
Muziek Concours wordt óp woens-
dag 12 juli nl. gemusiceerd in het
Wijngrachttheater. Als goedmaker
voor het 'ongemak' dat het Orlando
Festival om de vier jaar door het
WMC wordt aangedaan. Maar ook
als teken daarvan, dat twee interna-
tionale muziekmanifestaties in
Klankstad Kerkrade in goede har-
monie kunnen samenwerken.

jos frusch

" Het Orlando Kwartet, de initiatiefnemers van het Orlando
Festival.

recept
Hamkoekjes van

'moeder Freeke'
Benodigdheden voor 12 stuks: 400 g
gekookte ham in dikke plakken, 500
g aardappelen, 2 el (koffie)room, 2
eierdooiers, 1 mespuntje cayennepe-
per, 2 el fijngehakte peterselie, 1 el
fijngesneden bieslook, eventueel 1 tl
fijngehakte kervel, 100 g gedroogd
broodkruim of paneermeel.
Kook de aardappelen in ruim water

waaraan wat zout is toegevoegd gaar.
Laat de aardappelen daarna even
'droógstomen'. Hak of maal de ham
tot kruimels. Maak van de aardappe-
len met room, eierdooiers, cayenne-
peper en tuinkruiden een zeer stevige
puree. Lat de puree volkomen koud
worden. Schep er daarna de hamk-
ruimels door. Verdeel de massa in 12
gelijke porties. Vorm er ballen van en
plat ze iets af. Druk ze, vrij stevig, in
het broodkruim of paneermeel. Ver-
hit 3 a 4 eetlepels (zonnebloem)olie en

50 g boter. Wacht tot schuim van de
boter iets is weggetrokken en bak
daarin de koekjes in 3-5 minuten aan
weerszijden goudbruin.
TIP: De koekjes krijgen een opval-
lend pittige smaak wanneer 100 g
ham vervangen wordt, eveneens tot
kruimels gehakte, salami of andere
worst waarin knoflook is verwerkt.
Cayennepeper kan eventueel worden
vervangen door kerriepoeder.

hub meijer

Kunst en cultuuredactie: josfrus
Rodahal heeft grote aantrekkingskrü

Run op tweede
bondsconcours

HEERLEN - In Limburg (Kerkra-
de) zal nog heel wat blaasmuziek te
beluisteren zijn voordat in oktober
de bondsconcoursen van de Lim-
burgse muziekbond van start gaan.
Toch valt er op dit gebied nu al iets
opmerkelijks te melden. Het blijkt
dat de korpsen dit jaar niet boven-
matig geïnteresseerdzijn in het laat-
ste concours, waarvan nog steeds
wordt aangenomen, dat de jury dan
het vrijgevigst met de punten is. Via
voorkeursinschrijving is vast ko-
men te staan, dat de meestekorpsen
hun voorkeur hebben uitgesproken
voor het tweede concours, dat door
harmonie St. Gertrudis uit Wylre in
de Rodahal van Kerkrade georgani-
seerd wordt. De Limburgse bond is
nu genoodzaakt een tweede con-
coursdag in Kerkrade in te lassen.
Het is voor het eerst, dat dit niet bij
het laatste bondsconcours gebeurt.
Een reden voor deze grote run
wordt in bondskringen niet gege-
ven. Voor de hand ligt te veronder-
stellen, dat de Rodahal een grote
aantrekkingskracht op de korpsen
heeft uitgeoefend. Wellicht heeft
ook meegespeeld, dat de Van Hom-
ehal in Hom akoestisch een slech-
te naam heeft. In totaal zullen 46
Limburgse blaasorkesten deelne-
men aan de bondsconcoursen:
twaalf aan het eerste concours in
Sittard op 15 oktober, 22 aan het
tweede concours in Kerkrade op 21
en 22 oktober en twaalf aan het laat-
ste concours in Hom op 29 oktober.
De deelnemers:
SITTARD: brassband Stella Duce Venlo en
harmonie St. Michael Schaesberg (derde af-
deling); fanfare St. Servatius Maastricht
(tweede afdeling); fanfare St. Caecilia Heer-
len, fanfare Nooit Gedacht Wellerlooi (eer-
ste afdeling); fanfare St. Blasius Cadier en
Keer, muziekkorps St. Barbara Sittard, har-
monie St. Augustinus Lutterade-Geleen,
harmonie St. Caecilia Echt (afdeling uit-

muntendheid); fanfare St. Liduina'
Oler; fanfare St. Caecilia Hulsberg «j
re Eendracht Meerlo (afdeling supe^
KERKRADE: eerste dag: fanfare'
Leyenbroek, harmonie St. Caecilia'
rade (tweede afdeling); harmonie S*
Maastricht (eerste afdeling); harmoij
citia Vilt, harmonie St. Laurentius ">
(afdeling uitmuntendheid); fanfare-
cilia Wijnandsrade, harmonie St. 1
Voerendaal (ere-afdeling); fanfare i
nelius Schin op Geul, fanfare St
Pey-Echt en harmonie Wilhelmina
holt (afdeling superieur).
Tweede dag: fanfare St. Cornelius'
toenen Dorp (tweede afdeling);
Dorpsklank Castenray, Koninklijke
nie van Maastricht, harmonie De »
kring Well (eerste afdeling); fanfare
natus Grijzegrubben, harmonie Ju"
Odilienberg, harmonie Les AmiSj
Nieuwstadt (afdeling uitmuntendhe
fare St. Oda Merselo, harmonie Eej
Meijel (afdeling ere); fanfare Ellona1
fare St. Cecilia Helden, harmonie St-
Susteren (afdeling superieur).
HORN: fanfare Excelsior Buggenul*
de afdeling); Koninklijke harmofl
Roermond (eerste afdeling); harmol*
cendo Beegden, harmonie De Drie
Hom (afdeling uitmuntendheid); fall
WiroReutje, harmonie Unie Sevenil
monie St. Caecilia Ohé en Laak,
Eendracht Waubach (ere afdeling);
nie St. Caecilia Simpelveld, ham»J
Gerlachus Oirsbeek, harmonie St
Grevenbicht en harmonie St. Cecil*
bracht.

Oplossing
van

gisteren ABRI - H 0
MOE- W - D
PREC E D E
ED-H E I -
R-BE K E R
- D A V -NA
X - H I AA T
EV-0 K A -
ROTT E R D
EER- N - A
STAL - P L

puzzel van dedag

Horizontaal: 1. muziekinstrument; 8. se-
nior (afk.); 9. stoot; 10. dierengeluid; 11.
oosterlengte (afk.); 13. telwoord; 15. on-
beklemtoonde vorm van mij; 16. lichte be-
dwelming door sterke drank; 18. zwart
paard; 20. korte tijdsduur; 21. vogel; 22.
vloeistof; 24. plaats in de provincie Almeria
(Spanje); 25. motorschip (afk.); 26. boom;
28. voegwoord; 29. voorzetsel; 31. spoe-
dig; 33. muzieknoot; 34. soort dolfijn in de
Atlantische Oceaan.

Verticaal: 1. gevarieerde voorraa^ren; 2. symbool van chroom; 3. vo"
4. Europese hoofdstad; 5. titel (afkj
vier in Siberië; 7. Europeaan; 12- Jnig scheel; 13. loofboom; 14. nfl
(afk.); 15. gevlamde zijde; 17. on»
vnw.; 19. bejaard; 23. voorzetsel;',
brandigsrest; 27. Italiaanse munt; "roep; 31. 0.1 meter (afk.); 32. hoe*
dwarshout aan een mast.
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Achamelijk geweld komt voor in alle lagen van bevolking

Elf procent vrouwen wordt mishandeld doorpartner
Van onze Haagse redactie

N HAAG -Lichamelijk geweld tegen vrouwen binnen een"■ie gaat veel vaker gepaard met seksuele dwang dan tot nogbekend was. Hulpverleners die deze dwang vermoeden,tten vaker de moed hebben dit in gesprekken te berde te''gen. Dit is een van de conclusies uit een onderzoek naar,eld binnen man-vrouw relaties. De onderzoekster, crimi-
Renée Römkens van de Stichting tot Wetenschappelijk

Perzoek omtrent Seksualiteit en Geweld, ondervroeg daar-Suizend vrouwen.
*ren werden de resultaten van
onderzoek aangeboden aan?s secretaris Dees (Volksgezond-il' wiens ministerie het onder-heeft geïnstigeerd. Deze toon-<>.h verlegen door de omvang,ac geconstateerde mishandelin-

lijks iemand een lichte hersen-
schudding of kneuzingen slaan
(ernstig geweld, 3,9 procent) tot het
dreigen met vuurwapens (zeer ern-
stig geweld, 2,4 procent). Daarnaast
heeft negen procent incidenteel en
minder ernstig last gehad van ge-
welddadigheden in een relatie. Het
gaat in alle gevallen om eenzijdig
geweld.jls mijn huis en mijn naam staat* vfeordeur' zegt de man, terwijl

plfi vrouw met geweld opsluit in
Kamer. Zulke vernederingen,

j*tal gepaard gaand met licha-
geweld, komen vaker voor

algemeen werd vermoed. Elf.ent van de vrouwen in Neder-
van twintig tot zestig jaar is''fnalen door hun mannelijk

i,jer licht tot zeer ernstig mis-geld.

Varieert van het enkele keren
i?ar me* de vuist slaan (matigei d, 4,8 procent) en het maande-

Zwijgen
Het onderzoek van Römkens is het
eerste internationale onderzoek op
het gebied van geweld in relaties.
De onderzoekers wilden het grote
grijze vlak tussen 'die klap die over-
al wel eens valt' en de gang naareen
blijf-van-m'n-lijf-huis in kaart te
brengen. Nu blijkt dat de gezond-
heid van een grote groep vrouwen
wordt bedreigd door geweld binnen
hun relatie. Dit is tot nu toe nauwe-
lijks onderkend, omdat vrouwen er
het zwijgen toe deden als het onder-
werp ter sprake komt.
De helft van de vrouwen die ooit
zyn mishandeld, heeft wel eens een
beroep gedaan op professionele
hulpverlening. De andere vijftig
procent schaamde zich of was bang
voor hun man. Uit de gesprekken is
gebleken dat de partner veelal uit-
drukkelijk had verboden hulp te
zoeken.
Opvallend is de uitkomstover dere-
latie tussen lichamelijk geweld en
seksuele dwang. Verkrachtingen
binnen een relatie komen het meest
voor bij vrouwen die ook op een an-
dere manier worden mishandeld
door hun partner. Dit brengt vaak
de nodige letsels met zich mee. Ook
tijdens de zwangerschap zijn man-
nen vaker gewelddadig dan men
zou verwachten.

Vervroegd
opstappen

onderwijzers
in gevaar

V AAG ~ Voor ongeveer 3.500jjj®n in het onderwijs die belang-
5-^8 hebben voor eerder stop-
.u^t werken gooit mogelijk de

van de betreffendeL^ et door de EersteKamer roet
ifc'.eten. Dit heeft de Algemene
V^ging van Schoolleiders

gisteren bekendgemaakt.

buigt zich pas 4 juli over
bte» - De Tweede Kamer heeft
i> , bepaald dat belangstellen-
de °p * augustus moeten ver-
*s0 n- Het betrokken onderwijs-
ft ccl moet reageren op basis
fy-en circulaire van minister
fl. pn' de late behandeling

Hfste Kamer bereikt die cir-
*Ht h scholen pas op een mo-
Vpat-mim de helft daarvan al'^Vs I? wegens vakantie, aldus

vereniging heeft nu be-
cent*P- voorhand zelf maar een

s. pt-circulaire te versturen.

Hulpverlening
De reden voor de man om geweld te
gebruiken is vooral macht en jaloe-
zie. Geweld door de mannelijke
partnerkomt in alle lagen van de be-
volking voor, zo laten deresultaten
zien. Ook leeftijd, samenlevings-
vorm, geloof of kindertal spelen
geen rol. Volgens Römkens moeten
de hulpverlening - zowel voor de
man alsvoor de vrouw- en de daar-
mee gepaard gaande deskundigheid
worden verbeterd.

'Geen gevaar'
Minister van DefensieDmitri Yazov

van de Sovjetunie zei gisteren dat
het schip, dat volgens een Noorse
televisieverslaggever door rookwol-
ken was omgeven, geen gevaar op-
levert voor het milieu. Eerder had
een woordvoerder van zijn ministe-
rie al gezegd dat er geen slachtoffers

waren bij het ongeluken dater geen
straling is vrijgekomen. Zijn verkla-
ring kalmeerde de woedende Noor-
se regering echter niet.
De Noorse ministervan Buitenland-
se Zaken Thorvald Stoltenberg
noemde het 'onaanvaardbaar' dat
Noorwegen pas acht uur nadat het
ongeluk gebeurde op de hoogte
werd gebracht. „Wij hebben hen (de
Sovjetunie, red) bij twee voorgaan-
de gelegenheden gevraagd geïnfor-
meerd te worden zodra het ongeluk
is gemeld, of zij nou hulp willen of
niet, want wij kunnen helpen. Maar
ook onze belangen zijn betrokken
door demogelijke schade en vervui-
ling." Moskou wees de Noorse hulp
van de hand omdat het de situatie
op het schip in de hand heeft.

Het ongeluk gebeurde in hetzelfde
gebied waar op 7 april een moderner
schip van de 'Mike'-klasse zonk na-
dat aan boord brand was uitgebro-
ken. Dat ongeluk kostte aan 42 men-
sen het leven. Vorige weekredde de
Noorse kustwacht alle passagiers en
een deel van de bemanning van een
Sovjetcruiseschip nadat het op een
ijsberg was gelopen.

VVD-Kamerlid Joekes
trekt kandidatuur in

DEN HAAG - Het
WD-Kamerlid Theo
Joekes (65) heeft giste-
ren zyn kandidatuurvoor een nieuwe ter-
mijn in de Tweede Ka-
mer ingetrokken. Na de
verkiezingen van 6 sep-
tember keert 'mijnheer
Joekes', zoals hij door
zijn collega-Kamerle-
den werd aangespro-
ken, niet terug in de
groene bankjes. Joekes
was het oudste en het
langst zittende (ruim 25
jaar)Kamerlid.
Naar verluidt is Joekes
gecapituleerd voor de
druk van het VVD-
hoofdbestuur. Hij had

graag nog een termijn
als Kamerlid volge-
maakt, maar het hoofd-
bestuur wil de 'nestor'
niet meer in de fractie
opnemen. Joekes be-
landde op devoorlopige
WD-lijst voor de Ka-
merverkiezingen op een
onverkiesbare 33ste
plaats. In een actie om
voorkeurstemmen te
verzamelen, zoals bij de
vorige verkiezingen,
ziet Joekes geen heil,
omdat daarmee de bro-
ze eenheid binnen de
WD gevaar zou lopen.

Bij de Tweede Kamer-
verkiezingen in 1986,
dreigde Joekes al bui-

ten de boot te vallen.
Maar 284.989 voorkeur-
stemmen waren ruim
voldoende om hem als-
nog een plaatsje in de
Kamer te bezorgen.
Vele WD-stemmers
kleurden het hokjevoor
de naam Joekes toen
rood, omdat hij weiger-
de de toenmalige WD-
minister Van Aardenne
tijdens de RSV-enquête
in bescherming te ne-
men.

Behalve ondervoorzit-
ter van de RSV-enquê-
te-commissie is Joekes
tot op de dag van van-
daag tweede onder-
voorzitter van de Ka-

mer. Verder is hij voor-
zitter van de Kamer-
commissie van Finan-
ciën, lid van de commis-
sie voor de werkwijze
van de Tweede Kamer
en maakt hij deel uit
van het presidium (da-
gelijks bestuur van de
Kamer). Joekes zal zich
nu geheel gaan wijden
aan de schrijfkunst.

" DRS TH. H. JOEKES

" ...onverkiesbare
plaats...

binnen/buitenland

Geen schadelijke
stof gevonden

in komkommers

'EN HAAG - De Rijks-
*uringsdienst van Wa-
-st> heeft bij telers en
Wingen op diverse
"aatsen in het land
°mkommers onder-
kent op de aanwezig-

van abamectine,
* schadelijke stof die
°orkomt in det insec-

dingsmiddel
ertimec. Bij geen van
6 76 monsters werdbamectine aangetrof-

Het ministerie van"VC heeft dat gisteren
"eegedeeld.

'et ministerie wijst er
op dat aba-"ectine snelafbreekt in

licht. Na twee uur
wordt nog maar 50 pro-
cent van de toegevoeg-
de hoeveelheid gevon-
den. Na een week is dat
nog maar 5 procent. Ge-
haltes lager dan 10 mi-
crogram per kilogram
zijn niet aan te tonen.

Enkele weken geleden

waarschuwde prof. dr
L. Reinders van Natuur
en Milieu voor het eten
van komkommers om-
dat deze- illegaal - met
Vertimec zouden zijn
behandeld. Dit middel
zou schadelijk zijn voor
de voortpanting, omdat
het misvormingen zou
veroorzaken.

Kort daarop heten des-
kundigen van het Rijks-
instituut voor Volksge-
zondheid en Milieuhy-
giëne echter weten dat
Vertimec niet gevaar-
lijk is. Alleen bij over-
matige consumptie (en-
kele dagen achtereen
zes kilo per dag) van
met Vertimec behan-
delde komkommers
zou mogelijk van enig
schadelijk effect sprake
kunnen zijn.

Het onderzoek van de
Rijkskeuringsdienst
van Waren wordt voort-
gezet, aldus een woord-
voerder van WVC.

Papandreou wil
coalitieregering

met communisten

ATHENE - Vanuit het
ziekenhuis probeert pre-
mier Papandreou van
Griekenland een nieuwe
regering te vormen met
de communisten als coa-
litiepartner. Papandreou
had gisteren in het zie-
kenhuis een gesprek van
25 minuten met de com-
munistische leider Hari-
laos Florakis en deed
nieuwe voorstellen om
hem over te halen deel te
nemen aan een regering
met Papandreous socia-
listische Pasok.

Papandreou deed onder
andere voorstellen die te-
gemoet kwamen aan de
communistische eis een
eind te maken aan de
schandalen waarbij mi-

nistersvan Pasok zijn be-
trokken, aldus functiona-
rissen. Het waren voor-
stellen die Florakis als
interessant betitelde.

Papandreou, die in het
ziekenhuis ligt in ver-
band met een longontste-
king en een aandoening
aan de nieren, leed bij de
verkiezingen van verle-
den week een nederlaag.

Zyn Pasok haalde 125
van de 300 zetels en de
grootste oppositiepartij,
de Nieuwe democrati-
sche Partij, 145. De door
communisten geleide
linkse alliantie bezet met
haar 28zetels een sleutel-
positie.

Volgens de grondwet
moest Papandreou zijn
formatie gisteren afron-

den of de opdracht terug-
geven, maar hij heeft
toch een naaste mede-
werker benoemd om
hem vandaag te vervan-
gen in besprekingen over
het afwikkelen van de
schandalen waarin Pa-
sok-minsters verwikkeld
zijn.

Volgens Florakis, die
kan proberen een rege-
ring te vormen als Pa-
pandreou niet slaagt, ein-
digt de formatie-op-
dracht pas wanneer de
Griekse president, Chris-
tos Sartzetakis, de op-
dracht officieel beëin-
digt. Sartzetakis is echter
niet in het land in ver-
band met de Europese
Top in Madrid.

Opperbevelhebber van marine voor Russische televisie:

'Sovjetonderzeeër had
kernwapens aan boord'

LONDEN - De bevelhebber van de
Sovjetmarine Vladimir Tsjernavin
heeft gisteren toegegeven dat de
Sovjetonderzeeër die voor de Noor-
se kust in moeilijkheden raakte
kernwapens aan boord had. Tsjer-
navin voegde daar voor Sovjettele-
visie aan toe dat de wapens in veilig-
heid waren en dat zy niet bescha-
digd werden door het ongeluk met
de kernreactor van het schip.

Een nucleair aangedreven onder-
zeeër van de Echo-2 klasse kreeg in
de buurt van Noorwegen techni-
sche mankementen nadat een lek-
kage was opgetreden in het circuit
van de reactor. Het Sovjetpersbu-
reau Tass bevestigde dat de onder-
zeeër gistermiddag werd bijgestaan
door twee kleine schepen en zei dat
het later op sleeptouw zou worden
genomen op weg naar zijn thuishaT
ven Severomorsk, bij Moermansk.
Het is het tweede ongeluk met een
Sovjetonderzeeër binnen drie
maanden in de noordelijke zeeën.

" Een Russisch vrachtschip heeft de met problemen kampende Sovjetonderzeeër op sleeptouw
genomen in richting thuishaven Severomorsk, bij Moermansk.

'Kamerbrommer' blijft op Shellrijden
DEN HAAG - De dienstbrom-
mer van de Tweede Kamer rijdl
op Shell en dat bluft zo. Shell is
de enige maatschappij die ak-
koord is gegaan met een bonnen-
systeem waardoor het Kamer-
personeel dat van de brommei
gebruikt maakt geen contanl
geld op zak hoeft te hebben. Ka
mervoorzitter Dolman zei dit gis-
teren tijdens een intern overleg
over de raming van de Kamer
voor 1990. Het PSP-Kamerlid
VanEs vond dat het contract met
Shell moet worden verbroken
omdat de maatschappij nadruk-
kelijk in Zuid-Afrika aanwezig is
en zo het apartheidsregime zou
ondersteunen. Als Van Es de
zaak wil doordrukken moet zij
de kwestie in een plenairKamer-
debat aan de orde stellen, meen-
de Dolman.

VVD en PvdA
verwijten Braks

bestuurlijke
nalatigheid

DEN HAAG - WD en PvdA, een
Kamermeerderheid, verwijten
CDA-minister Braks (Landbouw)
'bestuurlijke nalatigheid' in de bo-
terkwestie. Het optreden van Braks
tegen zuivelfabrikanten die zoge-
naamde NIZO-boter, dat is volgens
een niet toegestaan procédé ver-
vaardigde boter, bij de EG aanbo-
den, is in hun ogen volstrekt onvol-
doende. Zjj ontvingen daardoor on-
terecht subsidie.

De bewindsman had de mazen in de
wet volgens WD en PvdA energie-
ker aan moeten pakken. In een nog
deze week te houden Kamerdebat
willen beide partyen samen een mo-
tie van deze strekking indienen. Na
afloop van een beraad met de minis-
ter liet WD-Kamerlid Blauw giste-
ren weten te zullen overleggen met
de PvdA over de inhoud van de mo-
tie. Daarin moet 'op een of andere
wijze' de bestuurlijke nalatigheid
worden vastgelegd.

De WD'er weersprak de veronder-
steling dat het indienen van de mo-
tie tesamen met de PvdA bedoeld is
om Braks in de verkiezingsstrijd te
treffen. De NIZO boter-affaire is
aangebracht door PvdA-Europarle-
mentariër Dankert. Hij sprak over
een miljardenfraude waarbij ook
Nederlandse zuivelbedrijven be-
trokken zouden zyn geweest.

FNV geeft leden
niet langer
stemadvies

AMSTERDAM - De FNV treedt de
komende verkiezingen zonder een
stemadvies aan de leden tegemoet.
De vakcentrale heeft zich afgekeerd
van het automatische bondgenoot-
schap met de PvdA en 'wil het so-
ciale geweten van alle politieke par-
tijen zijn', aldus vice-voorzitter Ka-
rin Adelmund gisteren na afloop
van de federatieraad.
Daarom heeft de vakbeweging zich
er ditmaal toe beperkt een wensen-
pakket voor een nieuwe kabinet te
presenteren. Dat totale program
'Het kan anders, beter' kost zon 30
miljard gulden en lijkt op een aantal
punten dichter bij Groen Links dan
de sociaal-democraten te liggen.
Volgens Adelmund heeft de FNV
de verschillen met de PvdA in het
verleden te vaak onderschaten is de
vakbeweging te vaak teleurgesteld
in de partij. Een kabinet waar de
PvdA in zit, zal dan ook niet op on-
voorwaardelijke steun van de FNV
kunnen rekening.
„Geen enkelkabinet kan en mag er
op rekenen dat de FNV zich pro-
bleemloos voegt naar de scenario's
die in formatieakkoorden en rege-
ringsverklaringen worden vastge-
legd," aldus de nota, dieeind augus-
tus in de FNV besproken zal wor-den.

Boete
De economische politierechter
in Zwolle heeft zeven eigenaren
van Urker vissersschepen en
drie kapiteins beboet voor een
bedrag van in totaal ’352.400.
Hiervan werd ’ 72.100 voor-
waardelijk opgelegd. De bedrij-
ven stonden bijna allemaal te-
recht voor het overschrijden
van de wettelijk toegestane
quota van 1986 voor schol en
tong. De hoogste boete - ’180.000 - was voor het zeevisse-
rij bedrijf Geertruida. Dit over-
schreed het contingent gevan-
gen schol met 1,2 miljoenkilo.

Campagne
De Industrie- en Voedingsbond
CNV wil zijn ledenbestand in
twee jaar tijd met 10 procent
(5000 leden) laten groeien.
Bondsvoorzitter F. Hanko
heeft dit gisteren in Nieuwe-
gein aangekondigd. De CNV-
bond is net als de meeste ande-
re vakbonden van FNV en CNV
de afgelopen jaren geplaagd
door een fors ledenverlies.
Sinds enkele jaren is sprake
van een kentering ten goede.
De veel grotere Industriebond
FNV zag de afgelopen jarenzijn
achterban met een derde ver-
minderen tot 200.000 leden. De
CNV-bond zakte van 58.000 le-
den in '83 naar 48.000 in '86.

Lijsttrekker
Het voormalige Tweede-Ka-
merlid voor de vroegere Cen-
trumpartij Janmaat is bij de
Kamerverkiezingen in septem-
ber lijsttrekker voor de Cen-
trumdemocraten. Tweede op
de lijst is de secretaris van de
partij, mevrouw W. Schuur-
man.

Oplichting
In Vlaardingen is een 36-jarige
man aangehouden op verden-
king van verduistering en op-
lichting voor een bedrag van
circa 640.000 gulden. De man,
eigenaar van een autoverhuur-
bedrijf, heeft in anderhalf jaar
tijd elf lease-auto's verkocht en
daarvoor ’ 250.000 ontvangen.
Verder stak de Vlaardinger ’340.000 aan verzekeringsuitke-
ringen voor 17 gestolen lease-
auto's in zijn zak.

Massamoord
Vier Thaise vissers die worden
verdacht van moord op circa
130 bootvluchtelingen, zijn en-
kele dagen geleden gearres-
teerd. Dit gebeurde door toe-
doen van de enige overlevende
van het drama, de 27-jarige
Pham Ngoc, die de daders herr
kende, toen zy door de Thaise
politie publiekelijk 'getoond'
werden. Ngoc slaagde erin de
kust van Maleisië te bereiken,
drie dagen na de aanval op 16
april. De vissers vielen met
twee trawlers de vluchtelingen-
boot aan. Ze beroofden de pas-
sagiers, verkrachtten vrouwen
en meisjes en zetten het schip
in brand. De piraten sloegen
met stokken op de drenkelirv-;
gen om hen ervan te weerhou-
den zich aan drijvende vooi»-'
werpen vast te klampen.

Doodstraf
Aan mindeijarige veroordeel-
den mag in de Verenigde Sta-
ten de doodstraf worden vol-
trokken. Het Amerikaanse
Hooggerechtshof heeft met
krappe meerderheid bepaald
dat de doodstraf voor jongeren
vanaf 16 jaar niet tegen de
grondwet indruist.

Onbewoond
Irak heeft besloten een 'geïso-
leerde en onbewoonde zone' te
creëren langs de grenzen met
Iran en Turkije. De zone beslaat
een gebied van 1.200kilometer
lang en 30 kilometer breed.

puntuit
Remigratie

De Twentse gemeenten En-
schede, Hengelo en Almelo en
de gewestelijkearbeidsbureaus
willen samen met het Centrum
voor Buitenlanders Oost-Ne-
derland een regionaal bureau
oprichten dat Turken gaat hel-
pen bij terugkeer naar hun ge-
boorteland. Voor het project is
de komende drie jaren een be-
drag nodig van ruim een half
miljoen gulden. De Turken vor-
men met 13.000 personen verre-
weg de grootste groep buiten-
landers in Twente.

Zuivering
De Filippijnse ministervan De^
fensie Fidel Ramos heeft giste-
ren het ontslag en de degrada-
tie van meer dan 500 officieren
en dienstplichtigen aangekon-
digd. Het leger heeft tot deze
maatregelen besloten, zo ver-
klaarde Ramos tegen verslag-
gevers tijdens een forum, om
het te zuiveren van 'ongewen-
ste elementen. „Het leger wil
de schooiers eruit gooien en de
situatie binnen de rangen ver-
beteren."
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«3piccolos
045-719966

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

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

'8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip! van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de

I krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatstover 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermistgevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.. Rubriek bedrijven, transakties' ’ 1,50per millimeter
hoogte.

" Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's. en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén

; administratiekosten berekend.. Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
\ kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
> banknummer.

" Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
', plaatsing.
"Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
AJle 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

I personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

Vermist/Gevonden

Verl. FOTOTOESTEL Agfa
Optima pick-nickpl. Mergel-
landr. tussen Holset en
Ransdaal. Terug te bez. E.
Voerman, Karveel 0603,
8231 AG Lelystad. Tel.
03200-41177. Vak.adr.
Pension Marjo, Termaar 24,. Margraten, tel. 04457-1477.

Personeel aanbod
Ervaren SCHILDER kan nog
binnen- en buitenwerk aan-
nemen. Tel. 045-271739.

GVL RESTAURATIE, 045-
-226000. Spec. gevelreini-
ging, renov., kelderafdich-
ting, voegw., vochtwering 10
jr. schrift, garantie. Stralen
van meubels, autoplaat-
werk, velgen, chassis etc.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
Biedt zich aan voor VER-
BOUWING, renovatie, schil-
der- en timmerwerk,
bouwen van carport of gara-
ge. Tel. 045-727173.

Personeel gevraagd
Dactylo Uitzendburo vraagt met spoed

een administratief medewerker M/V voor een assurantie
kantoor met bij voorkeur een opleiding
MEAO-assurantieën B

en ervaring heeft met typen en tekstverwerking en na de
vakantie voor langere tijd beschikbaar is.

Bel voor meer inforTnatie Dactylo Uitzendburo in Beek,. Stationsstraat 9, tel. 04490-74404.
Restauraurant

Auberge Oasis
" vraagt voor het in augustus te heropenen restaurant in
Oirsbeek (voorheen in Nuth) een zelfstandig werkende kok
[ 5-daagse werkweek, 32-urige werkweek, hoog loon.
* Provincialeweg Zuid 144. Tel. 04492-1260.

Gevraagd
Taxichauffeurs

voor dag- en nachtdienst of weekenddienst.
Liefst met ervaring. Tel. 045-411159. LOO Tax

~» . __ —— :

Club 2000
« kan nog enkele meisjes

Werktijd in overl.
Intern mog.

pel. 04490-42315, Geleen.
Oactylo Uitzendburo zoekt
met spoed voor een bankre-
latie in Maastricht een

: Telefoniste m/v
met een opleiding op havo-
riivo en relevante werkerva-
ring. Een goede spreek-
vaardigheid van de franse
taal is een pre. Leeftijd 20 a
26 jaar. Dit is een full-time
Ijaan voor een langere pe-
«ode. Interesse? Bel direkt
voor meer informatie Dacty-
lo Uitzendburo in Beek, Sta-
tionstraat 9 04490-74404.
Wordt RIJINSTRUCTEUR/
TRICE. Rijschoolhouder
rfiag ook. Met Kaderschool-
éiploma. Enige erkend door
Ministerie. Examens door
mw docenten. Nieuwe dag-,
Waterdag- en avondoplei-
dingen starten snel. In Best
4n Utrecht. Na drie maan-
den kunt U al aan de slag.
Vast en zeker werk: 250 va-
catures. Vraag gratis studie-
gids. Bel (ook 's avonds)
94998-99425.
Club Pallas vrgt. nog enkele
OAMES, chauffeur aanwez.
"45-420772.
*Meisje gevr. voor Privé te
WEERT met hoog gar. loon.
Tel. 04950-43458.
MEISJE gevr.. Club Bubblesfeeleen. Werken in overleg,
\n exclusieve club. Hoge
verdiensten. 04490-42313.
Gevraagd vrouwelijke part-
Ome HULP in cafetaria'
"nackbar, lft. 18-25 jr., Tel.
Q45-213451.
Restaurant vraagt me-èewerker m de keuken voor
felle voorkomende werk-
zaamheden. Tel. tussen
n.TJO-16.00 U, 04492-2752

BECU Bouw BV zoekt voor
projekt in Düsseldorf en
Keulen: Akkoord-Verblend-
metselaars en Akkoord-Ein-
schalcolonnes. Duits verze-
kerd. Va. 16.00 uur,
Dhr. Eggen. 045-217313.
Voor onze vestiging Heerlen
is nog plaats voor: RIOOL-
INSTALLATEURS. Leeftijd
18-25 jr., LTS-niveau, erva-
ring grondwerk gewenst, i.b.
v. rijbewijs BE. Soll. zowel
telefonisch als schriftelijk
kunt u richten aan: Van der
Velden Rioleringen, afd.
Personeelszaken, Koe-
voortseweg 2, 5281 SC
Boxtel. Tel. 04116-84355.
Voor onze vestiging Heerlen
is nog plaats voor: STO-
RINGSMONTEURS. Leef-
tijd 18-25 jr., LTS-niveau,
ervaring grondwerk ge-
wenst, i.b.v. rijbewijs BE.
Soll. zowel telefonisch als
schriftelijk kunt u richten
aan: Van der Velden Riole-
ringen, afd. Personeelsza-
ken, Koevoortseweg 2, 5281
SC Boxtel, tel. 04116-84355
Met spoed gevraagd een
part-time POMPBEDIENDE
M/V, boven 18 jaar, géén
vakantiewerk. Melden bij
dhr. Maas, Texaco tanksta-
tion Loven, Palemigerboord
401, Heerlen.
Dames zin in 'n vakantie
naar de Bahamas maar nog
niet genoeg gespaard wordt
dan DEMONSTRATRICE
van Arm Summers lingerie
en je zit er zo warmpjes bij
bel Anja 045-223207
MEISJES gevr. voor privé-
werk, voor maandag woens-
dag en vrijdag 04490-45814
Holland Distributie zoekt
voor de regio Limburg en-
thousiaste STUDENTEN en
scholieren (v.a. 1 "7 jr.) die in-
teresse hebben in leuk werk
in de buitendienst, de ver-
diensten zijn zeer hoog.
Voor info bel nr. 03469-
-2169 of 06.521.33760 tus-
sen 11.00-21.00 uur.

Suppers VERSPREI-
DINGEN Hulsberg vraagt
met spoed enkele serieuwze
bezorgers voor Schaesberg/
Nieuwenhagen, Übach o.
Worms, min. leeft. 15 jr.
Aanmelden 04405-3702.
Privéhuis DONNA vraagt
leuk meisje. Inl. 045-
-227734.
Gevraagd SLAGER plm. 20
jr. voor volledig ambachtelij-
ke slagerij te Schaesberg.
Slagerij Leesmeister, Baan-
str. 1, Schaesberg.
Gevr. nette WINKELJUF-
FROUW, full-time, ca. 17-
-18 jaar. Slagerij Math Luja,
Nuinhofstr. 7, 6361 BA Nuth.
Tel. 045-241319.
MEISJE of vrouw gevr. voor
rijdend kaasbedrijf, geen
vak.werk. 045-352406.
TAXICHAUFFEURS gevr.
part-time en weekend. Pers.
mld. Hompertsweg 12 Land-
graaf^
Gevr. vr. FRITUURHULP.
Zonder erv. onnodig te soll.
Tel. 045-414175 tussen
14-17u.

Te huur gevraagd
A.s. studente zkt. kamer in
MAASTRICHT, liefst va. 1
aug. Tel. 05967-2091,
Yvonne.
Met spoed te huur gevr. huis
omg. HEERLEN. Tel.
04490-44587.

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

OG te huur
Te h. Heerlen-Zuid, Baut-
scherweg 46a; LAAG-
BOUWWONING met gara-
ge en tuin, cv. Ind.: Keuken,
gang, woonk., 1 slaapk.,
badk.(douche) en toilet.
Huurpr. ’ 550,- p. mnd. G.J.
H. Roebroek, Parallelweg
Zuid 15, Hulsberg/ Nuth.
Te h. gemeub. ZIT/SLAAPK.

’ 450,- all-in per mnd. Kas-
perenstr. 39-A, K'rade-W.
HEERLEN: te huur Sittar-
derweg/Grasbroekerweg,
appartement. Ind. woonka-
mer, keuken, balkón, badk.,
1 of 2 slaapk., berging. Inl.
Tel. 04490-43275.
Te huur te KËRKRADE-
WEST kamer met keuken,
douche, wc en slaapkamer.
Tel. 04748-2679.
Te h. vrijgezellen APPAR-
TEMENT in gem. Landgraaf
event. echtp. huursub. mog.
Tel. 045-320079.
Exclusieve CLUB te h. met
overname inventaris Midden
Limburg. Zonder contanten
onnodig te reageren. Br.o.
nr. B-1196, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Te h. 1-pers APPARTE-
MENT, all-in ’ 450,- p. mnd.
045-725595.

Onroerend goed te koop aangeboden

!!! !!! !!! Open huis !!! !!! !!!
Zaterdag 1 juli 1989, 14.00-15.30 uur, Lokerstraat 50,

Heerlen. Ruime tussenwoning m. erf, grote woonk., luxe
keuk., 3 slpk., zolder. Vr.pr. ’ 107.500,-k.k. Dit pand moet

u beslist van binnen gezien hebben!!! Van Oppen BV
Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de infofolder.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,0%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Bilzen-MUNSTERBILZEN
(België) mooi huis op 9,35 a.
4 slpks, badk. 2 wc, CV ma-
zout, living, bureel, zitpl.
keuken, waspl. siertuin en
hof. Te bez. op afspr. tel.
09-3211411744.

Puth-Kerkweg. VRIJ-
STAAND woonh. bwj. '60.
O.a. 3 slpks., sousterrain
(geheel onderkelderd, mcl.
inp. garage). Perc.opp. ca.
39 are, mcl. grote wei/boomg
Dir. te aanv. Tel. inf.
045-214389.
Te k. mooi APPARTEMENT
in Brunssumm, vr.pr.

’ 110.000,-k.k. Tel.
045-272105.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bedrijfsruimte
BEDRIJFRUIMTE te huur in
de Putstraat te Sittard, ca.
200 m2; voor winkel, werk-
plaats, kantoor etc. Tel.
04490-14065.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Kamers aangeboden/gevraagd
Te h. gevr. kamer in MAAS-
TRICHT, liefst in huis met
meerdere studenten. Stefa-
nie Waarsing, tel. 05910-
-10669.
Student zoekt WOONRUIM-
TE in Heerlen. Tel. 01729-
-9412.
Te huur grote ZIT/SLAAPK.
te Hoensbroek. Na 14.00
uur. 045-229654.
Gem. ZIT/SLPK. met cv.,
douche en keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19 Kerkrade.

2 gemeub. doorgaande ka-
mers 5 x 5 en 5 x 4 mtr als
woon- en/of slaapkamer
voor 2 a 3 pers. Tevens af-
stelruimte en binnenhof met
tuin te KERKRADE, Chè-
vremont 100 mtr va. station
naar Heerlen-Sittard-Maas-
tricht, ’ 625,- p. mnd. Inl.
045-453818 na 14.00 uur.

Kamer te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station,
tel. 045-721658. Na 18.00
uur. Tel. 045-313898.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Te k. vezelcement GOLF-
PLATEN in grijs en zwart,
ook polyester en PVC-glas-
helder. Kepers en balkhout
div. afm., vloertegels. L.A.G.
BV, Industrieweg 5, md. terr.
Borrekuil, Geleen. Tel.
04490-43985.
Te k. gebr. houten- en ijzer-
en BALKEN, bielzen, ijzeren
profielen, deuren, ramen,
enz. Matrak, Nuth. Tel. 045-
-243736.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te huur aangeb. AANHAN-
GER laadv. 2000 kg., tril -en knipplaat, 045-423699.

Zwarte golfplaat v.a. ’ 13.50
p. m2, tuinplank 15x2 cm.
geimpreg. ’ 2,95 p.m., gre-
nen schroten ’1,39 p. m.,
vloerplank 20 mm ’ 1,49 p.
m. mcl. BTW, alle dakmate-
rialen. Houthandel RIN-
KENS, Eygelshovenerweg
60, Übach over Worms. Tel.
045-319846.

Reparaties

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

stel 'Prijsopgave vooraf.
Audio Video Centr. Heerlen.

Tel. 045-728130.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Winkel & Kantoor

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

Autronic 04492-3888.

Geldzaken

Verzekeringsmaatschappij ONÖ
Heeft u problemen en U kan nergens terecht en wilt toch
Uw auto laten verzekeren neem dan eens contact op met
onze Maatschappij Onö. Niet duur en toch snel geregeld.
Inl. dag. 10.00 tot 22.00 uur (ook zaterdags morgens van

10.00-13.00 uur). Tel. 058-662799.

Geld nodig
voor aankoop auto, caravan, meubels, vakantie etc?

Leningen v.a. f 5.000,-// 50.000,-, aflossingen va. 36 mnd
Ook als u 65 jaarbent geweest kunt u aanvragen.

Kwijtschelding bij overlijden. Bel ons even

Setiakawan Financierings Mij.
Oerlesestr. 150, 5025 DD Tilburg.

Tel. 013-350105.
Na 17.00 uur

Tel. 045-720755.
Bedrijven Transacties

B en B BALLONNENEX-
PRESS, ballonnen van 65
cm. tot 9 mtr. bedrukt met U
eige n tekst. Snelle levering
020-122446.
Aangeboden ONDERNE-
MERSPAPIEREN met of
zonder financiering. Br.o.nr.
B-1258 LD. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Ter overnarne aangeb. CA-
FÉ, gemeente Heerlen/Zes-
wegen. Inl. 045-243900, tij-
dens kantooruren.

Landbouw
TUINBONEN, spitskool,
koolrabi, nieuwe aardappe-
len, aardbeien. G.v.Laar,
Heerlerweg 23 Voerendaal.

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 ivan 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.

| |?SCHAEPKENsfI r̂ |
Autobedrijf lWf I\&é ____-^/ 1979 Klimmen 1999 vy \

Jubileum-Autoshow ]
SPECIALE AANBIEDINGEN EN SUPERKORTINGEN

OP ALLE TOPOCCASIONS t

Zondag Kijkdag \
Audi 80 GLS '81 ’ 6.900,-; Jeep Aro 4x4 '84 ’ 7.000,-; (
BMW 320rood '79 ’ 5.200,-; BMW 316 groen '79 ’ 4.900,- f
BMW 320 '79 ’4.900,-; BMW 525 i '82 ’11.900,-; 'Datsun Cherry GL 80 ’2.500,-; Datsun Cherry '81 ,
f 1.500,-; Datsun AF II '79 ’ 1.700,-; Ford Sierra 1600 5- ;
drs '83 ’11.500,-; Ford Sierra 1600 5-drs '82 ’9.900,-; !
Ford Granada '83 ’ 8.500,-; Ford Taunus Station '82 '’6.950,-; Ford Sierra 2.0 ’10.000,-; Ford Fiësta rood -’1.900,-; Ford Escort '79 ’2.500,-; Ford Escort '82 I
’7.950,-; Ford Fiësta '84 ’10.950,-; Fiat Ritmo 65 '81 ►’2.950,-; Fiat 127 Sport '80 ’ 3.500,-; Honda Quintet '82 t’4.250,-; Mazda 626 '82 ’4.900,-; Mazda 626 '79 :
’3.500,-; Mazda 323 '79 ’ 1.950,-; Mercedes 200 D '79 "’3.250,-; Mitsubishi Colt '85 ’12.500,-; Mini autom. '79 (
’2.200,-; Opel Corsa 12S TR ’ 1.350,-; Opel Kadett au- :
torn. '82 ’ 7.500,-; Opel Manta GTS 1e eig. '86 ’ 17.900,-; .
Opel Manta GTE nw.st. ’8.950,-; Opel Manta 1e eig. '80
HB ’ 4.900,-; Opel Kadett 1200 S LPG '81 ’ 4.950,-; Opel
C 1200 ’ 2.250,-; Opel Ascona 2 ltr. 4-drs ’ 1.500,-; Opel

_
Corsa '86 1300 ’ 15.900,-; Peugeot 604 SL '81 ’ 1.500,-; "MG Midget ’9.750,-; MG-B rood ’ 17.000,-; Renault 18 '’6.950,-; Renault 20 TX '83 ’6.950,-; Skoda 105 S '87 j
’5.950,-; Skoda 105 L '83 ’2.950,-; Toyota Tercell 80 :
’ 3.250,-; Toyota Tercell '85 ’ 8.950,-; Talbot rolstoelverv. .
’3.950,-; Vauxhall Cavalier '79 ’2.000,-; VW Santana .
diesel bwj. '84 ’11.500,-; VW Kever '72 ’2.500,-; VW {
Derby '81 ’ 2.950,-; VW Jetta '81 LPG ’ 5.250,-; Volvo
360 GTL '86, nw.st. ’ 22.000,-; Volvo 66 '79 autom. '’ 3.250,-; Volvo 343 '79 autom. ’ 3.250,-;

Diverse inruilers vanaf ’ 1.000,-. ,
Inkoop-Verkoop auto's

goede sevice en garantie
APK Keuringsstation

(Keuring klaar terwijl U wacht)
Klimmenderstraat 110. Tel. 04405-2896. \

Alfa 164 3.0 V 6 "j
Demo, laat '88, met alarminst, radio en ABS. tSlechts 17.000 km. Ook div. jonge Alfa's 33 Junior en S. \

Alfa Romeo-dealer ;
Autocentrum Sanders BV,
Brunssum, Akerstraat 128. Tel. 045-251644. !

Aktie i
op onze prachtige euroccasions

Bij aankoopvan een euroccasion v.a. ’ 10.000,- kunt u 'kiezen uit de volgende aanbiedingen: <
- GRATIS auto tot 1990 l

Nu rijden, 1 januari 1990 betalen. <0 % rente, geen aflossing, maximaal ’ 10.000,-. J
-Keuze uit 2 financieringsvormen tegen uiterst lage rente. J

- GRATIS zonnedak

- GRATIS radio lille t.w.v. ’ 600,-.

De show kan nu beginnen
tot en met 1 juli.

Citroen van Roosmalen
Rijksweg 113, Gulpen. Tel. 04450-1450.

O
Kera

Groot aantal
BMW

Occasions
uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezwaar. Tel.
045-720200.
Voor het STRALEN van uw
velgen of ander dingen (ook
hout). Petrie, Nagelbeek 17
Schinnen. 04493-4098.
Zeer mooie SKODA 120 LS
te koop bwj. '84, vr.pr.

’ 3.750,-. Valkenburgerweg
1, Wylre.
Te k. BMW bwj. nov'B2, geh.
uitgeb. banden 205, zonned.
get. ruiten, 5 versn. verl., kl.
antr.metal. 045-256668.
BMW type '78 (motor '86)
zeer mooi APK 6-'9O, trekh.
’2.500,-. 04490-23619.
Te k. BMW 323 i eind'79,
zeer mooi, pr. ’ 5.750,-.
045-316940 na 16.00 uur.
BMW 31682, APK, kl. opal-
groenmetall., zeer mooie
auto Tel. 045-441172.
te koop Citroen AXEL kl. wit,
pr. ’5.100,-. Tel. 045-
-722351.
2 CV 6 '81, m. RES.
ONDERD. ’1.200,-. APK
mei '90. Tel. 045-718031.
FIËSTA 11 L Ghia, 73.000
km, ’ 3.250,-, sportw., als
nw. Hamerstr. 39, Heerlen.
FIESTA 11 L sportw. striping
69.000 km. APK ’4.250,-
Rotterdamstr.24, Heerlen.
Ford FIËSTA 1.1 L, bwj. '80,
APK gek., pr. ’3.500,-. Tel.
04490-22689.
Ford ESCORT 1.3 Laser,
bwj. '86, i.st.v.nw. Mgr.
Hanssenstr. 6 Nieuwen-
hagen.
FORD Fiësta 1100 Bravo,
bwj. '83, apart mooi,

’ 7.000,-. Tel. 045-725703.
Te k. Ford FIËSTA 1.1 L,
bwj. '77, APK jan. '90. Vr.pr.
’1.000,-. 045-322461.
Ford TAUNUS 1600 '79,
mooie auto APK juni '90
’1.500,-. Tel. 045:325671.
Opel Kadett Caravan diesel
5-drs '87; Kadett 1200 '85;
Ford Escort 1600 CL '86;
Ford Escort 1100 Bravo '86
en '85; Ford Scorpio 2.0 iGL
'85; Ford Sierra 1600 4-drs.
'86; Ford Sierra 1600 3-drs,
LPG, '85; BMW 316 5-drs.,
5 versn. '86; Ford Escort
1300 '81 ’5.750,-; Opel
Rekord 2.0 '80 ’3.500,-;
Ford Taunus 1600 '81; Fiat
Ritmo '83 ’4.750,-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Autobedrijf Stan
WEBER, Baanstr. 38
Schaesberg. 045-314175.

AiUTO'S. Hallo Opgelet! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-yoor Uw auto. 045-411572.
SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.5 GLX '86 '87 en '88;
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. Seat Ronda 1.2 L
'87, VW Golf '80, Opel Cor-
sa 86. Opel Kadett '80,
BMW 320 '79, Mitsubishi
Saporro '81; Inruil en financ.
mogel. Donderdags
koopavond

AUTOBEDRIJF E. Custers.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan: Mercedes
200 W 124, t.'B6, verl. sport-
velgen, alle extra's. BMW
520 i t'B3 m. stijl, alle extra's.
’13.500,-. Opel Ascona
Hatchback 1.6 S t.'B3
’7.900,-; Golf diesel t. '80
in nw.st. ’ 4.500,-; 5 x Golf
1600 autom. schakel '77,
'78, '79 va ’1.000,-; Fiat
uno 55S t. '86 ’9.000,-;
Ford Fiesta 1300 RS 2. '81
’3.400,-; Mitsubishi Galant
1.6 GL LPG t. '82 ’3.900,-;
Peugeot 305 t. '81 ’1.700,-;
Fiat Ritmo 75 CL t. '84
’4.900,-; Opel Manta 20
GTE aut. t. '80 i.z.g.st.

’ 6.900,-. Opel Manta i 200
uitv. t.'79 ’5.900,-. Ford
Escort '82 sportvlgn

’ 6.900,-; Toyota Carina t.
'80 ’ 2.400,-; Fiat Ritmo 75
CL t. '80 ’1.900,-; Alfa
Sprint t.'B2 ’4.900,-. Audi
80 CL diesel, nw. motor t.'B3
’6.750,-. Talbot Samba LS
t'B3 ’ 2.900,-. Zastava
Yugo t. '84 ’2.900,-. 2x
Datsun Cherry t'Bl, '82 v.a.
’2.700,-. 2x Renault 18 TS
Stationcar t.'Bo '82 v.a.
’2.900,-. BMW 320 t. '76,
sportvlgen ’ 1.700,-. Skoda
120 LS t.'B4 ’ 1.900,-. Ford
Escort 2000 RS t.'79
’2.900,-. Alfa Alfetta t.'79
’1.900,-. Opel Rekord 20
S, LPG t.'79. ’ 2.200,-. Ford
Fiesta t.'79 ’2.100,-. Volvo
345 DL t. '81 ’ 3.900,-Hon-
da Accord t.BO aut.
’2.100,-. 2x Simca 1307 t.
'80 ’1.200,-. Allegro t.'77
’900,-. Ford Escort '79
’2.100,-. 2x Honda Civic t.
'82 ’4.900,-. Opel Manta
1900 HB t'Bo ’3.900,-. VW
Polo t'7B ’1.700,-. Citroen
GS t. '81 ’1.500,-. Opel
Ascona 1.2 t.'79 ’ 2.600,-.
Div. goedk. inruilers. Alle
auto's met APK, tevens alle
reparaties. Geop. ma t/m vr.
10.00-19.00 uur, 's zater-
dags tot 17.00 uur. Inruil en
financiering mogelijk.

MERCEDES 200 D bwj. '87,
pr. mcl. BTW en BVB. Tel.
34490-14065. ;
Te k. MERCEDES 190 E
automatic, bwj. '83,'k1. wit,
t/erl. model, met veel
access. Te bevr. Eindstr. 27,
Schinveld. Tel. 045-255443.
Te k. MINI spec. 78, ’ 850,-
-04406-12690.
Te R. MITSUBISHI Saporro
bwj. '80 met APK ’ 2.500,-;
Opel Kadett city bwj. '79 met
APK ’ 1.200,-. mr. mog. Tel.
045-228570 na 17.00 uur
045-216677.
Nissan CHERRY 1.3 bwj.
82 APK 3-'9O i.g.st.
f 3.500,- 045-421603 na 18
KADETT 12S Hatchback '83
zeldz. mooi. Kerkraderweg
166, Heerlen.
KADETT 12 S APK 69.000
km. zeer mooi ’ 6.950,-.
Herlongstr.43, Heerlerbaan.
Te k. Opel KADETT, bwj.
83, kl. wit, pr. n.o.t.k. Tel.
045-751833.
Te k. Opel KADETT caravan
1.6 diesel, bwj. '86. Te bevr.
Eindstr. 27, Schinveld. Tel.
045-255443.
Te k. PEUGEOT 104 SL t.
'80 i.z.g.st, APK 6-'9O, vr.pr.

’ 1.750,-. 045-220665.
Te k. RENAULT 5 TL bwj.
'81, APK '90, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.400,-. Tel. 045-713208.
Te koop RENAULT 20 TS,
bwj. '82, i.z.g.st. Tel. 04750-
-10309.
SEAT automobielbedrijf
Primair Sittard Industhestr.
25, (Handelscentrum Ber-
gerweg) tel. 04490-14364
biedt met garantie te koop
aan: Renault 21 GTS '87;
Seat Ibiza 12 XL '89, Fiat
Uno 45 S '86; Citroen 2 CV 6
Iransaat '83; Panda '81;
Mercedes 230 E nov. '81
autom.; Mitsubishi Colt '79;
Seat Ibiza 1200 Gl '86; Inruil
en financiering mogelijk
Donderdags koopavond.

Te k. SUZUKI-BUSJE met
i/erh. dak t. ST 90 O bwj. '82
f 2.500,-. iedere keur. toe-
gest. 045-720667.
Suzuki Jeep CABRIOLET
duurste uitv., type SJ 413 L,
'88, kl. wit, 30.000 km, Iste
eigen., schadevrij, verk. in
abs. nw. st., vr.pr.
’16.750,-. 045-423265.
Mooie TOYOTA Starlet DL,
bwj. '80, APK 6-'9O, vr.pr.
’2.650,-. Tel. 045-225913.

Volkswagen PASSAT
Variant diesel type '83, APK
gek. i.z.g.st., vr.pr. ’ 7.500,-
Tel. 043-644172
VW KEVER 1302 LS, 1500-
-motor, bwj. '73, veel extra's.
Tel. 04498-57991.
GOLF diesel bwj. 77, APK
gek. '90, zeer mooi, pr.

’ 1.650,-. Tel. 045-410750.
Koopje VW BUS i.z.g.st., pr.
’3.400,-, t. '81, APK-gek.
Broekstr. 62, Schinveld.
VOLVO 343 bwj. '79, APK
tm. juni '90, i.z.g.st.
’2.150,-045-720951.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
NIEUW, te k. gevr. alle mer-
ken auto's, (ook sloop en
schade). Tel. 045-416239.
Ford TAUNUS 2.0 L autom.
bwj. '80, APK juni '90

’ 1.850,-. Tel. 045-720951.
Tek. Ford ESCORT 1300 L,
APK, bwj. '79, pr. ’1.450,-.
045-725576.
MERCEDES rev. motoren
en cyl. koppen. OM 314, 4
cyl., 80 pk, OM 352, 6 cyl.
130 pk. Auto Feyts 04759-
-1896.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel. 045-254081
T.e.a.b. Simca Chrysler
1308 GT, carross. nog goed
en motor is stuk. Tel. 045-
-322187 tuss.l3.oo-18.00 U.

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

Auto onderdelenen accessoires

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

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

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

Gebruikte en nieuwe ON- Goede gebruikte onder-
DERDELEN v. jonge scha- delen voor alle types van
de-auto's, Deumens Haef- alle merken. ROBBY'S -
land 20 Bruns. 045-254482. auto-onderd. 045-224123.

(Brom)fietsen
OPA-omafiets, dames-, he-
ren-, kinderfietsen, cross-
fiets. Tel. 045-257371.
FACO-UITLAAT Vespa
Ciao nu ’59,-. Bromfiets-
specialist Math Salden
Limbricht.
Div. VESPA'S CIAO, ook
onderdelen, inruil mogel. H.
Kruisstr. 65, Grevenbicht.
Tel. 04498-57844.
Nergens goedkoper! Plm.
100 fietsen ATB-, race-,
trim-, Oma-, D en H- en
Crossfietsen. Banden, on-
derdelen, reparaties en
bromfietshelmen. TYP-
HOON Marisstr. 14 Geleen-
Zuid. 04490-49237.

Te k. YAMAHA DT, heel
mooi, bwj. '86. Eindstr. 37
Bingelrade.
Te k. Gazelle RACEFIETS
A/B frame afgebouwd met
campagnolo, mt. 52, nw. pr.
’3.200,-, nu voor ’ 1.800,-.
2jr. oud, Seghemanstr. 62,
Kerkrade.
Te k. Puch MAXI en heren
renfiets. Anjerstr. 8, Schin-
veld. Tel. 045-256719.
Te k. HERENFIETS m. ver-
snell. splinternieuw. Tel.
045-321231.
KINDERFIETSEN! Div.
soorten. Fa. H. Plas en Zn.
Schildstr. 36, Treebeek-
Brunss. Mauritsw.s2, Stem.

Sport & Spel

T.V.C. JO JO BOYS
Vraagt tafelvoetballers. Alleen talent en goede wil is

voldoende. Tel. ml. 045-226620

Weg. emigratie te k. compl.
FITNESS uitrust, te bevr. na
17.00 uur Kasteellaan 50,
Hoensbroek.

Te k. BILJARTTAFEL, i.z.g.
st„ afm. 108 x 210, mcl. sel
ballen en 4 Keus. Te bevr.
na 18.00 uur. 04405-2859.

Vakantie en Rekreatie
HULSHORST (Veluwe) te h.
-6 a 8 pers. Stacaravan, voll.
inger.; met zwembad; vrij
vóór 8/7 (half geld) en vrij na
12/8. Tel. 03413-1258.

VAKANTIEWONING 4-
pers., 1-7 t/m 15-7 ’448,-
p.wk., en 15-7 t/m 29-7

’ 504,- p.wk. Geen bijko
mende kosten, wegens an-
nulering. Tel. 05910-22293.

Door omst. Vrij v. 1 tot 8 juli.
Inger. CARAVAN in Heim-
bach-Eifel. Tev. na 12 aug.
045-721780 bgg 316082.

CARAVAN te huur in Heim-
bach (Eifel) en Roggel. S.
Degenkamp. 045-211705.
Bij particulier, 3 min. van
strand en Kurhaus. Grote
familiekamer ml. M.W.
vermey, Middelburgsestr.
51 2587 CT Scheveningen.
070-545866

Caravans
■■■ ——-Te k. CARAVAN merk Wilk

Spert, voortent z.g.a.n. vas-
te standplaats Camping El-
fenmeer, Pr.n.o.t.k. Tel.
04750-22435 na 17.00 uur.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
Alleen voor de echte genieter...
Eroslijn 06-320.321.22

50 c/m

(Prcrfïeiczt:/ *g|j.
Goedemorgen

Proficiat mam met Uw
verjaardag van Wiel, Netty,

Peter, Jeanny en Wielly

Geslaagdj
Feliciteer uw zoon, dl

vriend of vriendin vi
rubriek'PßOFlClAT'v
Limburgs Dagblad. G

advertentie op bij e«
onze kantoren of infc

via telefoonumrrt
045-719966 naar

mogelijkheden. U 2
plezier van hebb<

Als u ons voor 12 uur'
gens belt, staat uw P
LO devolgende dag a
Limburgs Dagblad. Te,
719966. '

ma. t/m vrijd. v.a.: 14 uur t/m 2 uur Tel. 045-311'
Paradiso bar Landgraaf ,'

Is de spanning thuis om te snijl
even langs de

Riversideclub
rijden!!!!!

E-9 afslag Echt Ohé en Laak, 100 meter voorbij ca 1
de Maasterp. Open van ma. t/m vrijd. van 14.00 t/rt

uur. Tel. 04755-1854.
Creditcard accepted.

Gezellig flirten met zn tienen en...

Flirt-Box 06-320.330.0
Gezellige dames

charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hot'

Tel. 045-311895.

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

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

Piepshowbox
Alle meiden zijn uit de

kleren, nou jij nog!!
06-320.325.44 - 50 et p/m

De Sabbelbox
Hollands heetste meiden
bellen. Hier geen bandjes

live sex!!
06-320.325.69 - 50 et p/m
Bij de slager trok ze een

nummertje! Wat kocht ze?
06-320.323.55. Jouw
sexverhaal

inspreken: 010-4297085.

Teleservice
Draai eerst 06-320 en dan
PORNO-LUISTERLIJNEN

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

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

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

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

NIEUW:
SEX'O'FOONAUTOMATIEK

06-320.320.11
Toetsof draai je eigen

sexverhaal!
NIEUW:

SEX'O'FOON BOX
06-320.329.50

Metéén de bestesexbox
met meisjes van de

Sex'o'Foon als operators.
HARRY'S GAY BOX

06-320.330.11
HOMOBOX

06-320.325.50
t De tweegrootste
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PARTY-LINE
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50et p.m. Méér info in de
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i bet je de
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06-320.325.14-50 c.p/m
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alles mag, alles kan!!

| Lekkere meiden!!
Zoek je 'n lekker ding?

\ Sex Contact Lijn- Bel:06-320.320.33(50 cpm)
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maar 2 kwartjes p.r^r

320*325* j*
Hardsexïe

Keihard de Lekkers j
maar 2 kwartjes p.C ir

320*325*^'
Rijpe vrouw' *Tante Ria, 40 ja3l^

50 et. p.m. bel me

320*325^ j
Hardlesb!

2 kanjers tegelijk,
Maar 2 kwartjes p.f1h

320*324* jj
Contactburei?]

Yvonne , &
Bemid. v. diskrete adrj 't

Inschr. gevr. 04490-2' 't
Sittard.. 't

-iiDonna-Man r<
met haar 7 vriendin' J
045-227734/ 2297] h
i hIs vreemd gaan je"

hobby? vind je se*
belangrijkste? bel(J
Friemelbo^

06-320.325.20 - 50 0 *met zn tienen of ag »
Zin in sex met iernde'
je nog niet kent6? proD

iemand te versieren
beurtbox

06-320.325.34- 50 «■
ook met zn 2en apj

Glibberen en glijden *
bij de l<

likbox J06-320.325.36 - 50jjLvoor sexcontacten n*
tienen of met 'n paafj
Wil je vreemd gaan?!* nzeggen watje wil!! ga39

alleen om sex? f

De Jeukbo^06-320.325.16-5031)
Direkt snel contact {?. JL.I.V.E. Afspreek»'06-320.320;!
Voor 81, SM, Paren e<['"Erotische Afsprake'
06-320.325 1 e

_'Buurman/buurvrouw, *,
veel jj

Erger ;
luister stiekem mej'

06-320.326.01 (505

Thai Privé;
Suffolkweg 13, W**,

04950-42966^ ,
Anita !

privé met escort ook V\045-352543^-Voor Piccolo's j
zie verder pagin^ »

| /EPVICE RUMMEKJ
VOOR ALLE TYPEN ||
ZWEMBADEN 0M
OOK " opzetbaden

" chemicaliën

" toebehoren

naar HYDRAFLEX/NUTH
KATHAGEN 4, TEL. 045-243131 j.



Generaal
riskeert
doodstraf

| jVANA- De Cubaanse gene-
-1 Arnaldo Ochoa, die van

\e 'Sssmokkel wordt beschul-js^ riskeert de doodstraf. Hij1,1 niet meer worden gered,"
"''t in een rapport van Raul
f r°' de tweede man van het

baanse regime. Hierin staat
i' Ochoa als „afschrikwekkendmAfbeeld" moet worden gestraft
t het proces, dat zondag in Ha-
t 'a is begonnen.

)( \ eretribunaal dat uit 47 hoge

'eieren bestaat, vergadert ach-
tfi Sesloten deuren op een ge-
lTl gehouden plaats. Het zal
/T>oa's gedrag onderzoeken en

1 waarschijnlijk degraderen,
"T*iïa hij voor een krijgsraad

Tot zijn arresta-
al ,^P 12 juni gold Ochoa als een. * van de castristische revolu-

' Televisiebeelden toonden
/ e de generaal, in uniform met- *'jn onderscheidingen opge-
«l 'd, de aanklacht onbewogen
J goorde.
k; rapport schilderde Ochoa af
fleen handlanger van het Me-
f een Colombiaans
t als een smokke-

' van ivoor en diamanten, en
ij J.c orrupte verrader van het va-

'and. In de hoop een „typisch
ptalistische ondernemer te
iH^en "" zou Ochoa zich hebben
'pend van een „uitzinnig po-- 'sme" om Fidel Castro's oor-
I Svoering in Angola te bekriti-en.

'i arnemers menen dat deze be-- )v
u 'digingen de beweringen

i en van generaal Rafael del
*y< die in 1987 naar de VS

'ij^tte. De val van Ochoa hangt
(l, ns hem samen met een mis-
l^e coup van hervormingsge-

" «e legerofficieren.

Sceptisch
Hoewel hij als burgemeester van
Sjanghai open stond voor economi-
sche hervormingen, is Jiang voor-
stander van centrale economische
planning en niet al te snelle hervor-
mingen. Met een Politburo, waarin
de conservatieven in de meerder-
heid zijn, twijfelen westerse diplo-
maten daarom of de economische
hervormingen op de lange termijn
wel zijn gegarandeerd, vooral als de
84-jarige Deng Xiaoping wegvalt.

Jiang wordt niet in staat geacht om
Deng op te volgen. Een serieuze
vkandidaat is president Yang Shang-
kun, die Deng steunde in zijn be-
sluit om het leger tegen de studen-
ten in te zetten.

Veelbetekend is datYang op defoto
van de nieuwe opstelling van het

potitburo lachend in het midden
stond, ter rechterzijde geflankeerd
door Qiao Sji en links door Jiang.
Generaal Yang is geen lid van het
Politburo.
Een andere potentiële opvolger
voor Deng is Qiao Shi, het hoofd
van staatsveiligheidsdienst, die nu
verantwoordelijk is voor de heksen-
jacht op de studenten en andere
door de partij gebrandmerkte con-
tra-revolutionaire rebellen. Hij
wordt gesteund door de 87-jarige

Peng Zhen, een invloedrijke partij-
veteraan.

Maar westerse diplomaten geloven
niet dat de rol van Zhao Ziyang met
zijn afzetting als partijleider is uit-
gespeeld. Zhao heeft vanaf 1973 inde top van de partij van meege-
draaid. Tien jaar als premier en an-
derhalf jaar als partijleider. Hij was
ook vice-voorzitter van de centrale
militaire commissie, in welke func-
tie hij herhaalde bezoeken bracht
aan de troepen.

Zhao heeft vooral onder jonge her-
vormingsgezinde officieren in het
leger en bij de jonge gardein de par-
tij veel aanhangers. De demonstra-
ties van vorige maand toonden aan
dat hij onder het volk populair is.
Een come-back wordt niet uitgeslo-
ten. Per slot van rekening, zeggen
westerse diplomaten, is het Deng
tweemaal overkomen dat hij van al
zijn functies werd ontheven. In 1966
tijdens de culturele revolutie en in
1976. Maar hij slaagde steeds weer
terug te komen.

" Jiang Zemin, de nieuwe secretaris-generaal van de communistische partij van China die -naar westerse diplomaten menen - voorlopig aan de behoefte van partijveteraan Dena'Xiao-ping voldoet.

erzekering SLM dekt schade van vliegramp
- De maatschappij-

!ftaarbij de SLM zich verzekerd
c:>o' dekken de schade van de

'W?mP van 7 juni. De SLM-1^ sPoedige afwikkeling van de
i«,t na. Dit heeft de advo-
»j i, g.an de SLM, mr W.H. van Ba-

* slsteravond bekendgemaakt.

" 6 bedoeling van de SLM om
'tist termiJn een eerste bijeen-
iOm te beleggen tussen vertegen-
i<it^al^?rs van overlevendenen na-
I i\j pden en de advocaten van de; ifQc ''md vorige week dreigde de

'_<jtaat mr A. Willenborg, die op-

' Stv?ol6lls zestig nabestaanden,
*H rt met een kort geding. Zy
5 auidelijkheid over de vraag
IHp nabestaanden aansprakelijk,n stellen voor de vliegramp.

advocaat mr
ri a L a*. die de belangen van zon
!. ty^j-aanden behartigt, werd vo-
°atenu door een Amerikaans ad-

rntoor benaderd met de
'M-vf g dat volgens hen het

egtuig was geleasd bij een■ Iigt anse vliegtuigmaatschap-
advocatenkantoor, Spiezer

"■ lai?,Use pc ' bood Haakmat aan
&ke n pns zlJn chënten te onder-

de'tot nu toe onbekende
"Ove-pPPiJ, op grond van de lea-

enk°mst aansprakelijk kon[ en gesteld.

Bekentenis leidt lot nederlaag Japanse regeringspartij

Sexcontacten met geisha
funest voor premier Uno

Van onze correspondent
TOKIO - De door corruptie ge-
plaagde Liberale Democratische
Partij in Japan is in ernstige verle-
genheid gebracht door de onthul-
ling van een geishavoor detelevisie,
dat premier Sosuke Uno haar be-
taalde voor geleverde sexuele dien-
sten. De bekentenis van de geisha
leidde tot de nederlaag van de rege-
ringspartij bij tussentijdse verkie-
zingen in een van haar bolwerken.

Wapperend met een bruine envelop
waarop Unos naam en zijn kantoor-
adres staat, onthuldeMichiko Naka-
misi dat daarin een bedrag van
30.000 gulden zat, de eerste betaling
voor de sexuele diensten die zij over
een periode van vier maanden heeft
verleend aan de regeringsleider.

„Ik moest komen opdraven, zodra
hij mij nodig had," zei Michiko, de
geisha, metwie Uno een buitenech-
telijke affaire had. Zij vertelde, dat
zij aanvankelijk gebonden was aan
de erecode van de geisha, een tradi-
tionele gastvrouw, die zakenlieden
en politici tijdens hun intieme bij-
eenkomsten gezelschap houdt.
Zij onthulde dat Uno een ijdele man
is en graag opschepte en de vrou-
wen niet netjes behandelde. Zon
man verdient het niet om premier te
worden, vertelde zij. Michiko Naka-
mishi die een toevlucht heeft ge-
zocht in een boeddhistsiche tempel,
vertelde dat een boeddhistische
priester haar had geadviseerd om
haar verhaal op de televisie te ver-
tellen. Het werd zondagavond, ter-
wijl de kijkdichtheid op zh'n hoogst
was, uitgezonden en op het ogen-
blik dat de mensen nog naar de
stembus gingen in een gebied dat
een traditioneel bolwerk was van de
regerende LDP.

De LDP-kandidaat van deregering
verloor van de socialistische kandi-
date, die in haar verkiezingstoe-
spraak van leer was getrokken te-
gen de affaires van premier Uno. De

kabinetsecretaris gaf later toe, dat
de escapade van de premier heeft
bijgedragen tot de nederlaag van de
partij.

Nederlaag
De regering vreest een nederlaag
van deLDP bij de komende tussen-
tijdse verkiezingen voor Tokio en
de helft van het Hogerhuis.

De vrouwenorganisaties in Japan
hebben het aftreden geëist van pre-
mier Uno. Maar Unos echtgenote,
Chiyo, verklaarde te geloven, dat
haar man een trouw echtgenoot is.
Sosuke Uno is de opvolger van pre-
mier Noboru Takeshita die onlangs
het veld moest ruimen wegens zijn
betrokkenheid bij de Recruitaffaire,
een wijdvertakt corruptieschan-
daal.

" NOBORU TAKESHITA... plaats gemaakt voor
Sosuke Uno ...

Programma
Maar liefst 2600 wijzigingsvoor-
stellen waren door de verschil-
lende VVD-afdelingen inge-
diend op het concept-program-
ma, dat was opgesteld door een
commissie onder voorzitter-
schap van oud-minister Edzo To-
xopeus. Het concept oogstte, in

de periode dat een politieke cri-
sis nog achter dehorizon Verbor-
gen lag, alom lof om de milde, so-
ciaal-liberale toon. Daarmee kon
Voorhoeve de door hem zo be-
geerde middenkoers varen, en de
coalitie met het CDA na 1990
voortzetten. Het waren de libera-
len zelf dieroet in het eten sme-
ten.

Niettemin zijn toon en inhoud
van het programma de afgelopen
dagen volledig onaangetast ge-
bleven. Slechts een handjevol
wijzigingen haalde de eind-
streep. In definanciële paragraaf
werd slechts voor 500.000 gulden
veranderd. Er was discussie, ze-
ker, over de inpoldering van de
Markerwaard, de noodzaak van
kernenergie, Smit-Kroes' vin-
ding van elektronische tolhef-
fing, de defensiebegroting, en
over de wel erg vooruitstrevende
milieuparagraaf.
Maar niemand waagde het om de
partijtop te trotseren. De debat-
ten werden snel gesloten, en bij
minder beduidende onderwer-
pen voortgezet. Ginjaar hielp ge-
regeld een handje: „Trekt u dat
amandement in?" „Weet u zeker
dat u stemming wilt?"
Op een lange traditie van pro-
grammatische debatten heeft de
VVD nooit kunnen bogen. Strijd
binnen de partij ging, indachtig
het motto 'de mens centraal' al-
tijd over de kandidatenlijst. Maar
ook volgende week, wanneer die
lijst definitiefwordt vastgesteld,
moet de partij kalmte blijven uit-
stralen. Met Nijpels op een vijfde
plaats is even een wapenstil-
stand bereikt. Er zal in alle beslo-
tenheid nog wel worden gevoch-
ten om de plaatsen 20 tot en met
30, die net wel of net niet recht
geven op voortzetting van de po-
litieke carrière. Een aantal Ka-
merleden en staatssecretarissen
als Dees en Evenhuis voert een

stille lobby. Maar voor het overi-
ge heeft een ieder zich in zijn lot
geschikt, zoals vice-premier Ru-
dolfde Korte, die als achtste toch
laag is geklasseerd, maar dat
roemt als 'een mooie plaats.
Rust is het belangrijkste medi-
cijn. In het interne campagne-
overleg is het voorkomen van ru-
zie als hoogste prioriteit gesteld.

" JORIS VOORHOEVE
...ongeschikt voor rechts-

populistische straatvechterij.

binnen/buitenland

Keuze van Jiang tijdelijke? - Come-back Zhao Ziyang mogelijk

Deng nog de machtigste
Van onze correspondent

'GAPORE - De verschuivingen in de partijtop laten zien
Deng Xiaoping het nog altijd voor het zeggen heeft in Chi-
Ondanks het feit, dat hij geen posten meer bekleedt in het
itburo en het Centraal Comité, is de 84-jarige partijveteraan
'erkort de sterke man die achter de schermen de lakens uit-
f. De benoeming van de nieuwe partijleider is duidelijk
keuze geweest. JiangZemin, metwie hij al voor het bezoek
1Sovjetleider Gorbatsjov in mei contact had gelegd, is voor
*g wellicht de juiste man.

I?) een technocraat, heeft in de
'J geen machtsbasis en geen
'en met devele groepen binnen
leiderschap. Doordat hij zijn-
de topfunctie aan Deng te dan-
is hij hem loyaliteit verschul-■ Anderzijds kan Deng Jiang,

als het hem uitkomt, als een bak-
steen laten vallen. Dat overkwam
Hu Yaobang en Zhao Ziyang. Bei-
den waren protegés van Deng.

Het is daarom onvermijdelijk, dat
wanneer de bejaarde Deng komt te
overlijden, de positie van Jiang zal
wankelen. Voorlopig beantwoordt
Jiang aan de behoefte van Deng en
de andere leden van de oude garde
om een niet al te sterke partijleider
te hebben, iemand ook die tegen-
wicht biedt aan premier Li Peng.
Deze tracht het al te snelleeconomi-
sche hervormingssproces, door
Zhao in gang gezet, af te remmen.

Afwijzing
Als de zondag ge-
houden verkiezin-
gen voor het Euro-
pees Parlement naar
de Bondsdag ver-
taald worden, zou de
regerende centrum-
rechtse coalitie van
CDU/CSU en FDP
alleen een meerder-
heid in het parle-
ment achter zich
krijgen, als ze een
pact sluit met de Re-
publikaner. In de-
cember 1990 staan
de volgende verkie-
zingen voor de

Bondsdag op de
Westduitse politieke
kalender.
Overigens hebben
bondskanselier Hel-
mut Kohl, die ook
voorzitter van de
CDU is, en secreta-
ris-generaal Heiner
Geissler van de,
christen-democraten
elke vorm van sa-
menwerking met de
Republikaner cate- 1
gorisch uitgesloten. .
De Westduitse mi-v
nister van financiën,
Theo Waigei; sluit
een andere mogelij-
ke oplossing - een
„grote coalitie" tus-*
sen CDU/CSU en de
sociaal-democrati-
sche SPD - vrijwel'
uit. Dat zou „de aller-'
laatste optie" zijn,
zegt de 'sterke man'
van de CSU in een
vraaggesprek met
het weekblad Der
Spiegel.

Verschillen
Een van de gevolgen van meer ma-
noeuvreerruimte voor een actief
eigen bijstandsbeleid is dat er
meer verschillen tussen gemeen-
ten onderling zullen gaan bestaan.

„Een keuze voor decentralisatie is
ook een keuze om een bepaalde
mate van ongelijkheid te accepte-
ren," aldus de staatssecretaris.

Hij pleitte er ook voor om in VNG-
verband (Vereniging van Neder-
landse Gemeenten) een overeen-
komst tussen rijk en gemeenten te
sluiten over de bijstandsverlening.
De rijksoverheid is daar graag toe
bereid, zo liet De Graaf weten.

Toon en inhoud van programma onaangetast gebleven

VVD klapt zichzelf moed in
Van onze parlementaire redactie
AMERSFOORT - Doodstil is het
in de VVD, benauwd als de libe-
ralen zijn voor opnieuw een
wanklank. De recente broeder-
moord en afstraffing bij de ver-
kiezingen voor het Europees
Parlement hebben diepe sporen
nagelaten in het liberaal gemoed.
„Aan de niet stemmers en de
niet-meer stemmers op ons zeg
ik: de boodschap is goed ver-
staan," zei partijvoorzitter Leen
Ginjaar in Amersfoort bij de ope-
ning van de algemene ledenver-
gadering. Daar stelde de WD
haar verkiezingsprogrammaop.
Maar geen enkele prominente li-
beraal waagde zich eraan de weg
uit het dal te wijzen.

De VVD zit letterlijk met de
brokstukken van dezelf gekozen
kabinetscrisis en partijstrijd.
Brokstukken als het 'sociaal-li-
berale' verkiezingsprogramma
en de noodgedwongen rechtse
toon in de strijd om de kiezer.
Maar ook de twijfel of Joris
Voorhoeve er als lijsttrekker in
zal slagen de electorale achter-
stand weg te werken, en de we-
tenschap dat de problemen rond
bij voorbeeld Nijpels nog altijd
niet opgelost zijn. Met wat hulp-
middelen worden die delen bij
elkaar gehouden, in de hoop dat
ze de druk van de verkiezingstijd
kunnen weerstaan. Voor het ove-
rige praat men er liever niet meer
over.

Wijsheid
De tweede hoogste campagne-
wijsheid is vooralsnog dater niet
al te offensief en agressief opge-
treden zal worden. De WD moethet verloren gegane krediet weer
herwinnen, het beeldvan een fat-
soenlijke, solide partij restaure-

ren. Het zal al lastig genoeg wor-
den met het meest linkse WD-
programma aller tijden de slag
om de rechtse kiezer met het
CDA aan te moeten gaan. De
campagnemanagers hebben be-
dacht dat dat gevecht het beste
kan worden gevoerd door geen
ondoordachte aanvallen uit te
-voeren op het CDA. Het is een
paradoxale strategie, ingegeven
door het feit dat Joris Voorhoeve
gewoon ongeschikt is voor
rechts-populistische straatvech-
terij.

Voorhoeves 'voordracht over de
stimulerende staat' was dan ook
uiterst gematigd. Hij bereed alle
beproefde VVD-stokpaarden: de

criminaliteit en de lastenverlich-
ting, de socialistenhaat en de be-
tuttelende media-politiek van
het CDA. Om niet te zeer te pola-
riseren, schrapte hij uit de oor-
spronkelijke tekst nog een paar
steken in de richting van het
CDA. Het was een grijsgedraaide'
plaat, waarvan denaald ineen in-
middels bekende laatste groef
bleef steken: de bootvluchteling.

Trouwe volgers van Voorhoeves
redevoeringen zijn inmiddels be-
kend met het verhaal, dat hij al
een paar keer eerder afstak: een
Zuidviëtnamese bootvluchteling
die in Nederland economisch
carrière maakte, en nu als WD-
mascotte fungeert. De liberale
droom anno 1989, het klonk een
beetje 'klef, over het randje van
het valse sentiment heen, maar
de liberalen genoten.

" LEEN GINJAAR
...de VVD is terug van

weggeweest...

Terug
'Joris is weer terug' prees de een
de rede, terwijl een ander opge-
lucht vaststelde dat Voorhoeve
zijn academische toon heeft la-
ten varen en al grappend 'comj

municeert' met de zaal. Want de
twijfel knaagde zo diep in het li-
berale gemoed, dat ook Voorhoe-
ve werd meegezogen met het zin-'
kend partyschip. Vorig jaar trot-'
seerde hij nog met succes in de
Tweede Kamer premier Lubberd
en diens hersenschimmen. Sinds
dat moment ging het bergaf-:
waarts met de VVD en haar voor-
man. Hij is niet de charismati-
sche leider die de VVD nodig
heeft. Maar hij is nu eenmaal de
leider, en dat is in de huidigever-
houdingen al heel wat. Dus klap-
ten ze zich de handen blauw.
Leen Ginjaar zag in de rede een,
'bewijs dat de VVD terug is van
weggeweest. Dankbaar namen
Voorhoeve en de Zuidviëtna-„
mees het applaus in ontvangst.

Helft kiezers
CSU achter
coalitie met

Republikaner

HAMBURG/BONN
- Ongeveer één op
de drie Westduitsers
die op de CDU van
kanselier Helmut
Kohl stemmen (32
procent) staat niet
vijandig tegenover
een coalitie tussen
de christen-demo-
craten en de Repu-
blikaner. Van de
CSU-kiezers ziet 52
procent deze combi-
natie wel zitten. Dit
blijkt uit een enquê-
te die de krant Bild
am Sonntag afgelo-
pen week heeft laten
houden onder 1018
kiesgerechtigde in-
woners van de
Bondsrepubliek.

56 procent van de
ondervraagde CDU-
kiezers is tegen een
coalitie met de Re-
publikaner, en 39
procent van hen die
op de Beierse zuster-
partij stemmen. Uit
de enquête blijkt
verder dat 41 pro-
cent van hen die op
de lijst van de Repu-
blikaner stemmen,
er over denkt op de
CSU te stemmen, als
die in alle Westduit-
se deelstaten met
een eigen lijst uit-
komt.
Sinds jaar en dag
hebben de CSU en
de CSU de afspraak
dat de CSU van wij-

len Franz-Josef
Strauss alleen in
Beieren (onder uit-
sluitingvan de CDU)
aan de verkiezingen
meedoet. In de overi-
ge deelstaten heeft
'de CDU het mono-
polie.

Onderlinge verschillen door nieuwe wet groter

Gemeente vrijer in
bij standsverlening

Van onze correspondent

ARNHEM - De gemeenten krijgen
een grotere rol toebedeeld bij de
bijzondere bijstandsverlening aan
uitkeringsgerechtigden. Dat bete-
kent dat ook zaken als leenbij-
stand en de woonkostentoeslag -
nu nog een rijkstaak - onder de di-
recte verantwoordelijkheid van
gemeenten komen te vallen. De
komende jaren zou er dan ook
meer geld uitgetrokken moeten
worden voor het gemeentelijk
voorzieningenbeleid. Een van de
gevolgen is dat de onderlinge ver-
schillen tussen gemeenten groter
zal worden.

Demissionair staatssecretaris De
Graaf (Sociale zaken) heeft dit gis-
teren in Arnhem bekend op een
symposium over de Algemene Bij-
standswet (ABW). Centraal stond
de vraag of de gemeentelijke bij-
dragen in de bijstandskosten al
dan niet verhoogd moeten worden
van tien naar twintig procent. De
gemeenten voelen niets voor deze
maatregel. Zij zouden liever zien
dat het rijk de volle honderd pro-
cent voor haar rekening neemt.

Er wordt op dit ogenblik op het mi-
nisterie van sociale zaken hard ge-
werkt aan het opstellen van een
voorontwerp van een herziene
ABW. Het is de bedoeling dat een
aantal (rijks-)bepalingen, waaron-
der het vrijlaten van inkomen, de
woningdelersaftrek en de vermo-
genstoets, komt te vervallen.
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KontakterVKlubs

Direct Gay-Contact
Gay! Date! Live!

06-320.330.18 (50cpm)

Tippellijn
06-320.330.66 (50 cpm)

Regel 'n afspraakje
met zon lekker stuk...

Nieuw! Live!
Homo-sex-intervieuws

Gay Bizar
06-320.330.88 (50cpm)

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

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

320.324.01....50ft
320.324.02....P0tten
320.324.03....Live

320.324.05....Live hot
320.325.02....Heet

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

" 06-GAYCAFÏ\
i _,^, , In het 06-Gay café kun je «rij uitpraten

ag^'cli' g over je gevoelens en ervaringen. Je leert
__^Ë H&Q nieuwe ,r'eni,en kennen die net »er weJ
fin) H?* kunnen wonen!
Er zijn ook 06-Gay café's in de regio's:

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
Ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

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

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605

Privéhuis
Michelle

brandende liefde, hete
kussen, wij kunnen 't

blussen!! met
Nieuw Jill

en nog 9 leuke dames aan-
wezig!!!

045-228481
045-229680

Monika's
escort Tel. 045-726740.

Gay oproep
Bel vandaatg tussen '12-17

met Meester Martin en speel
telefonisch een SM extreem

spel (ook rubber) 020-
-204998 gratis via

06-320.323.05, 0,50 p.m.

Nieuw...Nieuw
vreemdgaan doe je niet

zomaar alhoewel?? Anja
en Mike presenteren de

Vreemdgaan lijn
06-320.322.08
dag en nacht 0,50 pm.

Gay Only
Marcel en André

06-320.320.21
Escort

06-320.323.04
SM extreem Meester Martin
06-320.323.05

Hete Bliksem
06-320.322.06

(sex) Contact Club
06-320.322.07

dag en nacht 0,50 pm

Bel de
provinciebox

BABBEL, KLETS,
RATEL, RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611.
50 et p.m. "Privé en escort

045-220866

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Volwassenen

vinden elkaar ongestoord en
met de goede manier waar-
op volwassenen dat doen op
de Box voor Volwassenen.
06-320.326.88 (50 ct./p.m.)

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Box voor

Romantiek
en liefde. De naam zegt al-
les. Grove gesprekken wor-
den geweerd. Lief en Ro-

mantisch zij we op:
06-320.326.37 (50 ct/p.m.)

Contactburo
Limburg. Bemidd. privé adr.,
trio's en p. ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik.

Ook dames aanw.
04499-3003. ""De Jachthut"

Haanrade-K'rade, Grensstr.

_
23, Gerda, Regina, Karin,

Heike, Areane, Rita. Ma-zo
v. 20-4 uur 045-463943,

tev. meisjes gevr.
Escortservice all-in r
045-326191 .

Escort-Service c
Tel. 04490-19534. "

Meisje zoeken
Sex-contact met jou!!!
Tippel-box

(50cpm) 06-320.326.66

Escort Marli
Charmant en discreet,
maakt u dag geheel

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

Blondy sexy
ster nieuw af 10 uur.

Tel. 045-721759.

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.

Nieuw Escort
Het adres voor een lief

meisje bij u thuis,
va. ’ 100,- all-in.

06521-27896
Ik wil je voelen...
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et/min
Mindy's

Masturbatielijn
gratis kado

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

06-Sex
Relax-Line

06-320.320.06
Zevende Hemel
06-320.320.07

" " "
Sex Non Stop
06-320.320.08

* * *

!! Live !! '■Sex Relax Box
06

320.324.06
Addink Prod. 50 ct.p.m.

S.M.
Party box
06-320.323.06

Talk-Productions 50 ct.p.m.

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Tieners
Gratis PORNO kalender :

50 ct.p.m.
06- j

320.320.10 ;
Live - Live - Live f

Sex-Box \
06-320.325.06 -

50 ct.p.m. J
Nimf Debbie
Alle gaatjes gevuld

50 ct.p.m. 06-

-320.320.14 ■'" 06-320.321.0a"
Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
6 Hollandse nieuwe
ontvangen u privé in

Club Exclusief [
net gratis drankje. Escort r
.rivétaxi mog. Ma.-zat. v. f"
11-23 uur. Zond. v. 14-21
jur. Industriestr. 13, Kerkra-
te-W. Tel. 045-423634.

Nieuw
Dag en nacht geopend.

Rijksweg Zuid 1318, Geleen
Tel. 04490-48448.

Tev. meisjes gevraagd.

Nieuw! Nieuw! Nieuw! Sex is
niet verboden, maar voor ro-
mantiek, en liefde is er maar

één nummer.... de
Romantische

knuffelbox 06-320.327.37
(50 ct/p.m.)

Een hete uitdagende
Tiener

krijgt alles wat ze wil.
De leraar, de dokter, de

gasman..en ....
06-320.323.84 (50 ct./p.m.)

40 plus box
Het leven begint pas goed
bij 40. Ook het sexlevenü

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

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

De Jarretel Box
Voor fijnproevers die geraf-
fineerd weinig mooier vin-

den dan 100% bloot. Met zn
2 of met een gezellig stel

06-320.326.27 (50 ct./p.m.)
Dacht je dat ze op de

Sex box
over huiswerk zouden pra-
ten.... Misschien over een

lekker soort huiswerk en het
adres.

06-320.322.22 (50 ct./p.m.)

Lijf Sex Box
waar meer gebeurt dan pra-
ten. Hier vinden ze elkaar,
Heet en verlangend naar

meer. Voor echte sex-con-
tacten 06-320.324.90

(50 ct./p.m.)

Privé
Meisjes Selfkant
09-49-2456.1053

's morgens vanaf 10.00 uur.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Zoekt u een beetje vertier?
Kom dan naar hier!

Rosy en 6 spontane meisjes
verwennen u graag met veel

plezier.
Club Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
tel. 04490-45814

Nieuwe meisjes aanwezig.

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

Even het kopje
erbij houden

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Geleen
04490-42313.

Tev. meisjes gevraagd.
(Huis)dieren

Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. weg. omst. MALTHE-
SER Leeuwinnetje, 1 jr. oud.
Tel. 045-727744.
Te koop gevr. PAPE-
GAAIEN, kakatoe's en ara's
voor kweek. Tev. aangeb.
tamme en sprekende pape-
gaaien, inruil ook mogelijk.
Worden afgehaald. Tel.
043-214305.
Gratis jonge KATJES af te
halen. 045-461718.
Te koop BOOMERPUPS,
iets moois, ’ 200,- en zwar-
te dwergpoedelpups,
’250,-. Tel. 045-250210.
Te k. DWERG- en toypoe-
deltjes, zr klein goedkoop.
Kerkstr. 33 Übach o. Worms

In en om de tuin

Voor al uw tuinmaterialen

Aroflor bloembakken
v.a. ’ 14,95 per stuk mcl. BTW

Arnold Opreij
Heerlen Heerlerbaan 275
Maastricht Beatrixhaven

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.
1 ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaani.
goedkoop, ook voor straat-
'werk. Tel. 045-323178

(TUIN)HOUTHANDEL Im-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Voor al uw vakkun-
dig vacuum-hogedruk ge-
ïmpregneerd tuinhout, blok-
hutten, bielzen enz, thuisbez
GRASZODEN / 3,50 per
m2, eerste kwal. Tev. aanl.
en wordt gratis bezorgd.
04450-2131 of 045-317627.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Huwelijk/Kennismaking
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met DJ. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193.

Zoekt U een serieuze relatie
bel dan Huw. rel. bem. buro
"LEVENSGELUK" 045-
-211948.

ALLEENSTAANDEN, harte-
lijk welkom vanavond in
Dancing Gorissen, Kerstraat
49, Brunssum. Orkest Hen-
ny Lubbers, tel. 045-252304

Man 38 jr. m. vaste baan
zoekt langs deze onsymp.
weg lieve VROUW om nwe
toekomst op te bouwen. Br.
m. foto 0.e.r.0.nr. B-1262
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
DAME 46 jr. zoekt oudere
heer boven 50 jr. voor
vriendschap. Br.o.nr.
B-1263, Limb. Dagbl., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.

Mode Totaal
Te k. witte BRUIDSJURK, in
België gedragen. Nw.pr.
’1.500,-, vr.pr. ’750,-. Tel.
045-221086.

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Problemen aan
uw dak

bel 045-219615
H Arndts

dakservice
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
MEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
«appen, voegen, steigerver-
uiur. Tel. 045-312154 of
M5-312709.
Hans LIPS voor timmer-,
Jak en zinkwerk met garan-
:ie. Vraag vrijbl. advies/
Dfferte. Bel 045-453818.

Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969. ,
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Te k. verschillende soorten ;
afrasteringen en poorten, ,
montage mogelijk. Bel voor ,
ml. ABC HEKWERK, gebr. j
Veenstra Tel. 045-316238.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paratie zonder voorrijkosten.
Bel Geleen, 04490-45230.
Service binnen 24 uur.

Wonen Totaal ,
Bankstelkussens

Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effe kleu-
ren, compl. set 10 stuks mcl. vullingv.a. ’ 395,-. Rundlede-
ren kussens in div. kleuren v.a. ’ 998,-. Rundlederen kuip-
kussens, rug en zit uit een stuk, dus geen geschuif meer,

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

<EUKENS laag in prijs met Te k. camp. KOELKAST
jarantie. R/J Handelsonder- ’150,-; ijskast ’95,-; gas-
leming, Stationstr. 294, fornuis ’ 125,-; diepvries
Muth. Tel. 045-242602. ’175,-. 045-725595.

Tomzon
keukens - sanitair - tegels

Bezoek onze smaakvol ingerichte toonkamers met meer
als 60 keuken- en 20 badkameropstellingen en

aparte tegelshowroom.
Hofdwarsweg 69, Geleen. Tel. 04490-42516.

Nieuwstraat 25, Hoensbroek-centrum. Tel. 045-211889.

Howa is specialist in
* Senior bedden

Er zijn vele uitvoeringen voorradig, o.a. eiken, essen, wit
laqué, alsook de auping senior kollektie.

Gun uzelf een goede nachtrust.
Beddenspecialist Howa

M. Snijders, Nieuwstr. 12-14, Hoensbroek. Tel. 212900.
Nieuw in de regio

Sweethome Kwaliteitsmeu-
belen, open haarden en

kachels tegen
Fabrieksprijzen
Akerstraat 80 v/h Coerver
Meubelen Kerkrade-West.

Tel. 045-410961. Ope-
ningstijden: di. t/m vr. 10.00-
-18.00 uur. Zat. 10.00-17.00
uur. Dond. koopavond tot

21.00 uur. Gesloten tussen
12.30-13.30uur.

INBOUW APPARATUUR
Doorlopende show van

1 10.00 tot 18.00 uur van de
nieuwste oven-magnetrons,

kookplaten etc. bij
Vossen

Keukens
Eikenderweg 77 en Glaspa-
leis Heerlen. 045-717555.

FACE-LIFTING
Van uw oude keuken: nieuw
blad, spoelbak, app. etc. Uw

Specialist:
Vossen

Keukens
Eikenderweg 77, Heerlen
(bij DSM) tel. 045-717555.

Zwaar barok BANKSTEL m.
rundleren kussens vr.pr.

’ 2.250,-. pracht, barok eet-
hoek m. rundleren stoelen
vr.pr. ’ 1.675,-, barok vitrine
buffetkast iets moois vr.pr.

’ 2.250,- 045-323830.
Zoekt U 2e hands MEU-
BELS? Zeer veel keus, ner-
gens goedkoper! Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek.

De mooiste
DESIGN

Keukens van Leicht-Lager-
Moretuzzo en Nobilla vindt

U in de nieuwe design-
keukenstudio van

Vossen
Keukens
Heerlen

Glaspaleis Kerkplein, Tel.
045-717555 Heerlen

Nog enkele luxe
Showroom
Keukens
voor halve prijs
Vossen

Keukens
Glaspaleis, Kerkplein

Eikenderweg 77 Heerlen
045-717555.

Klassiek BANKSTEL 3-1-1
als slaapbank te gebr. vr.pr.

’ 675,- 045-323830. i
Te k. Eiken BANKSTEL, pr.
’3OO,- bellen tussen 17.00
en 18.00 uur 045-219758.
Te koop eiken BANKSTEL
3-1-1 met strepen kussens,
z.g.a.n. ’350,-. Te bevr.
Landsteinerstr. 76 Geleen.
04490-49537na 18.00 uur.
Te k. oude eiken SLAAP-
KAMER vr.pr. ’ 2.000,-.
045-416230 of 04493-2420.
Te k. eiken SLAAPKAMER,
bed, 2 nachtkastjes, com-
mode m. spiegel, 5-drs.
kast, 1Vzjr. oud, ’3.000,-.
Tel. 04498-52376. na 17 u.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf ’899,-.
Nu 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, ventilator,
compleet met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-dealer.

Ook reeds vanaf ’ 10,- p.wk.
Van Erp, Limbrichterstraat 18, Sittard, 04490-13531

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

TV/Video
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
TV's. Occassioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

Kachels/Verwarming
Grote zomerkorting en
GRATIS geplaatst, De
Kachelsmid, de beste en
goedkoopste, Walem 21,
Klimmen tel. 04459-1638.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Muziek —

Inruilvleugel!
Bechstein type B kleur zwart, pr. ’ 18.900,- contant of

’ 380,- per maand. Bezorging gratis. Hoofddealer van
bekende merken piano s en vleugels.

Muziekhuis Guus Arons BV
Honigmanstraat 5-7-9, Heerlen. Tel. 045-717155.

Hét adres voor voordelige aanbiedingen!
Koopje nieuwe ACCOR-
DEON merk Weltmeister
04490-40827.

Literatuur
HEAO-BOEKEN te koop,
le-jaars. Past. Schoenma-
kerstr. 16, Hoensbroek. Tel.
045-224100.
Gevraagd BOEKEN van le-
jaars MTS Electro. Tel. 045-
-316434.
SCHOOIBOEKEN te koop
2e en 3e jaars MEAO. Tel.
045-314462.

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

Te koop gevr.
GOUD, zilver, munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Inkoop GOUD, contante be-
taling. Verseveld, Sarolea-
str. 80A, Heerlen. Tel. 045-
-714666.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Diversen

Zonne-energie
40% subsidie

Tibro
Tel. 04750-21109

Airconditioning
Tibro

Tel. 04750-21109

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

Voor werkkleding zeer groot
en klein, voor hem en voor
haar, moet u bij WERKKLE-
DINGSHOP Wijzenbeek
zijn. Corneliuslaan 24,
Heerlen-Heerlerheide. Tel.
045-220769. Donderdag
koopavond.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje, eens geweest
U blijft komen. 045-353489.

De massage van VERO-
NIQUE is en blijft uniek. Tel.
045-228481.
Exclusieve KAMERS te huur
per uur. Tel. 045-229680.
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 83 talen op Ip's of
cass. ’ 65,-. ( ook voor bui-
tenlanders), 21 danscursus-
sen op cass. enz. ’ 100,-.
Tel. 070-894543/638667.
Dagelijks verse AARDBEI-
EN ook voor jam en diep-
vries. Kleuters Vogelsvalde-
renweg 11 Merkelbeek 045-
-250497.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
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VOORLOPIG IS I
GELD HET ENIGE

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

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

GUNSTIGE LENINGEN
KUNNEN WIJ MEESTAL BlNNEN_■_■*

ÉÉN DAG AAN U UITBETALEN
MEESTAL KWIJTSCHELDING BIJ OVERLIJDEN .

(PERSOONLIJKE LENINGEN MW DOORLOPEND
W KREDIET

Kredietbedrag 96x 84x 72x 60x 54x 42x 30x Krediet- p.mno Rente tm»
" I bedrag mcl rente per mnd. loopl' *9 noo ----- 60 79

5,00 - - - 113 122 148 197 5.000,- 100,- 0,89 %67 ;
11.000.- 220.- 0.89% 67.

10.100 158 170 190 217 235 288 384 JJ*» J2O 0 89% 6?i
15.000 231 253 281 322 350 428 570 30.000,- 600.- 0.89 %67 <20.000 309 337 375 430 466 571 761 40.000,- 800,- 0,87% 66
25.000 386 421 469 537 583 714 9SO p|H-H-_-MHBÏH_g______________-_l'
35.000 539 602 656 751 816 999 1331 I FINANCIERINGSKANTOOR
50.000 769 860 936 1074 1165 1427 ISOII ["TV/H [AT] ["Pf\ I

Looptijd 84 en 96 mnd. gelden bij aanschaf duurzame goederen. |Vfl fl fl fl Hl |V I P N
i Effekt. rente vanaf 0,87% per maand ■ |J \J\J U\JL___jU '____________________________________________________ WÊ Scharnerweg 108 Maastricf

_^W Bijkantoor:
flyJflfcV^.^ f jL'T 1' / 4. 1* Jl Hoofdstraat 9. Hoensbroek

i ' i ■— '~

wT^ VanafßS
fBEIERSE ALPEN 7 dg 799.-fIBRUNNEN 5 en 10 dg 499.-f.
ILUGANO 7 dg 749.-ffDIANO MARINA 10dg 1079,-1

fNICE-MONACO 7enlodg 599,-fIPAR IJS 2, 3,4 en 7dg 139.-ff LONDEN 4 dg 449.-I
fBERLIJN 3 en 4 dg 299,-f
IKOPENHAGEN 3 en 4 dg 299,-f
fPORTOROZ-ADRIA 10 dg 945.-fIMERANO-DOLOMIETEN Bdg 799.-1

ITORBOLE-GARDAMEER 10 dg 889.-f
fZELLAMSEE 8 dg 779.-fIVELDEN-WORTHERSEE 10 dg 1095,-f
fWENEN 7 dg 789.-fIROME-FLORENCE 10 dg 989.-ffLOURDES 7 dg 699,-f

fARNSBERG-SAUERLAND sdg 499.-f
InORMANDIE-LOIRE sdg 499.- , »^r-_

JNOORSE FJORDEN Bdg 1289'J|-iBSI

WfffSSéÊ

__*_J
§$&£ rrOVinCl© Bureau Bibliotheek
$CjfÓ I ■ L Postbus 5700
-\jTjra) LUTIDUrQ 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten
m 112/26-89 maken bekend, dat zij bij besluitvan 6 juni

1989 nr.Br 54272 aan de N.V. DSM onder een
aantal voorschriften vergunningen hebben
verleend ingevolge deHinderwet, de Wet in-
zake de luchtverontreiniging en deWet ge-
luidhindervoor het uitbreiden/wijzigenvan
de Chemische Bedrijven met een installatie
voor het bereiden van polypropeen gelegen
op de lokatieZuid in de gemeenteGeleen. Het
besluit en alle terzake zijnde stukken liggen
ter inzagevan 28 juni 1989tot en met 28 juli
1989 en wel: - in hetProvinciehuis te Maas-
tricht (bureau Bibliotheek) tijdens de werku-
ren; - in het gemeentehuis van Geleen tij-
dens dewerkuren en bovendien 's woens-
dags van 17.00uur tot 20.00 uur. Tot laatstge-
noemde datumkan beroep worden ingesteld
bij deAfdeling voor de Geschillen van Be-
stuur van de Raad van State door: a. de aan-
vrager; b. de betrokken adviseurs; c. dege-
nen, die overeenkomstig artikel 20,21 of 22,
tweede lid of28, eerste lid, onder cvan de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne bezwa-
ren hebben ingebracht; d. enige andere be-
langhebbende, dieaantoont, dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest(overeenkom-
stig voornoemde artikelen) bezwaren in te
brengen. De beschikking wordt na afloopvan
deberoepstermijn van kracht, tenzij voor
deze datum beroep is ingesteld en met toe-
passing van artikel 107van de Wet op deRaad
van State een verzoek is gedaantot schorsing
van het besluitdan weltot het treffenvan een
voorlopigevoorziening. Het beroepschrift
moet gerichten verzonden worden aan de
Voorzittervan de Afdelingvoor deGeschillen
van Bestuur van deRaad van State,Kneuter-
dijk 22,2514 EN 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsingof tot hettreffen van
een voorlopigevoorziening moet eveneens
worden gericht aan deVoorzitter van deAfde-
ling voor de geschillenvan bestuur van de
Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op een zodanig verzoek is beslist.

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 42x

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

Effect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

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

’ 1000- en ’ 100.000-mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing -" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken Hierin looptijd tot 30
jaar. 990.9I Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd1 (gediplomeerd) kredietintermediair
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UITSLAG TREKKIIM
■ GIROLOTERIJ

Prijzen op gironummers Prijzen opgironummer!

f Ï00.000.- f 5.000, -j
2.315.434 217.96'

323 54
f 75.000,- 390.00

852.685 1.321.311.658.50
f 50.000.- 1.815.4&

787.073 2.017.84
2.093.66

f 25.000, - 2.344.33
2.783. 129 2.841 . 5/-
-3.014.583
5.640. 172 f 2.500, - 1

70 . 04
f 10.000,- 427.68

331.878 430.01;
586.399 571.86,

1.558.922 1.954.69:
1.587.733 2.212.58,
1.936.483 2.562.2/
1.994.328 2.920.8/
2.764.916 3.475.45;
2.827.827 3.904.9/'
2.851.560
4.633.971

Prijzen opeindcijfer(s) *
f 1 . 000 , - O . Of)

4-9}
f 200,- 2ff 100,- 71
f 60, - 9
f 10, -
EXTRA PRIJZEN

Prijzen op gironummers Prijzen op gironummer»

f 20.000.- f 2.000. -J
2.486.836 1 . 366 . O<J-,

1 .492.51!
f 3.000,- 1.926 42:

779.795 2.659.9»:
1.431.408 4.129. 1*!
1.491.373 5.124.44'
2.133.447
2.378.199 f 1.000. -J
2.738.270 270.75,
3.768.414 1.282.43!
3.872.378 1.713.99:
3.920.422 2.673.83
4.182.895 2.889.5$2.947.56

f 2.000,- 3.411.55,
240.691 4.732.42:
310.703 5. 037. 20;

1.175.964 5.399.04
1.309.831

Extra prijzen opeindcijfer(s)

f 300. - 4 26|
f 150.- 8.8?
f 40. - 04
! 18:: Z*
GA OOK MEESPELEN
Uw eigen gironummer is uw lotnummeJHet inleggeld, één tientje per trekkif1!
wordt ca. 5 weken van tevoren auton1.!
tisch afgeschreven. Een gewonnen pj"1.!
wordt binnen 1 week automatisch &
geschreven. Stuur de machtiging in ee \
ongefrankeerde envelop aan: SUFA, Af\l
woordnummer 2020, SOOO VBRotterdam

Algemene Loterij Nederlarr
Oe loterij is goedgekeurd door de Minister van Justitie onder nunl i
LO 700/088/207 dd 9 111971 De baten zijn bestemd vo"^Stichting Algemene Loten, Nederland te 's Gravenhage ten ben^van Maatschappen,k Werk. Volksgezondheid en Cultuur Prijzen 0°
f 1.000, worden belast met 25% kansspelbelasting

i ■*-§-,'
Als u deze bon opstuurt ontvangt u een deelnemersbew"

MACHTIGING
METBLOKLETTERS INVULLEN (

i ■ GiroLoteriJ
de ondergetekende, houder van girorekening

I POSTBANK L..A...A...A...A...A.../1
Naam: '
Adres:

Postcode:

Woonplaats: -^
I cjs

verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan '^J Zomerhofstraat 68 te Rotterdam om van bovenvernl.i
girorekening ten hoogste éénmaal per 2 maanden f r'J
doen afschrijven voor de GiroLoteriJ "uw gironummer'
lotnummer".

Datum: — i 9

Handtekening: -^1
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vonomisch belang van 20procent in Amerikaanse luchlvaartmij

Deelname Northwestkost KLM 220 miljoen
Van onze redactie economie

(HIPHOL - De KLM betaalt 220 miljoen gulden voor haar
plname in de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij North-
Pt Airlines. In ruil daarvoorkrijgt zij 8,44 pet van de stem-
'hten bij Northwest en wordt het economisch belang 20

Be week werd bekend dat
[West zo goed als zeker wordt
Benomen door de beleggings-
I'Wings Holding, waarvan ook
£LM deel uit maakt. De groep
Jlt voor de overname ruim vier
*Jd gulden. De zeven partners
£e groep betalen 700 miljoen
*l, de rest wordt gefinancierd
banken.
e complexe financieringsscon-
P»e neemt de KLM eerst 400
J^n dollar voor haar rekening,een periode van twee tot drie
komt 300 miljoen dollar van
j investering in de vorm van
'?len met een dividend van
?*en procent weer terug. Netto
ier dus een investering van 100
°en dollar, ofwel 221 miljoen;en over.
/* overname doorgaat wordt of-

*' Pas in september bekend. Ri-
l"1hebben nog twee maanden de

k°ii het bod van Wings Holding

Als er geen kink in de kabel komt,
krijgt de KLM over Northwest een
zeggenschap over Northwest van
8,44 pet. In de raad van bestuur van
NWA die dertien leden telt krijgt zij
een zetel. Het economisch belang
wordt veel groter namelijk twintig
procent.

Wat de investering de KLM con-
creet oplevert is volgens woord-
voerder Offermans nog niet aan te
geven. „Te denken valt aan samen-
werking op het gebied van boekin-
gen en reservingen. Een ander punt
is dat wevan eikaars bestemmingen
gebruik kunnen maken, Northwest
van onze Europese bestemmingen,
wij van de bestemmingen van NWA
in de. Verenigde Staten."

Koersval
in Taiwan

Lf^l -De aandelenkoersen op
Llfectenbeurs van Taiwan zijn
{ren fors gekelderd als gevolg
L^en beursschandaal. De beurs-
* ging met 463,72 punten ofwel
fr°cent omlaag tot 9.309,47, bij-
l^t maximum dat de index per
l„ plgens de huidige beursregelsF dalen.
inc*ag brak paniek uit in reactie
J^ in het weekeinde bekendge-
Je nieuws dat twee medewer-

IK an twee vooraanstaande effec-
zijn gearresteerd in

1111^ met fraude. Zij worden er-
i. Gehuldigd illegaal in aande-
1^ hebben gehandeld met be-van valse effectenrekeningen.

beurs-

overzicht
Achteruit

%PtT£RDAM - De Amsterdamse
So^^ftbeurs kwam maandag niet
"let gop gang- Al geruimetijd trekt

eursplein zich weinig aan van
hiWall street gebeurt en dit-

*ij dat weer zeer duidelijk,
1qc u !n nogal negatieve zin. Want

rtfiJda stiJSing van Wall Streetiln met biJna 50 Punten noch
S^*gd Pnjshoudende dollar
°t)t)^en erin enig enthousiasme teenen- Winstnemingen had-

overhand en de algemene
'80,9 ningsindex zakte 1,1 punt tot

S psPfoken flauw gestemd wa-
otterri en Hoogovens. Het

Nde i
mse opslag- en transport-

'l*7,Bo Sl°0t f3,7° lager op
/S-k' na een forse stijgingvorige
I*H óp ok Hoogovens moest na
bfstprde van vooruitgang nu
?°ls ]IU,g en wei f 2.90 tot f 114,10.
Ketlvank aanvankelijk te profite-
?et tot dorstigeweer en bracht
rts2 3n n stiJg»ng van f 1,30 tot
Si -nu' maar later zakte dit aan-
a *en.d«_ f 149> wat een verlies be-
n* mart,yan f - Heineken verlietSï.vfol9° h°ger °P f126-
-rorUit Koninklijke Olie, die f2ïfiKzer fl38'2° °P dC

iNron^ eJ.en bev°nden zich in de
C^en n ai slot van vrijdag. Ze
a nPltat Fen DSM weinig van
U?> maar' ,° trok eerst n°Swa<o^Ofaï 2akte later f 0,70 in tot
<fc f IÓO afï8^ MüUer verloor f 1ïf75 KNP" KBB sloot f 2 la*eI

Rabo biedt
op restant

ADCA-Bank
UTRECHT - Rabobank heeft een
bod uitgebracht op de nog niet in
haar bezit zijnde 16 procent van de
aandelen van de Allgemeine Deut-
sche Credit-Anstalt (ADCA-Bank)
in Frankfurt. Rabo wil per aandeel
100 mark betalen, waarmee het be-
drag dat met het bod gemoeid is,
uitkomt op 46,4 miljoen mark of
ruim f 50 miljoen.
Rabo verwierf de meerderheid in
ADCA, die vestigingen heeft in di-
verse grote Duitse steden, in 1983.
De verwerving yan de resterende
aandelen is onderdeel van de voort-
gaande integratie van de Duitse
bank in de Rabobankorganisatie.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs

Hoofdfondsen v.k. ik. B—r 3500.00 3500,0 Myn—w. «.jo «mo. bwujj 42.20 jwo Beuso* «g, certificaten buitenland Euro-obligaties & conv. Jgc-**. «.go»"
AEGON 102,10 101.90 £££&« S ffl NAGRON iftX 51,70 DPA^G^F. to. &H Bethl. Steel 2260 23,00 Prod *«> »"*> 0^»«5

'^ Nedschroef 115.00 115.00 ]
Ahold 122.40 122,00 Center Pare, 82,60 d 81,80 NIB 564,00 563,00 Dp Energy.Res. 35,30 35.40 Boeing Comp. 51,50 51.70 ?RM l^tABNB7 «3 KM ïïïï?ï. r^ '»S 123°Akzo 153,80 153,10 Centr.Suiker 69.00 68,80 NBM.Amstelland 21,00 21,00 Eng-H0U.8.T.1 9,80 9,80 Chevron Corp. 54,70 - "ft 3AmevBs af^ S'?? 2^ ?^_ ~«A.B.N. 43,50 43,70 Chamotte Unie 11,30 11,30 NEDAP 372,00 369.50 EMF rentefonds 65,50 65,50 Chrysler 25,30 25,00 Ine. 5,00 58.00 3AmeBs 97,<5 9,.75 P.eMed 3.60 13.70
Alrenta 163,10 163,00 Chamotte div.B9 10,70 10,70 NKF Hold.cert. 366.00 365,00 Eunnvest(l) 110.00 110,00 Citicorp. 31.60 32,20 "*f

orD
202.00 203.50 Mm«K J 94 Poolgarant 0,30 10,3.

Amev 56,00 55,30 Cindu-Key 118,00 120,00 Ned.Part.My 41,70 41.20 Eur.Ass. Tr. 6,90 6,90 Colgate-Palm. 50,90 52.00 geugCwp. 168.00 10.00 °AmevBs 102,0 102,10 S.mac Teeh. 19.90 20.0.
Amro-Bank 86,30 85,60 ciaimindo 362,50 362,50 Ned.Spnngst. 9700,00 9700,00 EurGrFund 58,60 58,70 Comm. Edison 37,60 38,00d,4°'°°

o 3980 \\£?Zl lil] qt'oo vWH v "" ■,- '"Bols 151.00 149.00 Content Beheer 24.80 24,70 Norit 975,00 985,00 Hend.Eur.Gr.F. 200,50 200,50 Comp.Gen.EL 445,00 445.00 Chev" Corp. 120,00 - 4AAmoB7 9,00 9,00 yerkade Kor, 274.80 275.00
BorsumyW. 138,00 d 137,50 Cred.LßN 83,80 83,00 Nutncia 245.50 248.00 Henderson Spirit 75,00 76.00 Control Data 22.70 23,00 Chosfcr d2,00 52.00 3Amro-BankB2 10,00 10.00 VHS Onr. Goed .60 20.00
Bührm.Tet. 69,60 68,80 Crown v.G.c 112.00 108,00 Odelft Groep c 208,00 210,50 Holland Fund 76,00 75,50 Dai-lchi Yen 3290,00 3310,00 £'\'c°Pp_lm nóon mm -AmTs7 KW m'lO " 'CDASFMcert SU! SIS £esr.x Sfö SS °"rpe 'S »» "TPbTds K K Krc<d ïï% 87'20d cffiÏÏT 1: : %:J. ..:J.DAF 58,20 58,10 Dordtsche pr. 251,00 252,70 Orcoßankc. 78,80 74,90 d Holl.Pac.F. 106,90 109,10 D" Pont 1 I,OU - rhemirsl lQOnfl ïonnn Ammßsnkwr 27 50 3080DordtscheP. 251,50 253,50 Dorp-Groep 55,00 56,00 OTRA 752,00 760,00 Interbonds 563,00 563,00 Eastman Kodak 48,20 48.30 06 00 05 00 aZzwB6 69 85 69 75DSM 139,40 139,60 Eeonosto 245,50 245,50 Palthe 76,00 b 77,00 b Intereff.soo 41,00 41,30 Elders IXL 3.50 - Exxon Coro %ofl X 9BMH«u_S 92 99 75 99 75 «nx.cnc.nc
Elsevier 74,60 74,40 EMBA 127.00 127,00 Polynorm 110,00 109,00 Intereff.Warr. 285,30 286,30 Euroact.Zw.fr. 207,00 207,00 £"°"^P- f" 9650 '"H ecu 8.-92 99,75 99,75 (JPTIEBEURS
Fokker eert. 46,80 46,70 Enraf-N.c. 54,20 53,70 Porcel. Fles 144,00 142,00 JapanFund 37,00 37,10 Exxon Corp. 44,00 44,50

11700 118 50 o"«EEOecu 84 100 25 100 25 serie omzet v.k.
Gist-Broc.c. 37,00 36,70 Eriks hold. 375,00b 375,00 Ravast 51,00 51,20 MKlnt.Vent. 66,00 66,30 First Paclnt 1,64a - £" et c »""» '« aUme-uSS 0100 0100 . _d f__M 7« smi <mHeineken 125,10 126,00 Flexovitlnt. 73,40 72,30 Reesink 71,30 71,50 Nat.Res.Fund 1490,00 1510,00 FluorCorp. 31,25 - £erLMotors 178.50 182.00 101.00 101,00 akzo cu^ 50,00 785 5,80 5,30
Hoogovens 117,00 114.10 Frans Maas c. 77,00 77 50 Riva 60,00 60,00 NMB Dutch Fund 38,40 38,60 Ford Motor 48,60 48,50 gütóte 86,00 88,00 * 92,25 9.25 akzo c jul 60.00 532 ,00 W
Hunter Dougl. 127,00 128,00 furness 132,50 131,50 Riva (eert.) 61,00 59,00 NMB Oblig.F. 36.60 36.70 Gen. Electric 53,40 54,50 g^yew ' «■»» I«WJ 2NIBIB 85-90 0.00 0.00 akzo c okt 160,00 551 5,00 «0,
Int.Mülier 100.50 99,50 Gamma Holding 87,50 88,00 Samas Groep 77,00 76,50 NMB Rente F. 102,90 103,30 Gen. Motors 40,40 41,00 nc° »"»» 59,00 "'«NGUB3 01,00 01.00 amro c jul 75,00 409 12,00a 11.30
KBB eert. 77,00 75,00 Gamma pref 5,80 5,80 Sanders Beh 102.00 102,00 NMB Vast Goed 38,10 38,10 Gillette 40,70 41,00 }*■": Ts'nn 10o n̂ amro c «*» «M» 447 3.70 3.70-
KLM 52,30 51,90 Getronics 27,00 26 90 Sarakreek 26,90 27,00 Obam, Belegg. 218,00 218,70 Goodyear 53.50 54,50 £-"a"rs £50 - 85.00 85,00 coc c jid. 305,00 422 13,50 11.50
Kon.Ned.Pap. 58,40 57,10 Geveke 41,00 42,00 SchuUema 1515,00 1510,00 OAMF Rentef. 14,20 14,20 Grace & Co. 33,30 - £TC°rP- I».M 129,50 Nra»anints 6.50 6..50 coc cju 310,00 489 9,50 B£.Kon. Olie 136,20 138,20 Giessen-deN. 310.00 308,00 Schuttersv. 141,00 147.00 Orcur.Ned.p. 49,20 49,30 HoneyweU 73,60 75,25 £°fr 105 M imS 6*. Phn'ffl au mï_ "* °,U SS'ÏÏ " ,'fn ,'^
NatNederl. 65.50 65,20 Goudsm.t Ed. 402,00 404,00 Smit Intern. 44,80 44,60 Pac.Prop.Sec.f. 45.50 45,00 tat.Bus.Mach. 108.90 111.75 \%****- "*"" """ Ï/'^B 10 « inï» ££d ïï «? 70 l'fnN.M.B. 237,50 236,50 Grasso's Kon. 93,90 94,00 St.Bankiers c. 26,70 26,60 Rabo Obl.inv.f. 75.60 75.60- ntern.Flavor 54,00 - k*Co- «"" ""»» J'^gf \°a\f< SJ'5? «* P U 'J" gj Jïï H„
NedlloydGr. 443,50 443,20 Grolsch 133,50 133,70 Stad Rotterdam 149,80 149,60 Rabo Obl.div.f. 50,60 50.60 Intern. Paper 48,10 - £"""*"■ »■" «"" »£^* g'J* °^ «« PJu 3-i^ «* CO s^oNijv.Cate 98,50 99,50 GTI-Holding 191,00 191,00 TelegraafDe 469,00 470,00 Rentalent Bel. 1350,00 1349,90 ITT.Corp 59,00 59,80 *P 'C°; ' 7RaboM 102'°° m& coc p jul 320,00 351 7,00 ~80
Océ-v.d.Gr. 315,00 314,00 Hagemeyer 102,50 102,50 Text.Twenthe 292.00 295,00 Rentotaal NV 31,30 31.30 K.Benson® 5000,00 5000.00 . "p

p"°r __nn lo'nS ?* P aU,g ?i?'Sn SS n?n in'"
Pakhoed Hold. 151,50 147,80 H.B.G. 221,50 222,00 Tulip Comp. 61,20 62,30 Rolinco cum.p 101,00 d 100,00 Litton Ind. 88,20 88,70 "Ur^tr' 49,00 Binnenland (niet Officieel cJu "^.OO 9 13,10 10.70.
Phiüps 40,40 40,00 HCSTechn 14,90 15,00 Tw.Kabel Hold 147,20 147,20 ScLTech 17,95 18,15 Lockheed 47,50 48,70 L7"'d. -. '^ '8,00

noteerd» hoog cju 0.00 888 9,00 a 7,f10
Robeco 106,20 106,50 Hein Hold 108,20 110.50 Übbink 115,00 115,00 Technology F. 17,00 16,20 Mmnesota Mining 73,75 73,50 g"****£ f='°" 9e"olBe"» hoog cju 15,00 531 5.50 J7O
Rodamco 165,00 165,10 Hoek's Mach. 190.00 190,00 Union Fiets. 16,00 16.20 TokyoPac.H. 243,50 243,50 Mobil Oil 48.60 49,30 *"*«,££,. '^ «»"» Bredero aand. 29,00 26,00 hoog cjul 20,00 435 WO 2,00
Rolinco 104.60 104,80 Holdoh Hout 745,00 745,00 Ver.Glasfabr. 294,00 294,00 Trans Eur.F. 75,60 76,00 News CorpAuss 15,60 15,00 Schlumterger 83,20 83,10 Bredero eert. 17,80 16,80 hoog cok 00.00 325 20,50 l».5Da
Rorento 61,80 61,80 Holec 28.50 28,50 Verto 68.50 68,30 Transpac.F 530,00 550,00 Nynex 80,50 81.90e. |?"^*,"k »■» 5" »Bredero 19.00 19,00 hoog cok 5,00 623 10,90 9,5rStorkVMF 37,80 37,50 H.A.L.Tr.b 1710.00 1700,00 VolkerStev. 68,50 68.50 Uni-Invest 115,00 115,00 Occ.Petr.Corp 28,00 27,70 C^a "'" ""* Breev. aand. 30,50 30.50 hoog eok 20,00 456 8,60 7,30
Unilever 142,00 142,10 Holl.Am.Line 1720,00 1695,00 Volmac Softw. 62,30 62,20 Unico Inv.F. 85,80 85.80 Pac. Telesis 40,60 41,00 I"%^ **" lfn*> B^rert- " 26-°° Joog c okt 30,00 318 5,00 4.00
Ver.Bez.tVNU 107,70 106,00 Heineken Hld 108,20 110,50 Vredestein 18,80 18,90 Unifonds 30,40 30.40 PA O. ® 7,00 7.00 Jexas Instr 91,00 90,60 LTV Corp. 2,10 2,00 hoog p jul 0,00 520 1,00 IM
VOC 49,00 49.00 Holl.SeaS. 1.46 1,45 VRG-Groep 64,50 65,30 VWN 58,00 58,00 Pepsico 53,50 55,25 """P

r
a
n
c"c "J-J" '^ SNedeih. 68-78 20,00 23,00 hoog p okt 15,00 374 6,40 UO

Wessanen 91,70 91,80 Holl. Kloos 597,00 593.00 WegenerTyl 201.00 201,50 Vast Ned 119,70 119,80 Philip Morris C. 138,20 142.70 ""'^n
C°rp "'BO 52.50 Rademakers 27,00 27,00 Urn cjul 50,00 375 3,60 3-.IÏ

WoltKluwer 190,50 192,00 Hoop en Co 11.10 11,20 Westlnvest 31.30 31,80 Venture F.N. 46,00 46,00 PhiU. Petr. 23,00 22.70 Ha
S*C°rp B^° 79'20 RSV. eert 0.56 0,56 kim cok 45.00 338 7,80 a 7,80

StK .760° rfö "-Kl— 19>'00 ZZ SS !KS «Vr ÏÏfo $% lsï 140,00^ 7*»RSV69 92'°° 92'°° £_ \°£SS S JS \fo
Binnenl. aandelen «g JJ» Wyers 47.50 48.50 WBO.nt^^ J6.80J6.80 PrnatbDkr JJ 274,0 Para.le.markt «15,90 15,,
Aalbertslnd 50,00 50,50 IHC Caland 30,60 31,00 Rp|p nnino<!in<!tPllinoPn St.Gobin Ffr 615,00 625.00

er°X L°rp Ui'W lM'W Alanhen 23,10 23.10 cju 50,00 350 9,00 7,80
ACF-Hoiding 51,80 51,60 industr. My 218,00 2i9.00 Beieggingsinsieuingen Buitenlandse obligaties Saraiee 55,00 56,00 Certificaten buitenland Berghuizer 58.30 58.00 £ np c Jul ~f '-fï "-1Ï
AhrendGr.c 307,00 306,00 a Ing.Bur.Kondor 557,00 565.00 Aegon Aand.f. 35,70 35,80 „^ .„,-., .„,.„ ,

n97n Schlumberger 38.50 38,50 n , . .„„„„ _„„„„ Besouw Van c. 49.20 49.20 ""P c°" """" "' f'ïï.Alg.Bank.Ned 43.30 43.40 KaLss. 42.00 42,50 ABN Aand.f. 74,70 74.70 »*K"' 'M 'SH2 Sears Roebuck 45,00 44,80 ef SS'SS Comm.Obl.F.l 100.20 100,20 c Ju' «"" J26 1.80 Uff
AsdOpt.Tr. 25,10 25,10 Kempen Holding 15.20 15.40 ABN Beleg.f. 58,10 57,80 2^|*arL 3£® Sony(yen) - - gr,esd"e_„B„ 332'00 33200 Comm.Obl.F.2 100.30 100.20 Mnc <* «""» «8 6,70 8,10
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economie

Bedrijfsleven
gooit veel geld
over de balk

p2N HAAG - Van de kosten die bedrijven
«ken gaat zes tot acht procent op aan „non-
waliteit" en verspilling. Dat heeft deplaats-
fryangend directeur-generaal industrie enN;ionaal beleid van het ministerie van eco-
jornischezaken, drs. T.J. van Heesch, gezegd
Ödens een bijeenkomst over „kwaliteit en
"gistiek" in ondernemingen.

*n bedrijf dat per jaar tien miljoen gulden
tal kosten heeft, gooitvolgens de hoge amb-
toaar dus 600.000 tot 800.000 gulden over de
Wk.

Dit blijkt uit een onderzoek van economische
zaken bij vierhonderd bedrijven. Minister De

Korte heeft vorig jaar 32 miljoen gulden be-
schikbaar gesteld om bedrijven te leren hoe
zij het proces van voorbereidingen en hande-
lingen, dat moet leiden tot een optimale pro-
duktie of dienstverlening, het beste kunnen
uitvoeren.
Volgens topambtenaar Van Heesch kunnen
veel bedrijven hun winst met vijftig procent
verhogen als zij meer aandachtbesteden aan
het probleem van verspilling.
Het is het slechtst gesteld in de bouw en de
transportwereld. Daar wordt het meeste geld
verspild.

Bouw oeververbinding in Denemarken

Mammoet-order
Ballast Nedam

AMSTELVEEN - De onderhande-
lingen afgerond voor de bouw van
de langste brugverbinding van
Europa, tussen Kopenhagen en het
Europese vasteland over de Grote
Belt zijn met succes afgerond. De
6,6 kilometer lange brug zal worden
gebouwd door een uitvoeringscom-
binatie onder leiding van Ballast
Nedam uit Amstelveen. Met de
bouw is f 1 miljard gemoeid.
Tegelijk met het contract voor de
mammoetbrug tekende ook de Am-
sterdamse Ballast Bagger en Grond
in combinatie met de Belgische Jan
van Nul een contract van f 100 mil-
joen voor uit te voeren baggerwer-
ken voor de brug.

te van de brug, waarop zowel een
autoweg als een spoorlijnkomt, is in
het midden 18 meter. De brug krijgt
63 overspanningen. De eerste civiel-
technische werkzaamheden begin-
nen binnenkort. De spoorverbin-
ding moet in de zomer van 1993
klaar zijn en de verbinding voor het
autoverkeer drie jaar later.
Bij de totstandkoming van de aan-
bieding is fors gebruik gemaakt van
de technische kennis die Ballast Ne-
dam verkreeg bij de bouw van on-
der andere de Stormvloedkering
Oosterschelde en de King Fahd
Causeway, de vaste oeververbin-
ding tussen Saoedi-Arabië en Bah-
rein.

Het ontwerp van de brug is een al- In de combinatie zitten behalve Bal-
ternatiefontwerp van Ballast Ne- last Nedam de Deense aannemers
dam Engineering op één van de Hojgaard & Schultz, C.G. Jensenen
door de opdrachtgever ontwikkelde Per Aarsleff, de Britse Taylor Wood-
ontwerpen. De vrije doorvaarthoog- row en de Zwitserse Losinger.

Sanerings bij Arke-partner Tui

Duitse reisgigant
in de problemen

Van onze correspondent
HEERLEN - De Duitse reisorgani-
satie TUI die sindsenkele weken 40
procent van de aandelen van Arke
Reizen in Enschede heeft overgeno-
men, heeft te veel personeel. Uit een
organisatieonderzoek van het bu-
reau McKinsey blijkt dat ruim 300
van de 1500 banen bij TUI zullen
moeten verdwijnen. Daardoor kan
20 miljoen Mark aan personeelskos-
ten worden bespaard.

Volgens publikatie in het Duitse
weekblad Der Spiegel neemt de
raad van commissarissen donder-
dag een besluit over het sanerings-
plan. In het blad laat TUI-topman
Lepach doorschemeren dat het met
de gedwongen ontslagen op korte
termijn wel zal meevallen. Lepach
wil het bedrijf wel afslanken maar

niet zo snel als McKinsey voorstelt.
Volgens directeur Fransen van
Arke Reizen staat de sanering bij
TUI los van de samenwerking met
Arke. „Ik was van het onderzoek
van McKinsey al op de hoogte, maar
het heeft geen invloed gehad op de
overdracht van de aandelen aan
TUI. Als je sterk gegroeid bent, zo-

als TUI, dan krijg je wildgroei in
personeel en daar moet je iets aan
doen."

Volgens het onderzoeksbureau
McKinsey is de afslanking van TUI
met 300 banen nodig om de concur-
rentieslag die in de jaren negentig
zal ontbranden, te overleven. TUI is

weliswaar de grootste touroperator
van Europa, maar de concurrentie
ligt op de loer.

Herstelplan
spoorlijn
in Angola

LUANDA - De Generale Maat-
schappij van België heeft van de
Angolese regering toestemming ge-
kregen een onderzoek te doen naar
de toestand van de Benguela-spoor-
lijn in Angola. Deze lijn, die eigen-
dom is van de Generale, is de ver-
binding tussen mijnen in Zaïre en
Zambia en de Angolese havenstad
Lobito aan de Atlantische kust.
De spoorweg heeft al meer dan tien
jaar te lijden gehad van de burger-
oorlog in Angola tussen de guerilla-
beweging UNITA en de regering in
Luanda. Afgelopen zaterdag is er
een wapenstilstand gesloten tussen
beide partijen.
Angola heeft in januarivanuit inter-
nationale financieringskringen
meer dan 90 miljoen dollar toege-
zegd gekregen voor herstel van de
spoorlijn.

Concurrentie
Zo ondervindt TUI, aldus het rap-
port, in eigen land steeds meer con-
currentie. Volgens McKinsy is de
personeelsomvang voor TUI een be-
langrijke handicap bij het uitbuiten
van zijn sterke positie op de Euro-
pese markt.

Ook de verkoopstructuur van TUI
is aan herzieningtoe. Een groot deel
van de aandelen van TUI is in han-
den van reisbureaus die financiële
belangen hebben bij de verkoop
van TUI-reizen. Daardoor wordt het
zoeken naar nieuwe verkoopkana-
len geblokkeerd.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 26-06-1989 om'
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles io
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.359-/ 25.759;
vorige ’ 26.000-/^6.500; bewerkt ver-
koop ’ 28.460;vorige ’ 28.100 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 340-/410 vorige

’ 340/ 410; bewerkt verkoop ’450 la-,
ten, vorige ’ 450 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,14 2,26
Brits pond 3,28 3,53
Can. dollar 1,78 1,90
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,63 1,75
Jap. yen (10.000) 153,75 158,75
Ital. lire. (10.000) 14,90 16,30
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,28 1,46
Franse fr. (100) 31,90 34,40 |
Zwits. Fr (100) 128,70 133,20 ' 'Zweedse kr. (100) 32,00 34,50
Noorse kr. (100) 29,70 32,20" ,
Deense kr. (100) 27,65 30,15
Oost.schill.(100) 15,70 16.3 U
Spaanse pes.(lOO) 1,69 1,84
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,90 51,90
Joeg. dinar (100) 0.01 0,03

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,19875-20125 * 'Brits pond 3.4140-4190
Duitse mark 112,640-690 .
Franse franc 33,195-33,245 "Belg. franc 5,3815-3865 *Zwits. franc 130,975-1.025 --Japanse yen 156,95-157,05 - "
Ital. lire 15,530-580
Zweedse kroon 33,245-33,295 .
Deense kroon 28,920-28,970
Noorse kroon 30,850-30,900
Canad. dollar 1.83925-84175
Oost. schiU 15,999-16,009
lers pond 2,9970-3,0070
Spaanse pes 1,7580-7680
Gr. drachme 1,2800-3800
Austr.dolla 1,6910-7010
Hongk.dollar 28,10-28.35
Nieuwz.dollar 1,2800-2900
Antill.gulden 1,2150-2450
Sunn. gulden 1,2150-2550
Saudische rial 58,55-58.80
Ecu gulden 2,3275-3325 -
INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 251.00 251,70
id excl.kon.olie 237,90 237,20
internationals 254,30 256,30
lokale ondernem. 247,60 247,0£
id financieel 184.10 183,40
id niet-financ. 308,70 308,10
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 195.40 196,00
id excl.kon.olie 193,50 192,90 1
internationals 191,60 193,10
lokale ondernem. 202,40 201,90
id financieel 144,40 143,80
id niet-financ. 259,70 259,20
Stemmingsindex (1987= 100)

algemeen 192,00 190,90
internation 196,30 195,20
lokaal 191,20 190,20
fin.instell 152,70 152,00 -
alg. banken 149,40 149,00
verzekering 154,90 153,90
niet-financ 203,60 202,50 .
industrie 192,30 191,50
transp/opsl 247,80 245,90

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 153,10(153,10)
Kon. Olie 137,70-138,50(138,20)
Philips 39,70-40,00 (40,00)
Unilever 142,00-142,70(142,10)
KLM 51,90(51,90)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddek.
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achti
eenvolgens 30 fondsen industrie, 2U'
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde: , »

ë
Begin 2524.28 1185.80 209.99 971.09,
Hoogst 2536.99 1196.31 211.47 977.30'
Laagst 2500.57 1177.39 208.75 963.14
Slot 2511.38 1183.38 210.53 968.12
ratte* -2049 -307 +0-24 510

Opnieuw de lucht in

" Zeventien jaargeleden maakte dit vliegtuig, een Cl3O Hercules, een noodlandingop Antarti-
ca. Onlangswerd het wrak naar naar Nieuw Zeeland overgebracht en daarvoor anderhalf mil-
joendollar opgeknapt. Het is de bedoeling dat het toestel vandaag opnieuw het luchtruim kiest.
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Kampioenen, het verhaal van

een liefde. Amerikaanse tv-film uit
1979 van John Alonzo met Shirley
Knight, Tony Lo Bianco, James Vin-
cent McNichol e.a. Op een verjaar-
dagsfeestje op een ijsbaan in Colora-
do ontmoeten twee tieners elkaar. Ze
worden verliefd op elkaar en vormen
ook een succesvol ijsdanspaar, maar
niet alles gaat goed.

17.38 Dieren in het wild. Natuurfilm-
serie. Afl.: De krokodil. Nederlands
commentaar: Freek Simon.

18.00 Groen en grondig. Programma
waarin de agrariër centraal staat. Pre-

sentatie: tvert van Benthem en bar-
bara van Helsdingen.

18.25 (TT)Eten uit eigen tuin. Infor-
matieve serie. Afl. 6 (slot): Hulp bij het
tuinieren en klaar voor de winter. Pre-
sentatie: Wim Oudshoorn en Mireille. Bekooij. (herh.)

18.55 De eerste de beste. 13-delige
serie. Hoogtepunten uit acht jaar 'De
eerste de beste. Gast: Bram Las-
schuyt. Presentatie: Joost Cohen-
sius. (herh.)

19.23 Kijk tv special. Informatief pro-
gramma gepresenteerd door Wubbo
Ockels.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Spoorzoekersshow. Spelshow

rond het thema 'Maak van thuisblij-
vers geen spoorzoekers, laat weten
waar jezit. Presentatie: Linda de Mol.

21.50 Aktua. Actualiteitenrubriek.
22.20 (TT)De Fabriek. Serie. Afl. 13

(slot): Schaakmat, (herh.) Freeken
wordt gearresteerd, maar hij laat niets
los. Dries ontdekt Campers en Fre-
ken samen op een foto en er volgt
een confrontatie. Jannie praat met
Mary en laat Dries gaan.

23.26-23.31 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden. ,
18.30 Sesamstraat.

18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.57 Woef. 4-delige jeugdserie. Afl.

2. Erik gaat met zijn vriend Roy
zwemmen en hij krijgt plotseling weer
die jeuk in zijn neus.

19.23 Een voorproefje. Van de derde
Eurovisiewedstrijd voor jonge dan-
sers.

20.00 Journaal.
20.29 Van gewest tot gewest. Regio-

naal magazine. Onderwerpen: 1. De
schaduw van Leeuwarden. 2. Jeugd
Rode Kruis in Kapelle. 3. De stads-
kunstenaar van Assen.

21.05 »»En de winnaar was.... Juliani
Rachlin. Laatste van de drie terugblik-|
ken naar de Eurovisiewedstrijden|
voor jonge musici.

21.30 Milieu. Documentaireserie. Afl.|
1: Nederland is bijna klaar.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag vandaag. Parlemen-=

taire rubriek.
22.55 Nieuws uit de ruimte. Twintig=

jaarna Apollo-11. NOS blikt terug op=
maanlanding.

23.45-23.50 Nieuws voor doven en=
slechthorenden.

" Julian Rachlin in 'En de winnaar was...' (Nederland 3 -
21.05 uur)

Duitsland 1
09.45 ZDF-info Verbraucher. Consu-

mententips.
10.00 Heute.
10.03 Mörderhaie greifen an.
11.35 Tommi bekommt Besuch.

(Herh.)
12.15 ML - Mona Lisa. (Herh.)
12.55 Persoverzicht.
13.00-13.15 Heute.
13.55 Teletekstoverzicht.
14.15 Tagesschau.
14.20 Eine Prinzessin verliebt sich.
Amerikaanse speelfilm uit 1953 van
Ken Annakin met James Robertson
Justice, Glynis Johns, Richard Todd
e.a.

15.50 Smha Moca - Die Tochter des
Sklavenhalters. Braziliaanse serie.

16.15 Spass am Dienstag. Kinder-
programma met Alias, de hofnar,
Goofy e.a.

17.15 Tagesschau
17.25 Das Nest. Serie. Afl.: Die kleine
Theresa.

17.50 Das nest. Serie. Afl.: Für eine
Nacht geht's.

18.15 Ausschnittweise Kleinkunst.
Met Krist Levy.

18.26 Tagesschau
18.30 Hier und heute. Actualiteiten.
18.52 Simon& Simon. Serie. Afl.: Die

Eiserne Jungfrau.
19.58 Heute im Ersten.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Wunder der Erde. Von Kama-

raleuten und Tieren.
21.00 Report Baden-Baden.
21.45 Dallas. Amerikaanse serie. Afl

Schicksalsentscheidung.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Theater der Welt. Reportage

waarin men theatergroepen uit diver-
se landen voorstelt, die zullen optre-
den tijdens het theaterfestival 'Thea-
ter der Welt' in Hamburg.

00.00 Tagesschau.

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

" De schrijver en regisseur met twee jongefilmsterren uit
de musical 'Sarafina' in KulturwelL (Duitsland 1 - 23.00

uur)

Duitsland 2
Zie Duitsland 1
13.15-13.45 Neues Denken - alte

Geister. Documentaire serie. Afl. 7:
Die Botschaft aus dem Universum.

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

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

vey Korman.
15.50 Der Stem des Marco Polo. Se-

rie voor de jeugd.Afl.: Die Spieldose.
16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.

Presentatie: Dirk Chatelain.
16.30 Alice im Wunderland. Teken-

film naar het boek van Lewis Carroll.
Afl.: Der Hummertanz.

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

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

17.45 Ein Heim für Tiere. Duitse se-
rie. Afl.: Die Katzenmutter. Met Sieg-
fried Wischnewski, Bettina Spier e.a.
Aansl.: Mem Butler und ich. Duitse
serie. Afl.: Fundsache. Met Volker
Brandt en Günther Jerschke.

18.56 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.25 Die Reportage. Wegwerf-Tiere.
Documentaire over dierenleed en die-
renbeschermers.

20.00 Ein gemachter Mann. Komedie
van Manfred Grunert met Nikolaus
Paryla, Grischa Huber, Leslie Malton
e.a.

21.30 Heute-journal.
22.00 ""Doppelpunkt vor Ort. Der

helle Wahnsinn. Eerste deel van drie
documentaires over de achtergron-
den en gevaren van het uitgaansle-
ven.

23.00 China, mem Schmerz. Chinese
speelfilm van Dai Si Jie en Shan Van
Zhu met Gvo Liang Vi, Tieu Quan
Nghieu e.a. (Originele versie met
Duitse ondertiteling).

00.30-00.35 Heute.

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

'B = 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 Tëlé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26. 36. 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33. 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

RADIO
Radio 1:95.3en 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 97.9kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 1
17.00 Flipper. Amerikaanse jeugdse-

rie. Afl.: In zee. Flipper is Sandy's eni-
ge hoop om nog gered te worden uit
het verongelukte vliegtuig. Op zoek
naar hulp stoot hij op een vissersboot
maar de vissers nemen Flipper onder
vuur omdat zij voor hun vangst vre-
zen...

17.25 Juke Box.
17.30 Arnold. Amerikaanse jeugdse-

rie. Afl.: De exclusieve club. Met Con-
rad Bain, Gary Coleman, Todd Brid-
ges e.a. Willis is bezeten door de ge-
dachte lid te worden van een exclu-
sieve schoolclub. Dit brengt heel wat
opschudding teweeg bij de Drum-
monds en vooral Arnold trekt zich het
ongevoelige gedrag van zijn broer erg
aan... (herh.)

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

schaal, (herh.)
18.10 Het gebeurde hier. Vandaag:

De toveressenberg. David Davidse
vertelt een verhaal dat, naar men
zegt, echt gebeurd zou zijn ergens bij
de Kemmelberg. (herh.)

18.20 Carlos en Co. Magazine waarin
poppen vertellen wat kinderen willen
weten. Vandaag: ik wou dat ik een
popster was. (herh.)

18.40 Korte film.
18.45 Op het terras. Vakantiepro-

gramma. Seniorenmagazine. Van-
daag: 1. Speciale gast: Will Ferdy als
Flip de Fakteur. 2. Connie Neefs zingt

'Stad aan het water. 3. Toeristisch
uitstapje naar Antwerpen: een ge-
sprek met Lutgart Simoens. 4.Turn-
oefeningen met Jan Borms. 5. Lilly
Castel zingt 'Weet je wat we doen?'.
Presentatie: Connie Neefs en Jan
Borms.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische tv-serie.

Jim maakt ruzie met Helen. Terry is
alleen.

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

21.40 50 prijzen van Jos Ghysen.
Spelprogramma waarin drie duo's
spelen rond de 26 letters van het alfa-
bet. De kandidaten kunnen letters
winnen waarmee ze woorden kunnen
vormen die verwijzen naar een prij-
zenset.

22.30 Nieuws.
22.45 Modem - Pretparken. Hoe zijn

attracties zoals de 'Roller coaster'
technisch en wetenschappelijk moge-
lijk en waarom zijn sommigen onder
ons in hun vrije tijd op zoek naar
steeds grotere sensaties?

23.25-23.30 Coda. Kwartet largo spic-
cate van Vivaldi. Uitgevoerd door het
Arundo-klarinetkwartet.

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

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

Ce slingert Fiona verwijten naar het
hoofd. Craig ervaart de grootste crisis
in zijn leven.

19.23 Superkat & supermuis. Teken-
filmserie van Bob Kane over een kat
en een muis die het kwaad bestrijden.
Afl.: 12.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 BCasablanca Amerikaanse

" speelfilm uit 1942 van Michael Curtiz
met Humphrey Bogart, Ingrid Berg-
man, Paul Henreid e.a. (Originele
versie met Nederlandse ondertite-
ling). Het verhaal speelt zich af in het
Casablanca van 1942, toevluchts-
oord van politieke vluchtelingen. Riek
Blaine ontmoet daar zijn ex-vriendin
llsa, die hem smeekt haar en haar
man te helpen ontvluchten.Riek heeft
namelijk twee uitreisvisa gekregen
van de avonturier Ugarte, net voor die
door de nazi's werd gearresteerd, llsa
smeekt Riek de visa aan haar en haar
man te geven, Victor een verzets-
man, opdat zij naar een veilige plek
kunnen vluchten.

21.40 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Vlaamse Nationale
Omroepstichting.

22.25-22.55 Internationaal Muziek-
festival van Praag. Het Slovaaks Fil-
harmonisch Orkest 0.1.v. Bystrik Re-
zucha vertolkt Metamorfozy, van
Eugen Suchon.

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15 La boïte

aux images. Tekenfilms met o.a. Jimbo
Jet, Madame Pepperpote en Les tripo-
des. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir.
Waalse actualiteiten. 19.25 Uitslagen
lotto en joker. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.00 Contacts. Verkeerstips.
20.05 Les sentiers du monde. Van-
daag: Triathlon (1). Presentatie: Philip-
pe Lambillon. 21.15 Services secrètes.
Serie over spionage. Presentatie:
Omar Sharif. Afl. 4: Industriële spiona-
ge. 22.10 Laatste nieuws en weerbe-
richt. 22.40-00.05 Dust. Belgisch/Fran-
se speelfilm ut 1985 van Marion Han-
sel.

programma's dinsdag televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NCRV
15.29 James Herriot. Engelse serie.

Afl.: The Good Companions. Om de
aandacht te trekken valt een hond tel-
kens flauw.

16.20 (TT)Rondom tien: met je rug
tegen de muur. Praatprogramma
van Henk Mochel. (herh.)

17.10 Top of the BHI. Muziekpro-
gramma t.g.v. de jaarlijkse uitreiking
van de Grammy Awards in de VS.

17.30 Journaal.
17.44 Liever sportiever. Sportpro-

gramma, (herh.)

18.10 De Gummiberen. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Wie is wie? (herh.)

18.33 Alex. Tekenfilmserie.
18.38 Top of the BHI. Muziekpro-

gramma t.g.v. de jaarlijkse uitreiking
van de Grammy Awards in de VS.

19.00 Journaal.
19.18 De Roze Panter. Tekenfilm.
19.26 Zo vader, zo zoon. Spelpro-

gramma gepresenteerd door Gerard
van den Berg.

19.51 (TT)Ja, natuurlijk. Natuurpro-
gramma.

20.48 Murder She Wrote. Amerikaan-
se misdaadserie. Afl.: Dodelijke intri-
ge. Jessica moet getuigen in de
rechtszaak, waarin een vriend van
haar voor moord is aangeklaagd.

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

tingen. Vandaag: Mevr. ds. J. van der
Velden uit Deventer over Judas Iska-
riot.

22.30 Journaal.
22.40 Liever sportiever. Sportpro-

gramma.
23.06-23.31 ""Nocturne. Licht klas-

siek programma gepresenteerd door
Régine Clauwaert.

" Ds.J.v.d.Velde in 'Dertien
persoonlijke ontmoetingen.

(Nederland 1-22.14 uur)

Duitsland 3 West
15.30 Teletekstoverzicht.
16.00 ■ Die blöden Erwachsenen

dürfen alles. Kinderspeelfilm.
17.15 Australien-Express. 10-delige

Westernserie. Afl.: Der Unfall.
18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde
Les 6.

18.30 Sesamstrasse
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Wortwechsel. Gero von Boehm

interviewt de Oostenrijkse psycho-
loog Bruno Bettelheim.

20.45 Wir toten, was wir lieben.
9-delige informatieve serie over be-
schermde dieren en planten. Afl. 1:
Das Krokodil in der Badewanne.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Thilo Lippold. Portret.
22.30 Gaste in Bayern. Was Urlauber

wünschen - was sic erwartet. Milten-
berg.

22.50 Die Wiederkehr von Sherlock
Holmes. 7-delige Engelse detective-
serie. Afl. 1: Das leere Haus.

23.45 Nicht wasserdicht! Documen-
taire over zwaar water uit Noorwegen
dat gebruikt wordt voor geheime
atoomwapenprojecten in de hele we-
reld. ,

00.30-00.35 Laatste nieuws

" Nikolaus Paryla, Grischa Huber en Leslie Molton in 'Ein
gemachter Mann. (Duitsland 2 - 20.00 uur)

België/Télé 21
12.30-13.00 Liège mide trente. 19.30-
-20.00 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaalen weerbericht.

TV5
16.05 Les Brèves. Cultuur. 16.10 La
porteuse de pain. Franse serie. 16.30
Terroir en bouche. Culinair magazine.
16.45 Récréation. 17.30 Des chiffres et
des lettres. Spel. 18.00 Rock. Tv-film.
19.40 Papier glacé. 20.00 Ciel mon
mardi. Magazine. 21.30 La chance aux
chansons. Variété. 22.00 Journal Télé-
visé. 22.35Les Bons Debarras. Drama.
00.00-01.00 Cinéma, cinémas.

Radio 1

radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Echo-
Magazine. 7.15 Het levende woord.
7.30 Nieuws. 7.33 Echo-Magazine.
8.45 Kruispunt. 9.06 Even bijko-
men. 10.06 M/V-Magazine. 11.06
Echo-Magazine. 12.06 Schone
Kunsten. 12.55Meded. t.b.v. Land-
en Tuinb 13.09 Echo-Magazine.
14.06Veronica Nieuwsradio. 19.03
Veronica nieuwsradio extra. 20.03
Borat. 21.03 De Radiovereniging
22.03 De Vlaamse Connectie.
23.05 Met het oog op morgen. 0.02
De nacht klinkt anders. 2.02 Mu-
ziek in de nacht. 5.02-7.00 Och-
tendhumeur.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Radio-
journaal. 9.04 De muzikale fruit-
mand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30 Ik
zou wel eens willen weten. 12.04
Lunchtime-magazine. 13.04 Tijd-
sein. 13.30 Als mensen verande-
ren. 13.54 Metterdaad hulpverle-
ning. 14.04De plantage: 14.04Ge-
zicht op Zeeland. 16 04 Ischa.
19 04 Plantage magazine. 20.00-

-7.00 Zie Radio1.
Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.00-24.00
De Verrukkelijke Dinsdag. 6.02
Holland wordt wakker! 9.04 Rigter.
11.04Angelique. 12.04 De Steen &
Been Show 14.04 Twee meter de
lucht in. 16.04 De verrukkelijke vijf-
tien. 18.04 Driespoor. 19.03 Dub-
bellisjes. 20.03 Popkrant. 21.03
Vuurwerk 22.03 poppodium.
23 03-0.00 Tracks.

Radio 4
7.00 Nieuws. 7.02 Een goede mor-
gen met Tony Eyck. (8.00 Nieuws.)
9.00 Continu klassiek. 11.00 Con-

certzaal: Radio Kamerkorkest 0.1.v.
Ernest Bour met piano. 12.30 Nieu-
weklassieke platen. 13.00 Nieuws.
13.02 De klassieke top tien. 13.30

Belcantorium: Radio Philharmo-
nish Orkest 0.1.v. Sergiu Comissio-
na, met sopraan. 16.00 Het Kunst-
bedrijf. 17.00 In kleine bezetting:
Muziek voor strijkkwartetten. 18.00
Nieuws. 18.02 Lied van de week.
18.15 Leger des Heilskwartier.
18.30Muziek in vrije tijd. 19.30 Ka-
mermuziekuit de galante tijd. 19.52
Toelichting op de opera Don Gio-
vanni van Guiseppe Gazzaniga.
20.00 Nieuws. 20.02 Holland Festi-
val Journaal. 20.10 Don Giovanni
of II Convitato di Pietra, opera van
Gazzaniga. 21.55 Literama. 22 55
Orgelconcert. 23.35-0.00 Muziek
van deze eeuw.

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde, \

Les 6.
09.00-10.40 Schooltelevisie.
16.20 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 6. (herh.)
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Tiere in Spanien. Natuurfilmse- j

rie. Afl.: Der Flug der Habichte.
18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.: Al-j

ler Anfang ist schwer.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Vis-a-vis. Duits/Frans magazi-

ne.
20.15 Chronisten met der Kamera.:

Documentaire serie over sportfoto-
grafie. Afl.: Erich Baumann und Rai-
ner Martini - Sport im Bild - Augenblic-
ke von Sieg ung Niederlage.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
neun.

21.15 Der letzte Rebell. Amerikaanse
speelfilm uit 1953 van Budd Boetti-
cher met Van Haflin, Julie Adams,
Abbe Lane e.a.

22.35 Die Kreuzzüge. 13-delige docu-
mentaire serie. Afl. 10: Jagt sic aus
den Zelten des Herrn... Die Ausrot-
tung der Katharer.

23.35-23.40 Laatste nieuws.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 BLassie. Afl.: Der kleine
Jerry. 09.35 Pixi im Wolkenkuckucks-
heim. Afl.: Der standhafte Zinnsoldat.
10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 General Hos-
pital. Afl.: Die grosse Versöhnung.
10.50 Teletip Haushalt. 11.00 SAT 1
Bliek. 11.05 Die Stadt der Verlorener.
Amerikaanse avonturenfilm uit 1957
van Henry Hathaway met John Wayne,
Sophia Loren, Rossano Brazzi e.a.
(herh.) Aansl. Tekenfilm. 13.00 Tele-
Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Kimba, der
weisse Löwe. Afl.: Expedition Tonga.
14.30 BLassie. Afl.: Das Kanguruh.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Bittere Erfahrun-
gen. 15.50 Teletip Natur. 16.00 BPat
und Patachon. Afl.: Geheimnisvoller
Goldschatz. 16.25 Der Goldene
Schuss. 16.35 Bonanza. Afl.: Kleine
Leute - grosse Leute. Aansl. tekenfilm.
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Space - der Mensch
greift nach den Sternen. Miniserie. Afl.:
12. 18.45 SAT 1 Bliek 19.00 Glücksrad.
19.30 Cannon. Afl.: Fünfmal Mord und
mehr. 20.25 SAT.I Wetter. 20.30 Spe-
cial Squad. Afl.: Chens Vermacht-
nis.2l.2s SAT.I Bliek. 21.25 SAT.I
Bliek. 21.30 Der Tag des Delphins.
Amerikaanse speelfilm uit 1973 van
Mike Nichols met George O Scott, Paul
Sorvino, Fritz Weaver JohnKorkes, Ed-
ward Herrmann e.a. 23.20 SAT.I Bliek.
23.30 Cheech und Cong's heisse
Dreams. Amerikaanse komedie uit
1980 van Thomas Chong met Cheech
Marin, Thomas Chong, Stacy Keach,
Evelyn Guerrero, Paul Reubens e.a.
00.55-01.05 Programma-overzicht.

satelliet
RTL Plus

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

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

10.00 California Clan. Amerikaanse
serie, (herh.)

10.45 Tekenfilm.
11.00 Baretta. Amerikaanse serie. Afl.

Nicht nur Billy wird gejagt.
11.45 Rapido. Muziekmagazine voor

de jeugd.
12.30 Klassik am Mittag. Met het

RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.05 Dennis. Amerikaanse teken-

filmserie. Afl.: Ride 'cm cowboy.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie, (herh.)
14.15 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie, (herh.)

15.00 Wimbledon - Live. Presentatie:
Ulli Potofsky. Commentaar: Gerd
Szepanski, Petra van Oven en Bur-
hard Weber.

18.45 RTLaktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Ein Ring aus Feuer.

20.15 Der verkehrte Sherlock Hol-
mes. Amerikaanse speelfilm ut 1972
van Anthony Harvey met George C.
Scott, Joanne Woodward, Jack Gil-
ford e.a.

21.50 Wimbledon. Samenvatting.
22.30 RTLaktuell.
22.40 Explosiv. Magazine met Olaf

Kracht.
23.20 Eine Chance für die Liebe. Re-

latie-adviezen.
23.55 Das Haus unter den Baumen.

Frans-Italiaanse speelfilm uit 1971
van René Clement met Faye Duna-
way, Frank Langella, Karen Blan-
guernon e.a. (herh.)

01.30-01.35 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Chai

Zakennieuws.
07.00 The DJ Kat Show. Ontsl

ningsprogramma voor kinderen.
09.30 Panel Pot Pourri. Spa

gramma.
11.00 The Sullivans. Australisch!

milieserie.
11.30 Sky By Day. Ochtendmaj

ne.
12.30 A Problem Shared. Persd

advies.
13.00 Another World. Dramaserf
14.00 Landscape Channel. S'

beelden met muziek.
14.55 As The World Turns. Dn

serie.
15.45 Loving. Dramaserie.
16.15 The Lucy Show. Kornü

feuilleton.
16.45 The Littles. Animatiereeks.
17.00 Countdown. Popprogramrt*
18.00 Eurosport overzicht.
19.00 Terrein-auto's race.
20.00 Voetbal. Jeugdtoemooi.
21.00 Golf. In lerland.
22.00 Rugby. In Australië.
23.00 Atletiek. In Lausanne.
01.00 Eurosport overzicht.
01.30 Arts Channel. Kunstpro.'

ma
04.30-06.30 Landscape Cha"

Sfeerbeelden met muziek.

Super Channel
07.00 World news and busÜ

hour. Nieuws- en weerberichte
nanciële informatie en het 'a
sportnieuws.

08.00 The mix. Popmuziek.
15.30 Nino Firetto. Vlotte popn^

aan elkaar gebabbeld door Ni^
retto.. I

16.30 Hot Line. Spel, Pop en ai»
tic.

18.30 Tracking. Popmuziek.
19.30 Richard Diamond. Det&4

serie. Met David Janssen, Mary
Moore, Joey Bishop.

20.00 Super Sports night. Sno"
Reportage over deze populair
riant op het biljartspel. I

21.45 World News. In het Neded3.
22.00 Super Sports night: NBA"

k&tbal
00.00-03.00 World News. Aansl

Mix. Popmuziek.

MTV Europe
Alle programma's in stereo. .
07.00 MTV!. Popnieuws voor W

bers van Rock.
12.00 Remote Control. Spelprw

ma.
12.30 Kino. Filmrubriek.
13.30 MTV!. Popnieuws.
15.00 Yo! Mix. Rap.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca Cola Report. ,
17.15 3 From 1 at 5.15. Drie clip»
Billy Idol.

17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek. .
19.00 MTV At The Movies. "

briek van Ray Cokes.
19.30 Remote Control. Spel.
20.00 European Top 20. a
21.00 MTV Spotlight. The Bee"
21.30 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt. ,
00.00 MTV - Solid Rock. Voor w

bersvan Rockmuziek.
01.00 Club MTV. Dansmuziek.
01.30 Night Videos.

SSVC
12.30 For school: Videomaths.
12.45 For schools. Zig zag.
13.05 Children's SSVC. Playbus: The

Playgroup Stop.
13.30 Cricket. Hoogtepunten van de

gisteren gespeelde wedstrijden in de
tweede groep in Lords.

14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Wimbledon '89. Tweede dag

van de tenniskampioenschappen.
15.10 Cartoon Time. Met Dastardly

and Muttley.
15.25 Blue Peter. Serie met Mark Cur-

ry, Caron Keating, Yvette Fielding en
John Leslie.

17.50 Home and Away. Serie.

18.15 Look Stranger. Serie. Afl.:
ting on a Fortune.

18.40 News and Weather.
18.55 Busmans Holiday. Spel

gramma met Sarah Kennedy.
19.20 Brush Strokes. De laatste I

vering van deze komische serie.
19.50 Brookside. Serie.
20.35 Wildlifeon one. Serie. Afl.:

rot Fashion.
21.05 Murderers among us. The

ry of Simon Wiesenthal.
22.00 News and Weather.
22.30 Murderers among us.

Conclusion.
23.05 World about us. Repor

over dagelijkse problemen.
23.35 Film '89. Filmrubriek. In de

ste aflevering van deze serie
spreekt Barry Noman de film 'Ma
to the Mob'.

00.00-01.15 Wimbledon'B9 Mati
the day. Hoogtpunten van de
daag gespeelde wedstrijden.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nieuws. 9.02 NOS-Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Het land van
de belofte. 10.00 De wereld zingt
Gods lof. 10.50 Tel<st en uitleg.
11.00 Studio 55. 12.00 Nieuws.
12.05 De verdieping. 13.00
Nieuws 13.10 Nederland en zijn
buren. 13 30 Rondom het Woord.
14.00 14.00 Leerhuis. 14.10 Dag-
vaardig. 14.30 Rechtswijzen 15.00
Schone wereld. 16.00 Op de rand
van het recht. 16.30 NOSOmbuds-
man. 17.35 Postbus 51 Radio-ma-
gazine. 17.55 Meded. en Schip-
persberichten. 18.00 Nieuws

18.10Vers op vijf. 18.20uitzending
van de RPF. 18.30 Taal en teken
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30You're welcome. 21.00
Trojaanse oorlog. 21.30-22 00 Van
Quantum tot Quark.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
8.05, 9.02, 10.02 en 11 02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02
en 16.02 Kort nieuws. 17.02Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
Actueel, Agenda en Muziek. 17.25
Bijblijven: volwasseneducatie, in-
formatie voor buitenlanders in Lim-
burg. 17.55 Kort nieuws. 18.05-
-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Sjapoo. (6.30,.
7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
VDAB-ber.)8.00 Nieuws. 8.10Zon-
neslag. 10.00 Nieuws. 10.03 Broc-
coli. 11.55 Mediatips. 12.00 Lim-
burg 1989. 13.00 Nieuws. 13.10
Muziekboetiek. 14.00 De gewa-
pende man. 17.00 Focus. 17.10
Het Algemeen Belang. 18.00
Nieuws. 18.10 Rock-ola 20.00
Lukraak. 22.00 Nieuws. 22.05 Je
weet het maar nooit. 23.30-6.00
Nachtradio. (0.00, 5.00 en 530
Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstuck. 7.1&"j
kasten. 7.45 VeranstalW'ï
der. 8.30 Besinnliche VWn/
Musikexpress. 10.00 G«' ■legt. 12.00 Musik bei Tisj^j
Veranstaltungskalender. \j
schauf. 14.20 Musikzeitjv
chesterklange aus aller vV
Nachtmittagsstudio. f6^<(
light. 17.05 Oldiekiste. 18kj^
Aktuell. 18.40-20.05 MuS"^

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 °L|l
wie kein anderer. 1100 Irjü
elf. 12.00 Is jan Ding. '">16.00 Entenjagd. 17.00^%
17.50 Sportshop. 18.00 M«|
19.00 Neunzehn - Vierun" |>
Rampenlicht. 2000 Ope'J
21.00 LP-Charts. 22.00-0-
Non-Stop.

WDR 4
4.05 Radiowecker 6 oi>
melodie. 9.05 Musikpa"".
Gut aufgelegt. 14.05 A" 0
menade. 15.00 c ,7.P
16.05 Heimatmelodie- '^sik-Express. 20.05 jjf
Broadway undKudam"l^*sik zum Traurnen
Nachtexpress.
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'Koning van de talkshow' heeft geen tijd meer voor de radio

Tour-circus voortaan
zonder Koos Postema

Van onze rtv-redactie

JILVERSUM - Een flitsen-de jingle, gevolgd door een
jjangename stem: „Gaat
?teven Rooks, net als vorigkar, op Alpe d'Huez win-
jten? Onze verslaggevers in

zullen het u in hetRomende uur gaan vertel-
en". Een typische Koos
"ostema-aankondiging, de
Romende drie weken - al-'aans in woorden van gelij-
ke strekking - weer te De-
sisteren in Radio Tour de
france. De laatste keer
kouwens, want Koos Poste-ma gaat het Tour-circus,
daaraan hij als 'thuiswer-
ker' sinds 1978 zijn mede-
werking verleent, verlaten.
öe 'koning van de talkshow',

voorzover het de rtv-wereld hier
te lande betreft, slaat dit najaar
een nieuwe weg in. Eentje die
leidt naar Joop van den Ende's
TV-10, het commercieel gerunde
station waaraan hij zichvoor drie
jaar heeft verbonden. Wordt het
een afscheid met weemoed? Pos-
tema: „Oh zeker, ja. Ik heb dit
werk altijd graag mogen doen.
Maar ja, je moet van tijd tot tijd
veranderen. Dat is belangrijk.
Twaalf keer Tour de France, da's
veel. En twaalf jaar Langs de
Lijn, waarvan tien op zondag.
Tien jaar!!! Mag ik u even spre-
ken?"
Méér nog dan Radio Tour de
France zal Postema het radio-
werk missen. In het komende
seizoen verschijnt hij voor zijn
nieuwe baas alleen nog maar op
de televisie. Vijf keer per week
liefst. Die frequentie vreet zoveel
tijd, dat Postema de goede oude
radio wel gedag móet zeggen.

Met pijn in het hart, daarover laat
hij geen enkele twijfel bestaan.
„Ik vind de radio nog steeds een
fascinerend medium. Je hebt
veel meer mogelijkheden dan bij
de tv".

Tot Postema's diepe teleurstel-
ling wordt daar evenwel lang
niet altijd optimaal gebruik van
gemaakt. Radio Tour bijvoor-
beeld zou zijns inziens veel beter
gecovered kunnen, nee zelfs
moeten worden. Postema: „Laat
ik concreet zijn. Jaap Hofman,
de eindredacteur van ,dit pro-
gramma, had het plan het succes
van Radio Olympia vorig jaar te
continueren tijdens de Tour de
France. Met als bijgedachte: het
is hoogzomer, dan ligt alles op
zijn kont in Hilversum, tenmin-
ste wat radio en tv betreft. De
enigen die nog werken zijn de
journalisten. De rest ligt op het
strand of ergens anders, maar

wordt desondanks doorbetaald.
Minister Brinkman heeft zich
daar onlangs nog - terecht -
kwaad over gemaakt. Afijn, zei
Hofman: 'Geef ons de kans elke
dag horizontaal Radio Tour de
France te maken, compleet met
een redactie voor andere actuali-
teiten. Want er gebeurt genoeg in
de wereld. Nou, zoiets wordt
dan meteen weer afgewezen.
Merkwaardig genoeg ook door
de NCRV, die in de actualitei-
tensfeer een goede naam heeft.
Er zit een goeie man, Piet van
Tellingen, maar hij is de laatste
die nog in het huidigeomroepbe-
stel gelooft".

Afkeer
Blijft het opmerkelijk dat Poste-
ma het, ondanks die groeiende
afkeer van de Hilversumse om-
roepbazen, het nog zo lang vol
heeft gehouden bij programma's

als 'Langs deLijn' en Radio Tour
de France. „De mensen die deze
programma's maken," legt Pos-
tema uit, „waren voor mij de re-
den het zo lang te blijven doen.
Die zijn zo enig, zo goed ook. Die
houden van radio. Ze proberen
het medium uit te buiten waar ze
ook maar kunnen. Ik noem Jaap
Hofman, de eindredacteur; Bram
Gaillard - een enige jongen,Fer-
ry de Groot - een compleet gek-
kenhuis en Herman van de Vel-
den met die vieze ongewassen
snor. Fantastische mensen alle-
maal; soepel, snel en een grote
kennis van zaken. Vooral die
mensen zal ik straks missen".
Behalve van hen, is Koos Poste-
ma dank zij Radio Tour de Fran-
ce ook van de wielersport gaan
houden. „Het is een echte, hele
échte volkssport geworden. De
mensen lopen er massaal voor
uit. Dat vond ik zo opvallend
toen ik eens als verslaggever een

weekje mee was naar Frankrijk.
In 1973 was dat, toen had je gast-
verslaggevers. Ging jeeen dag of
vier mee, waarna je werd afge-
lost. Wat me zo trof was dat je in
een dorp de dokter ziet staan sa-
men met zn assistente, dat je
boeren op het land ziet stoppen
met hun werk en dat je school-
kinderen, met vlaggetjes in de
hand die ze hebben gekregen
van de reclamekaravaan, langs
de kant van de weg enthousiast
ziet zwaaien. Dan heb je nog die
clowns, die gekke mannen van
Michelin, onzin eigenlijk alle-
maal. Die stof, die benzinedam-
pen en daarachtar komen dan
wielrenners. En het gekke is dat
het door die gigantische com-
mercie ook weer sport is gewor-
den. Ik las laatst iets van de
Fransman Laurent Fignon in de
Ronde van Italië. Die reed daar
zo goed omdat-ie met zijn ploeg
lonkte naar een contract bij Fiat.

Ja, zeggen ze bij Fiat dan: dan
moet ik wel wat van jullie zien?
En wat willen ze zien? Dat die
Fignon zich de kolere fietst en
dat gebeurt dan ook. Prachtig
vind ik zoiets".

Verkiezing
Miss Universe
alsnog op tv

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Veronica zendt
alsnog de verkiezing van Miss
Universe uit. Volgende week
woensdag 5 juli is de ingekorte,
show te zien, waarin Angela Vis-
ser uit Nieuwerkerk vorige
maand in Cancun, Mexico, una-
niem werd gekozen tot de mooi-
ste van het heelal.

Zeshonderd miljoen mensen in
zestig landen hebben 23 mei de
verkiezing van Miss Universe in
het tropische paradijs Cancun al
op de televisie gezien. Alleen Ne-
derlanders met een schotelan-
tenne op dak konden het twee
uur durende spektakej met de 76
deelneemsters ontvangen.
Veronica heeft voor Nederland
het alleenrecht op de vertoning
van de grootse show, met als pre-
sentatoren John Forsythe (Blake
Carrington uit Dynasty) en
Emma Samms (Fallon Carring-
ton Colby).

Volgeboekt
Veronica kon een interview met
de nieuwe Miss Universe niet
meer regelen. Haar dagen zitten
vol geboekt: zij heeft zich na haar
kroning aangepast aan de Amer-
can way of life. Haar taken, de
meest uiteenlopende representa-
tieve 'klusjes' in tal van landen,
liggen opgestapeld. Zij heeft in-
middels gedineerd met de Mexi-
caanse president Carlos Salinas
de Gortari, ontmoette president
George Bush van de Verenigde
Staten, nam haar gewonnen ap-
partement aan het strand in het
Mexcicaanse Cancun in bezit en
verhuisde meteen daarna naar
Los Angeles. Daar woont zij sa-
men met Miss Amerika Gretchen
Polhemus in een Dynasty-achti-
ge villa met huisknecht, chauf-
feur, chaperonne, secretaresse
en veel steun van de organisatie
achter het Miss Universe-circus.
Angela Visser is nog even nuch-
ter en hartelijk als voor haar kro-
ning. Zij breekt graag een lans
voor de vrouwen op aarde. Ook
het (slechte) imago van schoon-
heidswedstrijden gaat haar aan
het hart: „De mensen zouden
deze wedstrijden niet zo negatief
moeten benaderen".

'Miss Universe' Angela Visser: de mooiste van het heelal

show

Opnieuw goudenplaat voor Gerard Joling
Van onze showpagina-redactie

ALKMAAR - Gerard Joling krijgt een gouden plaat voor de
'single 'No more Bolero's'. Binnen drie weken zijn er 75.000 exem-
plaren van verkocht. Een record, volgens manager Jan van
Doorn, die verder vertelt dat er op topdagen wel 11.000 exempla-
ren over de toonbank zijn gegaan.
Marketingrapporten die zeggen dat deze tijd van het jaar com-
mercieel niet goed is voor het uitbrengen van singles, zijn hier-
mee, wat Van Doorn betreft, onderuitgehaald. „Wat is nu nog de
filosofie achter die stukken?"

Waar het succes Joling betekent vooral ook een overwinning voor Pe-
ter deWijn, diehet nummer heeft geschreven. „'No more bolero's' lag
fiaanden op de plank omdat Gerard er niets in zag".
Op 6 juli verschijnt een nieuwe langspeelplaat van Joling, waarvan
Jiet nummer 'Stay in my life' later op single zal worden uitgebracht.
«1 oktober gaat Joling opnieuw naar Taiwan. Verder ligt er nog een
Aanvraag om tekomen optreden in de Indonesische hoofdstad Jakar-
ta.

Gerard Joling: ,JSIo more bolero's" ging binnen drie we-
ten 75.000 maal over de toonbank.

'Werken aan werk'
vanuit Valkenburg
VALKENBURG - Vanuit het
kuuroord 'Thermen 2000' brengt
de RVU/Educatieve Omroep
woensdagmiddag van 14.00 tot
15.00 uur op Radio 5 een recht-
streekse uitzending van het pro-
gramma 'Werken aan werk.

De programmamakers praten
met diverse gasten over toeris-
me, recreatie en werkgelegen-
heid. Het reisgedrag is de laatste
jaren sterk veranderd. Zowel
jongeren als ouderen kiezen
steeds meer voor avontuurlijk
reizen. Een andere ontwikkeling
is dat meer mensen kiezen voor
korte vakanties.
De heer Ridderbos, directeur
van de VW-Limburg schetst
wat dagreacreatie betekent voor
de werkgelegenheid. Verder ko-
men aan het woord mevrouw
Sopzcac van 'Thermen 2000' en
de heer J. van Steenes, die direc-
teur is van de reisorganisatie Ho-
telplan. De Maastrichtse band
'The Clan' zal rechtstreeks een
paar akoestische nummers ten
gehore brengen tijdens dit pro-
gramma van Elles Berger, Jan
Gerritsen, Jan-Paul Helwig, Co-
rinne Hemink en Liesbeth de
Moor.

Aardig
Ook het vergelijk ploegleider-
(voetbal)trainer valt royaal in het
voordeel van de wielerman uit.
Postema heeft geen hoge pet op
van de heren trainers. „Die ge-
wichtige voetbaltrainers praten
zo clichématig. Die hebben het
over 'in de zestien. Postema kon
zich niet bedwingen, hij barst uit
in een schaterlach. „Tjonge, tjon-
ge toch. Hij zit muurvast in de
zestien. Gek word ik ervan. Nol
Braams, een voormalige mid-
voor van Excelsior, zat nooit
muurvast in de zestien. Die gaf
gewoon een knal, al ging hij ook
vier meter over. Wat een gezeik,
zeg! Vreselijk".
Een man als Raas, deploegleider
van SuperConfex, spreektPoste-
ma veel meer aan. „Dat vind ik
een hele boeiende jongen. Dat
stugge in hem, dat zogenaamd
weinig zeggen fantastisch
vind ik dat. Die korte zinnetjes,
buitengewoon slimme ogen. Als
jehem beter kent, wordt het ook
wel lachen. Krijg je een ietsié-
pietsie privé van hem te horen.
Slim is een woord dat goed bij
hem past. Ik hou van dat soort
mensen, ja!".

Dramatiek en heroïek, dat is wat
wielrennen in de visie van Koos
Postema zo boeiend maakt. „Lij-
den, hevig lijden hoort erbij. Dat
is niet gezond, maar geen enkele
vorm van topsport, let wel top-
sport, lijkt me per definitie een
gezonde zaak. Wat er met je hart
gebeurd in een betrekkelijk kor-
te tijd, zeg maarvan jeachttiende
tot je achtentwintigste, dat kan
nooit zo zijn bedoeld. In die pe-
riode worden heel wezenlijke or-
ganen in je lichaam geforceerd.
Roger de Vlaeminck heeft me
eens gezegd dat een renner die
de Tour uitrijdt, iemand bijvoor-
beeld die anoniem 44ste wordt,
maar wel goed zijn werk heeft
gedaan, een jaar van zijn leven
kwijt is. Ik geloof daar, een
beetje populair gezegd, wel in".

Voor serie ook plannen vóór Maastricht

Camera-ploeg Franse tv
in Rotterdam op de fiets

Van onze
rtv-redactie

ROTTERDAM; "MAASTRICHT - 'In-
schepen in haven num-
mer 1' is de titel van een
documentaire, die in
augustus wordt uitge-
zonden door het Franse
tv-station TF 1, het eer-
ste Franse net. Een klei-
ne tv-ploeg onder lei-
ding van regisseur Mau-
rice Chateau werkt op
vele plaatsen in Rotter-
dam aan de film. De tv-
serie, met afleveringen
van een half uur, omvat
voorlopig zeven steden,
waaronder Antwerpen,

Lugano en Edinburgh.
Wanneer de serie aan-
slaat, denkt producent
Jean-Pierre Hutin uit-
eindelijk honderd afle-
veringen te maken.
Voor wat betreft Neder-
land staan dan Maas-
tricht, Delft en Den
Haag op zijn verlang-
lijstje.

In de documentaire
over Rotterdam treedt
de Franse correspon-
dente Cathy van Nun-
speet-Tillet op als gids.
Vanaf de fiets toont zij
aardige, leuke en op-
merkelijke beziens-

waardigheden van de
stad. „De serie is vooral
bedoeld om eens iets
anders van Europa te
tonen dan de hoofdste-
den met hun bekende
toeristische atracties.
Naast de bezienswaar-
digheden van een stad
willen we ook iets laten
zien van het sociaal-cul-
turele leven. In Rotter-
dam praten we bijvoor-
beeld met een aantal al-
lochtonen om na te
gaan hoe zij zich voelen
in hun nieuwe omge-
ving. Zo krijg je een
heel ander beeld van
Europa", legt zij uit.

Regisseur Maurice Cha-
teau koos voor Rotter-
dam omdat de stad als
grootste haven ter we-
reld zeer bekend is, ter-
wijl slechts weinig
Fransen iets weten over
de andere kwaliteiten
van die havenstad. „De
architectuur bijvoor-
beeld, de tegenstelling
tussen oud en nieuw die
je overal aantreft, dat is
erg interessant", meent
de regisseur. Niettemin
is hij het meest gechar-
meerd van Delfshaven,
„dat oude haventje met
die kleine huizen:
prachtig!"

"Koos Postema: ,Jn de zomer ligt alles op zijn kont in Hil-
versum".
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Raad kritisch,
maar toch eens
met bezuinigen

te herinrichting. Bovendien werden
er nu gesprekken gevoerd met de
betrokken boeren over een vrijwilli-
ge aanpak van de erosie. En daarin
toonden de zeven meer vertrouwen.
Opmerkingen van Strous dat men
toch vooral het gezonde boerenver-

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - Dat de meerder-
heid van de Voerendaalseraad stijf-
koppig weigert mee te werken aan
een door deProvinciale Staten uit te
werken plan tot bestrijding van de
erosie in het Ransdalerveld heeft
gisteravond de woede gewekt van
burgemeester Strous. Toen zelfs
zijn compromisvoorstel bakzeil
haalde, knarsetandde-hy: „Voeren-
daal laat de provincie beslissen,
want de raad durft zelf geen besluit
te nemen. Intussen draait de wereld
verder..."

Al aan het begin van de stevige dis-
cussie voelde burgemeester Strous
aan dat deze raad 'onnodig angstig'
reageerde op een voorstel, waaraan
niemand van de betrokkenen zich
volgens hem een buil kon vallen.
Het voorstel hield in dat de raad in-

stemt met het planvan de provincie
om via 'Den Haag' de zo gevreesde
erosie in te dammen met de herin-
richting van hetRansdalerveld. Zou
de raad daarmee instemmen dan
nog zou het zeker tot het jaar 2.000
duren voordat de eerste schop de
grond in zou gaan.

De meerderheid van de raad -al-
leen PvdA, WD-wethouder Theu-
nissen en raadslid Moonen waren
vierkant voor- weigerde zich ech-
ter te binden aan deze herinrichting,
waarmee overigens ook de betrok-
ken boeren grote moeite blijken te
hebben.

Wat burgemeester Strous ook in de
strijd wierp, zeven van de twaalf
raadsleden zagen meer heil in de na-
derende Landbouwschapsverorde-
ning danin devan buitenaf bedach-

Daarbij komt, dat de gemeente on-
democratisch te werk is gegaan.
Een week geleden wist nog nie-
mand van deze lokatie af. Volgende
week moet de gemeenteraad al een
beslissing nemen. Op onze opmer-
king aan wethouder Gybels dat
deze gang van zaken nietvolgens de
democratische spelregels is (er is af-
geweken van het advies van de
ambtenaren en er wordt beweerd
dat alle betrokkenen zijn gehoord,
terwijl wij van niets wisten) ant-
woordde de wethouder dat inspraak
van de bewoners niet nodig was. De
gemeente zou de bewoners nadat
het raadsbesluit erdoor was wel in-
lichten.
Is dit democratie?
LANDGRAAF J. Bexkens

Achter den
Winkel (4)

Zoals u misschien weet is de ge-
meente van plan bij de flats van
Achter den Winkel een openbare
school te bouwen. Nu ben ik niet te-
gen een openbare school, integen-
deelzelfs, maar de lokatie is heel on-
gelukkig gekozen. Wij hebben nu al
geen ruimte meer om ons heen. Bo-
vendien zijn net maatregelen geno-
men om de overlast in de wyk te
verminderen. Deze maatregelen,
waaraan ook de gemeente finan-
cieel een bydrage heeft geleverd,
dreigen nu voor niets te zijn ge-
weest.

Van onze verslaggever
KERKRADE - De Kerkraadse ge-
meenteraad ging gisteravond in
meerderheid akkoord met fikse be-
zuinigingen voor dit jaar, die inhou-
delijk door alle partyen volledig af-
gekraakt werden. Maar coalitiege-
noten PvdA en CDA vonden dat
niet akkoord gaan nog erger was,
omdat dan bezuinigingen een jaar
worden uitgesteld, met als gevolg
dat GS de begroting afkeuren. Zo
bleken deoppositiepartijenBBK en
Burgerbelangen als enigen tegen.

En dan nog had de PvdA het byna
tot een val van het college latenko-
men. Want de eis tot een keiharde
garantievan b en w dat er onder het
gemeentepersoneel tot en met 1993
geen gedwongen ontslagen zullen
vallen, werd pas navier schorsingen
door wethouder André Coumans
toegezegd. Dat het de PvdA menens
was, bleek uit een intern beraad dat
welgeteld 45 minuten duurde.

De door het colllege begin juni ge-
presenteerdevoorstellen, uitgaande
van de 'kaassschaaf, werden op en-
kele punten bygesteld. De totale be-
zuiniging van 368.000 gulden op de
professionele welzijnsinstellingen
als SCEW, Cultureel Centrum etc,
bleef gehandhaafd. Maar de verde-
ling van de kortingen over de ver-
schillende instellingen komt pas na
nader overleg in de vergadering van
september aan de orde.

En ook kreeg de PvdA het gedaan
dat die bezuiniging op het welzyns-
werk in principe alleen voor 1990
geldt.Komt er uit het nadere onder-

zoek, de zogenaamde 'heroverwe-
gingsopdrachten', een betere vorm
van besparing, dan houdt de raad
zich het recht voor om de huidige
voorstellen weer terug te draaien.

De onvrede overheerste na afloop
van de vergadering echter. „Er is
zelden een zo inferieure nota gepre-
senteerd, die elk fundament ont-
beert", had CDAer Toon Willems
gezegd. „We staan zwaar in dubio en
gaan schoorvoetend akkoord", stel-
de Hub Bogman van de PvdA en de
oppositiepartijen herhaalden hun
fel kritische woorden van tydens de
gecombineerde commissievergade-
ring op 13 juni jl.

9 Burgemeester Strous:
...woedend...

stand moest laten prevaleren boven
de angst voor inmenging van bui-
tenaf, lieten de zeven koud. En dat
weer leidde tot een kribbige opstel-
ling van het college.

Vragen over
openbaarheid
Streekgewest

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - De. Brunssumse
raadsfracties van D66, WD,
PvdA en Borger hebben een ver-
zoek by het college van Bruns-
sum ingediend om vanavond, tij-
dens deraadsvergadering, te mo-
gen interpelleren over de open-
baarheid (of beter de gesloten-
heid) van net Streekgewest.

Zoals bekend werd een eerder
verzoek tot meer openheid bij
commissievergaderingen " van

het Streekgewest onlangs door
een meerderheidvan de Gewest-
raad afgewezen. Dit ondanks het
instemmen van raadsüd Schilt-
mans en wethouder De Bruyn,
die in de raad van het Streekge-
west de gemeente Brunssum
vertegenwoordigen.

De bovengenoemde fracties wil-
len vanavond aan de weet komen
waarom de derde vertegenwoor-
diger van Brunssum binnen het
Streekgewest, burgemeester
Louw Hoogland, zich onthield
van stemming. Bovendien wen-
sen de fracties van het college te
horen welke initiatieven het col-
lege wil en kan ondernemen by
een onverhoopte, afwijzende be-
sluitvorming van het Streekge-
west.

Toen onder applaus vanaf de, vooral
door boeren bevolkte, publieke tri-
bune het voorstel werd afgewezen,
probeerde Strous de raad alsnog op
een lijn te krijgen met een kerk-in-
het-midden-latend-voorstel. Daarin
zou de raad zich uitspreken dat
naast de herinrichting ook de ge-
noemde verordening als ook de bij-
drage van de boeren mee dienen te
wegen bij de aanpak van de erosie.
Maar ook voor dit compromis wa-
ren de zeven (CDA, WD-er Voogt,
fractie Ransdaal, fractie Lemmens
en de AGB-fractie) niet te porren.

Strous woedend
op 'bange' raad

Meerderheid tegen herinrichtingRansdalerveld

Van onze verslaggever
HOENSBROEK - De politie van
Heerlen heeft zondageen zestal jon-
gelui aangehouden, nadat ze in de
Hoofdstraat in Hoensbroek een con-
tainer in brand hadden gestoken en
een brievenbus van een muur had-
den geschopt. De jongens, in leef-
tijd variërend van 15 tot 18 jaar, had-
den een fuif bezocht. Na verhoor
werden ze weer in vryheid gesteld.

De raad van Brunssum en diverse
ambtenaren lieten gisteren na af-
loop van de presentatie overigens
niet het achterste van hun tong zien.
Er waren zowel negatieve (D66,
Pak-fractie en fractie Horseleberg)
als positieve geluiden(CDA, PvdA).
Burgemeester Hoogland pleitte
voor een flinke dosis enthousiasme.
„Het plan is prima. Ofwe doen niks,
ofwe pakken het meteen goed aan."

Vandalen gepakt

„In het zuidergedeelte kunnen tui-
nen worden aangelegd, die alle hun
eigen identiteit hebben, gebaseerd
op een bepaalde Limburgse delf-
stof, als mergel, steenkool, zand of
grind. De bezoeker zou via een boot

en grensoverschrijdende functie
van het 'Europark', dat via een
scheiding in tweeën gedeeld zou
moeten worden.

De diverse plannenmakers, onder-
gebracht in de Maastrichtse advies-
groep, legden by de uiteenzetting
vooral de nadruk op de educatieve

Europark
Betalen
DirecteurBoonman van het Recrea-
tieschap OZL deed gisteren uit de
doeken wie allemaal mee moet en
kan betalen, als het plan doorgaat.
„De gemeenteBrunssum zal 3,5 mil-
joen op tafel moeten leggen, het
Schap 1,5 miljoen, diverse andere
overhedenruim vier miljoen en het
bedrijfsleven vijf miljoen. Meer dan
negen miljoen gulden wordt vanuit
Brussel verwacht uit de EFRO-pot
(Europees Fonds voor deRegionale
Ontwikkeling) en voor de resteren-
de 25 miljoen hebben we een parti-
culiere investeerder (Recort) gevon-
den, die zich vooral wil concentre-
ren op het horecagedeelte."

De bouw van bedrijvenpaviljoens
stoelt ook op educatieve motieven.
Bedrijfskundige Steuns, werkzaam
bij Hospitality Consultants: „In die
paviljoens zouden grote Limburgse
bedrijven, die met produktie of af-
zet ondermeer aansluiten op de del-
stofthema's, bijvoorbeeld werkme-
thodes kunnen exposeren. Het is
wel de bedoeling, willen de pavil-
joens een succes worden, dat er
minstens twintig bedrijven of in-
stanties meedoen. Bovendien moet
niet vergeten worden dat die bedrij-
ven belangrijke geldschieters zyn."

Het concept kenmerkt zich in eerste
instantie door de aandacht die uit-
gaat naar passieve, natuur-educatie-
ve attracties. Het aanleggen van zo-
genaamde grondstoftuinen en be-
drjjvenpaviJjoens vormt daarbrj de
hoofdmoot.
Naast de 'belerende' activiteiten
zijn echter ook ideeën geopperd
voor meer pretachtige activiteiten,
zoals de bouw van een zwembad,
tennisbaan en golfbaan. Ook is aan
verblyfsaccommdatie gedacht. De
bouw van een appartementenhotel
en een restaurant zitten in de pen.
Als streefdatum voor complete rea-
lisatie is 1992 geprikt. Als alles goed
gaat, hoopt men in 1990 met de
werkzaamheden te beginnen.

langs deze tuinen kunnen varen, zo-
dat hij educatief recreëert," aldus
landschapsarchitect Van de Mortel,
verbonden aan Groenplanning
Maastricht.

weStomp
Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De kosten van het door de adviesgroep
'Kleine Gracht Maastricht' gelanceerde themaplan voor
het opknappen van het sterk verloederde Schutterspark
in Brunssum komen neer op ruim 48 miljoen gulden. Dat
is gisteren bekend gemaakt tijdens een presentatie van
het plan aan de gemeente Brunssum.

Fout maar vrijuit

# De heer Martens werd vrijgesproken wegens het op de stoep parkeren van zijn aange-
paste auto. Alleen als hij hulp krijgt, zoals hier van echtgenote Ria, lukt het om de zware
zuurstofapparatuur te vervoeren. Foto: DRIESLINSSEN

Gehandicapte
bepleit meer

parkeerruimte
Van onze verslaggever

KERKRADE - „Verdachte is
zonder meer schuldig. Maar ik
weiger hier strafoplegging te vra-
gen. Als ik in de plaats van de
verdachte was geweest, had ik
hetzelfde gedaan".

Deze opmerkelijke zinnen uit het
pleidooi van officier van justitie
mrSijmonsma werden dubbel
en dik bevestigd door kanton-
rechter mrVan Oppen die van
een 'noodtoestand sprak en
eveneens niet van strafvervol-
gingwilde weten in dit bijzonde-
re geval.

De heer Martens, de verdachte
van gisterochtend, gaat net zoals
veel Kerkraadse gehandicapten
regelmatig zwemmen in zwem-
bad Dr Pool. In het belang van
zyn gezondheid. Hy' is astma-pa-
tiënt en bovendien gebonden
aan een rolstoel.
Voor Dr Pool zijn maar twee
parkeerplaatsen voor gehandi-
capten. „En vaak zijn dieook nog
bezet door dikke Mercedessen
en Volvo's", aldus Martens. Di-
verse keren had hij vanuit het
zwembad daarom de politie ge-
beld en in een aantal gevallen
kregen de overtreders zelfs een

bon.
Acht maanden geleden kwam
het tot een dieptepunt. Martens
kwam voor bezette parkeer-
plaatsen te staan en plaatste zijn
auto op het trottoir. „Verderop
parkeren kon niet, want dan lukt
het me niet met mijn zuurstoffles
het zwembad te bereiken". Na
het zwemmen trof Martens een
parkeerbon aan op zyn vooiTuit.

Hij belde de betreffende agent
met het verzoek tot seponering.
„Maar die ging flink tegen mij te-
keer. 'Had u maar aan iemand
moeten vragen om die auto te
verplaatsen of om uw auto iets
verder weg te parkeren', zei de
agent", klonk het verbitterd uit
de mond van de gehandicapte.

Volgens raadsman mr J. Golt-
stein kunnen nu ook lotgenoten
zich op dit oordeel beroepen als
zij een bon krygen. En juist met
die bedoeling nad Martens de
zaak laten voorkomen.

Want verklaarde hij: „Kerkrade
is moeilijk toegankelyk en heeft
veel te weinig parkeerplaatsen
voor gehandicapten".

(ADVERTENTIE)
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Projectontwikkelaars lanceren uitgebreid themaplan

Schutterspark: 48 miljoen
in gesprek

Hierbij wil ik u mededelen dat ik
zeer boos ben over de plannen van
de gemeente een tweede school te
plaatsen in de wyk Achter denWin-
kel. Men kan wel zeggen dat er
ruimte genoeg is, maar dat wordt
gezegd door mensen die in dure
eengezinswoningen met grote tui-
nen wonen. Ik heb rond mijn flatje
alleen maar het groen wat er om de
flats is, en meer niet. Waar mogen
wij straks onze honden uitlaten?
leder groen is ons dierbaar.
LANDGRAAF Anouka Jolob

Achter den
Winkel
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Achter den
Winkel (2)

Met dit schrijven wil ik mijn beklag
doen over de gemeente Landgraaf
die voornemens is om bij Achter
den Winkel een schoolgebouw te
bouwen. Ik zelf woon ook op Ach-
ten den Winkel. Daar wonen in vier
flats 400 gezinnen, dat zyn 1100
mensen. Deze mensen hebben in
hun woning een ruimte van 80 vier-
kante meter. Als ze naar buiten gaan
hebben ze ongeveer twee vierkante
meter om te lopen. Vraag:
Wil de gemeente een bio-industrie
van mensen? De Dierenbescher-
ming is tegen Bio-industrie. Moet er
ook nog een bescherming voor de
mens komen?
LANDGRAAF W. Houben

Achter den
Winkel (3)

Als begeleidster van de tieners van
Achter den Winkel protesteer ik te-
gen de bouw van een openbare ba-
sisschool bij Achter den Winkel.
Sinds januari 1989 heb ik me voor
honderd procent ingezetvoor de op-
vang van de tieners. Twee keer per
week worden de tieners bezig ge-
houden in het wijkgebouwtje van
Achter den Winkel. De tieners heb-
ben op eigen initiatief gezorgd voor
goals op het trapveldjevoor de vier-
de flat van Achter den Winkel. De
gemeente heeft daarvoor toestem-
ming gegeven en zelfs verf aangebo-
den om de goals te veryen. Moet de
tieners dit weer worden afgenomen
door de bouw van een school waar
genoeg andere lokaties voor zijn?
De politie Landgraaf heeft bekend
gemaakt dat in de periode van ja-
nuari '89 tot nu het vandalisme in de
wijk met 40 procent is teruggelo-
pen. Is dit allemaal voor niets ge-
weest?

LANDGRAAF A. Kockelkorn



Enige en algemene kennisgeving

f
Ik ben in alles
en alles is inmij

Het is onbegrijpelijk en onvoorstelbaar en nog lang
niet te aanvaarden, maar toch hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn inniggeliefde zoon, mijn
liefstebroer, mijn lievevriend en vriend van velen,
ons aller

Eric
geboren op 18 januari 1966 en overleden door een
tragisch ongeval op 25 juni 1989 in de leeftijdvan 23
jaar.

Heerlen: Els Keijssers
Alexandra

Landgraaf: Fam. Marell-Sporken
Landgraaf: Zijn vriendin

JacquelineMarell
6411 NW Heerlen, Geerstraat 274

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 28 juniom 13.00uur in de St.-Pancratius-
kerk te Heerlen, waarna om 14.30 uur de crematie-
plechtigheid is in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.
Geen bezoek aan huis.
Eric is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar heden, dins-
dag bezoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.

Lieve poepie, ik zal altijd van je blijven houden.
Ik zal je missen, voor altijd je Poemeltje.

Eric
vaarwel.
Els, Alex en Jacqueline veel sterkte.

Ans

Eric en Jurek
De pijn gaat weg, de leegte die blijft.

Wij zullen jullie altijd missen.
Jullie vrienden

Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien
van het h. sacrament der zieken in toet ziekenhuis te
Sittard, onze goede vader, schoonvader en opa,
broer, zwager, oom en neef

Jan Beckers
echtgenoot van wijlen

Maria Wenmakers
* Echt 11-12-1907 t Sittard 25-6-1989

Heel: Willy en Truus Beckers-Leurs
Obbicht: Emiel en Tonia Beckers-Quels
Obbicht: Albert en Gerda Beckers-Paulus

Berlicum: Annemie en JanWelters-Beckers
En al zijn kleinkinderen
Familie Beckers
Familie Wenmakers

Grevenbicht, 25 juni 1989
Mik 20
Corr.adres: Kempenweg 68, 6125 AG Obbicht
De plechtige eucharistieviering gevolgd door de
begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 29 juni
a.s. in de parochiekerk van de h. Catharina te Gre-
venbicht om 10.30 uur.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.00
uur in bovengenoemde parochiekerk.
Wij zullen hem gedenken in de avondmis van
woensdag 28 juni a.s. om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Bezoek mortuarium ziekenhuis Sittard, dagelijks
van 17.30-19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Bedroefd om haar heengaan, dankbaar voor haar
werkzaam en voorbeeldig leven geven wij kennis
dat heden van ons is heengegaan, voorzien van de
h. sacramenten, onze zuster, schoonzuster, tante,
groot- en overgroottante en nicht

Anna Maria
Thomas-Fijten

weduwe van

Matthias Thomas
op de leeftijd van 87 jaar.

In dankbare herinnering:
Familie Fijten
Familie Thomas

Amstenrade, 25 juni 1989, Huize Elvira
Corr.adres: Patersweg 41, 6431 GC Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrvjdag 30 juni om 10.30 uur in de H. Hartkerk te
Mariarade-Hoensbroek, gevolg door de begrafenis
op de centrale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Donderdag as. om 18.30 uur, zal er in dekapel van
huize Elvira een avondmis tot haar intentie worden
opgedragen.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14 tot 15 uur en van
19 tot 20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge:
heven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
In diepe verslagenheid geven wij kennis dat heden
na een noodlottig ongeval van ons is heengegaan,
onze enige zoon

Jurek Sajkewits
op de leeftijd van 25 jaar

In dankbare herinnering:
Jurek Sajkewits
Mia Sajkewits-Walraven
Familie Walraven

25 juni 1989
Pluymaekersstraat 24
6417KM Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 29 juni om 10.00 uur, in de H. Moeder
Annakerk te Bekkerveld-Heerlen, gevolgd door de
crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Jurek is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 Hoensbroek.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
14.00-15.00 uur en van 19.00-20.00 uur.

I t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien
van het h. oliesel, op de leeftijd van 77 jaar, onze
goedeen zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Paulus Joseph
Franssen
echtgenoot van wijlen

Anna Francoise Bancken
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Eindhoven: J.H. Franssen

T. Franssen-Reulings
Bocholtz: T. Meesters-Franssen

M. Meesters
DenHelder: F. Schneider-Franssen

F. Schneider
Eindhoven: M. Bock-Franssen

J. Bock
Bocholtz: T. Dumont-Franssen

W. Dumont
Alkmaar: P. Franssen

en al zijn kleinkinderen
Familie Franssen
Familie Bancken

6468 SV Kerkrade, 25 juni 1989
Anemonenstraat 9
De plechtige eucharistieviering zal, gevolgd door
de begrafenis op de op der.k. begraafplaats Kerk-
rade-West, plaatsvinden op donderdag 29 juni om
11.00 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw van Al-
tijddurende Bijstand te Heilust-Kerkrade.
Bijeenkomst aan de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tijdens de avondmis van woensdag a.s. 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 beschouwen.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van onze erevoorzitter en voorzitter

P.H. Franssen
Hij was meer dan 20 jaaronze voorzitter.
Zijn grote inzet zullen wij nimmer vergeten.

Bestuur en leden
bejaardensociëteit „Heilust" en
kaartclub bejaardensociëteit „Heilust"

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
om niet te vergeten.

Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede, dat na een werkzaam leven in
Gods vrede is overleden onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tanteen
nicht

Catharina Lambertina
Theresia Beunen

weduwe van

Leonardus Antonius
Hubertus Hendriks

Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: J.H.G. Hendriks
M.G.H.J. Hendriks-Wouters

Landgraaf: M.J.G. Bisscheroux-
Hendriks
W.M.G. Bisscheroux

Basel (Zwitserland): P.G.R. Hendriks
Landgraaf: T.G.C. Evers-Hendriks

A.M.J. Evers
Brunssum: A.M.H. Reinders-Hendriks

H.J.W. Reinders
Canada (Calgary): J.A.N.H. Hendriks

M. Hendriks-Sisterson
Landgraaf:G.A.J. Sieben-Hendriks

R.J.M. Sieben
en al haar kleinkinderen
Familie Beunen
Familie Hendriks

Landgraaf, 25 juni 1989
Frans Trijbelshöfke 14.
Corr.adres: Ringoven 115, 6372 DM Landgraaf.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 30 junia.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de h. familie te Schaesberg-Veldstraat,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op der.k. begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondwake
van donderdag 29 juni a.s. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 uur tot 18.15
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I t
Na een liefdevolle verpleging in het ziekenhuis te
Kerkrade, is voorzien van de h. sacramenten van
ons heengegaan, op 69-jarige leeftijd, mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, mijn dochter, mijn zus,
mijn schoonzus, onze tante en nicht

Anna Else Rouwen
echtgenote van

Marinus Johannes Waterreus
Heerlen: M.J. Waterreus
Heerlen: Theo en Gerda

Schaesberg: Marianna en Sjef
Neurenberg: Hanny en Herbert

Kerkrade: H.W. Rouwen
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Rouwen
Familie Waterreus

6418 TR Heerlen, 26 juni 1989
Rukkerweg 33
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 30 juniom 11.15uur in deSt.-Josephkerk te
Heerlerbaan-Heerlen, waarna om 12.30 uur de cre-
matieplechtigheid is in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis, donderdag om 19.00uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar woensdag en donderdag bezoekgelegen-
heid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Alles wordt groen en is mooi om ons heen.
Alles staat in bloei en het koren rijpt in de wind.
Alles verdort, herfstkleuren komen.
Alles is wit en koud, om opnieuw te worden geboren.

Heden overleed tot onze diep droefheid, voorzien van het h. sacrament
der zieken, in de leeftijd van 83 jaar, mijn lieveman, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Johannes Hubertus
Hendrikus Eggen

echtgenoot van

Maria Vrecko
In dankbare herinnering:

Brunssum: M. Eggen-Vrecko
Brunssum: Veronica en Zef Winkens-Eggen

Harald, Jean en Robert
Steinhausen (Dld.): Philo en Günther Leue-Eggen

Melanie, Carola en Barbara
Brunssum: Hub en Ria Eggen-Niessen

Kander en Ino
Martine en Joanna

Brunssum: Joseph en Sigrid Eggen-Rütten
Stephanie
Familie Eggen
Familie Vrecko

6441 CC Brunssum, 26 juni 1989
Dorpstraat 75
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag29 juni as. om
11.00 uur in de St.-Gregoriuskerk te Brunssum, waarna de begrafenis op
de algemene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk vanaf 10.30uur.
De avondwake is woensdag 28 juniom 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van het St.-Gregoriuszie-
kenhuis te Brunssum.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Wegens overlijden is

Café Eggen
"Ouwe Mert"

te Brunssum tot en met donderdag 29 juni de hele dag gesloten.

I ~1 J
Met grote droefheid geven wij u kennis dat heden uit ons midden we
weggenomen, mijn goede echtgenoot, onze zorgzame vader en schoc
zoon ""il

Wil Brouwers lo
echtgenoot van n

teTrees Goltstein *iedrager van het gouden 0.L.F.-insigne
Hij overleed voorzien van het h. oliesel in de leeftijd van 57 jaar. 1

Papenhoven: Th.M.C. Brouwers-Goltstein i
Papenhoven: Guus en Jolanda
Papenhoven: Ger en Rina

Familie Brouwers
Familie Goltstein

6124 BD Papenhoven, 26 juni 1989 ft
Oude Kerkstraat 7 «,

De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal plaa
vinden op zaterdag 1 juli a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de
Catharina te Grevenbicht.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur in bovengenoö
de parochiekerk.
Wij zullen hem gedenken in deavondmis van vrijdag 30 juni a.s. om 19-|
uur in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Heirstraat 41 te ElsW
Bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce'
zodanig te beschouwen.

*
-

Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van

Hans Sligchers
in leven medewerker van het kantongerecht te Sittard s

Zijn collegialiteit en vriendschap zullen steeds in onze herinnering W
ven.
Wij wensen zijn ouders en verdere familie veel sterkte toe.

De kantonrechter,
mr. J.F.Th. Becker,
de arrondissementsgriffier,
drs. J.M.Th.E. Toebosch,
het hoofd van de administratie,
mevr. M. Van Hansewinkel-Leinarts.

Enige en algemene kennisgeving
voor Schinveld

t
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons
tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor hem betekende, is na een ziekte zacht
en kalm van ons heengegaan, voorzien van deh. sa-
cramenten, in de leeftijd van 66 jaar, onze zorgzame
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Sjeng Theunissen
Jan Mathijs

weduwnaar van

Maria Helena Roex
Schnveld: Mariet en Leo

Roy, Janine
Schinveld: Hub
Brunssum: Henk en Angela

Davy, Steven, Kim
Brunssum: René en Truus
Schinveld: Maurice enRenate

Familie Theunissen
Familie Roex

Schinveld, 26 juni 1989
Begoniastraat 34
Corr.adres: Kloosterlaan 14, 6451 EP Schinveld
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake, woensdag om 18.45 uur in de Pius
K-kerk te Schinveld.
In de parochiekerk van de H. Eligius te Schinveld
zal de plechtige uitvaartdienst gehouden worden
op donderdag 29 juni om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k.
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met leedwezen en verslagenheid hebben wij ken-
nis genomen van het overlijden van ons lid

Sjeng Theunissen
Gedurende vele jaren was Sjeng een trouwe sup-
porter en lid van onze vereniging.
Moge hij rusten in vrede.

Bestuur en leden
S.V. Olympia Schinveld

t
Na een dappere strijd, overleed vandaag, niet on-
verwacht, onze lievezus, schoonzus, dochter, tante,
nicht en vriendin

Marlou Meens
op de leeftijd van 47 jaar.

De familie:
C. Meens-v. Bommel
Wilma, Josine en Daniëlle
Joost en Marlie
Huub, Paul en Claire
Felix, Marleen, Bernard en Lodewijk
Resie en Jonas
Coen, Margo, Jeroen en Vera
Jeannine, Paul, Bèrke en Bart
en familie Jussen, Sjaak, Mia en Nicole

26 juni 1989 .
Dr. ing. Bungestraat 53, 6419 BW Heerlen
Wij nemen afscheid van Marlou tijdens een dienst,
die zal worden gehouden op woensdag 28 junias.
om 14.00 uur in de aula van het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10, waarna aansluitend
begrafenis op de algemene begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot afscheid nemenvan 18.30tot 19.00
uur in het rouwcentrum aan deOliemolenstraat 30,
Heerlen.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van mevrouw

fMarlou Meens
administratrice van onze vereniging

Moge zij rusten in vrede.
Vereniging van woningeigenaren
Nieuw-Weiten 4

Weiten, 26 juni 1989

t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel,
in de leeftijd van 72 jaar, mijn dierbare man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Hein Zwart
echtgenoot van

Lies Moonen
Hoensbroek: Lies Zwart-Moonen

Brunssum: Jan en Johanna Zwart-Hermans
Hein en Marion
Michael
Naomeé

Hoensbroek: Jozefen Mariet Zwart-Starmans
Maurice en Marjan
Rene en Sandy

Heerlen: Hein en Carla Zwart-Vermulst
Esther en Paul
Patricia
Joyce

Hoensbroek: Huub en Marisha Zwart-Rutkowski
Sandra en Roger
Brian

Hoensbroek: Miei Zwart
Familie Zwart
Familie Moonen

6431 BG Hoensbroek, 25 juni 1989
Wolfshoofdplein 48
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op donderdag 29 juniom 9.30 uur in de paro-
chiekerk H. Hart van Jezus te Mariarade-Hoens-
broek, waarna om 11.00 uur de crematieplechtig-
heid zal plaatsvinden in het crematorium Neder-
maas te Geleen, Vouershof 1.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijndevan uw medeleven, iser geen con-
doleren.
Avondwake, mede tot intentie, woensdag om 19.00
uur in de crypte van voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20;
gelegenheid totafscheid nemen dinsdag en woens-
dag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

t
Na een leven dat werd getekend door eenvoud,
goedheid,veel liefde en behulpzaamheid, is heden,
voorzien van de h.h. sacramenten, in de leeftijd van
76 jaar, van ons heengegaan, mijn zorgzame moe-
der, schoonmoeder, onze lieve oma, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Maria Hoeben
weduwe van

Wiel Cuijpers
Nieuwstadt: Jo Cuijpers

Marion Cuijpers-Rombach
Natascha, Desirée
Familie Hoeben
Familie Cuijpers

Nuth, 25 juni 1989
Bejaardencentrum Op den Toren
Corr.adres: Op de Baan 12, 6118 RD Nieuwstadt
De plechtige eucharistievierizngzal worden gehou-
den op donderdag 29 juni om 11.00 uur in de kerk
van het H. Hart van Jezus te Heerlen-Schandelen,
waarna de begrafenis plaats zal vinden op de alge-
mene begraafplaats aan de Akerstraat (ingang
Groene Boord) te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De avondwake wordt gehouden in dekapel van het
bejaardencentrum Op den Toren, Valkenburger-
weg 67 te Nuth, op woensdag 28 juniom 19.00 uur.
Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum van
Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen; bezoek aldaar
dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Dankbetuiging
Voor devele blijken van deelnemingbij het overlij-
den van onze lieve moeder, groot- en overgroot-
moeder

Cornelia Poel-Kok
betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

f
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor of
tekende, delen wij u mede, dat na een lang*
pende ziekte, gelovend in Jezus Christus e
sterkt door het sacrament van de ernstig ziek
overleden, mijn lieve man, onze zorgzame
schoonzoon, broer, schoonbroer, oom en nee'

Jos Keuven
echtgenootvan

Corry Lemmens
in de leeftijd van 51 jaar.

Voerendaal: Corry Keuven-Lemmens I
Raymond
Claudia en Rob
Familie Keuven
Familie Lemmens

25 juni 1989
Bergseweg 22, 6367 HB Voerendaal
Geen bezoek aan huis. 'De eucharistieviering zal gehouden worde1|
donderdag 29 junias. om 15.30 uur in de par"1
kerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende,
stand te Voerendaal-Kunrade, waarna aansla'
begrafenis op de algemene begraafplaats te
rendaal.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance ach1

dekerk, vanaf 15.00 uur. i
De overledene wordt tevens herdacht in de e' 'ristieviering woensdag 28 juniom 19.00uur in
noemde kerk. .'Jos is opgebaard in het uitvaartcentrum
Grasbroekerweg 20 te Heerlen. Gelegenheid '(
scheid nemen dagelijks van 18.00 tot 19.00 u^'
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge
te zenden, deze annonce als zodanig beschot

-
Met groteverslagenheid namen wij kennis v 3~overlijden van de heer

Jos Keuven
Van 1971 tot het moment in november 1986 d> G
ziekte het niet meer toeliet, vervulde hij me' Si
kunde en toewijding de functie van leraar j
tuigbouwkunde.
Door zijn belangstelling, zijn menselijke be'.\
ringswijze en zijn grote inzet voor hetonder^'1 <hij in onze herinnering blijven voortleven. [
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote'
deren en verdere familie.

Bestuur, directie, persoo* l
en leerlingen MTS Heerl*' i

I
-->

i
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar V
fijne jaren die wij samen met haar mochten
yen, doen wij v weten, dat geheel onverwa ,
overleden mijn lieve vrouw, onze zorgzame
der, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuste'
te en nicht \

Toke Gootzen
echtgenote van

Mathieu Consten
Zij overleed in de leeftijdvan 67 jaar, voorz>e
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: M.J. Consten \
Schimmert: Bertina Gelissen-Conste11

- Frans Gelissen
Schaesberg: Maya Hoekstra-Constei» I

Ton Hoekstra
Roel ,
Familie Gootzen (
Familie Consten

Landgraaf, 24 juni 1989, Grevenstraat 15 , <Corr.adres: Mareweg 15, 6333 BR Schimmer1

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden J►.op donderdag29 juni as. om 11.00 uur in de &J j
le kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Scha '(Hoofdstraat), waarna aansluitend debegrafe ;
plaatsvinden op der.k. begraafplaats aldaar-
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren- , |
Rozenkransgebed mede tot intentie van on^jjj
bare overledenewoensdag 28 juni as. om 18--( j
aansluitend avondmis in voornoemde de
kerk. J
Gelegenheid tot afscheid nemen in de roU .('<van het De Weverziekenhuis te Heerlen, o"" y
van 16.00 uur tot 17.00uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvane j
lieven deze annonce als zodanig te willen be
wen. *

Vervolg familieber. ziepaj^
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Klappen op terras
MAASTRICHT - Vier Maastrichtenaren hebben in de nacht van
zondag op maandag rond 2.00 uur klappen uitgedeeld aan terras-
publiek in de Platielstraat. Het viertal, twee keer twee broers tus-
sen 20 en 27 jaar, was doende een nog onbekende jongeman in el-
kaar te slaan, toen daar vanaf een caféterras opmerkingen over
werden gemaakt.

Dat namen de vechtersbazen niet, waarna deze hun aandacht
richtten op deterrasbezoekers die getracteerd werden op de nodi-
ge vuistslagen en daarbij lichteverwondingen opliepen, terwijl de
tafeltjes werden omgekeerd en glazen aan diggelen gingen.

De inmiddels gewaarschuwde politie pakte het viertal open sloot
hen in op het politiebureau.

Christoffelbier
lekkerste pils

Limburgse bieren scoren laag

recht, 'Leeuw' op de
veertiende, 'Budel' op
de vijftiende en 'Gulpe-
ner' behaalde slechts
één 'smaakpuntje' en
eindigde daardoor op

de zeventiende en laat-
ste plaats.
Niet alleen consumen-
ten, maar ook vakmen-
sen maakten zondag
deel uit van het smaak-
panel. Er was voor hen
geen enkele mogelijk-
heid om het pils vante-
voren te identificeren.
Er moest urenlang in
verschillende etappes
worden geproefd uit on-
doorzichtige neutrale
glazen zodat alleen
smaak en aroma de
doorslag konden geven.

De andere Limburgse
bieren scoorden erg
laag. 'Brand' behaalde
slechts een elfde plaats.
'Ridder' kwam op een
dertiende plaats te-

Mi onze verslaggever
kEDAyROERMOND
Een 48-leden tellend
toakpannel heeft af-
lopen weekeinde tij-
hs het 'nationaal bier-
tekeinde' in Breda

' Christoffelbier uit
termond uitverkoren

' het 'lekkerste pils
1 Nederland. Aan de
öeftest van flessen-
ls in Breda namen alle
«ende bierbrouwers
1Nederland deel. Vo-
I jaar viel Christoffel
! nationale titel ook
eds ten deel.

Gouverneur Kremers bij presentatie beleidsprogramma:

'Limburg met optimisme
het jaar 2000 tegemoet'

# Figuranten verlaten de kerk in Geulle na de opnamen
voor detelevisieserie 'De Brug. Foto: JEROENKUIT

MAASTRICHT - Met een openlijke belijdenis van optimisme
omlijstte gouverneur dr Kremers gistermorgen de presentatie
van het provinciaal beleidsprogramma 1990. Hij gaf deze ver-
klaring: „We gaan het laatste decennium van de twintigste
eeuw in en mogen dat doen met aanzienlijk méér vertrouwen
dan toen wij de jaren tachtig betraden. Regionaal hebben wij
de werkgelegenheid weer op orde en internationaal mogen wij
hoge verwachtingen hebben van de aanstaande Europese inte-
gratie. Daarvan kan een stimulerende kracht uitgaan voor onze
economie en alles wat daarvan is afgeleid".

Van onze verslaggever

P De plaats waar het 13-jarig meisje zaterdag bijna verdronk. Foto: WIDDERSHOVEN

'De brug' wordt
een achtdelige
serie in 1990

Vervolg van pagina 1

„Ons gaat het alleen om het werk
van Anton Coolen te verfilmen",
aldus Erik Paol. 'De brug' wordt
een achtdelige serie die in 1990
op het scherm komt. Centraal
staan de ontwikkelingen in een
dorpsgemeenschap, vlak voor de
Tweede Wereldoorlog. Een jonge
huisarts begint met tegenzin een
dorpspraktijk, en raakt na ver-
loop van tijd steeds meer betrok-
ken bij de gemeenschap. Door
een plan voor een nieuwe brug
raakt de gemeenschap verdeeld.

Enerzijds wordt de brug gezien
als een symbool van voortui-
gang, anderzijds als een bedrei-
ging voor de dorpsidentiteit.

Een deel var. de opnamen voor
de televisieserie is onlangs ge-
maakt op het Jan van Steffes-
weertplein in Stevensweert. Ook
zijn er opnamen gepland in het
archief in Roermond en in het
raadhuis in Montfort. Voor de
productie zijn zeven maanden
uitgetrokken.

De hoofdrol wordt gespeeld door
Mare Klein Essink. Andere rol-
len zijn vooi Hugo Maenen, Mar-
co Bakker en Carina Crutzen.

Regisseur van 'De Brug' is Rem-
co Haanstra. Zijn broer Jurre
componeert de muziek. Zij zijn
zonen van de bekende cineast
Bert Haanstra.

DSM verwijt minister
onbehoorlijk bestuurZwemmen en pootjebaden

in Geul niet toegestaan

Riviertje bij normale waterstanden ongevaarlijk

Blijmoedigheid straalde gisteren
ook af van het gezicht van provin-
ciaal schatbewaarder en penning-
meester drs J. Pleumeekers. Hij sig-
naleerde een gezonde financiële si-
tuatie en een stabiel meerjaren-
beeld, enigermate overschaduwd
echter door een lichte teruggang in
de liquiditeitspositievan de provin-
cie. „We blijven alert en zullen voor-
komen dat anderen onze financiële
positie trachten uit te hollen", zegde
de gedeputeerde toe, daarbij zinspe-
lend op pogingen van andere pro-
vincies om het provinciefonds
voortaan op een andere, hén meer
profijtelijke, manier op te delen.
Pleumeekers kondigde aan dat
Limburg komend jaar tien miljoen

Gezond

Nu de werkgelegenheid in Limburg
niet meer zorgwekkend mag heten,
wil het provinciebestuur méér ac-
centen leggen op andere zaken, met
name het milieu. In verschillende
paragrafen stelt de nieuwe begro-
ting hiervoor verhoogde bedragen
in het vooruitzicht. Gouverneur
Kremers verwacht noch van kabi-
netscrisis noch van een eventueel
lange formatieperiode ernstige stag-
natie voor Limburgse zaken. „We
liggen in het algemeen mooi op
schema", aldus de gouverneur.

in nieuw te ontwikkelen beleid kan
steken, bijna anderhalf miljoen
méér dan in het lopend jaar. De
grootste 'plus' wordt gevormd door
een verhoogde algemene uitkering
van twee miljoen uit het provincie-
fonds. Drie ton méér worden voorts
verwacht aan opcenten motorrijtui-
genbelasting, maar negen ton min-
der aan rente van provinciale reser-
ves. Dat laatste wordt veroorzaakt
door een lichte terugloop in reser-
ves voor vastomlijnde projecten zo-
als de oost west-baan op de luchtha-
ven en de Zuiderbrug in Venlo.
In zijn beschouwingen memoreerde
de Limburgse gedeputeerde een er-
varing die elders in het land, niet
(nog) in Limburg, is opgedaan op
het terrein van budget-financiering.
Met deze vorm van subsidiëren wil
de overheid instellingen in staat
stellen middelen naar eigen inzicht
te besteden. Op sommige plaatsen
nu heft de belastingdienst sinds
kort twintig procent BTW op de al-
dus verkregen subsidiebedragen.
Drs Pleumeekers sprak tegen dat
sprake zou zijn van een heksen-
jacht. Het optreden van de belas-
tingdienst is afgeleid van Europese
richtlijnen ten aanzien van gehono-
reerde 'prestaties. De gezamenlijke
Nederlandse gemeenten en provin-
cies hebben zichzelf intussen in
staat van verdediging gebracht.

Nog onrust in mijnen
dag, toen het meisje uit Heems-
kerk zolang onder water raakte
dat zij bijna verdronk, blijkbaar
sprake van een samenloop van
omstandigheden. „In principe
had zij er natuurlijk niets te zoe-
ken," wil de heer Laarakker wel
een algemene waarschuwing ge-
ven.

In het provinciale reglement op
de waterlossingen staat dat nie-
mand zich in een waterlossing
mag bevinden. Het betekent dat
er in een riviertje als de Geul niet
mag worden gezwommen of
pootje gebaad.

Vervolg van pagina 1

De rechtbank verwierp de bezwa-
ren die door de raadsman van DSM,
mr Ch. Paulussen, tijdens de zittin-
gen op 31 mei en 12 juni naar voren
waren gebracht. DSM bestreed toen
dat het melamineslik in de bodem
van de zogeheten zuurteervijver, op
de berg van de voormalige mijn
Maurits, had gestort. De rechtbank
deed dat argument af door met na-
druk op te merken dat het slik op de
bodem terecht is gekomen.

President mr J.Nolet verwees in de
uitspraak gisteren naar een rapport
van provinciale waterstaat, dat con-
stateerde dat de bodem door de
stortingen met enkele meters was
opgehoogd. Niet alleen met melami-
neslik overigens, maar verder ook
met puin, kunstmest, teer, plastic
en olieprodukten.

Beroep
DSM heeft niet ontkend dat het de
genoemde afvalstoffen deponeerde
in de zuurteervijver, een vergaarbak
voor chemisch afval, maar ging
door met de lozingen omdat het
concern een ontheffing verwachtte.
Toen het ministerie van VROM die

ontheffing - tegen de verwachting
in - niet afgaf, ging DSM tegen die
beslissing in beroep.

Deze gang van zaken was voor
mr Paulussen aanleiding om de .
zaak als niet ontvankelijk te be- .
stempelen; hij verweet het ministe-
rie onbehoorlijk bestuur. De recht-
bank wees er echter op datDSM zelf -
het kroonberoep heeft ingetrokken. >
Het verwijt van onbehoorlijk be- »
stuur is niet aannemelijk, zo rede- -neert de rechtbank, juist omdat i
DSM het beroep introk. l

Dat gebeurde destijds, tegen het ad-
vies van de bedrijfsjurist van DSM
in. Dit advies werd door DSM als
motief gebruikt om aan te geven dat
het concern ervan overtuigd was
dat het de rechtszaak zou winnen. .
Maar de rechtbank stelde in het
vonnis dat 'DSM moest weten dat
de mening van de bedrijfsjurist niet
onomstreden was en daarom niet al- ,
leen op hem had moeten afgaan.

DSM zag van het beroep af, toen het
ministerie van VROM had toege-
zegd dat het bij Justitie erop aan zou
dringen het chemieconcern niet te
vervolgen voor het illegaal storten .
van melamineslik.

'I^ERSSEN - Het feit dat een
l Jarig meisje bijna is verdron-

in de Geul zegt helemaal niet
het riviertje gevaarlijk is.

„De
*eul is nergens echt diep en de
]?r(Jomsnelheid ook niet zodanig
|y l iemand zou worden meege-
f'-ürd," zegt drs Frans Laarak-
.^\ voorzitter van het water-
r^ap Roer en Overmaas. Hij
.eeft het dan over deGeul in nor-
?*le tijden bij normale water-landen en.niet over de woeste
rgrivier na een hevig onweer

} f»a de winter als overvloedig
[

efuw aan het smelten is. In Meerssen was zaterdagmid

Over het algemeen is de Geul
nergens dieper dan een meter.
Zelfs in flink uitgespoelde boch-
ten of bij sluizen en stuwen is de
Geul niet echt diep. Bij zulke
sluizen en stuwen wordt de
stroomsnelheid van het water
wel enigermate verhevigd maar
toch ook niet zodanigvan levens-
gevaarlijke situatie kan worden
gesproken. Drs Laarakker verge-
lijkt de Geul met een rustige
weg, die normaal niet gevaarlijk
is. „Maar dat wel kan worden als
er een auto aankomt."

HASSELT - De toestand aan de
Belgisch-Limburgse mijnen blijft
verward en gespannen. Gisteroch-
tend hebben enkele honderden bo-
vengrondse werknemers van de
mijn in Zolder enkele uren gestaakt.
Hun ongenoegen was vooral gericht
tegen de grote vakbonden, die zich
zondag akkoord hadden verklaard
met de voorstellen van de mijndi-
rectie inzake sociale begeleiding bij
sluiting.

De 'bovengronders' menen dat hun
rechten onvoldoende zijn verde-
digd. Ze vrezen dat zij bij een slui-
ting met een schamelpensioen in de
hand zullen staan. Vandaar de actie
van gisteren, waarbij de deur van

een vakbondslokaal in de mijnwerd
ingetrapt. Het lokaal werd helemaal
overhoop gehaald en de stakers gin-
gen pas weer aan het werk nadat
vakbondsafgevaardigden hen be-
loofd hadden morgen over de zaak
een gesprek aan te gaan.
Zoals bekend werd vorige week
vrijdag een ontwerpakkoord be-
reikt tussen de mijndirectie en de
vakbonden. De mijnen gaan dicht
tegen 1993, maar de kompels krij-
gen werk- en inkomenszekerheid,
of eem premie van nagenoeg een
miljoen francs. Maar de mijnopzich-
ters hebben zich zondag tegen dat
ontwerpakkoord gekant en nieuwe
acties aangekondigd.

Bijna 600.000 vrachtwagens

Grenspost Heerlen
drukste van BRD

Er komt steeds meer vrachtverkeer
vanuit de grote havens Antwerpen
en Rotterdam. De truckers die in
Heerlen de grens passeren voorzien
niet alleen Duitsland van alle moge-
lijke produkten, maar ook Balkan-
en Oostbloklanden. „Er zijn zelfs
vrachtwagenchauffeurs die naar
Iran moeten", aldus Schrödel, vol-
gens wie de stijging ook te maken
heeft met hetfeit dat vorig jaarvoor
het eerst alle militaire voertuigen
zijn meegeteld.

'Milieuvervuiling
niet meer lonend'

Tevredenheid over veroordeling van DSM
Wat het personenverkeer betreft
staat de Duitse grens bij Heerlen op
een vijfde plaats met bijna 3,2 mil-
joen auto's in 1988 (in 1987 2,82 mil-
joen en in 1986 2,69 miljoen). Het
grootste aantal wagens passeerde
de Duitse grens richting Salzburg.

Dat waren er vorig jaarruim 4,8 mil-
joen (in 1987 4,8 miljoen en in 1986
4,4 miljoen). Vaals staat op een veer-
tiende plaats (2 miljoen), terwijl
Schwanenhaus (ten zuiden van
Venlo) op een tiende (2.665.167) en
Straelen op een elfde plek prijken
(2.626.716).

De grenspost naar Salzburg is ook
de grootste wat het aantal autobus-
sen aangaat (ruim 61.000 bussen).
'Heerlen' staat daar op een tiende
plek met 25.000 bussen en de grens
tussen Aken en Luik op een achtste
met ruim 28.300 bussen).

In 1987 reden bij Heerlen 488.000
trucks Duitsland in, en in 1986 wa-
ren er dat 'slechts' 468.000. In die ja-
ren stond 'Heerlen' telkens op een
derde plek. In 1987 achter nummer
één Niederdorf en nummer twee
Straelen, en het jaardaarvoor achter
respectievelijk autoweg-overgang
Luik-Aken en Straelen. Een oor-
zaak van de toename de voorbije ja-
ren is volgens deDuitse zegsman dé
versoepeling van de invoerregelin-
gen voor produkten uit niet EG-lan-
den.

Iran

k Van onze verslaggever

bjHLEN - Aan de Neder-
l^s~Duitse grens, aan de
il^Helweg A76 bij Heerlen,

Iq „eerden vorig jaar bijna
vPO vrachtwagens. Hier-: & ls dezegrenspost de druk-
ii^n de hele Bondsrepu-
!hj' wat het vrachtverkeer|%t.
loW plaats staat de grens-
ir nS aan de autosnelweg tus-
| S), «ik en Aken (589.159 vrachtau-
i5t

n op derde plek de overgang
rUn *en' even ten noorden van
K^ (533.410). Zo heeft woord-
rijl' Schrödel, van de Duitsee> desgevraagd meegedeeld.

w/ Duitsland richting Neder-

land kwamen in 1988 ruim 560.000
trucks voorbij de grensovergang
AutowegHeerlen. In 1987 telde men
538.000 vrachtauto's, meldde
M. Theunissen van de douanepost
langs de autosnelweg.

natuurgebied, genoemd naar de in Sittard
geboren en getogen cabaretier. Toon Her-
mans zelf is nog niet op dehoogte gebracht.

Sittard heeft nu een Toon Hermanssingel
f^ARD - Sittard heeft nu zijn Toon Her-
d-^ssingel. In de Kolleberg is in alle stilte

C lristeekweg vanaf de Tomelweg in het

MAASTRICHT - Officier van justi-
tie mr J.Oosterhof is tevreden met
het vonnis van de rechtbank. Hij
noemde de veroordeling 'niet onre-
delijk. „Het is een leuk bedrag,
maar het belangrijkste is natuurlijk
dat het tot een veroordeling is geko-
men. Dat is belangrijker dan de
hoogte van de strafmaat," aldus
Oosterhof.

Ook de stichting Milieufederatie
Limburg is ingenomen met de uit-
spraak. Woordvoerder H. Bemel-
mans constateerde dat nu is aange-
toond dat de interpretatie van DSM
(doorgaan met storten in afwach-
tingvan de ontheffing) altijd onjuist
was. „DSM is in feite schuldig ver-
klaard. Het is terecht dat het bedrijf
een boete moet betalen. Daarmee is
duidelijk geworden dat het niet
meer lonend is om het milieu te ver-
vuilen," aldus Bemelmans.

Volgens hem is het langetijd te ver-
lokkelijk geweest om afval maar er-
gens te deponeren. „Een aantal mi-
lieu-overtredingen is begaan, alleen
omdat de boetes te laag waren," zegt
hij. Hoewel het initiatief in deze
rechtszaak niet is uitgegaan van de
milieubeweging, beschouwt Bemel-
mans de uitspraak als een succes.

Boete
De straf had overigens nog veel ho-
ger kunnen uitvallen. De rechtbank
in Maastricht heeft bij haar vonnis
het laatste jaar van overtreding
(1983) als uitgangspunt genomen en
de maximale straf van 25.000 gulden
boete opgelegd. Nadien is de geld-
boetewet gewijzigd. Als DSM de
overtreding dit jaar had begaan, zou
de maximale boete één miljoen gul-
den hebben bedragen.

(ADVERTENTIE)
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Sachashoes
Promenade 37-39, Heerlen.
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Langs deze weg zeggen wij hartelijk
dank voor uw medeleven, belangstel-
ling, bloemen en condoleances, die wij
mochten ontvangen bij het overlijden
van mijn echtgenote, onze moeder,
schoonmoeder en oma

Liza Vaessen-Vromen
W. Vaessen
kinderen en kleinkinderen

Bocholtz, juni 1989
De plechtige zeswekéndienst zal gehou-
den worden op zaterdag 1 juli a.s. om
19.00 uur in de parochiekerk van de H.
Jacobus de Meerdere te Bocholtz.

11111111111111111111111111111111111111111111111 l

500 bruidsjaponnen
en 200 kostuums
r> n § *

BRUIDSMIS PEREBOOM
HEERLEN

Oranje Nassaustr. 27,
178750 tel. 045-71231 |

lllllllllllllllllllllllllllilllilllllllllllllim.

Wedden dat u te veel betaalt voor
uw autoverzekering?

Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

de proef op de som. Eén telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat22-24

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek
■■■■■■■■■■^■■1
i

tJean Leclerq, oud 79 jaar, echtgenoot van Tiny
Sijstermans. 6217 JW Maastricht, Via Regia

130.C. Eucharistieviering in de parochiekerk van
St.-Anna, Via Regia-Maastricht op woensdag 28
juni om 14.00 uur. Schriftelijk condoleren in de
kerk.

tAgnes Gilissen, oud 83 jaar. Maastricht. Corr.a-
dres: Hoogbrugstraat59, 6221 CD Maastricht. De

uitvaartdienst is heden, dinsdag 27 juni om 10.00
uur in de parochiekerk van de H. Don Bosco, Aker-
poort-Maastricht. Er is geen condoleren.

t Jacques Bruijnzeels, oud 62 jaar, echtgenoot
van Francine Bonnemayers. 6222 BA Maas-

tricht, Kasteel Liebeekstraat 15. De uitvaartdienst
zal gehouden worden woensdag 28 juni om 11.00
uur in deparochiekerk van St.-Antonius van Padua
te Nazareth-Maastricht.

tLène Gardeniers, oud 78 jaar, echtgenote van
Chris Rikers. 6214 PK Maastricht, André Seve-

rinweg 13.A. Eucharistieviering in de St.-Lamber-
tuskapel, Victor de Stuersstraat 17, Maastricht op
woensdag 28 juniom 11.00 uur. Er is geen condole-
ren.

tMathieu Slangen, oud 56 jaar, echtgenoot van
Sophie Vossen. 6224 BG Maastricht, Prof. Kern-

straat 11. De uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 28 juniom 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Familie, Old Hickoryplein-Maas-
tricht. Gelegenheid tot condoleren in de kerk om
10.40 uur.

t Frits Geerlings, 81 jaar, echtgenoot van Maria
Beek, St.-Antoniusstraat 14, 6071 VN Swalmen.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
woensdag 28 juni om 10.30 uur in de parochiekerk
van het Woord Gods te Swalmen.

1

tßené Engelen, 76 jaar, echtgenoot van Maria
Henderickx, De Steg 6, 6067 BA Linne. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
woensdag 28 juni om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Martinus te Linne.

tFrens van Herten, 87 jaar, echtgenoot van Cato
Coenen en weduwnaar van Maria Aelmans,

Spikweg 1, 6105 AG Putbroek. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden gehouden woensdag 28 juni
om 10.30 uur in de parochiekerkvan deMoeder der
Heilige Hoop te Maria Hoop.

tSybilla Erkens, 77 jaar, weduwe van Herman
Koenen. Corr.adres: Th. Koenen, Laurierstraat

18, 6101 KJ Echt. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden op woensdag 28 juni om 14.00
uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt
Ontvangen te Koningsbosch.

tJosefa Claessen, 95 jaar, weduwe van Gerardus
Dijcks en van Theodorus Hoofwijk. Corr.adres:

fam. Meijer, Waldfeuchterbaan 90, 6105 BN Maria
Hoop. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden heden, 27 juni, om 10.30 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ko-
ningsbosch.

t Sjeng Tinnemans, 86 jaar, weduwnaar van Bar-
bara Beckers. Corr.adres: Oliesteenstraat 14,

6051 JT Maasbracht. De plechtige uitvaartdienst
zal worden gehouden donderdag 29 juni om 11.00
uur in de parochiekerkvan het H. Hart van Jezuste
Maasbracht-Beek.

tPiet Haanraats, 57 jaar, echtgenoot van Els
Hoogtanders, Meidoornstraat 4, 6101 KT Echt.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
donderdag 29 juniom 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Pius te Echt.

tWiel Coumans, 67 jaar, echtgenootvan Gerda In
der Hees, Daalzicht 14, 6097 EL Heel. De plechti-

ge uitvaartdienst zal worden gehouden donderdag
29 juniom 10.30uur in de kerk van de H. Stephanus
te Heel.

-_-_-____-_-_-__________________

GOEDKOOP
GELD NODIG?

Meestal binnen een dag geregeld.
GELD LENEN IS MAATWERK

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

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

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

Uw intermediair:
ASSURANTIËN

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

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

BELANGRIJK NIEUWS
VOOR STUDERENDEN VAN

18 JAAR EN OUDER.
Studerenden die studiefinanciering in 5. De studerende heeft een partner en verzorgt

hetkader van de Wet op de studiefinanciering een kind dat jonger is dan 12 jaar.

voor 18 tot 30 jaar (gaan) ontvangen, moeten Studerenden moeten dus inhun eigen
rekening houden met het volgende. belang zorgen voor het tijdig doorgeven

Met ingang van 15 juni 1989 worden van wijzigingen in deze gegevens. f

wijzigingen in de gegevens van Studerenden
studerenden, die leiden tot een in hetvoortgezet onder-

verhoging van het toegekende wijs die in aanmerking
bedrag, niet meer met terug- jg^ willen komen voor een
werkende kracht gehonoreerd. m*mL- voorschot op het

fcL___nn-___________M___-t%.'.r 'x ' ' jf£_t. "£_____. _\__^^4* _? <__ _■

Hetbetrefthier devol- ml^éél B ~ ""_"^^^"JV^ moeten per 1 juli 1989
gende wijzigingen: ■ |fjr K■M B aanvullende finan-
1.De studerende wenst aanvul- <^_^___4 s__É J'/^Wm m bering hebben aange-

2. De studerende is uitwonend L> \~ Wijzigingen
geworden. W-~mW-~W-~~W-~m^-~m^-~~WÊÊÊ-~~m kunnen alleen worden

3. De studerende is niet meer verplicht verze- doorgegeven met een zogenaamd Mutatiefor-

kerd ingevolge de ziekenfondswet. muiier. Zon Mutatieformulier is verkrijgbaar
4. De studerende heeft geenpartnerenverzorgt bij postkantoren, bibliotheken en Steunpunten

een kind jonger dan 18 jaar. Studiefinanciering.

MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN

♦
♦♦♦' _±

__♦♦♦♦*♦*__
_♦_♦_♦_♦_♦_
!♦_♦_.♦_♦_♦_
"_♦♦♦♦♦♦♦_

__♦♦♦♦♦♦♦__
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Rijksuniversiteit Limburg 1 w? ,

Rugklachten of nekklachten?
Onderzoek in Limburg \

Vele mensen hebben wel eens klachten aan hun rug of nek. Gelukkig
gaat het meestal weer snel over. Soms blijven de klachten bestaan en
dan is behandeling nodig. Vaak wordt een behandeling gegeven door de
huisarts, fysiotherapeut of manueel therapeut. Welke behandeling voor uw
klachten het beste is, is nog niet precies bekend.
Daarom is onderzoek nodig. Dat gebeurt sinds een jaar in Midden- en
Zuid-Limburg door de Rijksuniversiteit Limburg, in samenwerking met
huisartsen, fysiotherapeuten en manueel therapeuten.

Onderzoek bij wie?
Wij zoeken contact met mensen die al langer dan zes weken achter
elkaar rugklachten of nekklachten hebben, en voor deze klachten in de
afgelopen twee jaar geen fysiotherapie of manuele therapie hebben
gehad.

Kunt u meedoen?
Indien het bovenstaande op u van toepassing is kunt u ons bellen of
schrijven. U krijgt dan nadere informatie over het onderzoek. Vervolgens
bespreekt u met uw huisarts uw interesse om aan het onderzoek mee te
doen. Hierna zullen wij u uitgebreid nakijken op uw rugklachten of
nekklachten. Of u geschikt bent om aan het onderzoek mee te doen zal
dan blijken.

Wiit u meedoen?
Vervolgens beslist u of u wilt meedoen. Natuurlijk bent u vrij om uw
medewerking tijdens het onderzoek weer op te zeggen. Als u meedoet
krijgt u een deskundige behandeling. Ook gaan wij tijdens en na de
behandeling na, of het weer beter met u gaat.

Bij wie kunt u zich opgeven?
Als u wilt meedoen kunt u drs. B. Koes bellen op werkdagen van 9.00 tot
17.00 uur (tel. 043-887337). Schrijven kan ook: Vakgroep
Epidemiologie/Gezondheidszorgonderzoek (no. 538.162), Rijksuniversiteit
Limburg, Antwoordnummer 2, 6200 VB Maastricht. Een postzegel is niet
nodig. 20593"

'En morgen gaan we onze nieuwe auto ophalen

ÉCMV
Bank iser niet alleenvoor de nieuwe auto. Ookvoojj

werken snel,discreetenberekenen een schappelijkerente'

Een voorbeeld?

||§ f 264,82.Effectieve jaarrente is 12,3%.Kwijtschelding bij overlijd^

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.

Geef.... Actie
SYMPATIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg 14,

3735 ME Bosch en Duin
Tel. 030-281822

Vandaag, 27 juni

TOTALE OPRUIMING
10 tot 60% korting
op alle schoenen

I Voetbed- L I Dames* I I Kinderschoen*
sandalen sport- zeer lage prijz^

nu vanaf SChOeneïl Restanten

*H nu vanaf Compagnie
4a>~ 79 - a 69>'Harsch, Fortuna '*'J Jochl©

Modissa, Rieker, Waldiaufer. «--I Cnstall [ Mephislo. Napohna va 4!)i'^

Wie laat er nu zon aanbieding lopen?

Schoenmode Grijns
Kouvenderstraat 40, Hoensbroek, 045-211330^,
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Voorzichigheidgeboden mei verkeersmaatregelen

Bedrijven ontvangen
nog smog-instructies

bijvoorbeeld het naast ons
gelegen België. „Onlangs
ontmoette ik in Brussel
een aantal Belgische ambt-
genoten die ik vroeg hoe-
ver het in hun provincies
was gesteld met maatrege-
len tegen smog. Ik heb
toen eerst moeten uitleg-
gen wat smog is en vervol-
gens welk soort maatrege-
len zoal getroffen kunnen
worden....", schertste dr
Kremers.
Persoonlijk wenst hij grote
vraagtekens te plaatsen bij
vergaande maatregelen en
acht hij grote voorzichtig-
heid geboden. „Je ont-
wricht de samenlevingmet
alleeconomische gevolgen
van dien."

Tien jaar cel
voor moord op
twee kinderen

dan eerder werd vermoed.
Volgens de jongste ver-
wachtingen komt het in
oktober aanstaande klaar.

Inmiddels hebben GS aan
de Staten krediet gevraagd
voor het aanschaffen van
meetapparatuur waarmee
de luchtkwaliteit op een

Van onze verslaggever
DEN BOSCH - Voor de moord op
zijn twee kinderen, vorig jaar 28
augustus, heeft het gerechtshof in
Den Bosch de 32-jarige Roermonde-
naar Bart van S. gisteren veroor-
deeld tot een onvoorwaardelijke
celstraf van tien jaar. Daarna wordt
hij voor een nog onbepaalde perio-
de ter beschikking gesteld van de
regering.

De rechtbank in Roermond vond
vorig jaar december dat Van S. vijf-
tien jaar achter tralies moest (plus
ter beschikkingstelling); de procu-
reur-generaal aan het hof, mr J. van
Mierlo, eiste tijdens de behandeling

aantal componenten kan
worden 'bewaakt\

In een toelichting op het
nieuwe beleidsprogramma
benadrukte gouverneur
Kremers gisteren dat Ne-
derland op het terrein van
smogaanpak beduidend
verder is gevorderd dan

Van onze verslaggever
«AASTRICHT - Het pro-
'nciale draaiboekvoor be-eugeling van verhoogde
"chtverontreiniging
fordt volgend jaar aange--- Wd met een overzicht van
ledrijven die onder derge-
'ike omstandigheden ver-| 'licht zijn specifieke maat-
delen te treffen. Deze
Maatregelen worden vast-
'elegd in af te geven ver-
toningen. GS kondigen
*it aan in hun gisteren ver-
kenen beleidsprogram-ma 1990. „Er stoten heel

méér bedrijven uit dan
'e drie, vier waaraan ieder-

pleegt te denken", be-klemtoonde gouverneurkremers gisteren.

Te zijner tijd zullen in het
smog-scenario ook ver-
keersmaatregelen worden
opgenomen, afgestemd op
de resultaten van een on-
derzoek dat in opdracht
van het ministerie van
VROM is gestart. De uit-
werking ervan vergt
klaarblijkelijk meer tijd

in hoger beroep, 15 juni, bevestiging
van dat vonnis. Van S. was in hoger
beroep gegaan omdat hij de gevan-
genisstraf te lang vond.

In het weekeinde van 27 en 28
augustus '88 kreeg Van S. voor de
eerste maal zijn kinderen op be-
zoek, die door derechter in de echt-
scheidingsprocedure aan de vrouw
van Van S. waren toegewezen. In de
nacht van zaterdag op zondag stak
hij zijn huis in Roermond in brand.

Hierna begon hij met zijn kinderen
in een gehuurde bestelbus een lan-
ge tocht door het land. De bus had
hij ingericht als een lijkwagen. Na-
dat hij zijn kinderen, de 2-jarigeBibi
en de 4-jarigeBart junior, dezee had
laten zien, reed hij terug naar Lim-
burg. Op een parkeerplaats in Maar-
heeze vermoordde hij zijn kinderen
met een groot vleesmes.
Volgens districtspsychiater dr
E. Jacob leed Van S. aan gods-
dienstwaanzin.Actiegroep stuurt circulaire aan alle instellingen

Verzet VVIO Limburg tegen bereikt akkoord AROB-procedure ontwatering Peel
UTRECHT-De Stichting Natuur en Milieu en vier andere milieu-or-
ganisaties willen minister Braks (landbouw) dwingen de Natuurbe-
schermingswet uit te voeren door drainage van landbouwgronden
rond het natuurgebied De Groote Peel te verbieden.
Natuur en Milieu, Vogelbescherming, de werkgroep Behoud van de
Groote Peel en de Brabantse en Limburgse milieu-organisaties heb-
ben daartoe gisteren de afdeling rechtspraak van de Raad van State
verzocht tegen de minister op te treden krachtens de AROB-wet.
AJ. op 3 mei hebben deze organisaties de minister verzocht de wet uit
tevoeren door de drainage te stoppen danwel de boeren de benodig-
devergunning te verlenen. Voor 26 mei had Braks volgens de eis van
de organisaties moeten antwoorden. Die datum verstreek zonder dat
zij antwoord hadden gehad.

Van onze verslaggeefster

&ERLEN - Het Limburgse speerpunt van de actiegroep Ver-
en Verzorgenden in Opstand (WIO) heeft alle

hellingen in Limburg een circulaire gestuurd waarin wordt
gelegd dat het principe-akkoord voor de nieuwe CAO-zie-
■fthuiswezen een 'foplossing' is. Woensdag zal de WIO-Lim-,rg deze circulaires ook uitdelen voor de ledenraadpleging
JU de AbvaKabo in Roermond. „Laat je niet blijmaken met
1,1 dooie mus," is de boodschap van de WIO aan de vak-
"Hdsleden.

„Jarenlang is er teveel pensioenpre-
mie betaald. Het pensioenfonds
heeft te grote reserves en ze geven
ons nu een voorschot op wat we
toch al zouden krijgen," legt Chris
Huyten van de WIO Limburg uit.
„Het kabinet, de NZR en bonden
nebben het juiste moment afge-
wacht om met een goedkope oplos-
sing te komen. De verlaging van de
pensioenpremie wordt alleen ge-
bruikt om het zeer magere akkoord
van 1,33 procent te verkopen."

VVIO onderneemt in het hele
!' actie om te voorkomen dat de
'en van de AbvaKabo instemmen
e| het akkoord dat de Nationale"«enhuis Raad (NZR) en bonden,
£'usief de Nederlandse Maat-
I^Ppij voor Verpleegkunde, vori-
j^eekvrijdag hebben bereikt. De
/^aKabo raadpleegt deze week
r leden over het princiepeak-
Ir d en veel VVIO-aanhangers

i f 1 lid van deze vakbond.
1|t^ern van het principe-akkoord is
'iedereen die onder de CAO-zie-
?huiswezen valt een loonsverho-
Ji Van 3 procent krijgt en onregel-
fig werkenden er 4,25 procent in
jl^frien op vooruit gaan. Volgens. |L*VlO klopt die voorstelling van
l?el niet en de actiegroep vindt

? onaanvaardbaar dat de bonden

* leden zo voorlichten.
r.

'Sigaar'
.(.kerkelijke loonsverhoging bc-

' **gt slechts 1,33 procent, rekent
,v"VlO voor. De overheid biedtJ Procent plus 0,8 procent voor
'J^gelmatig werk en de NZR,[S* daar 0,21 procent aan toe. De
'J van de loonsverhoging komt
i/e dig uit de verlagingvan de pen-
£ftpremie. De WIO heeft dat
(v^s 'een sigaaruit eigen doos' ge-
ü-den, omdat het deels werkne-

is.

Chris Huyten zet de bezwaren op
een rijtje: „Dit akkoord biedt geen
garanties voor de toekomst. Het is
geen 5 procent. Het akkoord zegt
niets over verbetering van de secun-
daire arbeidsvoorwaarden. Er wor-
den geen concrete afspraken ge-
maakt over het inlopen van de ach-
terstand van 12 procent. Er wordt
niets gedaan aan het verlagen van
de werkdruk."

"Het massale protest in het voorjaar op het Vrijthof in Maastricht. Archieffoto: WIDDERSHOVEN

Deeltijd
„Niet alle verpleegkundigen krijgen
er evenveel bij. Denk aan mensen
die in deeltijd werken, niet bij het
pensioenfons PPGM zijn of nog
geen 25 zijn. Het verplegende en
verzorgende beroep wordt hier al-
leen extra gewaardeerd via de onre-
gelmatige diensten, terwijl het be-
roep veel meer is dan dat."

Politie 'zuivert'
Vliegveldweg Beek

'Zwartepiet' toegeschoven in rol overname Limagas

Plem bij gemeenteraden in
verweer tegen verdenkingen

sens een woordvoerder van de

Het bonnenboekje bleef toen op
zak, maar dat wordt vanaf morgen
anders. Dan krijgen alle fout-par-
keerders onmiddellijk een bekeu-
ring. „Bij de luchthaven ligteen gro-
te parkeerplaats. Daar kunnen de
reizigers gemakkelijk hun auto
kwijt", aldus de woordvoerder van
de politie.

L, Van onze verslaggever
Lq K -De rijkspolitie in Beek gaat
W*3311 strenB optreden tegen

die hun auto neer-
t n op de Vliegveldweg tussenL. n^l\veg en de vertrekhal van de
Wdt deze parallelweg
(L l een parkeerverbod omdate route bij eventuele calamitei-
ijjlg °P de luchthaven vrij toeganke-

zijn voor ambulances,
feu politie en andere hulp-rle ners.

rijkspolitie Beek komt het echter
steeds vaker voor dat luchtreizigers
hun auto daar parkeren. Vorige
week heeft de politie op grote schaal
waarschuwingsbriefjes uitgedeeld.

Kabelkrant en -televisie
M.-Limburgnaar Nedwerk

Akenaren
spelen voor
Willem Teil

Van onze verslaggever
AKEN - De Akense politie heeft
een 37-jarige man gearresteerd
die al enkele dagen met een
vriend schietoefeningen hield.
De heren legden daarbij kroon-
kurken op hun schoudersen pro-
beerden die eraf te schieten. Dit
'Willem Teil-spel' werd de echt-
genotevan de 37-jarige te gek en
lichtte de politie in. Zij meldde
dat haar man de pijnen van de
kogels die het lichaam en niet de
kroonkurken hadden geraakt
niet meer met alcohol konden
worden verzacht. In het zieken-
huisconstateerden deartsen der-
tien verwondingen en haalden
elf kogels uit het lichaam van de
37-jarige. De naam van zijn
vriend verraad hij niet omdat hij
dat 'zelf met hem wil regelen.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De stroomdistri-
buteur Plem bereidt een aantal ini-
tiatieven voor om een andere in-
druk op te roepen van de rol die het
bedrijf speelt in de voorgenomen
overname van het gasbedrijf Lima-
gas. Volgens een woordvoerder
dreigt een verkeerd beeld van de
Plem te ontstaan. Het bedrijf wordt
ten onrechte de zwarte piet toege-
schoven, zegt hij.

Er is nog geen beslissing genomen
over deaard van de initiatieven. Een
voor de hand liggende actie is het
benaderen van de gemeenteraden.
Zij zullen de komende tijd moeten
beslissen over een voorstel om de

aandelen in Limagas wel of nietaan
de Plem te verkopen.

De raadsleden kregen al van Lima-
gas hetrapport toegestuurd dat een
extern deskundige op verzoek van
het gasbedrijf had gemaakt en waar-
in onder meer stond dat de prijs die
de Plem biedt (220 miljoen gulden)
te laag is. De Plem vindt nu dat de
raadsleden recht hebben op een we-
derwoord op dat rapport.

De Plem-directie wil ook haar visie
op de gang van zaken geven. „We
krijgen de schuld van het afbreken
van het overleg met Limagas. Er
wordt de schijn gewekt dat het om
een niet helemaal legale actie gaat

en dat de gemeenten worden be-
dot," aldus de woordvoerder. Over
de rol van de media is hij niet onte-
vreden. „Uit een voorlopige analyse
blijkt dat depers vrij zakelijkerover
bericht."

Sfeer
Over de recente brief van de CDA-
statenfractie aan alle CDA-raadsle-
den in Limburg (waarin de steun
aan het Plem-voorstel werd be-
tuigd), wilde de Plem-woordvoer-
der zich niet uitlaten. „Wat we niet
willen is dat de zaak teveel esca-
leert. Dat zou een nadelige uitwer-
king hebben op de sfeer in het toe-
komstig bedrijf."

Provincie intensiveert
veelzijdig milieubeleid

Stortplaatsen
Tot de actiepunten voor 1990 be-
hoort ook het aanleggen van nieuwe
stortplaatsen. Het provinciebestuur
denkt daarbij in het bijzonder aan
plaatsen voor het verwerken van
baggerspecie, niet-reinigbare sane-
ringsgrond, slib en dergelijke. Na
inventarisering van meer dan twee-
duizend gevallen van mogelijke bo-
demverontreiniging heeft de pro-
vincie intussen een beter beeld ge-
kregen van de saneringsoperatie die
de komende jaren moet worden uit-
gevoerd.

Afvalverwijdering krijgt nieuwe structuur
Van onze verslaggever

T ~ Nedwerk BV uit Echt gaat
ÏW^gang van het komend jaar
Jl ht_a e gemeentelijke kabelnetten
We Werkgebied van de Stichting
MHj. n Kabelmaatschappij Midden-
Mitj Urg de kabelkrant met regio-

* bV611 kabeltelevisie verzorgen.
Jfy-e eurt onder verantwoording

" l"icht1 door de CAI en KabelmiJ °P'*J-Ua " n dochtermaatschappij.Per
%!jri aanstaande zijn alle netten

,CAI en Kabelmij M-Limburg
Him H

oten °P het nieuwe glasve-
n^" dat op dit moment door de

PTT wordt aangelegd.
Dit blijkt uit de eensgezinde uit-
spraak van het stichtingsbestuur
over de nota 'Kabeltelevisie Mid-
den-Limburg'. De taak van de doch-
termaatschappij is om door een
commerciële aanpak van de kabel-
krant lokale televisie te bekostigen.

Onder lokale televisie verstaat het
bestuur in eerste instantie: het uit-
zenden van de raadsvergaderingen
en het uitzenden van een 'regio-ma-
gazine' van drie kwartier per
maand.

Uitgaandevan de vier miljoen waar-
over in 1989 voor dit doel kan wor-
den beschikt, rekent men er op dat
de saneringniet vóór 1997zal zijn af-
gerond. Dit jaar zijn ook verontrei-
nigde waterbodems voor de eerste
maal in beeld gebracht. Op basis
daarvan wordt een lokaalstudie uit-
gevoerd voor de berging van veront-
reinigde waterbodems tot het jaar
2010. Gerekend wordt op afvoervan
gemiddeld 300.000 kubieke meter
verontreinigde baggerspecie per
jaar.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Op vrijwel alle
fronten wil het provinciebestuur
het milieubeleid intensiveren. Aan
de top van het uitgestrekte zorgen-
veld staat een 'Afval BV' die zowel
in organisatorisch als technisch op-
zicht de afvalverwijderingin verant-
woorde banen moet leiden. Een der-
gelijke BV, waarop milieu-gedepu-
teerde E. Mastenbroek onlangs al
zinspeelde tijdens een symposium
in Eindhoven, wordt als een 'must'
opgevoerd in het gisteren vrijgege-

ven provinciaal beleidsprogramma
1990.

Op korte termijn wil de Provincie
schaalvergroting toepassen bij het
systematisch inzamelen van be-
drijfs- en klein chemisch afval. Met
gemeenten en gewesten zal worden
overlegd hoe het inzamelen van
klein chemisch huishoudelijk afval
kan worden bevorderd. Voor 'op-
schaling' komt naar het oordeel van
GS eveneens het gescheiden inza-
melen van groente-, fruit- en tuinaf-

val in aanmerking, in de eerste
plaats in plaatsen die afval moeten
afvoeren naar de Westelijke Mijn-
streek of Oostelijk Zuid-Limburg.

Parallel daaraan worden initiatie-
ven ontwikkeld om compostering
van dit afval van de grond te krij-
gen. Op langere termijn zal verbran-
ding, al dan niet gekoppeld aan
energie-opwekking, een belangrijke
rol gaan spelen. Langs dieweg moe-
ten de hoeveelheden te verwerken
afval worden ingedamd.

Limburgs dagblad |
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" Ir. Th. van de Rijdt

Afscheid
IrTh. van de Rijdt neemt van-
daag na ruim 30 jaar afscheid als
directeurvan deAlgemene Tech-
nische Dienst van de gemeente
Kerkrade. Hij maakt gebruikvan
de VUT-regeling. Van de Rijdt
recipieert van 18.00 tot 19.30 uur
in de burgerzaal van het stad-
huis.

Na acht maanden dwangarbeid
in een Duitse fabriek en militaire
dienst op West-Java studeerde
Van de Rijdt af aan de TH in
Delft. In 1958 trad hij in dienst bij
de gemeente Kerkrade, om al
een jaar later tot directeur ATD
benoemd te worden.

Met name bij de operatie Van
zwart naar groen' was hij betrok-
ken bij de sanering van mijnter-
reinen, de aanleg van industrie-
terreinen, van nieuwe woonwij-
ken en recreatiegebieden. Daar-
naast werd onder zijn leiding bij-
voorbeeld de gemeentelijke CAI
gerealiseerd en heeft hij de in-
grijpende reorganisatie van 'zijn'
ATD op de rails gezet.

Van de Rijdt kan zich nu wijden
aan zijn hobby's tuinieren, het
maken van uitgebreide fietstoch-
ten en het tekenen en schilderen.

Geslaagd
Marcel Michiels uit Schaesberg
slaagde aan de Tilburgse acade-
mievoor Mensarbeid als arbeids-
deskundige. Joyce van de Wa-
renburg uit Schaesberg slaagde
op haar beurt aan de Hogeschool
van Sittard voor haar HBOV-
examen. En Esther Hermse uit
Brunssum slaagde aan het Con-
servatorium van Tilburg in de
vakken klassieke dans en folklo-
redans.

Gesp
JubilarisK. Stohr van het Rode
Kruiskorps Simpelveld-Bo-
choltz heeft de gesp voor veertig
jaar trouwe dienst in ontvangst
genomen. De EHBO-er uit Sim-
pelveld kreeg bovendien een
bronzen borstbeeld van Henri
Dunant.

klein journaal
Simpelveld

" De Openbare Bibliotheek is op
zoek naar een vrijwilliger(ster) die
gedurende enkele uren per week
behulpzaam wil zijn bij het uitdelen
van boeken en platen. Aanmelden
kan bij mevrouw Beckers-Beek-
man: 045-443986.

Klimmen

" In de grote zaal van het gemeen-
schapshuis in Klimmen vindt van-
avond een ruilavond en kleine vei-
ling van de philatelistenvereniging
'Het Fakteurke' plaats. Aanvang 19
uur.

Vaesrade

" Vandaag wordt er weer gekiend
in gemeenschapshuis 'Het Pomp-
huuske' van Vaesrade. De kaarten
zijn vanaf 19.15 uur verkrijgbaar.

"

Heerlen

" Het Kadaster demonstreert van-
daag en morgen het onlangs in ge-
bruik genomen registratie-systeem
in de biblotheek. Wie belangstelling
heeft kan op beide dagen tussen 11
en 16 uur terecht.

Merkelbeek

" Als afscheidscadeau van de ba-
sisschool geven de leerlingen van
groep acht morgen vanaf 20 uur een
musical in de basisschool. ledereen
is welkom.

Hoensbroek

" Het dagcentrum voor gehandi-
capten 'Muuëlebeek' in Hoensbroek
houdt morgen open dag. Bezoekers
worden in de gelegenheid gesteld
om knutsel-, borduur- en bloem-
schikwerkvan gehandicaptente be-
kijken en te kopen. Het dagcentrum
is van 11 tot 15 uur open.

per persoon

provincie
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Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.

OPROEP
Op 20 maart 1989 overleed
te Maastricht Mevrouw Di-
nah Los, laatstelijk wonen-
de te Maastricht, Tamboe-
rijnstraat 3-B.
Bij beschikking van de RB
te Maastricht van 15 juni
1989 is ondergetekende
benoemd tot curator van
de onbeheerde nalaten-
schap van erflaatster voor-
noemd. leder, die iets te
vorderen heeft van of ver-
schuldigd is aan of zaken
onder zich heeft behoren-
de tot de vorenbedoelde
nalatenschap, wordt ver-
zocht hiervan opgave of af-
gifte te doen aan onderge-
tekende, kantoorhouden-
de Vrijthof 20, postbus 485,
6200 AL Maastricht, tel.
043-217174.
Notaris Versteeg.

|S» i ■«f-V-'_!!_-"!*--: ld,V^i
Neues Haar mn mit dem etgenenHaar
torm- und -yogerecnl eingeweM; onne
angiihr^. Varvage Schiafen lluwi.
duacherv Sport treiben tür Damen und
Harren. AMe FneurenwCmacne werden er-
fullt Reparaturen aller Art. Auflerdem gro-
8e Auewahl an Toupets und Perücfcen tn
Synthet* und Eenmaar
Unverbrndliche kostaniose Beratung von
Dieneiag M Sametag <m Studio. Neul
Fnaurenceratung per Bildscnirm

Klaar-terwijl-u-wacht-
service zonder afspraak
voor door ons geleverde

machines.

Onderdelenlevering
minimaal 10 jaar

gegarandeerd.
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V
Elke dag zijn er
meer dan
honderdduizend
mensen in ons
land die snakken
naar lucht.
Mensen die last
hebben van CARA,
zoals astma of
longemfyseem.
Een ziekte die zo
levensbedreigend
kan zijn, dat deze
bijna viermaal
zoveel dodelijke
slachtoffers eist
dan het verkeer.
CARA is één van
de meest
onderschatte
handicaps in ons
land waarvoor
nog geen
afdoende
behandeling is
gevonden.

Geef het Astma
Fonds de
mogelijkheid om
te helpen.

Uw steun is
onmisbaar.

Astma Fonds
Giro

55055
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Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d.
22-6-1989 zijn de volgende faillissementen:

A. UITGESPROKEN:
1. Fopax BV, Putgraaf 208, 6411 GT Heerlen.

Rechter-commissaris: Mr. J.F.W. Huinen.
Curator: Mr. J.M.H. Römkens, Schinkelstraat
25, 6411 LN Heerlen, tel. 045-712351
(flnr. 13671).
De aan voormelde vennootschap voorlopig .
verleende surséance van betaling d.d. 9 maa
1989 is bij voormeld vonnis ingetrokken.

2. Bekli BV, Handelsweg 11-13, 6114 BR
Susteren. Rechter-commissaris: Mr. J.F.W-
Huinen. Curator: Mr. A.L.W.G. Houtakkers,
Rijksweg Zuid 45, 6131 AL Sittard, tel.
04490-13383 (flnr. 13672).

B. OPGEHEVEN:
3. Tilani BV, Valkenhuizerlaan 16, Kerkrade

|(flnr. 13576).
4. Holtrop Architectuur BV, Valkenhuizerlaan J.

16. Kerkrade (flnr. 13577).



Nijssen begon zijn partijen tegen de
Oostenrijker heel sterk. In de eerste
set hoefde hij in zijn eigen service
games slechts drie punten af te
staan, waarvan een door een dubbe-
le fout. Bovendien produceerde hij
vijfaces. „Mijn service liep erg goed.
Op gras moet dat ook. Bij Skoff liep
het niet zo goed, zodat ik hem onder
druk kon houden". In het begin van
de tweede set leek het even ver-
keerd te gaan. De eerste game moest
hij ongelukkig genoeg na een 40-15
voorsprong, mede door een dubbele
fout, laten lopen. Voor Nijssen ech-
ter geen reden tot paniek.

anderen Tarantini, Pfaff, Antog
noni, Breitner en Rummenigge.

maakt deel uit van het nationale
elftal van de Sovjetunie, met de
„buitenlanders" Dassajev, Zava-
rov en Tsjidijatoellin. Tegenstan-
der is een wereldelftal met onder

KIEV - De 36-jarige Oleg Blo-
chin neemt woensdag in Kiev af-
scheid als actiefvoetballer in een
wedstrijd met tal van wereldster-
ren. Blochin, die zijn carrière be-
sloot bij Vorwarts Steyr (Oos)

" MOSKOU - In de Sovjetunie
loop het bezoekersaantal bij
voetbalwedstrijden hard terug.
Het afgelopen seizoen trokken
de wedstrijden gemiddeld 21.000
toeschouwers, zestien procent
minder dan het jaarervoor. Toen
waren het er nog 24.600. In het
topjaar 1987 kwamen per wed-
strijd 26.500 kijkers.

Dinsdag 27 juni 1989 117 Camataru naar
Charleroi

" Torn. Nijssen maakt indruk tijdens zijn Wirabledon-optreden.

BRUSSEL - De Belgische eer-
steklasser Charleroi heeft de
Roemeense international Ro-
dion Camataru aangetrokken
voor twee jaar. De 30-jarige aan-
valler scoorde in het seizoen '86-
-'B7 44 keer voor Dinamo Boeka-
rest en kreeg voor dat aantal toen
de gouden schoen. Charleroi
maakte geen transfersom be-
kend.

„Ik voelde mij erg goed in vorm. Ik
was niet bang dat mij dit de partij
ging kosten". Na met 3-1 achter ge-
komen te zijn, stevende Nijssen
door naar een 6-3 zege, waarbij
Skoff geïrriteerdraakte door devele
voetfouten die tegen hem gescoord
werden. In de derde set maakte
Skoffbepaald niet de indruk dat hij
de winst alsnog wilde binnenhalen.

Vanaf 2-2 speelde Nijssen een ge-
wonnen wedstrijd en plaatste zich
met 7-5; 6-3; 6-2 voor de tweede ron-
de.

Nijssen schreef een deel van zijn
zege toe aan zijn trainer Barry Phi-
lips Moore. „Ik heb de afgelopen
twee weken veel met hem kunnen
trainen. Hij heeft mij 'goed op deze
wedstrijd voorbereid. Hij heeft mij
wel al gezegd dat ik nu heel anders
moet gaan spelen. Als Annacone
mijn tegenstander wordt, dan moet
ik veel sneller spelen. Als hij naar
het net komt, is hij bijna onbespeel-
baar. Voor Nijssen is er overigens
vandaag een rustdag ingelast.

Nederlands contingent tennisters gehalveerd

Koude start Lendl
Van onze sportredactie

LONDEN - Ivan Lendl is een man van gewoonte. Wat datbetreft wek-
te zijn 'koude start' op het warme Wimbledon gisteren eigenlijk geen
verbazing. De wereldkampioen, die met de frustratie van twee verlo-
ren finales het Londense gras het liefst alleen zou gebruiken voor een
golfpartijtje, heeft er bijna een traditie van gemaakt met horten en sto-
ten op gang te komen. Tegen Nicolas Pereira liet de 29-jarige Tsjecho-
slowaak zich verleiden tot zijn negende Wimbledon-vijfsetter sinds
1981 en net als bij alle voorgaande gelegenheden kwam hij weer met
de schrik vrij: 7-6, 4-6, 6-3, 6-7, 6-1.

Lendl vergeleek The Champions-
hips vorig jaarmet een 'mijnenveld'
en ditmaal is het al niet anders.
Wimbledon staat meer dan ooit in
het teken van de rehabilitatie en
heeft daardoor slechts gewonnen
aan onvoorspelbaarheid. Het eerste
ontploffingsgevaar op Lendls lange
weg miste weliswaar net de kracht
om hem omver te blazen, maar de
bijna-stunt van Pereira - enkele
maanden geleden ging hij in Japan
nog kansloos onderuit tegen Lendl -
gaf wel de inconsequentie aan bij
het gegoochel met de plaatsing.

Wimbledon maakt eigen wetten,
maar rechtvaardig zijn die niet al-
tijd. Het was op zich loffelijk om lak
te hebben aan dewereldranglijst bij
de rangorde voor Het Toernooi,
maar door Lendl toch gewoon als
eerste te tippen gingen de 'wijze'
mannen wat al te simpeltjes voorbij
aan dereputatie van de specialisten
bij uitstek, Boris Becker en titel-
houder Stefan Edberg. In tegenstel-
ling tot de papieren favoriet gaven
beiden gisteren gelijk een overtui-
gend visitekaartje af door geen set
te verliezen, evenals de op de loer
liggende Mats Wilander en Miloslav
Mecir. Van de geplaatste mannen
sneuvelden slechts JakobHlasek (6)
en Andrej Tsjesnokov (14).

Oranje-dames
Opgevouwen en weggelegd had ze
moeten worden, als wasgoed op de
bleek, maar Brenda Schultz liet op
de openingsdag van Wimbledon het
kindvrouwtje Monica Seles ont-
snappen na haar met vijftien aces
om de oren te hebben geslagen.
Geen zerkje op baan twee; geen mo-
numentjevoor de monumentale Ne-
derlandse, die de laatste tijd alles
doet behalve winnen.

„Wat doe ik eigenlijk in deze sport",
bitste Schultz zichzelf na de laatste
verloren rallye toe. Zo dichtbij de
overwinning, was de nederlaag met
6-7 (3-7), 6-1, 4-6 tegen de als elfde

geplaatste vijftienjarige het zoveel-
ste bewijs, dat ze verkeerd bezig is.
Mentaal in de problemen en niet in
staat op eigen kracht een plaats op
het circuit af te dwingen.

Om heel wat redenen zou een omge-
keerde uitslag de tenniswereld goed
hebben gedaan. Monica Seles, het
kittige in Amerika klaargestoomde
kindvrouwtje, zal ook zonder Wim-
bledonsuccessen met het grote rac-
ket in beide handen geklemd wel de
nodige miljoenen bij elkaar slaan.

Maar voor Brenda Schultz had een
zege een nieuwe start; een^ tweede
kans kunnen betekenen.

Nu werd zij net als Nicole Jagerman
op de hoop van de naamlozen ge-
veegd. In het geval van Jagerman
terecht. De hoogbenige Noordhol-
landse, in Parijs nog goed voor een
plaatsje bij de laatste 32, knalde zo-
veel volleys in het net, dat de als
vijftiende geplaatste Lori McNeil
niets bijzonder behoefde te doen
om met 6-3, 6-1 te winnen.

De helft van het Nederlandse vrou-
wencontingent is daarmee op de
openingsdag uitgeschakeld. Voor
de andere twee: Manon Bollegraf
(tegen de Amerikaanse Gretchen
Magers) en kwalificatie-speelster
Karin Bakkum (tegen de als achtste
geplaatste Pam Shriver) begint het
toernooi pas vandaag.

uitslagen
Uitslagen eerste ronde:
Heren «kei: Agenor-Fleurian 4-6, 6-3,
6-3, 6-4. Fulwood-Canter 7-6, 3-6, 7-6, 7-6,
Rive-Anger 7-6, 6-2, 6-7, 7-5, Novaeek-
Turner 1-6, 6-3, 3-6, 6-1, 6-2, Wilander-
Gustafsson 6-2, 6-2, 6-2, Woodbridge-
Sampras 7-5, 7-fl, 5-7, 6-3, Kühnen-Strel-
ba7-6, 6-2, 6-3, Mecir-Warner 6-2,6-2, 6-4,
Gomez-Lavalle 3-6, 6-4, 6-4, 7-6, Jelen-
Volkov 7 5, 6-7, 6-3, 6-2, Nijssen-Skofl
7-5, 6-J, 6-2, Pugh-T»rango 3-6, 6-3. 6-1,
6-3, Van Remburg-Woodforde 7-6, 6-1,
6-4. Lendl-Pereira 7-8, 4-6, 6-3, 6-7. 6-1,
Hogstedt-Hlaaek 6-3, 7-6, 6-1. Frana-
Grabb 6-7, 6-3, 7-6, 5-7, 6-4, Petchey-
Luna 6-2, 6-7, 6-2, 6-1, Becker-Shelton
6-1, 6-4, 7-6, M«*ur-Ali 6-3, 6-4. 6-2, Ros-
tagno-Youl 7-6, 6-4, 8-4, Aldnch-Smith
7-6, 6-2, 6-4, Connor»-Tijerka»ov 6-3, 6-2,
4-6. 6-3, Edberg-Pridham 6-3. 6-4. 6-1,
Mansdorf-Bruguera 6-2, 6-1, 6-4, Kratz-
mann-Paloheimo 6-2, 7-6, 6-1, Shiras-
Kriek 7-6, 6-2, 6-2,Krickstein-Cancellot-
ti 6-1, 6-2, 3-8, 6-1, Ivaniievic-Champion
6-3, 6-4, 3-6, 6-3, Srejber-Jones 6-3, 6-3,
6-3, Pernfors-Stich 5-7, 6-1, 6-3, 6-2, Stol-
tenberg-Botfield 7-8, 7-8, 8-3, Matus-
zewski-Rahnajto 2-8, 6-2, 8-4, 6-4, Zivoji-
novic-Jarryd 3-8, 7-6, 6-3, 6-0, Goldie-
Evernden 7-8, 7-8, 3-8, 6-0, Bathman-
Garnett 6-2, 6-4, 6-7, 4-6, 6-1, Flach-
Giammalva 7-6, 7-6, 3-6, 0-6, 6-3. Bates-
MotU 6-7, 6-1, 4-6, 7-6, 6-3, Chamberlin-
Muller 4-8, 8-3, 7-5, 6-3, Gunnarsson-Nar-
giso 3-6, 6-3, 6-7, 6-3, 6-4, Camporese-
Bergström 6-3, 6-4, 6-4, de volgende par-
tijen werden afgebroken: Curren-Castle
6-2, 4-6, Cinak-Bailey 5-7, 7-6. 6-3. 3-6,
Annacone-Pate 6-3, 6-7, 8-4, Wilkinson-
Bauer 6-2, 6-2, 1-1, Sefuso-Couner 6-2,
3-6. 6-4, 2-0.
Dames enkel: Sviglerova-Ludloff 6-3,
6-2, Porwik-Herr 4-6, 6-4, 6-3. McNeil-Ja-
german (tieé) 8-3, 8-1, Quentrec-Hanika
6-4, 6-2, Henncks»on-Martin 6-3, 7-6, Su-
kova-Javer 6-4, 6-4, Kohde-Kilsch-Tau-
ziat 6-4, 6-2, Minter-Van Nostrand 6-0,
6-0, Pfaff-White 6-4, 6-3, Demongeot-
Guerree 6-1, 8-3, Setes-SchulU 7-6, 1-6,
6-4, Lindqvist-MacGregor 6-4, 6-2, Paw-
lik-Bowes 7-6, 6-3, Phelps-Kuczynska
3-6, 6-4, 6-3.

Huns-Georg A .tdienbach:

'Alle DDRatleten

gebruiken
doping'

BONN - Volgens devroegere Olym-
pische kampioen schansspringen
Hans-Georg Aschen bach gebruiken
alle sporters in de DDR tijdens hun
loopbaan verboden spierverster-
kende middelen. De tien maanden
geleden na een trainingskamp in
het Zwarte Woud in de Bondsrepu-
bliek achtergebleven Aschenbach,
verklaarde dat tegen het weekblad
'Bild am Sonntag'.

schenbach, die sportarts is, beves-
tigde tegen de Westduitse krant dat
sporters die weigeren gebruik te
maken van dope uit de selectie wor-
den gezet. In 'Bild' noemt Aschen-
bach de namen van de veelvoudige
wereld- en Olympische kampioene
kunstrijden Katarina Witt en de suc-
cesvolste zwemster in Seoel Kirsten
Otto. „Ik weet van beiden zeker dat
ze anabolica hebben genomen."

schenbach, die tijdens de Winter-
spelen van 1976 in Innsbruck zijn
gouden medaille veroverde, nam tij-
dens zijn carrière elke dag zes a acht
tabletten nandrolon. een middel sa-
mengesteld uit meerdere mannelij-
ke hormonen, tot zich. Na vijf dagen
is er, aldus Aschenbach, in de urine
noch in het bloed een spoor van het
middel te vinden.
Het middel heeft wel bijwerkingen.
Volgens Aschenbach heeft hij door
het gebruik van Nandrolon moeite
met articuleren en lijdt hij aan ge-
heugenstoornissen.

Volgens Aschenbach zijn twee hor-
moonpreparaten bijzonder geliefd
in de DDR: „Primobolan, dat in de
spier wordt geinjecteerd, en turina-
bol, dat als tablet wordt geslikt. Tu-
rinabol is een mix van nandrolon en
het mannelijke geslachtshormoon
testosteron."
Dat de laatste jaren geen enkele
DDR-atleet bij de dopingtest posi-
tief is bevonden, is volgens Aschen-
bach te danken aan de nauwgezette
controle. De gebruikte hormoon-
preparaten zouden al na vijf dagen
niet meer aantoonbaar zijn. Voor-
zichtheidshalve wordt tien dagen
voor dewedstrijd al gestopt met het
gebruik. Bovendien wordt, voordat
een Oostduitse atleet naar het bui-
tenland gaat, zijn urine onderzocht
in het doping-laboratorium Krei-
scha.

" SAN SALVADOR - Costa
Rica heeft een kwalificatiewed-
strijd voor de eindronde om de
wereldtitel met 4-2 gewonnen
van El Salvador. Voor Costa
Rica, met 9 uit 7 leider in de
stand, scoorden Cayasso, Hidal-
go en Flores (2). Rodriquez en Ri-
vas hadden succes voor El Salva-
dor.

vijftien voorlopige aanmeldingen
uit Rusland zullen een handvol
dammers uit Tsjechoslowakije, Po-
len en België eveneens van de partij
zijn.

Hoewel de Nederlandse top de weg
naar Brunssum nog niet heeft ge-
vonden, kan het Limburgse dampu-
bliek zich wèlverheugen op de deel-
name van een der sterkste Sovj et-
dammers. Wadim Wirny was in 1984
nog de verliezend tegenstander van
Harm Wiersma in een tweekamp
om de wereldtitel. Wirny behoort
tot het serieuze rijtje gegadigden
dat in het volgende decennium in
staat moet worden een serieuze gooi
te doen naar de allerhoogste mon-
diale eer.

Organisatie sluit dammer Budé uit

WK-kandidaat naar Brunssum
Van onze sportredactie

*UNSSUM _ De vermoedelijke
van de Russische topspe-

Wadim Wirny en de schorsing

" Brunssummer Eddy Budé zijn
'Heest opmerkelijke feiten enke-
tyeken voor aanvang van de
"alfde editie van het Brunssum-
jMoernooi. Naar verwachting zal1tiaximale aantal inschrijvingen
honderd worden gehaald. Naast

Schade

WTTERDAM - Bij Feyenoord
'. het komend seizoen geen
?!aats voor Wim van Hanegem,
"le o.a. kandidaat was voor de
i'Uctie van jeugdtrainer. Omdat
°r van der Gijp een deel van de

werkzaamheden
ïri jeugdtrainer Maup Martens

kerneemt, is er volgens direc-J*ür Hans Kraay geen vacaturer>eer in de trainersstaf.

Van Hanegem niet
naar Feyenoord

De uitsluiting van de Brunssumse
subtopper Eddy Budé is een opmer-
kelijke zet van de organisatie. Budé
won in 1985 het Brunssumtoernooi
en behaalde tijdens de jeugdwereld-
kampioenschappen van dat jaareen
bronzen plak. De Brunssummer
wordt ervan beschuldigd het toer-
nooi schade te hebben toegebracht
vanwege, het in de publiciteit bren-
gen van de affaire rond de dronken
Russiche dammers vorig jaar.

De Nederlandse dambond is verbol-
gen over de beslissing van het
Brunssum-comité. „Helaas zijn wij
niet in de gelegenheid sancties te
ondernemen, omdat het een parti-
culier toernooi betreft", reageerde
Anton Schotanus, voorzitter van de
Nederlandse dambond.

HpTTERDAM - Feyenoord en,Iter Football ruziën over een
van ongeveer 700.000 gul-

j:eri- Het commerciële bemidde-j^gsbureau meent een financië-
s- eis op de Rotterdamse eredivi-

-oriistriist te hebben omdat het, op
j, °nd van de overeenkomst met
g^enoord, sponsors heeft aan-dragen. Het zou daarvoor niet
J* juiste vergoedingen hebben
ben angen- De grootte van het
v, aS wordt voornamelijk be-
(j^ld door het aantrekken van
v-S als de nieuwe shirtsponsor.
jjP'gens Hans Kraay, algemeen
facteur van de Stichting
i venoord, is de claimvan IF on-
jpecht. „Wij hebben met Inter
L otball een overeenkomst over
tQ. aandragen van geldschieters
Sej het einde van het komende
sfo 2°en' Maar de nieuwe shirt-
Qwnsor is aangedragen door
he f e vo"ge naamsponsor. IF
had >"

aarmee nietsvan doen ge-

tn?P Steenbergen, directeur vaner Football, bevestigde dat er
>,fyr rrieningsverschil bestaat.aar het geschil is met Hans
var> y' het ook een verschil
de mening met Feyenoord is, is
loc? 3**' Zoals bekend wil daar
*itt Wel eens een verschil tussen

IF enFeyenoordruzieën over 700.000 gulden

Romario
geselecteerd

RIO DE JANEIRO - Romario
is door de Braziliaanse bonds-
coach Sebastiao Lazaroni opge-
nomen in de voorlopige selectie
van 24 spelersvoor het toernooi
om de Copa America, het Zuid-
amerikaanse landenkampioen-
schap. PSV, dat in onmin leeft
met de Braziliaanse bond over
de vrijgave van de spits, vindt
het geen probleem als Romario
een of twee duels speelt tijdens
het evenement, dat van 1 tot 16
juli in Brazilië gehouden wordt. " Brenda Schultz slaat een van haar vijftien aces. Tevergeefs

want de zege kwam uiteindelijk bij Seles terecht.

Van onze medewerker
THEO KEYDENER'Ciao': mascotte WK voetbal

Strejlau
bondscoach

Quadflieg voorzitter Smoke Eaters
Benoeming volgt morgenavond tijdens bestuursvergadering

nOMirtyerel~J,~ Ue mascotte van het
voi kamPioenschap voetbal
öe tff "iaar in Italië heet 'Ciao'.
Vijf tosi hadden de keus tussen
öimk men: Amico, Beniamino,
apri,D£> Dribbly en Ciao. Van
de v nebben de deelnemers aan
ren h etbaltoto via de formulie-
ren !~ n. voorkeur duidelijk kun-
i»i h9aken- In totaal kreeg Ciao,
k°rnst Italiaanse zowel wel-tiiij'' als afscheidsgroet, 7,15
tiet 5 h-, stemmen. Amico werd
be miljoen tweede.
Van dn?aseotte heeft een uJf
*leüren Palen in de nationalen en een voetbal als hoofd.

WARSCHAU - Andrzej Strejlau is
benoemd tot bondscoach van het
nationale voetbalelftal van Polen.
De 49-jarige trainer volgt Wojciech
Lazarek op, die ontslag nam na de
nederlaag tegen Engeland (0-3) in de
kwalificatie-wedstrijd voor het we-
reldkampioenschap. Strejlau was
dit seizoen werkzaam bij Legia War-
schau, waarmee hij zondag de natio-
nale beker won.

Scheidend voorzitter Piet Keulers,
hij vervulde die funktie driejaren, is
blij met de ontwikkelingen. „DitTijdens die bewuste vergadering

Volgens voorlichter Jan Marutiak
heeft het management inmiddels
aan alle spelers en aan enkele geïn-
teresseerde buitenlandse ijshoc-
keyers contrakten voor onderteke-
ning toegezonden. Verder heeft
Smoke Eaters voor het nieuwe ijs-
hockeyseizoen beslag kunnen leg-
gen op enkele talentvolle jonge spe-
lers. Ook is men momenteel in on-
derhandeling met vier Zweden en
een Fin als opvolger voor trainer-
/coach Mike Daski.

GELEEN- Tijdens een vergadering
van het algemeen bestuur van Smo-
ke Eaters morgenavond zal de heer
H.J.M. Quadflieg worden benoemd
tot voorzitter van het dagelijks be-
stuur. „Woensdagavond", ant-
woordde de heer Quadflieg desge-
vraagd, „zullen wij alle beleidslijnen
op bestuursniveau kunnen afron-
den en zijn we klaar met het forme-
ren van de beide besturen. Tevens
worden er dan nog enkele personen,
die op mijn advies aan het algemeen
bestuur zijn toegevoegd, voorge-
steld. Dan zijn we in feite bestuur-
lijk rond".

morgenavond zal tevens de vakatu-
re van secretaris worden ingevuld.
De positie van penningmeester is
reeds handen van Paul Dortu, amb-
tenaar afdeling financiën van de ge-
meente Geleen. Een week geleden,
zoals hetLD toen berichtte, is er een
algemeen bestuur gevormd door
personen afkomstig uit het bedrijfs-
leven. Dit bestuur heeft het mana-
gement laten weten dat de ingedien-
de begroting voor het nieuwe sei-
zoen akkoord is. Voormoedelijk zal
tijdens de vergadering de nieuwe
shirtsponsor van Smoke Eaters be-
kend gemaakt worden.

biedt voldoendeperspektiefvoor de
toekomst", aldus de Geleense jurist.
„Ik kon die post heel moeilijk met
mijn werk combineren. Ik heb mij
steentje aan de continuïteit van
Smoke Eaters bijgedragen".

amateurcarrousel 5
TWEEDE KLASSE B

BELFELDIA
Vertrokken: Krank Willemsen(Blerick),
Paul Crompvoets (Excelsior '18).
Nieuw: John Leenders (FC Steyl).

BLERICK
Vertrokken: Joy Kessels (VW'O3),
Conny Faassen (FCV).
Nieuw: Frank Valckx en Erik Verschu-
ren (FCV), Torn Assel en Ino Paliama
(jeugd VW '86), Frank Willemsen (Bel-
feldia).

HASLOU
Vertrokken: Harry Driessen (Bom),
Willy Quaedvlieg (IVS), Peter Meyers en
Ron Kroon (GSV '28).
Nieuw: Marcel Houben (RKAVC), Bert
Meyers (Havantia). Jan Vranken (GSV
'28).

IVO
Vertrokken: Geen.
Nieuw: Paul Verbong(WV).

MOESEL
Vertrokken: Piet van Heur (Trainer Ge-
mert).
Nieuw: Jack Buskens Megacles).

MVC '19
Vertrokken: geen.

Nieuw: geen.

DE STER
Vertrekken: Nico Ruwette (GSV '28),
Mare van de Kerkhof en Jacky Linders
(beide gestopt).
Nieuw: Goldsteyn (Sittard). Linnebank
(Geldrop). Pagie (Wilhelmina 08). Ron
Bovy (Geleen).

TIGLIEJA
Vertrokken: Ge de Renet, Wim Rom-
ans, Geert Kuiten, Mat Colbers (allen
naar Breyel Duitsland). Lesly Gilkes
(Roermond), Pieter Berkers (Olympia
'18).
Nieuw: feen.

VENLOSCHE BOYS
Vertrokken: Clen Lubbers (ESV). Jos
Driessen (Kessenich Belgié).
Nieuw: Cuppens (Baarlo).

VERITAS
Vertrokken: Theo Hanssen (festopt).
Nieuw: geen.

VITESSE 'M
Vertrokken: geen.
Nieuw: Hub Derks (HRC), Roberts Phi-
lips (Olympia 'II), Patrick Litjens (Elde-
nia), Bart van Rosmalen (Montagnards),
Joop van Tienen (DSV).

Sittardenaar behaalt in Wimbledon belangrijke zege

Nijssen overleeft eerste ronde

Limburgs Dagblad WIMBLEDON - Torn Nijssen heeft een oranje tintje aan de eer-
ste Wimbledon-dag kunnen geven. Na de nederlagen die Bren-
da Schultz en Nicole Jagerman hadden geleden, zorgde hij
voor de eerste Nederlandse zege van dit jaar tijdens de All Eng-
land Championships. Nijssen na afloop: „Van spelers als Skoff
won ik vroeger niet. Nu lukte het mij wel. Het is geen typische
grasspeler, maar hij is wel 25ste van de wereld. Dit is toch de
beste overwinning in mijn hele tenniscarrière".

Van onze tennismedewerker

Afscheid Blochin



Tijdens de Tour zal trouwens met
ploegleider Jan Raas over aanpas-
sing van het bestaande contract ge-
sproken worden. „Raas had mij dat
al toegezegd nog voordat het NK
plaatsvond", zegt Maassen. „Hy was
tevreden over mij en wilde dat ook
in financieel opzicht laten blijken.
Nu ik derood-wit-blauwe trui draag
zal de aanpassing van de verbinte-
nis navenant zijn."

Uitslagen: heren halve marathon: 1- *Jj<*
Hellebuyck 1.07.39, 2. Jean-Pierre PalW
3. Ludo Vanderheyden 1.08.21, 4. Guy "p»
ters 1.08.45, 5. Ghislam Fourier 1.09°b9rf
mes: 1. Nancy Rehrer 1.23.42, 2. KeW' y
ger 1.26.04, 3. Verboven 1.26.37.

" TOSHIBA
Andreas Kappes
Mare Madiot
Yvon Madiot
Martial Gayant
Laurent Bezault
Denis Roux
Philippe Leleu
Dominique Arnould
Pascal Poisson

" Z-PEUGEOT
Eric Boyer
Ronan Pensee
Gilbert Duclos-Lassalle
Henri Abadie
Bruno Cornillet
Philippe Casado
Jeróme Simon
Robert Mülar
Kim Andersen

" CARRERA
Urs Zimmermann
Erich Machler
Acacio da Silva
Juri Pavlic
Primoz Cerin
Claudio Chiapucci
Giancarlo Perini
Guido Bontempi
Raimondo Vairetti

" CHATEAU d'AX
Gianni Bugno
Valerio Tebaldi
Stefano Zanatta
Camillo Passera
Giovanni Bottoia
Alberto Volpi
Franco Vona
Ennio Vanotti
Ettore Badolato

" PANASONIC
Erik Breukink
Jean-Paul van Poppel
John Talen
Teun van Vliet
Eric Vanderaerden
Guy Nulens
Theo de Rooy
Jean-Marie Wampers
Henk Lubberding

" PDM
Steven Rooks
Gert-Jan Theunisse
Mare van Orsouw
Scan Kelly
Martin Early
Raul Alcala
Rudy Dhaenens
Dag-Erik Pedersen
Jorg Muller

" SUPERCONFEX
Edwig van Hooydonck
Rolf Gölz
Jelle Nijdam
Frans Maassen

Kimbria, Swift
en Weert finalis

Gerrit Solleveld
Gert Jakobs
Twan Poels
Noël Segers
Patrick Tolhoek

" TVM
PhilAnderson
Jesper Skibby
Rob Kleinsman
Jan Siemons
Flup Vandenbrande
Johan Capiot
Jacques Hanegraaf
Eddy Schurer
Peter Pieters

"BH
Alvaro Pino
Anselmo Fuerte
Laudelino Cubino
Federico Echave
Javier Murguialday
Manuel-Jorge Dominguez
Juan-Carlos Jusdado,
Francisco Antequerra
Joel Pelier

" CAJA RURAL
Marino Lejaretta
Jokin Muiika
Matthieu Hermans
Erwin Nijboer
Ludo Peeters
Roland Leclerc
Helmut Wechselberger
Stephen Hodge
Guillermo Arenas

" KELME
Fabio Parra
Omar Hernandez
Pedro-Saul Morales
Raul Roncancio
Antonio Coll
Ignaki Gaston
José Recio
Riho Suun
Juan Martinez-Oliver

"REYNOLDS
Pedro Delgado
Miguel Indurain
Jesus Rodriguez-Magro
Melchior Mauri
José Laguia
Abelardo Ronddn
Dominique Arnaud
Mare Gomez
William Palacio

" HELVETIA
Steve Bauer
Mauro Gianetti
Othmar Haflinger
Jean-ClaudeLeclerq
Niki Rüttimann
Frederic Vichot
Peter Stevenhaagen
Michael Wilson
Henri Manders

SITTARD - Voor deLimburgs* y
letiekclubs is decompetitie in a
gere klassen aanzienlijk beter ve y
pen dan in de hogere afdelinge^
de derde klasse plaatsten de " j

van Kimbria en Swift, en de da
van Weert zich voor de einds*■ $
welke op 3 september wordt ge'
den. De eerste vier van definaleV^
moveren naar de tweede Al
Alle teams beginnen die prorn jf
strijd met 'een schone lei'- .$
vierde klasse kwamen de damey
heren van Ceasar en de heren
Tegelen en Venray bij de la?^
twaalf. Hier gaat het uitsluiten^
de eer; promotie is facultatief-

lotto en toto

Beat Breu
Alfred Achermann
Thomas Wegmüller
Maarten Ducrot

"HISTOR
Etienne de Wilde
Herman Frison
Luc Roosen
Sören Lilholt
Brian Sörensen
Jan Nevens
Rudy Patry
Wilfried Peeters
Rik van Slijcke

" HITACHI
Claude Criquielion
Mare Sergeant
Patrick Jacobs
Dirk de Wolf
Bruno Bruyère
Jos Haex
Danny Lippens
Hendrik Devos
André van Aert

" CAFÉ DE COLOMBIA
Luis Herrera
Eduardo Acevedo
Edgar Corredor
Martin Farfan
Marco Leon
Samuel Cabrera
Jorgen Pedersen
Bernard Richard
Jesper Worre

" FAGOR
Stephen Roche
Franck Boucanville
John Carlsen
Christian Chaubet
Robert Forest
Eddy Schepers
Regis Simon
Eric Guyot
Paul Kimmage

" RMO
Charly Mottet
Thierry Claveyrolat
Eric Caritoux
Jean-Claude Colotti
Jean-Claude Bagot
Patrice Esnault
Alex Pedersen
Mauro Ribeiro
Michel Vermote

" SYSTÈME 11
Laurent Fignon
Vincent Barteau
Jacques Deerion
Dominique Garde
Christophe Lavainne
Thierry Marie
Bjarne Riis
Gerard Rué
Pascal Simon

1 vi4lDe eindstanden: 3e klasse heren:.jr.ii>'
15.975; 6. Kimbria 14.990; 11. Swift »j. T
12. Kronos 14.713; 63. Unitas II 3.'w<*i
klasse dames: 1. Argo 77 13.130; 6- jrf
11.765; 12. Argo 77/11 10.565; 13. £47* J
10.537; 4e klasse heren: 1. Tegelen o-. { (V
Venray 7.690; 10.Caesar 7.634; 12. SP» ~ I
7.574; 53. Heythuysen 5.155; 67. Teg 76$
1.829; 4e klasse dames: 1. Parthenon y-.H
4. Caesar 6.581; 12. Asterix 5.890; H "
5.731; 55. Tegelen 2.447.

door dik
bruynesteyn

Tour-wetenswaardigheden
HEERLEN - De Tour de France
kent jaarlijkshoogte- en dieptepun-
ten. Wie in de 75-jarige geschiedenis
graaft komt vele uitersten tegen. De
Tour van 1988 blijkt dan vier re-
cords op zijn naam te hebben staan.
Toen reden meer Nederlanders dan
ooit deTour,kwam het hoogste aan-
tal renners in Parijs aan, was de to-
taaltijd het kortst, de gemiddelde
snelheid het hoogst.

Ploegen: laagste aantal in 1911: 3, hoogste

aantal in 1987: 23. Nederlandse renners:
kleinste aantal in 1936en 1963:4, hoogste in
1988: 27. Aan de start: 60 renners in 1903 en
1905, topdrukte in 1986 met 210. Aan de fi-
nish: 11 coureurs in 1919, 151 in 1988. Per-
centage uitvallers: 86 procent in 1919, 19
procent in 1974 en 1981. Afstand: kortste
Tour in 1904 met 2388 km, langste Tour in
1926 met5745 km. Etappes: minst in 1903: 6,
meest in 1987: 25. Nederlandse ritzeges:
1980 als topjaar met 11 overwinningen; in
o.a. 1969, het jaar na Janssens eindzege, be-
haalden Nederlanders er niet één. Leeftijd
winnaar: de jongste was Henri Cornet (Fra)
in 1904, 19 jaar; de oudste Giho Bartali (Ita)
in 1948, 34 jaar. Ritzeges winnaar: vier

eindwinnaars bleven zonder ritzege: Firmin
Lambot (Bel, 1922), Roger Walkowiak (Fra,
1956), Gastone Nencini (Ita, 1960), Lucien
Aimar (Fra,1966); Eddy Merckx (Bel) heeft
als eindwinnaar het record van de meeste
etappe-overwinningen op zijn naam: 8
stuks in 1970 én 1974. Totaaltijd: Lucien
Buysse (Bel) zat in 1926 het langst van alle
winnaars op de fiets: 238 uur, 44 minuten en
25 seconden. Pedro Delgado (Spa) was in
1988het snelst in Parijs: 84 uur, 27 minuten
en 53 seconden. Moyenne: het laagste ge-
middelde bereikte Ottave Bottecchia(Ita) in
1924: 23.598; het hoogste Pedro Delgado
(Spa) in 1988: 39.142 km/u. Verschil: het
grootste tijdverschil tussen nummer één en
nummer twee dateertvan de eerste Tour: 1.
Maurice Garin (Fra), 2. op 2.49.45 uur Lu-
cien Pothier (Fra); het kleinste verschil is
uit de Tour van 1968: 1. Jan Janssen (Ned),
2. op 0.38 sec Herman van Springel (Bel).

Het feit, dat Limburg sinds Jef La-
haye (1958) eindelijk weer eens een
profkampioen op de weg kreeg was
aanvankelijk voor Frans Maassen
een onbekend gegeven. „Ik wist dat
het lang geleden was, dat een Lim-
burger detitel opeiste. Maar dat La-
haye mijn voorganger was wist ik
niet. Mijn moeder attenteerde mij
daarop toen zij in het programma-
boekje de erelijst van het NK zag
staan. Ik heb uiteraard veel gehoord
van Limburgse renners uit vroegere
generaties, maar vergeet niet dat ik
pas 24 jaar ben. De diskwalificatie
van Piet van den Brekel destijds in
het WK in Luxemburg (1952, red.),
alsook het behalen van de nationale
titel door Jef Lahaye in 1958 zijn
voor mij gebeurtenissen die plaats-
vonden toen ik nog niet geboren
was."

snede strijd. In deze spectaculaire
en spannende krachtmeting ging
Condors met minimaal verschil on-
deruit: 3-4.

Heerlens softbalteam toont macht

Dubbelslag All Stars

BillyKonchellah werd in 1987 jj
reldkampioen in Rome op de T
meter in 1.43.06. Tijdens de Olyng
sche Spelen in Seoel moest de M
niaan verstek laten gaan. Konclfl
lah lijdt aan astma en was vofJj
jaargang door een dubbele broitfj
tisaanval uitgeschakeld. Zijn yfl
naamste reden om zich (tijdelijWj
Nederland te vestigen vormde fl
hardnekkige smogprobleem in **Jwoonplaats Los Angeles.

HEERLEN - Atletiekverenigl
VLTC uit Den Haag baarde afg?
pen weekeinde opzien door metA
meter wereldkampioen Billy Kjj
chellah aan te treden' tijdens
strijden. De 26-jarigeKeniaan hfl
zich onlangs op aanraden van H
Nederlandse manager De VrieSj
vestigd in Den Haag en aangerüj
bij de vereniging van onder fl"
Erik de Bruin.

HARDERWIJK - De Nederlandse
mannen-volleybalploeg heeft ook

de derde wedstrijd in de testserie
van vijf tegen Griekenland met 3-0
gewonnen. Na 73 minuten speeltijd
stonden de cijfers 15-13, 15-8, 15-5
op het bord.

Nico Verhoeven, Gerard Vianen,
Leo van Vliet en Huub Zilver-
berg allen 1.

Half miljoen
voor winnaar

De 76e Ronde van Frankrijk
" Pedro Delgado met op de achtergrond Steven Rooks. Beiden
behoren ook komende Tour-editie tot defavorieten.

OSS - Het softbalteam van Harre-
man/All Stars verkeert in bloed-
vorm. Dat ondervond dit weekeinde
Cardinals Oss, want na de volle
winst in het onderlinge treffen met
2-6 en 4-5, neemt de ploeg van het
coachduo Hans en Ton Grzelska de
tweede plaats op de ranglijst van
hun Noordbrabantse opponent
over.
Dit fraaie resultaat betekent de zes-
de achtereenvolgende zege voor het
Heerlense negental, dat niet alleen
gaandeweg de competitie aan slag
trefzekerder is geworden, maar ook
dankzij de aanpak van trainer Ton
Grzelska in het veldwerk nauwe-
lijks steken laat vallen. In tegenstel-

ling tot Cardinals want juist veld-
fouten werden die ploeg noodlottig
tijdens de eerste ontmoeting, waar-
in Harreman/All Stars vooral in de
derde- (drie runs) en de vierde in-
nings (twee runs) toesloeg.
Gerrie Voogd nam de werperstaak
van Anouk Wijnands over in de
tweede wedstrijd en leidde de de-
fensie zes rondes lang zonder pro-
blemen: 3-3. In de zevende slag-
beurt zorgde de slagkracht van de
zusjes Grzelska en Jackie Hersbach
voor 3-5. Cardinals drong nog aan (4-
-5), maar de Heerlense equipe gaf de
winst niet meer uit handen. In de
hoofdklasse leverden Sittard Con-
dors en Jeka op het scherpst van de

Sphinx/HSCM bleef met 6-4 Kic-
kers de baas. Een bewogen duel,
waarin echter achtereenvolgens
Tits Gardeniers en Jenesca Martina
degelijke prestaties vanuit de werp-
cirkel neerzetten. Uitblinkster in
verdedigend opzicht was derde
honkvrouw Miranda van Wijhe die
een spervuur van ballen probleem-
loos verwerkte. Samacols haalde
fors uit de afgelopen week. Liefst
drie wedstrijden werden afgewerkt
en met indrukwekkende scores ge-
wonnen. Achtereenvolgens werden
soepelKnuppelaars (27-o)„Cheetahs
(5-32, in Beek) en Kickers (14-2) on-
der de voet gelopen door de Kerk-
raadse formatie. Cheetahs had bo-
vendien niets in te brengen tegen
All In (5-20) en is daarmeeverwezen
naar de degradatiepoule.

MAASTRICHT - De vierde W^lloopwedstrijd Maastricht-Bi'Jjj
werd een prooi voor de Belg E^J
Hellebuyck. Vijfhonderd rfl^j
voor de finish rekende Hellebw j

af met zijn concurrent Jean-P'fJi
Paumen. Met een voorsprong 2
twaalf seconden mocht Hellebwj
de winstpremie van 750 gulden J
strijken. Vooral door het comPlji
tiegebeuren bleef de Nederland
inbreng in de vierde Intercity M*rl
tricht-Bilzen (736 deelnemers)^
perkt. Beste Limburger was JJvan den Boom uit Meerssen met
twintigste plaats (1.15.27)

Hellebuyck
snelste in

Maastricht-Bilzen

Voorlopige deelnemerslijst Tour
Zestien Nederlanders hebben in
de lange geschiedenis van de
Ronde van Frankrijk de gele trui
gedragen. Tweevan hen reden in
het geel Parijs binnen: Jan Jans-
sen in '68 en Joop Zoetemelk '80.

Zestien
Nederlanders
in gele trui

in het dorpje Martres-Tolosane
In 53 jaarhebbén49 Nederlandse
wielrenners in totaal 121 etappes
in de Ronde van Frankrijk ge-
wonnen. De Zeeuw Theofiel
Middelkamp werd in 1936 de eer-
ste Nederlandse etappewinnaar,
Jean Paul van Poppel was vorig
jaar op Champs Elysees de laat-
ste. De sprinter vestigde in '88
een record met vier ritzeges in
één Tour de France.

De ranglyst van de Nederlandse
gele-truidragers is: 1. Joop Zoe-
temelk 22 gele truien, 2. Wout
Wagtmans 13, 3. Gerrie Knete-
mann 7, 4. Wim van Est en Gerrit
Voorting 4, 6. Jelle Nijdam, Jan
Raas en Teun van Vliet 3, 9. Ab
Geldermans, Jacques Hane-
graaf, Jan Janssen, Gerben Kar-
stens en Johan van der Velde 2,
14. Henk Lubberding, Adri van
der Poel en Rini Wagtmans allen
1 gele trui.

HEERLEN - Zaterdag
start in ' Luxemburg-
stad deTour de France.
Tweeëntwintig mer-
kenploegen met ieder
negen renners, 198 in
totaal, hebben een start-
bewijs voor 's werelds
grootste wielerevene-
ment gekregen. In de
voorbije weken hebben
de chefs d'equipe hun
selectie gemaakt, maar
zoals meestal volgt er
op het laatste moment
nog wel eens een wijzi-
ging. Blessures, vorm-
verlies etcetera zijn be-
palend.

De definitieve deelne-
merslijst kan daarom
pas zaterdag, als de
Tour begint, gepubli-
ceerd worden. Dan
staat ook vast onder
welk rugnummer
iedere renner var! de
partij is.

Dé voorlopige deelne-
merslijst ziet als volgt
uit.

" SEVEN ELEVEN
Andy Hampsten
Ron Kiefel
JefPierce
Dag-Otto Lauritzcn
Davis Phinney
Bob Roll
Alex Stieda
Brian Walton
Jens Veggerby

" ADR
Greg Le Mond
Eddy Planckaert
Jaanus Kuum
John Musseeuw
Frank Hoste
Marnix Lameire
Ronny van Holen
Johan Lammerts
Thorjus Larsen

"DOMEX
Adrie van der Poel
Carlo Bomans
Michel Dernies
Patrick Robeet
Jan Goessens

Op 2 juli,aanvang 11.30 uur is er
een extra reportage van de etap-
pe Luxemburg-Luxemburg. Op
18 en 19 juli, telkens 13.30 uur,
zijn er extra rechtstreekse televi-
sie-uitzendingen van beklim-
mingen van grote Alpen.
De radio brengt dagelijks op Ra-
dio-1 weer 'Radio Tour de Fran-
ce' tussen 14.00 en 18.00 uur.

De Ronde van Frankrijk komt
van 1 tot en met 23 julidagelijks
uitgebreid op radio en televisie.
Elke dag is er een rechtstreeks
beeldverslag op Nederland-3 van
het laatste uur van elke etappe.
Studio Sport brengt bovendien
elke dag een Tourjournaal tussen
19.00 en 20.00 uur, eveneens op
Nederland-3.

Radio/TV

De ranglyst van Nederlandse
etappewinnaars is: 1. Gerrie
Knetemann, Jan Raas en Joop
Zoetemelk allen 10, 4. Jan Jans-
sen 7, 5. Gerben Karstens en
Jean-Paul van Poppel 6, 7. Wout
Wagtmans 4, 8. Wim van Est,
Hennie Kuiper, Henk Lubber-
ding, Bert Oosterbosch, Jo de
Roo, Johan van der Velde, Rini
Wagtmans enPeter Winnen allen
3, 16. Theofiel Middelkamp, Jan
Nolten, Henk Nijdam, Jelle Nij-
dam, Adri van der Poel, Cees
Priem, Albert van Schendel,
Theo Smit, Gerrit Voorting en
Ad Wijnands allen 2, 26. Erik
Breukink, Hans Dekkers, Maar-
ten Ducrot, Leo Duyndam, Cees
van Espen, Henk Faanhof, Daan
de Groot, Fedor den Hertog, Jos
Hinsen, Adri van Houwelingen,
Jan Krekels, Johan Lammerts,
Jo Maas, Henri Manders, Frits
Pirard, Henk Poppe, Steven
Rooks, Anton van Schendel,
Gerrit Scßulte, Gerrit Solleveld,

LUXEMBURG - De winnaar
van de komende Ronde van
Frankrijk gaat naar huis met mi-
nimaal een half miljoen gulden
in zijn portefeuille. Dat is het be-
drag, dat hij alleen al met de eef-
ste plaats in het eindklassement
verdient. Daar komt voor de win-
naar zeker ook nog forse prijzen
van etappezeges en onderweg
gedragen gele truien by.
De prijzenpot is dit jaar gevuld
met acht miljoenFranse franken,
naar de koers van 33 cent voor
een frank is dat omgerekend
2.640.000 gulden. Door de terug-
trekking van onroerend-goedgi-
gant Merlin, die de winnaar elk
jaar een apartement schonk,
worden voortaan alle prijzen in
geld uitgekeerd.
Voor elke etappewinnaar is er
een bedrag van 16.500 gulden. De
winnaar van het puntenklasse-
ment (groene trui) verdient
’33.300 gulden. Hetzelfde be-
drag is er voor de winnende
ploeg. De bergkoning wordt in
Parijs beloond met ’ 16.500.

121 Etappezeges
Ter viering van de 200everjaar-
dag van de Franse revolutie is er
een premie van 17.890 Franse
franken (’5903,70) bij de 1789e
kilometer. Deze kilometerpaal
wordt op 13 juli, een dag voor de
Franse nationale feestdag, tij-
dens de twaalfde etappe bereikt

turbo's tobsport

WereldkampioenKonchellah bij VLTC

Heel even had Maassen na afloop
van de titelstrijd nog verwacht, dat
hij een telefoontje had gekregen of
hij gisteren op wegvan Haelen naar
Akersloot een omweg over Ede zou
willen maken. „In genoemde plaats
stond namelyk een avondcriterium
op het programma, maar ik had mij
al voorgenomen dat men flink over
de brug zou moeten komen om my
nogvoor deze wedstrijd te strikken.
Ik wil niet overdrijven, maar wan-
neer je kampioen wordt moet je
daaruit munt slaan."

minder steun kan rekenen dan nor-
maal. Vorig jaar in het NK maakte
Ad Wijnands hetzelfde.mee. Hy zou
in de sprint kans hebben gehad,
maar het was bekend dathij bij ons
wegging. Dat scheelde in het voor-
bereiden van de eindsprint."„Ik denk, dat Verhoeven inmiddels

spijt heeft van zijn opmerkingen",

Tijdens de trip praatten de twee
over alles en nog wat, maar vooral
ook over de ontknoping in Rheden
en de commotie die het inlopen van
de ontsnapte Nico Verhoeven te-
weeg had gebracht.

„Ik hoorde ze zeggen: 'Kyk, daar
rijdt de nieuwe kampioen van Ne-
derland. Ik heb eens gezwaaid. Het
is best een fijn gevoel wanneer men-
sen je herkennen."

Tijdens de korte oefentrip gister-
morgen op de Middenlimburgse
wegen hoorde Frans Maassen gere-
geld hoe mensen hem herkenden.

zegt Maassen over de Brabantse
teamgenoot. „Je moet niet alles di-
rect van de daken schreeuwen. Er
werd gereden om de titel bij iemand
van onze ploeg te krijgen. Risico's
kun je dan niet nemen. Bovendien
is Verhoeven lang genoeg beroeps-
renner om te weten, dat iemand die
bij een bepaalde ploeg opstapt op

HAELEN - Om kwart over negen gistermorgen zat Frans
Maassen alweer op de fiets. In gezelschap van een andere Mid-
denlimburgse prof, Leon Nevels uitThorn, maakte dekersver-
se kampioen van Nederland een oefenrit van ongeveer vijftig
kilometer. „Trainingsrit kun je het eigenlijk niet noemen", al-
dus Maassen. „Het was eigenlijk alleen een kwestie van spie-
ren lostrappen. Nevels en ik zijn tot in Meyel gereden en toen
weer terug naar huis."

Frans Maassen heeft zondag na de
bewogen slotfase van het NK niet
meer gesproken met Nico Verhoe-
ven. Laatstgenoemde was in allerijl
uit het hotel vertrokken. „Mis-
schien", aldus eerstgenoemde, „zie
ik hem vanavond (gisteren, red.) in
het motel Akersloot bij Alkmaar.
Daar is voor onze ploeg verzamelen
geblazen met het oog op de dinsdag
te verrijden Grote Prijs Forbo, een
nieuwe wedstrijd van stad-tot-stad
over 200 kilometer door Noord-Hol-
land."

Kampioen maakt trainingsrit tussen Haelen en Meyel

Maassen pakt draad weer op
" Zo gaven Frans
Maassen en vriendin
Margret Peters uit
Wessem al bij een vorig
succes blijk van de
intense vreugde. Na
afloop van het NK in
Rheden was het niet
anders.

Deresultaten van Lotto 25 zijn: }ePrjLt ftwinnaar, 2eprijs 19 winnaars die 'e „g jr
to ’ 15.789,40 ontvangen, 3e prijs J*^fnaars die ieder bruto ’ 1.652,90 °"t4 gO'^i
4e prijs 4.421 winnaars die ieder ’ * ' \e»
vangen, 5e prijs 60.190 winnaars a ■’ 5,00 ontvangen. r, 5c"
Cijferspel: 6 cijfers goed geen winnf y
fers goed 2 winnaars, 4 cijfers ë°e° 2 cü'e
naars, 3 cijfers goed 207 winnaars,
goed 2.382 winnaars. f&he1
Toto: Ie prijs 38 winnaars die iedeIjje ie%eontvangen, 2e prijs ’ 773 winnaars rs"

’ 8,20 ontvangen, 3e prijs 4.982 win"
ieder ’ 3,20 ontvangen.
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sport kort

door wiel verheesen

"NIEUWESCHOOT - De Al-sP
lectie van Sportclub '25 uit B<Jcholtz heeft een sterk bez<
jeugdtoernooi in Nieuwescho* I
gewonnen. In de finale wef
Heerenveen met 2-0 verslagen. *|" HEERLEN - Bridgeclub Q>
riovallum houdtop zeven achtö
eenvolgende dinsdagen vanaf1'
juli aanstaande in gemeen
schapshuis Caumertbron, CorüJ
bergweg 197 te Heerlerheide cd
extra competitie. Er wordt g'l
speeld in drie groepen va9
hoofdklassers tot thuisbridgeri<
Inlichtingen: S 045-418057.

"ASSEN- Tijdens detrial in i
TT-nacht van Assen legde R»
Makka uit Brunssum in de 250C
beslag op de derde plaats. FM
Steve de la Roy werd zesde tij
dens een jeugdcross 60cc in He
mond.

" HEERLEN - By de uitslagö
in onze editie van maandag val
de Limburgse boksers welke $

het Belgische Dilsen aantrade»
is de partij van het weltergewidl
tussen Jean Verhaegen (MTS)«]
Marcel v.d. Wart (Landgra*
weggevallen. Verhaegen w"1
deze partij op punten.

" RAEREN - Bij international
taekwon-do-wedstrijden in W
Belgische Raeren hebben »
Limburgse teams van Hwarafl
Melis Maastricht en Vul Ko
Brunssum, zich goed geweer"
In totaal werden door deze ve
enigingen zesmaal goud, tic*
maal zilver en vijfmaal brons W
haald. In het landenklasseme»
eindigde Vul Kok als tweede
Hwarang Melis als derde.
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