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Nederlander ligt
vier maanden dood
in Thaise koelcel

JRNHEM - De Neder-fndse journalist Theo

' lineur (40) heeft vier

'taanden dood in een
oeleel van een zieken-
uis in Bangkok gele-
en. alvorens de Neder-
'ndse ambassade in
nailand en de ouders
'an de overledene, door
te Thaise autoriteiten
an het overlijden op de
'oogte werden gesteld.

üneur, voorheen
'erkzaam bij de Radio
"ereldomroep Neder-
irid in Hilversum en
'oonachtig in Amster-
«rn, had de laatste ja-en meermalen aan fa-
Hlie, vrienden, colle-
a's en bekenden laten

weten, dat hij op zijn
veertigste alle schepen
achter zich zou verbran-
den om een wereldreis
te gaan maken. Hij nam
dan ook per 31 decem-
ber vorig jaar ontslag
bij de Wereldomroep en
verkocht zijn hele bezit-
tingen. Mineur, die een
aantal jaren geleden na
een hersenbloeding
weer overeind was ge-
krabbeld, leed aan hoge

bloeddruk. Ondanks
het advies van zijn arts
niet alleen zon zwerf-
tocht over de aardbol te
ondernemen, begon Mi-
neur op 5 januari aan
zijn wereldreis.

Begin februari, in een
trein op weg naar de
Thaise hoofdstad Bang-
kok, werd hij onwel,
zakte in elkaar en stierf
ter plekke aan een hart-

stilstand. Zo werd zijn
ontzielde lichaam ge-
vonden, beroofd van al
het geld en bagage, met
uitzondering van het
paspoort. Zijn stoffelijk
overschot werd, letter-
lijk met een naam-
kaartje om de voet, in
een koelcel van een
Bangkoks ziekenhuis
geschoven. Daarna
werd het lijk 'vergeten.

Pas vier maanden na
dato (veertien dagen ge-
leden) ontdekte een
personeelslid van het
ziekenhuis dat er nog
steeds een lijk van een
Nederlander in een van
de laden van de koelcel
lag.

Regen van
piepschuim'

inSchimmert

IVan onze verslaggever
PpHIMMERT - Bewoners
i*h de Beekerbaan en de

F*rkt in Schirpmert hebben
Pstermiddag raar opgeke-
I 6h, toen tijdens een korte re-
Phbui een heleboel piep-
■gUiim (of iets wat daar op
Bfrt) uit de hemel viel. Het is
F*t de eerste keer dat de be-

rs hiermee geconfron-
I e >d worden. Eerder al kre-
~h inwoners te maken met
\^n wit goedje, dat in vlok-,örn_ uit de lucht viel en
L aarvan de herkomst nog on-!^end is.

9 Zie verder pagina 15

Èen bewoner van de
laat wat 'piep-

thuim' zien..
Foto: FRANS RADE

Het weer
3 FEn toe zon
\f . een westelijke windl^tl <lt vandaag koelere lucht
Kfev°erd- Naast opklarin-
% s er ook nog een bui moge-
W e wmtl 's matig, maar
*rj; 'ö een bui toenemen tot|kj krachtig. De maximum-
-I,'Peratuur blijft steken bijr !'-Uia<*en- De minimumtempe-r 'tt yoor de komende nachtr V°nd 12 graden.

IW eventvele informatie be-
l 'iih,ende het weer in Limburg
i Vv l u bellen 06-91122346
V>AG:C»: 05.22 onder: 22.04
Wl 0p: 01.34 onder: 17.03
C.GEN:
\y?: 05.23 onder: 22.01

op: 01-53 onder: 18.33

Compromis
Het akkoord is een duidelijk com-
promis. Vooral de Britse premier
Thatcher, de felste tegenstander
van de EMU, en de Franse president
Mitterrand, die de grootste voor-
vechter ervan is, hebben water in de
wijn moeten doen. „Maar we heb-
ben een goed evenwicht gevonden.
Het schip is te water gelaten. Het
werk dat gedaan moest worden is
gedaan," concludeerde een tevre-
den premier Lubbers na afloop.
Volgens hem is de EMU nu onver-
mijdelijk geworden.

Het creëren daarvan moet in fasen
gebeuren, maar in Madrid is nu
slechts het startsein gegeven voor
de eerste fase. Die moet op 1 juli
1990 beginnen. De meningen ver-
schillen vooral over wat er daarna
moet gaan gebeuren. In de eerste
fase zullen de lidstaten economisch
nauwer moeten gaan samenwerken
en zullen alle munten moeten toe-
treden tot het Europees Monetair

Stelsel (EMS), dat de wisselkoersen
stabiliseert. Het Britse pond maakt
nog geen deel uit van dat EMS.

Intussen worden voorbereidingen
gestart voor een conferentie van de
twaalf rlic ' >t de volgende fasen van
de EMU moet besluiten. Die confe-
rentie begint echter pas zodra de
eerste fase is gestart, dus na juli
1990. Die conferentie moet het EG-
verdrag wijzigen, waardoor het mo-
gelijk wordt economische en mone-
taire bevoegdheden van de lidstaten
naar de EG over te dragen. De meer-
derheid in de EG wil dat wel, maar
premier Thatcher voelt er niets
voor.

Winstpunt
Het werd vooral als een winstpunt
beschouwd dat Thatcher nu bereid
is met deeerste fase te starten en dat
zij akkoord gaat met zon conferen-
tie. Maar vooral Mitterrand wildenu
al veel verder gaan en een datum
vaststellen. Dat is niet gebeurd.

Toch sprak Mitterrand van een ge-
slaagde top, omdat 'onomkeerbare
stappen' zijn gezet. Ook de Duitse
bondskanselierKohl, die tijdens de
top samen met premier Lubbers
heeft geprobeebd de standpunten te
verzoenen, was tevreden.

Morgen in het Limburgs Dagblad

Tour de France
van 1939 en 1989
"Zaterdag start de Tour de France. Morgen pre-
senteert het Limburgs Dagblad derhalve het route-
schema, paginagroot én in kleur. De krant kijkt ook
vooruit - met Frans Maassen en Luis Herrera bij-
voorbeeld, maar ook terug: met René Vietto én 'on-
ze' Jan Lambrichts die in 1939, precies een halve
eeuw geleden, achtste werd in het eindklassement.

Een vierkoppige équipe verslaat voor deze krant
de 76ste Ronde van Frankrijk. De reporters Bennie
Ceulen, Dick Heuvelman, Peter Ouwerkerk en foto-
graaf Cor Vos zitten, speciaal voor onze lezers, vier
weken in de koers. Voor reportages, achtergron-
den, interviews en pakkende foto's.

" Bennie Ceu_e_i,
Tourreporfer

van het
Limburgs Dagblad

EG-top geeft slechts startsein voor eerste fase
Voorzichtig op weg
naar monetaire unie

Van onze correspondent

MADRID - De twaalf EG-landen gaan de komende jaren wer-
ken aan het omvormen van de EG tot een economische en mo-
netaire unie. Maar over hoe die eruit moet gaan zien en hoe die
tot stand moet komen, zijn de verschillen gebleven. Het staat
vooral door Brits verzet nog allerminst vast dat de lidstatenhun bevoegdheden op economisch en monetair gebied aan
'Brussel' zullen overdragen, dat er een Europese Centrale
Bank komt en een Europese munt (de ecu), die de nationale
munten vervangt.

Na anderhalve dag moeizame be-
sprekingen werden de staatshoof-
den en regeringsleiders van de EG
het gistermiddag op hun topconfe-
rentie in Madrid wel eens over het
op gang brengen van de eerste fase
van zon economisch&en monetaire
unie (EMU).

De Graaf:
minimumloon

niet te laag
AMSTERDAM - Het minimum-in-
komen is toereikend om de kosten
van het dagelijks bestaan te betalen.
De koopkrachtdaling voor uitke-
ringsgerechtigden en mensen met
een minimum-inkomen tussen 1980
en 1985 was niet alleen noodzakelijk
vanwege de bestrijding van de
werkloosheid, maar ook verant-
woord, gezien de opgetreden verbe-
tering in de koopkracht ten opzich-
te van 1974.

Dat verklaarde demissionair staats-
secretaris De Graaf (Sociale Zaken)
dinsdag in Amsterdam. De be-
windsman woonde er een discussie-
bijeenkomst bij, georganiseerd door
de Dienst in de Industriële Samen-
leving vanwege de Kerken (DISK).

De Graaf lag de laatste weken regel-
matig overhoop met ds. Harrewijn
van DISK, die meent dat minimum-
loon en uitkeringen over de hele li-
nie omhoog moeten, en wel met tien
procent. De Graaf legde tijdens de
bijeenkomst uit datvan forse verho-
gingen voorlopig geen sprake kan
zijn. Wel denkt de bewindsman aan
'beheerste aanpassingen' van de uit-
keringen.

„We zullen van een uitkering nooit
een riant inkomen kunnen maken.
Er zal nog steeds en voor lange tijd
geen sprake kunnen zijn van uitde-
lingen zoals die in de jarenzeventig
hebben plaatsgevonden."

Aanslag op trein in China

PEKING - Door een aan-
slag op een passagiers-
trein van Hangzhou naar
Shanghai zijn gisteren 24
doden en elf zwaarge-
wonden gevallen, zo
meldt het persbureau
Nieuw China.
Er ontplofte een lading
dynamiet die was ge-
plaatst in het toilet van
een van de wagons. Dit
gebeurde toen de trein
een brug naderde 40 kilo-
meter ten westen van
Shanghai, zo werd mee-
gedeeld.
Vorige week werden in
Shanghai drie mannen
terechtgesteld. Zij waren
ervan beschuldigd een
trein in brand te hebben
gestoken, die inreed op
een groep betogers voor
democratie die een
spoorlijn blokkeerde.

" Deze foto, gemaakt van
in Tokio opgevangen
televisiebeelden uit
China, tonen de
beschadigde trein
temidden van een grote
schare nieuwsgierigen.

Toestand lichaam bemoeilijkt sectie

Veel vraagtekens
rond lijk in bos

Van onze verslaggevers
LANDGRAAF - De Landgraafse
politie heeft nog steeds niet kunnen
achterhalen wie de persoon is die
maandagavond dood gevonden
werd in de buurt van de camping bij
de Hoolgrub in het dorpjeRimburg.
Het lijk heeft zo lang in het bos gele-
gen dat het gisteren nog niet aange-
raakt kon worden. Derhalve kan de
politie zelfs niet zeggen of het een
man of een vrouw is. Sinds gister-
morgen is het recherchebijstands-
team opgeroepen en werken nu on-
geveer dertig mensen aan de zaak.
Het dode lichaam werd maandag
laat in de middag gevonden door
een wandelaar. Daaj het lijk gedeel-
telijk was afgedekt is het niet erg
waarschijnlijk dat de persoon een
natuurlijke dood is gestorven. Hoe-

wel de politie natuurlijk niets uit-
sluit in dit stadium van het onder-
zoek.

Gisteren werd de omgeving van de
Hoolgrub afgezet en op sporen on-
derzocht. Voorlopig mag niemand
daar in de buurt komen. Ook de gas-
ten van de nabijgelegen camping
werden gisteren ondervraagd. De
Hoolgrub ligt aan de zoom van het
Rimburgerbos, op enkele kilome-
ters afstand van de Duitse grens. De
politie verzoekt iedereen die regel-
matig in die buurt komt, contact
met haar op te nemen (045-328333).

Vandaag zal door een arts van het
gerechtelijk laboratorium sectie op
het lichaam worden verricht. De af-

' gelopen nacht werd het lichaam
door agenten bewaakt.

Bezorgdheid
De Amerikaanse minister Baker
(buitenlandse zaken) ventileerde de
Amerikaanse bezorgdheid boven-
dien tijdens een gesprek dat hij een
week geleden in Washington had
met zijn Westduitse collega Gen-
scher.
De regering-Bush heeft de West-
duitse regering ook gevraagd de
Iraanse diplomaat Said Karim Ali
Sobhani uit te wijzen. Deze zou,
vanuit de Iraanse ambassade in
Bonn, als coördinator zijn opgetre-
den van de Iraanse pogingen chemi-
caliën voor gifgassen te krijgen.
Westduitsland heeft Iran inmiddels
gevraagd Sobhani terug te trekken.
Die zou volgens de ambassade al
enige tijd geleden zijn vertrokken.
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Roemenië weert
twee Nederlandse

correspondenten
BOEDAPEST - Twee in Boedapest
woonachtige Nederlandse corres-
pondenten zijn door deRoemeense
autoriteiten tot 'ongewenst persoon'
verklaard. De maatregel betreft
Hans Geleijnse, correspondent van
de Gemeenschappelijke Pers
Dienst, waarbij ook het Limburgs
Dagblad is aangesloten, en VARA-
correspondent Jacques Schmitz.
Hun aanvragen voor interviews met
Roemeense politici, toestemming
om eind volgende week de topcon-
ferentie van het Warschaupact in
Boekarest te verslaan en inreisvisa
om dit alles mogelijk te maken, wer-
den zonder verdere opgave van re-
denen geweigerd. De eerste secreta-
ris van de Roemeense ambassade in
Boedapest, Alexander Ghisa, ver-
klaarde gisteravond van zijn supe-
rieuren strikte opdracht te hebben
onder geen beding visa aan beide
journalistente verstrekken.

VS: Iran kocht
component gifgas

in Duitsland
Van onze correspondent

WASHINGTON - Een Westduits
bedrijf heeft een belangrijke rol ge-
speeld bij de aankoop door Iran van
honderden tonnen aan chemicaliën
die kunnen worden gebruikt bij de
fabrikage van gifgassen.
Volgens de New Vork Times van
dinsdag, die zich baseert op Ameri-
kaanse regeringsfunctionarissen,
gaat het om een bedrijf in Düssel-
dorf dat als makelaar zou zijn opge-
treden tussen een in India opereren-
de chemische fabriek en Iran.

De ontdekking van de Westduitse
betrokkenheid heeft de Amerikaan-
se regering er onmiddellijk toe ge-
bracht de regering in Bonn te ver-
zoeken, een eind te maken aan de le-
vering van de chemicaliën.

Volvo-topman
Wil autoverbod

in steden
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Siësta
In warme landen weten de
mensen door ervaring wijs
geworden, veel beter dan wij met
warmte om te gaan. „Daar
kruipen ze op het heetst van de
dag niet voor niets in bed". Als de
warmte in ons land nogeven blijft
aanhouden, zou dat volgens Van
Leeuwen ook hier geen gek idee
zijn.

„Een siësta is een van de beste
manieren om lichaam en geest
een beetje op het weer af te
stemmen. In navolging van de
tropenroosters, die hier en daar
nu al overwogen worden om
mensen op het heetst van de dag
een beetje te ontzien. Waarom
niet, als het lichaam daar om
vraagt?" .
De manier van omgaan met
warmte verschilt volgens Van

Leeuwen overigens van mens tot
mens. „De één geniet ervan, doet
zijn of haar werk met het grootste
gemak, schiet direct daarna in het
zwempak en ligt de rest van de
dag in dezon. De ander heeft er de
grootste problemen mee, sleept
zich slechts met de grootste
moeite en weerzin door de
werkdag heen en vindt daarna
zelfs de schaduw nog teveel".
Omgaan met warmte is volgens
hem: het juiste evenwicht vinden
tussen 'draaglast' en
'draagkracht. „Tussen datgene
wat op je afkomt, de warmte dus,
en je vermogen om daaraan
tegemoet te komen. Wie daarin
niet slaagt, voelt zich al snel loom,
moe zelfs en heel snel geïrriteerd.
Ook allerlei andere lichamelijke
of psychische klachten komen
dan aan de oppervlakte. Dat is het
moment dat de stress om de hoek
komt kijken".

Dorst
Het herkennen van dat soort
signalen is volgens Van Leeuwen
een eerste belangrijke stap om
meer ellende te voorkomen. „Dan
maar wat kalmer aan. Relativeren,
een stapje terug doen, je op tijd

ontspannen. Maar ik geef toe: dat
kan lang niet iedereen".
Volgens prof. J. Hautvast, als
hoogleraar Humane Voeding
verbonden aan de
Landbouwuniversiteit in
Wageningen, is er in elk geval één
manier om lichamelijke klachten
ten gevolge van de aanhoudende
warmte te voorkomen. „Veel
drinken. De mensen voelen niet
dat ze dorst hebben, maar
verliezen inmiddels wel heel veel
vocht. Zodra de vochtbalans uit
evenwicht is, ontstaan er
problemen".

Donkere urine
Gemiddeld verliest iemand, zelfs
met geringe activiteit, volgens
Hautvast met een temperatuur
van rond de 28 gradenal gauween
liter of meer per dag. „Op de 40
liter die we gemiddeld bij ons
hebben, is dat al teveel", aldus de
Wageningse hoogleraar. Wordt
dat niet regelmatig aangevuld,
dan ontstaan er volgens hem
problemen. „Je wordt suffer, later
verward en bij teveel vochtverlies
dreigt levensgevaarlijke
uitdroging. Dat geldt zeker voor
kleine kinderen en ouderen".

De risico's van onvoldoende
drinken tijdens warme dagen
worden volgens Hautvast
onderschat. „Je hebt geen dorst,
dus er gaat ook geen belletje
rinkelen. Maar er zou wél een
lampje moeten gaan branden als
mensen zien dat hun urine aan de
donkere kant en dus vrij
geconcentreerd is. Dan is het de
hoogste tijd om weer flink wat te
drinken".

Het praatje, datje met warm weer
beter wat meer kunt eten dan
anders, slaat volgens Hautvast
overigens nergens op. „Door de
hogere temperatuur is er juist
minder verbranding nodig om je
lichaam op temperatuur te
houden. De kachel hoeft niet zo
hoog".

Het advies om extra zout te
nemen omdat je daar met
transpireren nogal veel van
verliest, raakt volgens de
hoogleraar ook kant noch wal. „In
de voeding zit al genoeg. Juist nu
we met dit weer wat minder eten,
wordt de hoeveelheid zout die we
binnenkrijgen eindelijk weer eens
tot gezondere proporties
teruggedrongen.

strips en in gesprek

Warmte is mede oorzaak van stress

Nederland toe
aan siësta

Irritatie bij een verkeerslicht dat te lang
op rood blijft staan, gezucht en gesteun
als een telefoon niet snel genoeg wordt
opgenomen, gevloek als een uitzichtloze
file een afspraak in het honderd stuurt en
café-ruzies die veel vaker dan anders
uitlopen op fikse vechtpartijen. De
gemoederen lijken tijdens warme dagen
in de meest letterlijke zin steeds sneller
verhit te raken.

Verbeelding? De psycholoog drs.
G. van Leeuwen van het uit de
Katholieke Universiteit Nijmegen
voortgekomen Instituut voor
Stresshantering in Utrecht, vindt
van niet. „Het is zonneklaar dat
het warme weer belangrijk
bijdraagt aan stress. Het is, juist in
deze tijd, een factor van betekenis
bij de ontwikkeling van
spanningen. Wie toch al druk en
gejaagd is, heeft het dan vaak
extra moeilijk. Je lichaam moet
zich op die warmte instellen en
dat vergt veel, dat lukt lang niet
iedereen".

Het instellen op warmte kost
volgens VanLeeuwen veel
energie. „Energie die lang niet
alle mensen nog over hebben.Dat
is vaak teveel gevraagd, het
motortje kan gewoon niet meer.
Dan krijg je dus spanningen,
irritaties".

Volgens de psycholoog is er wat
dat betreft overigens niets nieuws
onder de zon. „Heel veel mensen
die jaarlijks tijdens de vakantie
met de auto richting zonniger
oorden vertrekken, hébben er last
van. De zwembroek en de
zonnebrandolie in de koffer, maar
het hoofd nog vol met zorgen over

het werk of thuis. De mensen bij
wie de spanningen door de
warmte en de drukte al tijdens de
reis tot stress-niveau oplopen en
die, eenmaal op de plaats van
bestemming, een paar dagen
volledig uitgeteld zijn, vormen
beslist geen uitzondering".

" De gemoederenraken bij de huidige temperatuur snellerverhit, en dat geldt met name voor automobilisten die in eenfile terecht
komen... Foto: DRIES LINSSEN

'Achterhaald'
M. van den Oudenrijn, hoofd sta-
tionszaken bij hetKNMI, deelt de
somberheid van weerman Visser
niet. Het KNMI moet zich maar
eens aanpassen aan de voort-
schrijdende techniek, aldus Van
den Oudenrijn. Efficiency en snel-
heid worden de nieuwe steek-
woorden van het metereologisch
instituut. Het einde van het tijd-
perk van de ouderwetse weerman
lijkt in zicht.
„Onze manier van werken is al-

lang achterhaald", vindt Va
Oudenrijn. „Het duurt een|
weken voordat de opgestuU
gegevens verwerkt kunnen
den. Het gaat veel sneller al
beschikken over automatis(
meetstations. Daarbij hebb<
nog vijfentwintig meetstati<
over, die dag en nacht bemi
zijn".

Weerman Visser gelooft niel
de moderne weerstations de'
weermannen kunnen verval
„Als een regenbui overtrek»
de ene plaats meer regen vm
dan in de andere. Die paar 4
stations die overblijven kuil
nooit precies meten hoevee.
slag in, zegWarnsveld, valt. 1
lang een automaat niet aan i
stand van de wolken kan zi-
er een onweersbui op komst
moet het KNMI er maar niet
beginnen".

recept
Zomerse stoofpot
met lamsvlees
Benodigdheden voor 4 perso-
nen:soo-600 g lamslappen, 350 g
sperzieboontjes, 200 g wortelen,
100-150 g doperwten (gedopt), 1
rode paprika, 6 voorjaarsuitjes (met
veel groen) of 2 dunne preitjes, 650-
-750 krielaardappelen schoon ge-
schrapt.
Snijd het vlees in dobbelstenen (ca.

2 cm). Leg het in een pan en voeg zo-
veel kokend water toe dat alles
royaal onder staat en breng aan de
kook. Schuim enkele malen af.
Temper warmtebron. Voeg snufje
zout en 2 laurierblaadjes toe, dek af
en laat 30 minuten zachtjes koken.
Snijd sperzieboontjes in reepjes van
3 cm en doe dat ook met de wor-
teltjes. Halveer paprika en verwij-
der zaad en zaadlijsten, snijd
vruchtvlees in reepjes van 3 cm.:
Snipper voorjaarsuitjes of prei. Leg

aardappelen in pan, daarop lams-
vlees en daarna alle groenten. Voeg
naar smaak zout en peper toe en
breng aan de kook. Schep alles goed
om. Deksel op de pan en 20 minuten
zachtjes laten doorkoken. Schep
nogmaals om, verwijder laurier-
blaadjes en serveer op een voorver-
warmde schaal. Geef er knapperig
stokbrood bij.

hub meijer

Weermannen moete
wijken voor techniel
Bijna 39 graden celcius. Dat is de
hoogste temperatuur die ooit in
Nederland gemeten is op het
KNMI-meetstation in Warnsveld
bij Zutphen. De laagste tempera-
turen worden in de winter bijna
altijd gemeten in, hoe kan het an-
ders, Winterswijk. Het bijhouden
van deze weerrecords is de grote
hobby van de amateur-weervoor-
spellers van de KNMI-meetsta-
tions, waarvan de meesten nog in
het computerloze tijdperk verke-
ren.

Sommige van deze 'met de hand
bediende'KNMI-meetstations be-
staan al meer dan veertig jaar. Dat
zal niet veel langer worden, vreest
J. Visser uit Marken. Visser, een
particulier weerman die zichzelf
beschrijft als 'een soort Jan Pelle-
boer voor dagbladen', maakt zich
ernstig zorgen over de maatregel
van het KNMI om ruim tachtig
van de negentig bestaande con-
ventionele meetstations te slui-
ten.
Op deze meetstations, meestal be-
mand door vrijwillige amateur-
weervoorspelers, wordt onder
meer de luchtvochtigheid en de
temperatuur op verschillende
plaatsen gemeten. Die gegevens
gaanvervolgens naar het KNMI
in De Bilt, waar ze worden gere-
gistreerd. Met deze cijfers rekent
het KNMI gemiddelde tempera-
turen uit. De stations worden tus-
sen nu en 1992 vervangen door

vijftien vol-automatische weersta-
tions.

Het verdwijnen van de stations is
een ernstige verarming van het
'klimatologisch klimaat' in ons
land, meent Visser. De weerman
vindt de plannen van hetKNMI
wetenschappelijk gezien zelfs niet
verantwoord. „Sommige reeksen
meetcijfers gaan terug tot in de ja-
ren dertig, veertig. Zoiets kun je
niet weggooien, die reeksen zijn
belangrijk voor het berekenen
van bepaalde gemiddelden.Als je
die cijfers niet hebt, wéét je ge-
woon minder".
„Het is een verschraling van het
meetnet, want we leven dan wel in
een klein landje, maar iedere re-
gio schreeuwt toch om zijn eigen
weerbericht. leder stukje Neder-
land heeft een eigen klimaat. In
Cadzand wordt bij voorbeeld
doorgaans meer zon gemeten dan
derest van Nederland, en in Corn-
wenderzand ligt de gemiddelde
temperatuur lager dan in derest
var_ het land".

Oplossing van gisten
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puzzel van dedag

Horziontaal:
Beroep waarvoor geen wapenvergunning
vereist is (15); 7. Vanuit België eenmaal uit
Griekenland? (7); 9. Onderzoek bij wijze
van probeersel (5); 11. Walvisvaarder (4);
12. Lievelingsdier van drinkebroers? (5);
13. Reuze geluid (4); 16. Op deze wijze is
het verdriet gehalveerd (7); 17. Drukt niets
in de muziek (6); 21. Proces dat niet per se
lang hoeft te duren (6); 22. Let wel: telefo-
neer voornaam! (7); 25. Dit water draait
naar beneden (4); 27. Houd op met weer
snelheid te maken! (5); 28. Vogel met een
luchtje (4); 31. Vliegende platvis (5); 32.
Opening om tegen te schoppen? (7); 33.
Tijdelijke leerkracht? (15).

Verticaal:
1. Ik adviseer je geen groot wiel te "J(6); 2. Maakt geen deskundige indr".
3. Stel Daan eens voor een grave-1'*
tuig te gebruiken! (8); 4. Daarmee
wat ze met boontjes doen! (6); 5-.
overal reeds voorbij (4); 6. Cirkel
8. Chaotisch rond getal (7); 10. Dj ,
ker niet grof! (3); 14. Is een rivier dL
ker kent (5); 15. Toneelstuk betre"
een onuitstaanbaar mens (5); 18- \j
'n zuiger zo te behandelen! (7); 1^"
van korte duur (8); 20. OpwekkendJ
van een smeerpot (8); 23. Klein st^een letter (6); 24. Spreker in ccn c
lands park (6); 26. Beangstigend na"
29. Vliegende verpakking (4); "
schonken talent (4). j
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Kwart
De rapporteurs houden rekening
met een voordelig prijsverschil van
een kwart. Als het lukt, daarnaar
wordt gestreefd, de kosten voor re-
ceptmedicijnen de komende jaren
op twee miljard te houden is over
enkele jaren ruim f 300 miljoen be-
sparing mogelijk. Dit doel wordt na-
gestreefd in het prijzenakkoord tus-
sen verzekeraars, geneesmiddelen-
producenten en -handel en beroeps-
beoefenaars. Als de omzet toch
stijgt dan kan die besparing ook op-
lopen: tot f400 miljoen in 1993.
Maar, aldus rapporteur dr P. de
Wolf, bij de huisarts liggen proble-
men. Hij is niet zo bekend met de
generieke geneesmiddelen. De fa-
brieken van merkmiddelen hebben
500 artsenbezoekers op de weg om
informatie te geven. Zon apparaat
bezitten de producenten van gene-
rieke middelen niet. In het geheu-
genvan de huisarts zitten dus veelal
merknamen. Moeilijkheid is dus
ook de voorlichting over medicij-
nen in het algemeen. Op dit gebied
doet de Consumentenbond al goed
werk.
Er komt bij dat maar ongeveer 10
procent van de consumenten in ons
land zijn geneesmiddelen zelf moet
betalen. De meerderheid heeft er
dus niet zozeer financieel belang bij.
Maar men zou moeten weten dat het
om betrouwbare middelen gaat, die
evenals de spécialités op de voorge-
schreven wijze zijn onderzocht om
te worden toegelaten, zo stelt de
rapporteur.

Looneis van
tandvolgers:
1,7 miljard

JJ HAAG - De vakbonden in de
Remies en belastingen gefinan-

J*6 niet-zakelijke dienstverle-
? (ziekenhuizen, welzijn, bejaar-
r°rden, openbaar vervoer) vra-.Voor de arbeidsvoorwaarden. volgend jaar 1.750 miljoen gul-

E* eis hebben ze gisteren bij mi-
Yr De Koning van Sociale Zaken
l*_el gelegd. Er werken een half
lf°en mensen in deze sectoren(de. talige trendvolgers). Eerder
L^en de ambtenarenbonden al
■3 twee miljard voor het over-
jsPersoneel. De bonden (waar-
,5r de AbvaKabo, CFO en Ver-
toond FNV) willen drie procent

eüjk op te kunnen lopen met
l)t

e drijfsleven, nog eens drie pro-v°or andere maatregelen (inlo-
j. achterstanden, scholing, kin-
(Dvang) en een procent voor in-
ttti vel"hogingen (zo-tfS pro-
kes en periodieke verhogingen).ili'e^ is dat zeven procent of 1.750
Cen gulden.

Illusie
De Nederlandse Associatie van de
Farmaceutische Industrie, Nefar-
ma, noemt het een illusie dat alle
merkmiddelen waarvan het octrooi
verloopt als generica op de markt
kunnen worden gebracht. De in het
rapport genoemde besparingen zijn
volgens de fabrikanten dan ook ge-
baseerd op 'studeerkamertheo-
rieën' die tot 'volstrekt overspannen
verwachtingen' kunnen leiden.

Rekenkarner over 'verdwenen miljoenen':

Hinister Smit-Kroes
overtrad de wet

k °nze parlementaire redactie
L - Minister Smit-Kroes
feCe.er) heeft in strijd met de wetW.^eld door ontvangsten van
% aar vervoerbedrijven vanaf
'be * lanl-er apart te boeken iny j|r °hngen en meerjarenramin-
Js v * aa* hier om de terugbeta-
.Ve,?n te hoge voorschotten, die
__ist °ersbedrijven eerder van de

E. On de Algemene Rekenkamer
Pva afnankelijke controle-instan-
P^ho de overheid) op basis van
O^tj S lopend onderzoek naar het
Pn^'Jnen' van 376,9 miljoen gul-
iV^rst begroting van Verkeer enEj^te at' Naar aanleidingvan ge-
ISI 6_M daarover deelde de minis-
iNoo dit Jaar mee dat het SeldLXoe^hot geparkeerd was bij de
P*ft h,s°edrijven. De RekenkamerKsb eA, ontdekt dat de minister te-
j%eh "ngen van de vervoersbe-& Uit Vanaf 1986 wegstreepte te-

en gaven voor de vervoersbe-
Wge' trachtte zij binnen de
luister ou-ven van afspraken met
Vl'- Ruding (Financiën) over
,»0f saven voor het openbaar ver-

Vsinfte ê Kamer eist sinds april
Wu oes de 376'9 miljoen gul-

Sst' rt naar de vervoersbe-

drijven en toelichting geeft op haar
boekhoudkundig handelen. Ook
gisteren stortte de gehele Kamer
zich op de bewindsvrouw teneinde
haar een verklaring te ontlokken.
Maar ook nu weigerde zij. „Ik kan
nog niet antwoorden omdat ik nog
steeds overleg voer met de minister
van Financiën over de uiteindelijke
gevolgen van de egalisatiereserve
voor de begroting van 1990 en de
meerjarencijfers." In een motie ver-
zocht de PvdA-er Castricum de 350
miljoen gulden terug te geven aan
het openbaar vervoer. „Ik ben blij
dat er een Algemene Rekenkamer
is," zei hij nadat de minister had
meegedeeld geen enkele behoefte
aan de motie te hebben.

De zaak begon te spelen, toen de Al-
gemene Rekenkamer er op wees,
dater tussen het ministerievan Ver-
keer en Waterstaat en de openbaar
vervoerbedrijven nog steeds geen
volledigeverrekening had plaats ge-
vonden van de overschotten die wa-
ren ontstaan bij de subsidiëringvan
het openbaarvervoer tussen 1982 en
1987. In april deelde de minister
mee dit geld te hebben opgedeeld
tussen de noodlijdende bedrijfstak
binnenvaart en minister Ruding,
die de helft van het bedrag had inge-
boekt om zijn begrotingstekort te
dekken.

'Geneesmiddelenmarkt nog altijd ondoorzichtig'

Studie: enorme besparing
op medicijnen mogelijk

Van onze verslaggever

N HAAG - Per jaarkunnen enkele honderdenmiljoenen op
-esmiddelen worden bespaard. Steeds meer merkgenees-
delen ('spécialités') worden vervangen door zogeheten ge.
eke middelen: geneesmiddelen met dezelfde werkzame

"Dit blijkt uit een rapport van de faculteit bedrijfskunde
de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanuit het bedrijfsle-
werd onmiddellijk als commentaar gegeven dat dit 'een

&ne theorie' is. De huisartsen willen wel meewerken.

i°nderzoekers hebben vastge-
'dat geneesmiddelenmarktnog

' ondoorzichtig is. Bovendien is
Prijspeil in Nederland te hoog.
'igt 60 procent boven het EG-
'ddelde en moet zeker 30-40

omlaag. Een van de midde-
'ot kostenverlaging is dat veel

generieke middelen worden
Seschreven. Hier ligt een taak
artsen en apothekers. Die zou-

meer vertrouwd moeten
fen met dergelijke medicijnen,
'oofdzaak gaat het om genees-
'elen, waarvan het octrooi is
"Pen. Die mogen dus ook door
(re producenten worden ge-
*t. De prijzen zijn dan altijd la-

is dat nu per jaar twee mil-
>ordt besteed in ons land aan
fijnen oprecept. Daarvan heb-
i^e generieke middelen een aan-
ban f 250 miljoen. Van de gang-
! merkmiddelen is echter al
>l aantal octrooiloos geworden.

Als volledigevervanging door gene-
rieke middelen zou zijn gepleegd
dan was er in 1988 al tweehonderd
miljoen bespaard. Die besparing
zou jaarlijks kunnen oplopen.

Bezorgd
De NRV is overigens bezorgd over
de gevolgen van de voorgenomen
reorganisatie volgens het plan-Dek-
ker. Het tempo waarin die zich tot
dusver voltrekt is te hoog en ook in
tegenspraak met de afgesproken
stapsgewijze invoering. Er wordt bij
voorbeeld nog onvoldoende ge-
werkt aan regionale organen waarin
verzekeraars, patiënten/consumen-
ten en hulpverleners gezamenlijk
overleggen over de zorg.

Nieuwe verkiezingen Griekenland op komst

Communisten verwerpen
voorstel Papandreou

ATHENE - De Griekse communis-
ten hebben gisteren een voorstel
van de socialistische partij Pasok
om een coalitie te vormen afgewe-
zen. De leider van het door de com-
munisten gedomineerde 'verbond
van links en van de vooruitgang',
Harilaos Florakis, maakte dit dins-

dag bekend. Het is nu vrijwel zekei
dat er binnenkort nieuwe verkiezin
gen zullen komen in Griekenland.
Na een gesprek met een persoonlij-
ke vertegenwoordiger van de de-
missionaire socialistische premier
Andreas Papandreou, zei Florakis
dat de communisten niet met de so-
cialistische partij Pasok in zee wil-
len. In plaats daarvan willen de
communisten een regering op een
zo breed mogelijke basis.

Hongarije opent grens

BOEDAPEST- Hongarije wil volgend jaaralle be-
perkingen op emigratie en immigratie opheffen.
Een wet daartoe is in voorbereiding. Dat heeft een
hoge functionaris van het ministerie van Justitie
gisteren verklaard. Volgens Peter Timoransky
heeft de regering maandag een wetsontwerp over
deze kwestie goedgekeurd. Het voorstel zal in de
herfst aan het parlement worden voorgelegd. „Wij
beschouwen het recht om te emigreren als een bur-
gerrecht." Indien het wetsvoorstel het haalt zal de
wet de meest liberale in zijn soort zijn in het Oost-
blok en Hongarije dichterbrengen bij West-Europa
en nog verder van de communistische bondgeno-
ten. Hongarije staat nu alleen emigratie toe in ver-

band met gezinshereniging. Jaarlijks emigreren en
immigreren minder dan 100 mensen. Timoranksy
gaf toe dat het werkelijke aantal emigranten veel
hoger is. Tussen de 1.000 en 2.000 Hongaren emi-
greren ieder jaarillegaal, vooral door niet meer van
vakantie terug te keren.

FOTO: Dat het Hongarije ernst is met het open
gooien van zijn grenzen naar het Westen, demon-
streerde gisteren de Hongaarse minister van Bui-
tenlandse Zaken Gyula Hom (rechts), door samen
met zijn Oostenrijkse collega Mock bij de grens-
overgang Sopron-Klingenbach symbolisch het 'ij-
zeren gordijn' tussen beide landen door te knippen.

binnen/buitenland

Ruding: tweede pukkel DSM-aandelen verkopen

Plannen-Oort kosten
bijna vijf miljard

IIN HAAG - De belastingverla-
ig volgens de plannen-Oort
st de staat geen 4,2 maar 4,7 tot

.5 miljard gulden. MinisterRu-
ig (Financiën) heeft dit de Ka-
tr gisteren laten weten.

'rzaak van de hogere lasten
1 de sterk gegroeide ontvang-
in aan loon- en inkomstenbe-
ting sinds 1987. Een verlaging
■t een bepaald percentage kost
staat dus meer geld. Boven-

in kosten de wijzigingen die
Kamer in de plannen-Oort

_■_

aanbrachten, nog eens 100 mil-
joen gulden.
Bij een debat enige weken gele-
den kon Ruding na een verzoek
van het PvdA-Kamerlid Melkert,
nog geen cijfers presenteren.

Gisteren verklaarde de bewinds-
man zich te baseren op bereke-
ningen,van het Centraal Planbu-
reau over de economische, ont-
wikkelingen in 1989 en 1990. De
extra lasten zijn berekend per 1

januari aanstaande, de ingangs
datum van Oort.

De staat heeft volgens Ruding
nog maar 1,54 miljard gulden
binnen van de 3,35 miljard gul-
den, die de Staat tussen 1986 en
1990 wilde binnenhalen uit de
verkopen van staatsaandelen. De
bewindsman zegt dan ook dit
jaareen tweede pakket aandelen
DSM van 33 procent te willen
verkopen. Dat moet circa 1,3 mil-
jard gulden opleveren. In 1990
worden aandelen Postbank op
de markt gebracht.

Advies NRV: snel achterstanden wegwerken

'Nieuw gezondheidsbeleid
kost kabinet veel meer'
Van onze redactie

DEN HAAG - De nieuwe doelen in
het gezondheidsbeleid zullen een
volgend kabinet fors geld kosten.
De nieuwe koers maakt dat de uit-
gaven met tenminste drie procent
per jaar groeien, aanzienlijk meer
dan de door het kabinet uitgetrok-
ken 0,7 procent. Dit zegt de Nationa-
le Raad voor de Volksgezondheid
(NRV) in een advies over het Kern-
document Gezondheidsbeleid. Ook
bij het huidige gezondheidsbeleid
kan al niet meer worden volstaan
met de beschikbare middelen.
In april presenteerde staatssecreta-
ris Dees (Volksgezondheid) een
nieuwe visie op het gezondheidsbe-
leid in de jaren negentig. Daarin
wordt ondermeer gemikt op een da-

ling van het aantal sterfgevallen als
gevolg van kanker, hart- en vaat-ziekten en ongevallen. Dees wil ook
meer geld uittrekken voor chroni-
sche ziekten als reuma. Dat kost
volgens de NRV aanzienlijk meer
geld, veel meer dan de tot nu toe be-
grote 0,7 procent jaarlijksegroei. DeNRV komt zelfop een groei van drie
procent per jaar, waarbij nog geen
'rekening is gehouden met verande-ringen in de arbeidsvoorwaarden
van de werknemers (zoals die in de
ziekenhuizen).

In ieder geval moet volgens dit ad-
vies snel worden begonnen met het
wegwerken van achterstanden. Het
harde bezuinigingsbeleid van de af-
gelopen jaren heeft een forse terug-
val in kwaliteit en capaciteit veroor-

zaakt. De NRV noemt in ditverband
de zwakzinnigenzorg, de psycho-ge-
riatrie (verpleging van demente
ouderen), medisch-technische ver-
nieuwingen en aanpassingen van
gebouwen.

Impasse
De impasse dienu dreigt te ontstaan
is het gevolg van de verkiezingen
van 18 juni. Daarbij bracht de con-
servatieve Nieuwe Democratie-par-
tij Papandreou een gevoelige neder-
laag toe. Maar de conservatieven
slaagden er net niet in een absolute
meerderheid in het parlement te ha-

Papandreou had drie dagen de tijd
gekregen om een kabinet te forme-
ren, nadat de leider van de conser-
vatieven, Constantine Mitsotakis, er
niet in was geslaagd een regering te
formeren die op voldoende steun in
het parlement kan rekenen. Nu Mit-
sotakis en Papandreou zijn vastge-
lopen is Florakis aan de beurt om
een uitweg uit de politieke impasse
te zoeken. Waarnemers verwachten
echter dat ook Florakis' formatiepo-
gingen op niets zullen uitlopen en
dat president Christos Sartzetakis
op korte termijn nieuwe verkiezin-
gen zal moeten uitschrijven.

Dwang bij
reductie bedden
in ziekenhuizen

DEN HAAG - Ziekenhuizen wor-
den voortaan wettelijk gedwongen
het aantal bedden te reduceren.
Staatssecretaris Dees (WVC) heeft
daartoe een \yetsvoorstel bij de Ka-
mer ingediend. Met het plan wil de
bewindsman bereiken dat het aan-
tal bedden in ziekenhuizen snel tot
3,4 per 1000 inwoners daalt. Totdat
definitieve plannen voor beddenre-
duktie zijn ontwikkeld, zal geen toe-
stemming gegevenworden voor uit-
breiding van ziekenhuizen, aldus
Dees.
De bewindsman zegt tot deze wet te
hebben besloten, omdat de Kroon
beroepen toewees, die waren inge-
steld tegen opgelegde beddenre-
dukties in ziekenhuizen. Volgens de
Kroon konden de beddenredukties
niet afgedwongen worden op basis
van de Wet ziekenhuisvoorzienin-
gen. Sluiting van ziekenhuizen was
op basis van deze wet helemaal niet
mogelijk.

Met zijn wetsvoorstel wil Dees de
vrijheid krijgen om delenvan of een
compleet ziekenhuis te sluiten.
Daarnaast kan hij ziekenhuizen
maatregelen opleggen om het aantal
bedden te verminderen, bepaalde
specialismen te beëindigen of te be-
perken.

Minister beperkt
mogelijkheden
korting bijstand

DEN HAAG - Mensen die boetes
niet hebben betaald kunnen nog
maar voor maximaal tien procent
gekort worden op hun bijstandsuit-
kering. Minister Korthals Altes
(Justitie) heeft dit gisteren in de Ka-
mer gezegd. De bewindsman zei
verder dat bij de korting een toeslag
die bijstandsontvangers met hoge
woonlasten krijgen, niet wordt aan-
getast.

Korthals Altes maakte zijn opmer-
kingen in antwoord op vragen van
hetPvdA-Kamerlid Ter Veld. Verle-
den week ontstond commotie over
de mogelijkheden om beslag te leg-
gen op bijstandsuitkeringen omdat
boetes niet waren betaald. In som-
mige arrondissementen werd be-
slag gelegdtot 20procent van de uit-
kering. Elders weigerden de uitke-
ringsinstanties mee te werken aan
kortingen op de uitkeringen.
Korthals Altes gaf te kennen dat
reeds verleden week vrijdag overleg
heeft plaatsgevonden binnen het
openbaar ministerie over de te vol-
gen gedragslijn. Dat overleg mond-
de uit in de regeling die hij in deKa-
mer naar voren bracht.

punt uit
Toestemming

Het bestuur van het pensioen-
fonds PGGM heeft gisteren for-
meel zijn goedkeuring gegeven
aan een premieverlaging van 3
procent voor alle aangesloten
werknemers. Voorwaarde is
wel dat er een CAO in het zie-
kenhuiswezen wordt afgeslo-
ten. De premieverlaging vormt
een groot deel van de loonsver-
hoging die werkgevers en bon-
den afgelopen vrijdag overeen-
kwamen voor werknemers in
de gezondheidszorg.

Bijen
Bijenhouders in Noord-Dren-
the hebben de afgelopen dagen
honderdduizenden honingbij-
en dood aangetroffen. De im-
kers denken dat hun bijen ge-
storven zijn aan de gevolgen
van een door boeren gebruikt
landbouwgif.

Ere-doctoraat
Minister Smit-Kroes (Verkeer
en Waterstaat) krijgt een ere-
doctoraat in de economische
wetenschappen van de Univer-
siteit van Huil. Het eredocto-
raat wordt de VVD-bewinds-
vrouw op 7 juliuitgereikt.

Alcohol
Een aantal politiekorpsen in
West-Brabant begint deze week
met een geheel nieuwe aanpak
van alcoholcontroles. Bij elke
aanrijding zal steevast door bei-
de bestuurders geblazen moe-
ten worden op het elektroni-
sche blaaspijpje. Ongeacht de
mate van schuld van de aanrij-
ding, de materiële schade,
slachtoffers en ongeacht het
tijdstip waarop de aanrijding
plaatsvindt.

Koeien
Bij een brand in een losstaande
veeschuur in Muntendam zijn
gisteren 55 runderen omgeko-
men. De veeschuur brandde
geheel uit. Volgens de politie is
de brand vermoedelijk ont-
staan door blikseminslag. Vijf
dieren moesten naderhand nog
worden afgemaakt.

Ondervoeding
Bij 30 tot 45 procent van de pa-
tiënten in ziekenhuizen komt
bij de opname ondervoeding
voor. Door de voedingstoe-
stand van de patiënt te meten,
kan dit eerder onderkend en
opgevangen worden. Dat stelt
M. 't Hart-Eerdmans, hoofd van
de dienst Diëtiek van het Aca-
demisch Ziekenhuis Leiden.
Een goede voedingstoestand is
immersvan belang bij het voor-
komen van complicaties en een
snellere genezing, aldus 't Hart-
Eerdmans.

Pensioenen
De wetten die de pensioenen
van verzetsdeelnemers en de
uitkeringen van oorlogsgetrof-
fenen regelen, moeten eenvou-
diger. Minister Brinkman van
Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur heeft hier gisteren een
wetsvoorstel voor naar de
Tweede Kamer gestuurd. Vol-
gens de minister moeten aan-
vragers van uitkeringen en
pensioenen nu vaak te lang
wachten op toekenning, omdat
de procedures ingewikkeld en
tijdrovend zijn. Het gaat om de
Wet Uitkering Vervolgings-
slachtoffers (Wuv), Wet Uitke-
ringen Burgeroorlogsslachtof-
fers (Wubo), Wet Indisch Verzet
(Wiv) en Wet Buitengewoon
Pensioen (WPO).

Toch miljoen
In het openstaande busje, dat
zaterdagmorgen aan de Jan
Vroegopsingel in Amsterdam
werd gevonden, blijkt - in te-
genstelling tot eerdere ontken-
ningen van verschillende poli-
tiewoordvoerders - toch voor
een miljoen gulden aan valse
briefjes van duizend gelegen te
hebben. Dat heeft een woord-
voerder van de Nijmeegse ge-
meentepolitie gisteravond ge-
zegd. Er is nog geen enkele dui-
delijkheid in deze zaak, aldus
de woorrdvoerder.
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Zo mild dat jewel h \\ssM
kopje extra wilt. Jijt
Boncafé. De milde koffie van Douwe Egberts. ■ESS^B
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045-719966

" In de Cramer 37, Heerlen
i Postbus 3100, 6401 DP Heerlen

Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax; 045-739364
[

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

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

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156.99

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.

_
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.

Voor al Uw DAK- lood- en
zinkwerkzaamh. Bel vrijbl.
045-351626 bgg. 461432.
Zeer ruim ervaren DJ biedt
zich aan, in bezit v. eigen
auto. Tel. 04750-20760.
VROUW biedt zich aan voor
hulp in de huish. 1 morgen/
middag p.w. 045-319438.

Personeel gevraagd
-^—--———~—~~-~~—^~~—————————————— i

Gevraagd vakantiehulp
plus 3 part-time serveersters en 1 hulp kok.

Restaurant Boerenhof De Plank
Tel. 09-32.41810703.

Apothekers-assistente
gevraagd bij Apotheek R. van Breest Smallenburg

Loevestem 7, Leiderdorp. Tel. 071-890000.
Ben je studerend voor of in het bezit van een

MTS-E diploma
en voel je je aangetrokken tot de
telecommunicatie

"Bel dan nu:
Technicum Uitzendburo

Mathenesserlaan 277, Rotterdam. Tel. 010-4780466.

Club 2000
kan nog enkele meisjes

plaatsen. Werktijd in overl.
Intern mog.

Tel. 04490-42315, Geleen.
Club Pallas vrgt. nog enkele
DAMES, chauffeur aanwez.
045-420772.
MEISJE gevr., Club Bubbles
Geleen. Werken in overleg,
in exclusieve club. Hoge
verdiensten. 04490-42313.
BECU Bouw BV zoekt voor
projekt in Düsseldorf en
Keulen: Akkoord-Verblend-
metselaars en Akkoord-Em-
schalcolonnes. Duits verze-
kerd. Va. 16.00 uur,
Dhr. Eggen. 045-217313.
Gevr. MEISJE/vr. door am.
fotogr. voor het maken van
topless foto's. Tel. 04490-
-55510. ■
Privéhuis DONNA vraagt
leuk meisje. Inl. 045-
-227734.
Gevraagd SLAGER plm. 20
ir. voor volledig ambachtelij-
ke slagerij te Schaesberg.
Slagerij Leesmeister, Baan-
str. 1, Schaesberg.
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.
Holland Distributie zoekt
voor de regio Limburg en-
thousiaste STUDENTEN en
scholieren (v.a. 17 jr.) die in-
teresse hebben in leuk werk
m de buitendienst, de ver-
diensten zijn zeer hoog.
Voor info bel nr. 03469-
-2169 of 06.521.33760 tus-
■en 11.00-21.00 uur.
Gevr. vr. FRITUURHULP.
Zonder erv. onnodig te soll.
Tel. 045-414175 tussen
14-17u.

i GOM bedrijfsdiensten BV
zoekt VAKANTIEWERK-

iSTERS voor schoonmaak-
werkzaamheden in Sittard,
Heerlen en omstreken. Uit-
sluitend schnftel. sollicit. aan
GOM BV p/a Brandhofstr. 57
6372 KB Landgraaf.
Club vraagt MEISJE. Tel.
045-244240 b.g.g. 241592.
Halen en brengen vrij.
KOELMONTEUR en leerling
gevraagd. Afspraak maken
jtussen 7.30 en 8.30 uur. Tel.
045-441566.
jAKB Hulsberg BV vraagt:iervaren TIMMERLIEDEN
voor werk in Duitsland. Tel.
04499-4479 of 09-49.
245147260.
Hotel-Restaurant Prinses
JULIANA te Valkenburg,
vraagt met spoed nette ont-
bijt-juffrouw. Jaarbetrek-
king. Telefonisch aanmel- .
den tussen 9.00 en 12.00
uur. Tel. 04406-12244.
Huishoudelijke HULP ge-
zocht voor 1 a 2 ochtenden
per week in Susteren. Bel na
18.00 uur 04499-4341.

Gevr. BARDAMES. Aan- :
melden alle dagen tussen
19.00-21.00 uur. Rijksweg
79, Stokkem-Dilsen.
Gevr. Part-Ome VERKOOP-
STER plm. 18 jr. Slagerij
Quadakkers, Hogeweg 24
Voerendaal. 045-751260.
Friturehulp gevraagd met
ervaring Friture "'T SCHUP-
KE" Albertuslaan 68, Kerk-
rade 045-461615 na 12.00 u
MEISJE of vrouw gevr. voor
rijdend kaasbednjf, geen
vakwerk. 045-352406.
TAXICHAUFFEURS gevr.part-time en weekend. Pers.
mld. Hompertsweg 12 Land-
graaf
MEISJES gevr. voor privé-
werk, voor maandag woens-
dag en vrijdag 04490-45814

■

Onroerend goed te huur aangeboden

Goedlopend café
Ter overname aangeb. met boyenwoning.

Zonder diploma's onnodig te reflecteren. Br.o.nr. B-1276
Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Te h. 1-pers APPARTE- Te h. BRUNSSUM, kamer
MENT, all-in ’450,-p. mnd. m. aparte douche, keuken-
-045-725595. bink, ’ 450,-. 045-2^.1385.

APPARTEMENT te h. te
Schaesberg-Centr. kale
huurpr. ’ 750,- p.mnd. Tel.
045-455888 na 18.00 uur.
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.
Ruim APPARTEMENT,
woonk., 2 slpks., w.c, keu-
ken, douche, hal, parkgel.,
TV en telef. aansl., huursub.
045-310706.
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.

HEERLEN: te huur Sittar-
derweg/Grasbroekerweg,
appartement. Ind. woonka-
mer, keuken, balkon, badk.,
1 of 2 slaapk., berging. Inl.
Tel. 04490-43275.
2 PERS. app. te Hoens-
broek. Woonk., keuk., slp.k.,
badk., entree, w.c, berg.,
CV, CAI-aansl., gestoff.
045-213928. 9-20 u.
Te huur te KERKRADE-
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.
Te h. per 1-7-'B9 gestoff.
etage te SCHAESBERG,
best. uit woonk., 1 slp.k.,
douche, w.e. en keuken. Tel.
04450-1435 bgg 3298.

Onroerend goed te koop aangeboden

Heerlen 65 bouwkavels
Uitbreidingsplan Zandweg

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

Inlichtingen bij:
Vastgoed OntwikkeTings Centrum B.V.

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

tel. 043-254565
Snel en goed uw

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

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

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866,

Ruim
Woonhuis

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

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

prijsstelling.
Tel. 045-319846.

LANDHUIS te k. 4 slpk. tuin
ca. 1200 m2, Trichterweg,
vp. ’ 275.000,- 045-724690
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

HUIZEN te koop gevraagd
tot ’ 150.000,-. Wij advise-
ren U gratis over de waarde
van Uw huis. Direkte aan-
koop behoort tot de moge-
lijkheden. Wijman & Part-
ners Vastgoed 045-728671.
HEERLEN-Noord te k. mooi
haltvr. woonhuis, bwj, 1974,
met cv., L-vormige woonk.
plm. 35 m2, met marmer
vloer, mooie aangeb. keuk-
en, 4x4 mtr,(merk "Rosé", kl.
blauw/wit), 3 slpks. met es-
senhouten parketvloer, luxe
badk., vlizotrap n. zolder,
garage met cv., tuin. Ged.
voorzien van rolluiken en
thermophane. Vr.pr.
/ 145.000,- k.k. Tuinstr. 10,
Heerlen. Te bez. na tel. af-
spr. 045-217425.
Te k. Halfvr. WONING te-
Palemig H'rln, ’155.000,-
-k.k. tel. 045-720324.
GELEEN, Mansstraat 33,
haltvrijstaand woonhuis met
gas-cv, bestaande uit: ruime
woonkamer, ruime betegel-
de keuken met eiken inst.
mcl. apparatuur, bijkeuken,
provisiekelder en hobbykel-
der, 4 slaapkamers, douche,
ged. dubbele beglazing, ga-
rage, tuin met veel privacy.
Koopprijs ’135.000,- k.k.
Tel 04490-41848 na 18.00
uur.

Kamers aangeboden/gevraagd
Gezocht per 1 aug. of eerder
een kamer voor meisje van
18 jr. i.v.m. studie in MAAS-
TRICHT. Reakties aan:
Fam. V.d. Veen, Kloosterhof
40, 7721 KT Dalfsen. Tel.
05293-2794.
STUD.KAMER te h.
Centrum-Heerlen 3.00 x
3.50 m. ’2BO,- all-in. 045-
-244544 of 244038.
Te huur gemeub. APPAR-
TEMENT. Kleingraverstr.
97, Kerkrade. 045-413443.
Te h. te SCHAESBERG,
kamer gemeub., gebr. v.
keuken, douche. Tel. 045-
-313136 of 311208.

2 gemeub. doorgaande ka-
mers 5 x 5 en 5 x 4 mtr als
woon- en/of slaapkamer
voor 2.3 pers. Tevens af-
stelruimte en binnenhof met
tuin te KERKRADE, Chè-
vremont 100 mtr va. station
naar Heerlen-Sittard-Maas-
tncht, ’ 625,- p. mnd. Inl.
045-453818 na 14.00 uur.
Gemeubileerde KAMERS te
huur. Pappersjans 40 Heer-
lerheide.
Te huur grote ZIT/SLAAPK.
te Hoensbroek. Na 14.00
uur. 045-229654.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bouwmaterialen
Nu wordt een tegelvloer betaalbaar!!!
Diverse rest- en aanbiedingspartijen

vloertegels
(oa. Sphinx, Villeroy & Boch, Ceremic National)

met kortingen van 20 - 30 - 40%.
1e Bouwvakweek (17 t/m 21 juli) geopend.

Ons nieuwe telefoonnummer is 04490-90300.m
Stevens Bouwmaterialen BV

Dr. Nolenslaan 122 (Industrieterrein-Noord) Sittard.
Tel. 04490-90300.

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

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

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

Hobby/D.h.z.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
WIJNBEREIDEN ook bier
en kaas N.P.I. Heigank 110
Nieuwenhagen wo-do-vrij-
dag 13-17.30 u. za 10-16 u.
Te koop grote partij SIER-
LATJES; gasblok voor open
haard; vogelkooi; electr.
straalkacheltje. Tel. 045-
-212080.

Winkel & Kantoor
i . ..

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Te koop uit faillissement
bureaus vanaf ’ 95,-, bureaustoelen vanaf ’ 40,-,

dossierkasten vanaf ’ 150,-, materiaalkasten vanaf ’ 35,-,
ladenblokken vanaf ’ 150,-, diverse tafels vanaf ’ 30,-,

magazijnstellingen v.a. ’ 75,- Nieuwe Altrex 8 meter lange
schuifbare aluminium laders ’ 395,- betontrilnaalden met
omvormer ’ 375,- stroomkasten 220 380 63 amp ’ 375,-
-betonijzerknipmachines ’ 1.250,- betonijzerbuigmachine

’ 900,- waterwagens ’ 500,- Olivetti typmachines ’ 245,-

Rockmart - Kissel 46A
Heerlen 045-723142

Openingstijden ied. dag van 9.30 tot 19.00 uur
Zaterdag 10.00 to 16.00 uur

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

Wie LEENT rijksambtenaar ,
’ 5.000,- terugbetaling bin- -nen 1 jaar, rente 20%. Br.o. 'nr. B-1275 Limburgs Dag- 'blad, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen. j

Bedrijven/Transacties
■ - |

Ter overname aangeboden. Café ;
Gemeente Heerlen/Zeswegen. Inl. 045-243900, |

tijdens kantooruren. j
AANNEMERSPAPIEREN
"gevraagd, event. samen-
werking. Br.o.nr. B-1214,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

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.

Landbouw en Veeteelt
TUINBONEN, spitskool,
koolrabi, nieuwe aardappe-
len, aardbeien. G.v.Laar,
Heerlerweg 23 Voerendaal.
Te k. AARDAPPEL-
SCHRAPMACHINE i.z.g.st.
M. Trompstr. 24, Landgraaf.
Tel. 045-410754.

Jonge HENNEN t.k., even-
eens mestkuikens, regelm.
leverb. Vaesrade 43, Nuth.
Tel. 045-241284.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Auto's

at/fp-_^<«""y
Alleen de prijs is het verschil

met een nieuwe
VWGolf GTI 16V 6.700km 1989
Fiat Uno 75 IE 4.500 km 1989
Citroen BK Chamonix 3.300km 1989
Opel Corsa SWING 5.000 km , 1989
Suzuki Swift 1.3GL 7.000 km 1989
VW Golf GT 6.000km 1988
Mercedes 300D1988
Mercedes 190D1988
Peugeot 205 Soleil 1988
Lada 2105GL 1988
AudiBoQuatro 1987
Volvo740 GLE automaat 1987
BMW 520i shadow line 1987
Opel Omega 1.8 i 1987
Saab 900 GL 3-drs 1987
Suzuki Alto GL 1987
Opel Kadett 12N, 5-drs 1986
VWGolf I.BGL 1986
Mercedes 300E 1986
Ford Sierra 2.0 Laser 1986

Diverse merken va. 1980 tot 1985
AUTO A-Z BV, Heerlenseweg 200, Landgraaf.

Tel. 045-728484. Alle auto's woren geleverd met Bovag
garantiebewijs en afleveringsbeurt.

Bij de Honda-Specialist
Crombag

Civic 1.51 wit hoge korting demo 4000 km 1989
Civic 4 stuks 1,3 en 1,5 1985/1986
Civic automth. st. bekr 1985/1986
Integra 1.5 wit en blauw 1986/1987
Prelude 1.8 specialeuitvoering 1984
Aero-Deck 2.0 EX apart 1987
Accord 1.6 wit 48.000km 1986
Accord 2.0 EX LPG met enz 1986
Accord 1.6AME uitv. PS airco enz 1983
Shuttle 5 deurs 1.5 luxe 1985
Jazz3deurs 1.2 luxe 1985
Legend 2,5iV6zeer apart 1987

Verder alle nieuwe types op
voorraad! en zon 80 andere
merken Luxe en Combiesüü!

Inruil-keuring-finn-APK-inkoop-exportü!
Crombag Off. Honda Dealer

aan de Rijksweg Zuid 236-240 Geleen. 04490-46260

Unieke Zweedse vinding!!
Gezondheidskussen

Uw definitieve steun om uw rug te ontlasten.
Zes verschillende instelmogelijkheden.

Overal te gebruiken, voor auto en kantoor.

In de Cramer 31, Heerlen.
Telefoon 045-716951

Audi coupé GT
bwj. '81, kl. grijs, pr.n.o.t.k.

Akerstr. Nrd. 300
Hoensbroek.

Mercedes 230 E
bwj. 8-'B6, pr.n.o.t.k. kl. wit.

Event. mr. kleinere auto
mog. Tel. 045-455888.

Inruilauto's
Voordelig te koop

Mazda 323 Combi ’ 9.900,-
Renault 5 TL 3-d ’ 1.600,-

Renault 18 TL 4-d ’ 1.900,-
Talbot Horizon 5-d ’ 3.500,-
Talbot Horizon 5-d ’ 4.900,-
Ford Fiësta 1100L ’ 1.900,-

Skoda 120 L 4-d ’ 3.900,-
Hyundai Pony 3 ’ 4.900,-
Lada Samara 3 ’ 8.900,-
Lada 1200 S 4-d ’ 6.950,-
Ascona 19 N 2-d ’2.250,-
Ascona 19 W 2-d ’ 6.950,-
Kadett 12 S 5-d ’ 4.950,-
Kadett 12 S 3-d ’ 5.950,-
Kadett 12 S 3-d ’ 7.350,-
Corsa 10LS3-d ’ 9.900,-
Auto's zijn APK gekeurd
Smeets Opel

De Griend 2, Maastricht.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezwaar. Tel.
045-720200.
Autobedrijf M. Hogenhout,
Wilhelminastr. 146, Hoens-
broek biedt te koop aan:
BMW 315 '83, Opel Kadett
12 hatchbak 3-drs. '84; Opel

Kadet 1200 5-drs.'Bl; Opel
Kadett Berlina 5-drs.'Bl;
Morris mini 1000 HLE '83,
28.000 km.; Citroen 2 CV6
spec. '84; 30.000 km. pon-
tiac sunburd kl. model 6cl.
'83; golf GTI '79; div. goed-
kope inruilers. 045-215557.
Nieuw model ROVER 2600
S bwj. '83, met Vialle gas
inst., kl. bronsmet. Pullman
int. o.a. elektr. ramen, getint
glas, stuurbekr. centr. deur-
vergr., verw. elektr. spiegels
etc. met APK, pr. ’ 7.850,-.
Bergstraat 18 Kerkrade. Tel.
.045-458666.

Citroen AXEL 1.1 '85, 1e
eig., kl. rood, i.st.v.nw.,

’ 5.750,-. 04492-3234.
Voor het STRALEN van uw
velgen of ander dingen (ook
hout). Petrie, Nageibeek 17
Schinnen. 04493-4098.
Te k. Ford ESCORT 1,6
Bravo 5-drs. en schuifd. bwj.
okt. '82, kl. blauw met. i.g.st.
Tel. 04498-58169 na 19.00u
Opel KADETT city automaat
bwj. '78. APK 90. Opknap-
per ’ 500,-. 045-723036.
Fiat PANDA 45, bwj. 83, kl.
blauw, 55.000 km., in st.v.
nw„ ’4.750,-, 04492-3234.
Alfa ROMEO GTV 1300 ju-
nior '71 ’ 6.750,-, mr. mog.
Tel. 045-211071.
BMW 318, '78, kl. grijs, bijz.
mooi, ’ 2.500,-. 045-
-210565,
BMW3I6'B2,APK, kl. opal-
groenmetall., zeer mooie
auto Tel. 045-441172.
Te koop BMW 315 6-'B3,
APK 6-'9O, radio, schuifd., I.
z.g.st. ’8.000,-. Tel. 045-
-457694 na 16.00 uur.
BMW 728 aut. '80 LPG
’5.750,-, mr. mog. Tel.
045-211071.
Mooie BMW 316, bwj. eind
'78, pr. ’1.500,-. Tel.
045-422610.
Te koop BMW 316 div. ex-
tra's sportvlg. Am. grill, spoi-
lers, bwj. '76, vr.pr. ’ 1.750,-
Will. de Rijkestr. 11 Kakert-
Landgraaf.
Te k. BMW type '79, nwe
uitlaat en banden, zeer mooi
’2.250,-. Dr. Kuijperstr. 3
Heerlen Tel. 045-726163.
Citroen Visa 11 RE '85 i.nw.
st. Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
Te k. Datsun CHERRY okt.
'80 i.pr.st. Te bevr. tussen
18 en 20 uur. 045-462586.
FORD Escort 1300 '82

’ 5.900,-; M. B. 250 aut. '80,
’6.500,-; Audi 100 GL 5 E
'81 ’2.250,-; Opel Manta
HB '79 ’1.750,-; Volvo 343
aut. '79 ’1.250,-, mr. mog.
045-211071. Overbroeker-
str. 54, Hoensbroek.

I

Te k. ALFA 33 1.5 S, zwart,
alle extra's, bijna 1 jr. oud,
10.000 km., i.st.v.nw.,
’25.000,-. Tel. 04493-1995
FIAT 127, i.pr.st., bwj. '80,
APK 2-'9O, vr.pr. ’1.650,-.
Tel. 045-415528.
Ford SIERRA 1.6 '83, zeld-
zaam mooi. Garage
J. Coenen, Koningsbosch.
04743-1574.
Ford ESCORT 1600 Ghia
'83, verlaagd, RS-wielen.
Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
Ford SIERRA 1.6 L, '83, kl.
grijs, 5-drs, ’7.750,-.
04492-3234.
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.
Ford TAUNUS 1600 '79,
mooie auto APK juni '90
’1.500,-. Tel. 045-325671.
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.
Te k. Ford GRANADA 2,3
GU (bijz. uitv.) 9-'BO, techn.
in orde, velours zit. schuifd.,
get, glas, stuurbekr., extr.
verwarming, autom, pr. t.
hoogste bod, tel. na 18.00
uur zaterdags na 10.00 uur,
04454-4820.
Ford TRANSIT Bus '80,
APK 4-'9O, I.z.g.st.; Taunus
'80. Tel. 04499-3398.
Ford ESCORT '79. I.z.g.st.
Nwe. banden en uitlaat.
Trekhaak. Tel. 04451-1833.
Te koop Ford TAUNUS 2 GL
V6, bwj. '79, APK dcc. '89,
mot. en mech. i.g.st. en div,
res. onderd. en sportvelgen
voor Ford/BMW/Opel/VW,
Pr.n.o.t.k. Te bevr. Fossie-
lenerf 596 Hrl, na 17,00 uur.
Ford SIERRA 1.8, 5-bak,
bwj. '85, 1e eig,, 65.000 km.
Vr.pr. ’13.500,-. 045-
-442125.
Honda QUINTET 5-drs. bwj.
'81, vr.pr. ’2.250,-. Tel.
045-243045.
KADETT D '83 ’6.750,-;
Kadett '82 HB ’6.250,-
APK i.z.g.st. 04499-3398.
LADA 2105 GL, '84, 1 eig.,
kl. grijs, 30.000 km,

’ 4.000,-. 045-420650.
MAZDA 626 GLX Hatch-
back, 14.000 km, bwj. mei
'88, zeer mooi. 04409-1975.
Te k. MERCEDES 190 E
automatic, bwj. '83, kl. wit,
verl. model, met veel
access. Te bevr. Eindstr. 27,
Schinveld. Tel. 045-255443.
MERC. 280 S., '84, met.
blauw, veel extra's, mc.
LPG; 300 D. 84, met. bruin,
open dak, z.w. glas, c.slot
enz. Crombag, "Honda Dea-
ler" Geleen. 04490-46260.
MERCEDES 450 SEL, bwj.
'78, alle extra's, event. mr.
mog. Tel. 04750-20041.
Mitsubishi LANCER S, nw.
model '83, zeldzaam mooi.
Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
Te koop MITSUBISHI au-
tom. '83, elke keuring toe-
gestaan. Ver onder han-
delsprijs, vr.pr. ’ 8.700,-.
Tel. 04492-2197.
Mitsubishi LANCER 1400
GL bwj. 11-'BO, oranje. Tel.
045-455243.
Nissan SYLVIA, '81, kl. grijs,
i.z.g.st, ’ 3.750,-. 04492-
-3234.
Opel KADETT 1.2 LS '86,
29.000 km., als nieuw. Ga-
rage J. Coenen, Konings-
bosch. 04743-1574.
BMW 316 '88; BMW 316
'87; BWM 316 '85; BWM
318i '85; BMW 320 '80; Su-
zuki Alto '87; Suzuki Alto
'87; Suzuki Swift '88; Audi
100 met gas, m. '83; Audi 80
'87; Opel Kadett Berlina '80;
Volvo 244 '82; Mazda 626
autom. '81; Ford Fiësta '79;
Toyota Sylvia 3.0 i '89. Au-
tobedrijf REUBSAET, Op de
Vey 47-49, Geleen. Inr., gar.
fin. Tel. 04490-44944. Uw
adres voor APK keuring en
alle auto reparaties.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Manta 2.0
GTE bruinmet. '83; Opel Ka-
dett 1.2 LS groenmet. '85;
Kadett GTE wit '83; Kadett
1.6 SR blauwmet. '82; Ka-
dett SR uitgeb. wit '80; Ford
Sierra 1.8 L Laser 5-drs.
rookzilvermet. '86; Siërra
2.0 blauwmet. 5-drs LPG
'85; Sierra KR 4i roodmetal.
div. extra's '83; Escort XR3
blauwmet. '82; Granada 2.0
L 4-drs. i.z.g.st. blauw '80;
Toyota Starlet DX 5-drs. zil-
vermet., '79. Inr. gar. financ
mogelijk. Autobedrijf Gebrs.
Dominikowski, Kantstraat 48
Übach o. Worms-Landgraaf
Tel. 045-326016.
Opel REKORD 2.0 S, '84, kl.
groenmet., schuifdak, i.st.v.
nw., ’ 10.750,-. 04492-
-3234.
Opel ASCONA 1.6 S, '84, kl.
met. rood, get. glas, LPG, I.
nw.st., ’ 7.250,-, 04492-
-3234.
"Opel KADETT 1.6 D, '83, kl.
grijs, i.z.g.st., ’ 7.000,-.
045-222910. .
Te k. Opel KADETT caravan
1.6 diesel, bwi. '86. Te bevr.
Eindstr. 27, Schinveld. Tel.
045-255443.
Opel KADETT 1.3 S, 3-
deurs, wit, aug. 1986;

’ 14.950,-. Tel. na 18.00 uur
045-212538.
Te k. Opel RECORD Berlina
diesel, '78, gek. t/m 7-'9O,
’2.200,-. Inr. mog. na 17.00
uur tel. 045-270117.
Opel KADETT 12, 3-drs.,
bwj. '80. APK'9O, 1e lak, als
nw. ’3.650,-. 045-316940.
KADETT HB '80, APK, i.z.g.
st.; Renault 5 GTL'BI, APK.
Tel. 04499-3398.

Auto Landgraaf biedt aan,
kijk en vergelijk. Mercedes
500 SE autom. airco, ABS,
blauwmet '84 ’ 43.500,-.
Mercedes 200 D, groen. z.
mooie auto '83 ’16.800,-.
Mercedes 280 S autom.
LPG, groenmet. '81

’ 17.750,-. Audi coupé GT
Quattro mod. zilver '83,
’17.500,-. Citroen BK
Break diesel roodmet. '87,

’ 25.800,-. Lancia V Turbo,
30.000 km. groenmet. z.
apart '85 ’15.500,-. BMW
5201 5 bak groenmet. '86
’23.900,-. VW Golf GTI
Airco stuurbkr. leerint. enz.
'86, ’ 32.500,-. Alfa 33 Mi-
lano bruin '87 ’17.500,-.
Citroen 2 CV 6 Special,
blauw '84, ’4.950,-. Dai- |
hatsu Cuore 850 TX 12.000
km. zwartmet. '87 ’ 10750,-
Daihatsu Charade Van die-
sel, wit, '86, ’ 8.950,-. Fiat
Uno 60 S blauw 13.000 km.
'88 ’ 15.950,-. Ford Sierra
1.6 L 5 drs. blauw '84
’13.500,-. Ford Sierra 1.6
Laser div. ace rood, '83
’12.750,-. Ford Fiësta KR II
zwart, nw.st. '84 ’ 14.950,-.
Honda Prelude EX 1.8 12
Valve, wit, '85, ’22.950,-.
Lada 2105 GL rood, '83,

’ 4.500,-. Mitsubishi Cordia
GSR div. ace zilver '83
’11.750,-. Mitsubishi Lan-
cer Turbo 2000 zwart '82
’10,950,-. Nissan Bluebird
2.0 LX zilvermet. '86,
’19.750,-. Peugeot 205 xs
zwart 13.000 km. '87
’16.800,-. Roover 2600
van den Plass autom. zilver-
met. '85 ’15.750,-. Skoda
120 LS wit '85 ’5.950,-.
Volvo 360 GL Inl. 2.0 5 drs.
?rijsmet. 31.000 km. '87

23.500,-. Volvo 360 GLT
2.0 Inj. rood, 18.000 km. '87
’22.950,-. Volvo 240 GL
2.3 zilver '83 ’13,750,-.
INRUILERS: BMW 525

Proenmet. '81 ’ 7.950,-.
ord Taunus 1.6. L goud-

met. '80 ’2.950,-. Roover
3500 S V8Class. Car '72 f
8.750,-. Ford Taunus 1.6 L
autom. groenmet. '82

’ 5.750,-. Toyota Celica 2.0
KT Liftback bruin '82

’ 6.950,-. Ford Mustang
Ghia 8 cyl bruinmet. '80

’ 3.950,-. Ford Mustang
Ghia 6 cyl. '80 ’5.750,-.
Lancia Bèta HPE wit, '80

’ 3.250,-. Renault 4 F6geel
kent. wit, '80 ’ 1950,-. " er-
kend Bovagbedrijf * inruil
mogelijk * eigen werkplaats
* keuze uit 12-3 mnd. ga-
rantie * financ zonder aan-
betaling mogl. * VVN keu-
ringsstation * alle keuringen
toegestaan " garantie boven
’10.000,-. Kom vrijblijvend
kijken en vergelijken bij
AUTO LANDGRAAF. Het
adres voor de betere ge-
bruikte auto. Auto Landgraaf
Heerlerbaan 74-76 Heerlen.
Tel. 045-424268.
Autohandel De HOMMERT
Hommerterweg 77a te
Hoensbroek. Tel. 045-
-227419. Heeft steeds plm.
20 occassions voorradig va.
’l.OOO,-
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
LEIJENAARS - autocentrale
sinds 1960 erkend garage-
bedrijf biedt te koop aan on-
der volledige garantie tot 6
maanden schriftelijk: Merce-
des 190 Diesel 54.000 km
'87; VWGolf 1800 I '87; VW
Scirocco 1.8 wit '85; VW
Jetta Elan 1.6 Sedan met
LPG '86; VW Golf LX '83;
VW Golf 1.6 C Diesel '85;
Volvo 340 Winner 1.4 auto-
matiek '86; Ford Escort 1.4
CL Station Sedan '86; Ford
Sierra 1.6 CL Sedan met
koffer '87; Ford Escort 1.6
XR3I zwart '85; Ford Sierra
2.0 Laser 5-drs. wit '86; Es-
cort 1.1 Laser '85; Escort 1.6
Diesel Laser Sedan '84; Es-
cort 1.3 Laser Sedan '84 en
'83; Escort 1.6 de Luxe Se-
dan met zomerpakket '83;
Escort 1.3 Luxus Sedan '83;
Fiësta 1.1 CL Festival '86;
Fiësta 1.1 Luxus '82; Ford
1.6 Luxus '82; Kadett 12N
'78; Corsa 1.2LS'B3; Kadett
1.3SHatchback '83; Kadett
Hatchback 12N wit '81; Ka-
dett 12 LS Stationcar model
'85; Kadett Stationcar 1.6
Diesel Sedan rood '82; 2 x
Ascona 1.6SHatchback LS
Sedan '87; Ascona 1.6 Sde
Luxe Traveller 30.000 km
'85; Ascona 1.6 LS Sedan
'85; Ascona 1.6 Diesel '82;
Mitsubishi Colt 1200 EL '83;
Renault R 4’1.250,-; aan-
hangwagen ’ 890,-. Ge-
makkelijke betalingsregeling
mogelijk; inruil mogelijk; er-
kend door rijksdienst v/h
wegverkeer; APK-keurings-
instantie. Ridder Hoenstraat
151, Hoensbroek. Infolijn:
045-212091.

Pontiac FIERO, rood, '85.
lets voor de liefhebber! Ga-
rage J. Coenen, Konings-
bosch. 04743-1574.
RENAULT 25 GTX 2.2 i, '84,
kl. met. blauw, i.st.v.nw.,
’12.750,-. 04492-3234.

ZPrcrficia-t! *SgÈL
Proficiat Geslaagd',

Feliciteer uw zoon, dod J
vriend of vriendin via1'é-*—% rubriek 'PROFICIAT' vafl

Wf Limburgs Dagblad. Ge.'
fl^^fl advertentie op bij ccn1_^a| ~"' I onze kantoren of inforfl

xr^ I via telefoonummer
(LM 045-719966 naar de

w mogelijkheden. U zult'plezier van hebberf
Piccolo's in het UrnD
Dagblad zijn groot in

Ik hou van jou SULTAATI Bel: 045-719 I
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll» .
OPEL Ascona 1.6 HB '83,
zwart ’ 5.900,-, mr. mog.
Tel. 045-211071.
Opel KADETT bwj. '80 vr.pr.
f 2.750,-. Bavostr. 78 Nuth.
Te k. RENAULT 5 TL bwj.
'81, APK '90, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.400,-. Tel. 045-713208.
SAAB 900 GL, '82, kl.
blauw, i.z.g.st., LPG,

’ 6.000,-. 04492-3234,
SUBARU 4 wd. Combi '87.
Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
SUBARU coupé 1.6 GL'B6,
LPG. Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
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,
Talbot SOLARA 1,6 GTL
(nw. mod.) 5-bak '80 APK 4-
90 ’ 1.850,-04490-23619,
Mooie TOYOTA Starlet DL,
bwj. '80, APK 6-'9O, vr.pr.
’2.650,-. Tel. 045-225913.
Toyota CELICA 2.0 KT Lift-
back, kl. zwart, I.g.st., pr,

’ 3.400,-. Tel. 045-352964.
Toyota CARINA bwj. '79,
APK 6-'9O. Vr.pr. ’1.295,-.
045-318964 na 17 u.
VOLKSWAGEN LT 3.5 Die-
sel, geheel gerevis., dubbel
lucht, open chassis '80. Ga-
rage J. Coenen, Konings-
bosch. 04743-1574.
Koopje VW BUS i.z.g.st., pr.
’3.400,-, t. '81, APK-gek.
Broekstr. 62, Schinveld.
Te koop gevraagd Volkswa-
gen BUGGY. Tel. 09-49.241
873775.
Te k. VW JETTA diesel, bwj.
'82. Tel. na 18.00 uur 045-
-315502.
Te k. VW POLO bwj. '79,
APK 6-'9O, kl. zilvermet., i.z.
g.st., km. st. 80.000,
’1.950,-. Tel. 04490-54510
Te k. VW GOLF GL, bwj.
10-'B4, veel ace, o.a. licht
met. velgen, vr.pr.

’ 11.750,-. Tel. 045-440728
VOLVO 740 GLE, aut., 85,
1e eig., kl. antraciet, nw. st.,

’ 19.750,-, 04492-3234.
Volvo 345 GL, '81, kl. koper,
i.z.g.st., ’ 4.250,-. 04492-
-3234.
VOLVO 343 bwj. '79, APK
tm. juni '90, i.z.g.st.

’ 2.150,-045-720951.

Wij geven het meeste'
uwAUTO. U belt, wij k<tf
045-422610, ook 's-avo,..
INKOOP goede auto's, o»
geld. Joosten, Schamel]
3, Maastricht, 043-6349]
NIEUW, te k. gevr. alle «
ken auto's, (ook sloop;j
schade). Tel. 045-41623
AUTO'S. Hallo Opgelet!
bét. ’3OO,- tot ’20.0
voor Uw auto. 045-411jl
Opel REKORD 1900 '*’3.500,-; Mitsubishi Gé l'80 ’ 2.400,-; VW Golf D i]
’3.900,-; Honda PrejtfBO ’5.200,-; Honda <■.
'81 ’ 3.400,-; Renault 5
'81 ’ 2.700,-; Datsun CU
'79 ’1.500,-; Ford E'!
'79 ’1.750,-; Toyota C<
la '78 ’ 1.100,-, Oude U
graaf 101, Schaesf
Landgraaf, 045-311078/
ISUZU Trooper TurbO,
'85, kl. grijs, i.z.!

’ 19.000,-. 04492-3234|
OPEL Commodore

’ 4.250,-; Ford Granad*
fBO ’ 1.750,-; Ford GraH
GL '80 ’2.750,-; VW
aut. '83 ’ 6.750,-; BMW
'78 ’ 2.750,-; BMW 31«
’1.500,-; Volvo 340

’ 750,-; Opel Rekord
’2.750,-; Mazda 323
’4.500,-. Volvo 240
’1.250,-; Volvo 343
’4.500,-. Oirsbekerweg
Oirsbeek. 04492-3582^
VOLVO 244 GL 6 die-1
pr.st., bwj. '80, APK *pr. ’5.250,-, mr. kl. 'mog. Tel. 045-415528^
Te k. VOLVO 343 L. sj
kei, type 1980, pr. ’2.l*Tel. 045-250149.
VOLVO 360 GLS 3-<
trekhaak, pr. ’ 9.450,-
-045-257045. j
Te k. ZASTAVA 1300 si
bwj. '80, ’1.350,- °751135/212057.__ _^

Sloopauto's^
Te k. gevr. loop-, sloop'
SCHADE-AUTO'S. Ik V
de hoogste prijs in LimP"
Tel 045-254049.
Te k. gevr. loop-, sloop'
SCHADE-AUTO'S. Ik W
de hoogste prijs in Limf
Tel. 045-254081
T.e.a.b. Simca Chrf
1308 GT, carross. nog i
en motor is stuk. Tel. *
322187 tuss. 13.00-18.0°

Auto onderdelen en accessoires

Bosal uitlaatpotten en pijpen,
montagedelen (gealuminiseerd)

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

Y^gP BV

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

Carrosseriedelen
orgineel- imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242 _/

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

Aanhangwagens

Nic Dassen
Kerkrade

045-455088 - 452501
Te k. 2 AANHANGWA-
GENS ’3OO,- en ’400,-.
Plein 12, Merlkelbeek.

Te k. Citroen GSA -ot*
delen; tev. Opel' M
-onderdelen bwj. '77.
045-210218, na 17.00JJ.

Watersport^
Goedkope SURFPLANK
AAA-winkel Brunssura^

Motoren
Z.m. KAWASAKI Z
pr.st. bwi. '77. Kaalw«>
Nieuwenhagen. >
Van maandag t/m vfJJvan 8.30 tot 17.00 uur, f\uw PICCOLO teleWj
opgeven. Tel. 045-71ÖJ3,8f0m),i.,.,n :

De fiets: Het enige milieu-
vriendelijke vervoermiddel!
Bij ons vindt U ze de Tour-
Sport- en Racefietsen Rui-
me keuze in ATB-fletsen
Huub Arets Ridder Hoenstr.
118, Hoensbroek. Tel. 045-
-211893. Donderdag -na
13.00 uur gesloten.
Nergens goedkoperl 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 koop HONDA Camino 3
jr., i.z.g.st., kl. rood, verz.,
div. extra's, pr. ’ 650,-. Tel.
04490-55085 b.g.g. 11956.,
Te k. RENFIETS Jan Raes
Chimano vaste pr. ’ 300,-;
Mijnstihl f 75,-. 045-726520

ROMEIN Dames- of ff.fiets met trommelrem, f
uit één stuk. Hollands
caat. Nu /499,-.Tv»£
lers Math Salden, LirnPj!
Te koop PUCH maX'
g.st., vr.pr. ’ 500,-'
045-710286.
Nieuwe VESPA brom^div. types en modelle1;'
H. Plas en Zn. SchildS"'
Treebeek-Brunssum
Mauritsweg 52, Stein>/|

ZUNDAPP GTS 50, b^J
na 18 u. NieuwenhaS*/
destr. 82, Übach o. W&
Te k. PUCH Maxi en
Ciao, Tendem 1940.
bromf. mog. Eisen, ö
str. 202, Landgraaf._^
Te koop HONDA M 0
g.st., vr.pr. ’1.250,"
045-710286. J

I"lll"l 'Vakantie en Rekreatle _^
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt v

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Nu nog mogelijkheden voor het hoogseizoen'
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202^y
Voor Piccolo's zie verder pagina 6



Bang na intimidatie van de ambassade in Den Haag

Chinese studentenleiders
in Nederland duiken onder
Van onze Haagseredactie

HAAG - Tenminste vier
hese studentenleiders die'ben meegedaan aan pro-
Wemonstratiës bij de Chi-
* ambassade in Den Haag,
'ondergedoken. De studen-
Jeiders zijn bang voor inti-
[>atie van de ambassade en
1kaderleden van de Chine-
studentenvakbond (Chine-
Student Association).

jtens het actiecomité Support
Ja Now, opgericht door Neder-
Jse en Chinese studenten in ons?> zijn de studenten ook bang
"Oerd te worden naar hun land"Jaar te worden berecht.
Vhina zijn al studenten veroor-J" als spion of aanstichters van*Uen. „Nu zijn de Chinezen die'.tWesten studeren aan de beurt,
ls een bekend scenario in de

politiek", zegt woordvoer-en der Meijden van het actie-

*je2en die in ons land studeren,
I«n zich laten registreren op de
f^se ambassade. „De ambassa-
;eeft hun gegevens en speelt die°lgens door aan de geheime

in China. Consequentie daar-
's dat studenten die hebben
.edaan aan demonstraties en
- willen naar hun land, het ge-
lopen gevangenisstraf of ergerRlgen".

,fens de stichting kan een aantalienten onder het huidige regime
"Heer naar huis. „Zij verblijven

?P hun studentenvisa in Neder-
'" in de loop van detijd zullen zij
„schijnlijk politiek asiel moetenVragen".n u toe zijn nog geen studenten■ °ns land teruggeroepen naar
?a of is hun paspoort ingetrok-. "Dat zou een acuut probleem. Zon situatie heeft zich in ons
■ nog niet voorgedaan, wel bij
?ese studenten die in andere"en verblijven".

actiecomité Support China«heeft inmiddels overleg gehad
jjtetministerie van buitenlandseA Toegezegd is dat ChineseLinten die nu in Nederland ver-

,j etl in ieder geval vier maanden
j^ging van hun visum kunnen
*e-i. Een onderzoek is nog gaan-
l ver de mogelijkheid van poli-
Psiel.

3000 gulden
smartegeld

voor ontucht
.^HEM - De 47-jarige M. van der

Nijmegen is gisteren door de
t, °ank in Arnhem veroordeeld
in l betalen van drieduizend gul-
te j^rtegeld aan twee minderja-
j broertjes uit Malden, met wie
t f:, de periode van februari 1988jebruari 1989 ontucht heeft ge-
H*d- Bovendien heeft de man
>Vo^evangenisstraf van drie jaar|£ °rwaardelijk met aftrek gekre-

i-^an is voor de negende keer
'M k

e^ veroordeeld. Deze keer
Ui hem ontucht met vier jon-
n^l m de leeftijd van acht tot
ty' 1 Jaar ten laste gelegd. Hij had

me* e J°ngetjes, terwijl hij
'w enuis zat waar hij door justi-
N<_v BePlaatst na de achtste ver-

lte e°htbank is van mening dat
\ Verdere behandeling van det is.

'Avonturiers sturen we meteen door naarpretpark'

Geen superagenten
in arrestatieteam

Van onze verslaggever
ROTTERDAM - Arrestatieteams, je
ziet ze zelden en je leest er weinig
over, maar ze staan 24 uur per dag
paraat. Om in kogelvrije vesten, met
automatische vuurwapens en ge-
bruikmakend van de modernste
communicatiemiddelen .gevaarlijke
criminelen te kunnen arresteren. Zo
nu en dan halen deze speciaal opge-
leide politiemensen de publiciteit.
Zoals verleden week, bij de arresta-
tie van de Westduitser, die in Arn-
hem legerkolonel K. H. J. van de -
Kieft had gegijzeld. De man kon
worden gearresteerd, maar de kolo-
nel werd gedood door een politieko-
gel.
Wat zijn dat eigenlijk voor politie-
mensen, die zon arrestatieteam vor-
men? Een verzameling dienders als
Crocket, Tubbs, Starsky en Hutch?
Ijzervreters met stalen zenuwen en
de mentaliteit van een pitbull-ter-
riër, gezegend met de charmes van
een playboy?

Voor Eugéne in het Veld, chef Bu-
reau Recherche Ondersteuning van
de Rotterdamse politie, is zon be-
schrijving niet nieuw. Hij klinkt dan
ook gelaten als we hem dit beeld
voorhouden.

,Nee, het zijn geen superboys die in

een arrestatieteam zitten. Het zijn in
feite gewone agenten, die een spe-
ciale training van acht weken heb-
ben gevolgd aan het ME-opleidings-
instituut in Hogerheide (NB). De
volledige opleiding voor een arres-
tatieteam duurt een jaar en er wor-
den hoge eisen gesteld. Om tot de
procedure te worden toegelaten, is
de kwaliteit en achtergrond van de
sollicitant belangrijk. Zaken als
stressbeheersing, schietvaardig-
heid, mentale en fysieke training
krijgen daarna veel aandacht in de
opleiding", zegt hij.
Nederland kent circa twaalf arresta-
tieteams, die voornamelijk vanuit
de grotere gemeenten opereren en
een ondersteunende functie hebben
voor de kleinere korpsen in de om-
geving.

" De dader van de gijzeling
in Arnhem wordt door leden
van het arrestatieteam wegge-
voerd.

Professioneel
In het Veld: „Het criterium om zoneenheid in te schakelen, is dat er een
arrestatie moet worden verricht,
waarbij wordt aangenomen dat de
verdachte een vuurwapen zal ge-
bruiken. Leden van het arrestatie-
team dragen daarom kogelvrije ves-

ten en ze zijn uiterst professioneel.
Zowel de verdachte, een eventueel
slachtoffer, politiemensen en ande-
re betrokken moeten ervan uitgaan
dat een aanhoudingseenheid wordt
ingezet omwille van ieders veilig-
heid".

Volgens In het Veld mag niet de in-
druk ontstaan dat arrestatieteams
beter of spannender werk doen dan
andere politiemensen. „Avonturiers
sturen wij meteen door naar park

Hellendoorn, wie daarvoor bij een
arrestatie-eenheid solliciteert, heeft
niet de juiste mentaliteit. De inzet
van zon eenheid is een uiterst mid-
del. Gewone agenten zijn er tenslot-
te voor opgeleid om ook gewapende
verdachten aan te kunnen houden.
In de meeste gevallen kunnen die
de situatie ook goed aan".

Teamgeest
De saamhorigheid, de teamgeest,
het op scherp kunnen staan en de
professionaliteit, dat zijn ongeveer
de belangrijkste motieven voor
agenten om bij een arrestatie-één-
heid te werken. „Zon dienstver-
band duurt maximaal zeven jaar",
zegt In het Veld.
Na vijfjaar moeten ledenvan een ar-
restatieteam uitkijken naar een an-
dere baan in het korps.

Kamer krijgt
alsnog geheim
NCM-contract

ter inzage
DEN HAAG - Minister Ruding (Fi-
naneën) heeft gisteren alsnog een
geheim contract tussen de Staat en
de Nederlandse Credietverzeke-
ringsmaatschappij (NCM) aan de
Kamer gezonden. De bewindsman
deed dit nadat de Kamer rond het
middaguur een motie-Melkert
(PvdA) aannam. In de motie werd
op basis van de Grondwet om hetcontract gevraagd.

Volgens artikel 68 is deregering ge-
houden alle inlichtingen aan de Ka-
mer te verstrekken, tenzij het staats-
belang zich daartegen verzet. Tegen
de motie-Melkert stemden CDA en
de kleine christelijke partijen. De
NCM verzekert exportorders voor
het bedrijfsleven. Daar waar het
gaat om het afdekken van politieke
risico's, verleent deStaat een garan-
tie. Bepalingen over de procedures
daarover staan in het in toe nu toe
geheime contract tussen de staat en
NCM. Ruding heeft meer dan een
week lang geweigerd het contract
aan deKamer te overhandigen.

In het parlement bestaat veel be-
langstelling voor de inhoud van het
contract. Dit gezien recente proble-
men rond staatsgaranties bij dere-
paratie van de Almirante Grau en de
Koeweit-order van HollandiaKloos.

Monstrum
Richtte Dankert zijn pijlen opNederland, de geheleKamer be-
aamt dat Nederland jaren was
opgescheept met een regeling
die het terecht niet wilde, en die
juridisch en controletechnisch
ook nog eens een monstrum van
onuitvoerbaarheid bleek. Daar
had Dankert het echter niet over
toen hij Nederland en Braks be-
schuldigde.

PvdA-woordvoerder Koos van
der Vaart gaf enige weken gele-
den ministerBraks zelfs nog een
complimentje door te zeggen dat
deze nog meer aan controle had
proberen te doen, dan op grond
van de Europese richtlijnen no-
dig was. Wel hield en houdt Van
der Vaart twijfels over de om-
vang van een fraude, waar vol-
gens vrijwel de gehele Tweede
Kamer dus niemand financieel
beter of slechter is geworden.

Gisteren vond Van derVaart op-
eens dat Braks te weinig had ge-
daan. Hij vergelijk de hele kwes-
tie met de onterechte plaatsing
van stoplichten op een afgele-
gen, stille kruising, waar deson-
danks overtreders wel bekeurd
dienen te worden.

Met Joekes verliest
Nederlandse politiek
dualist en gentleman

Van onze verslaggever

DEN HAAG - In 1986 lukte het
nog via een overvloed aan voor-
keurstemmen in deKamer te ko-
men. Maar nu de VVD drs.
Th. H. Joekes wederom een on-
verkiesbare plaats Itoedacht'
voor de verkiezingen in septem-
ber, heeft hij de pijp aan Maarten
gegeven.

Niet dat 'mijnheer Joekes' zich
zonder slag of stoot gewonnen
heeft gegeven. De laatste maan-
den, met het naderend onheil
van een lage plek op de lijst in
zicht, deed Joekes er allesaan de
partijtop en de gewestelijke
voorzitters van zijn partij tot an-
dere gedachten te brengen.

Officieel zegt hij niet nog eens
aan het verzamelen van voor-
keurstemmen te willen begin-
nen, omdat daarmee de net her-
stelde eenheid binnen de VVD
gevaar zou lopen. Na het gekra-
keel rond Smit-Kroes en Nijpels
„lijkt het mij onder de gegeven
omstandigheden, waarin iedere
schijn van tweedracht in de libe-
rale gelederen moet worden ver-
meden, beter een dergelijkecam-
pagne niet te bevorderen. Dat is
alleen te bewerkstelligen door
niet langer kandidaat te zijn",
schrijft hij.

In zijn periode als ondervoorzit-
ter van de RSV-enquêtecommis-
sie schroomde de nestor van de
WD niet om de tegenstellingen
binnen zijn partij bloot te leggen.
Als enige WD'er in de parle-
mentaire commissie wenste Joe-
kes partijgenoot en minister Van
Aardenne niet te dekken.

Het kwam hem op een 'straf van
de WD te staan; een onverkies-
bare plaats voor de verkiezingen
in 1986. Daarop startte Joekes de
campagne 'Kritiek op de WD?,
stem op Joekes'. Vele WD-
stemmers, die hun afkeuring van
de toenmalige fractievoorzitter
Nijpels wilden laten blijken, ko-
zen Joekes. Het leverde hem
284.989 stemmen op.

Zonderling
Maar zijn afwezigheid viel op. De
solist werd in de wandelgangen
steeds vaker als 'zonderling' om-
schreven. Ruim 25 jaar werd hij
met 'mijnheer Joekes' aange-
sproken, ook door fractiegeno-
ten. Nu werd de afstand tot de
fractie steeds groter.

'Volgens eigen zeggen werd hij
echter nog steeds, ook door frac-
tievoorzitter Voorhoeve, regel-
matig om advies gevraagd, voor-
al vanwege zijn lange staat van
dienst. De bedachtzame en rela-
tiverende Joekes was niet uitge-
rangeerd, zo riep hij een week ge-
leden nog in een interview uit.

Maar het hoofdbestuur, inclusief
Voorhoeve, liet hem uiteindelijk
vallen. Joekes streed en ging ten
onder. Hij zou er zelf, als kenner
van het werk van Shakespeare,
mooie zinnen voor kunnen be-
denken. Misschien haalt hij bin-
nenkort nog de titel van een boek
van eigen hand aan: 'Moord op
het Binnenhof.

Principes
Joekes was tevoren ook niet be-
vreesd geweest voor 'sancties'
uit zijn eigen WD; hij stond
voor zijn principes. En één van
de belangrijkste daarvan was en
is het dualisme; regering en Sta-
ten-Generaal hebben hun eigen
verantwoordelijkheid.

Als voorzitter van deKamercom-
missie voor financiën trok Joe-
kes die lijn door. Allergisch was
hij voor vooraf gesloten 'deals'
tussen kabinet en Kamer. Partij-
politieke argumenten sneden
geen hout als het op de controle
op ministers en staatssecretaris-
sen aankwam. Door zijn collega-
kamerleden werd hij erom ge-
waardeerd.

De laatste maanden, eigenlijk ja-
ren, was Joekes minder actief.
De door velen als 'één van de
smaakmakers in de Kamer' ge-
karakteriseerde gentleman zakte
in. Was hij altijd al een solist, nu
trok hij zich nog meer terug uit
het gekrakeelaan het Binnenhof.

Het was een logische lijn volgens
de opvattingen van Joekes; hij
hoefde niet overal vooraan te
staan, zoals de 'jonge honden' in
de Kamer. Joekes vulde zijn Ka-
merlidmaatschap liever op de
'ouderwetse' manier in. Hij was
niet alle dagen van de week aan-
wezig, maar combineerde zijn
werk met het schrijverschap.

Drs Th. H. Joekes

Braks bestuurlijke nalatigheid verweten

PvdA en VVD overdrijven
in kwestie boterfraude

Van onze verslaggever
DEN HAAG - PvdA en VVD in
de Tweede Kamer overwegen
een motie in te dienen waarin
landbouwminister Gerrit Braks
'bestuurlijke nalatigheid' wordt
verweten. Dit omdat hij zich tus-
sen 1978 en 1986 onvoldoende
zou hebben ingespannen om
fraude bij het aanbieden van bo-
ter aan de Europese opkoopbu-
reaus onmogelijk te maken. Er
zijn ministers afgetreden om
minder. Haalt de socialistische
Europarlementariër Piet Dan-
kert, die enkele maanden gele-
den flink uit zijn slof schoot met
de beschuldiging dat er met me-
deweten van Braks voor miljar-
denzou zijn gefraudeerd met bo-
ter, alsnog zijn gelijk?

Het antwoord is nee. Dankerts
beweerde mammoetfraude is
enige weken geleden door minis-
ter Braks en de Kamer ondub-
belzinnigontmaskerd als een op-
geblazen mug. Dankerts belang-
rijkste beschuldiging was, dat de
Nederlandse boterproducenten
door gebruikmaking van een
nieuw boterbereidingsmethode
(het NIZO-procede) kans hadden
gezien om twee keer geld te ver-
dienen aan een liter melk. Deze
aantijging is door Braks met in-
stemming van de hele Tweede
Kamer onderuit gehaald. Zelfs
Dankerts partijgenoot in 'de
Tweede Kamer, Koos van der
Vaart, moest toegeven dat Dan-
kert „een stap te ver" was ge-
gaan.

Ook Dankerts bewering dat de
EEG-kas voor miljarden zou zijn
benadeeld is gelogenstraft. Na-

genoeg de gehele Kamer is met
minister Braks van mening dat
de boterproducenten niet of nau-
welijks financieel hebben kun-
nen profiteren van aanbieding
van NIZO-boter aan de interven-
tiebureaus. Alleen Van der Vaart
twijfelt. WD-Kamerlid Piet
Blauw zegt echter, met de rest
van de Kamer: „We spreken hier
nadrukkelijk niet over economi-
sche fraude, we hebben het over
juridische fraude".

NIZO-boter mocht, hoewel het
eindproduct in niets afweek van
traditioneel bereide boter, tot
1987 niet aan de interventiebu-

reaus worden aangeboden. De
Europese Commissie had hier
lang aan vast gehouden uit poli-
tieke overwegingen (het be-
schermen van de eigen boterpro-
ducenten tegen de Nederlanders
die weer eens een nieuw techni-
sche verbetering hadden ont-
dekt), en omdat er aan het eind
van de jaren zeventig, toen het
Nizo-procede nog maar net werd
toegepast, in Brussel twijfels wa-
ren over de houdbaarheid van
NIZO-boter.

Niet fanatiek
Na alle bombarie van Dankert is
het enige verwijt van VVD-
woordvoerder Piet Blauw aan
Braks, dat deze bij de Europese
Commissie niet fanatiek genoeg
heeft geprobeerd om de NlZO-
richtlijn van tafel te krijgen („dat
riekt naar bestuurlijke nalatig-
heid"). Ook Van der Vaart bezig-
de deze zware termen.

Omdat onomstotelijk is komen
vast te staan datDankert van een
mug een olifant heeft gemaakt
(zelf heeft hij toegegeven dat je
wel eens wat moet overdrijven
om aandacht te krijgen) hadden
Blauw en Van der Vaart kunnen
volstaan met de vliegenmepper.

Nu halen ze het kanon van stal
een motie dieonder normale om

standigheden een' motie van
wantrouwen zou zijn geweest en
waarschijnlijk tot het aftreden
van minister Braks zou hebben
geleid. Nu het kabinet demissio-
nair regeert, zal zon motie nooit
die politieke lading kunnen krij-
gen: de minister is immers een
maand geleden al afgetreden.

" Gerrit Braks

Hypocriet
Van een zwaar aangezette kritiek
bereiken PvdA en WD echter
wel dat Braks publicitair schade
kan leiden, hetgeen zo vlak voor
de verkiezingen niet van belang
ontbloot is. Dat WD-woord-
voerder Piet Blauw nu zegt dat
hij niet uit is op beschadiging
van Braks, klinkt dan ook enigs-
zins hypocriet uit de mond van
de man die enige weken geleden
nog zei dat Braks in een volgend
kabinet maar beter niet terug
kan keren. En was het niet mede
het akkerbouwbeleid van Braks,
dat de WD heeft aangezet tot
het forceren van een breuk met
het CDA.
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Vakantie en Rekreatle

Laatste kans op een bunga-
low bij Center Parcs in julien
augustus. Boek nu! Bel gra-
tis 06-0300 of ga langs bij
Rabobank, ANWB, Holland
International reisburo of
WV-i kantoor.
CARAVAN te huur in Heim-
bach (Eifel) en Roggel. S.
Degenkamp. 045-211705.
Door omst. Vrij v. 1 tot 8 juli.
Inger. CARAVAN in Heim-
bach-Eifel. Tev. na 12 aug.
045-721780 bgg 316082.

MAKREELVISSEN op zee,
ga met een van onze snelle
kotters mee uit Stellendam,
Mijntje Junior en Senoir. Tel.
01879-3359.
Te h. in Belg. Limb. CARA-
VAN in bosr. omg. met groot
natuurzwembad ’ 300,-
-p.w. Tel. 045-270585.
Te koop Spiegel-IMPERIAL;
imperial. Tel. 045-212080.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Sport & Spel

Golf
Alle golfsets en toebehoren tegen stuntprijzen.

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

Sla uw slag in de tuin
golfbay

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

y Smash
SPORT ***^ BPORTSPECIAAI ZAAK

Theaterpassage 122, 6466 DX Kerkrade. Tel. 045-459230.
Weg. emigratie te k. compl. Te k. BILJARTTAFEL, i.z.g.
FITNESS uitrust, te bevr. na st., afm. 108 x 210, mcl. set
17.00 uur Kasteellaan 50, ballen en 4 Keus. Te bevr.
Hoensbroek. na 18.00 uur. 04405-2859.

Caravans/Kamperen
■

Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
Inkoop, verkoop, verhuur en
onderhoud van caravans;
Bartels Caravanning, Off.
Dealer van Caravelair, Spri-
te en Eccles caravans. Ook
plm. 50 gebruikte toercara-
vans in alle prijsklassen.
BARTELS Caravanning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
Donderdag koopavond.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150.- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Te koop 3 pers. CARAVAN
met voortent en kachel

’ 900,-. Tel. 045-452399.
Te k. 3-4 pers. CARAVAN,

’ 1.600,-. Nwe. voort, en
koelk. Plein 12, Merkelbeek.

Caravan 1989, Burstner,
Hobby, Knaus, Caravans
voor de jaren negentig. Nog
enkele overjarige modellen
met extra-korting. Voorten-
ten: Brand, Gerjak, Isabella,
Trio, Walker. Tevens onder-
houd, reparatie en remmen-
test. Caravan Import
FEIJTS, Hoofdstr. 84 Am-
stenrade. Tel. 04492-1860.
ALPENKREUZER 1989,
Vouwwagens voor betaal-
baar blijvende vakanties.
Leverbaar in 4 modellen en
kleur-combinaties. Bruin-
beige, blauw-grijs, grijs-
orange. Nog enkele model-
len met voorjaarskorting v.a.

’ 4.335,-. Duurder hoeft
niet... Voordeliger kan niet!
Caravan import Feijts,
Hoofdstr. 84, Amstenrade
tel. 04492-1860.
Te k. aangeb. kAMPEER-
WAGEN t. Tabbert Senator
met voort, en luifel. Baanstr.
140, Landgraaf.o4s-325955

Kontakten Klubs

Babbelbox
Bel de enigeéchte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eén gedachte hebben.
50 cm

06-320.323.01
Babbellijn

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
Madson Men 's Club

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

Gezellig flirten met zn tienen en...

Flirt-Box 06-320.330.01
Gezellige dames

charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.

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

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

* 06-GAYCAFé\
£06-320.327.55/;JM- UÊKtm
i ~? „, - In het 06-Gay café kun je .rij uitpraten
tfflflEWß'l'Pffi'l f" "b net je gevoelens en ervaringen. Je leert
/^mË" ff^' nieuwe vrienden kennen die niet ver weg
f]l7i ri^ kunnen wonen!
Er zijn ook 06 Gay café s in de regio's:

Donna-Maria
met haar 7 vriendinnen.
045-227734 229718
Is vreemd gaan jouw
hobby? vind je sex 't
belangrijkste? bel de
Friemelbox

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

Zin in sex met lemdand die
je nog niet kent6? probeer 's
iemand te versieren bij de

beurtbox
06-320.325.34 - 50 c.p/m.

ook met zn 2en apart!!

Glibberen en glijden doe je
bij de

likbox
06-320.325.36 - 50 c.p/m.
voor sexcontacten met zn
tienen of met 'n paar apart!! |

Rijpe vrouwen
Tante Ria, 40 jaar.

50 et. p.m. bel me 06-

-320*325*45
Hardlesbi

2 kanjers tegelijk
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
Contactbureau

Yvonne
Bemid. v. diskrete adressen.
Inschr. gevr. 04490-23203

Sittard..

Sex Hotline
06-320.320.22

man connection
06-320.324 .4

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.

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

320.320.24.
Zestien

Jonge meisjesdromen 06-
-320.321.66 (50ct p.m.)

Mark en Boy
privé en escort. Tel. .045-

-223850, na 14.00 uur.

06-Sex
.Relax-Line

06-320.320.06

Zevende Hemel
06-320.320.07
Sex Non Stop
06-320.320.08

!! Live !!
Sex Relax Box

06

320.324.06
Addink Prod. 50 ct.p.m.

S.M.
Party box
06-320.323.06

Talk-Productions 50 ct.p.m.

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

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

320.320.50
Marcha

Grieks - 06 -
320.325.55

50 ct.p.m.

Tieners
Gratis PORNO kalender

50 ct.p.m. 06-

-320.321.10
Live*Sex*Box

50 ct.p.m. Bel 06-

-320.325.30
Rosie Sexlijn

50 ct.p.m.
06-320.330.70

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

Sex
Wil je vreemd gaan? je mag
zeggen wat je wil!! gaat 't jou

alleen om sex? bel
De Jeukbox

06-320.325.16 - 50 c.p/m.
Bel nombre hombre voor de
Voortrekkersrol
06-320.320.23 -50 C p/m.

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

Jong
houdt!!

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

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

De Beurtlijn
In 't oerwoud laten mannen

zich
Besnijden!

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

Bij ons geen bandjes
maar live!!

Probeer eens
De Blotebox

06-320.325.14-50 cpm
Leuke vrouwen zijn

verslaafd aan onze box.
Zoek je 'n lekker ding?

Sex Contact Lijn
Bel:06-320.320.33(50 cpm)
Direkt snel contact (50cpm)

LI.V.E. Afspreeklijkü
06-320.320.55

Voor 81, SM, Paren en Trio's
"Erotische Afsprakenlijn"
06-320.325.80

Buurman/buurvrouw, en nog
veel

Erger
luister stiekem mee....

06-320.326.01 (50cpm)
Meisje zoeken

Sex-contact met jou!!!
Tippel-box

(50cpm) 06-320.326.66
Direct Gay-Contact

Gay! Date! Live!
06;.20.330.18 (50cpm)

Tieners
06-320.323.10

50 ct.p.m.
Jong meisje. Moeder en

dochter, Vanessa type en
nog vele andere mooie

meisjes privé in
Club Exclusief

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

045-423634.
** 06-320.321.03 "*

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

"De Jachthut"
Haanrade-K'rade, Grensstr.
23, Gerda, Regina, Karin,

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

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

Escortservice Play-Girl
045-352428

Best in Townü
Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.

Bel je eigen
provinciebox
BABBEL, KLETS, RATEL,

RODDEL
bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611. 50 et p.m.

Escort-Service
Tel. 04490-19534.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

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

320*325*35
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)

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.

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

Tel. 045-718067.

Bei de
provinciebox

BABBEL, KLETS,
RATEL, RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611.
50 et p.m. I
Tuk

NEDERLANDS
BLOOTSTE BLAD
SEXTEEN

DE JONGSTE MEISJES
06-320.323.63

50 et. p.m.
Even het kopje
erbij houden

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Geleen
04490-42313.

Tev. meisjes gevraagd. C

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Volwassenen -

vinden elkaar ongestoord en
met de goede manier waar- .

op volwassenen dat doen op
de Box voor Volwassenen. H06-320.326.88 (50 ct./p.m.) a

Nieuw! Nieuw! Nieuw! C
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.) (

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.)
Als ze een jaarvrijgezel is,
kan ze niet meer. Het moet
gebeuren. Ze verlangt er zo

ontzettend
naar dat ze

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

__________^*^rt^B m\ ~,,, "ii,nnnmn.j ___,.,_^..,l PhiIÏDS komoakte n.fe- iiffniiiiiita ,—■
fTt3fi,tiCxroii ftyßfi IXtmL ItHÉiIS r*- r /^

Xjp I ■ rnogelljk- Philips tweedeurs koel vries-
| heid Wet itV^m^mm kombinatie arg 280

-p---,
, I I kOOkbOek. aW% Inhoud 242 liter bruto. Boven: 1571ïïr^JTfl netto koe'ru'mte- Onder: 77 I netto

il | k-sJÉUiI . ' . ■ diepvriesruimte met twee laden. Invries-
-1 h 1 mmtmmiÊÊllÊmÊlÊmlmmlmm^^ kapaciteit 3 kg/24 uur. Vrieskast metJ _ ,-JS'_~ * / " \ JIIIP111111"'' ' ■ \ apart invriesvak, LCD-thermometer.

Ijfl^___lE|j f —A f \ Koelkast met
mf\mf\

_M i ] %>^r^o ontdwiing
0e %Jjr jrV

Philips tweedeurs koel-/vries- .il .111 lkast ARB 478 ,i| ililllillll
Inhoud 355 liter bruto. Koelruimte met —^^^—gakigijiiLk, «

automatische ontdooiing. Aluminium _____■ .__■_■
binnenwanden.--^^ m9m^ mVm^ _-_.-.- Philips volautomatische BBÖ
Deuren hnks-f#IQQ» blader AWB 978 k _ J[?rSI 'V77« AWB9IZ Regelbare centrifuge 120-1000 t.p.m. N^-*

Voorlader, 16 programma s inklusief 14 Programma's ink|usiéf wolwas en „..,. j^^rf^wict __FR 567wolwas en e-knop. Centrifugesnelheid speaaa
ë|Eco .programma. Water. Phlhpsdlgpvneskist AFB sb/

D4OO en 850 t.p.m. temperatuur afzonderlijk instelbaar van Bruto inhoud 215 liter. Met aluminium
Trommelinhoud OflM.. koud tot 90°C. 2 Kg-knop. Trommel- binnenwanden en ruim voorvriesvak.
4,5 kg. inhoud 4 5 kg m_m_ ja j-j Invheskapaciteit 18 kg/24 u. Dooiwater

Philips Kemakeur. *mW AT AT* droog wasgoedï#fl^jl|C _■ afvoer aan de JT■ —a y^k Li.^.-g&ff i Witte uitvoenng.f\^^^^^o voorzijde. AWIJ

Philips volautomatische |y|lj|j|Jl|||U|J|ttj(j{||ilJ|; r*^ =-——^__ \i^ "^^^_-~^_.
boyenlader AWGOII ummuuuum^ X. |P»^^ -
Zeer laag geluidsniveau.Regelbare Phjlips wasautomaat >l— - ._-„ _,-.«
centrifuge 120-1100 t.p.m. AWG 089/01 Philips diepvrieskast AFB 71j
17 Programma's inklusief wolwas. Boyenlader, 14 programma's, inklusief Philin* .afplmoHel koeler lnnoud 13° llter Met 3 aaneensluitende
Watertemperatuur afzonderlijk instel- wolwas, e-knop. Regelbare centrifuge iidA iQ^f voorraadladen. Royaal voorvriesvak,
baar van koud tot 90°C. E-knop en 120-850t.p.m. Trommelinhoud 4,5 kg. ARG 193 , Invrieskapaciteit 13 kg/24 u. Verlaagd
2 kg-knop. V JB#%#% Kemakeur. W__r^__r^_ Inhoud 163 liter. AW'^mfAf9^ energiegebruik. A^^^éftéTrommelinhoud MATÊ^mTWmmWmm ■ ■^__F'^__FM Automatische *\ AWWm-WêW Pearl-grey
4,5 kg. f"f# JT% fl fl AT __T# ontdooiing. Af AT% *mW AT AT*

"CENTRALE VERWARMING - VR en HR-ketels - alle merken
"AIRCONDITIONING - alle systemen

■■■■■M.IBj I^F^T^H H__f^l_____l _____P^____| __H^______l ______^^__B-T

_L__i_^i__Z__mJ^^^
40 plus box

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

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

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

De Jarretel Box
i/oor fijnproevers die geraf-
fineerd weinig mooier vin-
len dan 100% bloot. Met zn
2 of met een gezellig stel

.6-320.326.27 (50 ct./p.m.)

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

Met 13 of heet apart.
36-320.324.60 (50ct./p.m.)

Privéhuis
Michelle

brandende liefde, hete
kussen, wij kunnen 't

blussen!! met
Nieuw Jill

3n nog 9 leuke dames aan-
wezig!!!

045-228481
045-229680

Inwijding !!
Jiva's oosterse sexlessen
voor een beter sexleven!

Les 25.
06-320.323.51 - 50 et p/m

Doma-SM
Clubavond hoogtepunten!

06-320.323.50
slavinnendag d1.5 -50 et p/m

Haar
sexervaring
in de trein hoor je op

06-320.323.55
Jouw treinsexverhaal beken

je op 010-4297085 .
Zat. en zond. 14.00-24.00u.

Ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

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

Monika's
escort Tel. 045-726740.

Peggy
en vriendinnen ma-vr

IjUot 19u. 04490-74393.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605

Thai Privé
Voor sport-, Franse en origi-
nele Thaise bodymassage.
Ma-vrij 11.00 tot 24.00 u.

Suffolkweg 13, Weert.
04950-42966.

Wekelijks 40 vreemdgaan-
belevenissen vertelt aan

Anja & Mike
Luister mee....

06-320.322.08
dag e nacht 0,50 pm

Ook jij kunt vandaag gratis
bellen en vertellen van

15.00-18.30
020-242325 "

Gay Only
Marcel en André

06-320.320.21
Escort

06-320.323.04
SM Extreem Meester Martin

06-32.323.05
Gay-Phone

06-320.322.06

porno Box
Voor de heetste gesprekken
Vreemd....vooral dames we-
ten er raad mee. Trouwens,
wat gebeurt er in zon box

apart?
06-320.320.51 (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.)
Op de

Orgiebox
praten ze nou eenmaal zo.

Daarom is het toch de Orgie
box. Zo vind je die partner.
06-320.324.40 (50 ct./p.m.)

Anita
privé met escort
ook zaterdags.

Tel. 045-352543.
Nieuwe direktie in

Huize Yvonne
Lichaamssexm. ’ 50,- te-

vens nieuwe meisjes Lolieta
Vanessa type plus andere,

ma-zat 11-24 u.
zon 15-24 u.

045-425100. Kerkrade.

Super Sex Box
't Gaat niet om diebox, wel-
nee. Het zijn al die mensen
die je er op hoort. Niet ge-

woon sexy, nee, Supersexy
zijn ze. En dat laten ze

horen 06-320.324.30
(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

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

De sex K.O. box
Hier kan jij niet tegen,
je gaat ervan onderuit.
Volhouders winnen.

06-320.323.54 - 50 et p/m

Charmante
vrouw ontv. gezellig thuis

van 12 tot 20 uur.
Tel. 04406-41916.

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.

Privé
Meisjes Selfkan'09-49-2456.105JJ

's morgens vanafjOj^l
Nightclub

St. Tropen
Putstraat 40 SittyJ

ledere dag geopend Bl
21.00-5.00 uur. L^Jmeisjes gevr. Tel. "

15828/1740g_^i
Angela J

en haar meisjes, tot
Privé en escort. _g«|
meisje gevr. QAS-2^y\

Piepshowbö;
Alle meiden zijn ,i I. kleren, nou JU" ctfl06-320.325.44_J>^.
De SabbeTO

Hollands heetste 1&A
bellen. Hier geen »

live sex!! ,*J
06-320.325.69jJ>_^

De grote
borstenbojj

alleen geopend vo nJ
trotse bezitsters

maat DD. Kleintjes .^l06-320.323.53j^3>^ I
Voor Piccóioj

zie verder pa9''n*
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Weekstaat
boenen gulden.) verschil

t.o.v.

!VA 26 Uö 89 19 06 89
27.608,2

**kkingsrechten in
1.530,3 -4,3

["«positie in IMF 1.515,1 -4,3
11.446,5 -8,6

J*'n_en in goud/
£m 20.659,5 -111
rootten rekening-

-5.256,6 -301.6Jm disconto 406,3
Jgen 3.380,5 4 139,0
?_svorderingen 11.651,8 -4.442,5*Igen 2.040,5
?*rekeningen

''■andse munten) 994,8 +14,3

PVaL^-etlen in omloop 35.151,5 +39,7
P*'st 907,9 -4.466,2f" in Nederland 8,5 2,9
E 6'ngezetenen 59.2' 4,0

*" in buitenland 83,4 +29,8
I* niet-ingezetenen 42.0 +41.7*htingen in guldens 1.101,0 -4.477,0
p-rverekeningen 8.585,8
entingen in vreemd

679,4 -16,0
toegewezen

Ssrechten IMF 1.462,0 -4,1
| "ingsverschillen

["■«zen 27.566,6 -149,5
387,7

J*1 en reserves 2.040,0
3« rekeningen 471,9 +50.5ï-oud en deviezen 62.634,3 116,3
P»>i convertibel) 20.659,5 -111,0
r"-spercentage 171,24 +18,39

beurs-overzicht
Niet blij
P^ERDAM - De beurs toondeCjj'nsdag bepaald niet gelukkig
L bericht dat SHV, eigenaar

IHf°r>der meer de Makro, een be-
K van 12 procent blijkt te heb-ml* Ahold. SHV heeft het be-

J j, Benomen om met Ahold tot
te komen, maar

ke laatste dat niet wil hangt het*et van SHV boven de markt.

L Veel beleggers was dat aanlei-
*n i_fn van nun stukken te ont-
!(l ; Het kruideniersaandeel zak-

g luardoor tot een dieptepuntvan
l]_' maar krabbelde later op tot

t'o. wat de schadebeperkte totHandelaren noemden dezee overdreven. Sommigen me-
'at SHV, indien zij zich van
"old-pakket wil ontdoen, ditliet via de beurs zal verko-

door het grote aanbod,
l'Joen stuks, de koers dan on-

.(J^k komt, wat uiteraard nietkL l belang is van een partij die
\ den wil. Waarschijnlijker
,lt)(..rrieri net dat onderhands een

2al worden gezocht.. i-,I^^del kwam opnieuw moei-
te Vp gang, al trokken verschil-

b» °ersen tegen het einde van
.fjursdag wat aan, toen Wall
.r-, st-erk opende. De algemene

sloot 0,3 punt la-

' f 0*90,6. De totale omzetkwam
.r, .■« miljard, waarvan f622 mil-
Ht0 aandelen. Op de obligatie-
fc,r£.^erd f592 miljoen omgezet,
,figr 'J. .de belangrijkste staatsle-*c° 'icht afbrokkelden.

S\ül stemming echter liet Ko-
Nüi. e °lic zien, dief 2,20 eerderS g-lnë naar f 140,40. Pak-
'l Leen van de grote verliezers
,°-vea?ndag> zakte aanvankelijk
'l f i4»er 'n. maar op een bodem
i^kW werden weer kopers aan-

tr?.en' waardoor de koers 0p-
!',70 l f 149,50, een winst van

Ka
lls eee(ls' die de vorige dag even-
ftNelr/ 1 ninke veer moest laten,
> ?, Wh f2,40 op f 116,60,
INÓ4 e {l'lo kwiJl °P fls2>'"l ' -40 1

trok twee kwartjes aan
■{% ,u.lO. DAF verliet de marktvH uurtjes lager op f57,60.
S f2v BB' die aan net verlies
l*s V* 3n maandag eenzelfdever-
C°ht voegde en daardoor op f73
C am- Neddloyd was eerst
fn '«ter ln mineur, maar klauter-g._o naar f444, een winst vanw
r'keil' a Kloos, geplaagd door de

0 de dn-,rond Koeweit, kelderdeSNsrn,nne markt f!9naar f574.

* <*e ony?r»°o'" fl6 op f3BB.
Ga l WorS ebeurs kon voor het
V*1- Hm " gehandeld in opties
WichtP -i

Prbhek kocht ondanksCs vri,uai1ing van de aandelen-
uitsluitend callop-.iVijs fal de callopties met uitoe-ifloher en nde afloopmaanden

{0ht
ngsteiiinJ n̂u_iri stonden in depRaH sa «

Omvorming
Voor de omvorming van een presti-
gieuze investeringsbank van de
overheid naar een relatief beschei-
den participatiemaatschappij is een
periode van een tot twee jaar uitge-
trokken. In die periode zal een
„meer dynamisch beheer" van de
bestaande portefeuille van aandelen
tot stand moeten komen. Boven-
dien zal op „een beheerste, markt-
conforme wijze" aan nieuwe inves-
teringen gewerkt gaan worden.
Voor die nieuwe activiteiten is on-
geveer een bedrag van 70 miljoen
gulden beschikbaar. Ook in de di-
rectie en de raad van commissaris-
sen zullen veranderingen plaats
gaan vinden. President-directeur
drs. J. Blaak zal „mogelijk gevraagd
worden naar een andere functie om
te zien", aldus Dekker.
In de vergadering van commissaris-
sen en aandeelhouders is de moge-
lijkheid van een liquidatie van de
MIP nadrukkelijk aan de orde ge-
weest. De verliezen over de laatste
jaren bedragen bij elkaar opgeteld
inmiddels 94,1 miljoen gulden. Om
de aandeelhouders (naast de over-
heid nog 83 andere)'op termijn enig-
zins tevreden te stellen, zal in de ko-
mende jaren enige winst gemaakt
moeten worden. Het eerste halfjaar
van 1989 laat in dat opzicht al een
lichte verbetering zien, met een ver-
lies van slechts 1 miljoen gulden.
„Maar hiermeekan op den duur nie-
mand leven", aldus Dekker.

Van onze correspondent
PETTEN -Een soort super-alles-
brander die door verbranding
van iedere brandstof, zolang het
maar koolstof en waterstof be-
vat, direct electriciteit opwekt.
Deze vinding, een mijlpaal in de
technologie voor energie-omzet-
ting, is ontwikkeld door het
Energie-onderzoek Centrum Ne-
derland (ECN) in Petten. Deze
week werd het gesmolten carbo-
naat hrandstofcel-systeem (zoals
het wetenschappelijk heet) met
een totaal vermogen van 1 kilo-
watt in werking gesteld.
Bij het nieuwe systeem wordt de
conventionele omzetting van
warmte in stroom via turbines en
dynamo's overgeslagen. Alle me-
chanische tussenstappen verval-
len. Bovendien gebeurt de om-
zetting zonder dat er schadelijke
stoffen vrijkomen, is de procedu-
re geluidsarm en is het rende-
ment aanzienlijk hoger dan dat
van de conventionele systemen.

MBB investeert
380 min DM in
Airbus-fabriek

MÜNCHEN - Het Westduitse lucht-
en ruimtevaartconcern Messersch-
mitt-Boelkow-Blohm (MBB) zal de
komende vier jaar 380 miljoen mark
investeren in de uitbreiding van de
produktie van het Europese vlieg-
tuigbouwconsortium Airbus Indu-
strie. MBB heeft een aandeel van
37,9 procent in het consortium. Het
geld zal worden geïnvesteerd in de
fabrieken van MBB, die bij de pro-
duktie van Airbus zijn betrokken,
zo heeft MBB-topman Hans Arnt
Vogels verklaard.

Vogels zei verder dat MBB de eind-
montage van de A320 naar de
Bondsrepubliek wil halen. De Fran-
se partner in het consortium, Aeros-
patiale, ziet dat niet zitten. MBB is
via de dochteronderneming Deut-
sche Airbus nu nog verantwoorde-
lijk voor de inrichting van de vlieg-
tuigen. De bewerkte onderdelen
worden vervolgens naar Toulouse
gevlogen voor de eindmontage.

Volgens Vogels ziet het er naar uit
dat 1989 een goed jaar wordt voor
MBB. De orderportefeuille is goed
gevuld, de omzet is toegenomen en
het resultaat is tot nu toe zeer bevre-
digend uitgevallen.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. sJ_.
AEGON 101,90 101.60
Ahold 122.00 119.30
Akzo 153,10 152,00
A.B.N. 43,70 43.80
Alrenta 163.00 163.20
Amev 55,30 54,70
Amro-Bank 85.60 85,00
Bols 149,00 148,50
Borsumij W. 137.50 136.80
Buhrm.Tet. 68.80 68.80
C.S.M.eert. 69.40 68,70
DAF . 58.10 57,60
Dordtsche P. 253.50 256,00
DSM 139.60 140.10
Elsevier 74.40 74.20
Fokker eert. " 46.70 46.70
Gist-Broc. c. 36,70 36.90
Heineken 126.00 126,80
Hoogovens 114.10 116.50
Hunter Dougl. 128.00 127,50
Int.Muller 99.50 100,50
KBB eert. 75,00 73,00
KLM 51,90 52,00
Kon.Ned.Pap. 57.10 57,10
Kon. Olie 138,20 140,40
Nat. Nederl. 65,20 65.10
NMB 236,50 236.00
Nedlloyd Gr. 443.20 444.00
Nijv Cate 99.50 99,40
Océ-vd.Gr. 314.00 313.00
Pakhoed Hold. 147.8J) 149,50
Philips 40,00 39,80
Robeco 106.50 106,10
Rodamco 165.10 165,00
Rolinco 104.80 104,40
Rorento 61.80 61,80
Stork VMF 37.50 37,10
Unilever 142.10 143,00
Ver.Bezit VNU 106.00 105,30
VOC 49.00 48,70
We.sanen 91,80 92,50
Wolt Kluwer 192,00 190,40

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 50,50 50.00
ACF-Holding 51,60 51.60
AhrendGr. c 306,00 a 302,00
Alg.Bank.Ned 43,40 43,60
Asd Opt. Tr. 25.10 25.20
Asd Rubber 7,80 7,80
Ant. Verl'f. 340,00
Alag Holde 101,00 99,00
AuUnd.R'dam 77,00 d 77.50
BAM-Hoiding 494.00 494,00
Batenburg 94,50 97,00
Beers 136,50 136,50
Begemann 108,00 108,00
Belindo 373,50 373,50
Berkels P. 5,00 5,00
Blyd.-Will. 23.20 23,30
Boer De, Kon. 445.00 446.00
de Boer Winkelbedr. 60,00 60,10
Boskalis W. 15.90 16.30
Boskalis pr 13,90 14.00
Braatßouw 175,00 1210,00

Burgman-H. 3500,00 3500.00
Calvé-Delft c 930.00 930.00
Calvepref.c 5225.00 5225.00
Center Parcs 81.80 .1,5(1
Centr.Suiker 68,80 68.00
Chamotte Unie 11.30 11.30

" Chamotte div.B9 10.70 10.70
Cindu-Key 120.00 120,00
Claimindo 362,50 362.50
Content Beheer 24,70 24.80
Cred.LßN 83,00 83,50
Crown v.G.c 108.00 107.50
Desseaux 232.00 226.50
Dordtsche pr. 252,70 254,50
Dorp-Groep 56.00 56,00
Econosto 245.50 245,00
EMBA 127.00 127.00
Enraf-N.c. 53,70 53.20
Enks hold. 375.00 375,00
Flexovit Int. 72.3Ü 72.30
Frans Maas c. 77.50 78.00
Furness 131.50 131.00
Gamma Holding 88.00 86,50
Gamma prei' 5.80 5.80
Getromcs 26.90 26,60
Geveke 42,00 41,20
Giessen-de N. 308.00 308.00
Goudsmit Ed. 404.00 388.00
Grasso'sKon. 94.00 93.00
Grolsch 133.70 133.70
GTI-Holding 191.00 191.00
Hagemeyer 102.50 101.50
H.B.G. 222.00 221.50
HCS Techn ' 15,00 15,00
Hein Hold 110.50 110,20
Hoek's Mach. 190.00 188,00
Holdoh Hout 745.00 745,00
Holec 28.50 28.30
HA.L.Tr. b 1700.00 1692.00
Holl.Am.Line 1695.00 1695.00
Heineken Hld 110.50 110.20
Holl.SeaS. 1,45 1.41
Holl. Kloos 593,00 -74.00
Hoopen Co 11.20 11,10e
Hunter D.pr. 6.45 6.15
ICA Holding 17.60 18.00
IGB Holding 64.00 63,00
IHC Caland 31.00 30,90
Industr. My 219.00 218.50
Ing.Bur.Kondor 565,00 D75.00
Kas-Ass. 42,50 43.50
Kempen Holding 15,40 15.90
Kiene's Suik. 1365,00 1380,00
KBB 77,50 77,00
Kon.Sphinx 116.50 116,60
Koppelpoort H. 344.00 345.00
Krasnapolsky 204.80 204,50
Landre&Gl. 61,50 61.50
Macintosh 55.80 54,50
Maxwell Petr. 671.00 665.00
Medicopharma 76.50 75.80
Melia Int. 7,00 7,10
MHVAmsterdam 24.40 24.40
Moeara Enim 1175.00 1185,00
M.Enim 08-cert 15400.00 15400.00
Moolen en Co 32,80 33.30
Mulder Bosk. 77.00 b 83.00b
Multihouse 10,70 10,f0

Mynbouwk. W. 448.00 448.00
Naeff 250.00
NAGRON 51.70 51,70
NIB 563,00 558,00
NBM-Amstelland 21,00 20,90
NEDAP 369.50 362.00
NKF Hold.cert. 365,00 365,00
Ned.Part.Mij 41.20 40,70
Ned.Springst. 9700,00 9700.00
Norit 985,00 980.00
Nutricia 248,00 247.00
Odellt Groep c 210.50 208.50
Omnium Europe 17.U0 17.20
Orco Bank c. 74.90 d 74,90
OTRA 760.00 766.00
Palthe 7ü.00b 80.00
Polynorm 109,00 108,90
Portel. Fles 142.00 140,00
Ravast 51,20 50,90
Reesink 71.50 71.50
Riva 60.00 59.00
Riva (eert.) 59,00 59,00'
Samas Groep 76,50 75,50
Sanders Beh. 102.00 102,00
Sarakreek 27.00 27.00
Schuitema 1510,00 1510.00
Schuttersv. - 147.00 145.00
Smit Intern. 44.60 44,60
St.Bankiersc. 26,60 26,60
Stad Rotterdam 149,60 149,50
Telegraaf De 470.00 470.00
Text.Twenthe 295,00 296,00
Tuhp Comp 62.30 62.00
Tw.Kabel Hold 147.20 147.40
Übbink 115.00 114.00
Union Fiets. 16.20 16.40
Ver.Glasfabr. 294,00 290.00
Verto 88,30 68,50
Volker Stev. 68,50 67,50
Volmac Softw 62.20 62,50
Vredestein 18,90 18.50
VRG-Groep 65.30 67.00
WegenerTyl 201,50 200,00
West Invest 31.80 31,40
Wolters Kluwer 191,00 190.00
Wyers 48,50 48.10

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,80 35.30
ABN Aand.f. 74.70 74 70ABN Belegt. 57.80 57M
ALBEFO 53.50 53.50
AldollarßFs 21,20 21,40
Alg.Fondsenb. 248.00 24<.'00
AllianceFd 12.30 12.10
Amba 46.10 46.40
America Fund 323,00 323,00
Anno Am F. 93,70 93.60
Amro Neth.F. 78.50 78.30
Amro Eur.F. 71,50 71.50
AmroObl.Gr. 151.90 151.90
Amvabel 95.50 95.50
AsianTigersFd 58,40 58.40
Bemco Austr. 60.50 59.50
Berendaal 116,00 116.00
Bever Belegg. 24.80 24.80
BOGAMIJ 105.60 106,30

Buizerdlaan 42,50 42.50
Delta Llovd 41.10 41.10
DP Am. Gr.F. 25.00 25.50
Dp Energv.Res. 35,40 35,40
Eng-H011.8.T.1 9.80 9.80
EMF rentefonds 65.50 65.20
Eurinvest(l) 110.00 110.00
Eur.Ass. Tr. 6.90 6.90
EurGrFund 58.70 58.70
Hend.Eur.Gr.F. 200.50 201.30
Henderson Spirit 76.00 74.80
Holland Fund 75,50 75.70
Holl.Obl.Fonds 121.80 122.011
Holl Pac F 109,10 109.00
lnterbonds 563.00 563.00
lntereff.soo 41.30 41.50f
Interefi'.Warr. 286.30 286.70
Japan Fund 37,10 37.10
MX Int.Vent. 66.30 66.30
Nat.Res.Fund 1510.00 1500.00
NMB Dutch Fund 38.60 38.60
NMB Obhg.F. 36.70 36.70
NMBRente F. 103.30 103.00
NMB Vast Goed 38.10 38.10
Obam. Belegg. 218.70 219.00
OAMFRentef. 14.20 14.15
Orcur.Ned.p. 49.30 49.20
Pac.Prop.Sec.f. 45,00 45.00b
Rabo Obl.inv.f. 75.60 75.60
Rabo Obl.div.f. 50,60 50.60
Rentalent Bel. 1349,90 1349.90
Kentotaal NV 31,30 31.30
Rolinco cum.p 100,00 100.00
SciTech 18,15 17.90
TechnologyF. , 1..20 ltj.Bo
Tokyo Pac. H. 243.50 243.50
Trans Eur.F. 76,00 76,50
Transpac.F. 550,00 570,00
Uni-Invest 115,00 114,50
Unico Inv F 85,80 85.80
Unilonds 30.40 ■ 30.40
VWN 58.00 58.00
Vast Ned 119.80 110.80
Venture F.N. 46,00
VIB NV 86.30 86.40
WBO Int. 76,80 76.70
Wereldhave NV 211.50 211.50

Buitenlandse obligaties
Ba 48 a 4 EEGB4< 11 102.70 102.70
3'_EngWarL 35.30 36.00
s*i EIB 65 99.10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34.00 34.00
Amer. Brands 72.00 71.00
Amer. Expres 34,80 34.80
Am.Tel.& Tel. 36.50 d 36.50
Ameritech 59.80 d 59,50
Amprovest Cap. 117.00
Amprovest Inc. 225.00
ASARCO Inc. 28,20 28.50
Atl.Richf. 93,30 93,30
BAT Industr. 6.57 6.50
Bell Atlantic 91.00 90,00
BellCanEnterpr 39,00 39,20
Bell Reb 0,95 0.95

Bell South 50,00 51.00
BET Public 2,55
Bethl. Steel 23.00 23,00
Boeing Comp. 51.70 51.50
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 25.00 24.70
Citicorp. 32.20 32.70
Colgate-Palm. 52.00 52.40
Comm. Edison 38.00 d 37,40
Comp.GenEl. " 445.00 447.U0
Control Data 23.00 __.5ü
Dai-IchiYen 3310.00 3300,00
Dow Chemical 87.20 d 85.25
Du Pont 111.00
Eastman Kodak 48,30 48,75
Elders IXL 3.50
Euroact.Zw.fr. 207.00 207.00
Exxon Corp. 44.50 45,00
FirstPaclnt 1,64 a
Fluor Corp. 31.25
Ford Motor 48.50 48.40
Gen. Electric 54.50 54.00
Gen. Motors 41.00 41.50
Gillette 41.00 40,80
Goodyear 54.50 55.00
Grace & Co. 33.30
Honeywell 75.25 75.40
Int.Bus.Mach. 111,75 113.15
Intern.Flavur 54.00
Intern. Paper 48.10
ITT Corp. _ 59.80 59.30
K.Benson |) 5000.00 5000.00
Litton Ind. 88.70 88.50
Lockheed 48.70 48.20
Minnesota Mining 73,50 74,00
Mobil Oil 49.30 49.60
New. Corp AusS 15.00 15.00
Nynex 81.90 d 81,70
Occ.Petr.Corp 27,70 27.50
Pac. Telesis 41.00 41.30
P.& O. <§ 7.00 7,00
Pepsico 55.25 55.50
Phiüp Morris C. 142.70 140.90
Phill. Petr. 22.70 22.50
Polaroid 39.00 39.10
Pnvatb Dkr 274,10 279.50
Quaker Oats 63.00 63.00
St.Gobin Ffr 625.00 628.00
Saralee 56,00 56,00
Schlumberger 38.50 39.20
Sears Roebuck 44.80 44.00
Sony lyen)
Southw. Bell 52.20 52,30
Suzuki (ven) 923,00 914.00
Tandy Corp. 46.30 d 46.10
Texaco 50.00 49,70
Texas Instr. 41.70 d 41,75
T.I.PEur. 1.72 1.72
Toshiba Corp. 1400.00 1390.00
Union Carbide 27.75
Union Pacific 72.0.0 71,50
Unisys 24.30 24.80
USX Corp 37.00 34.70
USWest 70.70 71.00
Warner Lamb. 89.75
Westinghouse 64.20 64.00
Woolworth 54.30 53,20
Xerox Corp. 63,70

Certificaten buitenland
AMAX Inc. 55.50 55,00
Am Home Prod. 208.50
ATT Nedam 79.00 78,20
ASARCO Inc. 58,00 59,00
Atl. Richt. 203,50 203,50
Boeing Corp. 170.00 170,00
Can. Pacific 39,80 39,50
Chevron Corp. 120,00
Chrvsier 52,00 52.00
Citicorp. 70.00 70.00
Colgate-Palm. 114.00 115.00
Control Data 45,00 44.50
Dow Chemical 190,00 187,00
Eastman Kodak 105.00 106,00
Exxon Corp. 96.50 98.00
Fluor Corp. 67.00
Gen. Electric 118.50 118.00
Gen. Motors 182.00 182.50
Gillette 88.00 89,50
Goodyear 119,00 119.00
Inco 59,00 59,50
1.8.M. 237,50 241.50
Int. Flavors 113.50
ITT Corp. 129.50 128.50
Kroger 28.00 27.00
Lockheed 107.00 106.00
Merck _. Co. 151.50 150.20
Minn. Min. 160.00 163.00
PepsiCo. 119.50 120.00
Phiüp Morris C. 312.50 310.00
Phill. Petr. 49,00 48.00
Polaroid ' 78.00 78,50
.Toeter _. G. 250.00
QuakerOats 135.00 135.00
Schlumberger 83.10 84.00
Sears Roebuck 99.50 99,00
Shell Canada 75,50 77.00
Tandy Corp. 100.50 99,50
Texas Instr. 90.60 89.70
Union Pacific 158.50 157.00
Unisys Corp 52.50 53,50
USX Corp 79.20 75,00
V'anty Corp 5.00 a
Westinghouse 140.00 139.00
Woolworth 118.50 116.50
XeruxCorp. ■ 134.00 134,00
Certificaten buitenland
Deutsche B. 590.00 584.00
Dresdner B. 332.00 328,00
Hitachi 1500) 1500,00 1500.00
Hoechst 300.00 299,00
Mi_s.El.lsoO) 700.00 700.00
NesÜé 7800.00 7750.00
Siemens 582.00 576,00
Warrants
Akzo 41.00 40.30
AMROwarr. 2.20 2.10
Bogamij 4.90 4.90
Falcons Sec. 18.90 19.70
Honda motor co. 2090,00 2070,00
K.L.M. 85-92 255.20 250,00
Phihps 85-89 11.10 10,20
St.Bankiers a 0,95 0,90
St.Bankiers b 2.20 2,20

Euro-obligaties & conv.
10-4Aegon 85 100.50 100.50

Aegon warr 12.50 12.50
10I.ABN 87 95.00 95.00
13Amev85 97.75 97.75
13Amev 85 94.75 94.75
10 AmevBó 102,10 102,10
11Amev 86 94.75 94.75
14>..Amr087 97.00 97.00
13Amro-BankB2 101.00 101,00
10' 2 Amro 86 95.40 95.40
10 Amro 87 95.10 95.00
5-^ Amro 86 96.00 96.00
Amro Bank wr 30,80 31.00
Amrozw 86 69,75 70.25
9 BMH ecu 85-92 99.75 99,75
7 BMH 87 96,00 96,00
10'»EEG-eeu_4 100.25 100.25
9-^EIB-ecu 85 101.00 101.00
12.HIAirl.F 92.25 92.25
12 NIB(B) 85-90 101.00 101.00
11UNGU83 101,00 101.00
10NGU 83 100.25 100.25
2'i NMB 86 85.00 84.85
NMB warrants 67.50 67.20
S^Phil. 86 97.75 97.75
6J< Phil.B3 97.10 97.10
11Rabo 83 101.50 101.50
9Rabo 85 102,75 102,75
7 Rabo 84 102,00 102,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 26.00 24.00
Bredero eert. 16.80 18.30
11 Bredero 19.00 20.00
Breev. aand. 30,50 30.50b
Breev. eert. 26.00 24.50
LTV Corp. 2.00 2,10
5Nederh. 68-78 23.00 23.00
Rademakers 27.00 27.00
RSV. eert 0.56 0.57
7'«RSV 69 92.00 88.00

Parallelmarkt
Alanheri 23.10 22.70
Berghuizer 58.00 57.00
Besouw Van c. 49.20 50.00
Comm.Obl.F.l 100.20 100.30
Comm.OblF.2 100.20 100.30
Comm.Obl.F.3 100,40 100,40
De Drie Electr. 27,70 27,90
Dico Intern. 123.00 123,20
DOCdata' 30.10 30.10
Geld.Papc. 80.00 80.50
Gouda Vuurv c 90.50 90,50
Groenendijk 41.00 42.70
Grontmij c. 166.00 168.70
Hes Beheer ■ 265.00 270.00
Highl.Devel. 14.00 b
Homburg eert 4.50 4.50
lnfotheek Gr 27.00 27,00
Interview Eur. 8.20 e 830f
Inv. Mij Ned 58.50 58,50

leding 36,30

Kuehne-i-Heitz 38.00 38.30
LCI Comp.Gr. 50.70 53.00
Melle 256.00 257.00
Nedschroef 115.00 112,90
NewavsElec. 12,30 11.90
NOG Bellonds 28,80
Pie Med. 13.70 13.60
Poolgarant 10.35 10.30
Simac Tech. 20.00 20,60
Text Lite 5.90 6.20
Verkade Kon. 275.00 272.00 f
VHS Onr. Goed 20.00 20,10
Weweler 119.90 118,50

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jan 45,00 552 2.30 2.30
akzo c jul 150,00 217 5.30 4,20»
amro p okt 80,00 475 1.30 1.60
buhr c jul 75,00 1003 0,40 a 0,10
daf c okt 60,00 494 - 2,70
els c okt 70.00 305 6,80 6.60.
eoe c jul 270.00 300 45.00 44.501
coc c jul 285,00 229 30,00 29._<_J>
coc c jul 305,00 632 11,50 11,20. ,
coc c jul 310,00 318 8,00 7,70è .
coc c jul 320,00 408 2,60 2,70
coc c aug 320,00 340 6,30 5.70
coc p jul 305,00 364 1.60 1.40
coc p jul 310.00 396 3,10 2,70 i
coc p jul 315,00 468 5,20 5,00 i
coc p jul 320,00 251 7,80 7.70
goud p aug 370,00 271 5,20 4,90
hoog c jul 100,00 304 14,30
hoog c jul 105,00 546 10,70 12.00
hoog c jul 110,00 430 7,00 7,30
hoog c jul 115,00 596 3,70 4.80
hoog c ju) 120,00 349 2,00 2.30
hoog c okt 110,00 1128 11,80a 1330
hoog c okt 115,00 1181 9.50 10,70
hoog c okt 120,00 576 7,30 8,00
hoog c okt 125.00 279 5,60 6,30
hoog c okt 130,00 633 4,00 5,50
hoog p jul 105,00 325 0,60 0,50
hoog p jul 110.00 294 1,80 1.20
hoog p jul 115.00 404 3.80 3,00
kim c jul 50,00 498 3,10 3,00
kim c okt 50,00 467 430 4,10
kim c okt 55,00 309 2,10 2.10
nlv p nov 102,50 250 2,85 a 2,60
natn c okt 60,00 425 6,10 6,00
natn p okt 60.00 229 0,90 1.00
phil c jul 40,00 1223 1,40 1,20
phil c okt 45.00 895 130 130
phfl ~e 093 30,00 226 15,10 14,80-
-olie c jul 130,00 641 9,00 11,00"
olie c okt 130,00 367 10,80 12,20
olie c okt 140,00 927 4,70 a 5,80
olie c okt 150.00 222 1,80 2,30
olie p jul 140,00 1022 3,20 2.00
olie p okt 140.00 383 6,50 b 5,50
unil c jul 140,00 320 3,90 4,30
voc c jul 50,00 676 1,70 1.60
voc c okt 45,00 261 6,50 6,50
voc c okt 55,00 345 230 230 a

_* *

Overheid wil deel belangen afstoten
Investeringsbank
MIP heeft gefaald

Van onze redactie economie
DEN HAAG - „We moeten derealiteit onderkennen: de MIP is
niet geworden wat bij de oprichting in de bedoeling lag", aldus
president-commissaris van de Maatschappij voor Industriële
Projecten NV, prof. W. Dekker gisteren in Den Haag. Na op-
nieuw een verlies over 1988, ditmaal van 25 miljoen gulden, is
de Nederlandse overheid in onderhandeling met belangstel-
lenden voor de overname van minstens 8 procent van de aan-
delen, waarna de deelname van de overheid tot een minder-
heid beperkt wordt.
De Maatschappij die tot doel had de
industriële bedrijvigheid in Neder-
land met miljarden-injecties te sti-
muleren, kan zich dan omvormen
tot een commerciële participatie-
maatschappij.
Tijdens de algemene vergadering
van aandeelhouders werd een dag
eerder een definitieve omvorming
van de MIP goedgekeurd. In de
overgangsperiode zal de overheid
toch groot-aandeelhouder blijven
om de nodige rust te garanderen.

Bedrijven die een deelname van de
MIP in hun kapitaal hebben zouden
kopschuw kunnen worden, wan-
neer de zeggenschap over de kapi-
taalverschaffer plotsklaps drastisch
wijzigt. Ook in commercieel opzicht
is het voor de overheid van belang
de deelname in dit 'geesteskind van
de vroegere commissie-Wagner'
niet in een keer te gelde te maken.

„Aandelen van een bedrijf in liqui-
datie brengen geen cent op", aldus
Dekker.

economie

weekstaat
ned. bank

Veer speciale
Mening nodig
IjTERDAM - Het ziet ernaar
Oat De Nederlansche Bank
de komende week weer de
tt te hulp zal moeten komenpen speciale belening: Voor-

' 'ge belastingafdrachten in de
kan grootte van f5,5 miljard
p de markt dusdanig ver-pen, dat zij deze hulp van de
*ale bank niet missen kan.
Afgelopen week viel het te-

-1 wat tegen, waardoor een
jfde speciale belening nodig:Per 26 juni stonden de ban-
fB,s tot f9miljard in hetrood
* centrale bank, zo blijkt uit
►eekstaat.
Schatkist raakte behoorlijk

► Hieruit verdween per saldo

' miljard, waarna slechts f
900 miljoen resteerde.

*al salarisbetalingen aan on-
en ambtena-

-1 studiefinanciering en pen-
jjbetalingen sloegen een bres
* overheidsfinanciën.

Schone brandstofcel

Soort super-allesbrander

ECN ontwikkelt
brandstofcel

Een vijftigtal ECN-medewerkers
is vier jaarbezig geweest met het
onderzoek naar energie-conver-
sie. Het onderzoekswerk voor de
brandstofcel maakt deel uit van
een nationaal programma, dat in
hoofdzaak door het ministerie
van Economische Zaken wordt
gefinancierd. ECN is de hoofd-
uitvoerder van het programma,
waarvan de kosten tot dit mo-
ment dertig miljoen bedragen.
Ook de Europese Gemeenschap

en het ministerie van VROM
hebben enigszins bijdragen aan
het project. Het ECN werkt sa-
men met het Institute of Gas
Technology in Chigago.

"Medewerkers van het Energie-onderzoek Centrum Neder-
land werken aan de opbouw van de brandstofcel. Hiermee
wordt door een reactie van waterstof en zuurstof recht-
streeks elektriciteit geproduceerd.

Schaalvergroting
Voor schaalvergroting van het
systeem, de ontwikkeling een in-
stallatievan één megawatt is nog
eens vijftig miljoen nodig. Vijf-

tien a twintig miljoen moet van
de industrie komen. Het ECN
onderhandelt al met bedrijven in
binnen- en buitenland.
In de transportsector wordt al
gebruik gemaakt van brandstof-
celsystemen, onder andere bij
een bus-experiment in Amster-
dam. Die zijn echter gebaseerd
op een ander systeem en niet ge-
schiktvoor grootschalige elektri-
citeitsproductie en voor decen-
trale warmte-krachtkoppeling.

Zonne-energie
De voor het proces benodigde
waterstof kan worden gevormd
uit aardgas of kolengas. Op de
langere termijn acht ECN het
niet onwaarschijnlijk dat de che-
mische stof wordt geproduceerd
uit zonne-energie. Daardoor
komt een volledig milieuvrien-
delijke en duurzame vorm van
energie-produktie binnen be-
reik.

Grote fusie in advocatenwereld
AMSTERDAM - Van Doorne & Sjollema, advocaten en notaris in
Amsterdam, Rotterdam en Willemstad (Curagao), en Nolst Trinité,
advocaten en notarissen in Rotterdam en Brussel, zijn in bespreking
over een volledige fusie van hun maatschappen per 1 januari 1990.
Dat hebben derespectieve maatschapsvoorzitters mr. J.R. Glasz en
mr. G.M.C.C. Bruyninckx gezamenlijk bekendgemaakt.
In totaal werken er bij de twee maatschappen 400 mensen, van wie
187 advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen. De kennis, de
specialismen en de cliëntenkringen overlappen elkaar in velerlei op-
zicht. De maatschappen zijn dan ook de overtuiging toegedaan dat
door de fusie een krachtig, op breed terrein werkzaam kantoor ont-
staat, datbeter dan de afzonderlijke kantoren kan voldoen aan de toe-
nemende vraag naar specialistischejuridischedienstverlening, zowel
nationaal als internationaal.

Commissarissen
Sanders gaan met

Gamma praten
AMSTERDAM - De commissaris-
sen van Sanders Behang gaan don-
derdag praten met Gamma Holding.
President-commissaris H.J.G. de
Regt heeft dat meegedeeld. Gamma
Holding, een textielonderneming in
Helmond, wil Sanders overnemen,
een plan waar de directie van San-
ders het geheel mee eens is, maar
waartegen de commissarissen half
junibij monde van de president lie-
ten weten grote bezwaren te heb-
ben.
Intussen heeft de ondernemings-
raad van Sanders zich achter de di-
rectie geschaard en bovendien werd
maandag bekend dat Gamma het
pakket aandelen Sanders heeft
overgenomen van het Nederlands
Economisch Centrum en Bobel,
waardoor Gamma nu 63 procent in
handen heeft van de behangselpro-
ducent uit Delfgauw.

De Regt zei wel een aantal voor-
waarden te hebben alvorens mee te
willen werken aan het opheffen van
de beschermingsconstructie, die de
aan de beurs genoteerde Sanders nu
nog tegen ongewenste overnemers
in stelling kan brengen. Sanders
heeft preferente aandelen uitstaan
bij een stichting.
De Regt wil dat de huidige directie
wordt uitgebreid. Verder wil hij toe-
zeggingen over de werkgelegenheid
op wat langere termijn en wil hij een
goed plan op tafel hebben, waaruit
duidelijk wordt welke voordelen
het voor Sanders kan hebben om
onder de vleugels van Gamma te-
recht te komen.
Algemeen directeur W. Boelhouwer
van Gamma zei niet te willen voor-
uitlopen op de uitkomsten van het
gesprek.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 27-6-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.280/26.780
vorige ’ 26.360-/ 26.860, bewerkt ver- I
koop ’ 28.380, vorige ’ 28.460 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 340/ 410, vori-
ge ’ 340/410; bewerkt verkoop ’ 450
laten, 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) 152,75 157,75
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) 128,60 133,10
Zweedse kr. (100) 32,00 34,50
Noorse kr. (100) 29,60 32,10
Deense kr. (100) 27,65 30,15
Oost.schill.(lOO) 15,70 16,30
Spaanse pes.(lOO) 1,69 1,84
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,75 51,75
Joeg dinar (100) 0,01 0.03

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,20275-20525
Brits pond 3,4295-4345
Duitse mark 112,660-710
Franse franc 33,185-33,235
Belg. franc 5,3825-3875
Zwits. franc 131,060-110
Japanse yen 156,11-156,21
Ital. lire 15,580-630
Zweedse kroon 33,225-33,275
Deense kroon 28,935-28,985
Noorse kroon 30,870-30,920
Canad. dollar 1,84525-84775
Oost. schill 16,0050-0150
lers pond 2,9990-3,0090
Spaanse pes 1,7680-7780
Gr. drachme 1,2700-3700
Austr.dollar 1.6850-6950
Hongk.dollar 28,15-28,40
Nieuwz.doUar 1,2740-2840
Antill.gulden 1,2200-2500
Sunn. gulden 1,2200-2600
Saudische nal 58,65-58,90
Ecu gulden 2.3300-3350
INDEXAmsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=1001
algemeen 196,00 197,00
id excl.kon.olie 192,90 192.70
internationals 193,10 195,20
lokale ondernem. 201,90 201,50
id financieel 143,80 143,50
id niet-financ. 259,20 258,70
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 251,70 253,00
id excl.kon.olie 237,20 237,00
internationals 256,30 259,10
lokale ondernem. 247,00 246,50
id financieel 183,40 183,00
id niet-financ. 308,10 307,50
Stemmingsindex (1987 = 100)
algemeen 190,90 190,60
internation 195,20 196.60lokaal 190.20 189,60
fin.instell 152.00 151,40
alg. banken 149,00 148,70verzekering 153,90 153,20
niet-financ 202,50 201,90
industrie 191,50 191,10
transp/opsl 245,90 246,40

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In hj_t telefon^
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 152.30(152,00)
Kon. Olie 140.40-142.50 (140,40)
Philips 39,70-39,90 (39,80)
Unilever 143.00-144,10(143,00)
KLM 51,80-52.00 (52,00)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2517.83 1188.39 210.41 970 65
Hoogst 2544.95 1204.72 212.42 981.81
Laagst 2507.40 H80.47 209.87 966.11
Slot 2526.37 _ 192.59 211.77 974.42
wriiïs +H" +921 +1"24 +630

Woensdag 28 juni 1989 "7Limburgs dagblad |



Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VOO
17.00 »»My little pony. Tekenfilmse-

rie. Afl. De terugkeer van Tambelon
(I)(herh.).

17.10 Superted. Tekenfilm. Afl. Su-
perted en de gorilla's, (herh.).

17.25 Magnum. Amerikaanse detecti-
veserie met Torn Selleck in de hoofd-
rol. Afl.: Het geld van Garwood Hudd-
le. Een bankrover ontsnapt als hij
hoort dat zijn kleinzoon ontvoerd is.
Hij vraagt Magnum en Higgins hem te
helpen, (herh.).

18.20 Brommer en motor. 10-delige
serie over brommers en motoren in

/Nederland. Presentatie: Caroline
Tensen. Afl. 7: Recreatie.

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

19.25 Family Ties. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Droomafspraak. Jen-
nifer is niet blij met de avances van
Simon, want ze is verliefd op Roger.
Als Simon haar voor een feest uitno-
digt, ziet ze een kans Roger te ont-
moeten.

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

Afl.: Het recht in eigen hand. Crockett
en Tubbs worden gevraagd lid te wor-
den van een groep ex-agenten, die
het recht in eigen hand willen nemen.

21.25 Veilig vrijen op vakantie '89.
21.50 Nieuwslijn. Actualiteitenru-

briek. Presentatie: Jaap van Meekren
en Joop Daalmeijer.

22.15 Veronica Sport. Sportrubriek.
23.00 China Beach. Amerikaanse se-

rie. Afl.: De onderscheiding. Boonie
krijgt een medaille voor haar heldhaf-
tige optreden en devader van Wayloo
komt naar de uitreiking, dus een con-
frontatie met zijn dochter kan niet uit-
blijven.

23.51-23.56 Journaal.

" Larry Manetti, Roger E. Mosley en Torn Selleck in 'Mag-num. (Nederland 2 - 17.25 uur)

Duitsland 1
09.45 ARD-Ratgeber. Urteil des Mo-

nats.
10.00 Heute.
10.03 Wunder der Erde.
10.50 (TT)Ein gemachter Mann.
12.10 Report.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.15 Moskito - nichts sticht besser.
Kinderprogramma. Vandaag: stelen
en de kleine criminaliteit.

14.00 Tagesschau.
14.05 Aus der Disney-Werkstatt. Big

Boy - der aus dem Dschungel kam,
Amerikaanse speelfilm uit 1973 van
Robert Scheere, met Tim Conway,
Jan-Michael Vincent, John Amos e.a.

15.35 Sinha Mo.\ca - Die Tochter
des Sklavenhalters. Braziliaanse tv-
serie. Afl. 151.

16.00 ARD-Sport extra. Voetbal: EK
dames, halve finale, Duitsland- Italië.
Verslaggever: Sabine Töpperwien.
(In de pauze: ca 16.40-16.50 Tages-
schau).

17.35 Einzatz in Manhattan. Serie.
Afl.: Ein entscheidender Fehler.

18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.47 Reclame.
18.52 FelicitasaufleisenPfoten.Se-

rie. Afl.: Das Gewissen.
19.25 Polizeiinspektion 1. Serie. Afl.:

Einmal im Leben.
19.58 Heute im Ersten.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Krimi-Sommertheater. Zeugin

der Anklag, Amerikaanse tv-film uit
1982 van Alan Gibson, met Ralph Ri-
chardson, Deborah Kerr, Beau Brid-
ges e.a.

21.55 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.

23.00 Rafael Kubelik. Eine Begeg-
nung. Filmportret van de dirigentKu-
belik.

00.15 Tagesschau.
00.20-00.25 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Tony Curis, Susan George en Michael McStay in 'Die 2. (Duitsland 2 - 22.00 uur)

Duitsland 2
09.45 ARD-Ratgeber, Urteil des Mo-

nats
10.00 Heute.
10.03 Wunder der Erde.
10.50 (TT)Ein gemachter Mann.
(herh.).

12.10 Report.
12.55 Persoverzicht.

13.00 Tagesschau.
14.55 ""Teletekst-overzicht.
15.15 ZDF - Ihr Programm. Mit dem

Glückstelefon, spelprogramma.
15.25 Heute.
15.28 Die Muppets-Show. Gast: Bob

Hope.
15.50 Der Stem des Marco Polo. Tv-

serie voor de jeugd.Afl.: Der Panzer-
schrank, met Nicola di Pol, Cbiara
Dorado, Giuseppe Tonini e.a.

16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.
Presentatie: Dirk Chatelain.

16.25 Hals über Kopf. Duitse jeugd-
serie. Afl.: Die Erbtante. Met: Richard
Gutmann, Niels Hansen, Sabine Her-
ken e.a. (herh.).

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

17.10 ""Tele-lllustrierte. Actualitei-

ten, sport en amusement.
17.40 Schloss zu vermieten. Franse

tv-serie. Afl.: Die glücklosen Experten
1). Met Annie Girardot, Jean-Luc Bi-
deau, Patrick Prejean e.a. Na 18 uur

18.10 ""Lottotrekking.
18.15 Schloss zu vermieten. Franse

tv-serie. Afl.: Die glücklosen Experten
2).

18.56 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.25 Sommerfestival im ZDF. Die

Didi-Show. Gags en sketches mit
Dieter Hallen/orden. Gast: Norbert
Blüm.

20.00 Kaum zu glauben. Die Crazy-
Show met Pit Weyrich.-

-20.45 Studio 1. Sporen, feiten en ach-
tergronden. Presentatie: Bodo H.
Hauser.

21.30 Heute-Journal.
22.00 Die 2. Amerikaanse serie. Afl.:

Geschafte mit Napoleon,met Tony
Curtis, Roger Moore, Susan George
e.a.

22.45 Kontext. Das Kreuz mit der Mo-
ral. Katholische Sexualethik heute,
documentaire over het hedendaagse
standpunt van de Katholieke Kerk te-
genover het gebruik van de pil, porno
en 'vrije liefde.

23.15 Sommerfestival im ZDF. Die
Strasse der Spiegel, Italiaanse speel-
film uit 1982van Giovanna Gagliardo,
met Nicole Garcia, Milva, Heinz Ber-
ment e.a.

00.40 Heute.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-aOonnees
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma

"" = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

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

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

RADIO
Radio 1:95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98 7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19.00) - FM 6 er
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. 56: Werkje voor Sandy.
17.25 Juke Box.
17.30 Arnold. Amerikaanse serie. Afl.

85: Groen haar, met Conrad Bain,
Gary Coleman, Todd Bridges e.a.
(herh.).

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl. 214.

(herh.).
18.05 Medina. Detective-reeks voor

kinderen. Afl. 43: Hoger, lager, foet-
sie, met Paul Ricour, Lea Couzin, Jan
Reusens e.a. (herh.).

18.35 De tovenaar van Oz. Japanse
animatieserie naar de boeken van
Frank Baum. Afl. 5: De schone sla-
pers, (herh.).

19.00 Jessie'splace. Aflevering uit de
Engelse jeugdfilm-serie 'Dramarama'
van Richard Bramall, met Dominique
Barnes, Jeff Ward e.a.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Pak de poen. Loterijshow vanuit

het Amerikaanse Theater. Presenta-
tie: Luc Appermont.

21.25 Een zaak voor twee. Duitse de-
tective-serie. Afl. 49: Levenslang voor
een dode, met Günther Strack, Claus
Theo Gartner e.a

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

sen.
22.45 Japan. De verlokking van het

Oosten. 5-delige documentaire serie
over de Japanse cultuurgeschiede-
nis. Afl. 1:. Boeddha en Kami (VII -
Xlle eeuw), (herh.).

23.40-23.45 Coda. Liefde van Luce-
bert.

België/TV 2
-19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie, met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Afl.
772: Janice krijgt waar ze om vroeg.
Op aanraden van Debbie gaat Caroli-
ne Doug opzoeken.

19.23 Superkat en Supermuis. Te-
kenfilmserie. Afl. 13.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Rondom de mensaarde. 14-

-delige serie over weer en klimaat,
over de invloed die ze hebben op het
leven van de mensen, zowel in de in-
dustrielanden als in de ontwikkelings-
landen. Vooral een onderzoek in hoe-
verre de mens een invloed kan heb-
ben op de atmosfeer rondom de men-
saarde. Samenstelling en presenta-

tic.: Wim Offeciers. Afl. 3: Stormweer.
20.50 Op het terras. Vakantiepro-

gramma, seniorenmagazine, (herh.).
21.30 Uitgelezen - over cultuur en

ethiek. Erick Defoort spreekt met de
auteursArnold Cornelis, Gerard Bodi-
fée (Ruimte voor vrijheid) en Wim
Thijs (De deugd weer in het midden).

22.20-23.20 Container. Praatpro-
gramma over beschaving. Thema:
Theatraliteit. Presentatie: Lieven De
Cauter en Bart Verschaffel.

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15 La boïte
aux images, tekenfilms met o.a. Mame-
mo, Hello Kitty, Alic au pays des mer-
veilles. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir,
Waalse actualiteiten. 19.30 Journaalen
weerbericht. 20.00 Le joyau de la cou-
ronne, 15-delige Engelse serie naar
een roman van Paul Scott. Afl. 1: Au-
dela de la rivière (2), met Matyelil
Gibbs, Om Puri, Art Malik e.a. De span-
ning stijgt tussen Daphné's Indische
vriend Hari Kumar en de racistische po-
litieambtenaar Ronald Merrick, die bo-
vendien zelf ook verliefd is op Daphné.
21.00 Au nom de la loi, juridisch maga-
zine. 22.00 Coup de film, nieuwe films.
22.15 Uitslagen nationale loterij. Aan-

si.: Alice, Europees magazine. 23.05
Paardenkoersen, laatste nieuws en
weerbericht. 23.35-23.45 La pensee et
les hommes.

programma's woensdag televisie en radio

Nederland 1
EO
10.00 Vrouw-zijn. Gevarieerd maga-

zine voor vrouwen.
10.45 TV-fruitmand. Programma met

geestelijke liederen. Presentatie: He-
leen van Dijk.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.00 Westbrook Hospital. 7-delige
serie. Afl 1: Partners. Een ambitieuze
krantenmagnaat stemt er moeizaam
mee in een geldbedrag te schenken
aan de kinderafdeling van West-
brook. Dan komt hij zelf in dat zieken-
huis terecht.

15.25 Ronduit muziek. Gospelpro-
gramma.

15.35 De weg terug. Amerikaanse
speelfilm, met Lassie, JeeAllan, Jack
de Mave e.a. Bij het redden van een

meisje raakt Lassie zo gewond, dat
ze haar geheugen kwijtraakt en weg-
loopt. Scott gaat naar haar op zoek.

17.00 Dr kan nog meer bij. Kinder-
programma.

17.30 Journaal.
17.44 Tijdsein Buitenland. Commen-

taar op de buitenlandse politiek door
Aad Kamsteeg.

18.30 Gestrand in het zand. 7-delige
serie. Afl. 1: pech. Tijdens een tocht
door de woestijn krijgen Jessie, Sop-
hie en hun vader autopech.

19.00 Journaal.
19.18 Ronduit radar. Jongerenmagzi-

ne.
19.45 Bunkeren. Actualiteitenpro-

gramma.
19.55 De Campbells. Canadese se-

rie. Afl.: Terug naar Schotland. James
Campbell krijgt een brief, waarin staat
dat hij terug naar Schotland moet
voor een erfenis.

20.20 Extremadura. Het vergeten

woud van Spanje, documentaire over
de natuur van de Spaanse streek Ex-
tremadura.

21.17 Overal en nergens. Magazine.
Afl.: Vader en zoon expeditie, docu-
mentaire over een bergexpeditie in
Josimiete.

22.03 Metterdaad bedankt! reporta-
ge over enkele projecten in Israël.

22.30 Journaal.
22.40 Tijdsein. Actualiteitenmagazi-

ne.
23.10 Ars musica. Muziekprogram-

ma. Vanavond: Wiener Philharmoni-
ker 0.1.v. Heinz Wallberg met werken
van Mozart en Beethoven.

23.35-23.40 Tenslotte. Slotwoord
door de heer P.Prijt uit Eindhoven.

" DanaDelany en Tim Ryan in 'China Beach'. (Nederland
2 - 23.00 uur)

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 dovenen slecht-
horenden.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.58 Woef. 4-delige serie. Afl. 3. Als

Eric in de bibliotheek zit te studeren
en opeens in een hond verandert is
het met de rust in de bibliotheek ge-
daan.

19.23 Get Back. Serie terugblikken
op de popjaren '60 en '70.

20.00 Journaal.
20.29 3e Eurovisie-wedstrijd voor

jonge dansers. Rechtstreekse finale
vanuit het Palais de Congres te Pa-
rijs. Presentatie: Zizi Jeanmaire en
Alain Duault.

22.46 Journaal.
22.56 Den Haag Vandaag. Parle-

mentaire rubriek.
23.43-23.48 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

België/Tele 21
19.00La pensee et les hommes. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Dance
for your live, ballet ten bate van het
AIDS-onderzoek. 20.30-22.15 Derde
Eurovisie Concours voor jonge danser,
live vanuit het Palais des Congres te
Parijs.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 La Porteuse de
Pain. 16.30 Terroir En Bouche. 16.45
Récréation. 17.30 Des Chiffres et des
Lettres. 17.55 Brèves et Météo Euro-
péene. 18.00 Le serin du Major. 19.30
Papier Glacé. 20.00 Journal Télévisé.
20.30 Finale du 3e Concours Eurovi-
sion des Jeunes Danseurs. 22.15 Por-
trait d'artiste Suisse. 22.45 Continents
Francophones. 23.15 Pyrénées, Piri-
neos. 23.45 Santé visions. 00.15-00.30
Musiques Classique.

Radio 1 radioElk heeluur nws. 7.04 VARA Radio
I Woensdageditie. (NOS: 7,30
Nws.) 12.55 Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.09 TROS Aktua.
13.25 Journalistenforum. 14.06
TROS Klantenservice. 15.45 Hallo
met de TROS. 16.06 Tijdsein.
18.45 Waar waren we ook alweer?
18.57 EO-Metterdaad Hulpverle-
ning. 19.02 Hobbyscoop 19.30Ak-
koord. 20.02 Langs de lijn. 22.03
Podium van de Nederl. lichte mu-
ziek. 23 06 Met hetoog op morgen.
0.02 Volgspot. 1.02Romance. 2.02
Clair-Obscur. 4.02 Nachtexpress.
6.02 In 't voorbijgaan. 6.07-7.00
Vandaag... donderdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7 04 Ook Goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 12.04Will wil wel. 14.04Te-
rug in de tijd. 15.04 Nederland Mu-
ziekland. 17.04 Hier en nu. 18.04
De wereld zingt Gods lof. 18.53In 't
voorbijgaan. 19.04 Water en vuur.
20.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 De morgen-
stond. 7.04 Ronduit Music-time.
9.04 Muziek motief. 10.04 Expres-
so. 10.57 EO-Metterdaad hulpver-
lening. 11.04 Country trail. 12.04
Praise. 13.04 Toga Party. 1404
Nozems-a-gogo. 16 04 Janssen &
Jansen. 17.04Ronflonflon met Jac-
ques Plafond. 18.04 Driespoor.
19.03 Het Front. 20.03 La Stampa.
21 03 De Wereldontvanger. 23.03-
-24.00 Stompin'.

Duitsland 3 West
15.30 Teletekstoverzicht.
15.50 Das Geheimnis der Stahleren

Stadt. Speelfilm voor de jeugd naar
een boek van Jules Vernes.

17.15 Australien-Express. 10-delige
Western-serie. Afl.: Auf Freiersfüs-
sen.

18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Mittwoch urn 8.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Eff-Eff. Hobbymagazine.
22.30 Rückblende. Vor vierzig Jahren- Zensur findet nicht statt, documen-

taire over de censuur opde filmindus-
trie.

22.45 Ohne Datenschutz. Franse
speelfilm uit 1978 van Michel Deville,
met Fran**„cois Marthouret, Roger
Planchon, Anna Prucnal e.a.

00.30-00.35 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 25.

09.00 Schooltelevisie.
16.30 Informatieve serie.
17.00 Avanti, avanti. Cursus Ita-
liaans. Les 12. (herh.).

17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 25. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Das Geheimnis des 7. Weges.

Jeugdserie naar een boek van Tonke
Dragt. Afl. 13: Der Schatz.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht.
20.10 Der Sonne entgegen. Serie.
Afl. 12: Hochzeit mit Hindernissen,
(herh.).

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Guten Abend aus... Bad Mun-
ster am Stein-Ebernburg, amuse-
mentsprogramma met artiesten
rechtstreeks vanuit het Kurhaus.

22.15 Ein schoner November. Ita-
liaans-Franse speelfilm uit 1968 van
Mauro Bolognini, met Gina Lollobrigi-
da, Paolo Turco, Gabriele Ferzetti
e.a.

23.40-23.45 Laatste nieuws.

satell
RTL Plus

06.00 Hallo Europa - Guten Morgen
Deutschland.

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

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

10.45 Tekenfilm.
11.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanser serie. Afl.: Tödlicher Augen-
blick.

11.45 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht.

12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns.
13.05 Dennis. Amerikaanse teken-

filmserie. Afl.: Million de menace.
13.30 California Clan. Amerikaanse

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

15.00 Wimbledon - live. Presentatie:
Ulli Potofski. Commentaar: Gerd Sze-
panski, Petra van Oyen en Burkhard
Weber

17.55 RTL Aktuell.
18.45 RTL Aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Kampfstern Galactica. Ameri-
kaanse serie.
Afl.: Kontakte zur Ende.(2).

20.15 Die Schwarze Serie bei RTL
Plus. Serie middaadfilms.

21.50 Wimbledon. Samenvatting.
22.30 RTL Aktuell.
22.40 Die Woche. Live talkshow met

Geert M'uller-Gerbes.
23.45 Staranwalte. Tricks, Prozesse-

L.A. Law, Amerikaanse serie. Afl.:
Der verlorene Bruder.

00.35-00.40 Betthupferl.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 «Lassie. Afl.: Das Kange-
ruh. 09.35 Kimba, der weisse Löwe.
Afl.: Expedition Tonga. 10.00 SAT 1
Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.: Bit-
tere Erfahrungen. 10.50 Teletip Natur.
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Kaiserjager,
Oostenrijkse comedie uit 1956 van Willi
Forst, met Adrian Hoven, Erika Rem-
berg, Gunther Philipp e.a. Aansl. teken-
films. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr Ho-
roskop. Aansl.: Programma-overzicht.
14.05 Niklaas, ein Junge aus Flandern.
Afl.: Anekas Geburtstag. 14.30 Cat-
weazle. Afl.: Sommerfreuden. 14.55
Der Goldene Schuss. 15.05 General
Hospital. Afl.: Tauschungen. 15.50 Te-
letip Gesundheit. 16.00 «Pat und Pata-
chon. Afl.: Ein segensreicher Schwin-
del. 16.25 Der Goldene Schuss. 16.35
Bonanza. Afl.: überfall in Alkali. 17.25
Teletip Markt. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45
Programma-overzicht. 17.50 Automan.
Afl.: Reise ohne Wiederkehr. 18.45
SAT 1 Bliek. 19.00 Glücksrad. 19.30
Carson & Carson. Afl.: Obszöne Schrif-
ten 20.25 SAT. 1 WETTER. 20.30
Spenser. Beredtse Schweigen. 21.25
SAT. 1 BLICK. 21.30 Doe grofie At-
traktion, Amerikaanse speelfilm uit
1960, deel 1 van James B.Clark met
Esther Williams, Cliff Robertson, Nehe-
miah Persoff, Peter Capell, Robert
Vaughan, Carol Christensen, Renate
Mannhardt e.a. 23.35 SAT 1 Bliek.
23.45 Gefrier-Schocker. Afl.: Besucher
aus dem Jenseits, Amerikaanse gru-
welserie van Peter Sady, met Kathryn
Leigh Scott, Simon MacCorkingsdale,
Gareth Thomas, Mia Nadasi, Stanley
Lebor e.a. 00.35-00.45 Programma-
overzicht.

SSVC
12.30 For Schools: Words and Pic-

tures. Afl.: The Bad Tempered La-
dybird.

12.45 For Schools: Seeing and
doing.

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

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

13.30 Cricket. Hoogtepunten.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Wimbledon '89. Live uitzen-

ding.
17.10 Windfalls. Natuurprogramma.
17.25 The Lowdown. Afl.: Hot Off the

Press.

17.50 Home and Away. Docum
re.

18.15 Emmerdale Farm. Serie..
18.40 News and Weather.
18.55 Entertainment BFG. d

senteerd door Rory Higgins.
19.05 The Cook Report. VerhaK

iemand, ergens ter wereld, niet'
wij die kennen.

19.30 Conoration Street. Serie.
19.55 A Ticket to Ride. Nieuwe!
20.45 That's love. Tweedelige

sche serie met Jimmy Mulville e"
na Hardcastle.

21.10 L.A. Law. Nieuwe serift
Hey, Lick Me Over.

22.00 New and Weather.
22.30 How To Make A Royal DM

Officer. Korte film over de tfl
van NATO officiers.

23.20-00.20 Wimbledon '89. »
punten van de wedstrijden v.W
daag.

Sky Channel
06.30 European Business Ch*

Zakennieuws. «
07.00 The DJ Kat Show. Orfj

ningsprogramma voor kindere^
09.30 Panel pot pourri.
11.00 The Sullivans. Australisch

miliesehe.
11.30 Sky By Qay.
12.30 A Problem Shared. Persö

advies.
13.00 Another World. Amerika

dramaserie.
13.55 Landscape Channel. 'beelden met muziek.
14.50 As The World Turns. D*

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

16.45 The Littles. AnimatiereeW
17.00 Countdown. Pop.
18.00 Eurosport overzicht.
19.00 Trans World Sport.
20.00 Voetbal. Jeugdtoernooi. I
21.00 U.S. MastersGolf.
22.00 Wielrennen.
23.00 WK Voetbal. WK. reeksfij
01.00 Eurosport overzicht.
01.30 Arts Channel. KunstproJ

ma's
04.30 Landscape Channel. 'beelden met muziek.

Super Channel
07.00 World news and bv?

hour. Nieuwsberichten afge**l
met zakelijke informatie.

08.00 The Mix. Pop.
15.30 The Global Chart Show-
rademuziek.

16.30 Hot Line live. Spelprogra1*18.30 Transmission. Pop.
19.30 Richard Diamond. DeW*

serie.
20.00 Tulsa. Amerikaans drarnfl

Stuart Heisier uit 1949, met JHayward, Robert Preston en Öi
lis.

21.35 Euromagazine.
21.45 World news. In de Nedefl

taal.
22.00 Burke's Law. Detective

met Gene Barry e.a.. j
22.55 The professionals. Avorn

serie.
00.00-03.00 World News and 1

ther followd by The Mix.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control. Spel.
12.30 XPO. Nieuwe clips.
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. The Cris«»
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek- >
19.00 MTV At The Movies. V

briek van Ray Cokes.
19.30 Remote Control. Spel.
20.00 US Top 20 Countdown-
-22.00 VJ Cristiane Backer.'
22.45 The Coca Cola Report-
-23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV Eurobreakout.
01.00 MTV Spotlight.
01.30 Club MTV. Dansmuziek-
-02.00-07.00 Night Videos. CW

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 8.00
Nws 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws. 8.45 Te Deum Lau-
damus. 9.15 Onder de hoogtezon,
pastoraal-muzikaal programma.
10.00 Orkestpalet. Het Noordelijk
Filharm. orkest met orgel en piano.
11.30 Pianomuz. 12.00 C.P.E.
Bach herdacht (XVII slot.). 12.36Promenade: Hongaarse rhapso-
diën. 13.00 Nws. 13.02 Lunchcon-
cert. 14.00 Songs of praise. 14.30
Solisten. 15.00 In de kaart ge-
speeld. 17.00Jacco'skeus, operet-
te- en musicalmuziek. 18.00 Nws.
18.02 CeDéa. 20.00 Nws. 20.02
Holland Festival Journal. 20.10 Ro-
mantisch concert. Radio Symfonie
Orkest met hobo. 22.30-24.00Voor
het stil wordt en wat later.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Meesters in
muziek. 10.00TROS Postbus 270 -Gerard de Vries. 11.00 De duvel is
oud. 12.00Nws. 12.05 Het oog van
de naald 13.00 Nws. 13.10 NOS
Wereldwijzer. 14.00 Wijzer op 5.
15.00 Meer over minder. 16.00
TROS Schlagerfestival. 17.00 Die-
renmanieren. 17.40 Basicode 3 -magazine 17.55 Meded. en Schip-
persbenchten. 18.00 Nws. 18.10
TROS Kinderforum op vakantie.
18.20 uitzending van de PPR.

18.30 Tempo Doeloe. 19.00 Progr.
voor buitenl. werknemers. 20.30
Geschiedenis van Instellingen van
de Sovjet-Unie. 21.00 Financieel
management. 21.30 Van quantum
tot quark 22.00-22.30 Op zoek
naar de Trojaanse oorlog.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-
weerber 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties. 17.55 Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
600 Nws. 6.05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nws., 7.30 Nws
en R.V.A.-ber.) 8.00 Nws. 8.10Kof-
fers § co. 10.00 Nws. 10.03 Hef
schurend scharniertje. 10.08 Het
eerste bedrijf. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg 1989. 13.00 Nws.
13.10 Made in Germany. 14.00 Di-
lemma. 17.00 Focus. 17.10 Rijs-
wijckfoon (18.00 Nws). 20.00 Fun-
ky Town. 22.00 Nws. 22.05 Jazz
Kaffee 23.30-6.00 Nachtradio.
(0 00, 5 00 en 5.30 Nws.)

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7.IS*JÏkasten. 7.45 VeranstalW")!
der. 8.30 Für dieKranken *j
sikexpress. 10.00-12.00 9
gelegt. 12.00 Musik ttf'j
12.15 VeranstaltungSf^
13.00 Frischauf. 14.05 Jsj
heute:Lieder, Chansons " |
15.00 Nachmirtagsstudi°-J
18.00 BRF-Intern. 18.10H
nachrichten: BRF-AktueHj,
20.05 Orgel- und Chorm"*'

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9-<*>J
wie kein anderer. 11.00 'elf. 12.00 Is jan Ding. 14;j/
16.00 Entenjagd. 17.00M" .17.50 Sport-Shop. 18%».
duell. 19.00 Neunzehn 'A
zwanzig: Das ist neul: <* t
dies. 21.00 HörerwünsC"1 'Musik Non-Slop.

WDR 4
4.05 Radiowecker. b%>e
melodie. 9.05 Musikpaj", J
Gut Aufgelegt. 14.05 A" tó
menade. 15.00 C9a7K
16.05 Heimatmelodie V
sik-Express. 20.05
Broadway und Kudanrx^
sik zum Traumen. 22■JU
press.

Limburgs dagblad
Woensdag 28 juni 1989 "8



George McCrae
IVBEEK - George McCrae,
fit méér dan tachtig landen
* hoogste regionen van de
Sfade met 'Rock your baby',!" aanstaande zaterdag-
S op in het Spaubeekse El
ï°- Pikante bijzonderheid is.cCrae meteen na dit optre-
lJ1* de Limburgse contreien
J}l aan een tournee door
Europa. Een nieuwe single

\ *\ nieuwe elpee zijn de inzet
C^eze muzikale trip, die op-
irv werd voorbereid door
lj,ae's manager, Charly Prick
L^stricht. De Amerikaanser is in Limburg trouwens
ijonbekende. Eerder, begin
Sr. stond hij in de Heerlense
1* schouwburg voor de micro--8 van RTL.

ftorge McCrae: zaterdag
PPaubee/c.

Piet Knarren
ijj^NEN - Trompettist Piet
lsweri uit Schinnen is op
ii^ag 2 augustus met drie
isoers (Cara Mia, Rosalie en
IjJ^thoutyour love) te zien en
*D e-!? biJ de Evangelische Om-
iL.'Je E.O. maakte hiervoor
li t*n opnamen in de Florahal

Piet blijft ook op
h: Kebied een bezige muzika-

iiC' Van hem, zijn gouden
en het Bianco Cnor ver"

dezer dagen bij de Ham-
»ie,e firma Teldec een cd en

'öouee' e produktie daarvan
'fSn een groot aantal num-

die P'aat zVn van Chris-
i. rj . n- Niet de eerste de bes-
lat?.6 internationale showbizz,. u ri,hn (getrouwd met Erica

fe. duo Gitti & Erica)
I» v ' m het verleden bijna alle°°r Mireille Mathieu.

Chessnuts
S (_T 9mdat het uitgaanscen-
V be in Beek een jaar be-J«L S°°ien ze daar komend
* stld_alle remmen los. Vrij-
af at een 'Tropical Beach
JV» .^ een swingend optre-
Sn-.1 'Rossa Nova' op pro-
H>. ' 2aterdag gaat het feest
W.f et een 'Globe Saterday
ty. r^., Ul!' en zondagavond gaat
? vi.ft2lkaal terug naar de ja-
S, v \t Rock & roll- petti"
i bek-f tlc,uiven en muziek door<its- *ende band 'The Chess-

Spel zonder grenzen' zonder Nederland
&?nze rtv-redactieSd f_ N " Nederland zal ko-

_?. st_w Wlnterseizoen opnieuw
"efnat^ oeïen lat«ngaan bij hetS£ïWe 'Spel zonder6rl4en?eNCRV, die in hetE? vOor Hee^s met ditprogram-b? Adi draad kwam, moet
f l(3miri-f^brek aan voldoendesfeten nle? anden_faal laten

*'" Gron?ctsland- Italië, Portu-
SC___^ nttanié en wellicht

ook België (maar daarover moet
door BRT en RTBF nog overeen-
stemming worden bereikt) zul-
len met hun teams wel weer in
het internationale strijdperk tre-
den.

In Duitsland gaat het eerste tv-
net ARD aanstaande zaterdag 1
juli met voorronden van start.
Jürgen von der Lippe is de 'cap-
tain' voor de ploeg van Bad Sal-

zuflen en Mary (van het duo
Mary & Gordon) voor die van
Ankurn. Michael Schanze pre-
senteert de Duitse voorronden
van 'Spel zonder grenzen', die
ookplaatsvinden op 15 en 29 juli.
Op 12 augustus wordt beslist wie
Duitsland komend seizoen verte-genwoordigt tijdens dit interna-
tionale spelprogramma. Dan
vindt de finale plaats vanuit hef
Amphi-theater in Kanten.

Dieuwertje
naar RTV,
Henny ook
bij TROS
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Dieuwertje
Blok stapt over van de Vara
naar de nieuwe commercië-
le zender Radio Télé Vero-
nique (RTV). Over de aard
van het programma dat ze
daar zal presenteren is op
dit moment nog niets be-
kend.

Voor de VARA presenteerde
Dieuwertje Blok een programma
over film en video en werkte ze
mee aan programma's als 'Drie
vrouwen' en 'Nederland Mu-
seumland'. Ze begon haar tv-car-
rière bij de KRO als omroepster,
Henny Huisman, de voormalige
grote kijkcijfertrekker van de
KRO, zal in het nieuwe seizoen
een aantal Mini Playback-shows
voor de TROS gaan maken.
Onderdeel van deze serie is on-
der andere de „Moppentrom-
mel", waar Huisman in het verle-
den veel succes mee oogste. De
Surprise- en Soundmixshow met
Huisman als presentator zullen,
zoals al bekend, door TV 10 wor-
den uitgezonden. De afspraken
tussen Henny Huisman' en de
TROS zijn mogelijk geworden
omdat de TROS als enige pu-
blieksomroep bereid was tot een
samenwerking met TV 10.
De kans is aanwezig dat ook Jos
Brink na de zomermaanden op
de TROS-televisie te zien zal zijn.
Op dit moment doet de TROS
hier liever geen mededelingen
over.

" Dieuwertje Blok

Regionale
radio wil
meer geld

WASSENAAR - De regionale
omroepen willen een groter deel
van het geld dat aan de publieke
omroep wordt besteed. Boven-
dien willen ze in staat worden ge-
steld om als 'volwaardige
nieuwsstations' naast het regio-
nale nieuws ook landelijk, en in-
ternationaal nieuws te brengen.
Samenwerking met de NOS-ra-
dio ligt daarbij voor de hand,
maar ook de NKV-omroepen
(NCRV, KRO en VARA) kunnen
als partner fungeren.
Als de politiek over deze zaken
geen beslissing wil nemen, dan
zullen de regionale omroepen
zelf een eigen centrale nieuws-
dienst moeten opzetten.
Het budget voor de regionale
omroepen, zo stelt de ROOS, is
nog steeds gebaseerd op drie uur
zendtijd per dag. „Groei naar
twaalf uur zendtijd is echter
noodzakelijk en is zich aan het
voltrekken.
Volgens de ROOS lopen de uur-
bedragen die de landelijke en de
regionale omroepen krijgen veel
te ver uiteen. Die zijn respectie-
velijk 9,134 gulden en 824 gul-
den. Voor de financiering van
hogere uurbedragen stelt de
ROOS in de nota drie 'gelijk-
waardige alternatieven' voor.
Allereerst wordt gewezen op de
invoering van een regionale Ster.
Voor de opheffing van het ver-
bod op de regionale reclame is,
gezien de verkiezingsprogram-
ma's, een breed politiek draag-
vlak aan het ontstaan, zo stelt de
ROOS. De regionale omroepen
voegen daaraan toe dat ze bereid
zijn deregionale kranten de laten
delen in de opbrengsten van een
regionale STER.

show

KRO's Heksennest zondagochtend vanuit Limburg

Zes radioprogramma's
over De Bokkerijders
Van onze rtv-redactie

"ïRLEN - Zeg programma's
"eedt deKRO vanaf aanstaan-

i Zondagochtend (8.02 tot 9.00
il'op Radio 3 aan de legendari-
-1\ bokkerijders, de bende die

K * achttiende eeuw Zuid-Lim-
(X onveilig maakte. In hetI -dprogramma Heksennest
*ürt dat in de vorm van hoor-

*, *n, die worden opgevoerd
\ het komisch trio HenkjI>s, Bolletje van Zemelen en

i *>n Vreugdevol. Eindredac-
I f JosBruins: „Het zijn luister-en met een informatief tintje,
(Noor het oorspronkelijk
* kinderen bedoelde pro-
hrna ook voor ouderen inte-

H t*nt wordt. De programma-
kers lopen als vakantiegan-
* door Maastricht".

' Bruins kwam door een
'«olboekje van B.Mol op het
Jf om programma's over De
'berijders te maken. Dit

boekje is van nét na de oorlog en
werd in de jaren vijftig door
schoolkinderen verslonden. Niet
in de laatste plaats kwam de po-
pulariteit door de lugubere strek-
king. „Dick Trom was grappig,
maar de Bokkerijders waren
spannend", aldus Bruins.
Voor het verhaal over De Bokke-
rijders gaat de KRO terug naar
het begin van de achttiende
eeuw toen Limburg een ratjetoe
vormde van vreemde legers.
Veldslagen volgden elkaar op en
armoe was troef. De bende, die
omstreeks 1720 in Zuid-Limburg
aktiefwas, zou later bekend wor-
den als De Bokkerijders. Die
plunderden onder anderen om
aan eten te komen. Nadat deze
bende was opgerold, dook in de
tweede helft van de achttiende
eeuw een dubieus gezelschap op
waarvan de leden zich zélf als
Bokkerijders bestempelden.
Nieuw was dat deze groep er bi-
zarre inwijdingsceremonies op
na hielden contacten met de dui-
vel cultiveerde. Een ander aspect

was de afkomst van de leden.
Ook notabelen maakten deel uit
van de bende en zij leidden daar-
door een dubbelleven: overdag
als eerbiedwaardig burger, 's
avonds zich begevend op het die-
venpad. In de volksverbeelding
verplaatsten de bendeleden zich
met bokken door de lucht.
Belangrijk onderdeel in de uit-
zendingen vormen de verhalen
van de nazaten van de Bokkerij-
ders, zoals het verhaal van de
heer Van Ingen uit Melick. Hij is
veel te weten gekomen over zijn
familielid Johannes Haazen.
Deze Haazen was een bokkerij-
der die volgens Van Ingen ten
onrechte werd opgahangen we-
gens vermeende diefstal. Ook
komen de ondergane martelin-
gen met duim- en scheenschroe-
ven aan de orde.
„Zoals een opa kan vertellen
over de oorlog, zo vertellen de
mensen in onze uitzendingen
hoe De Bokkerijders waren, er
spreekt een enorme betrokken-
heid uit". " Programmamakers van de KRO in Maastricht op zoek naar Limburgse bokkerijders

Op dezefoto v.l.n.r. Stefan Stasse, JanElbertse, Beatrijs Sluyter en koetsier Nico de Vries

Eurovisie-dansfestival
vanavond op het scherm

Van onze rtv-redactie
PARIJS/HEERLEN - De Franse danseres-choreografe
Zizi Jeanmairepresenteert op deze woensdagavond vanaf
20.29 uur rechtstreeks vanuit Parijs via Nederland 3 de fi-
nale van de Eurovisie-wedstrijd voor jongedansers. Er zijn
twee Nederlandse finalisten en de tv-dansavond wordt ge-
regisseerd door de Frans-Nederlandse ex-danser en cho-
reograaf Dirk Sanders, sinds 1963 één van Frankrijk's
meest befaamde regisseurs van culturele programma's. De
finale wordt in totaal in 19 Eurovisie-landen uitgezonden.

Sinds mei 1982 kent Eurovisie
de overkoepelende organisati
van niet-commerciële tv-stations
in Europa, een jaarlijkse wed-
strijd voor jongemusici en voor
dansers. Het is het enige Europe-
se tv-evenement, dat naast het
Eurovisie Songfestival en de
nieuws-en sportuitwisseling, elk
jaarweer op miljoenen Europese
tv-schermen terugkeert.
In het ene jaar wordt sinds 1982
een competitie voor jongemusici
in beeld gebracht, het daaropvol-
gende jaar is voor de dansers, die
voor een Europese jury optre-
den. Vorig jaar kwam ter ere van
de start van Nederland 3 het eve-
nement voor jongemusici uit het
honderdjarige Amsterdamse
Concertgebouw, in juni 1990 zul-
len de jonge musici in de grote
gouden zaal van de Musikverein
te Wenen elkaar in competitie-
verband ontmoeten.

De Eurovisie-wedstrijd voor jon-
ge dansers wordt vanavond voor
de derdekeer gehouden. De eer-
ste keer kwam de finale uit het
Italiaanse Reggio Emilia, in 1987
was het Duitse Schwetzingen
aan de beurt en woensdag ko-
men de beelden van de finale ter
gelegenheid van de herdenking
van de Franse revolutie in 1789
uit de Franse hoofdstad. Dit jaar
namen twintig dansers tot 19 jaar
uit zeventien landen, waaronder
Nederland, deel.
Het grote aantal deelnemers
heeft er dit keer toe geleid, dat
voor het eerst een voorronde
werd gehouden. Bij de musici
was dat al het geval. Een interna-
tionale jury, onder voorzitter-
schap van de Franse choreograaf
Roland Petit, heeft maandag tij-
dens een alleen in Frankrijk uit-
gezonden halve finale de finalis-
ten aangewezen. In de jury heb-

ben verder zitting: Ekaterina Ma-
ximova, Paolo Bortoluzzi, Oscar
Araiz, Heinz Spoerli, Igor Eisner,
Frank Andersen, John Neumeier
en Vladimir Vassiliev, allemaal
bekende namen uit de wereld
van de dans.
Voor Nederland doen mee: Gaby
Baars en Léon Pronk, allebei 18
jaar en leerlingvan de Nationale
Balletacademie te Amsterdam.
Voor beide dansers maakte Jan
Linkens van Het Nationale Bal-
let in opdracht van de NOS en
het Dansersfonds 1979, de „Pas
de deux Islamey" op de gelijkna-
mige „oriëntaalse fantasie" van
de Russische componist Mily
Alexejevitsj Balakirev.
De kandidaten mogen meedoen
in de categorieën klassiek, he-
dendaags en modern. De hoofd-
prijsvoor elkrepertoire bedraagt
5000 Zwitserse franken. Ook
worden een speciale juryprijzen
van 3000 Zwitserse franken toe-
gekend. Er zijn voorts vier tro-
feeën van de Italiaanse beeld-
houwer Sgobbi en een diploma
te winnen.
Zizi Jeanmaire zal bij de presen-
tatie worden bijgestaan door de
Franse schrijver/musicoloog/cri-
ticus Alain Duault. Het program-
ma zal beginnen met een uitvoe-
ring door Zizi Jeanmaire en de
dansers van het 'Ballet National
de Marseille' van Roland Petit's
beroemde choreografie 'Mon
truc en plumes." Zizi Jeanmaire, die vanavond de presentatie van het

Eurovisie-dansfestival voor haar rekening neemt.

Herman Wigbold
hoofdredacteur
Nieuws TV 10

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Herman Wigbold
(63) wordt hoofdredacteur van de
Nieuwsshow van het commer-
ciële satellietstation TV 10. De
onderhandelingen met Wigbold
zijn in een eindstadium. Onder-
werp van gesprek is onder meer
de duur van het contract. Wig-
bold wilde als journalist overi-
gens niet in de VUT. Hij voerde
daarom eerder een proces voer-
de, verloor dat en zag nadien af
van zijn recht op de VUT-uitke-
ring.
Bij de VARA werkte Wigbold in
het verleden als eindredacteur
van het spraakmakende satiri-
sche programma 'Zo is het...' en
als eindredacteur van Achter het
Nieuws. Van 1970 tot 1987 was
Wigbold hoofdredacteur van het
Vrije Volk. Volgens een woord-
voerder van TV 10 is Wigbold de
aangewezen persoon om een
nieuwsredactie op te zetten. „Hij
is een uitermate capabel man
met een gouden ervaring".

Zo goed als zeker zal TV 10 deze
week ook nog twee coryfeeën
van het NOS-Journaal inlijven
voor de Nieuwsshow van Van de
Ende's commercieel tv-station.
Het zijn verslaggever Hugo van
Rhijn en presentator Harmen
Siezen. TV 10 wil voor zijn
nieuwsprogramma verder ook
VPRO-verslaggever Feike Sal-
verda aantrekken.
Voorts treden AVRO-omroeper
Hans van derTogt en TROS-pre-
sentator Jaap Jongbloed per 1
oktober in dienst van TV 10. Van
der Togt verlaat de AVRO per 1
september definitief, maar Jaap
Jongbloed zal voor de TROS het
wekelijkse programma 'Jong-
bloed en Joosten'blijven presen-
teren.

" Herman Wigbold: niet in
de VUT, maar naar TV 10.

NOB-vormgevers
onderscheiden

HILVERSUM - In Detroit is aan
de NOB-designers Will Bakker
en Geert van Ooijen een gouden
award toegekend voor zoge-
naamde 'stationcalls' van Neder-
land 3 (de beelden plus muziek
die telkens te zien zjjn wanneer
de zender met uitzendingen be-
gint) èn voor het ontwerp van de
NOB-design agenda. De toeken-
ningvond plaats in het kader van
het jaarlijkse seminar van de
Broadcast Designers Associa-
tion, de internationale organisa-
tie van televisievormgevers.

nederlandse top veertig
HEERLEN - Méér dan 100.000 platen zouden best wel eens over de
toonbank kunnen gaan van „No more bolero's". Gerard Jolingkreeg
voor 75.000 verkochte exemplaren, zoals je op deze paginakon lezen,
al een 'gouden plak. Hij blijft ook deze week het 'nummer-één-ge-
luid' in de Nederlandse top veertig, vrijdag vanaf 15.04 uur op Radio
3.

1 ( 1) No more Bolero's - Gerard Joling
2 ( 3) Marina- Rocco & The Canations
3 ( 4) Manchild - Neneh Cherry
4 ( 2) I want it all - Queen
5 ( 6) Express yourself - Madonna
6 ( 9) Little Jackie wants to be a star - Lisa Lisa &t Cult Jam
7 (11) It's the first time - Lois Lane
8 (17) Batdance - Prince
.9 (14) Licence to kill - GladysKnight
10 (13) Amor de mis amores - Paco
11 ( 5) Ifyou don't know me bij now - Simply Red
12 (20) Sealed with a kiss - Jason Donovan
13 (16) Jij blijft bij mij - Koos Alberts
14 ( 8) Americanos - Holly Johnson
15 (32) All I want is you - U 2
16 ( 7) Me myself and I - De La Soul
17 (10) I'm every woman - Chaka Khan
18 (15) Rooms on fire - Stevie Nicks
19 (19) Hand on your heart -Kylie Minogue
20 (21) Ferry 'cross the mersey - Diversen
21 (25) Kom van dat dak af- Peter/Mc Miker/DJ Sven
22 (12) My brave face - Paul McCartney
23 (33) Spin me around - Zeon Jones
24 (35) Calling out to Carol - Stan Ridgway
25 (22) Looking for freedom - David Hasselhof
26 (—) Patience- Guns 'n Roses
27 (36) Dagen dat ik jevergeet -Kadanz
28 (29) Every little step - Bobby Brown
29 (—) Teil it like it is - Don Johnson
30 (30) I don't wanna get hurt - Donna Summer
31 (18) You on my mmd - Swing out sister
32 (—) Back to life - Soul II Soul
33 (—) Miss you like crazy - Nathalie Cole
34 (24) Lolly lolly - Wendy & Lisa
35 (23) Forever your girl - Paula Abdul
36 (38) Mr. DJ - JoyceFenderella Irby
37 (—) Like the way Ido - Melissa Etheridge
38 (—) Circle - Edie Brickell & The New Bohemians
39 (20) Eternal Flame - The Bangles
40 (27) The eve of the war - JeffWayne

show/rtv
\ \ redactie: harrie cremers \
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In en om de tuin

Vlaggen
en

masten
Limburgse Vlaggen Centrum

Kesselskade 57-58, Maastricht
Tel. 043-251589.

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

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

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

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

’ 3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178

(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.
Nu of nooit! SPOORBIEL-
ZEN ’ 15,- p.st. Houtzagerij
Windels, Bouwberg Bruns-
sum. Tel. 045-270585.

Huwelijk/Kennismaking

Samen kun je meer
Stichting Relatievorming Limburg
Stichting Landelijk Centrum(LCH)

werken samen om met minder kosten meer mogelijkheden
te bieden aan mensen, die een partner zoeken. Vraag
gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045-412847,

Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450,
Maastricht Mevr. Driessen 043-435231.

St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231.
Centraal adres LCH 030-200630.
Erkend door Raad van Toezicht.

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 Opge-
let!! Zaterdag 22 juli organi-
seren wij 'n dagtocht naar
Brussel. Interesse? Bel dan
Huw.-Rel.-Buro "Levens-
geluk". 045-211948.
VROUW 21 jr., aziatische
afk. zkt man tussen 21-26 jr.
voor vaste relatie. Br.m. foto
Br.o.nr. B-1278, LD Postbus
3100 , 6401 DP Heerlen
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

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

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
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
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Oprit- en erfverharding.
Gratis prijsopgave. P. Zwei-
phenning STRATENMA-
KERSBEDRIJF. Tel. 04492-
-5316, b.g.g. 04493-1038.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.

Voor al uw 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 sjoelen met
gar. Bel. 045-418820.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paratie zonder voorrijkosten.
Bel Geleen, 04490-45230.
Service binnen 24 uur.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg en vrijbl. prijsopg.
Tel. 045-423699.

Wonen Totaal
Howa is specialist in

Senior bedden
Er zijn vele uitvoeringen voorradig, o.a. eiken, essen, wit

laqué, alsook de auping senior koïlektie.
Gun uzelf een goede nachtrust.

Beddenspecialist Howa
M. Snijders, Nieuwstr. 12-14. Hoensbroek. Tel. 212900.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. RJ Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

OPRUIMING Manou en pit-
riet eethoeken, zitgroepen,
stoelen, kasten enz. Korting
van 20-50% Rotan Rente-
naar, Ten Esschen 26,
Heerlen bij tennishal. Maan-
dag en dinsdag gesloten.
Te koop complete SLAAP-
KAMER. Tel. 045-727207.

Te koop eiken BANKSTEL
3-1-1 met strepen kussens,
z.g.a.n. ’350,-. Te bevr.
Landsteinerstr. 76 Geleen.
04490-49537 na 18.00 uur.

" Zoekt U 2e hands MEU-
BELS? Zeer veel keus, ner-
gens goedkoper! Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek.
Te k. camp. KOELKAST
’150,-; ijskast ’95,-; gas-
fornuis ’ 125,-; diepvries
’175,-. 045-725595.
Pracht Barok BANKSTEL,
rundl. kussens, vp. ’ 2.450,-
Barok eethoek rundl. stoe-
len, iets moois, vp. ’ 1.675,-
Barok vitrinekast vp.

’ 2.250,-. 045-323830.
Te koop eiken houten 3-
ZITSBANK 045-211501.
Te k. ZONNESCHERM 4 m.
vaste arm, oranje draion
doek. Te bevr. 045-252778.

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.

Muziek

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

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

Altijd leuke aanbiedingen en occasions. ;
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!.!

(Huis)dieren
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes, en ara's. Tel.
04490-75359.
Kruising WOLFSHOND
Huskie na 18u. 045-322599.
Irenestr.23 Landgraaf.
Te koop BOOMERPUPS,
iets moois, ’ 200,- en zwar-
te dwergpoedelpups,
’250,-. Tel. 045-250210.
Te k. nest MALTHEZERS
Yorkshire terriërs en Heide-
wachtels 04743-2303.
Waar kan ik mijn PAARD
volledig verzorgd stallen en
tegen welke prijs? Br.o.nr.
B-1268, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Kleine lieve HOND, gratis af
te halen, lief voor kinderen.
Tel. 045-725765.
Te k. KIPPEN, leg-mestkui-
kens en kalkoenen. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
53b, Rimburg. Tel. 045-
-320229.
I.v.m. verhuizing is het tel.nr.
van CHARÈL hondentrims-
alon gewijz. in 045-423400
Te koop zeer moooie PEKI-
NEESJES m. stamb. Prov.
weg'Zd. 143 Oirsbeek.
Te koop WELSHTERRIER-
pups met stamboom. Tel.
04490-10173.

Opleidingen
Te koop MTS-BOEKEN 4e
jaars, electro-techn. CT.
Tel. 045-317228.

Mode Totaal
Stoffenzaak TUMMERS,
excl. Bruidsstoffen en
damesstoffen. Enorme
keuze. Kerkstr. 302 Bruns-
sum. Tel. 045-272677.
Te k. zeer exclusieve DA-
MESKLEDING, second-
hand, topmerken aanwezig.
Inl. Mevr. Sikora, Poststr.
18A Kerkrade. 045-452788.
Te k. BRUIDSJAPON mt. 38
zonder access., ’400,-.
Tel. 04454-4820.

TV/Video
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
TV's. Occassioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

Huish. artikelen
Te koop geheel gerevis.
WASAUTOMATEN AEG,
Zanker, Ruton, Hilton enz., 6
mnd. garantie en ruilrecht.
Huishoudbeurs, Kerkstr.
111, Brunssum. Tel. 045-
-252956.

Computers

Te koop PRINTE.R, trackball
disks, geos, boeken, light-
pen. Voor C64. Tel. 045-
-215068.
Te koop APPLE 11 C met
monitor, printer, veel orig.
software en boeken. Pr.n.o.t
k. 04490-26825 na 18.00 u.

.....

X Polo's-/ Wandklokken. ■ Iff 1 \^/ Dames nachthemden, I I■■ N.
'/ Dames en heren T-shirts. £_j\Jm \/ Overhemdenkorte mouw. Wkmm ■ \.

/ Kinder jeans. Kinder sweatshirts. V
/ Sweatshirts. Kinder jeans. A% ■"■■ \/ Anoraks. WË ■ Baby joggingpakken, f J|J \

/ Dames pullovers. i^T I I _■■ Overhemden I^^_________ \
/ Dames pyjama's ■ m\ E korte mouw. _£_! %______#■/ en nachthemden. Dames blouses. mmWÊm^mWl

/ Meisjes nachthemden. 7r Heren, meisjes en damesslips. 4r Meisjes slips. 3." Heren slips. 6."

De Hema heeft deprijzen alvast
in uwvoordeel afgerond.

\ ■■ Sportschoenen. ■_■

\ Kinder sweatshirts. fl Dames canvas gymschoenen. JT m
\ Baby tuinbroeken. **■■ Stropdassen. II I■■
\ Dames nacht I I Heren T-shirts met print. M\M\ hemden. ______L^__^l Gestreepte baby jurkjes. ______■

\ Canvas kinderschoenen. |_* Kubus panties. Ê
\ Kinder sweatshirts. I^^ ___._■ Breigarens. mWÊ /
\ Heren T-shirts. m ■ Sportkousjes. /\ Heren polo's. mmk^mWW Kindersokjes. mWmm /

\v Leren tennisschoenen. " _#%__# >/\ Heren pantalons. _^^r

HEMA WÈËÈÈË i-fcht Waar Voor Je Ge\oWrr^T H89.136^
i *

Muziek

J^J MUSIC HOUSE DAAN SMIT
AKERSTRAAT 1116 MAASTRICHT

W^TT^ TEL :D43 :_17428
RUKSWEGZ. 124GELEEN1~1 J | j TEL :Ü44.0 54665

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

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

1200 m2Muziekplezier

Aanbieding
Yamaha-digitale piano PF 2000

Norm. ’ 5.395,- nu ’ 2.690,-
-(beperkt leverbaar) 5 jaar garantie

Muziekhuis Guus Arons BV
HONIGMANSTRAAT 5-7-9 HEERLEN

045-717155 ZIE ETALAGE!
Hét adres voor voordelige aanbiedingen!

PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.

Koopje nieuwe ACCOR-
DEON merk Weltmeister
04490-40827.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Diversen

Nu inblikken
van

Vakantievlees
Martien Arts, Dorpstraat 86, Brunssum.

Tel. 045-252823

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

Autotelefoon
PTT Carvox

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

04492-3888
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moe/s, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

Voor uw WERKKLEDING,
laarzen en schoenen, ook
met stalen neus enz. enz. Bij
K. Stienstra en Zn., Wagen-
schutsweg 21, Palemig-
Heerlen. Tel. 045-722334.
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.
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.

Niemand thuis dan de
DOORKIEZER aan voor de
prijs van ’ 375,-. Info: Me-
gro Ned. BV. 045-220902.
Te koop INMAAKGLAZEN
en kersenontpitmachïne. Tel
043-219039.

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

Grote zomerkorting en
GRATIS geplaatst, De
Kachelsmid, de beste en
goedkoopste, Walem 21,
Klimmen tel. 04459-1638.

Foto/Film
Te k. uitgebr. uitrusting Ml-
NOLTA AF 7000 35-70 en
70-210 lens, flitser 4000 AF
en div. ace. 045-725680.

Literatuur
Te koop HAVO-BOEKEN
5e jaars. St. Joannesstraat
28 Kerkrade. 045-410696.
Te koop gevr. MEAO-BOE-
KEN 2e jaars. St. Joannes-
straat 28 Kerkrade. Tel.
045-410696.
Te koop 1e jaars H.E.A.O.
boeken. Tel. 04406-13008.
Te koop boeken H.K.L.S. 1e
jaars, ned-eng. Tel. 04490-
-29293.

Te koop gevr.
GOUD, zilver, munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Direct Kontant Geld voor
DAMESPOCKETS, Bou-
quet, Intiem, Love Swept-
Affaire, Candle-light, Jas-
mijn etc. Porno- en sex-
bladen, Chick, Cash, Tuk,
Rosie, Pleasure, Swedish
Erotica, Play-boy, Hustler,
Velvet en alle anderen. Kies
voor het hoogste bod op uw
betere en duurdere boeken,
pockets, encyclopediën, el-
pees, singles, compactdisk-
plaatjes. 045-717775.
Te koop gevr. BENZINE-
GRASMACHINE. Tel. 045-
-423063.

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijsvanzelfsprekend.
Geef.... Actie
SYNPATIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg 14,

3735 ME Bosch en Duin
Tel 030281822

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll 11111111111l 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l'1'. ->

m __ PICCOLO'S lil het
Limburgs Dagblad zijn groot inw E,,—■_■ RESULTAAT. Bel 045-719966_

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

I AT C * j 40% tot 50$
XA-Jl-'LJ / KORTING Of

Uf POSITIE- EN
JmL peuterkleding

TVFTÏTT " »1^" 'H Positiekleding-*"-M—* Alle (positie)rokken tot 50% korting
Alle (positie) blouses tot 50% korting

ri [1 Tl Denim (positie) overgooiers tot 50% korting

_M- -A Peuterkleding
Jassen vanaf 49,-

-■ w a A Jacks vanaf 29,-
-/ l f%^ Jurkjes en rokjes vanaf 19,-

-j t-^L /-% Broeken vanaf 19,-
M x -"*-*--«"-■* Sweatshirts vanaf 19,-- regenjacks van 27,50 voor 15,-

-\7r~
ÉJ^ 1^ /| r i Babyspijkerbroekjes van 39,95 voor 24,95

M^L m I l^y I Gestreepte babytuinbroekjes van 29,95 voor 19'-
JL. J_k_ _L ▼ -J_L -M-. """" (Zolang de voorraad strekt!)

SNEL ZIJN DUS, WANT WIJ RUIMEN AL OP! i
PRËMIAL

Heerlen, Promenade 12 (bij warenhuis Schunck), 045-711000 Maastricht, Wijcker Brugstraat 52 (Wijck), 043-250663- Venlo, St. Jorisstraat 6. 077-10993 Weert, Langestraat 31-39 (bij warenhuis Jacobs-Koppers), 04950-21975
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VAkantie
ftop vakantie meenemen van
*s vlees of vleeswaren, hoe

ook verpakt, wordt door
ft Voorlichtingsbureau voor

' Voeding ontraden.

Vleesprodukten bederven snel;
alleen gekoeld zijn ze enkele da-
gen houdbaar. Ook vacuüm- en
glasverpakt vlees (of vleeswa-
ren) bieden geen uitkomst. Ze
zijn weliswaar langer houdbaar
dan verse produkten, maar al-
leen als ze gekoeld worden be-
waard. Dat wil zeggen in de
koelkast. Een koeltas of koel-
box is geen koelkast.

Deskundig
Vlees dat deskundig ingeblikt
óf gesteriliseerd is (dat laatste
staat op het etiket) kan onge-
koeld bewaard worden. Het
moet echter wel op een zo koel
mogelijke plaats liggen en mag
nooit in de zon.

Vleesprodukten in foliepak (bij-
voorbeeld hamburgers) zijn af-
doende verhit en lang houdbaar,
zolang ze niet aan hoge tempera-
turen worden blootgesteld.
Neem ze bijvoorbeeld niet in de
auto mee naar het zonnige
Spanje.

" Vers vlees, niet
gesteriliseerd en
onjuist verpakt, kan de
geplande
vakantievreugde
grondig bederven. Bij
barbecuen is het
raadzaam te
controleren of het vlees
echt gaar is, maar laat
het ook niet te lang
braden.

Geschillencommissie voor kappersbranche
1 1 juli treedt de geschillen-
emissie in werking voor de
*Ppersbranche. Het is voor het
*rst dat er een regeling komt

geschillen tussen kapper en
*nt. De ANKO, de Algemene

Kappers Organisa-
'■> heeft dat maandagochtend
'lens een perspresentatie in

ftfeen meegedeeld. Bij de
nKO zijn circa 6000 kapsalons

aangesloten.

Jaarlijks wordt het aantal klach-
ten over kappers door ANKO en
consumentenorganisaties ge-
schat op ongeveer 50. Het over-
grote deel betreft klachten over
dameskappers, en dan vooral
klachen over chemische behan-
delingen van het haar, perma-
nenten en kleuren. De ANKO is

van mening dat met het instellen
van een geschillencommissie de
branche volwaardiger naar bui-
ten treedt en de consument
waarborgenkrijgt voor een juiste
behandeling.
Alle aangesloten kapsalons krij-
gen klachtenformulieren die on-
tevreden klanten binnen twee
werkdagen moeten indienen.
Een team van vijftien deskundi-

gen over het hele land verspreid
staat klaar voor een thuisbezoek
bij de klant om zo weinig moge-
lijk tijd te verliezen. Gestreefd
wordt binnen een week een
klacht afgehandeld te hebben.
De klant moet in verband met
een bepaalde klachtendrempel
25 gulden borg betalen. Wordt hij
in het gelijk gesteld, dan wordt
dat bedrag terugbetaald. Er zal

vooral over behandelingsfouten
door de kapper geoordeeld wor-
den. Materiële schade en gevolg-
schade vallen volgens de ANKO
onder de beroepsaansprakelijk-
heidsverzekering van de kap-
pers.
In Nederland zijn ongeveer 9500
kappers. Een derde is vooral
huiskapper en niet aangesloten
bij de ANKO.

Jaarbeurs richt blik
meer op buitenland

i-l de naderende eenwording
|^ de Europese markt gaat de

in Utrecht haar activi-
»*!- steeds meer op Europa
i^ spitsen. „Als de vraag niet

kjp het aanbod komt, moetenJ flexibel zijn en het aanbodr de vraag brengen, waar ook
Wereld", schrijft algemeen di-leur R. van Ingen in het on-

S gepresenteerde jaarverslag, de Jaarbeurs over 1988.
o.i, 'g jaar was een goed jaarvoor

it. Jaarbeurs. De netto-winst
!jj*§tot 5,9 miljoen gulden; aan-
l^'Ok meer dan in het jaar
i^^oor toen de winst net onder
v miljoen bleef. Beurzen en
ij §ressen werden bezocht door
O^ljoen mensen. Voor dit jaar

*acht de directievergelijkba-

re cijfers. Omgerekend naar het
aantal fulltime banen werken er
bij de Jaarbeurs iets meer dan
vijfhonderd mensen.

Om ook na 1992 de concurrentie-
slag op de internationale beur-
zenmarkt te blijven volhouden,
is de Jaarbeurs gedwongen haar
blik steeds meer op de Europse
markt te richten. Die biedt vol-
gens Van Ingen volop kansen.
„Maar als je die laat liggen, dan
vloeien er bedreigingen uit de
Europese eenwording voort", zei
hij. De Jaarbeurs wil haar activi-
teiten deels naar het buitenland
verleggen. Volgend jaar gaan de
beurzen Supercomputig en Pu-
blifair naarLonden. Na Japan zal
de Vakbeurs Intensieve Veehou-

derij naar China worden geëx-
porteerd. Voorts zijn met negen
andere grote beurzen in Europa
samenwerkingsafspraken ge-maakt.

In samenwerking met de RAI
staat een beurs over milieutech-
nologie in Lissabon op het pro-
gramma. „Wij denken dat het
goed is om gezamenlijk de BV
Nederland in het buitenland weg
te zetten", aldus Van Ingen.

Ook het beursterrein in Utrecht
krijgt een steeds internationaler
karakter. Nederland is volgens
Van Ingen een aantrekkelijke
markt voor buitenlandse fabri-
kanten, vanwege het 'hoog con-
sumptieve gedrag' van de Neder-

landers. Daardoor zien veel bui-
tenlandse bedrijven de Neder-
landse markt als testmarkt voor
Noordwest-Europa.
De komende jaren moeten vol-
gens Van Ingen uitwijzen of
'Utrecht' mee kan op de interna-
tionale markt of terug zal vallen
tot het niveau van beurzen met
een sterk regionaal karakter. On-
danks groeiende concurrentie
vanuit de horeca blijft de Jaar-
beurs marktleider op het gebied
vanverhuur van vergaderruimte.
Hoewel er grootscheepse inves-
teringsplannen bestaan, zal de
Jaarbeurs in omvang niet veel
meer groeien. De directie ziet
meer in verhoging van de kwali-
teit dan vergroting van de kwan-
titeit. De bestaande accommoda-
tie zal worden vernieuwd en de
infrastructuur zal worden verbe-
terd. Voor de jarennegentig staat
de verwerving van het 4 hectare
metende terrein van de Hojel-ka-
zerne op stapel. Daarop zal
55.000 vierkante meter kantoor-
ruimte voor de markt verrijzen.
Een vergelijkbare oppervlakte is
bestemd voor uitbreiding van de
expositieruimte, bouw van een
hotel en eventueel voor eigen
kantoorruimte. " Begin van dit jaar brachten veel enthousiaste dhz'ers een

bezoekje aan de Utrechtse Jaarbeurs, waar de beurs Karwei
'89 plaatsvond.

WVC vraagt Maastricht
naar nut fysiotherapie

V.^tand consumeert jaarlijks
}(,/ (schrik niet !)... 900 miljoen
[t_-. cri aan fysiotherapie. De
%retl ervan zijn in 5 jaar 2'/_
fc_n*° duur geworden! Het leidt
%§t tv!.'Jtel: dit, overigens ook
ciyj mÜ zeer gewaardeerde spe-
ech e' heeft een enorment genomen.

f^-eiH* 1 dus dat ééns de vraa S
'. _tjv moest worden naar de ef-
H-6-.j Jfïit van dit wonderlijke
V-M me- 0f met andere
■« hpt n: helPt fysiotherapie of
S * maar een lapmiddel? En
Ve-TUe vormen: Welke is de
&e SUccesvolle- ? Op dezelfde
Pi. Pr.2uilen ook manuele thera-
"Hüsa^ e behandeling door de

«rts belicht worden.

Jjrig Ürg staat bij de beantwoor-
dt kan deze vragen model.
_* Zi^ ministerie van WVC en
iHet u fondsraad hebben ze
? to* bord_e gelegd van de RLSten ?itricht- 400 Limburgers
W» el aan dit onderzoek,S_^T de resultaten straks als

landelijk richtsnoer fungeren.
Onder meer in hetkader van 'het
plan Dekker.

220 Limburgers zijn al onder-
zocht in de regio Zuid en Zuid-
west- Limburg. Via een adver-
tentie in deze krant (gisteren)
willen de onderzoekers de overi-
gekandidaten uit Oostelijk Zuid-
Limburg ronselen.
Reden dus om ze eens wat meer
over dit onderzoek te laten uit-
leggen. Daarvan zal bijvoorbeeld
straks onder meer afhangen wat
eventueel wél en niét voor ver-
goeding door verzekeraars in
aanmerking komt. Belangrijker
is trouwens het gegeven welke
behandeling voor wie het beste
is!
Bart Kroes van devakgroep Epi-
demiologie/Gezondheidszorgon-
derzoek: „De proefpatiënten
worden aangemeld door de huis-
arts. Ze worden daarna door een
medisch deskundige van ons on-
derzocht. We vragen de patiën-
ten naar hun ervaringen en we

vergelijken die met de rapporta-
gevan de deskundige. Deze kent
de patiënt niet en hij is tevens on-bekend met de behandelingswij-
ze. Naast de 400 genoemde pa-
tiënten nemen 130 huisartsen, 9
fysiotherapeuten en 7 manuele
therapeuten aan dit project deel.

Rugklachten
Nu blijkt dat ongeveer 50 tot 70%
van de volwassenen ooit last zal
krijgen met zijn rug of nek. Ge-
schat wordt zelfs dat ongeveer
10% van alle bij de huisarts ge-
presenteerde klachten betrek-
king hebben op het 'bewegings-
apparaat. Overigens als ik dit
woord weer eens taalkundig be-
zie, dan moet ik toegeven dat het
een van de vele wonderlijke be-
namingen is in ons medisch vak.
Maar het geeft wel aan dat daar-
bij inbegrepen zijn: alle delen
van ons lichaam waarmee je
kunt bewegen: benen, armen,
rug, nek etc.
Welnu, besloten is om de kriti-

GBart Kroes: „...vergelij-
king van de behandeling
door huisarts met fysiothe-
rapie en manuele therapie,
brengt verschillen in thera-
pie-resultaat aan het licht."

sche vraag over het nut van fy-siotherapie en manuele therapietoe te spitsen op denek en rug.
Uiteindelijk kunnen de onder-zoekers mogelijk ook vragen be-antwoorden als:
1) hoe is de ziekteduur bij ne-k/rugklachten te bekorten?

Meedoen aan
het onderzoek!?

Als U wilt meedoen kunt U
drs. B. Kroes bellen op werk-
dagen van 09.00 tot 17.00 uur;
043- 887337. Gezocht wordt
naar mensen die al LANGER
DAN ZES WEKEN rug- of
nekklachten hebben en hier-
voor in de afgelopen twee ja-
ren geen fysiotherapie of ma-
nuele therapie gehad hebben.

consument

Sommige monsters ronduit bedorven

Consumentenbonden:
Barbecuevlees besmet
'arbecuevlees is vaak besmet met ziekteverwek-
fende bacteriën. Dat geldt zowel voor vlees uit
enkels als vlees datwordt aangeboden op mark-en en braderieën. Dat blijkt uit een dinsdag be-
kndgemaakt gezamenlijk onderzoek van Con-
Hmentenbond en Konsumenten Kontakt.

*t onderzoek werd uitgevoerd
P 28 april en op 29 april, de dag

dit jaar Koninginnedag
l-rd gevierd. Van de in totaal 43
w de onderzoekers gekochte

waren er 22
'smet. De bacterie Salmonella,
fl van de bekendste veroorza-
*s van voedselvergiftiging,
*am het meest voor. In vier ge-
ilen was er ronduit sprake van
horven (kippe)vlees.

* meeste gevonden bacteriën
'Hen het braden of bakken wel

'et overleven, erkennen de or-
maar zij wijzen er wel

& dat het vlees bij barbecue
iak niet helemaal gaar wordt
ifgeten met als gevolg een gro-
/ kans op overleving van de
! 'cteriën.

Plan-Dekker leidt tot
koopkrachtverlies

voor modale inkomens
Mensen die vanwege hun ge-
zondheid veel gebruik moeten
maken van de gezondheidszorg
zullen er in koopkracht aanzien-
lijk op achteruitgaan bij de in-
voering van het plan-Dekker.
Dat voorspelt het instituut voor
consumentenonderzoek , SWO-
KA. Het heeft opverzoek van het
Landelijk Patiënten/Consumen-
ten Platform de financiële gevol-
gen van de stelselherziening in
kaart gebracht.

Het is de bedoeling dat er uitein-
delijkeen basisverzekering komt
waaruit ongeveer 85 procent van
de kosten van de gezondheids-
zorg wordt betaald. Daarnaast
komt er een aanvullende verze-
kering. Het grootste deel van de
premie is procentueel (inkomen-
safhankelijk), de rest nominaal
(een vast bedrag), ook voor maxi-
maal twee meeverzekerde kinde-
ren. Voor een gezin met twee
kinderen komt SWOKA op een
totale nominale premie van 2.511
gulden per jaar.

Lasten
Volgens het onderzoeksinstituut
profiteren vooral alleenstaande
ziekenfondsverzekerden met
een modaal inkomen van de ver-
anderingen. In het algemeen
geldt dat hoe hoger het inkomen
en/of hoe kleiner het gezin, hoe
gunstiger de koopkrachtontwik-
keling zal zijn. Ambtenaren die
nu onder de interim-regeling val-
len gaan er daarentegen 2 pro-
cent op achteruit.

Mensen met een minder goede
gezondheid komen, vanwege de
eigen bijdragen, voor hogere las-
ten te staan. Volgens Swoka
wijst het onderzoek uit dat een
koopkrachtverschil van twee
procent tussen zorggebruikers
en niet-gebruikers een realisti-
sche schatting is.
De veronderstelling van het ka-
binet dat iedereen zich aanvul-
lend zal verzekeren noemt Swo-
ka op grond van onderzoek on-
der consumenten te optimis-
tisch. Bij diekeuze speelt deprijs
van het aanvullende pakket een
belangrijke rol. De verzekerings-
graad hangt dus af van de nomi-
nale premie die wordt gevraagd.
Maar omgekeerd wordt de pre-
miehoogte weer beïnvloed door
de verzekeringsgraad, aangezien
juist mensen die zich gezond
voelen het eerst zullen besluiten
om geen aanvullende verzeke-
ring te nemen.

Swoka noemt het niet denkbeel-
dig dat er een neerwaartse spi-
raal ontstaat van steeds hoger
wordende premies en lagere per-
centages verzekerden. Het insti->
tuut heeft berekend dat de pre-
mie voor de aanvullende verze-
kering voor een huishouden met
twee kinderen kan oplopen van
ruim 1.500 gulden per jaar als
iedereen zich verzekert tot ruim
3.000 gulden als slechts de helft
van de bevolking dat doet. Dat
laatste bedrag betekent voor een
gezin met een modaal inkomen
een achteruitgang in koopkracht
van ongeveer 4 procent.

boekbespreking

'Zwangerschapsboek'
Bij de Nationale Kruisvereni-
ging is het 'Zwangerschapsboek
voor aanstaande ouders' te
koop. Het 92 pagina's tellende
boekwerkje geeft informatie
over het hele scala van alles wat
samenhangt met een zwanger-
schap.

Daarnaast bevat het boek: ad-
viezen en tips, een boekenlijst
en een adressenlijst van organi-
saties waar de lezer over bepaal-
de onderwerpen meer informa-
tie kan krijgen en een verklaren-
de woordenlijst.

De brochure is ingedeeld in drie
periodes van drie maanden om-

dat de gegeven informatie en
adviezen vaak samenhangen
met het stadium van de zwan-
gerschap.

Het handige boekje kost inclu-
siefverzendkosten ’ 5,50 en is te
bestellen door middel van een
briefkaart aan de Nationale
Kruisvereniging, Postbus 100,
3980 CC in Bunnik of ffi 03405-
-96335 of 96337.

De fijne keuken
In de serie 'De fijne keuken'
brengt uitgeverij M & P uit
Weert voor de prijs van ’ 14,90
per deel een aantal handige
boekjes op de markt. Het zijn de
titels: Schelp- en schaaldieren,
Koken met knoflook, Gefrituur-
de Lekkernijen en Ovenscho-
tels.

Stuk voor stuk fraai uitgevoerd
met kleurenfoto's van de diver-
se gerechten. Ze beginnen alle
met een duidelijk historisch
overzicht over het ontstaan en
toepassing van de diverse
grondstoffen en ingrediënten.

De diverse gerechten zijn sa-
mengesteld door Cornelia
Adam en Leonard Reinirkens,
beiden culinair journalist. Door
Ludwig Grieser, eigenaar/kok
van een restaurant, en Fritz
Faist, foodstylist en auteur van
tal van kookboeken.

Tevens zijn uitgekomen: Shake
it, mixen zonder alcohol
(’ 14,90). een boek vol spannen-
de cocktails en lekkere long-
drinks. Wiebe Andringa schreef
'Doe meer met vers sap (’ 9.90).
Een boek vol gebruiksmogelijk-
heden van vers sap, recepten en
tips voor drankjes, als grondstof
voor de verzorging van huid en
haar en als basis voor jams, ge-
leien en siropen.

door jos benders, arts

2) hoe is het terugkeren van deklachten tot een minimum te be-perken?
Eind volgend jaar, althans dat
hoopt het team, moeten de resul-
taten van dit Limburgs onder-
zoek, die voor heel Nederland
model staan, klaar zijn.
Niet toevallig valt de studie sa-
men met het 100-jarig bestaan
van het Nederlands Genoot-
schap voor Fysiotherapie. Ik kan
me nogvan kort na mijn afstude-
ren, bijna 10 jaar geleden, herin-

neren dat sommigen van mijn
collegae het vak fysiotherapie
niet serieus namen. 'Vroeger be-
stond het óók niet en werden de
mensen toch béter...', was wel-
eens een gehoord argument.

Het had in die dagen natuurlijk
ook wat magisch: wrijven, knij-
pen, gebruikvan een ofander ap-
paraat en ziedaar de patiënt is ge-
nezen!

Alle betrokkenen zullen straks
genoegen moeten nemen met het
antwoord op de vraag die nu in
Maastricht wordt onderzocht.
Ook als-dit vak er minder goed
vanaf komt.

Logisch dat ik de eindverant-
woordelijke dr. Lex Bouter van
dezelfde vakgroep als Bart
Kroes, gevraagd heb nu al een
voorspelling over het resultaat te
doen. „Het zal fifty-fifty zijn. Ik
denk dat fysiotherapie bij véél
mensen (!) een beetje (!) helpt."
Voor sommigen is dat ongetwij-
feld genoeg, voor anderen te wei-
nig.

Ledengids
Ter gelegenheid van het eerste
lustrum heeft WijnaanTafel, een
groep restaurants met een gere-
nommeerde keuken en een
zorgvuldig samengestelde wijn-
kaart, een 'Ledengids Wijnaan-
Tafel' gepresenteerd.

Het is een kleurrijk uitgevoerd
boekje met een overwicht van
vestigingsplaats en beknopte
beschrijving van het restaurant.

De groep heeft als doel: de be-
vordering van het wijngebruik
in restaurants door middel van
goed wijnadvies in combinatie
met te verorberen gerechten.
Met als bijzonderheid de unieke
wijn-meeneemservice. Gasten
krijgen een gedeeltelijk uitge-
dronken fles, keurig afgesloten
en verpakt, mee naar huis.

De groep geeft voor de prijs van

’ 17,50 vier maal per jaar een
goed verzorgd culinair-wijn-
kundig tijdschrift uit met veel
informatie over culinaria, wij-
nen en andere culturele onder-
werpen, alsmede over de bij de
groep aangeslotenrestaurants.

Schrijf voor een jaarabonne-
ment naar: Adm. WijnaanTafel,
Antwoordnummer 228, 8000 VB
in Zwolle of ©038-696969.
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ONZE OPENINGS/AANBIEDINGEN
WAREN VORIGE WEEK AL

UITVERKOCHT VOOR WE GOED
EN WEL HEROPEND WAREN.
=-r-r|| Dus doen we gewoon net alsof we dezeweek^^^^^^^^J Praxis Heerlen weerman heropenen, (r——^v^_ '

if,„ I , IM' mJL—I-L-»l ■ Jiié.y.Vini »■■»■■■_^-»p||||fflM**~»»«"'* RBV \JÏ» % | ’ I B^fc __■_________________! i_BJ^^^

u._»i - ■ ""—"fl ,^__ -»-—-»_--"■ »—" " Jiij "—""' j - *" "X^LT my mw "* Am ______________ C/ _____^^^^^

"—'."'-".'lüji "ï Ïmw umi ■ " il ~^~«^--—■r^--- **_--.—:.- v- ■ __r_____ _^^ /t /"____,- alleen op donderdag.
Gold Circle sierpleister %. mM**Lm+W^ ***^_2#^V% "*\ vrijdag en zaterdag

w»g!iu*l -C'll^jl i WTTViiiM iii^m^^ I pleisterstruktuur. Voor binnen ~/nnß"^. _X^* JJr^ %M&Êft. Aw Witte vorstvrije vloertegel. Witte■^-rJ-.-^^-l JL' ----- ;Tw=^ ï gebruik. Verbruik 3-3V2 kg per || | ||l H , g P-" 1- _M___T .scherf, hardheid 4. Afmeting

_5/LSO*" op donderdag. Geschikt voor binnen. Stomp V m^mW^^^mlr /Êf \\Y\V nS* » SllWllfiMffy g

725mm.TraJloos?errI_telbaar. X

fHg^l^^^^ P^ «WÊ^^^ÊmÈ I^^ " miT^ N\lw\ fnk^f^h^draaS' d^'
st *"^/l__i_* m\m^^ |P^ flP^^^ÏSx.. liP^'*^ ___l|i wWtSni \w^ schroefboor te gebruiken. !

nptv^^^^ N|n9HPF Z^t^xsnop donderdag, kunststof koffer. 'ITftT2!Ï-ii*^OPE^DERDAG, VRUDAGENZATERDAG. J*^- VRIJDAG- J
Prijzen gelden tot en met 1 juli.Zolang devoo [

Welgeteld 4 dagen duurde de heropening maken doen we gewoon net alsof we deze week wéér JfIHHHHHI 11 v asm. ~~~~a^ '
vorige week. We dachten dat we genoeg voorraad gaan heropenen. Met dezelfde aanbiedingen "BBBI"^^*JE "^^^^W%m^^
openings-aanbiedingen hadden. Maar u kwam (op de 2-deurskast na want dat is een 3-deurskast iPfB /_9&4_^<_£_4 l__B^ }föE"L%&>^X '
zo massaal op onze opening af, dat we al door onze geworden) zodat u alsnog (of weer) tientallen guldens W^mim^f/Mmmmm/M M K^Sl H _^llS^^sc^^ '
voorraad heen waren toen we amper de deuren had- voordeel kunt verdienen. |^r _____?■ _l^___l____r v v__l ? ■^^^■■'^^den opengezet. Maar na deze week stoppen we definitief met |1 >I<_ 1 1 13HJIHIklffil HEERLEN, HEERLERBAAN^ e

Helaas hebben we dus veel mensen moeten heropenen. Wat overigens niet wil zeggen dat het dan - -1 f
teleurstellen. Maar niet getreurd! Om dat goed te ook gebeurd is met de aanbiedingen. ELKE KLUS BEG N BIJ PR A
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Raad: minimaalproefperiode afmaken
Brunssum gunt ICOM
voordeel van de twijfel

" Zo moet klooster
Aalbeek er als
sterren-hotel gaan
uitzien. Tenminste,
als
projectontwikke-
laar De Pree zijn
miljoenen bijeen
krijgt. En daarin
gelooft ambtelijke
Nuth niet langer.
Deze tekening
komt uit een
brochure,
waarvan Nuth niet
kan geloven dat je
daarmee
internationale
investeerders over
de brug krijgt.

Raad eens met
reconstructie
hart Treebeek

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - De raad van Bruns-
sum is gisteren akkoord gegaan met
de door het college voorgestelde
plannen voor herinrichting van de
Schildstraat en de Wijenweg in
Treebeek. Het plan wordt in drie fa-
ses uitgevoerd. De kosten van de
eerste fase, de aanleg van een win-
kelerf tussen deKoolweg en de Ura-
nusstraat, komen neer op 1,2 mil-
joen gulden. Er zal nu op korte ter-
mijn met die fase worden begon-
nen.

Baatbelasting
In de tweetle fase zal de Schild-
straat/Wijenweg heringericht wor-
den, terwijl bovendien het riool ter
plekke vervangen wordt. Hoe hoog
de kosten van deze werkzaamheden
zullen zijn. is nog niet helemaal be-
kend. De raad ging gisteren in ieder
geval wel al akkoord met de invoe-
ring van baatbelasting, zodat een
deel van het geïnvesteerde bedrag
voor de reconstructie van de Schild-
straat/Wijenweg straks via de daar
gevestigde ondernemers in de ge-
meentekas terugvloeit.

Info-avond
vluchtelingen

HEERLEN - In het Missionair Cen-
trumvan Heerlen wordt vrijdag een
informatie-bijeenkomst gehouden
over het Nederlandse vluchtelin-
genbeleid. Naast een Tamil-vluchte-
ling, die al meer dan vier jaar in Ne-
derland op een verblijfsvergunning
wacht, zullen daar ook Nel van Dyk
(Regenboogpartij) en de heren Van
Traa en Hummel (PvdA) spreken.
De avond begint om 20 uur. leder-
een is welkom.

Drugcafés
tijdelijk
gesloten

Van onze verslaggever
HOENSBROEK - Op last van
burgemeester Van Zeil van
Heerlen heeft de gemeentepoli-
tie gistermorgen twee cafés aan
de Akerstraat-Noord in Hoens--
broek gesloten. De maatregel isf
genomen omdat de politie heeft
geconstateerd dat in de cafés
gehandeld wordt in drugs.

Het gaat om het café 'Sonja
Bar' Akerstraat-Noord 244 en
café 'De Aker', Akerstraat-
Noord 234-236. Gistermorgen
tegen twaalf uur werden de ca-
fés gesloten. De komende twee
maanden mag er niemand in.
„Er werd op grote schaal ge-
handeld in verdovende midde-
len. Door die illegale activitei-
ten kwam de openbare orde,
veiligheid en zedelijkheid in
het gedrang, daarop is besloten
de cafés tijdelijk te sluiten," al-
dus een woordvoerder van de
politie.

Heerlen ontkent
haast verbannen
vier Somaliërs

HEERLEN - De gemeente Heerlen,
afdeling welzijn, ontkent dat het be-
sluit tot uitzettingvan devier Soma-
liërs uit het asielhuis in Morgenhot
overhaast en willekeurig is geno-
men. „Van onze zijde is geruime tijd
getracht om in goed overleg met alle
direct betrokkenen tot een oplos-
sing te komen."
Toen dat niet haalbaar bleek, heeft
de gemeente het ministerie van
WVC de kwestie voorgelegd met als
voorstel herplaatsing naar elders.
Dat is door het ministerie overgeno-
men.
Hiermee reageert de gemeente op
de verontwaardiging die er in de
wijk Morgenhof is over het verban-
nen van vier asielzoekers wegens
geluidsoverlast.

'Projectontwikkelaar blijft toveren met miljoenen'

Nuth kapt met plan
voor 'Hotel Aalbeek'

door hans toonen
NUTH/UTRECHT - Nuth gelooft niet langer in het miljoe-
nenplan om het ooit monumentale, maar inmiddels verpau-
perde klooster Aalbeek om te bouwen tot een sterren-hotel
met bijna 90 kamers. Volgende week krijgt het college dan
ook van zijn ambtenaren het advies te kappen met de
Utrechtse projectontwikkelaar R. De Pree, die na 'vijf kwar-
talen niets anders dan op papier met miljoenen tovert.

van dezebaan, zeiden de Britten dat
ze op een overtuiging geen miljoe-
neninvestering plegen."

Risico

Ileugel

" <£r komen zo dadelijk men-'jnet een alternatief span-
j '* binnen." Zo kondigde bur-" feester Hoogland van
j Jjfissu?». gisteren, voor aan-
F 9van de raadsvergade-
*H>. een delegatie van de
Wfnssumse Muziekschool aan,
F een sere?.ade aan de raad

"■in brengen, omdat die als
*idiegever het 25-jarig be-
J" uari de school mogelijk
'< gemaakt.

* en aardig natuurlijk, zon
''■krijk intermezzo vooraf-'ide aan een lange raadszit-

■ Maar vanzelfsprekend
' er meer. De jubilerende

zit namelijk verlegen om
nieuwe vleugel, die ruim 12

■* kost en waarvoor geen

's-die gegeven zal worden.
°9land voelde de noden van
*chool gisteren echterzo goed
i

dat hij een lans ervoor
* en die in de volgende
yden verpakte: „Ik stel voor

o.lle eenmansfracties ieder
Jderd gulden gevenen dat de

fi/ige fracties naar eigen in-
■?' bijdragen. Het college be-
ï/' dan de opbrengst en doet
E/O.gejts ook een duit in de
1£ 'Natuurlijk werd er flinkIpc'.en, ?naar niemand ging

in. Wellicht dat de school
Coc/t via 'de gemeente' die

kan aanschaffen.

Speeltuin

l^ttt^ 67" sPee^tu^nen hoor je de
■ta ste tijd alleen maar slecht-
Biey9 nieuws. Van stellages
W^Jo-taal omvallen. Of vanIt? die er in het holst van
IVf)0'1- te keer gaan.
\ <Kar dat goed nieuws ex-
\ °Pvalt. Kom maar evenr de wijkHeksenberg, want
<te Z z Vn afgelopen weekeinde

opgerold voor een
aardige speeltuin, aan te

kr^ 71 °P het voormalige jeugd-
i^_ein van de ix.etbaic.ubne Ster aan de Hei-Grin-ij*.
So u vs voor het stich-
\*s°estui_r om het 7600 vier-

-9 meter 9rote terrein vol te
Sir)9n met sPeeltoestellen- Wet
J-Lg *s echter hoopgevend. De
\. aJrastering werd door het
St " zelf Oeplaatst. Ook de
i^s }f?}}ies en schommelpaard-
%h nde Heksenbergse en-;Sifl(iste..ngen ge-
'St *? aar. Alles aangeschaft
5.0 'n de wijk vergaarde

Sulden.

Speeltuin(2)
St 9r^ edoeHng is dat het 'voet-
hl o w n' verdeeld wordt in
C^ter* eelte v<>or kleuters en
d 1 en w een ue'd. e voor balspe-
%(te dat het overblijvende ge-
rote de bestemming voor de
in di

sPee'toesteüen krijgt.
t^der ns stichtinQswoord-
)N jl~er Meeuse zal de speel-
ar fofi enoer9 binnen tweeUedig in gebruik zijn.

Geharrewar

# Rakker, hier op de arm bij mevrouw Ravbar, was in de kamer toen het plfafond naar beneden
kwam. Het hondje kwam met de schrik vrij. Foto: DRIES LINSSEN

Na deze tegenvaller kreeg De Pree
ook van aannemer Boesten niet lan-
ger een optie op klooster Aalbeek.
Terecht, zo vinden insiders. Zonder
ook maar een stuiver aan te betalen
verwierf de Utrechtenaar opties. In-
tussen verpaupert het klooster met
de dag. En loopt Boesten het risico
dat zijn eigendom steeds minder
waard wordt.

Zich bewustvan hetrisico dat Boes-
ten nu vrij is met anderen in zee te
gaan met klooster Aalbeek, blijft De
Pree geloven in zijn hotelplan. En
rekent daarbij zelfs toch ook op
steun van de gemeente. „Als mijn
plan gerealiseerd wordt, blijft het
klooster behouden. Bovendien
zorgt zon hotel voor banen. En dat
ziet Nuth ook liever dan bungalows.
Trouwens, wil Boesten zijn bunga-
lows bouwen dan moet hij zijn
klooster van de Monumentenlijst af
zien te krijgen. En daarvoelt de pro-
vincie niks voor."

Dit probleem wordt bevestigd door
de gemeente Nuth. „De provincie
wil het klooster vooralsnog op de
Monumentenlijst. De onderhande-
lingen hierover zullen we nu weer
opstarten."

Moeilijk

Om hetklooster van verder verval te
behoeden, wordt nu haast gemaakt
met het de afwikkeling van het eer-
dere plan van de Geleense aanne^
merL. Boesten, tevens eigenaar van
klooster Aalbeek, voor de bouw van
zes tot acht bungalows. Want sinds
mei heeft Boesten de optie die De
Pree sinds vorig jaar september
had, niet meer verlengd. Projectont-
wikkelaar De Pree blijkt door het
afhaken van de gemeente niet uit
het veld geslagen. „Ik blijf geloven
in mijn hotelplan, waarvan de ver-
traging niet geheel mijn schuld is."

Twijfel
Voor ambtelijk Nuth is het geduld
echter op. „Hij goochelt dan weer
met vijftien en even later met acht-
tien miljoenen. Maar als je naar de
investerdeers vraagt dan kan De
Pree geen concrete namen noemen.
Wat ons ook ging bevreemden, was
het maar niet op tafel kunnen leg-
genvan zes ton, deprijs die Boesten
vraagt voor het klooster. Zelfs op
hetaanbod om alvast 20procent aan
te betalen ging hij niet in. Als zes
ton al een financiële hobbel is dan
gaan wij ernstig twijfelen aan het
miljoenenproject, dat volgens ons
hier op de gemeente dan ook niet
meer lijkt dan een luchtballon..",
legt een ambtenaar uit.

Van onze verslaggever
HEERLEN -Met een enorme dreun
is in de nacht van maandag pp dins-
dag het plafond in de woonkamer
van een woning aan de IJssélstraat
in de Heerlense wijk Beersdal, naar
beneden gestort bovenop de meu-
belen die in de kamer stonden. „We
schrokken ons dood.Twee uur in de
nacht. Boem. De buren dachten dat
een gehandicapt iemand die naast
hen woont, uit bed gevallen was. Ik
dacht eerst aan onweer, maar toen
we beneden kwamen zagen we deze
enormeravage," zegt mevrouw Rav-
bar (63 jaar) de bewoonster, terwijl
ze huilend naar de rommel kijkt.
Ze is ten einde raad. Het verlaagde
plafond, bestaande uit ijzeren sta-
ketsel en zachtboard-platen ligt
over het bankstel, de kast, de salon-
tafel en wat er al meer staat. Elektri-
citeitsdraden en het oude plafond
zijn akelig naakt zichtbaar. Het is
één grote puinhoop. Om half elf ar-

riveert iemand van de technische
dienst van woningvereniging De
Voorzorg. „Dat is de tweede keer al
hier in Beersdal. Met pasen kwam
ook al een gedeelte van een plafond
naar beneden hier in de buurt. We
zullen zorgen dat het zo snel moge-
lijk opgeruimd word."
Jo Ravbar, sinds vijfjaar weduwe,
woont al sinds haar huwelijk in dit
huis. Nu met haar dochter en drie
kleinkinderen. „Ik moet er niet aan
denken wat er gebeurd was als mijn
kleinkinderen van 5, 7en 11 daar op
de bank gezeten hadden toen het
plafond omlaag kwam. Nu waren al-
leen de honden Rakker en Kim in
de kamer. Ze zijn zich wild ge-
schrokken."

Voor mevrouw Ravbar is het feit dat
het plafond het begeven heeft een
bewijs voor haar stelling dat er bij-
zonder slecht is gerenoveerd in
Beersdal. „Ik had een villa en na de

renovatie heb ik een krot terugge-
kregen. De kelder was nooit voch-
tig, nu stinkt het er en kan ik er niets
meer in kwijt. We hadden een be-
hoorlijke keuken waar een tafel met
stoelen in kon staan, dat is allemaal
naar de knoppen. En nu dit ook nog.
Ik vraag me af waar ze die 70.000
gulden voor gebruikt hebben die
per huis in de renovatie is gestopt."

Half maart vorig jaar kreeg me-
vrouw Ravbar haar 'gerenoveerde'
woning terug. „Hadden ze ze maar
gelaten zoals ze vroeger was, toen
waren de woningen hier prima. Nu
moetje nog meer huur gaan betalen
dan voorheen en ze hebben er een
krot van gemaakt. Ik voel me niet
meer veilig in dit huis, stel je voor,
elk moment kan er dus een plafond
naar beneden komen, dat is geen
prettig gevoel hoor."

Bij Woningvereniging De Voorzorg
te Hoensbroek die de woning in be-
zit heeft, was gistermiddag niemand
bereikbaar voor enig commentaar
op het voorval in Beersdal.

Met De Pree wil Nuth niet langer in
zee. „Zijn plan is niet eens econo-
misch onderbouwd. Hij heeft nog
altijd niet meer dan een knullige
brochure. En als je die goed bekijkt
dan valt het moeilijk te geloven dat
daarvoor internationale investeer-
ders warm lopen."
Waarom Nuth dan zolang met hem
is opgetrokken?
„Omdat we weinig keus hadden met
het klooster. Daarom werd elk aan-
bod met twee handen aangegre-
pen," verduidelijkt de ambtenaar.

Zelf geeft De Pree, wiens project-
ontwikkelingsmaatschappü Pré-tar heet, een andere lezing. „Voor de
investering van vijftien miljoen, no-
digvoor de bouw van het hotel, heb
ik een Duits-Engels consortium we-
ten te interesseren. Maar door het
politieke geharrewarover de aanleg
van de oost-westbaan, luwde het en-
thousiasme. Vooral bij de Britten.
Vergeet niet dat dit hotel, dat qua
accommodatie te vergelijken valt
met de populaire Altena-hotels, ge-
richt is op het zakenverkeer. Dus
het vliegveld Beek en zijn oost-
westbaan zijn belangrijk. Hoewel
ikzelf overtuigd ben van de komst

Landgraafs college van b en w trekt voorstel voortijdig in

School niet bij Achter den Winkel Hoge boete
voor heling

de Mavo. Aldaar zullen per 1-8 1990
vijf noodlokalen komen. De wet-
houders verwachten dat die daar ze-
ker een jaar blijven staan. Daarna
wordt bekeken hoe het verder moet
met de nieuwe openbare basis-
school. Zoals bekend zal de Mavo
fuseren met het Eijckhagencollege.
Wat er in de toekomst met het lege
schoolgebouw gaat gebeuren is nog
onduidelijk. Hoewel wethouder
Heinrichs zegt dat daarbij gedacht
moet worden aan een combinatie
van doelen. Volgens hem leent het
gebouw zich niet voor scholen voor
het basisonderwijs.

Fusie
Volgens de wethouders is dat voor-
behoud ook de reden geweest dater
vooraf geen overleg is geweest met
de bewoners. „Ook na die beslissing
hadden ze alle kanten op gekund
met hun bezwaren", aldus Hein-
richs.

Gistermorgen kwam het bericht
van een aantal schoolbesturen dat
ze akkoord gingen met de lokatiebij

lichtte wethouder Gybels gisteren
toe.

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De nieuwe open-
bare basisschool in Schaesberg
wordt niet gevestigd bij de flats
Achter den Winkel. Een voorstel
van die strekkingzou eigenlijk in de
raadsvergadering van donderdag
behandeld worden, maar het colle-
ge heeft nu besloten dat er vijfnood-
lokalen moeten komen nabij de
Mavo Petrus en Paulus. De bewo-
ners van de flats, die de afgelopen
dagen fel van leer trokken tegen de
plannen, waren gisteravond in een
feeststemming. De raad krijgt nu
een alternatief voorstel op het bord.

De wethouders They Gybels van
Onderwijs en Wiel Heinrichs vanRuimtelijke Ordening lieten giste-
ren weten dat het intrekken van het
voorstel niets te maken heeft met de
felle protesten van de bewoners. „In
het collegevoorstel hebben we dui-
delijk gemaakt dat we niet onver-
deeld blij waren met de keuze voor
Achter den Winkel. Daarom hebben
we aanvankelijk ook het hele ge-
bied aangewezen als lokatie en niet
speciaal het trapveldje. Bovendien
hebben we geschreven dat het die
lokatie zou moeten worden tenzij
we gebruik konden maken van een
ander bestaand schoolgebouw",

" Projectontwikkelaar R. DePree. Foto: FRANS RADE
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Van onze verslaggever
BRUNSSUM - De raad van Bruns-
sum heeft zich kunnen vinden in
het verzoek van het college om het
ICOM/EBCH minimaal de proefpe-
riode te laten afmaken. De raad gun-
de het ICOM gisteravond het voor-
deel van de twijfel en zei een defini-
tief standpunt over voortzetting van
het innovatieproject pas na die pe-
riode te willen innemen.

Vrijwel alle fracties waren het er
over eens: het ICOM verdient een
reële kans omdat het die eigenlijk
nog nooit eerder gehad heeft. Bur-
gemeester Hoogland: „Heerlen
heeft gefaald als voortrekker van dit
project, terwijl het toch bedoeld is
om meer werkgelegenheid in de re-
gio te scheppen. Laten wij vanuit
die visie deze kleine kans met beide

handen vastgrijpen en dit project,
dat al teveel onnodigetegenslag on-
dervond in de aanloopfase, onom-
wonden steunen."

Toon Pierik, die meestal oppositie
voert maar zich gisteren prachtig
kon vinden in de argumenten van
Hoogland, stelde aan het eind van
de discussie overigens nog voor de
naam EBCH (Europees Bedrijven
Centrum Heerlen) dan ook maar te
veranderen in EBCB (Europees Be-
drijven Centrum Brunssum).

MAASTRICHT - Politierechter
mr Swane heeft een inwoner van
Nuth gisteren een boete van zeven-
duizend gulden opgelegd wegens
heling. De man hadvan een hem on-
bekende tussenpersoon honderd
paar schoenen overgenomen voor
bedrag 1650 gulden. Later bleek dat
de schoenen in Maastricht waren
gestolen. Hoewel raadsman mr Ha-
bets in zijn pleidooi sprak van 'een
onbewaakt ogenblik, waarin de
man wel vijftig andere zaken aan
zijn hoofd had', vond officier van
justitiemrVan Opstal dat verdachte
toch lont had moeten ruiken.



Zaterdag 1 julia.s. hopen onze ouders en
grootouders

fan Habets
en

Els Habets-Franssen
hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Een h. mis tot dankzegging zal worden
opgedragen

in de parochiekerk St.-Clemens te Hulsberg
om 13.30 uur.

Gelegenheid totfeliciteren van
18.30 tot 20.00 uur

in „Op de Trepkes", Kerkheuvel 8 te Hulsberg.

Kinderen en kleinkinderen.

Hartelijk dank voor de grote belangstelling,
bloemen, geschenken en felicitaties, bij ons

gouden huwelijksfeest.
Wij danken mede namens onze kinderen en
kleinkinderen allen die ons die dag tot een

onvergetelijke hebben gemaakt.

Rein en Mia Verstraeten-Paes
Wannerplein 34, 6413 ET Heerlen

t
Sterven doe je niet ineens,
maar afen toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar dievergeet je.
Je zegt: ,Jk ben wat moe",
maar op een keer, dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, gesterkt
door het h. sacrament der zieken, een week voor
zijn 65e verjaardag, onze lieve broer, zwager, oom
en neef

Joseph (Sjo) Houbiers
St.-Geertruid: Jean Houbiers

Margriet Houbiers-Janssen
Klimmen: Els Radermacher-Houbiers

Pierre Radermacher
Noorbeek: Alphons Houbiers

Maria van Wanrooij
St.-Geertruid: Leo Houbiers

Ria Houbiers-Sassen-Clingh
alle neven en nichten
Familie Houbiers

6265 NE St.-Geertruid, 27 juni 1989.Libeek 13
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
op vrijdag 30 juni as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Gertrudis te St.-Geertruid, waarna
begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van onze dierbare overledene, zal
een avondmis worden opgedragen op donderdag
29 juni as. om 19.00 uur; voorafgaand zal om 18.45
uur tot zijn intentie de rozenkrans worden gebe-
den.
Sjo is opgebaard-in het uitvaartcentrum Walpot,
Kerkstraat 17a te Eijsden; bezoek dagelijks van
15.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Door zijn vele vrienden en kennissen is het ons on-
mogelijk om een ieder persoonlijk uit te nodigen;
gelieve deze annonce als zodanig te beschouwen.

f
Met grote droefheid geven wij kennis dat heden uit
ons midden werd weggenomen, mijn lieve man,
onze lieve vader, schoonvader en opa

Henricus Josephus
(Harry) de Klerk

* 1 juni 1914 Maastricht t 26 juni 1989 Geleen
echtgenoot van

Mia Brassé
Geleen: M.C. de Klerk-Brassé
Geleen: I. Hermans-de Klerk

J. Hermans
Geleen: N. de Klerk

K. Teuns
Hélène, Manon, Anouk

Geleen: L. Schafer-de Klerk
K. Schafer
Igor, Rich

Geleen: H. de Klerk
L. de Klerk-Spee
Joelle, Kai

Heemstede: H. Martens-de Klerk
H. Martens
Rogier, Martijn, Milou

6161 CX Geleen, 26 juni 1989
Prins de Lignestraat 7
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op vrijdag 30 juni om 11.00 uur in de dekenale
kerk van de H. Augustinus te Geleen-Lutterade,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k.
begraafplaats St.-Augustinus aan de Groenseyker-
straat te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Tijdens de avondmis van donderdag 29 juni om
19.00 uur, zal de overledene bijzonder worden her-
dacht in voornoemde kerk.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het uit-
vaartcentrum van Dela, Vouershof 1 te Geleen, da-
gelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Wij willen u rust gunnen.
Al is vol droefheid ons hart.
U lijden zien en niet kunnen
helpen, dat was onze smart.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis dat heden
van ons is heengegaan, gesterkt door de h.h. sacra-
menten in de leeftijd van 77 jaar, mijn liefste moe-
der, schoonmoeder, oma en tante

Sofie Glowacz
weduwe van

Otto Kölmel
Heerlen: Elly Duckers-Kolmel

Funs Duckers
Marcel
Familie Glowacz
Familie Duckers

Heerlen, De Regenboog, 23 juni 1989.
Corr.adres: Röntgenstraat 20
6412 VH Heerlen.
De plechtige uitvaartdienst en begrafenis hebben
in naaste familiekring plaatsgevonden op 27 juni te
Heerlen.

Eric
vaarwel.

Els, Alex en Jacqueline veel sterkte.
Ans

Lieve poepie
ik zal altijd van je blijven houden.

Ik zal je missen. Voor altijd
je Poemeltje

t
Zoals hij leefde is hij gestorven,
in alle eenvoud.

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor hem betekende, is geheel onverwacht
van ons heengegaan, in de leeftijd van 57 jaar, mijn
zorgzame man, onze goede vader, schoonvader, lie-
ve opa, broer, zwager, oom en neef

Lei Habets
echtgenootvan

Tiny Fischer
Kerkrade: Tiny Habets-Fischer
Kerkrade: Tiny en Hein Braakman-Habets

Bianca, Natasja
Würselen (D.): Marianne en Udo Eichler-Habets

Jessica, Danny
Kerkrade: Anja Habets
Kerkrade: Diana Habets

Familie Habets
6466 VX Kerkrade, 26 juni 1989
Anjelierstraat 41
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op donderdag 29 juni om 09.15 uur in de paro-
chiekerk St.-Jozef te Kaalheide-Kerkrade, waarna
om 10.30 uur de crematieplechtigheid zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen con-
doleren.
Avondmis, tot intentie van de overledene heden,
woensdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Lei is opgebaard in de rouwkapel van het streek-
mortuarium, gelegen op het terrein van de Lücker-
heidekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chè-
vremont. Bezoek heden, woensdag van 18.00 tot
19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
~Op U, Heer, heb ik vertrouwd.
In eeuwigheid zal ik
niet worden beschaamd."

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor
de liefde die zij ons kinderen gaf, tot het laatste toe,
en naar menselijke maatstaven te jong, kunnen wij
ondanks dat toch zeggen: „De Heer heeft gegeven,
de Heer heeft genomen, de naam des Heren zij ge-
prezen!"
Ontslapen in de vrede des Heren, op de leeftijd van
55 jaar, onze lieve en zorgzame moeder, schoon-
moeder en oma

Johanna Maria
Hoogenberg

* 4-3-1934 1- 24-6-1989

Heerlen: S. van der Veen
C.A.M, van der Veen-Curvers
Daniëlla en Chantal

Hoensbroek, 24 juni 1989
Nieuwstraat 79
Corr.adres: Stinstraat 3, 6412 EB Heerlen
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen dagelijks in de rouwkapel van het zieken-
huis te Heerlen van 16.00 tot 17.00 uur.
In de Emmanuel Baptist Church aan deKouven-
derstraat 135 te Hoensbroek zal de plechtige uit-
vaartdienst worden gehouden op vrijdag 30 juni
om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aan de Randweg te Hoens-
broek.
Voor vervoer is een autobus aanwezig.

t
Na een kortstondige moedig gedragen ziekte is he-
den overleden, voorzien van de h. sacramenten,
mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader en opa V

Jozef Leblanc
echtgenoot van

Paula Gerits
op de leeftijd van 77 jaar.

In dankbare herinnering
Paula Leblanc-Gerits
Jan en Lucy Leblanc-Pisters
Ruud
Marcel en Ria

26 juni 1989
Hoofdstraat 138
6432 GJ Hoensbroek.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 1 juli om 11.00 uur in de dekenale kerk van
St. Jan Evangelist te Hoensbroek, gevolgd door de
crematie te Heerlen. Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Vrijdag a.s. om 19.15 uur avondwake in de kleine
St. Jan aan de markt.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 14.00-
-15.00 uur en van 19.00-20.00 uur.
Voor vervoer naar en van het crematorium is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met verslagenhfeid namen wij kennis van het
overlijden van ons zeer gewaardeerd koorlid
mevrouw

A.E. Waterreus-Rouwen
Wij zullen haar met dankbaarheid blijven ge-
denken.
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze
voor hen moeilijke dagen.

Beschermheer, direkteur,
bestuur en ledenkerkelijk
zangkoor St.-Caecilia, Heerlerbaan

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles voor hem be-
tekende, geven wij met droefheid kennis, dat na een langdurigeziekte en
met geduld gedragen lijden van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Maria Jozef Heuts
echtgenoot van

Maria Johanna van Ginneken
Hij overleed op de leeftijd van bijna 72 jaar, in het De Weverziekenhuis te
Heerlen, voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevel_n hem in uw gebed aan.

Schaesberg-Eikske: M.J. Heuts-van Ginneken
Schaesberg: Annie en Stuart Smith-Heuts

Jeffery en Anja
Miriam

Schaesberg: Hub Heuts
Heerlen-Palemig: Marie-José en Herman Wante-Heuts

Melanie
Simone
Familie Heuts
Familie van Ginneken

25 juni 1989
Achter den Winkel 9
6372 SL Landgraaf.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 1 juli a.s.
om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Michael te Schaesberg-Eikske,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de r.k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Avondwake vrijdag 30 juni a.s. om 19.00 uur in voornoemde parochie-
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in dé rouwkapel van het De Weverzie-
kenhuis te Heerlen, dagelijks van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van

Sjef Heuts
Hij was onze mede-oprichter, grootste steun en toeverlaat.
Aan hem danken wij de vooruitgang van ons bedrijf.

Installatiebedrijf
H. Wante :

I |
Pap is thuis gestorven.
Vol stilte heeft hij afscheid genomen van het leven.

Paul André Marie
Véncken

■fr 8 oktober 1913 t 26 juni 1989
Heerlen: Corry van der Zee-Karsten

Londen, GB: Philip en Monique Veneken-Slijpen
Sebastiaan, Alexander, Francesca

Heerlen: Melissa en Paul Bracke-Vencken
Susanne, Michelle, Laura, Sam

Schaesberg: Wendy en Ed Witpeerd-Vencken
Amsterdam: Erin Véncken

Brunssum: Andrew en Hedy Vencken-Peusch
Chayenne

Heerlen: Hugo en Jolanda van der Zee-Fens
Wageningen: Sjoerd en Gonny van der Zee-Ferdinandus

Morretes, Brazilië: Marijke en Dennis Ditchfield-van derZee
Familie Véncken
Familie van der Zee

27 juni 1989
Dr. Goossensstraat 64, 6419 CG Heerlen
Liever geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op zaterdag 1 julia.s. om
12.00 uur in de parochiekerk van St.-Martinus te Welten-Heerlen, waarna
aansluitend begrafenis op de algemene begraafplaats te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter in de kerk vanaf 11.40
uur.
Rozenkransgebed, waarna eucharistieviering, vrijdag 30 juni om 18.45
uur in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum v/h Crom-
bach, Oliemolenstraat 30, Heerlen, ingang St.-Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 19.30 - 20.00 uur.

Met leedwezen en verslagenheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze erepresident

drs. P.A.M. Véncken
Hij was gedurende 24 jaarpresident-voorzitter van het Brunssums
Mannenkoor.

Beschermheer en beschermvrouwe
erebestuur
damescomité
bestuur, dirigent en leden
Brunssums Mannenkoor

f
Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, stellen wij u ervan in keft
nis dat heden, op 74-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte, gesterkt dod
het sacrament der zieken, thuis is overleden

Noud Lichteveld
(Arnoldus Josephus Godefriedus)

weduwnaar van

Catharina Gerards
Niederkrüchten (Dld.): Bep en Klaus Wirz-Lichteveld

Claudia en Norbert
Jochen

Heerlen: Lène en Jo Scheren-Lichteveld
Mare
Bart

Kerkrade: Ton en Piet Rouschen-Lichteveld ]
Loek en Chantal
Arno en Mirjam
Pascal en Chantal

Voerendaal: Mayke en Jo Chermin-Lichteveld
Manon en Sjoerd
Cyril

6461 DB Kerkrade, 27 juni 1989
Giessenstraat 88
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de crematie te Imstenrade'
zal plaatshebben in de parochiekerk St.-Catharina te Holz-Kerkrade of
vrijdag 30 juni om 10.30 uur.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven, is er geen condoleren.
Op donderdag 29 juni d.a.v. gedenken wij hem in de avondmis van 18.3"
uur in genoemd kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwkapel van het streekmor'
tuarium te Chèvremont, St.-Pieterstraat 145(gelegen op het terrein van dj
Lückerheidekliniek); gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 18-0"
tot 19.30 uur.
Wanneer wij vergeten zouden zijn u een rouwbrief te zenden, dan gelief
u deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.I -"

In grote dankbaarheid en diep respect, hebben wij afscheid moeten n^
men van onze zeer consciëncieuze en trouwe medewerker

Noud Lichteveld
Bijna 30 jaren heeft hij zijn beste krachten aan ons bedrijf en onze clien^
le gegeven.
Wij zijn dan ook onuitsprekelijk dankbaar voor zoveel inzet en plichtsbe-
trachting.
Een onuitwisbare herinnering blijft ons bij aan een joviale, sympath
persoonlijkheid.
Zijn kinderen en kleinkinderen wensen wij sterkte toe.
Noud, adieu!

Berty en Xavier Crolla-Notten; Ingrid en Charles
medewerkers drukkerij/papeterie Crolla

Valkenburg a/d Geul, juni 1989

Enige en algemene kennisgeving

t i
Dankbaar voor het vele goede datwij van hem mochten ontvangen, delfM
wij u mede dat heden op 82-jarige leeftijd van ons is heengegaan, mijn üe
ve man, onze goedevader, schoonvader en opa

Reinder Kersten
echtgenoot van

Tanny Schute
Sittard: T. Kersten-Schute
Purley: Tanneke Mantle-Kersten

David Mantle
Stem: Reinder Kersten

Gemma Kersten-Broeren
Arme

23 juni 1989
Corr.adres: Baenjehof 44, 6131 LA Sittard
De crematieplechtigheid heeft in besloten familiekring plaatsgevond^ J
op dinsdag 27 juni jl. j

Vervolg
familie-

berichten
zie
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~ in t
"Niemand kan zijn eigen jn Qods heerlijkheid wil ik zijn.
concert des levens dirigeren". g hoe wonderschoon zal 't daar zijn.

Op 27 juni 1989 is op 69-jarige leeftijd onverwacht In de gezegende leeftijd van 99 jaar, is plotseling
overleden, mijn lieve man, onze goedevader en lic- van ons heengegaan, onze lieve moeder, schoon-
ve opa, broer, zwager, oom en neef moeder, groot- en overgrootmoeder, schoonzuster

_ii . en tanteCharles Mathieu Wilhelmina
JÜ2^" . Leschinski

-r-.. i tt . weduwe vanDieneke Hummel , , ,-,„ ; ■, , Gerhard Rutten
Heerlen: Dieneke Janssen-Hummel

kinderen en kleinkinderen In dankbare herinnering:
Familie Janssen Hoensbroek: H.G. Fleuren-Rutten
Familie Hummel F.A. Fleuren

6418 KG Heerlen, P. Schunckstraat 204 Valkenswaard: G.M-F Rutten-Kaussen
klein- en achterkleinkinderen

De begrafenisplechtigheid zal in besloten familie- Familie Leschinskikring plaatsvinden. Familie RuttenGelegenheid tot afscheidnemen van de dierbare
overledene in het uitvaartcentrum Dela, Grasbroe- 6431 ep Hoensbroek, 27 juni 1989
kerweg 20 te Heerlen heden woensdag en donder- Corr.adres.' Edisonstraat 21
dag van 18.00 tot 19.00 uur. De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 1 juli_-_----------------_-________________________________________________J as. om 10.00 uur in de Nieuw Apostolischekerk aan

de Marebosjesweg 7 te Treebeek, gevolgd door de
begrafenis op de algemene begraafplaats aan de

„, _ ~ , ... Marebosjesweg aldaar.Geven met droefheid kennis van het overlijdenvan __.. , _, , , ,
ons erelid Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar gelegen-

heid tot schriftelijke condoleance vanaf 9.30 uur.
T-Tp-ïr"» 7\X7£\vt Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
-*■■*-CXIX i-i W CU. L ziekenhuis te Brunssum; bezoekuren dagelijks van

Jarenlang heeft hij onze vereniging met al zijn 17.30 tot 18.30 uur.
krachten gesteund.Wij zulen hem dan ook nietver- _^-hmw_______hm._-__-_-__-------____i

geten.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie. Voor de vele blijken van medeleven ons betoond

Bestuur en leden DiJ net overlijden en debegrafenis van mijn dierba-
RK VV Mariarade Hoensbroek re man- onze zorgzame vader, schoonvader, opa en

overgrootvader. . Johan Jozef
Op 26-6-'B9 is in de Hamboskliniek mevrouw "PiO^C-VCTrol c\
C.C. HeSSeÜnk-LimbUrg betuigen wij u onze oprechte dank.
overleden in de gezegende leeftijd van 89 jaar. G. Pietersveld-v. Deenen

Namens Kinderen, klein- en
.Namens. achterkleinkinderen.
Familie v. Dijk
Familie De Rosa Brunssum, juni 1989.
De heer L. Bollen D e piechige zeswekendienst zal gehouden worden

Ze heeft haar lichaam ter beschikking gesteld aan op zaterdag 1 juli a.s. om 19.00 uur in de parochie-
de medische wetenschap. kerk van de H. Barbara te Treebeek-Brunssum.

Enige en algemene kennisgevin
Bedroefd ,om haar heengaan, maar dankbaarV,i
hetgeen zij voor ons betekend heeft, gev<
kennis van het overlijden, na een kortsWJH
ziekte, op de leeftijd van 86 jaar, van onze '■j
moeder, schoonmoeder,' oma, overgrootmo^
zuster en tante
IDora Boere {

weduwe van

Tjeerd Visser
In dankbare herinnering:

Brunssum: J. Pernot-Visser
H. Pernot

Brunssum: J. Visser
Hoensbroek: A. Visser
Hoensbroek: K. Visser

G. Visser-Fleuren
Hoensbroek: R. Visser

B. Visser-Ederveen
en al haar kleinkinderen *
achterkleinkinderen
FamilieBoere
Familie Visser

Hoensbroek, 27 juni 1989
Hoekstraat 19
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 30 ju ji*'om 10.30 uur in het crematorium te Heerle"' i
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
Moeder is opgebaard in het Uitvaartcen1 \
Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Bezoekuren
14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur--1

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van deelneming bij hetoy
den van mijn lieve vrouw, onze moeder, sC1 [
moeder en oma

Anna Maria
Habets-Bisschops

betuigen wij onze oprechte dank.
F.G. Habets
kinderen en kleinkind

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
op zondag 2 juli a.s. om 10.30 uur in de St-'
nuskerk te Weiten. J>

—^:Dankbetuiging
In plaats yan kaarten ]

Voor uw zeergewaardeerde blijken van deell]' v* ions betoond bij het overlijden en de begrafe" r
lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoe

Agnes Morren-Dohrrl^
betuigen wij onze oprechte dank. e()

Kinderen, kleinkinderen
achterkleinkinderen oX$

De plechtige zeswekendienst zal gehouden oCI-'
op zaterdag 1 juli 1989 om 18.30 uur in de P-jee.le |
kerk van de H. Martelaren van Gorcum te *V^^
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Volgend jaar zijn de
hoofdrijbaan en fietspa-
den van de provinciale
wegen Maastricht-Vaals
en Wijlre-Gulpen aan de
beurt voor 'groot onder-
houd. Het nog onafge-
werkt gedeelte van de
weg Brunssum-Sittard
staat eveneens op de
prioriteitenlij st.

van de Wet Uitkeringen
Wegen. De rijksbijdra-
gen die tot dan toe door
middel van deze wet wer-
den uitgekeerd, worden
dan verdeeld over het
provincie- en gemeente-
fonds. Met ambtgenoten
in de andere provincies is
gedeputeerde J. Pleu-
meekers er nietzeker van
of de uitkeringen straks

Invoering van de nieuwe
beheersconstructie zal
samenvallen met de op
zijn vroegst in 1992 te
verwachten opheffing

Ook is er geen tijd voor bijscho-
ling van leraren. Die is, aldus de
directeuren, hard nodig vanwege

de technische ontwikkelingen.
„Omdat de apparatuur niet is
aangepast, wordt het verschil
tussen de eisen diehet bedrijfsle-
ven stelt en de opleidingsmoge-
lijkheden groter. De inspectie
heeft al gesignaleerd dat de bud-
getten voor de inventaris vol-
strekt ontoereikend zijn."

& directeurenklagen erover dat
!leerkrachten hun klassen heb-
'n zien groeien van 18 a 20 leer-,
ïgen tot 28 a30 leerlingen. Door

'Door de zachte wintermaanden januari en februari'
Minder reizigers bij VSL

Van onze redactie economie
'êRLEN - Verenigd Streekvervoer Limburg (VSL) heeft
[iq jaar 372.000 passagiers minder vervoerd dan in 1987. In
«al werd 20,8 miljoenkeer met de bus gereisd. De dalingvan
aantal passagiers in het lokaal en interlokaal vervoer

rijft VSL in het gisteren verschenen jaarverslag toe aan de
Me wintermaanden januari en februari.

oervervoer

.boekjaar 1988 werd afgesloten'een winst van ’ 631.000 gulden
feen geringe daling van de kos-
'l eenkleine stijgingvan de ver-'sopbrengesten.

1988 was het gemiddelde ziektever-
zuim 12,5 procent, respectievelijk
11,6 procent. Het registratiesysteem
voor ziekteverzuim wordt verder
ontwikkeld, de medewerkers wor-
den meer betrokken bij de bedrijfs-
voering en beter begeleid tijdens en
na hun ziekte.

VSL studeert ook op mogelijkhe-
den om binnenkort op diverse re-
gionale trajecten spitsbussen in te
zetten als alternatief voor het woon-
werkverkeer per 'auto. Daarbij
wordt gedacht aan de routes Heer-
len -Aken; Heerlen-DSM; Maas-
tricht-DSM; Maastricht-Aken;
Kerkrade-Brunssum-DSM; Weert-
Maaseik en Parmingen-Roermond.

£zag ook het groeps- en toerver-F'n 1988 weer licht dalen. Vol-? V"SL komt dat omdat het auto-
J*en het autogebruik nog steedsJemen en omdat VSL vergele-
'het andere groepsvervoerders*1 ongunstige concurrentieposi-

"erkeert. Dit vervoer vormt ove-
fts - vergeleken met het lokaal
Interlokaal vervoer - slechts een

van de activiteiten.

Tweede operatie
wikkelhart in

Maastricht

Jaar verwacht VSL in totaal 15,8
'°en kilometers terijden, 100.000
?r dan vorig jaar. Het vervoers-
I _f investeert dit jaar zon ’ 3,8
P*n, waarvan ’ 3 miljoen nodig
°or de aankoop van tien nieuwe"sen. " De botsing op de rijksweg ter hoogte van Wellerlooi. Het verkeer op de tweebaansweg was ge-

ruime tijd gestremd.
" De twee vrachtwagens die gisteren op elkaar botsten op de
Napoleonsbaan richtten een enorme ravage aan. De chauffeur
van een van devrachtwagenswerd zwaar gewond.

Foto: JEROENKUIT

MAASTRICHT - Voor de tweede
maal hebben de Maastrichtse car-
diologen een wikkelhartoperatie
uitgevoerd. Het betreft een 52-jarige
vrouw. Over haar toestand en haar
identiteit wenst het Academisch
Ziekenhuis Maastricht voorlopig
geen mededeling te doen.

kteverzuim
busonderneming probeert dit
"et ziekteverzuim terug te drin-

'Vorig jaar werd daar een nota

'geschreven. Doel is het ziekte-
j^mterug te dringen tot gemid-
'tien procent of lager. In 1987 en

De operatie heeft de vorige week
plaatsgevonden. De eerste wikkel-
hartoperatie verrichtte prof. dr. Olaf
Penn eind februari. Het betrof de
57-jarige J. Janssen uit Itteren (ge-
meente Maastricht) die nu aan de
beterhand is.
Bij dit soort operaties wordt een
daartoe geschikt bevonden spier in
het lichaam getraind om als verster-
ker van de hartspier te gaan dienen
en tijdens de operatie bevestigd aan
het hart. De grote rugspier leent
zich uitstekend voor dat doel.

Roermondenaar
in cassatie na
dubbele moord
i Van onze verslaggever

- Op advies van zijn
),cate mr R. Wij shoff-Vogelzang
(, de 32-jarige Roermondenaar, van S. in cassatie bij de Hogeg m Den Haag.

In Wellerlooi, Kessel, Koningsbosch en Maastricht

Vier botsingen: twee doden
en drie zwaargewonden

Het chemieconcern stuurde giste-
ren een verificatieploeg naar Schim-
mert om wat korreltjes te verzame-
len. Uit een eerste analyse in het la-
boratorium bleek dat het materiaal
niet van DSM afkomstig kan zijn.

Vervolg van pagina 1
Gisteren echter bleken de
neerdwarrelende hoeveelhe-
den van het witte materiaal
dermate groot dat enkele be-
woners bij diverse instanties
aan de bel trokken. Een van
hen is electrotechnicus Van
Brakel, woonachtig aan de
Beekerbaan in Schimmert.

toen ik naar buiten ging, zag ik al
dat plastic. Niemand weet wat voor
materiaal het precies is en waar het
vandaan komt. De gemeente Nuth
verwijst door naar de provincie
Limburg, die verwijst' weer naar al-
lerlei milieu-instanties en ga zo
maar door. Intussen mogen wij gis-
sen naar de aard van het goedje.
Misschien is het wel kankerverwek-
kend."

Een woordvoerder: „DSM produ-
ceert of verwerkt geen piepschuim,
of iets dat daarop lijkt. Er was giste-
ren ook geen bedrijfsstoring, waar
je eventueel de klachten in Schim-
mert aan zou kunnen ophangen. Be-
langrijk is dat er gisteren zuidwes-
tenwind stond. Wat in Schimmert
neerviel, kan dus nooit van DSM in
Geleen afkomstig zijn." Vandaag
wordt een aanvullend onderzoek
verricht naar de korrels.

„Vliegtuigen, zure regen, van alles
valt er tegenwoordig uit de hemel.
En nu ook nog piepschuim. Eerst
dacht ik dat het hagel was, maar

Gassen
Ben van Brakel heeft natuurlijk zo
zijn vermoedens, maar is voorzich-
ting met het beschuldigen van be-

Straf lager dan geëist
Steekpartij na

zelfmoordpoging

ï^sUao uCHT ~ Wegens poging tot
l^a- g hoorde een 40-jarige Heer-
Al. :^h dinsdag door de recht-
w%lfn Maastricht veroordeeld tot
f^rv maanden gevangenisstraf
$, 'er 7, Vler voorwaardelijk. De of-
Vageëit "iustitie had een hogere

2e st: achttien maanden waar-
rjft v°orwaardelijk.
C'r.oo0;3-. in maart had de man een
«.!» hanH POglng ondernomen door
C^en tOl vaüumtabletten in te
CS-Ver \°fn zi Jn stiefvader hem
C brooH onderhield, had hij
É^^ee i 5S gegrepen en de ander

B
brac u 'n de rug gestoken. De toe-n lev,-"^ verwondingen blekenVensgevaarlijk.

'1 o. _
1^ *" heeft op 28 augustus vorig

21-n twee kinderen - Bibi van
.0 ?n Bart van vier jaar - ver-
\* ln een tot hjkwagen omge-

DestelDus. Hij pleegde deze
l*L ele moord op een parkeer-

lan§s de autosnelweg in
's-ir?eeze' Aanleiding was de be-
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Het is een risicovolle ingreep die
pas een dertigtal keren in de wereld
is toegepast.

;ffan werd maandag door het ge-,
«hof in Den Bosch veroordeeld

Hj?n onvoorwaardelijke celstraf
jaar plus ter beschikkings-aS met verpleging (tbs).

" De twee vernielde auto's op dePrinsebaan inKoningsbosch.
Foto: JEROENKUIT

De vrouw liep een bekkenfractuur
op, terwijl het kind een gebroken
enkel en hersenletsel opliep. Het
kind moest door de brandweer uit
de beknelde positie worden bevrijd.

Hij zag daarbij zijn collega en tegen-
ligger uit Nederland over het hoofd,
waardoor deze met volle snelheid in
de zijkant van zijn vrachtauto reed.
De Nederlandse chauffeur is ernstig
gewond naar het ziekenhuis overge-
bracht. Het verkeer ondervond tot
in devroege avond hindervan de ra-
vage.

WELLERLOOI - Eén dode en
drie zwaargewonden bij vier
ernstige verkeersongelukken
in Limburg. Op de rijksweg
Venlo-Nijmegen, in Weller-
looi, kwam gistermorgen de
37-jarige W. Houwers uit Swal-
men om het leven gekomen.

lijke richting reed, wilde met zijn
vrachtauto linksaf de Keizersbaan
opdraaien.

sum te rijden. Hij heeft daarbij de
uit de richting Posterholt komende
J.P. (44) niet gezien. Deze kon een
aanrijding niet meer voorkomen.

Prinsebaan
Op de Prinsenbaan onder Konings-
bosch raakte gisterochtend om-
streeks kwart voor elfeen vrouw en
een kind zwaar gewond.

Het ongeluk gebeurde rond half
acht toen een vrachtauto uit derich-
ting Nijmegen stopte voor weg-
werkzaamheden. De bestuurder
van een achterop komende Duitse
trailer had dit te laat in de gaten en
moest uitwijken naar links. De trai-
ler raakte zijdelings de vrachtauto
en kwam frontaal in botsing met
een tegemoetkomende personenau-
to uit Swalmen.

De 20-jarige M.E. uit Luik kwam
gistermorgen even na zes uur in de
morgen op de Cannerweg in Maas-
tricht om het leven gekomen. Zijn
23-jarige broer, die eveneens in de
wagen zat, moest ter onbservatie
worden opgenomen in het Acade-
misch Ziekenhuis Maastricht.

Cannerweg

De 41-jarige J. de R. uit Brunssum
reed met zijn personenauto op de
Prinsenbaan richting Posterholt.
Onder Koningsbosch draaide R.
zijn wagen weer terug naar Bruns-
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Trailer en personenauto kwamen te-
gen een boom tot stilstand. De inzit-
tende van de personenauto was op
slag dood. Het verkeer op de twee-
baansweg was urenlang is ge-
stremd.

Waarschijnlijk vanwege te hoge
snelheid raakte de auto in de berm
en botste vervolgens in een weiland
tegen een boomstronk. De twee in-
zittenden vlogen door de voorruit,
waarbij waarschijnlijk de bestuur-
der met zijn hoofd tegen de boom
terecht kwam en ter plaatse over-
leed.

Beide mannen hadden geen rijbe-
wijs. De verongelukte wagen bleek
eerder in Luik te zijn gestolen. On-
bekend is wie dat heeft gedaan.

(ADVERTENTIE)

mat/mvr van 14.00t0t22.00uur.. een gesprekvan nart tot hart.

Op de Napoleonsweg onder Kessel
botsten gistermiddag omstreeks
kwart over drie een Joegoslavische
en een Nederlandse vrachwagen op
elkaar. De Joegoslaaf die in noorde-

Napoleonsweg

men?"

drijven in de buurt. „Ik denk dat het
uit de richting van Geleen komt,
waar dit spul of een afgeleide daar-
van wordt aangemaakt. Natuurlijk
kan ik niets bewijzen, maar waar
zou het anders vandaan moeten ko-'Piepschuim'

niet van DSM

Chemieconcern stuurde verificatieploeg

Ben Van Brakel doelt natuurlijk op
DSM. Hij heeft een officiële klacht
bij de milieumeldkamer van DSM
(06-0223363) ingediend.
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Van onze verslaggever Van onze verslaggever aan de provincievoor on-
derhoud van secundaire
en tertiaire wegen toe-
vloeit, is overigens aan
de schamele kant. In
Limburg komt daar nog
bij dat achterstallig on-
derhoud aan van het rijk
overgenomen wegen nog
niet volledig is wegge-
werkt.

Provincie krijgt
'dubbel' wegennet

in beheer
Directeuren MTS
luiden noodklok

'Halt toeroepen aan bezuinigingen'

groot genoeg zullen zijn
om op dit terrein „bud-
gettair-neutraal" te kun-
nen blijven draaien.

* staatssecretaris van Onder-
is, respectievelijk Deetman en
"ryaar-Maas.

[EERLEN - De 76 MTS-direc-
"uren in Nederland luiden de
"odklok. Er kan absoluut niet
'rder bezuinigd worden menen
directeuren als men tenmin-

P het middelbaar technisch on-
twijs op een pedagogisch-di-
'ctisch verantwoorde wijze wil

„Er moet geld bij, hoe dan
'k. Zo kan het niet langer",
:hrijven de directeuren in een
kndbrief aan o.a. minister-pre-
sent Lubbers, de minister en

MAASTRICHT - In het
kader van een nationaal
in gang gezette sanering
van het wegenbeheer
krijgt de provincie Lim-
burg in de komende drie
jaar vrijwel alle secun-
daire en tertiaire wegen
in beheer en onderhoud.
Samen hebben zij een
lengte van bijna zeshon-
derd kilometer. Momen-
teel staan bij de Provin-
cie 330 kilometer 'inge-
schreven.

deze ontwikkeling èn door de
verouderde technische appara-
tuur ('soms versleten'), kunnen
niet voldoende praktijklessen
worden gegeven.

Zo verwordt het middelbaar
technisch onderwijs tot een theo-
retische opleiding, vinden de di-
recteuren. En dat terwijl de leer-
lingen zeer praktisch zijn inge-
steld. Dit druist dus in tegen de
aard van het onderwijs: „Het
middelbaar technisch onderwijs
is van landsbelang. We verzorgen
opleidingen voor bedrijfstakken
die de ruggegraat van onze eco-
nomie vormen", staat in de
brandbrief, die ook is verstuurd
naar de leden van de Vaste Ka-
mercommissie onderwijs en we-
tenschappen en die van econo-
mische zaken, naar de Raad van'
centrale Ondernemingsorganisa-
ties, het CNV, de FNV, het Drie-
bondencontact Beroepsonder-
wijs en de Vereniging Middel-
baar Technische Scholen.

Limburg houdt thans
reeds de mogelijkheid
open dat extra provincia-
le middelen nodig zullen
zijn. De jaarlijkse doel-
uitkering die thans uit de
Wet Uitkeringen Wegen



officiële mededeling
GEMEENTE NUTH het perceel kadastraal be"

gemeente Nuth, sectie P' i
1707, plaatselijk gelegen Vae
de 4; j

5. Hoensbroek - Buitengebied. \
watbetreft het perceelkada^bekend gemeente Nuth, seC''.
nr. 4511, plaatselijk ge»e'
Naanhofsweg 3; j

6. Algemeen Bestemming-*
Hulsberg, voor wat betrefpercelen kadastraal beken*1
meente Hulsberg, sectie Aj
2167, plaatselijk gelegen %
straat 10, en sectie B. nr 't
3556, 3566, 3555, 3554, 3553,
3537, 3540, 3541, 3542, 3543, t
3794, 3545, 3546, 1710 (alle »,
en 4043, plaatselijk gelegd
de Kersboomkensweg; pi7. Algemeen Bestemming
Wijnandsrade, voor wat b^het perceel kadastraal be^gemeente Wijnandsrade, SJ
A. nr. 2892(ged.), plaatselij**gen op het sportcomplex.

Dit besluit met de daarbij be^de tekeningen ligt ter gemee" ,
cretarie vanaf 30 juni 1989 vo"
ieder ter inzage.
Nuth, 28 juni 1989.

De burgemeester van N^ J
mevr. E.F.M. Coenen-V*e

De burgemeester van Nuth brengt,
ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 22 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening, ter openbare kennis
dat de gemeenteraad in zijn verga-
dering van 20 juni 1989 heeft beslo-
ten te verklaren dat een wijziging
wordt voorbereid van het bestem-
mingsplan:

1." Aalbeek, voor wat betreft de per-
celen kadastraal bekend gemeen-
te Hulsberg, sectie A. nr. 2334,
plaatselijk gelegen Nieuwen-
huysstraat 8, en sectieA. nr. 2307,
plaatselijk gelegen Nieuwen-
huysstraat 3;

2. Laar - Brommelen - Aalbeek,
voor wat betreft het perceel ka-
dastraal bekend gemeente Wij-
nandsrade, sectie C. nr. 1160,
plaatselijk gelegen Nieuwen-
huysstraat 52;

3. Centrum en Centrum-11-1983,
voor wat betreft de percelen ka-
dastraal bekend gemeente
Schimmert, sectie A. nr. 3113 en
3066 (ged.), plaatselijk gelegen
Roosevelthof sb, en sectie C. nr.
1827, plaatselijk gelegen aan de
Hoofdstraat;

4. Kern Vaesrade, voor wat betreft

Voorbereidingsbesluit

Geslaagd voor examen MAVO (6 vakken)
Roger Achten, Judithv.d. Berg, Mare Beu-
len, Mark Bleichert, Richard Bremmers,
Maike Clabbers, Linda Dings, Suzanne
Haarhuis, Susan Hemen, John v. Helden,
Willy Hendrix, Ruth Jacobs, Rolf Janssen,
Bianca Kempces, Arno Lemmen, Wendy
Litjens, Jacqueline Nooyen, Yvonne Pij-
nenburg, Jac Selen, Lilian Smeets, Remco
Vergoosen, Ellen Weijers, Arno v. Zijl. allen
Reuver; Linda Bouten,Edwin Dijcks, Nico-
le Landewee, Martijn Spee, allen Beesel;
Robert Beurskens, Susanne Johannes, Da-
vid Natali, allen Swalmen; Debbie Derks,
Nancy v. Dijk, Simone Ernst, Dorethé Hen-
driks, Maurice Hermans, Harold Olders,
Melanie Peeters, Lyan Simons, Hans Ver-
bong, allen Belfeld.

Atheneum B: N. Aelmans, M. Barbier, J.
Bayer, W. Bemelmans, R. Braeken, C. Cau-
berg, A. Coster, J.-D. v. Dingenen, J. Ge-
raets, O. Gielkens, P. Habets, P. Heuts, J.
Horsmans, H. Jacobs, L. Janssen, R. Lem-
mens, R. leunissen, M. v. Lieshout, S. Lu-
cassen, G. Luükx, M. Nulens, L. v. Oyen, J.
Paffen, T. Paffen, M. v. Ree, G. Rohs, J.
Schraa, C. Smeets, F. Strijbos, D. Urlings,
R. Wachelder, S. v. Weersch, D. v.d. Weyer,
C. Zitzen.

Duisines, C. Eurelings, M. Frissen, G. Ge-
rards, D. Ghijsen, J. Graff, P. v.d. Heijden,
E. Hendrix, S. Hensels, R. Hille, N. Hovens,
C. Janssen, A. Jaspers, M. Jennekens, R.
Koch, A. Koelstra, J.-H. Kooien, B. Kut-
schruiter, P. Lahaye, A. Lousberg, M. Luij-
ten, L. Manasse, B. Meijers, Y. Mesterom, A.
Mevissen,R. Muurmans, D. Persoon, E. Pe-
ters, M. Poell, S. Post, J. v. Rennes, M.
Rings, M. de Ruijter, D. Scheepers, C.
Schoenmakers, M. Soons, S. Soons, C. Star-
mans, E. Steinbusch, B. Stevens, E. Stof-
berg, N. Theunissen,R. Thissen, P. Tillie, N.
Tilmans, V. Troquet, M. v. Kan, S. v. Mul-
ken, P. Vermeulen, E. Volders, N. Voncken,
C. Vossen, M. Vreuls, M. Wehrens, E. Wil-
lems, J. Willems, P. Willems.
Gymnasium A: E. Custers, S. Duchateau, S.
Ensinck, C. Huysmans, C. Moonen, T. Rein-
ders, B. Tax, J. Zonjee.
Gymnasium B: C. Adamson, M. Borghans,
G. Clemens, R. Coesmans, D. Creusen, C.
Dodemont, R. habets, E. Houben, Y. Joshi,
R. Knubbén, S. Koytek, R. Lemeer, K. Mul-
der, M. Peters, C. Robberts, E. Rutten, R.
Sour, E. v. Venrooij, L. Verleisdonk.
Atheneum A: S. Aarts, C. Adam, M. Bee-
rens, P. v. Bloemen, S. Casanellas y Spoel-
der, C. Cremers, D. Custers, S. Debie, I. Dor-
mans, S. Geuzendam, S. Hermans, M.
Hooijmaijers, D. Huls, R. Janssen, J. de
Jonge, P. Koumans, A. Kruijsen, N. Kui-
pers, R. Last, R. Maenen, H. Mullens, G.
Niessen, E. Reinders, K. Speetjens, L. Theo-
dorou, D. Theunissen, A. Thijssen, K.
Tromp, N. v.d. Veen, S. v.d. Ven, S. Vercou-
teren, S. Verwilst, A. Vleugels, E. Voncken,
N. v. Vonderen, I. Willems, M. Wintjens.R.-k.

Scholengemeenschap
Stella Maris Meerssen
HAVO: F. Barion, R. Becker, R. van Beek,
M. Bockting, G. Bosten, A. Braeken, S. v.d.
Brekel, A. Brouwer, P.-R. Cohen, V. Colson,
J. Conings, A. Custers, B. Custers, M. Da-
moiseaux, S. Dassen, S. Dassen, C. Dek-
kers, G. Demacker, M. Dirix, G. Dreesen,R.
Drissen, E. Duijvestijn, A.J/l. Duijzings, V.

Scholengemeenschap
Heythuysen
HEYTHUYSEN - Aan de scholengemeen-
schap Heythuysen slaagden de volgende
kandidaten:
Bouwtechniek: Ralph Kessels, Roy Ver-
koelen.
Elektrotechniek: Antoine Geenen, Ron
Gubbels. Pin. Hermkens, Patrick Naus.
Installatietechniek: Richard Bongers, Lau-
rens Heijmans. Edwin Levels, Berend Mat-
zmger. Chnstian Stetjvers, Ron Verstegen.
Mechanische techniek: Bernie Brumman,
Velibor Dingemans, Jack Hendriks, Ste-
phan Levels, Roger van Rossum, Maurice
Verhoeven, Mare Vonck.
Tettielverwerkende beroepen: Marie-José
Corstjens, Regina Gorissen. Marian Rey-
nen.
Verzorgende beroepen: Miriam van den
Beueken, Ilse Claessen, Anja Dirks, Diana
op den Drink. Ingrid Gijsbers, Miriam
Heaskens, Carin Horbach, Anita Joosten,
Wendy Kierkels. Yvonne Kooien, Mariélle
Linssen, Suzan Reijnders, Marleen van
Roij, Anja van der Sterren.
Middenschool: Maurice Bonten, Esther
Braun. Torn Braun, Severine Buddemeijer,
Maurice Camps. Cindy Coolsma, Judith
Feenstra, Rob Fermont, Sana Fraterman,
Jean Paul Geelen, Cindy Grabert, Rody
Habchi, Roel Heber, Vester Hesen, Merlyn
Lamerichs, Pascal Leenen, Tim Leijten,
Jacques Linssen. Danny Orval, Jérome
Pennings, Bas Reinhoud, Patricia Roulaux.
Radboud Smitt, Christel Versteegen, Mario
Vink, Jan Dimitn de Win.
Getuigschrift jeugd E.H.8.0.: Angele van
de Beueken. Michel Clermonts, Boris Fra-
terman. Natasja Hanssen. Angelique Heber.
Miranda Hendrix, Marco Kehrens, Mark
Lie-A-Tjam. Mirjan Meerts, Nicole Mertens,
Marian den Otter. Emmanuel Reynders,
Jenny Rietmeyer. Rail' Rijks, Christel Seu-
ren, Ingrid Seuren, Vivian Timmermans,
Bianca Vullers. Carola Zoutzen.

College Sancta Maria
KERKRADE - Lijst met geslaagde exa-
menkandidaten:
H.A.V.0.:
E. Augenbroe Heerlen; G. Baarh Kerkrade;
P. Bechholz Kerkrade; M. Beckers Simpel-
veld; M. Bisschops Simpelveld; J. Bosch
Kerkrade; R. Bour. Heerlen; L. Burgers
Simpelveld; P. Derksen Kerkrade; M. Du-
mont Bocholtz; G. Eggen Kerkrade; A. Er-
nes Bocholtz; D. Esser Kerkrade; K. Fran-
zen Bocholtz R. Frigge Kerkrade; M. van
Gestel Kerkrade; N. Hamers Simpelveld; R.
Hamers Bocholtz; N. Hendriks Kerkrade;
M. Kelleter Kerkrade; B. Kemperink Sim-
pelveld;R. deKoning Bocholtz; M. Kontzen
Kerkrade; P. Kumm Heerlen; D. Küpers
Kerkrade; R. Lombardini Kerkrade; I. Man-
nien Heerlen; P. Martens Kerkrade; B.
Meertens Heerlen; M. Mertens Heerlen; P.
Mertens Kerkrade; V. Mousset Simpelveld;
A. Muyrers Kerkrade; L. Odekerken Land-
graaf; I. Paulissen Heerlen; A. Pepperle Bo-
choltz; D. Peters Kerkrade; C. Ploum Kerk-
rade; C. van de Pol Kerkrade; P. Pölz Kerk-
rade; C. Ramaekers Heerlen; R. Roumans
Kerkrade; M. Salden Kerkrade; Y. Scholtes
Kerkrade; K. Schoonbrood Bocholtz; M.
Schoonbrood Bocholtz; L. Theunissen
Heerlen; M. Thewissen Bocholtz; C. Tille-
mans Kerkrade; J. Vanderheijden Bo-
choltz; I. Wagelaar Kerkrade; M. Walker
Kerkrade; R. Wetzels Bocholtz; F. Willems
Simpelveld; J. van ZijlKerkrade.
ATHENEUM:
M. Beckers Heerlen; R. Borger Kerkrade;
G. Delaroy Kerkrade; R. Jaspers Simpel-
veld; N. Kockelkoren Simpelveld; Y. Kok-
kelkoren Heerlen; M. Misere Heerlen; M.
Munnik Kerkrade; M. van Nijnanten Bo-
choltz; M. Rozeboom Kerkrade; R. Spèck-
gens Kerkrade; I. Spit Simpelveld; F. de
Vreeze Heerlen; M. Weijers Simpelveld; R.
Wetzelaer Simpelveld; S. Wiertz Kerkrade;
F. Bisschoff Simpelveld; P. Dooper Kerkra-
de; P. Dortants Kerkrade; R. Dovermann
Simpelveld; M. Emonts Heerlen; M. Groten
SimpelMfld; F. Handels Kerkrade; T. Hans-

R.-K. MAVO „Pro Vita"
Reuver
Geslaagd voor MAVO (7 vakken)
Lilian Bongers, Wendy Boots, Ryan v.d.
Brandt, Roy Bremmers, Manuel Diaz, Mar-
jon v. Enckevort, Claudia Friesen, Manuel
Gallardo, Judith Holthuijsen, Daniel Rut-
ten, Monique Steeghs, Riek Stevens, Ron
v.d. Velden,Philp v. Vlokhoven, Leon Wijn-
hoven, allen Reuver; AdHeijmann, Maurice
Landewee, Geert Lennaerts, Sandra Theu-
nissen, allen Beesel; Maarten Arts v.d. Zan-
den, Robert Peeters, allen Swalmen; Sonja
Smeets, Belfeld.

sen Kerkrade; M. Janssen Kerkrade; I.
Kersten Kerkrade; N. Kroes Kerkrade; R.
Leclaire Simpelveld; B. Munnik Heerlen; R.
Schaaf Heerlen; A. Schoen Landgraaf; M.
Schoonbrood Bocholtz; J. Sevaerts Simpel-
veld; M. Smeets Heerlen; A. Snijders Heer-
len; J.Tossaint Kerkrade; M. Voragen Heer-
len; C. van de Werff Schaesberg; G. van
Wersch Simpelveld; F. Willems Kerkrade;
J. Willers Heerlen.

Aan de Limburgse Bestuursacademie
slaagden de volgende kandidaten:
hoger bestuursambtenaar: M. Bisschops,
P. Cremers, A. Jansen, J. Janssen, M. de
Louw, R. Steyvers, J. Vineken;
hoger financieel bestuursambtenaar: M.
Funcken, L. Hotterbeekx, J. Keulers, G.
Peskens, J. Smits, K. Timmermans;
administratiefambtenaar burgerzaken: L.
Borghans,E. Bouten, R. ten Brinke, M. Fel-
ler, N. Fröls, M. Hegelsom-Hellegers, A. Ja-
kobs, Th. Keijdener, P. Sillekens,A. de Vos,
M. Willegers, F. in 't Zand-Rongen;
bestuursambtenaar differentiatie volks-
huisvesting, ruimtelijke ordening en mi-
lieu: E. Bovens, A. Creuwels, R. Janzen, J.
Jussen, H. Reijnders, R. Verkoijen, D.
Wang;
bestuursambtenaar differentiatie welzijn,
onderwijs en volksgezondheid: H. Cromp-
voets, J.Koopmans, R. Nauts, J. Verheesen;
bestuursambtenaar differentiatie finan-
cieel beheer en comptabiliteit: L. Beckers,
R. Bergsma, J. Leijen-Jacobs, F. Starren;
specialisatie aantekening ruimtelijke or-
dening en volkshuisvesting:
R. Clerx, G. Vosdellen;
specialisatie aantekening maatschappe-
lijke zorg en welzijnszorg: C. Doggen-
Knoors';
toetsingsambtenaar gemeentelijke sociale
dienstverlening: J. Geijzers, P. Jacobs, J.
Jongen, A. Köke, L. Kuppen, J. Peeters, L.
Peeters, A. Pennings, P. Peters, B. Ver-
berkt.

Limburgse
Bestuursacademie
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Voor uw zeergewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van mijn lieve moeder, onze zus, schoonzus,
tante en nicht

Marianne Henssen
betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Henssen
Landgraaf, juni 1989
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 1 juli a.s. om 19.00 uur in de parochie-
kerk H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is om eenieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven ondervonden bij het overlijden van mijn dier-
bare man, onze zorgzame vader en lieve opa

Peter van de Ven
willen wij u allen langs deze weg onze hartelijke
dank betuigen voor de vele condoleances en bloe-
men, alsmede voor uw aanwezigheid en begelei-
ding naar zijn laatste rustplaats.

Clara M.C. van deVen-Crijns
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

Geleen, juni 1989
De zeswekendienst zal gehouden worden zaterdag
1 juli 1989 om 19.00 uur in de parochiekerk St.-
Augustinus te Lutterade-Geleen.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu

Voor uwzeer gewaardeerde blijken van deel-
neming ons betoond bij het overlijden en de
crematie van de heer

D. Slothouwer
betuigen wij u onze oprechte dank.
Speciale dank aan geestelijken, doktoren en
de zusters van het Groene Kruis:

Kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen Slothouwer
Mevr. M. Aerts

De zeswekendienst zal zijn op vrijdag 30 juni
om 19.00 uur in de Verrijzeniskerk, Potter-
straat, Geleen.

Gevestigd

H.M.G. Schiffers
huisarts
in samenwerking met F.G. Weverling,
huisarts.

Hoofdstraat 4-4a, Kerkrade
tel. 045-452176.

Spreekuren 's morgens van 8.00 tot 9.30 uur en
woensdagmiddag tussen 16.00 en 17.30 uur; verder
volgens afspraak.

Verkoop bij Executie
Op donderdag 29 juni 1989 te 14.00 uur zullen in op-
dracht van de Ontvanger der Rijksbelastingen te Val-
kenburg ten laste van P.W.B. Engels, wonende te
Vaals, Tentstraat nr. 11 worden verkocht enige roeren-
de goederen, te weten:

cafe-inventaris
en wat verder te koop zal worden aangeboden.

De verkoop vindt plaats aan bovenstaand adres en ge-
schiedt a contant zonder opgeld.
De goederen zijn een uur vóór de verkoop voor een
ieder te bezichtigen.

De deurwaarder belast met de executie,
J.J.M. Gootjes

jF"! I
A.Wk>/LJ ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL

BV KEPU zb Groothandel*is in 15 jaaruitgegroeid tot
"en van de grootste horeca-grosslers van Zuid-Ne-
derland. Onze afnemers zijn de kleine horeca, res-
taurants, hotels, instellingen, bedrijfskantines en
grootverbruikers. Ons pakket bevat zowel food en
oon-food. tevens hebben wij een van de modernste
distributiesystemen. Voor uitbreiding van ons ver-
koopteam zoeken wij

- vakantiewerkers/werkstudenten
S.v.p. woensdagmiddag tel. contact opnemen
onder nr. 045-210606.

Tevens vragen wij:

i chauffeurs- cassières
Schriftelijk solliciteren: BV Kepu zb Groothandel,
Ganzeweide 175A, 6413 GE Heerlen.
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| DAMESJOGGINGPAK /SfJjTl
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Fijn voor op de camping. /T / Ai^Ë^^TÏ
Diverse 1\MmA 7̂ Wffkleuren WM ■vQC \^méïï£mS> \r> / ï
104 t/m 152. I V * / Ik

|POLO SHIRT MET RÜ^P&NmLON.I
dSlte POLO SHIRT.

jfc_ __M Uni oi gedessineerd- Diverse
rr^s^Jß modellen. mf^mW1

\ \= f'\ /X^^RUIT-\ tesT / PANTALON.
J fy I Niet alleen voor golfers.

V I et bandplooi. Diverse
-Hn7 Vv I J dessins. 48 t/m 56.

j
BS^W^5 Modieuze kleuren.

t/m 116. '
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V ZOU WEI GEKZIJNALS UiMEEffBm/UMI I

JL 1 \ Epilepsie?
ItfeAl jezelfniet buitenspel

r^fv -5^ ''^óltfj;fë^mMK Nederland telt ruim 90.000 mensen
\»" '*if jC'JJJFJaMfIIS|s^»m\ met ePüePs'e- Er 's no9 iets; ac
\C_ JV.^\.. *^^^| g^~, *ö\ Epilepsie Vereniging Nederjand
V^r-*^ B^Sl_^_3_ag_s^ÉlPS\ (EVN) bestaat 10 jaar. Zij is een
\^___^^S«. )_^slßPßJmr^» Delan9enveren'9'n9 van en voor
« fc^^^^^^-^^r^'-^^^pA mensen met epilepsie. Dit jaar
« P^M-»^ iplEv'eN'?\ vir|den vele regionale en lokale
\* uV

d .\d.____J info-markten plaats. Waarschijn-
\ epiuEP praa\rrteeei_ïJ2 tijK ook in uw omgeving. Kom langs.
\ """" Wij geven u graag alle informatie. Ruim 90.000 men-
sen hebben epilepsie, zijn enige nieuwe leden dan teveel gevraagd?

Bel: (030) 52.35.78 epilepsoerenigingNederland I
Hoe meer leden, hoe _XVïOn€/,\ 7̂
meer wij voor uw belangen r\\mf _*> w
kunnen^y^^opkomen. EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ |

5 ffijPó | NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/
% VjfèP S DE MACHT VAN HEET KLEINE
**SS!y Postbus 9587, 3506 GN Utrecht.

Voorlonïmige mensen :2^a_£3" duurt gazonmaaien
niet lang genoeg.

Er zijn mensen, die gewoonweg niet lang genoeg met
hun gazon bezig kunnen zijn. Dat zijn de gelukkige bezitters
van 'n AMF-tractormaaier. Komfortabel zittend maaien op 'n
veilige krachtige machine is wel wat anders dan urenlang
zwoegen. Bovendien kan zon AMF-tractor meer. Daar staat
een flink assortiment accessoires voor klaar.

Importeur voor Nederland:

Ook's zaterdags geopend lJH|P_^__^—JL.I il

afd.Tuinbouwmachines.Wolfhagen 3, Schinnen.Telefoon04493-1995

(^Sanders heet J
tijdelijk anders I
;<

u
l

!_____L_. __!___, _aJ L _^___i Sc _______ ____■

GRATIS SALONTAFEL NAAR EIGEN KEUS!
Als je al zo lang Meubelstad heet, dan verander je na- maar liefst f300,-*. Het mag ook een duurdere salon-
tuurlijk niet zomaar van naam. Alleen in zeer speciale tafel zijn met een korting van f300,-*, of een korting
gevallen, en dit is er zeker één. vanf 150,-ophet aankoopbedrag vanuwzitmeubelen*.

Want als u nu bij ons voor f 1500,- (of meer) Tel daarbij de toch al zeer aangenameprijzen van

nieuwe zitmeubelen koopt, dan mag u daar op kosten Sanders en ubegrijpt datunu - meer danooit- voordelig
van Sanders een salontafel bij uitkiezen ter waarde van uitbent met uw nieuwe meubelen.

**"' U TREFT'T BIJ SANDERS
"Deze aanbiedingengelden tot en met 8 juli 1989.
DONDERDAGKOOPAVOND. AMSTERDAM, OVERTOOM 557, TEL. 020 -184733. BEVERWIJK, PARALLELWEG 120,TEL. 02510 - 20816. GRONINGER
PROTONSTRAAT 8, TEL. 050 - 184022. KERKRADE, VALKENHUIZENERLAAN 20, TEL. 045 - 415990. UTRECHT, WINTHONTLAAN 4i

TEL. 030 - 889144. VRIJDAGKOOPAVOND. BERKEL /RODENRIJS. INDUSTRIEWEG 19,TEL. 01891 -13855. DUIVEN, NIEÜWGRAAF4, TEL. 08303'
15151. HATTEM, INDUSTRIEWEG 2, TEL. 05206 - 41131. OOSTERHOUT-ZUID, BENELUXWEG 3, TEL. 01620 - 50154. SON, EKKERSRUT 23 7

TEL. 04990 - 72065. VLAARDINGEN-WEST, IND. TERREIN TSCHEUR, HARINGBUISWEG 33 (A.D. NWE.WATERWEG), TEL. 010 - 4359800.

'



1989 is uitgeroepen tot het

Waterschap betaalt sanering vervuild slib

Acht miljoen voor
Geul en Hambeek " Prins Bernahrd reikte gisterochtend in het Paleis op de

Dam in Amsterdam een Zilveren Anjer uit aan de heer J.
M. Susante (links) uit Geijsteren. Hij kreeg deze onder-
scheiding voor zijn inzet om het behoud van het Limburg-
se landschap en de daarin aanwezige monumenten.

*ris voorzitter Laarakker loopt
Vuiling

I „Het gevolg daarvan is dat
ernstige projecten alleen maar

kunnen worden bij een'Hijging. Maar dat kan en mag
fft de huidige afspraken nooit
fcval zijn."

' hoofdingeland Albert van
■>cm aan om de oorspronkelij-
"riingen kritisch tegen het licht
Wen. „Dat is gewoonnatte vin-
6rk geweest", concludeerde hij

'rse overschrijding van de be-
lg hoeft volgens Waterschaps-
■itter drs Frans Laarakker niet
«finitie te betekenen dat de ta-
*i de komende jaren sterker
1 stijgen dan in het beleid is
klegd. Garanties wilde hij ech-
H geven,
linke financiële tegenvaller

# De overdracht van
schaap 'Sjeng I.

Foto: JEROENKUIT

ÏHAAG/HEERLEN - Per 1 juli
'leen nieuwKoninklijk Besluit
J^fking, waardoor ex-grensar-
j*sniet langer een dubbeleaan-

Rijgen voor de sociale premie-rs op hun kleine buitenlandse
'°enen.
„Sebeurt met terugwerkende
j"t tot 1 januari 1987. Het oude,

jarenstammendeKo-
'Jk Besluit 557 wordt vervan-

gt de ex-pendelaars premies
,kn betalen voor de totale
Verzekering (AOW, AWW,
E- AWBZ en AAW), werd eenl,^g gepleegd op hun netto-in-
-1.-1.

ondaan dubbele
premieheffing
ex-pendelaars

Procureur-generaal: 'Nalatigheid bewezen'

Dakvloer stortte in

# Mevr. Huijten-Jansen

Onder toezicht
reclassering na
poging doodslag

Van onze verslaggever
ROERMOND -De 34-jarige M.P. uit
Posterholt hoeft niet meer naar de
gevangenis omdat de rechtbank
Roermond het . onvoorwaardelijk
gedeelte van de celstraf gelijk stelde
aan de periode dat P. in voorarrest
zat. Hij kreeg acht maanden cel,
waarvan zes maanden en vijf dagen
voorwaardelijk. Wel stelde de recht-
bank dat P. onder toezicht moet ko-
men van de reclassering.
Twee weken geleden stond de man
terecht wegens een poging tot dood-
slag, op 6 juni vorig jaar. In een
plaatselijke friture, waar P. onwel
was geworden, had hij de te hulp ge-
roepen arts, de keel dichtgeknepen.
Dit omdat de arts hem niet wilde
helpen. Zij had dat geweigerd aan-
gezien P. regelmatig zijn afspraken
bij verschillende hulpverleners niet
nakwam.
De rechtbank had er rekening mee
gehouden dat de man, volgens de
districtspsychiater, sterk vermin-
derd toerekeningsvatbaar was toen
hij de arts in de wurggreep nam.
Officier van justitie mr F. Oelmeijer
had tien maanden cel geëist, waar-
van zes maanden voorwaardelijk.

Schaap voor juniorkamer
Van onze verslaggever

t"ARD - Het college van hoofdingelanden van het Water-
ip Roer en Overmaas heeft rond de negen miljoen gulden
Hrokken voor verbeteringen aan de Geul en de Hambeek
'en goed voor bijna acht miljoen) en de aanleg van regen-
-rbuffers in Schinnen, Nuth en Eijsden. De totale kosten
genoemde werkzaamheden werden aanvankelijk geraamd
.2 miljoen.

Een bedrag waarmee voorzitter
Laarakker grote moeite heeft, om-
dat het vervuilde slib afkomstig is
uit het buitenland. Hij is van me-
ning dat niet het Waterschap maar
de vervuiler die sanering moet beta-
len. Omdat het Waterschap niet zelf
met de Bondsrepubliek rond de ta-
fel kan gaan zitten, heeft Laarakker
de provincie ingeschakeld.

Moeite

Het uitdiepen en verbreden van de
Hambeek (het gedeelte tussen Maas
en Burgemeester Geuljanslaan in
Roermond) gaat meer dan 4,2 mil-
joen gulden kosten. Van dat bedrag
is ruim een derde nodig om de ver-
ontreinigde grond te verwerken die
bij de werkzaamheden vrijkomt.

Voor het karwei is ruim 3,5 miljoen
nodig. Om overstromingen te voor-
komen, worden op de bodem en te-
gen de onderste gedeelten van de ta-
ludhellingen stenen gestort. Met het
oog op de landschappelijke omge-
ving en het typische karakter van de
Geul voorziet het werkplan ook in
een aangepaste beplanting.

het allemaal niet zon vaart, vooral
niet omdat het waterschap jaarlijks
20 miljoente besteden heeft. Hij be-
streed dat deoverschrijding van het
budget met 3,8 miljoen gulden te
wijten is aan onzorgvuldige bereke-
ningen. Grote 'boosdoener' noemde
hij de Geul. Uit later onderzoek
bleek namelijk dat het tracé dat
voor verbetering in aanmerking
komt (ter hoogte van Schin op
Geul), bijna twee keer zolang is dan
aanvankelijk werd gedacht.

Examen pels niet verder dan anderhalve me-
ter van elkaar hadden mogen af-
staan. Dat was niet gebeurd.

BRUNSSUM - Aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen slaagde voor
het doctoraal examen orthopedago-
giek zwakzinnigen Karin Roos uit
Brunssum.

ROERMOND - De juniorka-
mer Roermond heeft gister-
avond de vrouwelijke junior-
kamer 'Land van Overmaze'
Maastricht een schaap cadeau
gedaan. De dames van 'Land
van Overmaze' werken aan
een project om een kudde
mergellandschapen bijeen te
brengen op de St. Pieters-
berg. Het schaap kreeg de
naam 'Sjeng I.

Het feit dat een ambtenaar van
bouw- en woningtoezicht uit Suste-
ren verklaard zou hebben dat alles
in orde was, ontsloeg de directeur
van het stucadoors- en vloerenbe-
drijfniet van de eigen verantwoor-
delijkheid, meende de procureur-
generaal.

Het gouden huwelijksfeest
wordt gevierd met een mis in de
parochiekerk H. Hart te Nieu-
wenhagerheide. De receptie is
van 18.30 uur tot 19.30 uur in het
parochiehuis naast de kerk.

Aan de Julianastraat in Land-
graaf wordt donderdag (29 juni)
feest gevierd. Willem van Haa-
ren en zijn vrouw Anna van Haa-
ren-Meulenberg, herdenken dan
namelijk de dag dat zij vijftig jaar
geleden in het huwelijk zijn ge-
treden. Van Haaren kwam als
driejarige naar Limburg. Hij
werkte eerst bij een petroleum-
maatschappij en vervolgens tot
zijn vijftigste in de staatsmijn
Wilhelmina. Dertig jaar lang was
hij bij harmonie St. Cecilia. Anna
Meulenberg komt uit Hoens-
broek. Ze was hulp in de huis-
houding en vervolgens een toe-
gewijd huismoeder die vier kin-
deren kreeg (van wie er nog drie
in leven zijn). Als opa en oma zijn!
ze trots op hun vijf kleinkinde-
ren.

Goud

Mr H. Bergkotte kwam dan ook tot
de conclusie dat de straf in Maas-
tricht terecht was en bevestigd
diende te worden.

De directeurvan het bedrijf meende
echter dat, daar waar de opdracht
gegeven was door een ex-aannemer,
de heer Peters, de direct belangheb-
bende bij de bouw deze voor de vei-
ligheidsvoorschriften verantwoor-
delijk was. Zijnbedrijf had niets an-
ders gedaan dan het storten van de
vloer op zich te nemen en devoor-
bereidende werkzaamheden daar-
voor hoorde bij de opdrachtgever.

Van onze correspondent
DEN BOSCH - „Mijn cliënt kan
niets worden verweten", stelde mr
Pasman uit Utrecht. Hij verdedigde,
gistermorgen, de directeur van een
onderaannemingsbedrijf op het ge-
bied van stucadoorwerken en vloe-
ren leggen uit Susteren bij het ge-
rechtshof in Den Bosch. Het bedrijf
werd door de economische politie-
rechter in Maastricht op 22 februari
1988 veroordeeld tot een onvoor-
waardelijke boete van 4000 gulden.
Het bedrijf zou, tijdens werkzaam-
heden aan een dakvloer in Susteren
op 9 juni 1987 de veiligheidsvoor-
schriften niet nauw hebben nage-
leefd, met als gevolg dat het te stor-
ten dak ineenzakte en een van de
werknemers blijvend invalidewerd.

Mr Pasman uit Utrecht meende dat
wel degelijk de opdrachtgever hier,
zeker omdat die aannemer was en
dus van de technische details op de
hoogte moet zijn geweest, in werke-
lijkheid de verantwoordelijkheid
voor het storten van het dak had
moeten dragen en er voor had moe-
ten zorgen dat de stempels zoals in
de wet voorgeschreven op de juiste
manier waren aangebracht.

Opdrachtgever

De werkzaamheden bestonden uit
het storten van beton op een zoge-
naamde verdiepingsvloer. Naar het
oordeel van de deskundigen van de
arbeidsinspectie waren te weinig
stempels aangebracht om deze
vloer te steunen. Ook andere des-
kundigen waren van mening dat
meer stempels gebruikt hadden
moeten worden en dat deze stem-

Mr H. Bergkotte, de procureur-ge-
neraal in Den Bosch, meende echter
dat wel degelijkvan de onderaanne-
merkon worden verwacht dat hij de
veiligheidsmaatregelen toepaste.
Het feit dat de directeurzelf, de dag
tevoren ter plaatse was geweest en
gezien had dat er stempels stonden
was niet voldoende. Hij had dienen
na te gaan of de stempels juist wa-
ren geplaatst en of ze ook voldeden
aan de eisen die in de veiligheids-
wetten zijn voorgeschreven.

Stempels

Het hofin Den Bosch doet op 11 juli
uitspraak. " Het gouden paar Van

Haaren-Meulenberg met het
hondje waarmee de gouden
bruidegom graag wandelt.

Foto: FRANS RADE

stiefdochter gedreigd meewerkend
te zijn anders zou hij 'haar de kop
van de romp slaan of trekken. Gis-
teren ontkende hij dit gezegd te
hebben.Man pleegde ontucht

met stiefdochter

Officier eist achttien maanden celstraf

(ADVERTENTIE)

f^^toegangsbewüs «a I
.-.UtrechtCS 1

Jf WORDT GRATIS THUIS-
GEBRACHT DOOK EEN VAN

ONZE MACHINISTE*

m De Spoorwegen van Neder- (5,- voor kinderen t/m 11 jaar) hoef
land bestaan 150 jaar. je dan alleen maar een enkeltje

Dat vieren we met een uniek jubi- Utrecht CS te betalen. Vastrechtkaart-
leumevenement. Met een complete houders krijgen zelfs daarop nog
treinenshowvan stoomlocparade tot korting. De terugreis nemen wij voor
hoge snelheidstreinen, een tentoon- onze rekening,
stelling, spelletjes, acts en shows. Immers: wie jarig is trakteert.

En jekunt er heel voordelig Kom naar 'Treinen door de Tijd'
met de trein naar toe. Methet Jubi- op de Jaarbeurs en Utrecht CS van
!eum Combikaartje. Naast io,- entree 22 juni t/m 6 augustus.

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 10.00 - 18.00uur. Maandagvan 13.00 - 18.00uur.

Gepromoveerd
Aan de universiteit van Amster-
dam promoveerde Paul Der-
haag, oud-leerling van het Corio-
vallumcollege in Heerlen, op het
proefschrift erfelijke interne
oogontsteking.

Buurtverhod
Op de vraag van rechter mr E. Ba-
kermans of hij van mening was dat
hij fout was geweest, antwoordde V.
schoorvoetend 'ja'. Hij wist zich he-
lemaal geen houding te geven toen
rechtbank-voorzitter mr G. Brouns
hem vroeg of 'we nu met z'n allen
crop moeten wachten tot hij voor de
derde keer in de fout gaat?'.

december '87 al eens was gestraft
wegens ontucht met dezelfde doch-
ter. Het hof in Den Bosch veroor-
deelde hem tot een voorwaardelijke
celstrafvan zes maanden en 200 uur
dienstverlening. „Op V. heeft deze
eerste straf geen indruk gemaakt.
Daarom kan het ditkeer niet bij een
voorwaardelijke gevangenisstraf
blijven. Ik eis achttien maanden on-
voorwaardelijk", aldus de officier.

Van onze verslaggever
ROERMOND - „Het is de tweede
keer dat u terecht staat wegens on-
tucht met uw achttienjarige stief-
dochter. Zij is wederom het slacht-
offer geworden van haaregoïstische
vader. De psychische gevolgen voor
zulke slachtoffers zijn niet te over-
zien. Uw dochterkan zich niet meer
concentreren op haar werk, ze
slaapt slecht en heeft zelfs angst de
straat op te gaan", fulmineerde offi-
cier van justitie mr F. Oelmeijer te-;
gen de in Roermond woonachtige
Heerlenaar H.V. (42).

CRAUBEEK - De kapel in het
Klimmense gehucht Craubeek be-
staat deze zomer zestig jaar. Ter ge-
legenheid daarvan trekt de proces-
sie (Bronk) komende zondag langs
de kapel, die door de buurt zorgvul-
dig werd opgeknapt in verband met
het jubileum. Zo werden de muren
schoongespoten en voorzien van
een nieuwe muurplaat. Ook kreeg
de kapel een nieuw kleurtje.

Kapel Craubeek
viert jubileum

Fel protesteerde V. echter toen hij te
horen kreeg dat de reclasserirfg
voorstelde hem een buurtverbod op
te leggen zodat hij zijn vrouw en
stiefkinderen niet meer lastig kan
vallen. „Dat vind ik belachelijk. Ik
kan mijn vrienden dan niet meer be-
zoeken", zei de verdachte, die in een
scheidingsprocedure is verwikkeld.
De officier nam dit voorstel van de
reclassering niet op in zijn eis.

V. moest zich gisteren verantwoor-
den voor derechtbank in zijn woon-
plaats omdat hij van juli '88 tot
maart dit jaarmeerdere malen- met
geweld- ontucht metzijn stiefdoch-
ter had gepleegd.

De verdachte die niet ontkende on-
tucht gepleegd te hebben, weigerde
wel toe te geven - zoals hem ten las-
te was gelegd - dat hij geweld zou
hebben gebruikt. Volgens het
slachtoffer zouden de ontuchtige
handelingen om de week ofveertien
dagen zijn voorgekomen. „Na de
eerste keer heb ik mijn stiefdochter
een briefje geschreven dat het afge-
lopen zou zijn. Enkele weken daar-
na gebeurde het weer", verklaarde
V. eerder.

V.'s raadsman mr J. Wagenaar
vroeg de rechtbank af te zien van
een lange onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf. „Omdat mijn cliënt hulp
nodig heeft, vraag ik hem als bijzon-
dere voorwaarde begeleiding door
de reclassering op te leggen."

De processie begint zondag rond
negen uur in de ochtenden vertrekt
vanaf de kerk in Klimmen. In de
buurt van de kapel staat een rustal-
taar. Via Termaar zal de processie
uiteindelijk weer terug richting
kerk gaan, waarna het startseinvoor
de zomerkermis gegeven zal wor-
den.

De rechtbank doet 11 juliuitspraakIn de tenlastelegging had V. zijn
De officier maakte zich met name
boos op de verdachte omdat hij in

Geen indruk

Zilveren anjer voor Susante

P Drs Frans
aLaarafcfcer

" Dhr. Huijten

per persoon

Diamant
Het echtpaar Huijten-Jansen,
woonachtig aan het Kerkplein in
Schaesberg, viert donderdag zijn
diamanten bruiloft. De dankmis
vindt om 16 uur plaats in de kerk
van de Petrus en Paulusparo-
chie, waar beiden zestig jaar ge-
leden ook het jawoordaan elkaar
gaven. Naderhand, van 19 tot 20
uur,recipieert het echtpaar in De
Carmelhof aan deHeerlenseweg.
Harry Huijten werd in 1907 gebo-
ren en werkte aanvankelijk in de
schoenmakerij van zijn ouders.
Daarna werkte hij in de Oranje
Nassau-mijn. In 1959 verliet hij
de mijn. Hij had silicose. Uit pure
liefhebberij werkte Huijten daar-
na als tuinier. Agnes Huijten-
Jansen werd in 1912 geboren en
volgde de huishoudschool. Zij
bracht twee zonen en een doch-
ter groot. Haar hobby's bestaan
uit lezen, handwerken en wande-
len.
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Europees Jaar tegen de Kan-
ker. Daartoe is binnen EG-ver-
band besloten met het oog op
de verontrustende stijging van
het aantal kankerpatiënten. Al-
leen in Nederland krijgen jaar-
lijks 50.000 mensen kanker.rijke produkten) en verant-

woord zonnen.
projecten op lagere en middel-
bare scholen, een reizende ten-
toonstelling en een actieweek
in oktober.

Voorlichtingscampagne
Kankercentrum Limburg

De campagne van het Integraal
Kankercentrum Limburg be-
staat uit voorlichtingsavonden,

Dat aantal neemt jaarlijks met
1,5 procent toe, hetgeen bete-
kent dat in het jaar 2000 1 op de
3 Nederlanders met kanker zal
worden geconfronteerd.

Van onze verslaggever
lERLEN - Het Integraal
hkercentrum Limburg gaat

& intensieve campagne voe-
- om de EuropeseKankerco-
onder de aandacht van de

Volking te brengen. In de
iropese Kankercode zijn een
tttal leefregels neergelegd
i de kans op kanker verklei-
n. Adviezen zijn: nietroken,
-tig zijn met alcohol, gezond
j_n (groenten, fruit en vezel-

Limburgs dagblad provincie
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/ mïjV/Imm I W^'JiIJHÈrA lluÈ I ' Jodekoeken Jaftacake Vruchtennougat Calvé Pizza Krokant musli I

’ mU^É)wfi9^ WW^}fßlW^l I plastic bus 17 stuks, 325 gram zachteiergebak met sinaasap- 200gram 1.65 300 gram 3.35 een gezonde krokant musli ■
1/ mWTÉ\ihriM mmWWiy&^tmA IliUslsl^^ of Rondello's brosse kokos- pelvulling en chocolade, ver- Red Band Top Drop Albona rijstdessert zonder kleurstoffen of kunst- ■m''\l WW'f^ÊÊ^r^r^mf^mmJ^h koeken, plastic bus, pakt in 2 rollen, 300 gram 2.99 4 pack a4O gram 1.49 met vanille, blik a 425 gram -.99 matige konserveringsmiddelen. ■/ &éV^ lf7^SH_W_l/'_vfcl/ïC, ca 15 stuks, 275 gram 1.89 Penrvywafels Zwart-wit salmiakkogels Mie Bevat o.a. ongezoete kokos, ■// mT^t^^^M\ fWA^M|jj^J ~ ; > , 8 stuks, 150 gram -.79 zaka3oogram 1.99 500 gram -.99 honing, amandelen, rozijnen en ■

f^ w /^ï^^ Weet u..... __^T"'.1,..■..'. -ü^ |I ËW*kf\\\r\ /~VS~*W% _#-’_#-_. éf^J^J. tf A .Tk "''-""- /-&/&? I Dat U bij Aldi Probleemloos _/^'_L _____T_!_VnMJ-Slijp UUn Cle CsÓte U A Tlir? L kunt kopk want zei* als een ar- /MnMiHlKlRoodmerk koffie'Ratio' -* 14 _/ X_^C## # '-V'^^lVvSf tikel niet bevalt, kunt dit terugge- f pi^MZSPS^IB
hoogwaardige koffie met Drop? Pindakaas 7 Hanolcl on '/;V A''^\-JP?_nf. ]l<Vïl ven en krijgt u van Aldi uw geld \\^ÊÊ^T^^^o^JMkrachtige koffiesmaak aroma , . -nageisiag. Uw lekkernijen zijn niet overal te koon ==^=-d^É^--^iYf^ terug. Ook als de verpakking is \^||^ieftMss^ö/JB. snelfiitermaimg, 250 gram 2.29 I Neem mee wat u graag lust. Hier enkele suooPQtioc- ■ aangebroken. X>CsLAlbrecht Goudmerk koffie cc suggesties. -TS-JPk y\V Hl- " i ." ■snelfiltermaling,2sogram 2.89 .. unieke garantie. ■
Pare Roodmerk korreloplos- VenCO (JrOD o _f*i- Tnmafon Unn« .. Tot uw dienst! Voor deze artikelen ■
■»*

_ Gemengd 2.65 nï^' tappe "' Magerechocodrink Hl .aa^iï£ïï£M Ipot, 100 gram 3.49 QrOenteSOep met netjes, houdbaar, -i oft de voorraadstrekt. ■Nescafé Engelse drOD -i -^ *bordenpakje, Maggi /)n tetrapak, 3 x 0.2 liter ] amm\\j /f^r"\ N\ IRoodmerk pot, 200 gram 9.91 . Originele 400qram 1.79 voor 1 liter soep -.057 « . H ff 1% \ *B"I I IKoffiefilterzakjes nr. 4 IV n' Rookworst |^ Gek. achterham 0 ftft Iw i) wZi Haarföhn Iai^theezakies I Pepermunt, Tamint -, oc -hX Se one Eken» h ftft
b,lk 454 gam 3-99 ■ \^W^; "aa" ~t- IClipper theezakjes 4rolpn i«c.ram | _/K Extra kwaliteit o^nJ,L m I QQ 7^ f General Technic in plastic tasje ■fijne Engelse melange, 4rollen a36.sgram I .£.O txtra kwaliteit 250gram 1.33 BoCKWOrst H nl met ritssluiting. 600 en 1200 Watt, I

20x4 gram -.99 Kifn*cl/_lline J^^k Kant en Wflflr maaltiW 8 stuk. c_n„ O _dQ a(l 120/240 Volt-keuze. 1 jaar garantie. ■rVnOlSlOllieS r\ AC\Wm*% ?L, e" ,V,aar "naaFtJja östuks 540 gram _C.43 (f m verschillende kleuren. ■,--_ y draagtas, 20 st éCmlO\JpH\ Chili con Came, Kip-Kerrie Rj.rhATiwiM_.rct W Ideaal voor op reis. IJ^B__P%iri"^ I V 300 gram mn \ Goulashofjachtschotel 0 fto öarDeCUewOfSt ■ ,| | __l_fl/\r IALDI il Pennywafels 70 1 \\ stru,k" <ooga m 2.99 6hraarbul^tream93 99 fl ST 14.95 I. 3^^-=STb35d I 150 gram-./9 I,\ Appelmoes nfi(- Ham-/beefburaers ' H 'ir I
aanta, op voorraad te nemen. I Panda pindakaas. 01 M "'' 0"65 Sin^^8

00Q fl f /^^^»v lR°yco 350 gram l.^g\^J JongeEdaiiimer i0oc ■ * y^^ZPb' IJO^perbolletjes I Tamara extra jam . Cft\' He,e cal6s°9ram 1325 Unox varkenslapjes ■ Q
/ r^./9f^/<] I

Rovco Croutons Aardbe,en gram 1.69 V Alkoholvrljbier C 7 enklpschnitsels oOü I Supergroot TUgf(U / I
""Se Fr..itmivha «fll

40% minder cal.blik 0.33 ltr.-.57 , info^Pak 2x 80 gram DfÓ Strandlaken I
SSsoeo 1 10 / 400 gram 1.69 SinaS Of Cola „„ Pfeflersteaks/snackburgers/ I van iöo% pure katoen. >^C/ 90x180 cm. I
SSJhï-c P J V River bliknnitr -4Q Jagerburgers/Hamburgers ■ D.v.stranddessins m^J I
TL J I Nutoka hazelnootcrème o/ie ?fïcate sau%m 9QQ fl IQ Rfl IVruchtenzuurtjes .oppakt 400 gran|T2.45 Aih/-na a..mt 300 gram I3ivü I
"Keilier" niuuiid UUICK Maunnaico Dl " I
m handig reisbiik,e Boterhamkorrels Orange of appel giSn" 500 m, 1.02 fl riacematS I
/^=ix 200 gram - /\/\ cacaofantasie -I -l A instantpoeder voor -*,- In diversevormen, ■

JKj, UW licht/donker 300 gram I■ 19 1 ltr limonadedrank "./O ParC "Goudmerk" dessins en kleuren I
'ASukaï^ IiWW ChnmbWohannl ADDekan / Korrel oploskoffie OAA 1 QQ / 1 . ffi^^^W /1^ IK°Prhaltam 2.19 «öne,^ Z, QQ

a««-« «»*» 3.99 ■ -.»». r( t/J^JJ \ I
\sW' I Homburgleverpastei nC

,oxo-2"te, JraUx.yy *«**»*.TJieaakjes^ nn II Nvlon kinder \V___ *^m^l] )\
"-*«*» I 3"569'am 1"35 «s-rjfr^rè Hè*. **"»«**»<v 1.09 f ."»'?"l"jvfl«__.r- \ ""^—_=*-^ IQBA, Rheinpfalz, halfzoete r^^i IlS^Sï) JOggingSCnOenen \ I
wiin. °75 liter -■ 2<" nüÜÜHüüüüüM ■ ______É K>^s Ï^F^^frJÏ/^^ksjKoffieCreamer /\ _^_^ F met snelsluiting \^^ I
Duitse Spatlew QBA feÉS^|^^v9f KmH^Ï F^l 111^^1_ "Tram 2.69 ’ en gummy zool. J M f- A IRhemhessen. zoete w,,n. W^W*iÈ] 1?^ f f 'i^*'^i?/>H|fcM Diverse dessins/ fl Kil X^*\ I

ïïnse'witteen. 4.45 "^^^^^^S^^^ c^ö^^" [A^il^K DaiTieS- (Wvi\X
SzuSSudende vriendelijke Duo melk/hazelnootpasta Halvajam ctnf7lliapr %^ C^V!^^^?^ en neren /t M \lil!^lSl!li NottoJicW/donker, 400 gram... Zl5 aardbei, 390 gram 1.79 f0

t0^U,9er badjaS (^\^)
Rioja Tonijn

vn- " KnakrrrS!c iic mi .«nnr_ m stofreservoir: 6 liter jrAE5^) X?Ss£ van lusvaste bad- V\>^^*7witte Spaanse droge wijn, m plantaardige olie, blikje a glas 8 stuks 315 ml. 180 gram Rondom stootranden, roterende stof, kimonomodel. /^SL--/
075 liter. 5.49 105 gram... 1.69 "'^gewicht -89 draaitoPt tweedelige metalen zuig- M C^r-ifl.m nulAh 92,5% katoen/7,5% J^K^__

=r-^v Ringleverworst Luncheon h...< a.itnmatisrhp -^-y> s_^"l\ ODOII CVe ÜVIOÜ polyamide. / H| *s^?\\s^^^s3^.Ï^SSßßi^soogram 1.99 Meat, 340 gram 1.49 bülS
a

a
n
u
n
"che f

__i u In handige toilettas / A ft-^ïsnoeropwinde. _j SDOrlSChOen met ritssluiting. U. \f! .1
=Ê=i== 1/2 jaar garantie. T<U . '' jzÊfékW^ wit blauw en rosé. I|U^l

IV^HWK^V \l^N^l'J__j^ FftF^llfl lIFF AIdiPMIS IWWJ y^2St^Z^: Damesmaten JW \

i_^^T\^M IAR 5 benzine-, LPG- anl^'^d H^m|n: ft J
'ce-^n^menthol.Dnedoordrukblisters I-DO en lichte dieselmotoren, te ge- voetbed en 2-kleurige zool. 44t/msB' L)\

-lOH«|^\rn^Sß' al2tabletjes/36gram ■-w w
bru)ken in elk jaargetijde, ’% * Grijs/rood, blauw/geel Aft f\T kê,

—i■—i 40. SF-CC. (hoogste kwaliteits- V/l /K en zwart/rood Vvl VJ■% v" /
ogrrV^LW\^^{ \> jTJ blauwe kauwgum, met mé FJF standaard in minerale motor- li"i- V Maten 40 t/m 45 ___iViVW J^|—^if

\\ V___W^ ifö// ' ' krachtige, frisse smaak,
# *^ *^ olie, voor personenauto's) 9.45 Badiassen vanaf vrijdag f

":;"11-^_s___svml \i_l pI spacka 12tabletjes-70gram llww 30mm mon.e iii.aien _ \ { S-A

SssszZ*0^ Vleesbouillon Eru Goudkuipje W^
Haringlilets Pottkieker in tabletvorm, 48+, 100 gram -.99 _T ____. 1
diverse-smaken tomaten voor 6 liter bouillon -.89 Slankie smeerkaas 20+ W A W \ Vfjk 9S ___nSIII S_ÖSrJ
crème champignon crème, of Vleesjus diverse smaken, kuipje, W i TV/1 IKfcWC^RVIpeper-crème, 200 gram 1.35 Pottkieker, pakje, 0,3 liter -.40 100 gram -.89

Pëv-Echt Houtstraat 27 Roermond, Lindelaan 65. Valkenburg, Koningswinkelstraat 2. Maastricht, Volksplein 64b. Geleen, Annapad 2 / J. Kleynenlaan 38. Sittard, Bergstraat 14 / Leyenbroekerweg 1. Vaals, Wilhelminapiejl
Heerlen, Willemstraat 109 / Corisberqweg 199 / Corneliusplein 1. Kerkrade, Niersprinkstraat 4a / Akerstraat 38b. Hoensbroek, Kouvenderstraat 69. Schaesberg, Hoofdstraat 128. Stem, Raadhuisplein 36. Elsloo, Koolw^

Voor Heerlen-Centrum vragen wij

bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad

Geerstraat 5 Heerlen. Tel. 045-717719

Limburgs Dagblad
,___________________________________.___________„_______ mmm '

___■_■ _______
Steun de AVO-collecte | *

■BÜ-HB-^^HHmiBHB mt^m^m^L^L^m^m^m^m^m^'

Randstad jÉßtk
heeft volopffil
t __ irwls 'iM% 11

J^KÉ, ’ I
Houtbewerkers m/v
U kunt voor enkele maanden aan de slag bij een
houtbewerkingsbedrijf in de omgeving van Kerkrade. U heeft
een LTS Bouw/Timmer-opleiding gevolgd en/of ervaring
opgedaan in de houtbewerkingsbranche. Bereidheid tot het
maken van overuren is een absolute voorwaarde.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00.

Textielbewerkers m/v
U kunt aan de slag bij een textielbewerkingsbedrijf in
Kerkrade. U bent bereid om in 2- of 3- ploegendienst te
werken en bent daarom 18 jaar of ouder. Uw
werkzaamheden bestaan vnl. uit het bedienen van diverse
machines. Na een korte inwerkperiodekunt u voor lange tijd
aan de slag.
Informatie bij Marous Kuyer, tel. 045-45 15 00.

Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

-.r randstad uitzendbureau

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

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

Effect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

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

’ 1000- en ’ 100.000-mogelijk

" 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. ..os.
Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair

-_^-^-^-^-^_^i^l^ll^l_^-^-^l-^__i--^l_^--i__-i_-__-^l^-^-b-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^i^-^-^H

"~ 1
Kicken bv is een van de grootste bandenspecialisten in Limburg, ft® ,
vestigingen in Voerendaal, Maastricht, Sittard en Venlo.
Wegens uitbreiding van ons filiaal te Sittard, vragen wij met spoed:

ERVAREN BANDENMONTEURS «>

LEERLING BANDENMONTEURS
Voor meer informatie en sollicitatie kunt u kontakt opnemen met ons 1
Sittard, Bergerweg 59 en vragen naar de Heer Meeuwissen,
tel. 04490-10707

Bandenspecialist

KICKEN IN*
VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN Sl

*, «9 7
Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Be^^Q.iO?" I
iel 045-751700 te1.043-621515 1e1.077-733433 te1.04491



slechts drie clubs te noemen, zijn de
business-seats (achter glas) een
enorm sukses gebleken, met name
ook in de financiële sfeer. De vraag
naar deze luxe zitjes is dusdanig
groot dat sponsors bij deze drie
clubs op een wachtlijst staan. Hoe-
veel één 'seat' in het Roda JC-sta-
dion gaat kosten, is nog niet precies
bepaald. Maar gezien de investering
die ermee is gemoeid, moet worden
gerekend op ruim 3000 gulden per
stoel per seizoen.
Huurders van zon loge worden
vóór, tijdens en na de wedstrijd ook
getrakteerd op een drankje en een
hapje. Binnenkort zal de Kerkraad-
se club het project bekend maken,
waarna gegadigden kunnen in-
schrijven om zon business-seat te
huren.

Van onze verslaggever
KERKRADE -Roda JC speelt komend seizoenweliswaar geen
Europees voetbal, wat stadion-entourage betreft blijft deKerk-
raadse club in ieder geval in de internationale pas meelopen.

Fortuna huurt Mark Farrington
" Schets van de business-seats (met bar), zoals die vanaf januari
1990 in het Roda JC-stadion gehuurd kunnen worden. Bijgaande
tekening is van Architectenburo 'Atelier 80' in Heerlen.nog diverse gesprekken voeren met Fortunezen die

tot op heden nog geen akkoord hebben bereikt met
hun werkgever te weten: Maessen, Liesdek, Mor-
dang, Duut, Frijns, Kicken.

Van onze sportredactie
HEERLEN - Aanstaande vrijdag zal Mark Farring-
ton zijn handtekening zetten onder een contract
dat hem komend seizoen bindt aan Fortuna Sit-
tard. De Brit, in het verleden onder andere uitko-
mend voor Willem 11, zal worden gehuurd van Ra-
cing Genk. Na dit seizoen heeft Fortuna een optie
tot koop op Farrington.

Inmiddels heeft de Sittardse club mondeling over-
eensteming bereikt met reserve-doelman Chris
Körver voor een contractverlening van twee jaar.
De komende dagen zal manager Jacq. Opgenoord

Fortuna Sittard trok Farrington aan als vervanger
voor Sigi Lens. De rechterspits, die de ramp met
het SLM-vliegtuig overleefde, herstelt voorspoedig
en kan mogelijk begin volgende week reeds het zie-
kenhuis verlaten. „We gaan er vanuit dat hij dit jaar
niet voor Fortuna speelt", zegt manager Op-
genoord. „Elke dag of maand dat hij zich eerder te-
rug meldt is meegenomen".
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Ronde van Frankrijk wordtpijnlijke geschiedenis

Theunisse start

Investering van anderhalf miljoenLimburgs Dagblad Sport Ook business-seats
in Roda JC-stadion

Arbitragezaak rond
Erwin Vanderbroeck

Van onze sportredactie
MAASTRICHT - MW is voor-
nemens een arbitragezaak aan te
spannen tegen Roda JC. Punt
van discussie is de transfersom
van Erwin Vanderbroeck, die zo-
als bekend de Maastrichtse club
gaat verlaten en vrijwel zeker
door Roda JC voor een seizoen
aan de Belgische eersteklasser
Sint Truiden wordt uitgeleend.
MW meent op grond van het
laatste aanbod dat men de 21-ja-
rige middenvelder deed rond de
f700.000- te kunnen vragen.
Roda JC is echter van mening
dat Vanderbroeck hooguit
f450.000,-kost.

Volgens Roda JC-bestuurslid en
geldschieter Nol Hendriks heeft
MW geen poot om op te staan.

„MW beroept zich op de derde
aanbieding die men Vander-
broeck heeft gedaan. Die aanbie-
ding kreeg hij echter pas op 29
mei, terwijl de termijn op 15 mei
afloopt. Wij gaan dus uitvan het
laatste aanbod voor 15 mei en op
grond daarvan kan MW hooguit
vierhonderdvijftigduizend gul-
den vragen".

MW isvan mening dat Roda JC,
c.g. Nol Hendriks, dieper in de
buidel moet tasten. MW-mana-
ger Ron Weyzen: „Wij gaan niet
akkoord met ruim vier ton. Als
Roda JC inderdaad niet van plan
is het door ons gevraagde bedrag
te betalen, denken wij er sterk
aan de zaak door een arbitrage-
commissie te laten onderzoe-
ken".

Tegen 'chaos bij NEC'

Heerenveen
protesteert

wedstrijd onderbreken, liet verder
spelen, waarna NEC via invaller Ed-
win de Wijs op 2-1 kwam. De wed-
strijd moest daarna opnieuw stil ge-
legd worden, omdat het Nijmeegse
publiek andermaal bezit nam van
het speelveld. De laatste minuten
van de wedstrijd konden na een op-
nieuw langdurige onderbreking,
vervolgens worden uitgespeeld.Van onze sportredactie

LEEUWARDEN - Het bestuur van
SC Heerenveen heeft een officieel
protest ingediend bij de KNVB, te-
gen het chaotische verloop van de
laatste minuten tijdens de nacom-
petitiewedstrijd NEC-Excelsior af-
gelopen zaterdagavond in Nijme-
gen. Het Nijmeegse publiek be-
stormde zeven minutenvoor tijd bij
een stand van 1-1 het speelveld.
Scheidsrechter Hoeben moest de

Het bestuur van SC Heerenveen
meent dat de chaos in Nijmegen van
invloed kan zijn geweest op het ver-
loop van de wedstrijd en de uitslag
in Nijmegen. Zou Excelsior in
plaats van NEC in de slotfase op
voorsprong zijn gekomen, dan was
SC Heerenveen naar de eredivisie
gepromoveerd. Dankzij de 2-1 winst
op Excelsior, werd NEC nu de win-
naar van de nacompetitie.

Geen records in Lausanne

Camp

h HAAG - Gert-Jan
fUnisse doet mee aan de
Fde van Frankrijk. De
r^hovense dokter Sala on-
Focht dinsdag de PDM-ren-

len verklaarde geen be-
ir te hebben tegen zijn
Heming. Theunisse werd
dag uitgebreid getest.
sen ging, zij het met veel
„Geert-Jan heeft nog vre-

k veel pijn", aldus voor-
*r Harry Jansen, „maar
6ns de dokter is de afgelo-
dagen verbetering opge-

en. De komende dagen
C'zijn toestand alleen maar

tateren."lisse kwam vorige week
dag in de Ronde van Zwitser-

Ij1 zwaar ten val, toen hij tegen
i Inparkeerde auto opreed. Dok-
I^ala behandelde Theunisse na
I Val regelmatig aan vijf gekneus-
■2 ben, vooral om een botvlies-
k *king te remmen. Verder
|ht de winnaar van de Ronde
iL^sturië de afgelopen week zon
K.^r per dag door bij fysiothera-

-1 pieter Kloks in Oss.
Im. .
jl 's zeker dat hij gedurende de
Lr°nde pijrj blijft houden. Het is

*** dat gekneusde ribben pases tot tien weken genezen zijn.

t-^'sse trainde maandag met een
.(*,.stuur, dinsdag probeerde hij
lichaam in de karakteristieke
takhouding te krijgen, hetgeen

Moeite lukte.

Roger Kingdom toonde zich over de
110 meter horden de snelste. De
Amerikaan, Olympisch kampioen
van Los Angeles en Seoel, versloeg

LAUSANNE - De derde wedstrijd
uit het Grand Prix-circuit atletiek
heeft dinsdagavond in Lausanne
drie beste wereldseizoenprestaties
opgeleverd. Tweevoudig Olym-
pisch kampioen Roger Kingdom
(VSt) liep de snelste 110 meter hor-
den van dit seizoen in 13,13 secon-
den, de Kenyaan Peter Koech won
de 3000 meter steeple chase in
8.15,78 en de Amerikaanse Pattisue
Plumer zorgde voor een verrassing
door op de 3000 meter vrouwen de
Roemeense Paula Ivan een neder-
laag toe te brengen in 8.42,12, een
tijd die dit seizoen ook nog niet was
gelopen.

net als bij de Olympische Spelen in
Zuidkorea de Engelsman Colin
Jackson. Greg Foster, de tweevou-
dige wereldkampioen die door een
gebroken arm de Spelen van Seoul
miste, eindigde op ruime afstand als
derde in 13,29.
Peter Koech, de zilveren medaille-
winnaar van Seoul, was op de 3000
meter steeple chase een klasse
apart. De Kenyaan won met een
voorsprong van bijna tien seconden
op de Pool Boguslaw Maminski
(8.25,73) en Hans Koeleman
(8.27,42).
Pattisue Plumer bepaalde met Pau-
la Ivan de 3000 meter bij de vrou-
wen. Ruim 800 meter voor de finish
nam het tweetal afstand van de rest
van het veld. Van Hulst eindigde als
vierde in 8.53,50.

David Pate tegenstander Tom Nijssen

L^isse zelf wilde per se mee-
lt. a^n de Ronde. Hij beschouw-
Nluu Se'zoen zonder Tour als een
\?*king, een ramp. bovendienJi st êt uitgangspunt van' de ploeg,
Wr|( mogelijk aan de start in Lu-
to Q

Urg te verschijnen. Vlak na de
Ve *? Juni voelde de langharige
In r zich wanhopig over zijn kan-
V! d deelneming, nu zegt Theu-
Vlt -de pi^n emëszins draaglijk

\ Ü^bantse klimmer vreest voor-
\q v'erde etappe van Luik naar
[w^hal, waarin een aantal kas-
ten oken uit Parijs-Roubaix zijn
S.e!?men- Ais de bergen in zicht
J-Jle JJ' hoopt hij enigszins in nor-
PWen te ziJn- De komende da-
&n-i °rdt de revelatie van devorige
fVsj van Frankrijk afgeschermd.
L% i"erapeut Kloks vergezelt
%et -^eerste twee etappes. Daarna
k lheunisse het alleen doen.

turbo's tobsport door dik
bruynesteyn

van onze tennismedewerker
MAARTEN MARRES

WIMBLEDON- Niet de Amerikaan
Paul Annacone maar diens landge-
noot David Pate is de tegenstander
van Torn Nijssen in de tweederonde
van het herenenkelspel van de All
England Championships geworden.
Annacone begon de afgebroken

partij van de eerste dag met een 2 te-
gen 1 sets voordeel. Hij verloor wel-
iswaar de vierde set, maar kwam in
de beslissende set met 3-0 voor.
Toch kon hij de winst niet grijpen
«n verloor met 3-6; 7-6 (7-3); 4-6;
7-5; 6-4.
Op papier lijkt dit een goede tegen-

■ stander voor Nijssen, want Pate
staat 147ste op de wereldranglijst

Winnen haakt
definitief af

DEN HAAG - Met de bekendmaking dat Teun van Vliet en JohnTa-
len deelnemen aan de Ronde van Frankrijk is het doek voor Peter
Winnen definitief gevallen. Enkel als een van zijn ploeggenoten,
waarvan deelneming onzeker was geworden door ziekte en blessure,
thuis had moeten blijven, was er een startmogelijkheidvoor Winnen
geweest. Eric Breukink krijgt aldus een helper minderin het hoogge-
bergte. Dat hindert Post niet wantde ploegleider zal in de acht vlakke
ritten voornamelijk zijn troef Van Poppel uitspelen. McEnroe wankelt

Dames enkelspel, eerste ronde:
Graf-Salmon 6-1, 6-2; Navratilova-He-
therington 6-3, 6-2, Wood-Morton 6-0,
6-2; Miro-Reinach 6-1, 6-3; Hu Na-
McGrath 6-4, 6-1; Garrison-Date 6-1,
6-2; Turnbull-Paradis 6-4, 6-1; Mandli-
kova-Zrubakova 7-5, 6-3; Fendick-
Smoller 6-3, 7-5; Kessaris-Herreman
1-6, 6-4, 6-3; Cunningham-Graham 6-4,
6-4; Strandlund-Nagelsen 6-4, 3-6, 6-3;
Devries-Gigi Fernandez 6-7, 6-4, 6-4;
Field-Ferrando 6-4, 3-6, 8-6; Novotna-
Simpson 6-2, 6-1; Gildemeister-Smith
6-4, 6-2; Golarsa-Paz 6-4, 6-1; Hobbs-
Jaggard 6-7, 6-4, 6-4; Gomer-Eldredge
6-3, 6-2; Reggi-Langrova 6-4, 6-0; Saba-
tini-Balestrat 6-1, 6-0; Evert-Harper
6-1, 6-1; Halard-Rajchrtova 7-5, 7-5;
Sloane-Collins 6-4, 6-0; Wiesner-
Grossman 7-6, 6-4; Lake-Goles 7-6, 2-2
gestaakt wegens duisternis; Amiach-
Grunfeld 6-4, 5-7, 1-0 gestaakt wegens
duisternis.

Heren enkelspel, eerste ronde: Cux-
ren-Castle 6-2, 4-6, 7-6, 6-3; Bailey-Ci-
hak 7-5, 6-7, 3-6, 6-3, 6-4; Davis-Visand
6-4, 1-6, 6-4, 6-4; Holm-Broad 6-1, 6-1,
6-1; Svensson-Wheaton 7-6, 7-6, 7-6;
Steeb-Visser 7-6, 6-7, 6-3, 7-6; Rene-
berg-Saceanu 6-4, 6-4, 4-6, 4-6, 6-2; Wil-
kinson-Baur 6-2, 6-2, 3-6, 3-6, 6-1;
McEnroe-Cahill 4-6, 4-6, 6-2, 6-3, 8-6;
Seguso-Courier 6-2, 3-6, 6-4, 5-7, 9-7;
Mayotte-Cane 7-6, 6-0, 6-1; Pate-Anna-
cone 3-6, 7-6, 4-6, 7-5, 6-4; Holmes-
Brown 6-3, 7-6, 6-3; Layendecker-De
La Pena 6-3, 7-6, 6-0; Witsken-Carlsson
6-3, 6-4, 7-6; Schapers-Robertson 7-5,
4-6, 7-6, 6-4; Limberger-Norval 7-6, 6-4,
3-6, 6-3; Fitzgerald-Gilbert 6-2, 7-5, 1-6,
3-6, gestaakt wegens duisternis;
Lundgren-Krishnan 6-4, 7-6, gestaakt
wegens duisternis.

Of Nijssen vandaag moet spelen is
nog niet bekend. Door de regen-
buien was een groot deel van het
programma van de tweede dag ver-
regend. Zo kwam Schapers pas laat
van de baan en won zeer moeizaam
met .7-5; 4-6; 7-6 (7-2); 6-4 van de
qualifier Michael Robertson uit
Zuid-Afrika. Bovendien bestaat er
nog een kans dat hij vandaag in het
herendubbelspel met de Australiër
Broderick Dyke moet spelen. Hijrai
het dan moeten opnemen tegen 3e
Tsjechen Stanislav Birner en Ri-
chard Vogel, tegen wie zij goeide
winstkansen hebben.

Nijssen vond het niet zo belangrijk
wie van beide spelers zijn tegen-
stander werd. „Ze hebben beiden
hetzelfde speltype, dus veel hoef ik
mij niet aan te passen". Voordat de
partij van de twee Amerikanen afge-
lopen was, was Nijssen reeds van
het park vertrokken zonder dat hij
zijn toekomstige tegenstander was
gaan bekijken. „Ik hoor wel wie ge-
wonnen heeft en wanneer ik tegen
hem moet spelen. Dan ga ik mij wel
voorbereiden met mijn coach Barry
Philips Moore".

van het herenenkelspel maar is net
als Nijssen een zeer goede dubbe-
laar. Nijssen bezet op de meest re-
cente ATP-lijst de 121ste plaats.
Door het bereiken van de tweede
ronde zal hij vermoedelijk weer
naar de top-100 gaan.

Van onze sportredactie
LONDEN - John McEnroe heeft
het niet begrepen op Australiërs;
tenminste, niet wanneer hij ze op de
tennisbaan treft. Dat de Amerikaan-
se vedette vorig jaar de slechtste
Grand-Slamserie in zijn rijke carriè-
re afwerkte was te wijten aan twee
uit „down under,, afkomstige spe-
lers. Wally Masur verpestte McEn-
roe's Wimbledon-come-back door
hem al in de tweede ronde kansloos
te laten, terwijl Mark Woodforde en-
kele maanden later in hetzelfde sta-
dium te sterk bleek tijdens de open
Amerikaanse titelstrijd.

„Of ik er niet ziek van werd van die
Australiërs te verliezen? Die ge-
dachte bekroop me inderdaad", be-
kende McEnroe gisteravond opge-

lucht lachend na zijn wonderbaarlij-
ke Wimbledon-ontsnapping tegen
Darren Cahill.
Niemand van de 15.000 toeschou-
wers op het centre-court gaf nog een
penny voor de kansen van de drie-
voudig kampioen toen hij de eerste
twee sets roemloos had verloren
van de 23-jarige snelle-banenspecia-
list uit Adelaide. Maar JohnPatrick
McEnroe slaagde in zijn nadagen
toch in het onmogelijke: hij won (4-
6, 4-6, 6-2, 6-3, 8-6) na drie uur en 22
minuten, zichtbaar genietend van
de staande ovatie die hem ten deel
viel. „Ik kan me niet herinneren ooit
na zon achterstand te zijn terugge-
komen. Dat alleen al geeft me
enorm veel voldoening", meldde
McEnroe opgetogen na het unicum
in 162 Grand-Slampartijen.

Over een halfjaar (gepland is janua-
ri 1990) beschikt de club namelijk
over 125 business-seats, oftewel
comfortabele zetels van waaruit za-
kenlieden-sponsors de thuiswed-
strijden kunnen bekijken. De heer
Kannekens van Roda JC bevestigde
gisteravond dat „Roda JC nog in de
loop van het nieuwe seizoen deze
business-seats in gebruik zal ne-
men".
De bouwkosten belopen ongeveer
anderhalf miljoen. Waar dat geld
precies vandaan moet komen is nog

niet duidelijk, maar gefluisterd
wordt dat Roda's geldschieter Nol
Hendriks ook hier een vinger in de
pap heeft. De aannemersbedrijven
Laudy (Sittard) en Moonen-Lückers
(Hoensbroek) gaan het project reali-
seren.
„Het wordt even mooi als bij PSV",
zegt Kannekens desgevraagd „al
worden die business-seats niet zo
duur als in Eindhoven. Het zou niet
reëel zijn om Roda JCte vergelijken
met de landskampioen".
Bij Anderlecht, PSV, Ajax, om

" Met een sombere blik maakt Gert-Jan Theu-
nisse bekend dat hij ondanks vijf gekneusde
ribben aan het Tour-avontuur zal beginnen.
Naast hem pr-vertegenwoordiger Harry Jans-
sen en ploegleider Jan Gisbers.

uitslagen
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EXECUTIE-
VERKOOP

Op donderdag 29 juni
1989 om 11.00 uur, vindt
een openbare verkoop
plaats.

De verkoop komt voor
rekening van A.H.
Küppers, Handelstraat 12,
Brunssum.
Te koop worden
aangeboden

meubilaire goederen, w.o.
geluidsinstallatie merk
Aiwa, kleurentelevisie
Bang en Olofsen Beovison
LX 2800, video merk, Akai
VHS-systeem.

De plaats van verkoop is
Handelstraat 12.

De goederen zijn te
bezichtigen op 29 junivan
10.30 tot 11.00 uur aan de
Handelstraat 12,
Brunssum.
Alleen contante betaling.
Geen opgeld.

De verkoop vindt plaats
in opdracht van de
ontvanger belastingdienst,
ontvangkantoor Groene
Boord 21, Heerlen, tel.
045-738555.

De deurwaarder
belast met de
executie,

belastingdienst.
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hat ze leren
voor één tientje

per maand!
terre des hOmmes

BEEKLAAN 414
2562 BJ - DEN HAAG

TELEFOON 070-637940*

Wacht

met

andijvie

zeggen

als

iemand

om

a- a- a-

appelmoes

vraagt.

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet
Geer ze liever even de
ti|d om uit hun woor-
dente komen Dat ver-
mindert al gauw de
spanning. Zokomt een
Sesprek vlotter op
gangen gaan weelkaar
ook 'n beetje beter be-
gnipen. Doen we dat r

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bi| zichzelf,
in hun gezin of naaste

' omgeving:

01808-15 31 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht

- (><-ff slol leraars
rvcn <lv lijd.

Publilcatie aangeboden door
thi blad, m samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame UKt
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en maandag al in Bild uit met de
verklaring, dat hij tijdens zijn ac-
tieve loopbaan, net als alle ande-
re topsporters, gedwongen was
spierversterkende middelen te
nemen. Hij werd daarin bijge-
staan door de naar Oostenrijk
overgelopen judo-official Hans-
Jürgen Noczenski. Deze beweer-
de dat iedere Oostduitse sporter,
die naar buitenlandse wedstrij-
den wordt gestuurd, verplicht
was de trainingsfase te onder-
bouwen met anabole steroiden.

voetbalvaria

Woensdag 28 juni 1989 "21
sport

DEN HAAG - Dat voor de Oost-
duitse topsporters het verplichte
gebruik van spierversterkende
hormen een normaal* onderdeel
is van het trainingsprogramma,
liet de in de Bondsrepubliek ach-
tergebleven sportarts Hans-
Georg Aschenbach maandag al
uitgebreid in het Westduitse
boulevard-blad Bild weten. Gis-
teren klapte de oud-Olympische
kampioen schansspringen ver-
der uit de DDR-school met de
stellige bewering, dat talentvolle
sportlieden al op jonge leeftijd
systematisch anabole steroiden
te slikkenkrijgen.

limburgers in
int Blanc Cross

DORDRECHT- Lejen van der Weel
is door de commissie van beroep
van de KNVB vrijgesproken. Door
de tuchtcommissie was de DS'79-
speler voor acht wedstrijden ge-
schorst, omdat hij in Alkmaar AZ-
doelmanKooistra zou hebben neer-
geslagen. In de beroepsprocedure
viel Van der Weels advocaat met-
succes de bewijsvoering aan. Hij
kwam bovendien met getuigen-
verklaringen dat Kooistra als eerste
zou hebben geslagen.

Van der Weel
vrijgesproken

werden geweerd uit deze 'me-
daille-smederijen', omdat anabo-
lica-gebruik voor hun een ver-
hoogd risico zou betekenen.

is het verboden opbouwende
hormoonpreparaat, dat in de
DDR bij voorkeur wordt ge-
bruikt voor het kweken van top-
prestaties", zei Aschenbach.
„Bovendien worden die kinde-
ren gedrogeerd zonder dat zij of
hun ouders daar iets van afwe-
ten."

De Dordtse eerste-divisieclub kan
door de herroeping van de straf de
aanvaller van begin af aan inzetten
voor de nieuwe competitie. Het DS-
bestuur heeft na een enquête onder
de supporters besloten voortaan de
thuiswedstrijden op zaterdagavond
af te werken in plaats van op zon-
dagmiddag.

De uitlatingen van het tweetal
zijn de controversioneelste, die
met enig recht van spreken zijn
geuit aan het adres van de sport
in het Oostblok. Begin deze
maand werd ook iets bekend
over de anabolica-hulp aan jeug-
dige Sovjet-sporters. Bij * een
Spartakiade voor scholieren
werd onlangs vastgesteld, dat
een vijfde van de onderzochten
zich had bediend van spierver-
sterkende hormonen.

Volgens Aschenbach krijgen de
sportertjes in opleiding tijdens
de lunch drie pilletjes. „De gele
tablet is vitamine C, de rode be-
vat andere vitaminen en minera-
len en de blauwe nandrolon. Dat

De voormalige schansspringer,
die tegenwoordig in Freiburg als
arts werkzaam is, pakte zondag

Duitse sportfederatie (DTSB)
weigerde ook gisteren commen-
taar te geven op de zware ver-
dachtmakingen van Aschen-
bach, omdat die „het vaderland
heeft verraden en daarom voor
de DDR niet meer bestaat".

'LEN - Zondag 2 juli wordt
J* elfde maal in het Franse
i Inix de Mont Blanc Cross ge-
'tt. Deze cross, gelopen wordt
Jflanken van de Mont Blanc,
'Sen lengte van 23 km en 300
I De meer dan duizend lopers,
iilder de Algerijn Youkmane,
itt decross al vijfkeer, moeten
Jbgteverschil van duizend me-
Tbrugggen. DSM Frankrijk is
ln de grote sponsors van dit~ öent en daarom is het niet
jWerlijk dat 35 deelnemers
:SM Nederland aan deze loop
jben.
i,ook de triathlon vereniging

i j» met vijfman present. Naast
i^fenften, hij benut deze cross
iWrbereiding op de 67 km. lan-
jfiss Alpine Marathon welke
I"cc weken in Davos wordt ge-
*-, behoren Bert Hanckman,
Houmen, Adrie Peters en de
"Ttien jarige Renzo Roumen
1deelnemers.

Een woordvoerder van de Oost-

In zijn vervolgverhaal onthulde
Aschenbacher dat geselecteerde
topsporters in spé - met name
meisjes en jongens die zwem-
men, turnen of kunstrijden - al
vanaf hun dertiende of veertien-
de jaarop de speciale internaten
dagelijks tien milligram nandro-
lon krijgen toegediend. Talenten
met een verdachte leverfunctie

'Als we in de bergen komen open ik de aanval'

Parra vraagt hulp van God
Spelers Torino
lopen ton mis

TURIJN- Voor de spelers van Tori-
no is het gouden kalf verdronken.
De spelers hebben de laatste premie
van het jaar, de man ruim 100.000
gulden, gemist.

Onder druk stemde de voorzitter
toe. Hij behoefde de premie niet uit
te keren, want Torino dat bij Lecce
moest winnen, verloor met 1-3 en
verdween na dertig jaaruit de Serie
A van de nationale competitie. De
voorzitter, die aanvankelijk de eis
van de spelers binnenskamers had
gehouden, heeft de geldhonger van
zijn duurbetaalde 'sterren' gisteren
toch naar buiten gebracht in een po-
ging de bodemloze put te dempen.

dert over de beloning van voetbal-
sterren, verbaasd gereageerd. De se-
lectiegroep van het gedegradeerde
Torino, waar de spelers tussen de
vijf ton en anderhalf miljoen gulden
per jaarverdienen, eiste van voorzit-
ter Gianmario Borsano een extra-
premie van 1.000.000.000 lire(ander-
half miljoen gulden) als de degrada-
tie zou kunnen worden afgewend.

Over die laatste premie heeft zelfs
Italië, waar niemand zich verwon-

BEEK - Het dameshandbalteam
van Kwantum Blauw Witkan begin
oktober toch meedoen aan de zaal-
handbalcompetitie in de derde divi-
sie. Het bestuur van de Beekse
handbalvereniging wilde het da-
mesteam terugtrekken uit de com-
petitie omdat zij het onverantwoord
vond gelden beschikbaar te stellen
voor een team dat op sterven na
dood was. De dames waren het daar
niet mee eens en hebben in een ge-
sprek met het bestuur te horen ge-
kregen dat zij voldoende garanties
op tafel moesten leggen om dat be-
sluit ongedaan te maken.

Toekomst in
damesteam
Blauw Wit

Drie keer werd de hoekige coureur
uit Bogota dit jaar tweede. Eerst in
de Clasico RCN achter Alvaro Me-
jia, vervolgens in de Vuelta d'Es-
pagna achter Pedro Delgado en ten-
slotte in de Vuelta de Colombia ach-
ter Oliverio Rincon. Vorig jaarwerd
Fabio Parra derde in de Tour. Hij
won de etappe naar Morzine en was
op weg naar I'Alpe-d'Huez slechts
met de grootste moeite te temmen
door Steven Rooks en Geert-Jan
Theunisse. „Ik raakte er steeds
meer van overtuigd, dat ik de Tour
kan winnen", herinnerdeParra zich.

schuwd. Vorig jaardwonghij vooral
de eerste bergetappesrespect af. Hij
overvleugelde het idool uit zijn va-
derland, Lucho Herrera, volkomen.
Jarenlang leefde hij in de schaduw
van het 'Tuinmannetje van Fusaga-
suga'. Eerst waren zij dikke vrien-
den, later kreeg Parra steeds meer
de pest aan zijnzwijgzame kopman,
die alle huldebetoon en geld in zijn
eigen zak stak.

Parra moest naar Spanje uitwijken
om zijn eigen kansen optimaal te
kunnen verzorgen. Hij vond onder-
dak bij de Kelme-ploeg van Rafael
Carrasco. Parra's invloed werd door
klinkende prestatie steeds groter.

Vuelta

HSCM tegen All Stars toch met lege handen

Verrassende ontknoping
boeiende honkbalderby

Parra heeft de aanval nooit ge-

Delgado
Delgado is in deTour de France op-
nieuw de grootste kanshebber. In
de Vuelta was Parra in het gebergte
beter. Dat stemde de Colombiaan
hoopvol voor de Tour. „Het route-
schema is geknipt voor mij. Als we
in de bergen aankomen, open ik de
aanval."

De laatste tijd bewoog Parra zich op
grote hoogte in Colombia om zijn li-
chaam vol te zuigen met zo veel mo-
gelijk rode bloedlichaampjes. Hij
stond 's morgens om vijfuur op om
reeds óm zes uur op de fiets te zit-
ten, 's Middags was het veel te heet
voor inspanning. Zijn voorberei-
ding vervolmaakte hij in St Moritz
in Zwitserland. Daar reed hij met
aërodynamische wielen de ene tijd-
rit na de andere. „Want", weet hij,
„de eerste week moet ik de schade
zo veel mogelijk beperken om er in
de bergen keihard tegenaan te
gaan."

chorsing Budé
erpt schaduw
damtoernooi

Hij bracht ook een co-sponsor (Var-
ta) uit Colombia mee. Het grootste
deel van de 1,3 miljoen gulden van
de batterijenfabriek verdween naar
de bankrekening van de kopman.

Voor dit seizoen stemde hijzijn acti-
viteiten vrijwel geheel af op 'La
Grande Boucle'. Voor een jaar ver-
waarloosde hij buiten het seizoen
zelfs zijn studieeconomie. Hij train-
de vooral op de vlakke tijdritten, in
de verwachting zo weinig achterop
te raken in de ritten tegen de klok,
dat hij de klootjes kan overbruggen
in het hooggebergte. In de laatste
Vuelta leverde hij het bewijs van
zijn vorderingen, maar had hij de
pech dat Delgado net iets verder ge-
vorderd is op dat terrein.

'EDEMBLIK - Roy Heiner
f de nationale zeiltitel in de

veroverd. Hij won
■tet IJsselmeer voor Medem-

-1 vijf van de zes wedstrijden,
fjer is een nieuweling in de

en heeft als be-
Nngsleden Pen en Snater.

Speelster Friska Knoben gister-
avond: „Wel daar hebben wij aan
voldaan. We moesten op zoek naar
een trainer, Astrid Winthagen
neemt die taak op zich, en we moes-
ten minimaal een groep van tien
speelsters hebben. Gelukig hebben
we nu alles voor elkaar".

SITTARD - Harold Nusser en Ro-
bert Nijdam gaan spelen voor het
Roermondse Holbox/Swift. Nadat
zij vorige week het bestuur van Sit-
tardia hadden laten weten geen ver-
trouwen meer te hebben in het be-
leid inzake de junioren kozen de
twee voor Swift omdat daar Bert
Bouwer als trainer werkzaam is.
Overigens is het bestuur van Sittar-
dia er nog niet in geslaagd om een
trainer te vinden voor de junioren.
Ruud Huynen liet gisteren weten
niet in te gaan op het verzoek van de
Sittardse ploeg om de groep onder
zijn hoede te nemen.

Nusser/Nijdam
naar Swift

MAASTRICHT - Boeiende spelmo-
menten, enerverende scènes op de
honken en een thrillerachtige ont-
knoping vormden de ingrediënten
van de uiterst aantrekkelijke honk-
balderby tussen Sphinx/HSCM en
All Stars. De thuisploeg, nagenoeg
de hele krachtmeting lang iets ster-
ker, moest uiteindelijk toch met
lege handen de douches gaan op-
zoeken: 12-13.

All Stars trad aan zonder het ver-
hinderde duo Peter Arts en Philip-
pe Veeters. Met name Arts, door-
gaans een betrouwbare rots op de
korte stoppositie, werd node ge-
mist, want deze brandhaard in het
Heerlense binnenveld had zondag-
middag geruime tijd veel weg van
een vergiet. Vooral in de vierde in-
nings profiteerde Sphinx/HSCM
van het matige veldwerk en liep
simpel weg naar 7-3. All Starscoach
Ab van Ommen verordoneerde een
aantal omzettingen, maar de Maas-
trichtenaren bleven het initiatief
houden. Na acht volledige rondes
gaf het scorebord 12-8 aan. " BRUNSSUM - Taekwondovere-

niging VulKok uit Brunssum houdt
zaterdag 1 julieen demonstratiedag.
Deze vindt plaats in de Mikro-sport-
hal in Brunssum Noord en begint
om 13.30 uur. Na afloop zal een tae-
kwondowedstrijd plaats vinden tus-
sen Vul Kok Brunssum en het team
van het wereldkampioen Henk
Meyer uit Groningen. De demon-
straties en wedstrijden zijn gratis
toegankelijk.

De laatste slagbeurt van All Stars
werd een lichte tragedie voor
HSCM-werper Rudney Martha. De
kleine, zeer talentvolle Antilliaan,
die binnenkort naar Rotterdam ver-
huist en bij Neptunes gaat spelen,
had tot die fase voortreffelijk ge-
gooid, maar kreeg problemen met
zijn controle. Toch liet coach Stan-

ley Elvira de moegestreden Martha
op de heuvel staan. De honken
stroomden vol met All Starslopers
en onder die druk maakten de
Maastrichtse fielders kapitale fou-
ten: 12-13.

Phantoms blijft in de staartregio-
nen van de hoofdklasse bivakke-
ren. Nadat eerder deze week in
Heerlen een inhaalwedstrijd tegen
All Stars met 10-8 verloren ging,
moesten de Weertenaren dit week-
einde in Veghel na een marathon-
partij van drie en een half uur hun
meerdere erkennen in Orioles: 18-
-14. Ondanks het inzetten van liefst
vier pitchers kon de Noordbrabant-
se slagploeg vooral in laatste in-
nings geen halt toegeroepen wor-
den.

Cheetahs stoeide met The Studs uit
Eindhoven: 24-2. De Beekse equipe
kon door gebrek aan tegenstand
naar hartelust experimenteren.

Samacols doet nog een serieuse po-
ging om de play-offs te bereiken.
De ploeg van coach Ad Harlé be-
dwong in Cuyk na een spannend
treffen Bullfighters met 3-9. Pitcher
Armand Lagerweij schakelde liefst
dertien man op drieslag uit. Het nog
puntloze Sittard Condors nam
knap revanche voor de zware ne-
derlaag die eerder dit seizoen in en
tegen Venlo werd geleden. De man-
schappen van coach Ramond van
der Heijden zegenvierden ditmaal
dik verdiend met 12-2.

en de in Spaanse dienst rijdende
Matthieu Hermans. Van de 100 ge-
starte renners werden er slechts 25
geklasseerd.

amateurkoers van Wellen (Belgisch
Limburg). Ex-prof Louwet won, 110
km in 2.32.00. Marcel Nuy bezette in
dezelfde tijd de vijfde plaats, Hil-
kens (op 1.10) de twaalfde en Don-
men (op 3.01) de achttiende.

Franse atlete
etrapt op doping " Eric Vanderaerden: gewild sprinter.

Ook Malvor wil
Vanderaerden

Henri Manders eveneens benaderd

De uitslag is: 1. Schalkers 200km in 4.45.38,
2. De Clerc op 0.08, 3. Arntz 0.36, 4. Verhoe-
ven 0.43, 5. Pieters 2.42, 6. Dauwe, 7. Lamei-
re,B. Redant, 9. Vekemans, 10. Hermans al-
len z.t. als Pieters.

ASSENDELFT - Martin Schalkers
heeft gisteren de Grote Prijs Forbo,
wielerkoers van de vierde categorie
voor professionals met start en fi-
nish in Assendelft, gewonnen. De
renner uit de TVM- ploeg van Cees
Priem liet in de slotfase van de 200
kilometer lange rit zijn medevluch-
ters Peter de Clerc, Marcel Arntz en
Nico Verhoeven achter zich.

Martin Schalkers
wint GP Forbo

EINDHOVEN - Jos van Aert rijdt
volgend seizoen voor de ploeg van
Jan Gisbers. De 26-jarigeBrabander
leverde onlangs opvallende presta-
ties in de Giro d'ltalia. Hij tekende
een contract voor twee jaar.

Van Aert bij
ploeg Gisbers

Zege Wijnands
EDE - Het avondcriterium in Ede
voor profs leverde een overwinning
op voor Ad Wijnands. De Eijsdenaar
had na 80 kilometer een voorsprong
van 10 seconden op JohnVos, die in
de sprint om de tweede plaats res-
pectievelijk Daan Luyckx en Peter
Harings achter zich liet. Leon Ne-
vels bezette de negende plaats.

Het viertal ontsnapte 27 kilometer
voor de eindstreep uit het al flink
uitgedunde peloton. Schalkers koos
het juiste moment voor een nieuwe
demarrage. Hij ging met een voor-
sprong van acht seconden op De
Clerc over de eindstreep. Peter Pie-
ters won de sprintvan de achtervol-
gende groep vóór een viertal Belgen

4

Eerder versterkte manager Manfred
Krikke PDM met de Belgische
knecht Dirk de Wolf. Beide renners
reden dit seizoen voor de Belgische
formatie van Roger de Vlaeminck,
die na dit jaar wordt opgeheven." Wim Jennen werd tweede in de

if Cha ~ *-*e Franse zevenkamp-
het iantal Beaugeant is betrapt
"tai gebruik van het verboden
h 199?an.dl*olon. Ze mag tot 28
jtoeri T-?*et meedoen aan wed-
«fe-j1-°at heeft de Franse atle-eratie bekend gemaakt.

{te ;ö'Jarige atlete, met haar
Nen _?tie van 6702 PuntenN \_,P e wereldranglijst allerSs hrd het middel gevonden
Se ac tweede ronde van de
r ftip- ciul:ikampioenschappen
2_ als vv°wel biJ deeerste con"
*k p, blJ de contra-expertise
Scp ugéant Positief. DeN in°i.& de Eur°Pese ü"
« Saan k " ,llet overigens ver-
VwT_ bIJ het tweede onder-lU. darvoor ze was uitgeno-

van onze sportredactie

HEERLEN/LUMMEN - Eric Van-
deraerden heeft nog steeds niet ge-
kozen voor welke ploeg hij vanaf
volgend jaar zal uitkomen. Zoals
eerder gemeld was vooral het Ita-
liaanse Carrera in de markt voor de
handtekening van de Belgische
sprinter, die zijn contract bij Pana-
sonic niet meer wil verlengen. Sinds
kort heeft zich een nieuwe gegadig-

de bij Vanderaerden aangediend:
Malvor.
Vooral op aandringen van racefiets-
constructeur en co-sponsor Ernesto
Colnago heeft Malvor-ploegleider
Pietro Algeri de jacht op Vanderaer-
den geopend. De Belgisch Limbur-
ger heeft het lucratieve aanbod in
beraad genomen. Indien hij voor
Malvor kiest wordt Vanderaerden
vanaf volgend seizoen ploegmakker

Naar verluidt zou Peter Post met
het oog op de klassiekers reeds een
vervanger voor Vanderaerden aan
de haak hebben geslagen: Eddy
Planckaert. De Belgische sprinter,
die vorig jaar de Ronde van Vlaan-
deren en de groene trui in de Tour
de France won, is na dit seizoen vrij
en zou veel trek hebben in een te-
rugkeer naar het Panasonicteaam
waarbij zijn oudere broer Walter as-
sistent-ploegleider is.

Planckaert:
Panasonic

van Beppe Saronni, Flavio Giuppo-
ni, Leen Piasecki en Roberto Visen-
tini. Vanderaerden heeft intussen
een aantal renners benaderd om
met hem naar de Italiaanse ploeg
over te stappen. Een van de kandi-
daten is Henri Manders uit Valken-
burg.
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LUXEMBURG - Voor het wielerseizoen '89 begon was
Fabio Parra er al van overtuigd. „Als God mij helpt, win
ik de Tour de France." Zes maanden later is de 29-jarige
Colombiaan klaar voor de verwezenlijking van zijn
hoofddoel, de spieren op spanning, blakend van strijd-
lust, vol hoop en ontvankelijk voor de zegen van boven.

EVERS -De wielerploeg van
*ransman Yves Hézard is

het begin van de Tour
i"*ance gedupeerd door werk
een inbrekersgilde. Eerst

l de servicewagen gekraakt
"Tvolgens ook nog de opslag-
te leeggehaald. Verdwenen
onder meer de speciale tijd-
den en reservemateriaal.

TENEN - De ijshockeybond
* heeft zes spelers, die bij
chillende titeltoernooien
betrapt op doping, voor an-
Wf jaaruitgesloten van deel-

aan internationale wed-
den. Het zijnMillen(VS), Ha-

Harfla (Roe), Nagels
I.Latto (GB) en Fahey (NZ).

ONN - Voor de Europese
jpioenschappen in Bonn
"ten 28van de 36 ledenvan de
"Pese zwemunie (LEN) inge-ven. Slechts vijf landen -
Bondsrepubliek, Nederland,
*krijk, Italië en Zweden -* in alle disciplines mee,
hmen, schoonspringen, wa-
blo voor mannen en vrou-
'en kunstzwemmen.

" Fabio Parra begint aan de Tour met een fikse voorraad rode bloedlichaampjes.

lVan onze sportredactie
PJSSUM- De druk op het orga-
Jcomité van het Brunssum-
f|mooi om de schorsing van
[ Budé terug te draaien neemt
~ grotere vormen aan. Een arti-

LD over dronken Russi-
L^mmers tijdens de vorige edi-
-5 het Brunssumtoernooi was
0Jd de aanleiding van deKg.
? sympathie-betuigingen van

Harm Wiersma
?°rzitter Van de Nederlandse
??ttd Anton Schotanus wierp

Theo Raets
gisteren spontaan op als juri-, adviseur. „Het is gewoon te
j°°rwoorden wat hier gebeurt,
ï^ordt volkomen ten onrechte
fH'digd. Ik ga proberen die
l*llg ongedaan te maken. Een
ySUrnse dammer kan toch ze-
net op onrechtmatige en onbe-

gronden zomaar worden uit-yn yan een toernooi dat nota
,2 2Ü,n eigen woonplaats wordt

jr).de Limburgse damwereld, «e reacties niet van de lucht,
wier Peter Schellekens, spor-
>h?ler- een van de grootste con-
Ken van Budé, reageerde

woedend op de schorsing.

6
ls hier in Limburg altijd het-
jt/^die. Het belang van de

tf ort wordt volledig onderge-
fd Semaakt aan dat van de be-
lden. Budé behoort nog
v 'ot een van de grootste talen-v?? Nederland. Ik denk dat

hem de definitieve door-
doelbewust willen verhinde-

Oostduitse topsporter Hans-Georg Aschenbach:

„Ook de jongeren
krijgen anabolen”

sportkort
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SALADE AQA BOERENWIT "I QQ CAPRISONNE Rundofhart, fr -7f\ Li I
VRUCHTENTAART lOOgram Heel _2r35r ±_i/Z/ Orange of appel, rQA 2400gram V/./U K&L ***ÈÈ h*« lilWl
Middel, QQQ lllluflrDin„BnB MT ,I,CUDA

„„.DII 10 pakjes a 0,2 liter O.OU 3 HALEN, 2 BETALEN. EA^I fl| 1
750__ram 3-95 0.Z7Z7 ALM HOF BIOGARDE UIT EIGEN BAKKERIJ: BSw?Sjl fc^£«l ife^/üUgram #*n vs.«s-*s Roerenstand, PISTOLETS KNAKWORST SINAASAPPEL- K^Sl ËJflCROKY CHIPS 2 bekers OOQ Witof bruin, OA d BliklOstuks, 1 71Q SAP IEQNaturel,paprika,bologneseof aöOOgram J&2B éL.éC.O 6stuksvoor .l-TO 200gram -l.6srX.Hi7' Pakl liter O^ J_..*Sw7
smokey bacon, IQQ VERS VAN HET MES:
Zak2oogram 149±.0Z/ -**—* ~W # TESSA2O +

ik Hiïi onzeKüssicres flocnicii Ez^sqJlnog wel aan 'nrustig weekje. r i
nB» ü juli

PC»'*. UIT ONZE NOTEN BAR: KOMKOMMER- MAGERE HERTA FLEISCH- I
W^Y "'*%» PINDA'S Gezoutenof SCHIJVEN RUNDERLAPPEN WURST I

3B WtakJj^^^^^B ongezouten AQQ Zoetzuur, AQQ (Per stuk), QQQ f I
VAKANTME^SÖ 250gram IA9 V/.Z/Z7 pot67ogram lS9r VJ.OZ/ L K,l° 500gram 4^O.Z7Z7f
Zacht zoet of R^ff - LAPJES, SCHNITZELS, 2op schaal IJSSELKAAS
zacht zout, OQQ Rj* ofj^Tl CORDONBLUEOFKIP- M WjËL ± 17°°gram m r Tk? 1O AAzak 500 gram ___._Z7Z7 T* ,I I 1 SCHNITZELS /«j 1 V kip rarrfpiif i_*i is_€m=. L«!_j yCJ

TANDSTEEN AQQ 1kil _____K £' nRIEHOEK * ''J VERS VAN HET MES:
2pak im mC.Z)ZJ WmMÊÊ JL KANO'S AAA P^ UIT ONZE BEDIENINGS- BRIEHUTINSO +

*.rm**mm^.m<s*~3^, f_____^__sii^^_^____S __Ri!s_J^__K| P3!15 stuks -Iv2s'V»/_iZ/*/ ~X. m pP^\j^ MICKEY MOUSE mr. i_j*o- 59
€SBSffl^fef ï" ' MARSMINIOFMILKY ÏS 760 ml^lSff 5.69 RU^r_l_^^ WORST l^Q SLANKl E ASSORTIjyWSfci WAYMINI Q /IQ duo76oml 5X3+Jm\J*J RUNDER- lOOgram ±*& ±.OV 4kuipjes CA£
ËHTOmDEM* f* -I ZakSOOgram o.^ ALL 1O OQ GEHAKT Ik.lo

MALTA AARDAPPELEN alOOgram O.UOimSuWEESflfêg&\ >„J MET GRATIS ZONNEKLEP. Pak 4kilo 18.99 ±O.
DlllünCD /t AA 4 HALEN, 3 BETALEN.

*""■»■" \_ /* _,_..,.1Tw.-. MET GRATIS VAKANTIE- RUNDER OQQ_^__ BOüNTYMINI WASTAS. VINKEN 1 kilo -Zaki2.sk.lo éC.W SAPPIGE II PRODENTTANDPASTA Melk, Q £TC . . cncDTiroftucw* —._— nr D7IUr UA .A , -^

RT GEL AOQ zak3oogram 0.00 I I / |P"ZIEBONENI 7R m h+,,_. 2 50T /O
2 pak VttZ.OZ) MET GRATIS ZONNEKLEP. I I 1 PerSOOgram -L./ O Mandi lk.lo £..+J\J Q

| Aanbiedingen geldig t/ml julia.s.. ÉaÈtMmM f 26.28.89 1 Zs\

Lage prijzen enwinkelgemakonderéén dak. j
— i 1 ——————__-_-_----__-—-—--———-—-.-.-.-—-.—

______ ____________________________ ______________________

Kr-,o<___*_ï-^^B--- »^^__B _____Bü__l
RdP VKJS\ .- V/lr-|_H P9uHjC-T (V__^J____; '^__> ' "_fl *F * FmvtmWmVW^lß

-__»---^_fl *?r^Ê^/\ fl' _^__f^V

m\ WW \i' B-F _tk / _//, z___ \ \ fov \_«yi—-^JI

DURLINGER
BLEK - BRUNSSUM - DEURNE - ECHT - EINDHOVEN

, . GELEEN - HEERLEN - HELMOND - HOENSBROEK - KERKRADE
MAASTRICHT - SITTARD - VENLO - VENRAY - WEERT

/ Ha mmlJßu' ' Johan L kreeg als gepensioneerd
fSÊ H M___i chauffeur een hersenbloeding. Zijn

f ,-B B^^^ liefste wens was om toch zijn weke-
~H li|ks uitje te bh|ven houden. Dankzij

een aanvullende bijdrage van AVO-
i_^mmWf ___\ _W __>. IES 1 Nederland heeft hi| nu een rolstoel

B^^B t jm\\k Bv BK I waarmee hij naar zijn harmonieclub
■ I k9IV I kan 9aan

Uil ■ Als wettelijke regelingen niet toe-E^B j\ ________ reikend blijken, kunnen vele gehanMLm '^o. —I I dicapten op AVO-Nederland reke-
nen Steun ons werk Word lid'

Stuur mij nadere Informatie ' Steun OI.Sr wr_. AVO-Nederland_
vereniging voor arbeid en welzijn voor mensenPostcode.plaats | "* mei een nand-cap

Deze Don m gesloten envelop zenden naar AVO- I
T Nederland, postte 850 3800 AW Amersfoort Postbus 850. 3800 AW Amersfoort T$ (033) 75 33 44 G<ro 625000

Home-Computer _____ "/1 Eft\ Wx% t n uuon hi h Wassergeschützte KB-Sucherkamcra Sq I

M^^JSmWm^m] C- Commodore MPSI23O ___ >_lX >3 WM 810 Fl/ Matrixdrucker 120Z/sec. NLQ 25Z/sec. . ■________________■ W§/WF'" '"" ""' '"" """^ ' Walkman |k| jrTLL+
J/^mVoÊlffi^] O Commodore VC 1541 II Schmnstelle. _^~P-P~^B |jg^S--____i_-_SiZ^i ___p-»^F^F^' 1!ff -ff 1l/ff.Wfflß-KftfffCT^Jl Floppy Fur Commodore 54. CJ*T»T,t/ Bil lil _____" 7» T'Z.-ïl j| i--ff J-

Em£mWmLa . rvI'JJ E 3 jl j I jyLUi I EZEay^i
Floppy. Mouse-Bedienung. Supersour :~___»i )—"««"«_-_-_"'wmnsm ijS’" _f^_ ~~~"~""'r_T*i_fV_- mT.._l^_-_!----_--rTi WÊÊêÊÊ~ "^HUPW^I AMSTRAD PC 1512 SD/MM 1

2 Lernproqramme (Enqhsch ♦ Erdkunde)! WÊkta. ■ ~,„ „-„i.l; ■.. ■ >..,,) ___-.____ « . _ _I_H Ww^^^B^^^k Rasir ? nns + 12' I
_^^___—_-i__________- ._______*"*■*-»-_-**-*-—

(!CE)TVIO4SCoIor-Plirtable IÉ. ■ KS^Mon ltor + Mouse' J
’_’/»JJ^mm mWj/MMlmm WrjlltWitWïwlllïïfiM 36cm-Bild_chirm mit zusattlicher Kontrast J -,—, 'i ~~ , iirt^^l^^a^H^-___________l____i __-_-t__________i HM-L-H-&-fIM-B-B-aJk-^-i scheibe. 16Programme schaltbar. Kabeltuner. my/MMMMmmmlttilmfflMM

&c„mmo*K.ioB4S «, RD 100 135/36 RAK<_ Hn* „r qn
P/S-Empfang. AV-Eingang. iÈfcM'"-'?->*''"■''-''"'-'"-'''"'W'^^feWCLv». f f F W

Diakenen 2 AQFA -- - 3- 3f. _____
®TDK SA 90 jS>l£ê&

Doppate echte, doppelse,.,q! -__ ~n*dT.r_..^°° U5/ib E2EEÏ Audio-Lee,ca»etten meymrmm^Z J^iTTF^^WT^Woffl
lOer-PlCk |#, * Filme 21 DIN, 36Aufnahmen |_|90 -T~_n7,l ff "//# #"/*# _____T— Inkl allkauf-Dia-Entwicklunq' l»f B -p—^ BIS B -_-__L .###__V__L_ # ____T *PFt*_ . - _""""""- [["""""_____ VVP I^P^r~^T^^rWT~r___ __rl:T-V-< , jj,"«.n 01 SuPer HR 10°135/24 E3SZSJ *TDK ElBO HSB '"' ' _TT~~~■inFohenteutei 1100 Kleinbild-Farbnegati»- ftflft VHS-Video-leercaasette 79g |SP 9012 §f/ (" ~■ V_J—, ' w'___. ______

|7« ".""" 21 ?'N- Aulnahmen ÜYÖ ca 3 std. Laute,.. #,TW
stereo-Radio-RecorderM^Jjtm llj|/f IIlUer-facK ■■/ Inkl allkaul-Neaaliv-Entwicklunq! f Hf _■_! _» M _H*— — mit Doppel-Cassettendeck. High-Speed-Dubbing.

Joystick Quickshot II AGFA❖ XRGIOOI3S/36 E_____3 ÖTI3K E 240 HSB —^"^^^^^"^^^^^^M-rtk"^
Fur Commodore und Atan AAO K'einbild-Farbnegatiw- hqq VHS-Video-Leercassette AQP Aachen Henogenrerth Geil*»" _(W

XVO Fllme 21 DIN, 36 Aulnahmen lI7Ö Ca 4 Std Laut.eit T» Theater^latzla KleikstraBe6 Gerberoafjij'^wf Inkl allkauf-NegativEntwicklunflj ■■! * Telefono24l/402716 Telefono24o6/4048 Telelon" gy
RAKS E-180 AQ VHS -Vi DEO- Leercassette ca. 3 Std. Laufzeit 5,98 DM STOP Alkali Mangan Mignon-Batteri en 4er-Pack *■>

STOPKodak Gold 100 135/36 Kleinbild- Farbnegativ-Film 21 DIN 36 Aufnahmen Inkl. allkauf-Negativ-Entwicklung 5.98

-—————-■—-—-——-—-——————-——■———y^————■■■■■—i—i—MWM~~i~M~~M~"~«—«a*—i
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i GUNSTIGE LENINGEN
r HUISBEZITTERS; | PERSOONLIJKE LENINGEN DOORLOPEND %.

EXTRA LAGE LASTEN ■.||,l,t-1,1-!-i,|.i.M.MJj.M!.B KREDIET B
lc,« en <J6nirvln. Persoonlijke leningen zonder onderpand

ZOllder taXatie-kOSten I "«rstrekbaar en meestalkwijtschelding KreOiei. p.mnd q_„t Th<(r.tUIIUCI IC-ACUIC I\UOICII ■ bl| omrll|d«n bedn* inclrenle per mnd. loopt
«EDIET- LOOPTUDIN I NETTO INlEDRAG MAANDEN I HANDEN 72X 54X 42X 5.000,- 100- 0 89% 67nar- g- flrl 3.000,- - 75, %%.■ ji-js- ** °>9% f0.000, 73, 106, 117,1 6.000, 124, 143, 175, »«£- JOO,- ,9% 7
5.000, 109, 160, 175, II 12.000, 225, 280, 343, JO.OOO, 600, 0,89/ i 67
5.000, 182, 266, 292, l| 18.000, 338, 419, 514, 40.000, 800>' °-87A 66

80.000,B0.000, 291, 426, 467,1124.000, 450, 559, 685, |Bta_-.___________iH-____________________i
5.000, 545, 800, 876, II 36.000, 674, 839, 1028, I FINANCIERINGSKANTOOR

Andere bedragen/ looptijden óók mogelijk. 936, 1165, 1427, I fT\/7|^^^^^ [AT! ["PIAT

BB IVPVmVj^^PMPI Ischarnerweg 108 Maastricht
l/mK\*L r M'T 1 'TA * I * _■_■ tel. 043-636200_____________«__fr''nïï^%lN'V!TP%Wlffl I Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek

Tel. 045-225000 van 11.00 - 20.00 uur

en wat vragen hongerige magenV
£J? op warme zomerdagen?
EN HARTIG STUK VLEES VAN EURO!
-UNDERGEHAKT SOEPVLEES RUNDERLAPPEN

898 -lA9B JA98
! I I I

i
RUNDERPOULET RUNDERROSBIEF BIEFLAPPEN

JA98 J-198 JA98
kilo I -fl kilo I I kilo I I

BOERENMETWORST A9B f |LI |T"Ü EZ-i\
P stuk BB I l-cj -^TH ;. P J ?b .M M _/iTHH, WEST FAALSE Bi AA HEERLEN, Heerlerbaan 108 MAASTRICHT, (Amby)

l\ nnr.nr\A/nDC_T _____ »" BRUNSSUM, Julianastraat 24 Lindeplein 1 _^T
V\ L,r,UUVaV",jrla' "*% SITTARD, (Sanderbout) Veestraat 42

n. stuk I woensdag vanat 12 uur geopend:| donderdag koopavond (geen koopavond in SITTARD)

s. __________ _____________________, _—_-_____-___--_-_____-_-_-_-_-_..—.—
_____________ ______

jflpflil
Jaarlijks worden4o.ooo
erlanders getroffen

I feenhartinfarctennog
"s 20.000 door een her-

(beroerte).
'l ziekenhuizen, reva-
'ecentra en op velean-
plaatsen wordt hard

erkt omdit onvoorstel-
P aantal van 60.000
■"offers terug te drin-

ditwerk isgebaseerd
Wetenschappelijk on-
°ek. Het bezuinigings-

-11. 'd van de overheid
IF;1 Voor dat onderzoek
It/*r steeds minderruim-

l gift zorgt ervoordat
ev ensreddende werk1

I aan de collectant,
l °-"t uw bijdrage op gi-

t "0 of bankrekening

R^ UW IMJRT SPREKEN!
Fc J*n__- jg-(_. hartaicr«ng

*' - hij s*r.p.'. f-, "ouiti

iDe laatsteH I
I ui Jiiip I

■ ■ ■ Vy
H Grandioze totale H
1 LEEGVERKOOP ■

I
240x170 CEfl kwalLit A7Rvanaf \M mJ\3) a~ vanaf "f I Vj""

300x200
300x200 ncn _ KS. RQq
vanaf WWUj vanaf UwVj"

Alle maten voorradig

l TEHERAN TAPIJTEN B.V. I
Promenade 143, Heerlen

1 I, :*

I_
m§ ____________!__

JB^WMt_______ ...... r-^m^n nu — iP__ü KM _______M^T
<* flBP*

jS^vgg^g^^^^ r-X- ■>">"--—■*■'—i'-^M^ |

Wffl _fl^^
_PMWM--»PJjj|lWHi^^

UK___m___2r_lh _9-_______________l11

PROFITEER NU VAN
ONZE ZOMERSENSATIE.
U zoekt een topklasse midiset voor een betaalbare prijs? Dan is hier ingekocht. Van de hier afgebeelde S-15CDT van 2x 50 Watt, kom-
uw kans. De gloednieuwe midisets van Pioneer zijn binnen! Stuk pleet met Twin CD-speler, uitgebreide afstandsbediening en 100 Watt
voor stuk staan ze bol van de kwaliteit en de mogelijkheden. En als boxen. Maar ook van de S-11, de S-22.en, het topmodel, de S-33.Kom
u het prijskaartje ziet wrijft u uw snel. En profiteer. Dan kan uw zomer
ogen uit. Zulke lage prijzen voor zon in eik 9eval niet meer sluk-
kwaliteit, dat doet niemand Pioneer
na. Geen wonder dat ze de deur uit- Af\ f3|o[\|EEß
vliegen. Gelukkig hebben we flink I I me future of soundandvision.

■

I1 ■ ——*——■ —■—■—~~ — ' -—I wiiip,m<.PiiidRraiinVVIMCMiO Gil DIdUII
Spilstraat 17 Maastricht. 043-218310
,

Radio-TV Balter
Paardestraat 57 Sittard

04490-13301

Radio-TV Van Erp
Limbrichterstraat 18 Sittard

04490-13531

Expert Keulen Electronic BV
Markt 19 Simpelveld

045-443344.
Dè specialist voor pioneer

I/HIQQPIIUUIIWWVII

ElecUonica
Weth. Sangerstraat 57 Beek

04490-76985

Zeguers Electronics
Cantecleerstraat 99-103 Maastricht J

043-432072 *

Schuiick
Promenade 12 Heerlen

045-712057

Hoofwijk Expert
Willibrordusstraat 4 Susteren

04499-1270

\mwmwmwmmmmmwmmm OPENINGSTIJDEN: Dl. T/M VR. 09.30-18.00 UUR, DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR, ZATERDAG VAN 09.30-17.00 UUR. I*M flllftl'I \llr"* t
_-__ 1 AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKTAFWIJKINGEN IN DE AFBEELDINGEN t ,*»"*»"*"-f» 1 ALSMEDE KENNELIJKE DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN, \"!*_l__-^-—^Li uocELznnc
Daar kun jeniet omheen
MAASTRICHT: WOLFSTRAATII. HEERLEN: AKERSTRAAT 19J

________^_____P____^____^_Ü

ESOff. WkW* I dealer
QAIHATSU

heeft plaats voor een
1e automonteur met
APK bevoegdheid

fs. Sollicitaties enkel na tel. afspraak.

1101BO□□ 11EU:iËi!_P!__^_i^i_i§Ë(
NU KOOKPAN \ fé^ _^-$^/ I Schitterende tafelkleden met B^Èx&r^L Super droogrek. Stevig staand, il I Grote koeltas geschikt fj? ■ ■■ y -1 «ft Pl.il fiRiXTIS __S-^^^<:^_^-ss^________-i-!^^ satijn-glans, in wit of champagne. ft .^«KsS» geheel inklapbaar en met veel \\J I /-^ voor literflessen.

120 :sp?r ■—--ffi^"? |Rn Ze zijn gemaaktvan 50% V$Z/J? y uitgekiende droogruimte op de ' _^<___s__JA^l/^A \ASfi _, j> -, ,— f\l y£jf '
jf^C^^~~"^ "T """"i^ / katoenpolyester en gemakkelijk X/>2_yxSijy geplastificeerde lijnen (30 meter) =:\^^^r/^dj ' ■ "__F 95 kt <iLP >.^^Sl Ji\. J- ■ ssi^__i _-^® V was-en strijkbaar. 0 170cm. of TO-<K _#t-i ___T ___■_"% f^^^Z^m J^/r ■_____— NL />^Ba *_

gÉ^^*^ 140x200cm., per stuk mJU J^ Koeltas: &s£ _^X «i

BK-kookset Golden Line, bekend van t.v.! _-^-ff"?\|\\ w "" , 3"dl9' reistoiletgarnituurvan ||Pi 'xv i artikelen kuntu *!-f-__!!__««_sTO_.
Geschikt voor het koken op gas. elektriciteiten keramische plaat. 1Ë lif I \l\j\ Automatisch ronddraaiende tafel- M^___3^V^ ' praktisch kunststof. Bevat een rZ/\ Aw /i L zorgeloos enige
Samenstelling: kookpan 16 cm en 18 cm (-20 cm gratis) ** \Ê\lkwJ JX ventilator, die ook instelbaar is f^lPsEl ( zeepdoos, beker en tandenborstel- ' \/\v /'V uren bewaren. «7^5
eneensteelpanl6cm. 11 I |J_kJ^-:g-^7|, op een vaste stand. Met t^nZM \ houder. De helekomplete set ij / _____■______._■ ~/_->r
Normale prijs '256,50 mM mmWk^. 4 : 1/1iV\ 2 snelheden.

mmmmf\ / 10l A voor slechts _#_/-/"_ __^Q_C tö^übGratis kookpan 20 cm 77,50 1 /il* V V f A'! FJ Y\ <_n__-T -WCI __. *-*"fi V PL'"\ \JSU hLX-U-J "l^^AOl"'
U betaalt slechts f# %fi | \| \)s#sv _r ti^ \ dLmwM M

LEGO 25-50% KORTING HIN AL ONZE speelgoedzaken^
■*-■■»-■ _—w WW 11 i ll^V^lMM herkenbaar aan de Blokker-kabouter -■___■*___.
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I -F / -ff

Chris Adams
Nie. Dassen aanhangwagens anwb erkende auto- en motorrij- Piek Opleidingscentrum _-.fr—-, " pjC^e Makelaardij bv lid NVM _d *!4 _________rT?m-_._._.___________ _________________rn7TïïS
Verk., verh., repar., speciaalbouw. school. Mirbachstraat 14 6367 CW pjek start binnenkort te Heerlen en VI ibi^JMllJ^Jjt^iy Rpmiflfip|inn hii knnn ' vprknnn hv. Hf 1 -__-_fl-JI Bt-iIiUH
Ondefd. voor alle merken. Stationsstr. Voerendaal. Tel. 045-751718. Eindhoven met de volgende mondelin- Wl] ÊmWÊ BerniddeHng oo « rtoop hy
6, Kerkrade, tel. 045-455088/452501. ge bedrijfsgerichte theorie- en praktijk- LJJf \\^a\^,Z^A^. PlCkée TaxatieS/Makelaard
Aanhangwagens Jo Knops Huisman 045-423728 Haas B.V. installatiebedrijf M.T.S. Reizen 045-271560 ?Sten^^Saenn uVwer

okn0r(
100 stuks in voorraad Tevens alle on- Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520, * Programmable Logic Controllers Past. Erensstraat 30 Landgraaf. Tel LenderS Onroerend Goed cnpriaiict in Amerika/Canada Reizen Itersonstr 15 Landgraaf 045-4Z^Z^sX^Z ÏÏ2n- kaderscho°l- riiksgedipl°- KVvÏÏa^riS^oS'nÏÏ- 045-313786. C.v.gas, water, sanitair, Make,aardij O.G. Bedrijfsmake.aardij, g^ Itersonstr. 15 Landgraaf, ü

195 Sittard. Tel. 04490-12718. "erd. MS-DOS V aag vr,)bl- naar onze nwe hogedruk rioolre,niging. taxaties A dres: O.L vrouweplein 25 17
p

3O u ; za. van 11.00-14.00 u.
i» n,hflta„c«„ r v Autorijschool Ger Scheyen SS?i?ftiiSHeïï'te?r!£\. ._jffr- endaal- w. 045-750612. Taxatatiekantoor van Werscl
W. DabekaUSSen B.V. BOVAG-erkend, tel. 045-415601,27 lil JBEBPIBi Bemiddeling bij aan- en ve
043-632510. Levert torsie-assen en jaar een begrip. J. v. Maeriantstr. 21, -^ 7" ’ Makelaarskantoor van WerSCh ties, bemiddeling ?L yS?i SS
aanh.wagenonderd. voor zeilt). + rep. 6416 TV Heerlen. _|\ JMTOmCTOTHS ' "* Bemiddeling bij aan- en verkoop taxa- o*^^" tionsstr. 54, Kerkrade. iwtMtx.
Gunst, ornzen. Punterw. 7 M tncht. mLë napmpn >c unilru/ arpnfahripk «es. bemiddeling bij hypotheken. Sta- Babit BV Rioleringswerken

Gerda V. WerSCh tel. 045-443638 L**/ t^ZiSS^wm tionsstr. 54, Kerkrade. 045-452234. . Rioolontstoppingen . rioo.aanleg en ,TUr^__^
St.-Nicolaasstr. 15, Simpelveld. Rijks- n L u . .4 niS ?n^ Rn Pff vernieuwingen * riool tv-inspektie. Tel. WAW JUMJiK I

ftnilujh ~; f . . „ p^plomeerd, sinds 25 ,aar aan de Da SerV.Ce H. AmdtS J" -z. jjjd., stookh. Hout
-^____

_
045-463892. Dag en nacht.

BOUWbedrijf BaDUrek top. . inspektierapporten--adviezen « on- gev
_ popu|ieren Mingersborgw 7 -__-----il------U-b-Üai-^-_------"

Nieuwbouw . verbouwingen * renova- «utoriischool Levten derhoudskontrakten * vernieuwen/re- Voerendaa| 045-751253, fax 045- MonpriP Ralnntic . hardh. kozijnen * daken * enz. AUÏO")SCnOOI Leyien pareren v. daken, dakgoten, schoor- 753754 Manege UaiOp Wpru/piict niWl?7Rn fipcit R VRozestr 29 Heerlen 045-216969 voor n goede rijopleiding. Reeds 25 jr stenen * isolatie. Desgewenst met ' Rijlessen in groepsverb. en mdiv. on- N.r.. VerWBIJSI U4O-_CIO/0U ueSll b.V.
een begrip. Stadhoudersstr. 44, bouwfysische berekeningen. Hou-. J-fL"~"_^^^^^^—.^—y_ der deskund. leiding. Instr. F.N.R.S. Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij Uw adres voor centrale verwaï
Brunssum, 045-251418 en 273111. werstr. 8, Hoensbroek. 045-219615. P!kT M WmWk-mM Tunnelweg 1, Landgraaf. 045-461872. ontst. uw riool en afvoer met de mo- sanitair, dak-en zinkwerk. Daal!mmmmmm* dernste app. Tev. dakgootbekl. met Geleen. Tel. 04490-41382.

Ar.ti.bh.nri.l VoiHahnrn Uoorlon Verkeersschool LeO CremerS u.p. _ . . u ~mmmJ onderhoudsvr. alu. plaat in div. kleur.
Antiekhandel KaldebonHeerlen ANWB.erk motor aulo vrachtaulo H.J. Crombachb.v. wwwWmmimwwwmKleinm. * lampen * klokkenst. * etc. bus. aanhangw. Opl. alle chauff.dipl. Techn. isolaties + dakbedekkingen van iuhuüii ivbuwh* ödiuwii - ■B^kUlMi_i__M___________ _—*m^__________i Vfiloha-HabetS Tel 045-42J. Campertstr. 42. 045-416§33. Open: Reew 139 Landgraaf 319474-312558 Besouw, pvc kunstst. dakbedekk. Col- Ook uw adres voor Svedex kasten, Hol- ..... ~_, WBIUlld ndUB». ici. u«w-m
di + vrij 14-18 u-do 18-21 u.; zat.

-anograai. jimm oi«oo.
mont 100 Übachsberg tel 751818 dwarsweg 69, Geleen, 04490-42516; Kaelen Machines 04450-3573 ._._.__^-^_BUa-Ui-H-.-.------^" Centr. verwarming onderhoudsc

T°-17u- m G Dekerf 045-222228 ■ Sf 25' Hoensbroek' 045~ Ver,koop -verhu^„\service van X" Laumen rolluiken-zonwering ■ IS3SSviiaSiiiïïnd^ffSlfM.ü. uexen WZ-LUUH ...... . 211889 motormaaiers, Stihl bosmaaiers, heg- _.... linA ~„ PR H." th
ketels. Vraag vnjmijvena onene.

Antiekhandel Simons Tussen 12.00 en 13.00 uur en na Dakdekkersbedr. J. Veldhuizen Goeroen BV 04490-31367-31463 AS allesmaaiers, Ferrari SS 1^zKÏÏïï?'tel 04? straatsTerwmselen- . .
rmtP ICPH7P in Fran.P Pn Fnaelse ant 18.00 uur. Oranjestraat 5 Hoensbroek. Voor al uw dakwerkzaamheden PVC ü°crgen ÖV im3U-JlöOi ,moo tuinlrezen, KarcherHD reinigers, pom- ïJ-Sq/^ioqmSeSoV.CavonS.K^ herschool. Rijksgediplomeerd. X^ t^Slï *" 44 "m' 423848/442129'
Nuth, t.o. kerk, 045-243437. Smedestr. 6 Kerkrade. 045-454729. "P'.^III. door eigen pens. Vakk. flHßffllHlß

V
_

V__^^H Autorijschool Essers , iYb _^__rmim_____o__i Venetian B,inds D-v-IWlifilillllil Bovag-erk. rijschool wili Essers Tevens Kwaliteitdak Tel 424050 BaiKom/neiier-KBUKens fj v ,ii___k*____u_____________v zonweringskonstrukties, .jaiouzieen, Harreman Verhuizingen
motor- en vrachtw.opleiding. Mentenlaan J" ._, llrf

" " daken Diatte. en Al meer dan 50 jr herkenbare kwaliteit. _J*TI/ markiezen en roll. in alu, staal + pvc. Gespee. internat, erkend verlAssurantiekantoor Limburg 6 Landgraaf. 045-312736 lood- eS Sic en Vrg vr!|b ' cue"e
u
e" °/ferlcc lan ,UW

h 9." ' KiPstr- 3°-32 Kerkrade 045-453416. Event. opslagruimte. De Koume
voor een juist advies m.b.t. uw fman- dSelchSt Vraag vrfblpri^opg 127 ° Naaimachinehandel H. Wijnen 6433 KD Hoensbroek, 045-2183
2?7?i_sr. Akerstr 69, Heerlen',e' "■»mßMl'maKffl" Geieen, Rijksw.-z. 112. 04490- Mithra-Heroal b VÜ4o-/ibboo. KpiikanfahriP-r Rrnnnc Hpiinpn 468076 Sittard Riiksw-N 3 04490- "lu,lia "ciuai u.».

Autosch-herstelbadrijf Jo Koenen Dakdekkersbedr. De Nok» So^fS^utir ZÏÏX-tÏÏ-^^. Maberts Verhuizingen BV.
fLiM ■■■ Verlengde Klinkertstraat 22, Hoens- Voor al uw dakdekwerkzaamh met de 0p maat en eigen ontw. Ook voor reno- uu- ueaf_r

ril J;tri""' h""!;„ r
a |, p service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ Internationaal verhuis- en transp

r„o„a cohron._ on Tn broek, tel. 045-215450 Focwa-lid. langste schriftelijke garantie Bei voor vatie. Vraag geh. vrijbl. offerte. Tel. ToyoteL Ook industnemach. Kep. alle . 045-413049. drijf, kantoor- en projektverhiGarage SebregtS en CO. vrijblijvende offerte. Tel. 045-224459. 045-455633, b.g.g. 750283. merken bmnen 24u' Adres: Kissel 56 Heerlen. 045-72
Off. APK-keuringsstation len 2, dealer . . hri ml 111.11 ■■■■rTlM?f_nß_H________l
l^a^^'o^TsSffi'86" Sïsl"^ Zuiddak b.v. Landgraaf ' Aldorado / Big Boss Veldman naai-en breimachineh. UE"Mfc^^^

WÊÊmWIBSmwande 8, Voerendaal. 045 752888. fijngaard^ Ultv. b,t. dakwerk, shingles en dakter- Keukens+sanitair-boü^ Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100. SÜeStra Susteren iLUiUiü^
Lmmm^imm ir",-., vn c voerd met Focwa-garantiebewijs. rassen. Verk. dakrollen, isol. en dakte- triestr 10 Tel. 045-211685, 6433 JX Hoensbroek Kouvenderstr 68 045- , 04499-1379. Fietsen op maat. Ook Qanny'S Videotheek
Sï^ISTÏÜ^ 045- HOenSbro6k- Viï^^lg-$ aange^tsen. "~ - AnnJraat 37, Geleen, te, 0
21417]. Gratis 'bij APK-keur,ng: co. WgmmjMSSmWÊww KEHO Keukens. Tel. 045-410669 !a"' o

n
rfSste"ep- toelS'+ koplampen afstellen en voorkeuring. -_._._.Hl-ÉÈttitfÈÈll._---l--_M S(;hjns dakdekkers/| oo(]g.beclr. Kaalheiderst.weg 130 Kerkrade-W. De Werstr 62 04750 31012 Videotheek KijkdOOS

AutOP Autoverhuur Sittard BV Palenbergstr. 8, Heerlen, tel. 045- zaak die alles in de hand heeft. Maat- Rijwielzaak Beckers Rijksweg-Nrd. 42, Geleen, tel. 0
Opel BérgSteyn Verh van pers auto's bestelauto's, 723174. Alle soorten dakw., san. en werk. Waar de klant nog koning is. __\rm 81

,
6343 RA Klimmen, tel. 49735. Geopend iedere dag tot

APK-keuringsstation, Rijksweg 61, busjes, kampeerauto's en autoambu- erkend water-en gastechn. install. mOk M 04405-3422. Evt. accessoires + repa- uur.
Berg en Terblijt, te 1.'04406-41700. lance, leasing, long-rent en groepsver- BOSCh keukenStlldJO A. Eggen f_F ratie'voer. Geerweg 2A Sittard. 04490- Akorctnat MnnrH ifin k_.^i hr Hnpnc S_j_L-/ *__ miiii.iiii.M ïïtUr" * Mmm- ?" D,r? se"daTde^Sb,!dr,-„ -T»^ > S° H.PM.-K.il- 311956 NijsvanSijnenbrommers-rijwielen pjr&^«SHMU Eerste klas dakwerk, mcl. Pirelli, 10 jr. Bosch inbouwapparatuur. brUIS rartVSerVlCe U4t)-ol 1900 .' „ '. .. D . ' , r< ▲ f l^iM-BiJiS-a

erhr nar i _mhortncc.tr 9Q RrnnQ «i u . u! -i Gazelle * Raleigh * Batavus 0 Sparta * 7'^fiP« i______j-. r»„ii„.:_. c..r/.«i.0» scnr- 9ar- Lambertusstr. <_y bruns- Als het echt verzorgd moet zijn, 0.a.: r _i-nt 4 pp
,
in pnt _ vPQna _ Pi.rh * -Autom. nieuw/gebruikt i. Kessel **»*" fS ebe sum' " 045"253532 teen Keukens. Lid ANVK -;ors f'°re?' tT,"""' tBou" hS*. k S^lTls h^ «^

OuaeHear!e"erwe9 ,2,Si,_,«.o«9o-
———^

3 jaar»*jra^e m servK.. Gl-Spa- S a SCod $ fapteï8"5 "«'enbarg. 045-4,5292. Tegelstudio BK'B7
.ÏSSS * W.ndraak 28c. Sittard. 04490- 45. Heerlen, 045-725666. f____J____§ leis. Kerkplein 45Eitenderweg 77. Rijksweg 51. Margralen, lel l^

M. Vee«, 7A. Schinnen. 04493- Heerlen. Tel. 045-7,7555. 266 » v0«
anlta(r:

P rf^~^ BOUmanS BrunSSUm _________________________ r"m-Laven en-UOn Rumnenerslraat 62-50 Brunssum «P afspraak kan ook.___________________ Yd} j_____i__J_il___H Alles «oo; de doe-het-zeher. Zagen en Wij verzorgen »oor al uw feesten ol re- 252709. Raleigh Mountainbikes 625.-' _____________________'iér schaven op maat. Losse verk. nzerw. mm__\__J____mmm_\ cepties.een ,ancl ol.vleugel^ Dr. Sport. en sta_sfielsen + reparaties.

Autobanden Bremen B V CStttf.aSSJr"'- JoKreutz Poeisstr ,8 _ttrtM..M5.7,4054 b^mogeliik,
S";!,., , !»P^

ht|h SIS Sati-f Klein en Zn. Verhuur Sittard VAB Vaals, lel. 04454-1993
SS iKllSTfïr M' "K SSS -fpSeS Kerkplein39 Schaa.be , 045-.,38,5: J*^»*"^«J-jj^».. T^-V-t^A,

Brunssum. Tel. 045-252269. WTïWfFW Luytenstr 38 Tel 04490-18655 7WW # ren' lucntnamers' steenbrekers,
-«t,TT~ITT_---------i _-_-^_-_--^-^--^-^-^-^-^-^-M ■■■■■Jt_____él_______________Bß transportbanden, onderdele

■^E"^^" BBHS2MEIBM Drukkerij Greven B.V. De Gaas BV tel. 045-442726 LE TRAITEUR partyservice Q-hiirip^hPrirüf
Ai.tnhPr.riif Rob V Emmerik Voor al uw handels-, reklame- en tam.- Bezoek vrijbl. onze showroom met uit- Voor de compl. verz. op lokatie Luxe J. JUSBn MmiuuftUßUiiji -<?_---_ -JIViTch ?»ï tui SierbeStratinQ NiCO GerardS drukw. Drukk. Greven bv. Swee- si. in eigen fabriek op maat gefabr. ko- ontbijt., lunch., diners, buffet. 04406- Voor al uw vakbekw. behang- en schil- mg,* ÈgmmtSS- ILSSS-I.^ bassen en opritten met vakmansch. ünckstr. 39, Brunssum. 045-252675. z.nen. Bocholtzerw. 14, Simpelveld. 14433. Passage 1-3 Valkenburg. MÊÊM
een grote S Alle onderhoud En APK. Vrijbl. pnjsopg. en advies. Tel. 045-- Drukkerij „Lanteern" _nr--»--,-—: ■883881 ~..., .A

nnrit pp prfuprharriinn uw adres voor aiie tam-, handels- en f f jMSB-SS n „ ... , mwwmmmmmmtmwmmm Zonweringsbedrijf Salemin».upril en envemaraing verenigingsdrukwerk. Hei-grindelweg " 4 P PegaSUS Parket Geleen Voor al uw zonweringsprobl. "j
AutOCentr CüllariS-EurOÜCar G/alS pnisl,ffi P-

T?eipnS 43 (t.o. Groene Ster-terrein), 6414 BC ;-w De vloer met karakter. wij een oplossing. Belvauer 44
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