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Kamer onjuist geïnformeerd over privé-lening

Positie Evenhuis
lijkt onhoudbaar

P| Van onze parlementaire redactie
l]N HAAG -De positie van WD-staatssecretaris Albert Jan
TTihuis (Economische Zaken) is onhoudbaar geworden. Hij
ft van VVD-fractieleider Voorhoeve het advies gekregen op
(tappen, na beschuldigingen dat hij het parlement onjuist
tft geïnformeerd over een omstreden privé-lening. De be-
i. tisman, die zich gisteravond urenlang beraadde op zijn po-
i, moet zich daarvoor waarschijnlijk vanmiddag al in de
_de Kamer verantwoorden. D66 wil de demissionaire be-
dsman tijdens dat spoeddebat tot heengaan dwingen. Het

i tijdens het sluiten van deze editie niet uitgesloten dat
■nhuis nog voor dat debat uit zichzelf zou opstappen.

heel moet Evenhuis. nadat hij
besluit heeft genomen om op te
'Pen, eerst premier Lubbers in-
ten. Tevens dient de koningin te
den ingelicht, die momenteel in
ot-Brittannië verblijft. Voor bei-
itappen was het gisteravond te

demissionaire staatssecretaris
gistermiddag een uitgebreid ge-
■k met WD-fractievoorzitter
rhoeve over de penibele politie-
'ituatie waarin hij verzeild is ge-
tt. Over dat gesprekzijn officieel
1 mededelingen gedaan, maar
'rhoeve heeft de bewindsman
Seraden een besluit te nemen
'n het belang isvan 'zijn gezinen
'ij. Het CDA hield zich gister-
1d afzijdig.

| VVD-kringen werd er gister-
ftd rekening mee gehouden dat
hhuis na denieuwste beschuldi-
gen over zijn financiële handel

zou besluiten met onmid-
Üke ingang af te treden. Maar op

H tiinisterievan Economische Za-
-11 werd bij het sluiten van deze
! |ie gezegd datEvenhuis van plan
5 'ch te verweren tegen de kritiek.

" A.J. EVENHUIS
I\nanciele problemen

opspraak
Financiële handel en wandel van
nhuis kwam de laatste tijd re-

gelmatig in opspraak. De NRC-Han-
delsblad schreef gisteren dat hij de
Tweede Kamer onjuist heeft geïn-
formeerd over een omstreden privé-
lening van 225.000 gulden bij druk-
kerij Giethoorn Beheer in Meppel.

Evenhuis schreef de Kamer vorige
week dat het geld diende 'ten be-
hoeve van mijn zwager, waarbij een
gemeenschappelijk bezit als onder-
pand diende. Evenhuis zou het geld
echter gebruikt hebben om be-
slaglegging op eigen onroerend
goed te voorkomen. De demissio-
naire bewindsman kampt met een
financieel probleem van al met al
drie ton. Dat probleem is ontstaan
doordat Evenhuis 1,4 miljoen in de
noodlijdende boerderij van zijn
zwager stak, die de boerderij later
terugkocht voor 1,1 miljoen.
Kringen rond Evenhuis wezen er
gisteravond op dat de bewindsman
urenlang zijn positie heeft overwo-
gen. Daarnaast heeft hij veelvuldig
beraad gevoerd met partijgenoten
en anderen. De bewindsman, aange-
slagen door de vele publiciteit, zou
daarbij tot de conclusie zijn geko-
men dat het voor zijn gezin en de
partij beter zou zijn als hij bleef
functioneren.

* Zie ook pagina 5

Adviesbureau over toekomst BLG:

Bouwfonds moet
aan samenwerken
van onze redactie economie

LEEN - Het Bouwfonds Lim-
'gse Gemeenten (BLG) zal bin-
'kort mogelijk op zoek gaan naar
1fusiepartner of een overname-

kandidaat. Het algemeen bestuur
van het BLG buigt zich een dezer
dagen over een rapport van een ex-
tern adviesbureau over de toekom-
stige positie van het Bouwfonds
Limburgse Gemeenten, waaruit
blijkt dat schaalvergroting absoluut
noodzakelijk is om de huidige ster-
ke positie op de Limburgse markt
van hypotheekfondsen te behou-
den.
Het adviesbureau KWW heeft on-
langs in opdracht van het BLG on-
derzoek verricht naar de toekomsti-
ge ontwikkelingen van de woning-
en hypotheekmarkt. Het BLG heeft
nu 49 procent van de Limburgse hy-
potheekmarkt in handen. Als het
BLG op dezelfde voet doorgaat, ver-
liest het fonds diepositie in de strijd
tegen de andere hypotheeknemers
die steeds meer gaan samenwerken,
concludeert KWW.
Binnenkort brengt het bureau een
advies uit over de beste wijze van
schaalvergroten. Burgemeester A.
Van Goethem van Beek, tevens
voorzitter van het algemeen be-
stuur, sprak gisteren de verwach-
ting uit dat waarschijnlijk een sa-
menwerking met andere Neder-
landse hypotheeknemers wordt
aanbevolen. „Misschien heeft de
Plem nog belangstelling, maar dan
moeten ze wel meer voor onze aan-
delen betalen," grapte Van Goe-
them met een verwijzing naar een
poging van de Plem om Limagas
over te nemen.

" Zie ook pagina 13

Het weer
REGEN
B*ll regengebied heeft afgelo-
v|| nacht Limburg bereikt.
Ck*at dit regengebied zichi'breidt, moet ook vandaag
(r JJeerslag worden gerekend.

Ito oeveelheid ligt tussen de 3
j(.. 5 millimeter. De wind is

en matig tot vrij
yChtjg en neemt in de avond
_i temperatuur kan nogNopen tot 19 graden en daalt

y Nachts tot een graad of 10.
_*r even*uele informatie be-

k, "ende het weer in Limburg
v ,nt u bellen 06-91122346>DAAG:

05.22 onder: 22.04
u^nop: 01.34 onder: 17.03

Ik^P: 05.23 onder: 22.01
01.53 onder: 18.33

Orde Kouseband voor Beatrix
LONDEN -Koningin Beatrix heeft gisteravond op Buckingham Pa-
lace in Londen de Orde van de Kouseband van koningin Elisabeth
gekregen. De orde is de hoogste onderscheiding die koningin Elisa-
beth kan geven. De officiële installatie van koningin Beatrix als rid-
der in de Orde van deKouseband volgt op een nog onbekend tijdstip
opWindsor. Er zijn ma* 24 ridderschappen in deOrde van deKouse-
band, maar koningin Elisabeth kan extra ridderschappen creëren
voor andere koningen en koninginnen.

Trein na botsing in sloot: een dode

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij
een botsing tussen een trein en
een vrachtwagen op een onbe-
waakte spoorwegovergang in Al-
phen van denRijn zijn gistermid-
dag t _n dode en zes gewonden
gevallen. De trein die met 80 a
100 passagiers uit Utrecht rich-
ting Leiden reed, ontspoorde om
15.05 uur toen de 54-jarige
vrachtwagenchauffeur P. Snel-
derwaard uit Alphen de knipper-
lichten negeerde en de overgang
opreed. De man werd zwaar ge-
wond naar het ziekenhuis over-
gebracht, waar hij korte tijd later
aan zijn verwondingen is overle-
den.
De treinmachinist werd met een

shock afgevoerd. Van de zes ge-
wonden konden vijf mensen na
behandeling in het ziekenhuis
naar huis. Het treinverkeer tus-
sen Utrecht en Alphen is volgens
een woordvoerder van de Neder-
landse Spoorwegen tenminste 36
uur gestremd. Door de klap ont-stond een enorme ravage waarbij
alle treinstellen ontspoorden.

Het eerste treinstel kwam in de
sloot terecht en het achterste stel
schoof op de tweede wagon. De
vrachtwagen werd in tweeën ge-
reten, waarbij de kabine in de
sloot werd geslingerd. De precie-
ze toedracht van het ongeval is
nog niet bekend.

" Door deklap van de botsing ontspoorden alle treinstellen
en kwam het voorste in een sloot terecht.

Kamerlid slachtoffer interne twisten

PvdA zet Hummel op
onverkiesbare plaats

door rob peters en
jos van wersch

DEN HAAG - Rein Hummel uit
Hoensbroek, Tweede Kamerlid
voor de PvdA, is door een onafhan-
kelijke commissie onder voorzitter-
schap van prof J. Cohen bewust op
een zevende en voorlopig onver-
kiesbare plaats gezet pp de Lim-
burgse conceptlijst voor de Tweede
Kamerverkiezingen van 6 septem-
ber.
De Limburgse afdelingsafgevaar-
digdenmoeten op 8 juliover die lijst
nog hun oordeel geven. De onafhan-
kelijke commissie is in een lijvig
rapport, dat vandaag bij de afdelin-
gen in debus valt, tot de slotsom ge-
komen dat Hummel „geen normale
betrekkingen heeft onderhouden
met vitale delen van zijn achter-
ban".

Verschoond
Drie jaar geleden stond Hummel
nog derde, achter Wim Kok en Thijs
Wöltgens. In linkse kringen is het
geen geheim dat de politieke aanval
op oud-bewindsman Jan Pronk, die
zoals bekend werd verweten twee
woonadressen te bezitten (Den
Haag én Maastricht, een affaire
waarin de hand van Hummel werd
gezien), een rol heeft gespeeld in het

gisteren verschenen advies. In dat
advies neemt Pronk de (derde)
plaats over van... Hummel.
Andere zaak: in mei 1988 werd
Hummel verschoond van aantijgin-
gen en beschuldigingen die hem
door het Gewest Limburg werden
aangewreven. Het bleek achteraf
niet meer te zijn geweest dan „rod-
del en achterklap", zo luidde de be-
vinding van een commissie van
(drie) Wijze Mannen (Mans, Majoor
en dezelfde Cohen). Het Gewestbe-
stuur, met name voorzitter Arie
Kuyper, leed toen fors gezichtver-
lies.
P. Diederen, PvdA-voorzitter van
de afdeling Heerlen, is zeer ver-
baasd over de plaats die Hummel is
toebedeeld. „Er moet al een heel
goede argumentatie aan ten grond-
slag liggen om iemand van de derde
naar de zevende plaats te verwij-
zen". Hummel zelf is behoorlijk aan-
geslagen. „Onbegrijpelijk! Ik vraag
me af waar ik dit aan hebverdiend".
De voorlopige lijst voor 'Limburg':
Wim Kok (1), Thijs Wöltgens, Kerk-
rade (2), Jan Pronk, Maastricht (3)
Servaas Huys, Grubbenvorst (4)
Marianne Ruigrok, Weert (5), Moni-
que Quint, Geulle (6) en Rein Hum-
mel, Hoensbroek (7).

0 Zie verder pagina 13
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Nieuw gebouw
voor casino

door jan diederen
VALKENBURG - De nieuwe direc
teur van het Valkenburgse casino
J. Schalken, is van mening dat ei
een nieuw casinogebouw moet ko
men. Hij acht de huidige lokatie er
allure van het pand in Valkenburg
onvoldoende. Waar dat nieuwe casi
no zou moeten komen is nog niei
beslist. De Nationale Stichting Casi
nospelen laat op dit moment in hei
midden of dit nieuwe casino in Val
kenburg dan wel in Maastricht moe1
komen.

9 Zie verder pagina 15

Dertig doden
bij vliegramp

MUQDISHO/LONDEN - In Soma-
lia is gisteren een verkeersvliegtuig
van het type Fokker-27 neergestort.
Alle 30 inzittenden zijn daarbij om
het leven gekomen. Het toestel ver-
ongelukte tien minuten na de start
tijdens een binnenlandse lijnvlucht
van Hargeisa naar de Somalische
hoofdstad Muqdisho. Een woord-
voerder van de Somalische verzets-
bewegingSNM in Londen zei dat de
SNM tussen de stad Boroma en het
noordelijkeHargeisa een Somalisch
vliegtuig had neergehaald met een
luchtdoelraket.

(ADVERTENTIE)
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Hedenavond

Culinaire avond
bereid door chef-kok

CASINO van bekend Nederlands
LANDGRAAF restaurant

Moltweg 82, Landgraaf, 045-315080
l 24 uur per dag open - Fiches vanaf 1 gulden
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Voorverkoop bij Carita
Bijna alles halve prijs in
Heerlen en Maastricht

Ja, u leest het goed. Vanaf vandaag
"donderdag 29 juni om 9.30 starten wij

onze unieke speciale voorverkoop
voor onze vaste cliënten.
Door onze enorme klantenkring is het
niet mogelijk iedereen persoonlijk
aan te schrijven. Vandaar deze be-
kendmaking. Deze voorverkoop geldt
natuurlijk voor al onze exclusieve
topmerken voor Heerlen en Maas-
tricht en is iets speciaals, wij hebben
nl. als enige boutique uitsluitend
topmerken zomer'B9 in de voorver-
koop. Verder willen wij van deze gele-
genheid gebruik maken u hartelijk te
bedanken voor het genoten vertrou-
wen tijdens de verkoop van onze suk-
sesvolle voorjaars- en zomerpresen-
tatie '89. Dit was enorm! Natuurlijk
zijn wij druk bezig om met de na-
jaars- en winterkoliektie iets unieks
te brengen, in Heerlen en Maastricht
Een goed advies, kom tijdig want OP
= OP.
Vele groetjes van Carita en haar me-
dewerkers.

CARITA
The boutique with the best choice in

the middle of the town.
Saroieastraat 3 Heerlen-City

Kleine Straat 6 Maastricht-City

Enorme besparing
medicijnen

mogelijk

I—, I
(ADVERTENTIE)

Schunck voordeel

daar winkel je voor je pi ez i e r !

Met routeschema in kleur

France '89
TOUR Dt FRfiRCf vanaf pagina 19
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'Atelier' sluit
Zomertheater af
MAASTRICHT- In de toneelacade-
mie werd het Zomertheater beslo-
ten met uitvoeringen van afstude-
rende acteurs en derdejaars-oplei-
ding docenten. De laatsten speelden
'Het Atelier', van Jean Claude
Grumberg. Een geliefd keuzestuk,
waarvan de na-oorlogse problema-
tiek van nabestaanden van slachtof-
fers, de materiële en maatschappe-
lijke omstandigheden in die tijd, de
inhoud vormen. Het schept gele-
genheid tot het voeren van uitge-
breide dialogen, die sterk op de af-
zonderlijke personages zijn ge-
schreven en evenzovele typeringen
noodzakelijk maken. Omdat niet
alle rollen bezet konden worden,
waren sommige scènes geschrapt of
bewerkt. De negen scènes waren
compact, de acteurs voerden als het
ware een vuurgevecht met de tek-
sten.. Vooral na de pauze werden
deze aangescherpt. Ze vergden een
tomeloze inzet van de zes docenten-
hvopleiding, met Rob Ligthert als
gast.
Kees Ritsema van Eek vertolkte de
rol van Léon, een Joodse eigenaar
van een confectie-atelier, dieaan de-
portatie in de oorlog is ontkomen.
Hij heeft het moeilijk om zijn con-
fectie-atelier overeind te houden en

efrustreerd door oorlogsherin-
neringen. Hélène, zijn vrouw (Jac-
queline Kerkhof), lijkt energiek en
opgewekt, maar 's nachts duiken
ook bij haar oorlogsherinneringen
op en huilt ze zich in slaap. Van de
naaisters Simone, mevrouw Lau-
rence. Mimi en Gisèle, gespeeld
door Nynka Delcour, Tamara Jon-
gerden, Marjolein Algera en Veroni-
que Obrie, heeft elk haar eigen pro-
bjemen. Zoals een echtgenoot,
waarvan niet bekend is ofhij in een
concentratiekamp is omgekomen of
nog ergens leeft. Als gevolg daar-
van, en als buitenlandse, krijgt ze
geen pensioen. Toch zijn er jonge
kinderen die verzorging behoeven.
De moeder moet dus werken voor
brood. Zal ze een vriend durven ne-
men, onder deze omstandigheden?
IVJimie, uit een lager milieu, grof in
de mond, blijkt toch een meevoe-
lend hart te hebben. Als puntje bij
paaltje komt, vergeten de vrouwen
hun kleine kibbelarijen, jalouzie,
pesterijtjes, om één meevoelend
front te vormen.
Met deze tragi-comedie werden
Kees, Jacqueline, Nynka, Tamara,
Marjolein, en Veronique bevorderd
naar het laatste acedemiejaar. In dat
jaar moeten ze hun opleiding in
praktijk brengen. Dat gebeurt voor-
al bij het Onderwijs, waar ze lessen
in drama verzorgen, voorts in de Ge-
zondheidszorg, het Jeugdwelzijns-
werk en bedrijven, waar ze situatie-
schetsen regisseren. Bij personeels-
verenigingen en amateurgroepen
ioen ze regie.
Het Atelier' werd, in aangepaste
kleding en met 'ouderwetse kap-

geregisseerd door speldocent
r Hoes, met medewerking van

docente spreek- en sterntechniek
5. vette Fyen.

mya maas

Guido Segers solist in Basiliek van Tongeren

Trompetconcert
Jean Lambrechts

in première
MAASTRICHT/TONGEREN
- Met een vertraging van pre-
cies vier maanden gaat ko-
mende zaterdag in de Onze
Lieve Vrouwebasiliek te Ton-
geren het Trompetconcert van
de in Tongeren geboren, in
Maastricht woonachtige com-
ponist Jean Lambrechts in
première. Dit tijdens een con-

eert dat het LSO in het kader
van de Basilicaconcerten geeft
en dat bovendien in het teken
staat van het 150-jarig bestaan
van beide Limburgen. Onder
leiding van Heinz Friesen
wordt een programma uitge-
voerd met werk van uitslui-
tend Limburgse componisten:
Meulemans en Swerts uit Bel-

gië, Heppener en Niël uit Ne-
derland en de Belgische Ne-
derlander Jean Lambrechts.
Solisten zijn de Belgen Chan-
tal Bohets, piano en Guido Se-
gers, trompet.
Reeds in maartvan dit jaar zou een
gedeelte van het nieuwe concert
van Jean Lambrechts tijdens de re-
guliere concertserie van het LSO

worden uitgevoerd, maar de pro-
grammering naast het Trompetcon-
cert van Haydn bleek minder geluk-
kig en niet te doen voor de Ameri-
kaanse trompettist Edward Carroll.
Maar uitstel bleek geen afstel: ko-
mende zaterdag zal Guido Segers,
in onze streken geen onbekende
vanwege zijn activiteiten bij Brass-
band Limburg en de Koninklijke
Harmonie van Thorn, het concert
voor het eerst uitvoeren. De BRT zal
hiervan opnamen maken, die wor-
den overgenomen door de Neder-
landse omroepen. Bovendien wordt
er deze week een CD opgenomen
met daarop de composities, die ook
op het concert te horen zijn. Deze
compact disc zal door het LSO in
eigen beheer worden uitgegeven en
in september verschijnen.
In 1985 vatte Jean Lambrechts het
plan op om een trompetconcert te
schrijven, nadat hij in Berlijn tij-
dens het Festival Europese Muziek
in contact was gekomen met de be-
faamde Franse trompettist Maurice
André. André was een goede vriend
van de in 1974 overleden componist
André Jolivet, bij wie Lambrechts
enkele jaren les heeft gehad. Het
trompetconcert, dat Jean lam-
brechts in 1988 op papier zette en dit
jaar instrumenteerde, beantwoordt
dan ook aan de uitgangspunten van
het componistencollectiefLa Jeune
France, waarvan naast Messiaen en
Baudrier ook Jolivet deel uitmaak-
te: streven naar helderheid, hang
naar de mystiek, geen wiskundige
benadering en een stijl, die bij het
publiek aanspreekt zonder evenwel
de klok terug te zetten.
Het tweede deel van het trompet-
concert heeft de titel 'Memories of
Broken Dreams' meegekregen,
daarmee verwijzend naar de inmid-
dels terziele gegane Boulevard of
Broken Dreams, die afgelopen zo-
mers ook Maastricht in zijn ban
hield met muziek(theater), variété
en amusement. In het concert wor-1
denvele facetten van de trompet be-
licht. Er komen karakteristieke ele-
menten aan bod als jazz, de parodie,
het exotische, het virtuoos musi-
kanteske en het variété-achtige. Het
werk bestaat uit drie delen: Allegro
Vivace, Lento 'Memories of Broken
Dreams' en Allegro Giocoso. „Er
wordt ongelooflijk veel van de solist
gevraagd", aldus Jean Lambrechts.

„Niet alleen qua lengte, maar ook
qua karakterisering is dit werk bij-
zonder moeilijk, nog moeilijker dan
de concerten van Jolivet. Maar ook
het aandeel van het orkest is zeer
belangrijk. Dit concert moet eigen-
lijk worden opgevat als een symfo-
nie voor orkest en trompet. Overi-
gens vind ik Guido Segers een voor-
treffelijk trompettist, echt onver-
moeibaar. En vooral die prachtige
Franse toon bevalt mij wel." Jean
Lambrechts, die momenteel ook
werkt aan een jazzsymfonie voor
harmonie-orkest, heeft er boven-
dien naar gestreefd een toegankelij-
ke compositie te schrijven, die zeer
geschikt is om omgeschreven te
worden voor blaasorkest.

Het volledige programma van het
concert in Tongeren, dat om 20.00
uur begint, ziet er als volgt uit:
Stadspark van Arthur Meulemans
(opgedragen aan het LSO); het Pia-
noconcert 'Rotations voor piano en
orkest' van Piet Swerts; het Trom-
petconcert van Lambrechts; Eglo-
gues van Robert Heppener en Pas-
sacaille carnavalesque van Matty
Niël.

Overigens zal het LSO ook volffl
de week een compositie van Ji
Lambrechts uitvoeren: tijdens |
WMC wordt donderdag 6 juli (A
Ger Withag diens Canciones JCanto-Jondo uitgevoerd samen j]
Zangvereniging Venlona, het Kg
raadse Mannenkoor St. Lambey
en de sopraan Graciela Araya. Q
dit concert begint om 20.00 uur.

" Trompettist GuidoSegers.

" Componist Jean Lart'
brechts.

Nieuw initiatief voor koorbegeleidingen

Limburgs Kamerorkest
voorziet in behoefte

MAASTRICHT - Zonder veel tam-
tam is onlangs het Limburgs Ka-
merorkest opgericht. Het instru-
mentaal ensemble heeft tevens al de
eerste optredens achter de rug: het
verzorgen van de orkestbegeleiding
bij twee uitvoeringen van de opera
Orfeo cd Euridice van Chr.W.
Gluck, een produktie van het Val-
kenburgs Philharmonisch Koor;
drie verdere uitvoeringen van deze
opera volgen nog op resp. 29 juni, 2
juli en 27 augustus.

Organisatoren van grote koorcon-
certen en speciale koorprodukties
konden in Limburg tot voor kort
voor een adequate orkestbegelei-
ding alleen terecht bij het Limburgs
Symphonie Orkest. Gezien zijn
drukbezete concertagenda is het
voor ons provinciaal beroepsorkest
jaarlijks slechts mogelijk aan een
zeer beperkt aantal koorprojecten te
participeren. De Roermondse stich-
ting Orpheus zoekt daarom al diver-
se jaren haar begeleidings-heil in
Duitsland. Andere koren deden een
beroep op het (versterkte) amateur-
strijkensemble Musica Mosa of
werkten met een ad hoe-groep mu-
sici. LSO-medewerker Jacques
Joosten heeft, gezien de goede erva-
ringen die men bij het LSO opdeed

met jonge (blazers)remplacanten,
onlangs het initiatief genomen tot
vorming van een uit voornamelijk
jonge musici bestaand professio-
neel begeleidingsensemble: het
Limburgs Kamerorkest. Aan de ba-
sis hiervan staat een ander, even-
eens niet zo lang geleden gefor-
meerd ensemble: het met jonge
strijkers van het LSO bezette Con-
certo Limbourg, dat in oktober a.s.
0.1.v. JanDols voor het eerst acte de
présence zal geven. Deze strijkers-
groep werd aangevuld met bedoel-
de blazers, allen afgestudeerden van
het Maastrichts Conservatorium,
waardoor een 'compleet' professio-
neel kamerorkest is ontstaan.

„Het Limburgs Kamerorkest zal
uiteraard rekening moeten houden
met de LSO-concertdata," aldus
Jacques Joosten. „Dat betekent dat
we dus voornamelijk in de 'stille'
LSO-weken kunnen optreden, maar
daarnaast zeker op de meeste zon-
dagen beschikbaarzijn. Voor wat de
financiële kant van demuzikale me-
daille betreft, stelt de Provincie
voor koorbegeleiding subsidie ter
beschikking, waarvan ook wij dank-
baar gebruikzullen maken. Maar de
kwaliteit staat voorop, daarom is
voor het strijkersaandeelvan het or-

kest bewust gekozen voor de jonge
LSO-mensen, met Wilfred Sassen
als concertmeester. De blazers, voor
wie in de landelijke (symfonieor-
kesten, gezien het overaanbod, geen
plaats is, krijgen met het Limburgs
Kamerorkest een uitstekende gele-
genheid hun vak daadwerkelijk, en
op niveau te kunnen uitoefenen."
Naast het verzorgen van koorbege-
leidingen is men tevens van plan in
de toekomst instrumentale kamer-
muziekconcerten te gaan geven.

recept
Zomersoep
met morilles
Benodigdheden: 125 langgraan
rijst, 15 g gedroogde morilles of
kleine champignons, shi take of
eekhoorntjesbrood, 250 g peultjes,
250 g groene asperges, % 1 kippe-
bouillon, nootmuskaat, zout en pe-
per, takjes kervel en 4 eidooiers.
Laat de gedroogde paddestoelen in
wat water weken of borstel de klei-

Ne champignosn goed schoon.
Maak de peultjes schoon en snijd
ze diagonaal in drieën.
Was asperges en snijd het harde
stuk van de onderkant af.

Kook de rijst volgens de gebruiks-
aanwijzing tot ze gaar is en al het
water is opgenomen. Warm kippe-
bouillon en voeg gezeefde vocht
morilles of andere paddestoelen
toe.

Kook asperges in kippebouillon in
ca. 10 minuten gaar. Voeg de
peultjes en morilles toe en laat nog
5 minuten zachtjes koken. Voeg
rijst en takjes kervel toe en breng
op smaak met peper, zout en noot-
muskaat.
Serveer de soep in ondiepe soep-
borden en en leg in elk bord 1
eidooier.

hub meijer

kunst

verder in...
NOORBEEK - In de St. Brigida ;
kerk van Noorbeek gaat vandaag
de serie 'Orgelconcerten Noor-
beek 1989' van start. Rob Walt-
mans uit Klimmen zal vanaf
20.15 uur composities uitvoeren
van Bach. Mozart, Liszt en Mo-
retti.
VALKENBURG - In het Open-
luchttheater van Valkenburg
staat komende zondag de eerste
van een reeks van zes zondag-
middag matinees op het pro-
gramma. Tijdens een cabaretpro-
gramma, dat om 15.00 uur be-
gint, treden op de Margratense
groep Veer Giere en het Vlaams
duo De Frivole Framboos.
LIMBRICHT - In kasteel Lim-
bricht organiseert stichting
'Jazzy Lemborgh' komende zon-
dag een jazzconcert, dat wordt
gegeven door het Ludo Coenen
Combo met medewerking van
JaniceLakers.

Oplossing van gisteren:
REVOLVERDRAAIE
A E-T-O-L
ATHEENS-PROEF-
D-O-K-N-P-M-Y-
-JONA-KATER-KNA
E-D-T-A-N-D
-GEDEELD-PREST
0-R-I-D-R-A-M-
-GEDING-N O,T ABEL
E e_b-E-K-R-
-NEER-TEMPO-GIE
B-N-K-E-S-G-N-
L-GRIET-TRAPGA
l s _j_ E _v---
KWARTIERMEESTE

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. kopie; 8. laatstleden (afk.);
9. vaartuig; 10. muzieknoot; 11. onder-
richt; 13. kikvorsachtig dier; 14. universi-
teitsstad in Engeland; 16. stand, houding;
17. rivier in Spanje; 18. les der ervaring;
19. vrucht; 20. weidegewas; 22. orgaan;
25. cellenbouwsel in een wespennest; 26.
muziekteken; 27. Oosteuropeaan; 29. ko-
raalbank; 30. niet parkeren (afk.); 31. wa-
tervlakte; 33. voorzetsel; 34. uit onderde-
len samengesteld geheel.

Verticaal: 1. weg met bomen; 2. matl*
kleur); 3. circa (afk.); 4. spade met'
kromd blad; 5. godsdienst (afk.); 6. vo|z'
7. innig; 12. militair; 13. handelaar icj
slachte vogels en wild; 15. voorzetsel;^
hoeveelheid uitgestort vocht; 20. scrj
dingslijn; 21. dans; 23. kleine groep
uitgelezenen; 24. losgeraakte draad v'
weefsel; 28. stevige vogelveer; 31. r
soonlijk vnw.; 32. loofboom.

Uitgeversmaatschappij

LimburgsDagbladb.v.
Directie:
mr. F.A.M, van Hellemondt
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Bank: ABN Bank Heerlen

rek.no. 57 75 35 935
Giro: 10 35 100
Tel. abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren: ,
Brunssum 045"z5S
Geleen 04490-*^Heerlen-Centrum 045-71^ ".

Kerkrade 045-452932/455^
Maastricht 043-2^;
Schaesberg 045-31^Roermond 04750'1„1
Sittard 04490-1^!
Valkenburg 04406-1

redactie 045-73^advertenties 045-73^
Telex:
redactie &A
overige afdelingen 5
Abonnementsprijzen:
bij vooruitbetaling te voldo^ ■..
per kwartaal / '^\per maand /z

(ADVERTENTIE)

GOED ZIEN GOED OGEIS. J^^^^K^^M

STMUS DE RUITERl^L.^._n,_. v -d|
|^HBlHHHl_S___________-_1 ■ Promenade60- Heerten Tel 045-714821 —^d

(c) Standaard Uitgeverij n.v. Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. s Gravenhage

limburas daablad
Donderdag 29 juni 1989 "2

sagarmatha panda en de vakantievoerder



Motie van kritiek tegen landbouwminister wegens 'nalatigheid'

PvdA/VVD blijven Braks
boterkwestie nadragen

' HAAG -De meerderheid van de Tweede Kamer blijft de-
i'sionair landbouw-minister Braks nalatigheid verwijten in
'Controle op misbruik van EG-subsidies in de zaak van de
!*0-boter. Verwoede pogingen van de bewindsman om het
I*e keren liepen gisteren in een spoeddebatje in de Tweede
iWer schipbreuk. Braks kreeg een motie van kritiek van
,4A en VVD aan zijn brock die vandaag bij de stemming on-
l'.feld wordt aangenomen.

*A en VVD, gesteund door D66
blijven van oordeel dat

*s heeft nagelaten afdoende
kegelen te treffen om fraude-
elijkneden de kop in te druk-
■ Het CDA steunt de bewinds-
-1 'n zijn opvatting dat hem geen
We blaam treft.

Ontrole
f_tie legt nog eens vast dat de
Js en de controle met betrek-
S tot de EG-interventieboter een

jaren zeer ontoereikend zijn
[fest, waardoor oneigenlijk ge-

* van EG-subsidies niet was
insloten. De Kamermeerderheid!J met Braks van mening ver-
r'len dat hij van het begin af aan
P dat de regels 'ondoorzichtig en
P .gevoelig' waren.

Ne hield staande dat Nederland
l^e boterkwestie geen verwijt
F- ~Ik houd de stelling vol, ik kan
panders, dan dat er tot 1986 geen
?°rete aanwijzigingen waren voor
c ontroleprobleem. Daarom heb

,^n ook geen aanleiding gezien
*aak bij bij de EG aan te kaarten.

L^ken dat de EG-richtlijn niet
P^aakt was, volmaaktheid is ook

te bereiken, al is dat in mijn le-

ven nog steeds het streven," aldus
de bewindsman.

Imago
Braks poogde niet alleen zichzelf te
vrijwaren van de motie. Hij trachtte
PvdA en VVD te bewegen de motie
niet in stemming te brengen om Ne-
derlands imago in Europa geen ge-
voelige knauw te geven. Nadat
PvdA-Europarlementariër Dankert
de boterfraude begin dit jaar had
aangezwengeld, is de zaak volgens
Braks zeer onverdiend overal zoda-
nig breed uitgemeten, dat Neder-
lands goede naam aan de orde is.
Braks: „Daadwerkelijke bewijzen
voor fraude zijn er niet."

PvdA-woordvoerder Van der Vaart
en zijn WD-collega Te Veldhuis ga-
ven aan dat Braks de motie moet
zien als een signaal van kritiek. Het
is geen motie van wantrouwen of
van afkeuring.

CDA-woordvoerder De Leeuw kon
zich niet aan de indruk onttrekken
dat PvdA en VVD 'partijpolitiek be-
drijven over de rug van de NlZO-
boter heen', ingegeven door de in
aantocht zijnde verkiezingscampag-

Bereid lot permanent staakt-het-vuren

Tamils Tijgers staken
strijd op Sri Lanka

k van onze correspondent
- De Srilankaanse re-

Hn8 en de Tamil Tijgers, de be-
j^-kste Tamil-verzetsbeweging,
i Overeengekomen om een einde
lijken aan 17 jaar van etnische
t\W'. Een woordvoerder van het

kabinet heeft dit giste-
Kln de hoofdstad Colombo be-Qc,gemaakt.

iwstrie-minister Rani Wickerma-
«i|ne zei dat de Tamil Tijgers be-
-1 e^aren om net tijdelijkebestand
ith. ? n Permanent staakt-het-vuren
'w ze tten. Het bestand gold al
!6 .k Weken in verband met de be-
'ijsn lngen die tussen de twee par-

De hoofdadviseur van de Tijgers,
Anton Balasingham, liet de rege-
ringsdelegatie gistermorgen vroeg
weten, dat alle bestaande proble-
men konden worden opgelost via
onderhandelingen. Minister Wic-
kermasinghe zei dat de regering en
de Tamil Tijgers nu gezamenlijk
zouden werken aan het vertrek van
de Indiase troepen uit Sri Lanka.
Een woordvoerder van de Tijgers
bevestigde later de verklaring van
de minister.
Afgewacht moet worden of de Ta-
mil Tijgers zich ditmaal wél aan hun
woord houden. In het verleden
heeft dezeverzetsbeweging al vaker
een bestand beloofd, dat zij even
vaak weer braken.

Kamer unaniem achter wetswijziging

Extra geld voor
bejaardenoorden

DEN HAAG - Om vermindering
van het aantal bedden in bejaarden-
oorden tegen te gaan, is de Tweede
Kamer gisteren unaniem akkoord
gegaan met de wijziging van de Wet
op de bejaardenoorden. De wetswij-
ziging regelt dat er 62 miljoen gul-
den extra voor deze vorm van zorg
beschikbaar komt.
Minister Brinkman (Welzijn) kwam
met deze wetswijziging tegemoet
aan. een motie van VVD en CDA,
waarin om tenminste 50 miljoen
gulden werd gevraagd om 6.000 a
7.000 tot verdwijnen gedoemde bed-
den veilig te stellen.

Achterstanden
Brinkman erkende dat er in de be-
jaardenzorg achterstanden zijn
goed te maken, maar hij wees er te-
vens op dat de bedragen per verzor-
gingsplaats in de periode 1984-1987
toch zijn gestegen van 30.363 gulden
naar 32.513 gulden per bed/verzorg-
de. De overheidssubsidie hierin
groeide in genoemde periode van
15.985 gulden naar 18.742 gulden
per bed/verzorgde.

De vraag of er in totaliteit meer geld
in deze zorgsector beschikbaar
moet komen, wilde de minister op
dit moment niet beantwoorden.Dat
zal eventueel in de komende kabi-
netsformatie geregeld moeten wor-

den, hetgeen de woordvoerders van
CDA en PvdA volmondig beaam-
den. In het wetsvoorstel is voorzien
in de vorming van een sanerings-
fonds om ongewenste schokef-
fecten in sommige provincies te
voorkomen. Ook bevat het een ex-
perimenteerartikel.

Voor het geval bejaardenoorden
geld overhouden op hun jaarlijkse
begroting zal voortaan de helft te-
rugvloeien naar de provincie. Tot
nu toe was dat 25 procent, maar
CDA en WD stelden voor daar 50
procent van te maken. Brinkman
had daar geen bezwaar tegen omdat
het geld er is om te besteden en niet
om spaarpotjes te maken. In 1986
bouwden de bejaardenoorden een
reserve van bijna 70 miljoen gulden
op.

binnen/buitenland

Naar VS gevluchte studentenleider:

'Chinese volk is
niet verslagen'

Van onze correspondent
SINGAPORE - „Het Chinese volk
is erg gefrustreerd maar niet versla-
gen." Dat heeft een van de leiders
van de pro-democratische bewe-
ging, Wuer Kaixi, gisteren ver-
klaard. De studentenleider, die via
Hongkong naar de de VS is ge-
vlucht, zei verder dat 'het volk een
tijdelijke nederlaag heeft geleden.
Zijn toespraak was op een video-
band opgenomen.

Wuer Kaixi was een van de studen-
tenleiders die een gesprek had met
premier Li Peng, voordat het leger
het bloedbad aanrichtte op hét
Plein van de Hemelse Vrede. In een
emotioneel gesprek met Li Peng
eiste Wuer, dat de regering een dia-
loog met de studenten zou aangaan
over de bestrijding van corruptie en
politieke hervormingen. Op de tele-
visie zag men toen de studentenlei-
der, die in hongerstaking was, in
zijn pyama, in een heftig gesprek
verwikkeld met een boos kijkende
premier. Wuer Kaixi viel tijdens de
ontmoeting flauw.

Wuer is een van de meest gezochte
studentenleiders in China. Hij
wordt er van beschuldigd betrok-
ken te zijn bij de contra-revolutio-
naire rebellie. In zijn video-bood-
schap zei Wuer, van wie gezegd
wordt dat zijn vader een generaal is,
dat de regering 'niet de macht heeft
om langer te bestaan, omdat zij de
vijand is van het volk.

Intussen heeft China's hoogste lei-
der, Deng Xiaoping, een nieuw be-
leid geformuleerd, dat lijkt te zijn

bedoeld om de geloofwaardigheid
van de regering en de eenheid bin-
nen de partij te herstellen.
Volgens het Amerikaanse persbu-
reau UPI blijkt de nieuwe strategie
van Deng uit een reeks van niet ge-
publiceerde toespraken waarop
men de hand heeft weten te leggen.
De nieuwe strategie houdt in dat de
leiders een ideologisch debat uit de
weg gaan, het volk de nieuwe lei-
ding steunt en dat de economische
hervormingen, volgens de open-
deurpolitiek, worden voortgezet.

Deng pleit in zijn toespraken ook
voor krachtdadigde aanpak van de
corruptie, een van de belangrijkste
eisen van de studenten.
Volgens Chinese autoriteiten is de
dynamiet-explosie in een overvolle
trein bij Shanghai, waarbij 24 men-
sen werden gedood, 'voorbedachte
sabotage. Gevreesd wordt dat de
veiligheidsautoriteiten de explosie
zullen aangrijpen om verdere harde
repressie te rechtvaardigen.

!ter Kaixi verscheen dinsdag op een lokaal tv-station in
Vkong. De Chinese ondertiteling luidt: 'lang leve het moe-
ind, lang leve derepubliek, lang leve de mensen, lang leve
'aarheid'.

Ambassadeurs
Inmiddels heeft China zijn ambas-
sadeurs in de belangrijkste landen
teruggeroepen voor overleg over de
buitenlandse reacties op het militai-
re ingrijpen in Peking begin deze
maand. Dit is gisteren op het Japan-
se ministerie van Buitenlandse Za-
ken vernomen. De Chinese regering
heeft nog geen commentaar gege-
ven op dit bericht. Zij onthoudt zich
ook van elk commentaar op de
sancties die de Europese Gemeen-
schap heeft ingesteld.

Amnesty vreest voor
leven van honderden
Chinese gevangenen

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Amnesty Internatio-
nal is bang dat nog vele honderden
Chinese gevangenen de doodstraf
zullen krijgen voor hun optreden tij-
dens de grote demonstraties in Pe-
king. De gevangenen werden opge-
pakt na het bloedbad van het leger
op en rond het Tiananmen-plein.

AI wijst erop dat China een slechte

reputatie heeft opgebouwd inzake
executies en oneerlijke processen in
de jaren tachtig. Sommigen hebben
becijferd dat tussen 1983 en 1989
rond de 30.000 mensen in China zijn
geëxecuteerd. In sommige gevallen
waren zij veroordeeld voor het ste-
len van fietsen, het uit hotelramen
hangen van spandoeken en het ste-len van antiquiteiten uit een mu-
seum.

Veel gevangenen werden veroor-
deeld na oneerlijkeprocessen, aldus
Amnesty. Uit legale publicaties
maakt de organisatie op dat ook on-
schuldigen gedood zijn, nadat zij
door martelingen toj bekentenissen
zijn gedwongen. Sinds junizijn dui-
zenden actievoerders opgepakt en
al 33 mensen geëxecuteerd. De exe-
cuties van honderden activisten
kon AI niet bevestigen.
Het proces en het beroep zijn in Chi-
na slechts formaliteiten en nemen
nooit meer dan enkele dagen in be-
slag. Volgens de Chinese wet is de
beklaagde niet onschuldig. Ook is
er onvoldoende tijd voor de voorbe-
reiding van de verdediging, advoca-
ten mogen hun cliënten slechts be-
perkt ontmoeten en in geval van
doodstraf krijgt de verdachte de
aanklacht pas te zien bij het begin
van het proces.

Japanse premier
niet van plan
af te treden

TOKIO - De premier van Japan, So-
suke Uno, heeft gisteren berichten
in de pers van de hand gewezen dat
hij in verband met het zogenoemde
'geisha-schandaal' van plan is af te
treden. De regeringswoordvoerder
benadrukte dat de pas begin juni
aangetreden Uno dinsdag tijdens
een partijbijeenkomst geen voorne-
men heeft geopperd het ontslag van
zijn kabinet in te dienen.

Uno sprak voor het eerst over het
geisha-schandaal en zei dat hij zich
onschuldig voelt. „Ik'neem de zaak
voor mijn eigen rekening." Een 40-
-jarige voormalige geisha verklaarde
deze week in 1985 van Uno ver-
scheidene miljoenen yens te heb-
ben ontvangen. Uno, die begin deze
maand Noboru Takeshita opvolgde
die aftrad wegens het Recruit-
schandaal, had zich tot dusver be-
perkt tot een 'geen comnTentaar'.
Uno bestreed dat hij wegens de be-
schuldigingen niet zou deelnemen
aan de topconferentie van de leiden-
de industrielanden, medio juli in
Parijs. „Dat is niet juist. Ik ga die
verantwoordelijkheid niet uit de
weg," aldus zijn verklaring. Bij de
conferentie zal hij Japan op belang-
rijke kwesties dienen te vertegen-
woordigen, onderstreepte de pre-
mier.

Dode en gewonden
bij botsing bus
en vrachtwagen

PIJNACKER - Een bus van het
streekvervoerbedrijf West Neder-
land is gistermorgen in Pijnacker
frontaal op een vrachtwagen ge-
botst en in een vaart terechtgeko-
men.De chauffeur van de vrachtwa-
gen is daarbij om het leven geko-
men.De chauffeurvan de bus is met
ernstige verwondingen in een zie-
kenhuis opgenomen, tenminste
twee buspassagiers raakten lichtge-
wond.
Het ongeluk werd veroorzaakt door-
dat de vrachtwagen door nog onbe-
kende oorzaak op de verkeerde
weghelft terechtkwam en de bus in
de naastgelegen vaart drukte. Het is
niet bekend hoeveel mensen er in
de bus zaten, omdat een aantal van
hen na het ongeluk is weggelopen.
De politie hield het op vijf tot tien
reizigers.

punt uit
Inbraken

De 46-jarige Amsterdammer
H.T. heeft bekend in het afgelo-
pen jaar 402 inbraken in cara-
vans en zomerwoningen te heb-
ben gepleegd. Hij stal volgens
de politie voor ruim drie ton en
richtte voor zeker 50.000 gulden
schade aan. De man, volgens
rijkspolitiewoordvoerder De
Vries een 'oude bekende', sloeg
alleen al in de Noordkop 190
keer toeen was ook actief op de
Veluwe, in deAchterhoek en in
Friesland. Inmiddels zijn nog
vier verdachten aangehouden.

Aanhouding
De 50-jarige Nijmeegse huur-
dervan het busje, dat zaterdag»
morgen met nepgeld in Am-
sterdam werd gevonden, is
voor verhoor door de politie-
aangehouden. Zaterdagmorgen
werd het voertuig door de Am-
sterdamse politie aangetroffen
op de plaats waar de Nijmege-
naar het had achtergelaten. Op
de voorbank werd een plastic
tas met vals geld aangetroffen.
In tegenstelling tot eerdere be-
richten van verschillende poli-
tiewoordvoerders zat er voor
1,2 miljoen gulden aan valse
biefjes van duizend in de tas.
Twee briefjes blijken echt.

Plastic
Het gebruik van afbreekbaar
plastic is in opkomst. Afval van
plastic hoopt zich echter op in
het milieu en vormt daardoor
een steeds groter probleem.
Dat blijkt uit een onderzoek
van de Biologiewinkel Utrecht.
De Vereniging Milieudefensie
heeft minister Nijpels (Milieu)
gevraagd om een verbod van af-
breekbaar plastic. Volgens het
onderzoek is er bij afbreekbaar
plastic (via allerlei organismen)
geen sprake van echte afbraak-
Het plastic valt uiteen in snip-
pers en kan nog wel honderd
jaar in het milieu aanwezig blij-
ven. Ook is bekend dat dieren
deze snippers eten.

Overleden
Prins Vasili Romanov, de
kleinzoon van tsaar Alexander
II van Rusland, is zaterdag op
81-jarige leeftijd overleden in
Woodside (Californië), drie
maanden nadat zijn echtgeno-
te, princes Natasja Galitsina
Romanova, was gestorven. De
Oktoberrevolutie was voor
prins Vasili het startpunt van
een bewogen leven. Hij heeft
gewerkt als scheepsjongen, ha-
venarbeider in San Francisco,
beursmedewerker, hotelhou-
der en pluimveehouder.

Opstand
De muiterij in de gevangenis in
het Zuidspaanse El Puerto de
Santa Maria is gisterochtend
zonder bloedvergieten geëin-
digd. Dinsdag brak in de gevan-
genis muiterij uit, na een mis-
lukte ontsnappingspoging van
enkele gedetineerden. Onge-
veer 300 gevangenen gijzelden
17 cipiers en 2 andere mede-
werkers. Deze werden gisteren
vrijgelaten, nadat de gevange-
nisdirectiede hele nacht met de
gedetineerden had onderhan-
deld. De gevangenen eisten
verbetering van de omstandig-
heden in de gevangenis. Ze
klaagden over de slechte kwali-
teit van het voedsel en over te
volle cellen. Of de eisen zijn in-
gewilligd, is niet bekend.

Naar haven
De Sovjet-onderzeeër met
kernwapens aan boord, waar-
van twee dagen geleden voor
de Noorse kust de reactor
moest worden afgezet als ge-
volg van een defect, is op weg
naar de thuishaven Severo-
morsk, ten noorden van Moer-
mansk op het schiereiland
Kola. Dit heeft het Sovjet-pers-
bureau TASS gemeld. „De toe-
stand van de radioactiviteit op
de onderzeeër is normaal," al-
dus de chefstaf van de Sovjet-
marine, admiraal Konstantin
Makarov. Een technische com-
missie onderzoekt de oorzaak
van het ongeval.

Overleden
De Amerikaanse generaal b.d.
Elliott Thorpe, wiens waar-
schuwing voor de Japanse aan-
val op Pearl Harbor in 1941
door de Amerikaanse regering
terzijde werd geschoven, is
dinsdag op«91-jarige leeftijd in
Florida overleden. Thorpe was
het laatst levende lid van het
opperbevel van generaal
Douglas MacArthur. Als Ame-
rikaans militair attaché op Java
was hij door een Nederlandse
generaal op de hoogte gesteld
van de Japanse plannenom Ha-
wai, de Filippijnen en Thailand
aan te vallen. De Nederlanders
waren er in geslaagd de Japan-
se code te breken.

Staking
Een nieuwe staking van het
personeel van de Britse spoor-
wegen en de metro in Londen
heeft gisteren het treinverkeer
door heel het Verenigd Ko-
ninkrijk stilgelegd. Doordat
veel reizigers eigen vervoer ko-
zen ontstonden talloze ver-
keersopstoppingen.

(ADVERTENTIE)

Belangrijkbericht
vooralle goöiekeninghouders.
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Serviërs herdenken Turken-slag
"ZKH Prins Bernhard
viert vandaag zijn 78ste
verjaardag. Hetfeest
wordt in huiselijke kring
gevierd.

" Honderduizenden Serviërs
hebben gisteren in Kosovo de
slag tegen de Turken, precies
zes eeuwen geleden, herdacht.
De Albanese meerderheid in
Kosovo had er totaal geen be-
langstelling voor, maar de Ser-
viërs waren naar schatting met
7.000 bussen en 40.000 perso-
nenauto's naar Kosovo Polje,
de Merelvelden, gekomen,
waar de Turken in 1389 welis-
waar wonnen, maar zo veel
energie verloren dat zij er niet
meer in slaagden naar Midden-
en West-Europa door te stoten.

Slobodan Milosevic, de sterke
man van Servië, één van de zes
republieken waaruit de federa-
le staat Joegoslavië bestaat,
hield 's middags een toespraak
tot de honderduizenden 'bede-
vaartgangers.

De eigenlijke herdenking van
de slag tegen de Turken begon,
dinsdag met een wake bij de
schrijn van prins Lazar in het
klooster Gracanica, niet ver van
Pristina, de hoofdstad van Ko-
sovo. De wake ging vanzelf
over in een reusachtige kermis
die de hele nacht duurde en
waaraan duizenden mensen
meededen.

FOTO: Rond Kosovo Polje zag
het gisteren letterlijk zwart van
de mensen.

(ADVERTENTIE)

O^L^euenslijn

mat/m vr van 14.00tot22.00uur...voor een vertrouwelijk gesprek
éta^^m vfn n&rt tot nart^—JLL.

Prins jarig

Donderdag 29 juni 1989 "3Limburgs dagblad
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Moord op
vioolbouwer

opgelost
HUIZEN-Vier van devrjfverdach-
ten van de in Huizen gepleegde
moord op vioolbouwerBerend Möl-
ler hebben bekend nauw betrokken
te zijn geweest bij het misdrijf.
Onder hen is een 32-jarige Hilver-
summer, dieeen van de twee hoofd-
daders is. De andere hoofddader,
een 26-jarige Hilversummer, is nog
voortvluchtig. Gisteren zijn de vijf
voorgeleidvoor de officier van justi-
tie in Amsterdam.
Beide hoofddaders hebben tijdens
deroofoverval op Möller geschoten.
Wie het dodelijke schot heeft gelost,
wil de politie nog niet zeggen. De
andere mannen worden door de po-
litie beschouwd als medeplichtigen.
Onder hen is een 31-jarige Hilver-
summer, die als chauffeur de daders
afzette en weer afhaalde. Een 28-ja-
rige zakenrelatie van de vioolbou-
wer uit Bussurn, blijkt de tipgever
te zijn geweest.
De politie gaat ervan uit dat het mis-
drijf een uit de hand gelopen roof-
overval is, waarbij de daders doel-
bewust Möller als slachtoffer op het
oog hadden.

Duitse minister
mag Mandela
niet bezoeken

PRETORIA - De Westduitse minis-
ter van arbeid en socialezaken, Nor-
bert Blüm, heeft geen toestemming
gekregen een bezoek te brengen aan
de gedetineerde ANC-leider Nelson
Mandela.
Blüm was zondag in Zuid-Afrika
aangekomen voor een bezoek van
vier dagen. Tijdens een volgens
sommigen 'stormachtig' verlopen
gesprek met president Pieter Botha
had Blüm toestemming gevraagd
Mandela te bezoeken. Hij werd
doorgestuurd naar de minister van
justitie, die geen toestemming wilde
geven.

Volgens berekeningen van landelijk beraad

Uitkeringen WAO
'in een vrije val'

DEN HAAG - De uitkeringen van
arbeidsongeschikten zijn volgens
berekeningen van het landelijk
WAO-beraad na 1982 in een 'vrije
val' geraakt. De doelstelling van de
Wet op de Arbeidsongeschiktheids-
verzekering om een welvaartsvaste
uitkering te garanderen op het ni-
veau van 70 procent van het laatst-
verdiende inkomen wordt op geen
stukken na gehaald, zo heeft het
WAO-beraad gisteren na onderzoek
bekendgemaakt.

Een metselaar die begin 1983 volle-

dig arbeidsongeschikt is geworden,
krijgt medio dit jaar nog maar 56
procent van het inkomen van zijn
niet door een ongeval of ziekte ge-
velde collega. Een buschauffeur van
het streekvervoer zit daar maar net
boven met 59 procent van zijn thans
nog werkende collega. Oorzaken
van de teruggang zijn de verlaging
van de uitkeringen van 80 naar 70
procent, het jaar op jaar doorknip-
pen van de wettelijke band tussen
lonen en uitkeringen (de koppe-
lingsdiscussie) en een aantal andere
maatregelen.

Het onderzoek gaat ook in op de
vraag welk niveau de uitkeringen
zouden hebben, indien de koppe-
ling tussen uitkeringen en lonen
krachtens de Wet Aanpassingsme-
chanismen (WAM) wel doorlopend
zou zijn toegepast. In dat geval zou
de buschauffeur een uitkeringsper-
centage van 65 procent halen en de
metselaar 62. Dan nog zouden de
uitkeringen vijf respectievelijk acht
procent onder het 70-procentsni-
veau van de WAO liggen.

De 'koppelingsdiscussie' van uitke-
ringen aan lonen is dan ook niet
compleet, wanneer niet ook andere
factoren dan de WAM erbij worden
betrokken. Een van de voornaamste
oorzaken van het verder achterblij-
ven blijkt volgens het WAO-beraad
de hoogte van het dagloon, waar-
over de uitkering wordt berekend,
te zijn. De daglonen zijn de afgelo-
pen jaren eveneens gekort en bo-
vendien toeslagen buiten beschou-
wing gelaten in dit dagloon.

Publiciteit
Toen Evenhuis enkele dagen la-
ter alsnog betaalde, was het kort
geding weliswaar van de baan,
maar de publiciteit over de finan-
ciële perikelen van de bewinds-
man nog lang niet. Verschillende
andere akkefietjes waaruit bleek
dat Evenhuis dik in de proble-
men zat, kwamen voor het voet-
licht, zoals een schuld van
f20.000 bij een rietdekker uit
Sleen. Evenhuis zelf verkondig-
de, en doet dat nog steeds, dat al
zijn financiële moeilijkheden
voortspruiten uit hulp aan zijn
zwager G. Meppelink die een
noodlijdend akkerbouwbedrijf
drijft.

Duidelijk werd in ieder geval dat
Evenhuis en zijn vrouw - met
wie hij in gemeenschap van goe-
deren getrouwd is - financieel
nauw verstrengeld zijn met Mep-
pelink. Evenhuis wijt alle ellen-
de die zich de afgelopen over
hem ontlaadt (behalve de publi-
citeit over zijn financiële perike-
len, is dat de bijzonder lage 24-ste
plaats die de WD voor hem
heeft ingeruimd op de voorlopi-
ge kandidatenlijst voor de ver-
kiezingen) aan een gerichte actie
tegen hem.

„Ze proberen me aan allekanten
te pakken. Ik heb mijn vermoe-
dens, maar ik heb geen bewijzen,
dus houd ik mij verder stil," zei
hij vorige week. En op de sugges-
tie dat het met hem gebeurd was
voor de volgende periode: „Het
is moeilijk. Ik ben een partijman
in hart en nieren. Ik ben in 1966
lid geworden. We zijn elkaarover
en weer steeds trouw gebleven."

De VVD onthield zich steeds van
commentaar op de financiële
problemen van Evenhuis, omdat
het hier een prive-aangelegen-
heid betrof.

binnen/buitenland

Generaal bekent smokkel van drugs, ivoor en diamanten

Porlogsheld op Cuba
kan de kogel krijgen

Van deredactie buitenland

VANA - De Cubaanse generaal Arnaldo Ochoa heeft
*en voor de Cubaanse televisie uitgezonden verklaring
gegeven dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan
&kkel van drugs, ivoor en diamanten. Hij ontkende
hij had gehandeld uit ontevredenheid over het poli-

te regime. Ochoa leek zich er bij neer te leggen dat hij
l| de smokkel de kogel kan krijgen.

Or verraad moet men met zijn le-boeten," zei Ochoa. „Het was te
echten dat de vijand zou pro-
■l dit uit te buiten. Maar niets is

'er bezijden de waarheid dan
dit om politieke motieven zou
Sebeurd."
°a, dievoor zijn bevelvoering in
[°la in 1987 en 1988 de onder-
ging Held van de Republiek

' gekregen, zal zich voor een
feraad moeten verantwoorden,
tribunaal van 47 militairen

"tt tot die aanbeveling na een

twee dagen durend getuigenver-
hoor. Onder de getuigen waren mi-
nister van defensie Raul Castro en
officieren die bij de smokkelpraktij-
ken van de generaal betrokken wa-
ren. Raul Castro, broer van presi-
dent Fidel Castro, verklaarde dat de
bestraffing van Ochoa „als voor-
beeld moet dienen."

In Ochoa's verklaring die dinsdag
door de Cubaanse televisie werd
uitgezonden, zei de generaal dat
„noch de opperbevelhebber (Fidel
Castro), noch de minister, noch de
partij, noch de strijdkrachten hier
ooit iets mee van doen hebben ge-
had." Tevens verklaarde hrj zich
voor zijn daden te schamen.

De getuigen verklaarden dat Ochoa
contacten onderhield met Colom-
biaanse drugssmokkelaars en van
Cuba een doorvoerhaven had ge-
maakt voor drugs met de VS als be-
stemming. De generaal zou leden
van het cocaïnekartel van Medellin
als hoge gasten hebben ontvangen
en hij zou sinds 1985 betrokken zijn
geweest bij het „witten" van Pana-
mees en Colombiaans drugsgeld, al-
dus zijn assistent, kapitein Jorge
Martinez Valdez.

Behalve aan cocaïne-smokkel zou
Ochoa zich ook schuldig hebben ge-
maakt aan zwarthandelspraktijken
met de voorraden van het Cubaanse
leger in Angola. Brandstof, vis- en
vleesrantsoenen, wapens, elektroni-
sche apparaten en andere goederen
zou hij voor diamanten en dollars
verkocht hebben. Een deel van het
geld werd naar Panamese bankre-
keningen gesluisd en gebruikt om
koelkasten en stereo-apparaten tekopen voor Ochoa en andere officie-
ren, aldus getuigen." ARNALDO OCHOA

...ik schaam me...

" Van de villa van bier-
magnaat Freddy Heine-
ken in het Zwitserse St.
Moritz is - zoals deze foto
laat zien - niet veel meer
over. De vernietiging van
het omstreden gebouw
werd afgelopen maan-
dag ingezet, een dag na-
dat zondag de inwoners
van St. Moritz bij referen-
dum toestemming gaven
voor de sloop. Omdat nog
geen officiële sloopver-
gunning was afgegeven,
zijn de werkzaamheden
inmiddels wel weer stil-
gelegd.

Bezuinigingen
Een woordvoerder van de FNV zei
desgevraagd het „lichtelijk demago-
gisch te vinden dat Hofstede de
FNV in een adem noemt met de
VVD. De liberalen hebben met be-
zuinigingen in de overheidsector
iets heel anders in gedachten dan
wij," aldus de FNV-woordvoerder.
FNV-vice-voorzitter Adelmund wil-
de eerder dezeweek bij de presenta-
tie van de FNV-plannen niet kwijt
waar er precies bezuinigd zou moe-
ten worden. De FNV wil dat pas in
de onderhandelingen met het nieu-
we kabinet aan de orde stellen.
I
„We laten ons niet verleiden tot de
uitspraak dat de FNV weer extra wil
bezuinigen op defensie," herhaalde
de FNV-woordvoerder. „Maar als er
bezuinigd moet worden, dan zal dat
wel op een zodanige manier gebeu-
ren dat de lager betaalden, de uitke-
ringstrekkers, de ambtenaren en an-
dere groepen die op achterstandzijn gezet daarniet de dupe van wor-
den. Bovendien denken we in de
overheidssfeer niet alleen aan puur
bezuinigen op bepaalde posten,
maar ook aan besparingen via ver-
hoging van de efficiency en kwali-
teitsverbetering," aldus de woord-
voerder van de FNV.

'Ze proberen mij aan alle kanten te pakken'

De financiële handel
en wandel van Evenhuis

DEN HAAG - „Dit is geen
gemakkelijke periode voor
mij. Zelf heb ik teveel mee-
gemaakt in de politiek om
hierdoor uit mijn evenwicht
te worden gebracht. Ik vind
het vooral erg voor mijn ge-
zin, mijn familie en mijn
kennissen." Dat zei staats-
secretaris Albert Jan Even-
huis vorige week, in een toe-
lichting op zijn financiële
perikelen. Toen leek hij de
kritische vragen van D6-
6 Maarten Engwir-
da afdoende gepareerd te
hebben, nu blijkt de staats-
secretaris in grote proble-
men te verkeren. Hoe kwam
het zover?

Al jaren kampt Evenhuis met fi-
nanciële moeilijkheden, maar
pas begin deze maand kwam dat
feit voor het eerst in de open-
baarheid. Toen bleek dat hij in
kort geding voor de rechtbank in
Assen was gedaagd door de
Bondsspaarbank. Evenhuis had
bij de bank een betalingsachter-
stand van meer dan f40.000 op-
gelopen bij de aflossing van een
hypotheek. Die had hij vorig jaar
afgesloten op een kapitale boer-
derij in Dalerveen waar zijn zwa-

ger woont. De bank eiste het
complete bedrag van f340.000
op.

Lening
Dat bleef het, totdat twee weken
geledenD66-Kamerlid Engwirda
zijn kans rook om de kwestie een
politieke dimensie te geven:
Evenhuis bleek in 1987 een le-
ning van f225.000 te hebben af-
gesloten bij een besloten ven-
nootschap van J.P. Giethoorn uit
Meppel, een kennis van Even-
huis, terwijl later dezelfde Gie-
thoorn voor de vestiging van een
nieuwe drukkerij in Emmen een
investeringspremie van f 8,8 mil-
joen kreeg. Evenhuis was uitein-
delijk verantwoordelijk voor toe-
kenning van die premie. „Is hier
niet op zijn minst de indruk ge-
wekt van een niet aanvaardbare
belangenverstrengeling," vroeg
Engwirda.

Evenhuis ontkende dat in alle
toonaarden, wees erop dat hij al-
leen een handtekening voor ak-
koord had gezet onder de subsi-
die-aanvraag, nadat die reeds
verschillende procedurele stadia
had doorlopen, met positieve ad-
viezen van verschillende instan-
ties, en een positieve accoun-
tantscontrole na afloop. Even-
huis schreef in zijn antwoord aan
de Kamer ook dat de lening van
Giethoorn een tijdelijkewas, 'ten
behoeve van mijn zwager, waar-
bij een gemeenschappelijk bezit
als onderpand dient.

'Doodzonde'
En daar wringt hem nu de
schoen, want NRC-Handelsblad
schreef gisteren dat hij de lening
niet voor zijn zwager heeft ge-
bruikt maarvoor zichzelf: om be-
slagleggingen op zijn eigen bun-
galowen dievan de opzijn naam
staande boerderij in Dalerveen
op te heffen. Het lijkt er dus op,
aldus Engwirda, dat Evenhuis de
Kamer heeft voorgelogen: „En
dat is een doodzonde." Of er
sprake is geweestvan belangen-
verstrengeling doet al niet meer
ter zake.

harm harkema

Meningsverschillen over bezuiniging

CNV en FNV zitten
elkaar in de haren

OOSTKAPELLE- „Ons sociaal po-
litiek program maakt een omvang-
rijk bezuinigingspakket bij de over-
heid overbodig.Wij zijn het dan ook
op dit terrein volledig oneens met
de plannen van WD en FNV." Dat
zei CNV-voorzitter H. Hofstede gis-
teren op de algemene ledenvergade-
ring van het CNV in Oost-Kapelle.
Hofstede doelde met die opmerking
op het feit dat de FNV de financie-

ring van zrjn politieke wensenlijst
(kosten 30 miljard) voor een deel
(twee tot drie miljard) zoekt in be-
zuinigingen bij de overheid en her-
schikking binnen de overheidsbe-
groting.

Hofstede wees er op dat het CNV in
tegenstelling tot de FNV niet naar
het bezuinigingswapen bij de over-
heid hoeft te grijpen. Het CNV-pro-
gram kan behoudens eenkleine ver-
hoging van de premies van de werk-
nemersverzekeringen goed gefinan-
cierd worden uit de economische
groei, aldus de voorzitter van de
christelijke vakcentrale. „Als het
even kan, moeten we nog meer be-
zuinigingen bij de overheid voorko-
men en dat is in onze aanpak moge-
lijk," zo voegde een CNV-woord-
voerder daar nog aan toe.

CNV kiest
Gerda Verburg in
verbondsbestuur
UTRECHT-De algemene verga-
dering van de vakcentrale CNV
heeft gisteren de 31-jarige Gerda
Verburg gekozen tot lid van het
verbondsbestuur. Dit heeft het
CNV meegedeeld.

Na haar HBO-opleiding perso-
neelswerk en arbeidsverhoudin-
gen trad zij in 1980 in dienst bij
het Vormingswerk Christelijke
Plattelandsjongeren Zuid-Hol-
land en Noord-Brabant. Twee
jaar later maakte zij de overstap
naar de Hout- en Bouwbond
CNV, waarzij zich bezighield met
vakbonds- en jongerenwerk.
Nu is zij nog voorzitter van de
CNV-jongerenorganisatie.
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(ADVERTENTIE:

f De nieuwe V
1989 attraktie I

iü&mT nieuwe '■ J>* .#* fV|
super-globe t WW

t^pïf\ " de fantastische arena J[ ■___?_'■* me' meer dan 2.000 JP^iL' .f, __ 1*MT**. plaatsen ' '"J"_V_J
ka. *z \ midden in /^ jo^ w ' -1*'"«__?_ PHANTASIA- A .\&ÖV Jlk -I

\^^wSj___a-'-^'«'^
*» Informatie: tel. 02232-36200

5040BriihlbijKeulen. Berggeiststrasse. Tel. 02232-36200.V.a. 25 maartt/m 31okt I
dagelijks geopend v_ 09.00 uur. Makkelijk te bereiken via de BAB 553, afslag I
Bruhl-Sud Op eenoppervlakte vanmeer dan280.000 m 2biedt PHANTASIALAND I

\ eendag vol avontuur, afwisseling, fantastische showsenadembenemende ritten. I
\_ (Wijzigingen voorbehouden.) _^_^^B

(ADVERTENTIE)

-^ /’/' INGRIJPENDE M
| X/ VOORRAAD- fflU/l^<# REORGANISATIE MET I #_.I PRIJSKORTINGEN TOT —aM #A

Veranderendetijden vragen om een nieuwevisie -»
op het interieur.Daarin past ook een vernieuwd
collectiebeleidvoor onze Oosterse tapijten. Teneinde met nieuw elan de toekomst in te gaan,
verkopen wij onze huidigevoorraad tegen FINALE BOEKWAARDE. Dat betekent honderden tot
duizenden guldenskorting. Zelfs op onze kerncollectie, waaronder hoogwaardige authentieke
Perzen, briljante Chinese en Tibetaanse tapijten.

Wie waarde hechtaan ditzeer zeldzame prijsaanbodkomt direct langs en profiteert.

W^W*WfkfTJfl*m*Wrm*m^Kjm nM BH Promenade 12, Heerlen. _^^PI_S_____*LJvU^m*____ E?£ _____ 4e eta9e __r
2^^ÏÖ__l |g|| ___■ to. hetrestaurant. J

Limburgs dagblad



Gastonsfitness pix>gra_x_ri_uai
voorbikini's enbadpakken.
I i
i

■--■■

1. Siroopyoghurt met hagelslag. Splits 4 eieren en klop de eiwitten stijf. jf^^lÉk 2-Kwarkyoghurt met mandarijn. Maak 4 mandarijntjes schoon (u kunt .Doe er 2 dl magere yoghurt door. Verdeel 8 eetlepels limonadesiroop over 4 glazen. #*f|Éfe. natuurlijk ook 'n blikje mandarijntjes nemen) en snijd 2 schijven ananas in eHet yoghurtmengsel er overheen scheppen en gameren met hagelslag. lÉyilP^ jP stukjes. Meng dan 1 dlmagere kwark met Vi 1 magere yoghurt. Op smaak J"*"*l!ir .'**s***<i !̂
brengen met wat zoetstof (bijvoorbeeld Natrena kristalpoeder) en dan j

J_JËP ___. %,_____■ mandarijn, ananas (en eventueel een paar kersen) toevoegen. s____ __P ____p_____L jBF"J_ __H___l __
__-_■_

____ '*___E_iMMHHftÉ_R_P^_P _*_" \ i3________ RÉ.

3___&__M_____ ' ___ * _sT «rf***»**"***^' ,«1 . » .
S&r - * V &&I" de yoghurt roeren. ..-'^gF . .v ._K__i.%o__* *$*■ -^_____. -: -ï 1 i

Cff^mè^^ \\ en 2 uur laten op-
\\ stijven. Verdelen

«» . , : lÉliliiiiiiiÉii,. - ■■./■■■■^my^ '<M p. over 4 glazen en gar-, fit lil 1 neren met schijfjes 5
.. _? v<- _*S. ._*.

+ ; . \ __ '__■ . .'.-.\'^',-. '.-'" ____&_____'''" "'._3_ï_ ___ '■■:"^1 i'

S^*i**»»i_____ i^^wW*^**I**1** ■:^__. '
_u.\. ►

t
■ ■ is
I

I.

4. Grapefruit met meloenkwark. Haal het vruchtvlees uit 2 grapefruits 5. Kwark met verse ananas. Maak 1 kleine ananas schoon en snij 'm 6. Banaan-yoghurt met aardbeien. 1 Banaan fijnprakken, hier 6 dl
en pers 1 sinaasappel uit.Roer het sinaasappelsap doorBel magere kwark. in stukjes. Meng de helft met wat zoetstof door 6dl magere yoghurt. magere yoghurt doorheen mengenen op smaak brengen metzoetstof- .
Verdeel het grapefruitvlees over 4 schaaltjes, dekwark erover doen en Het geheel over 4 glazen verdelen en gameren met derest van de De yoghurt over 4 glazen verdelen en tot slot gameren met plakjes $
gameren met bolletjes meloen. ananas en 'n paarkersen. (U kunt natuurlijk ook 'n blikje ananas nemen). banaan en aardbeien. J

i
"Als het strand begint te lokken, Campina magere yoghurt QQ Natrenakristalpoeder io^mm. Smith's Bugles Varkensschouderfilet- *
ga je als chef-kok van Jan Linders hele liter nu SS 35 gram J» cneese'zout)es-85gramJ^ karbonade 500 gram \J% |
natuurlijk wat vaker op de lijn let- Campina magere yoghurt Unox leverpastei JggJ|, Nu 20% gratis 145 Aan het stuk of in lapjes gesneden. I
ten. En eerlijk gezegd bedoel ik met aardbeien ofperziken. 199 3 blikjes a56 gram 1.79 ÉÉÉÉÉf méérinnouc*: -" Limousin(topkwaliteit)rundvlees:
daarmee niet alleen die van u, Liter2asnu 1. + 1 blikje gratis bij verpakt. JHft,Heel boerenwit 184 voor uw 5 sterren-tournedos: {
maar ook de mijne... Daarom heb Campina QQ 3 Caveau wijnen blanc of rouge. van JanLinders ±m botermalse biefstuk 100 gram 3é
ik deze zes slanke lijn-toetjes ook verse karnemelk hter '7 A 0,75 literfles 4.25 -I^oo witte bollen Limousin, botermalse 905/
Stuk voor stuk op m'n eigen pro- Galiameloen pi Nu 3 flessen voor IU. fsöltS^ 1' L stooflapjes 100 gram . Z.
grammagezetlkkanudusmtei- »**u\ B CruesU(naturel) AT) lerle ZteLvemavuen Limousin, malse rosbief JSS J
gen ervaring vertellen, dat ze ge- HoDandse aardbeien 7 50 W groot pak a 750 gram 4. bhvetakt -IfX " Atweldialekkerziin FnHatnzemet bak,e, ± 500 gram __-. «^ö & 2+l gratis bijverpakt Fijne, lichtgekruide A95 \weldig lekkerzijn.En dat uze met Verseananas -95 Beckers hamburgers is3stuksvoor L. va;ke nssaucijzen 500 gram H. {
een gerust hart kunt nemen.

Perstuk^| I>. doos a 12x75 grarns^_ J4B Grote kruimelvlaai C5O 3 xper dagvers be«idt, ook per stuk verkrijgbaar. \Want elk toetje levert niet meer sWW^u' ■. u *-%-7n
Nu met 1.50 voordeel: I* , &2? j » _c. .'ir.n , . __€*_!_ Chiquita bananen T/9 IT , 1.1 _ rrv g room. $. _ / cm. " Fnki, verse kalkoentournedo s 1 07 5dan 100calorieën r^^fkilotros L. "elaCU"y

n
k
n
etChUP

4Wnn 450 Grote appelvlaai deluxe lOOgram 1. {Dat WOrdt dus smullen Wg*MDikke grapefruits 198 m^m^" 7* melslagrZ, Mager en gezond. Ook perstukverkrijgbaar. j
zonder schuldgevoel... verpakt per 3 stuks 1. Remia sksaus speciaal 169 poedersuiker, f'^|f|| 4 Persoons barbecue-vleesschaal: t_______ Huprio_ ne viin __ incrr_ . _.^ V2literfles J_Wnu JL« nootstrooisel vm . - -4,rf_fer~-_ SllUvengens zijn de mgre- Hollandse tomaten 195 ffSfcf Bonduelle Cro ' salades enrum' iit__J|P halskoTdettra <_I^ÉP_Ë^S:%

S t " j " j €__S_f&J Hawaï Hon_Kon_of I"7Q {J yy verse hamburgers,». . yM^^SSr^ll_t-^_t. \_t^P Linders nog eens in de Grote Hollandse bloemkool 198 S|pF Sombrero4so_r 15^7 L. ± 1500 gram _Q,sünu O. 4sP eklapjes f&iS^mßP i
aanKiprlinonA_" ~ 1

ouhiuiciu. .jugi j_>7 jl» in kernemarinade, nfiïi. i"lKnfFpir^" v4aanbieding OOk. per stuk JL. Lupack knakworst Worstebroodjes van 4 barbecueworstjes.
KarvanCevitam gj| glaS a 10 stuks = 400 gram 199 JanLinders (extra groot) *}98 Kompleet in 1095 _

Mona magere Franse kwark 169 vruchtens^0Penbusa
K

075^er « 2^snu 1. 4 stuks aBO gram L*. gratis meeneemdoos IV. ï
beker 450 gram J^nu 1. CasSlS'aa^^^^Sos

419 K Floral toiletzeep QQ Kempenaar stokbrood Gratis Tour de France zonneklep bij .
Mona Biogarde kwark 189 *£^ St 3 stuks aB5 gram // (voorgebakken) 200 gram 1.45 200 gram Zwan boterhamworst 1.98 \
beker 450 gram.__f_. nu 1. J^¥r%L: Gouda's Glorie Brekkies voor dekat. 3 halen, 2 betalen. Zwan leverkaas 100 gram 1.25 \\

Mona Fri-line \SÊS marBarine 139 rundvlees/hart/vis. Bolletje roggebrood QQ +50 gram gratis . J{
g^ aardbei/ananas 149 500 gram J_Wnu ±. Pak a 400 gram 2.99 Nu 2 voor J?. 400 gram in kropzakverpakking 7/ Mickey Mouse boterhamworstfe 500 gram J^ó^nu 1. 100 gram 1.49+50 gram gratis*.

________S___ *^______ï___! 'SS________. __________ fiftMona magere yoghurt met o.a. WBÊÊ Originele Duitsekalbsleberwurst
kersen, aardbeien, mediterranee j 35 aWlll jSiP^^_^_^ ISIM 4^l^lfc 1JMP"^ 100 gram 1.35 +50 gram gratis*.
ofperziken. .2 Literbeker 15Snu -_-" mfa, k'
Mona Biogarde drink 169 I I | w__st^__.t___'^_n^ }jheelllterpak__B9nu ±« ■ pMMBKI .^ü^l^üi^üül ■l<l^MH^VHr i^^» «WH___HF donderdag 29 junitot en met zaterdag 1 juli 19»9' h
m* 11 _ ir» Elke maandag adverteert JanLinders met vers- \(«fssra^nu IJ9 'tAUerbestevoor 'nvriendelijkeprijs %£££?**■—f—" ï



Britse regering
vil steunbetaling

van Wang terug__ °/OEN - De Britse regering wil
J^ren de indertijd verleende

ter grootte van 3,7 miljoen
".sterling (12,8 miljoen gulden)
."e Amerikaanse computerpro-
u^t Wang Laboratories terug te
Hieren. Dit heeft de Britse onder-

van Schotse zaken, Mal-
? Rifkind, in het Britse Lager-
verklaard.Jplden zrjn geïnvesteerd in een
«. k van Wang in het Schotse
■ffg. Maandag heeft Wang ech-
ten weten de vestiging te slui-, Londen is met de steunverle-? lri 1982 begonnen. De Britse re-
l. hoopte hiermee ongeveer 780
JJdsplaatsen te scheppen. Als. [S van de aangekondigde slui-
-1 tornen er 240 mensen op straat

beurs-overzicht
Hoog

D£sTERDAM - Op het Beurs-
ij^l n konden de belangrijkste aan-
lo^J 1 Woensdag het hoge niveauL « vasthouden. De beurs opende
fl6h". hoger en bleef goed prijshou-
'ie»t tot 's middags de „leading in-
*oir7 s" °fwel de standvan de ba-
bL eter van de economie in deVS

aend werd gemaakt. De dollar
4e 7^ licht onder druken daarmee

koersen van de internationals.
„ -st Dovendien Wall Street door
V lager opende sloot
\n beursplein met een stem-

lndex die op 190,3 slechts °-3'ager was dan de voorgaande

\ 'olijke Olie nam opnieuw als
\z °uds de koppositie in op de
\rt l°P 30. Dit fonds profiteerde
°''*_. ■ no_ere dollar en de hogere
%f i 'Jzen en kon f 0,90 toevoegen

-h
, '30- Unilever werd nog een

Sr l„e meer waard op f 143,10,

"e<!t de andere internationals
.l> _ h een staPJe terug; KLM re-
'o,7ft "et meest met een daling van. U°P f51,30.

rt° ..rs Sluwerkwam in gesplitste
!Kl , s

ln de notering. Een oud aan-, .o vervangen door vier nieuwe.
L _6n end steeg de koers van
_is_i. aarf4B'10-
-k? 1 S. °p de obligatiemarkt liet
t^lrj }*rsPlein ongeveer hetzelfde
»_"" _>

n als de voorgaande da-
N r.

e stemmingsindex is over
_6>'si_?gtepunt heen- maar de
?'iti_ , ex die de waarde-ontwik-

it nde beurs als totaal weer-. steeg nog door.

!*_to S_ag waren daar in trek
J .3n. .. .lland (plus f 0,40 op
Nip olmac (plus f3opf65,50),
f 1SqkP anna <Plus f 3-20 °P f 79)

ss^nx (plus f2,90 op f 119,50).

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vk s.k.
AEGON 101,60 101,40
Ahold 119,30 119,30
Akzo 152,00 151,20
A.B.N. 43,80 43,70
Alrenta 163.20 163,30
Amev 54,70 55,00
Amro-Bank 85,00 85,30
Bols 148,50 148,50
Borsumij W. 136,80 135,80
Buhrm.Tet. 68,80 69,50
C.S.Mxert. 68,70 68,90
DAF 57,60 57,20
Dordtsche P. 256.00 258,30
DSM 140,10 139,40
Elsevier 74,20 74,40
Fokker eert. 46,70 46,70
Gist-Broc. c. 36,90 37,10
Heineken 126.80 125,60
Hoogovens 116.50 116,20
Hunter Dougl. 127,50 127.60
Int.Müller 100.50 99.00
KBB eert. 73,00 73,00
KLM 52,00 51,30
Kon.Ned.Pap. 57,10 56,50
Kon. Olie 140,40 141.30
Nat. Nederl. 65,10 65,00
NMB. 236,00 235,70
Nedlloyd Gr. 444,00 443,00
Nnv. Cate 99,40 98,50
Océ-v.d.Gr. 313,00 312,00
Pakhoed Hold. 149,50 %18,70
Philips 39,80 39,60
Robeco 106,10 106,40
Rodamco 165,00 165,10
Rolinco 104,40 104,50
Rorento 61,80 61,80
Stork VMF 37,10 37,20
Unilever 143,00 143,10
Ver.Bezit VNU 105,30 106,20
VOC 48,70 48,60
Wessanen 92,50 91,30
Wolters-Kluwer 47,60 48,10

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 50,00 49,50
ACF-Holding 51,60 51,50
Ahrend Gr. c 302,00 303,00
Alg.Bank.Ned 43,60 43,60
Asd Opt. Tr. 25,20 25,30
Asd Rubber 7,80 7,70d
Ant. Verft 340.00
Atag Hold c 99,00 100,50
Aut.lnd.R'dam 77,50 77,80
BAM-Holdmg 494,00 500,00
Batenburg 97,00 97,00
Beers 136,50 138,00
Begemann 108,00 108,50
Belindo 373.50 373,50
Berkels P. 5,00 5,05
Blyd.-Will. 23,30 23.70
Boer De, Kon. 446,00 445,00
de Boer Winkelbedr. 60,10 60,40
Boskalis W. 16,30 16,10
Boskaus pr 14,00 13.85
Braatßouw 1210,00 1215,00
Burgman-H. 3500,00 3500,00

Calvé-Delft c 930,00 933 00
Calvépref.c 5225,00 5250,00
Center Parcs 81.50 8130
Centr.Suiker 68,00 68^20Chamotte Unie 11.30 u,20
Chamotte div.B9 10,70 10,70Cindu-Key 120,00 121,00
Claimindo 362,50 36250
Content Beheer 24,80 2420Cred.LßN 83,50 8350Crown v.G.c 107,50 110,00
Desseaux 226,50 233 00
Dordtsche pr. 254.50 257,30Dorp-Groep 56,00 55 00Econosto 245.00 25150EMBA 127,00 127 00Enraf-N.c. 53.20 53 20
Eriks hold. 375.00 375 00Flexovit Int. 72.30 7240Frans Maas c. 78,00 7800Furness 131,00 129^)0
Gamma Holding 86,50 86,10Gamma pref 5,80 580Getronics 26,60 2700Geveke 41,20 4i'ooGiessen-de N. 308.00 310 00Goudsmit Ed. 388,00 38500Grasso'sKon. 93,00 93^0Grolsch 133,70 13300GTI-Holding 191,00 19100Hagemeyer 101,50 101 60H.B.G. 221,50 221,50
HCS Techn 15,00 14 60Hein Hold 110,20 108 50
Hoek's Mach. 188.00 18900Holdoh Hout 745,00 74500Holec 28,30 28^0H.A.L.Tr. b 1692,00 168800
Holl.Am.Line 1695.00 1687,00
Heineken Hld 110,20 108 50Holl.Sea S. 1,41 143Holl. Kloos 574,00 60o!o0Hoopen Co 11,10 e 11,20
Hunter D.pr. 6,15 640ICA Holding 18.00 1800IGB Holding 63,00 63 20
IHCCaland 30.90 31,50
Industr. My 218,50 218 50
Ing.Bur.Kondor 575,00 579,00
Kas-Ass. 43,50 43,70
Kempen Holding 15,90 16,00
Kiene's Suik. 1380,00 1380,00
KBB 77,00 77,00
Kon.Sphinx 116.60 121,00
Koppelpoort H. 345,00 360,00
Krasnapolsky 204,50 203,50
Landre&Gl. 61,50 61,50
Macintosh 54,50 54 80
Maxwell Petr. 665,00 660,00
Medicopharma 75,80 79,00
Melia Int. 7,10 7 20
MHVAmsterdam 24,40 24_0
Moeara Enim 1185.00 1187,00
M.Enim 08-cert 15400,00 15750,00
Moolen en Co 33.30 33,00
Mulder Bosk. 83,00 b 89,00
Multihouse 10.60 10,80
Mynbouwk. W. 448,00 448 00
Naeff 250,00 250 00

NAGRON 51,70 51,70
NIB 558.00 557.00
NBM-Amstelland 20,90 21,30
NEDAP 362,00 362,00a
NKF Hold.cert. 365,00 365,00
Ned.Part.Mij 40,70 40,60
Ned.Springst. 9700,00 8000,00a
Norit 980,00 985,00
Nutricia 247,00 250,00
Odelft Groep c 208,50 208,00
Omnium Europe 17,20 17,20
OrcoBank c. 74,90 74,90
OTRA 766,00 767,50
Palthe 80,00 77,00
Polynorm 108,90 111,00
Porcel. Fles 140,00 135,00
Ravast 50,90 50,90
Reesink 71,50 71,50
Riva 59,00 60,00
Riva (eert.) 59,00 59,50
Samas Groep 75,59 76,00
Sanders Beh. 102.00 106,30
Sarakreek 27,00 27,40
Schuitema 1510,00 1510,00
Schuttersv. 145.00 143,00
Smit Intern. 44,60 45,00
St.Bankiers c. 26,60 26,60
Stad Rotterdam 149.50 149,00
Telegraaf De 470,00 467,00
TextTwenthe 296,00 302,00
Tulip Comp. 62,00 62,20
Tw.Kabel Hold 147,40 147,00
Übbink 114.00 114,00
Union Fiets. 16,40 16,45
Ver.Glasfabr. 290,00 288.00
Verto 68,50 68.80
Volker Stev. 67,50 68,00
Volmac Softw. 62,50 65,50
Vredestein 18,50 18,70
VRG-Groep 67,00 67,50
Wegener Tyl 200,00 202,00
Westlnvest 31,40 31,40
Wolters Kluwer 190,00 190,50
Wyers 48,10 48,10

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,30 35,70
ABN Aand.f. 74,70 74 70ABN Beleg.f. 57,80 57,80
ALBEFO 53,50 53,50
AldollarßFs 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 249,00 249.00
Alliance Fd 12,10 12,50
Amba 46,40 .46,40
America Fund 323,00 326,00
AmroA.in F. 93,60 93.70
Amro Neth.F. 78,30 78,40
Amro Eur.F. 71,50 71,20
AmroObl.Gr. 151.90 152,00
Amvabel 95,50 96,60
AsianTigersFd 58,40 59,00
Bemco Austr. 59,50 59,50
Berendaal 116,00 116,00
Bever Belegg. 24,80 24,60
BOGAMIJ 106,30 105.70
Buizerdlaan 42,50 42.70
Delta Lloyd 41,10 41,10
DP Am. Gr.F. 25,50 25,80

Dp Energy.Res. 35,40 35.40Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 65,20 65,10
Eurinvestü) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 6,90 6,90
EurGrFund 58.70 58,70
Hend.Eur.Gr.F. 201,30 201,00
Henderson Spirit 74,80 73,90
Holland Fund 75,70 75,80
Holl.Obl.Fonds 122,00 122,50
Holl.Pac.F. 109,00 108,80
Interbonds 563,00 563,00
Intereff.soo 41,50 f 41.40
Intereff.Warr. 286.70 286.40JapanFund 37,10 37,10
MX Int.Vent. 66.30 66,50
Natßes.Fund 1500,00 1510,00
NMB Dutch Fund 38,60 38,60
NMB Oblig.F. 36.70 36.70
NMB Rente F. 103,00 103.10
NMB Vast Qped 38,10 38.10
Obam, Belegg. 219.00 220,10
OAMFRentef. 14,15 14,15
Orcur.Ned.p. 49.20 49,30
Pac.Prop.Sec.f. 45,00 45.00eRabo Obl.inv.f. 75,60 75,60
Rabo Obl.div.f. 50,60 50.60
Rentalent Bel. 1349,90 1349,90
Rentotaal NV 31,30 31,30
Rolincocum.p 100,00 100,00
Sci.Tech 17.J0 17,95
Technology F. 16.80 16,20
Tokyo Pac. H. 243,50 240,50
Trans Eur.F. 76.50 76,40
Transpac.F. 570,00 540.00
Uni-Invest 114,50 115.00
Unico Inv.F. 85,80 85,80
Unifonds 30,40 30,20
VWN 58,00 58,00
Vast Ned 119,80 119,80
Venture F.N. 46,00 46,00
VIB NV 86,40 86,40
WBOInt. 76,70' 77,20
WereldhaveNV 211,50 211,50

Buitenlandse obligaties
8 . EEGB4Ü) 102,70 102.60
3. EngWarL 36,00 36.30
53.E1865 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,00 34,00
Amer. Brands 71,00 71.70
Amer. Expres 34,80 34.90
Am.Tel.& Tel. 36,50 36,30
Ameritech 59,50 58,90
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 28,50 28,50
Atl. Richf. 93,30 94.50
BAT Industr. 6,50 6,55
Bell Atlantic 90.00 90.00
BellCanEnterpr 39,20 39.60
Bell Res.Adlr 0.95 0.95
Bell South 51,00 51.00
BET Public 2.55 3,00
Bethl. Steel 23,00 22,50
Boeing Comp. 51,50 51,50

Chevron Corp. 54,70
Chrysler 24,70 25,30
Citieorp. 32,70 33,20
Colgate-Palm. 52,40 53.00
Comm. Edison 37,40 37,60
Comp.Gen.El. 447,00 447,00
Control Data 22,50 22,50
Dai-IchiYen 3300.00 3300,00
Dow Chemical 85,25 86,00
Du Pont 111,00
Eastman Kodak 48,75 49,00
Elders IXL 3.50
Euroact.Zw.fr. 207,00
Exxon Corp. 45.00 45,60
First Paclnt 1,64 a
Fluor Corp. 31,25
Ford Motor 48,40 48.60
Gen. Electric 54,00 53.60
Gen. Motors 41,50 41,70
Gillette 40,80 41.60
Goodyear 55.00 55,00
Grace& Co. 33,30
Honeywell 75,40 76,00
Int.Bus.Mach. 113.15 115,00
Intern.Flavor 54,00
Intern. Paper 48.10
ITT Corp. 59,30 59,70
K.Benson® 5000,00 5000.00
Litton Ind. 88.50 89.20Lockheed 48,20 48,00
Minnesota Mining 74,00 73,60
Mobil Oil 49,60 50.80
News Corp Auss 15.00 15,00
Nynex 81,70 81,60
Occ.Petr.Corp 27,50 28,00
Pac. felesis 41,30 41,60
P.& O.® 7,00 7.00
Pepsico 55,50 56,50
Philip Morris C. 140.90 141,00
PhiU. Petr. 22,50 23.00
Polaroid 39,10 39.30
Privatb Dkr 279,50 278.30
Quaker Oats 63.00 65,50
St.Gobin Ffr 628.00
Saralee 56,00 56,00
Schlumberger 39,20 40,10
Sears Roebuck 44,00 43,50
Sony(yen)
Southw. Bell 52,30 52,00
Suzuki (yen) 914,00 892,00
Tandy Corp. 46,10 46.70
Texaco 49,70 50.70
Texas Instr. 41,75 40.90
T.I.P Eur. 1,72 1.72
Toshiba Corp. 1390.00 1370,00
Union Carbide 27,75
Union Pacific 71,50 72,00
Unisys 24.80 25,00
USX Corp 34,70 35,50
US West 71,00 71.30
Warner Lamb. 89.75
Westinghouse 64,00 65.00Woolworth 53.20 53,70
Xerox Corp. 63,70

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 55.00 56,00
Am.Home Prod. 208.50

ATT Nedam 78,20 79.00
ASARCO Ine. 59.00 59.00
Atl.Richf. 203.50 208,00
Boeing Corp. 170,00 168,00
Can. Pacific 39,50 40,00
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 52,00 54,50
Citieorp. 70,00 71.50
Colgate-Palm. 115.00 115,00
Control Data 44,50 45,00
Dow Chemical 187,00 188,00
Eastman Kodak 106,00 107,50
Exxon Corp. 98.00 100,00
Fluor Corp. 67.00
Gen. Electric 118.00 119.50
Gen. Motors 182.50 185,50
Gillette 89,50 90.50'
Goodyear 119,00 121,00
Inco 59,50 59.00
1.8.M. 241,50 246.50
Int. Flavors 113,50
ITT Corp. 128,50 129,50
Kroger 27,00 27,00
Lockheed 106,00 106,00
Merck _ Co. 150,20 154,00
Minn. Min. 163,00 163,00 d
Pepsi Co. 120,00 122,50
Philip Morris C. 310,00 313.50
Phill. Petr. 48,00 49,00
Polaroid 78,50 79,50
Procter & G. 250,00
Quaker Oats 135,00 130,00
Schlumberger 84,00 86,00
Sears Roebuck 99,00 95,00
Shell Canada 77,00 78,00
Tandy Corp. 99,50 101,00
Texas Instr. 89,70 90,00
Union Pacific 157,00 159,00
Unisys Corp 53,50 54,00
USX Corp 75,00 76,50
Varity Corp 5,00 aWestinghouse 139,00 142,20
Woolworth 116,50 118,00
Xerox Corp. 134,00 135,50

Certificaten buitenland
Deutsche B. 584,00
Dresdner B. 328,00
HitachKSOO) 1500,00 1500,00
Hoechst 299,00 301,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nestlé 7750.00 7800,00
Siemens 576.00
Warrants
Akzo 40.30 39,50
AMRO warr. 2.10 2,10
Bogamij 4.90 4,90
Falcons Sec. 19,70 20.20
Honda motor co. 2070,00 2070,00
K.L.M. 85-92 250,00 242,00
Philips 85-89 10,20 9,50
St.Bankiers a 0,90 0.85
St.Bankiers b 2,20 2,20

Euro-obligaties & conv.
10. Aegon 85 100,50 100,50

Aegon warr 12,50 12.50
10 _ ABN 87 95,00 95,75
13Amev 85 97,75 97,75
13Amev 85 94,75 94,75
10Amev85 102,10 101,60
11 Amev 86 94.75 94,75
14 .AmroB7 97.00 97,00
13 Amro-BankB2 101.00 101.00
104 Amro 86 95.40 95.40
10 Amro 87 95.00 95.25
5 _ Amro 86 96,00 96.00
Amro Bank wr 31,00 31,00
Amro zw 86 70.25 70,25
9 BMH ecu 85-92 99.75 99.00
7 BMH 87 96.00 96.00
10' «EEG-ecu 84 100,25 100,25
_V_IB-ecu 85 101.00 101,00
12'/;. HIAirl.F 92,25 92,25
12 NIB(B) 85-90 101.00 101,00
11 .NGU 83 101,00 101.00
10 NGU 83 100,25 100,25
2/4 NMB 86 84.85 84.75
NMB warrants 67.20 67,10
8% Phil. 86 97,75 97,75
6*4 Phil.B3 97,10 97.10
11 Rabo 83 101.50 101,50
9Rabo 85 102.75 102.75
7Rabo 84 102,00 102,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 24,00 23.50
Bredero eert. ■ 18.30 18.50
11 Bredero 20,00 20.50
Breev. aand. 30,50 31.00
Breev. eert. 24,50 25,00
LTVCorp. 2,10 2,10
5 Nederh. 68-78 23,00 23,00
Rademakers 27,00 27,00a
RSV. eert 0.57 0.30
7'/s RSV 69 88.00 88,00

Parallelmarkt
Alanhen , 22,70 22.70
Berghuizer 57.00 61,50
Besouw Van c. 50.00 50.50
Comm.Obl.F.l 100.30 100.20
Comm.Obl.F.2 100.30 100,20
Comm.Obl.F.3 100,40 100,40
De Drie Electr. 27,90 27,90
Dico Intern. 123.20 126.30
DOCdata 30.10 30.00
Geld.Pap.c. 80,50 81.00
Gouda Vuurvc 90.50 91,50
Groenendijk 42.70 41.90
Grontmij c. 168.70 167.50
Hes Beheer 270.00 271,00
Highl.Devel. 14.00 b
Homburg eert 4.50 4,50e
Infotheek Gr 27.00 27.00
Interview Eur. 8,30 f 8.30f
Inv. Mij Ned. 58,50 58,70
KLM Kleding 36.30 36.00
Kuehne+Heitz 38.30 38.00
LCI Comp.Gr. 53.00 53.00
Melle 257.00 258.00
Nedschroef 112,90 114.90

NewavsElec. 11.90 12.10
NOG Bel.fonds 28.80
Pie Med. 13.60 13.60
Poolgarant 10,30 10.35
Simac Tech. 20.60 20,60
TextLite 6.20 6.80
Verkade Kon. 272.00 f 275.00
VHS Onr. Goed 20.10 19.80
Weweler 118.50 119.30

a=laten g=bieden+ex-div.
b bieden h .aten+ti-di».
c=ai-claim k=gedaan.b
d=ei-dividend l = gedaan-g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
)=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c okt 45,00 408 1,50 1,50
aegn p okt 100,00 327 3.30 3,40
akzo c jul 150,00 648 4,20 a 3,10
akzo c okt 160,00 513 4,30 a 3,40
amev c jul 55,00 593 1,10 1.00
amro c okt 95,00 300 I.ooa 0,70
amro p okt 75,00 305 0,60 0,60
buhr c jul 70,00 559 I,lob 1,40
daf c oki 60,00 818 2,70 2,80
dfi c aug 230.00 362 1,50 a 1,20a
coc c jul 290,00 505 25,00 24,80
coc c jul 315,00 299 4,80 4,10
coc c jul 325,00 516 1,50 1,50
coc p jul 305.00 485 1.40 1,50
coc p jul 310,00 291 2.70 3,00
coc p aug 305.00 467 3,80 3.80
hoog c jul 110,00 381 7,30 8,20
hoog c jul 115,00 517 4.80 4.50
hoog c jul 120,00 291 2,30 2,30
hoog c okt 110,00 573 13.30 13.10
hoog c okt 115,00 533 10,70 10.10
hoog c okt 120.00 581 8.00 8.30
hoog c okt 125.00 451 6,30 6.50
hoog c okt 130,00 441 5,50 5.10
hoog p jul 115,00 1237 3,00 2,60
kim c okt 50,00 877 4,10 3,50
kim c okt 55,00 293 2.10 1.70
kim c jan 50,00 371 5.60 5,50
kim c jan 55,00 381 3.40 3,10
kim p okt 50,00 402 2,30 2.59
nip c nov 100,00 550 0.80 0,80
nlq c feb 97,50 400 1,20 a 0,80
phil c jul 40,00 555 1,20 1,10
phil c okt 40,00 1004 3,10 3,00
phil c okt 45,00 347 1.20 1,30
olie c jul 130,00 329 11,00 11,80
olie c okt 130,00 412 12.20 13.40
olie c okt 140.00 1184 5,80 6.30
olie c okt 150,00 573 2,30 2,50
olie c 091 105.00 293 37.30 38,40
olie c o9_ 135,00 655 19,20 20,00
olie p jul 130.00 886 0.40 a 0.20
olie p jul 140,00 1284 2.00 1.80
olie p okt 120.00 300 0,70 0,60
olie p okt 130.00 561 1.80 1.70
oüe p okt 140.00 580 5.50 5.00
unil c jul 140.00 823 4.30 4.20
umi c okt 140,00 361 8,10 8.00
voc c jul 50,00 295 1.60 1.40

Nieuwe ramingen Planbureau

Werkloosheid
komt lager uit

Van onze parlementsredactie
j;N HAAG - De werkloosheid zal dit jaar gemiddeld op
5000 mensen uitkomen. Dat is 15.000 lager dan tot nu toe

Volgend jaar zal de werkloosheid verder dalen tot
"tiddeld 390.000. Het Centraal Planbureau (CPB) zegt dit in
'üWe berekeningen over het verloop van de economie. De

zijn gemaakt ter voorbereiding van de macro-
komische verkenningen, op basis waarvan het kabinet de
froting voor 1990 gaat maken.

Bij de berekeningen tekent het CPB
wel aan dat er enkele onzekerheden
zijn. Zokan de demissionaire status
van het kabinet wetgeving vertra-
gen, met alle financiële gevolgen
van dien. Voorts blijven er talrijke
claims voor beleidsintensiveringen
boven de markt hangen nadat de
begroting is gemaakt. Deze zullen in
de kabinetsformatie tot uitdrukking
komen en daarna eventueel in het
kabinetsbeleid worden opgenomen.

IPens het CPB groeit dc econo-
jjdit jaar met 4,4 procent. Dat isjK>rocent meer dan tot nu toe ge-
J}t- Dc gunstige ontwikkeling is
J^l toe te schrijvenaan dc sterke

f'lg van dc export met 7,5 pro-
als gevolg van een groeiende'Idhandel. Bovendien valt dc

"■koers hoger uit, zodat produc-
■ Uit ons land op buitenlandse,

"Uen goedkoper worden.
'r 1990 verwacht het CPB een
Jjomische groei van 3,1 procent.«er lag dc verwachting op 2,75
>ent. Door dc gunstige ontwik-
*_ kan het financieringstekort

1 dc overheid in 1990 uitkomen
">5 tot 5 procent. Gestreefd werd
een tekort van 5,25 procent.

Het CPB is er bij de berekeningen
voorts van uitgegaan dat de uitke-
ringen ook in 1990 bevroren blijven
en dat in het kabinetsbeleid niet
meer dan koopkrachtbehoud wordt
gegarandeerd. Wel is rekening ge-
houden met een iets aantrekkende
inflatie en met een iets sterkere stij-
ging van de cao-lonen: 2,25 procent
in plaats van 1,5 procent.

De sterkere groei leidt tot hogere
belastinginkomsten voor de over-
heid. Bovendien leidt de stijgende
dollarkoers tot hogere gasbaten. Die
tesamen tekenen voor een meeval-
ler van 2,3 miljard gulden. Dit be-
drag is verwerkt in de verdere da-
ling van het financieringstekort.
Overigens zal een aantrekkende in-
flatie ook tot hogere rijksuitgaven
leiden. Het is nog onduidelijk hoe
de dollarkoers zich in het komend
jaarzal ontwikkelen.

economie

TV-10 overweegt
uitgifte aandelen

Van onze redactie
economie

[>EN HAAG -TV-10 wil
"et benodigde kapitaal
|verkrijgen via de Am-

'tterdamse effecten-
". urs. Het televisiesta-
tion van producent
"oop van den Ende
'enkt daarbij aan de

van aandelen
een tientje, waar-door een groot aantalNederlanders meteen

'en soort lid van de
"üeuwe omroep kunnen
borden. De woordvoer-
der van TV-10, Eve-

raars, bevestigt dat er
gesprekken zijn met fi-
nanciële deskundigen
van onder meer Ventu-
re Capital Investment -
een van de financiers
van TV-10 -en de Am-
robank die de beursin-
troductie zou moeten
begeleiden. Met de ver-
koop van aandelen en
een beursnotering zou

TV-10 zowel een solide
financiering, als een
grote betrokkenheid
van een breed publiek
nastreven. De woord-
voerder van de Amro-
bank kan echter nog
niet bevestigen dat po-
gingen om voor de ge-
plande eerste uitzen-
ding van TV-10 op 28
oktober met een aande-

lenemissie te komen,
serieus is. Ook Everaars
van TV-10 houdt wat
dat betreft een grote
slag om de arm en heeft
geen enkele behoefte
nadere details over de
plannen naar buiten te
brengen. De plannen
voor de uitgiftevan aan-
delen lijken vooral inge-
geven door de finan-
ciers van TV-10. Een
beursintroductie bin-
nen enkele maanden na
het ontstaan van een be-
drijf zou echter uniek
zijn in de Amsterdamse
beursgeschiedenis.

Explosief
Vorig jaar bedroeg de gemiddelde
dagomzet niet meer dan 50 stukken.
„Dat is heel laag", aldus een banka-
nalist. Vanaf juli 1988 tot en met de-
cembervan dat jaarschommelde de
koers rondom de 300 gulden. Daar-
na ging de koers, onder invloed van
de verbeterde (staal)conjunctuur;
geleidelijk omhoog tot ongeveer 450
gulden, waarna in juni de explosie
plaatsvond. Er werden gemiddeld
600 tot 700 aandelen per dagverhan-
deld met sommige uitschieters naar
de 2500.

Volgens een woordvoerder van Hol-
landiaKloos zijn de koersschomme-
lingen „minder bijzonder dan het
lijkt". „De laatste driejaar is dat wel
vaker het geval geweest. Dus eigen-
lijk is er niets spectaculairs aan de
hand".

Nederland verzwijgt
regiosteun voor

Europese Commissie

BRUSSEL - De Euro-
pese Commissie pikt
het niet dat de Neder-
landseregering jaarlijks
137,5 miljoen gulden
uittrekt voor regionale
steunprogramma's zon-
der het dagelijks be-
stuur van de EG daar-
over in te lichten. De
Commissie maakte gis-
teren bekend dat zij een
formeel onderzoek naar
de steunverlening zal
starten. Dat onderzoek
kan uitmonden in een

klacht bij het Europese
Hofvan Justitie.
Het gaat om een potje
„regioprogramma's"
waarop de provincies
een beroep kunnen
doen als zij investerin-
gen in industrie, land-

bouw, toerisme of ande-
re diensten en infra-
structurele werken wil-
len stimuleren. Volgens
de Commissie is deze
steunverlening niet
aangemeld in Brussel
en alleen al om die re-

den in strijd met de EG-
wetgeving. Bovendien
betwijfelt de Commis-
sie of hetregioprogram-
ma geen aanleiding
geeft tot concurrentie-
vervalsing op de EG-
markt. Precieze criteria
ontbreken en er zouden
geen grenzen zijn ge-
steld aan de hoogte van
de steunbedragen. De
subsidies zouden voorts
terechtkomen in gebie-
den waar Brussel regio-
nale investeringssteun
ontoelaatbaar acht.

Aandeelhouders
RSV laten hoop

op dividend varen

ROTTERDAM - Hadden
houders van aandelen en
certificaten Rijn-Schel-
de-Verolme in voorgaan-
de jaren nog altijd de stil-
le hoop iets voor hun
stukken terug te zien,
gisteren op de nog jaar-
lijks te houden vergade-
ring van de al ruim zes
jaar in surséance verke-
rende onederneming,
konden zij die helemaal
laten varen.

Het RSV-bestuur, dat
overigens nooit de in-
druk heeft gewekt, dat
bij de afwikkeling van
RSV nog geld voor de
aandeelhouders zou
overblijven, moest giste-
ren een aantal tegenval-
lers melden. Hierdoor

zullen zelfs speculatieve
aandeelhouders (ze ko-
pen stukken RSV voor
enkele dubbeltjes) er
geen brood meer in zien.
Het Amerikaanse kolen-
graafproject heeft RSV
inmiddels afgewaar-
deerd tot een gulden. Het
was juist dit project (in
1987 nog een waarde toe-
gekend van 40 miljoen
gulden) dat aandeelhou-

ders nog een strohalmpje
bood om geld uit RSV te
beuren.
De onderhandelingen
met de staat der Neder-
landen, die alle gegeven
steun aan RSV heeft te-
ruggeclaimd, zijn in de
eindfase gekomen. Het
RSV-bestuur verwacht
dat het schikkingsvoor-
stel tussen RSV en de
staat voor 1 september

helemaal rond is. Maar
ook deze schikking geeft
de aandeelhouders geen
enkele kans op waarde
van hun aandelen. Wel de
schuldeisers, voor zover
zij niet de staat zijn, heb-
ben direct belang bij de
schikking en afwikke-
ling. Bestuurder C. van
Londen zei gisteren dat
aan hen waarschijnlijk
een voorstel wordt ge-
daan voor een „substan-
tiële uitbetaling op hun
vorderingen". Zelfs zon-
der de door de staat ge-
claimde 1,4 miljard gul-
den zit RSV met een ver-
mogenstekort van 163
miljoen gulden (eind
1988). De aandeelhou-
ders maken dus geen
schijn van kans.

Grillige koers
Hollandia

Kloos
Van onze redactie economie

DEN HAAG- De koers van het aan-
deel Hollandia Kloos, het bedrrjf
waarin de familie Lubbers een be-
lang van 60 procent heeft, schoot
vorige week met 22 procent omhoog
naar 608 gulden. Inmiddels is daar
weer fors wat af. Dinsdag bedroeg
de slotkoers 574 gulden nadat de
openingskoers nog 593 gulden was.

De oorzaak van dit opmerkelijke
koersverloop is speculatie. Een ge-
ring aantal beleggers hoopt er ken-
nelijk op dat Hollandia Kloos als-
nog een aantal miljoenen guldens
van Kuwait Airways binnen krijgt.

Omdat de omzetten op de beurs in
het aandeel Hollandia Kloos be-
perkt zijn, leidt een kleine vraag al
snel tot een aanzienlijke stijgingvan
de koers.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 28-06-1989 om
14.00 uur brj de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.440-/ 26 940-
-vorige ’ 26.280-/26.780; bewerkt ver-
koop ’ 28.540; vorige ’ 28.380 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 340-/410 vorige

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

Amer.dollar 2,15 2,27Brits pond 3,33 3,58
Can. dollar 1,79 1,91
Duitse mark( 100) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12Austr. dollar 1,64 1,76
Jap. yen (10.000) 152,25 157,25
Ital. lire. (10.000) 14,90 16,30Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,28 1,46
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100) 128,75 133,25
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.OOO) 1,69 1,84Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,75 51,75
Joeg. dinar (100) 0,01 0.03

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,21475-21725
Brits pond 3.4555-4605Duitse mark 112,685-735
Franse franc 33,190-33,240
Belg. franc 5,3825-3875Zwits. franc 130,965-1,015
Japanse yen 155,36-155,46
"Ital. lire 15,575-625
Zweedse kroon 33,305-33,355
Deense kroon 28,925-28,975
-Noorse kroon 30,965-31,015
Canad. dollar 1,85275-85525
Oost. schill 16,0050-0150
lers pond 2,9990-3,0090
Spaanse pes 1,7680-7780
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,6775-6875
Hongk.dollar 28,35-28,60
Nieuwz.dollar 1,2700-2800
Antill.gulden 1,2250-2550
Surin. gulden 1,225026500
Saudische rial 59,00-59,50
Ecu gulden 2,3320-3370

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 197,00 197,40
id excl.kon.olie 192,70 192,60
internationals 195,20 195,90
lokale ondernem. 201,50 201,50
id financieel 143,50 143,40
id niet-financ. 258,70 258,90
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 253,00 253,50
id excl.kon.olie 237,00 236,90
internationals 256,30 259,10
lokale ondernem. 246,50 246,50
id financieel 183,00 183,00
id niet-financ. 307,50 307,70
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 190,60 190,30
internation 196,60 196,40
lokaal 189,60 189,30
fin.instell 151,40 151,50
alg. banken 148,70 148,70
verzekering 153,20 153,20
niet-financ 201,90 201,50
industrie 191,10 191,10
transp/opsl 246,40 245,10

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatstenotering van de zelf-
de dag):
Akzo 151,20(151,20)
Kon. Olie 140,80-141,30 (141,30)
Philips 39,40-39,60 (39,60)
Unilever 143,00-143,10 (143,10)
KLM 51,00-51,30(51,30)

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 2521.62 1190.98 211.30 972.70
Hoogst 2531.87 1195.83 212.48 976 87Laagst 2485.77 1172.06 209.34 959.08
Slot 2504.74 1178.85 211.30 966.11Winst/
verlies "21<33 "13-74 -°-47 "831

" Viereneenhalve kilometer is de lengte van dit kunstzin-
nige geluidsscherm langs de A-28 ter hoogte van Harder-
wijk. Volgens demissionair minister Smit-Kroes, die de
plexiglazen gevel gisteren opende, is dit momenteel het
langste scherm in Nederland.

(ADVERTENTIE)

~ MIELE KEUKENS, II
DE MAATSTAF

VOOR SCHOONHEID
EN KWALITEIT 1

r_^pjjfcj^f» a»/; flgf rT______^l9__i_____l "■ ui ' ■
eJ_____T' ' "*1B_1~"*" IfP " lsl_H_ry__yi'T ___!■Pjjajl. " ggs _B_Pkhw Ifi S__r___3___i_^ 1 I ___Pii _ _r____________ üü «s_f_K»K^v?-^___-l_____B___>j__i _BP^_____«_____. 8__■______ E__B >_S_f_r_ <w*,l>s__________^^_l'_r^_____iS_____________^Hn waf jaffjgji "^5-1dH __H____?i^!S^__^_3__K___l

,_----__M__m____^_B__^__Bi r
________________ w__r i_ w _■

Miele-Keuken-Centrum

Heerlen: Breukerweg 3. Tel.: 045-719700
(industrieterrein "In de Cramer")

Doorzichtig scherm
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ITARZAN? KING KONG? SUPERMAN?! !T*_T__. ■■Bf__HlI . . "__-I NEE. TB INSPECTEURFRANK DREBIN! |CT_WMr- ~ l-Wr<**>i*^s

"^*ï Limburgs Dagblad

jipiccolo s

'En morgen gaan we onze nieuwe auto ophalen. I
JU & een nieuwe. Maar daarvoorkwamen wij nog een vrij groot fbedrag tekort We klopten dus aan bij de mensen van de I
Hm f[< CMVBank En noggeen twee dagenlaterkonden wede auto

ifcrjV Jrafe_ *>>yÈk: CMVBank iser nietalleenvoor de nieuwe auto. Ookvoor de
vÊa\aaaa\\\ __' ._P caravan, een verbouwing en elke andere grote uitgave. We

S" I 4r* B_T*„_.'> werkensnel.discreetenberekeneneenschappelijkerentedie

fl ' 'v
.l|f Van 17.00-21.00uur en zaterdags van 9.00-13.00 uur: 06-0227272.

V^ GELEENSTRAAT 9 HEERLEN

x^v^j&illMiiy|viP'yyCmflilni_U.ifflH5 THEATERS IN 1
W^k \ Do. 29 juni t/m woe. 5 juli
al NEDERLANDSE PREMIÈRE!! =

V>9 Oe Police Academy fl WUK_____i______ ___ '"u^'f 'n& __^Pi HL__-
Bifl huid van

F_____ __T e"soooc'- .~_<_fi _________l

__l k _____^K_EffS_^'. ' '■"" *. WM

____*___ H_ —_L __-ir_-' ■■ '_u' m_ l_^^^flF :
__*___ j4v__^ ___9^__V^ *"" *
B__fl_ ' J******* ? '." i^S^>W^ESi^'T*"*--"
Ekfl _____g^|f#,l ~.„-,

jyn^t cSSSwip^______i
Ïm_S Vu lllibr^^H
SjjEECu Dag 2.30-7 30-9.30 uur. Za., zo. ook 4.30 uur.

■PET SEMATARY
De nieuwstevan STEPHENKING
Sometimes dead is better!
Do., vr, ma., di. 2.15-7.00-9.15 uur._ Za. zo. 4.15-7.00-9.15 uur.

f&^ECj Wo 7 00-9 15 uur.

UT IrV-H MEL GIBSON. MICHELLE PFEIFFER en
M_EJ_D KURT RUSSEL in

jTEQUILA SUNRISE
en avontuurlijke mix van gevaar en

Kff3 3 hartstocht. r_Q|oo_v.ta c_l
__._&____ Do

■'
vr- ma " di 2.00-6.30-9.00 uur.E«hcH Za ■ z0 4 00-6.30-9.00 uur.BnW Woe. 6 30-9.00 uur.

■ BEKROOND MET4 OSCARS!!
K ï DUSTIN HOFFMAN en TOM CRUISE in

M l RAIN MAN Ui* AL
E ■ miPQtavr-aiol ________

■J E ■ Dag 2 00-8.30 uur Za., zo. óók 5.00 uur.

e 9rootste triomf is niet om te doden, maar9 om te laten leven.

" DE BEER AL
J Za., zo., wo. 2.00 uur.

K) Alleen hun moeder kan ze uit elkaar houden.
F TWINS AL

! Met: ARNOLD SCHWARZENEGGER enK DANNYDEVITO __, .[JLII OOUr _-BtQ|
3 E Dag. 2 00-6.30-9 00 uur Za , zo. óók 400 uur.

Een tekenfilm van Steven Spielberg
1 Nederlands gesproken en gezongen._■ ■ EEN AVONTUUR METEEN

M E STAARTJE AL
a^Ê Za, zo, wo 2.ls'uur

' VERWACHT
E 'PLATVOET EN ZIJN

3 E VRIENDJES*
F *THEY LIVE*

\M E *ROADHOUSE*
M E*3 FUGITIVES*

Te koop aan de kassa
I Bioscoopbonnen van ’ 10,-en’ 15,-.

■ ■W-_H_MBW-BHM_BWW^WB_ I'BJPBT^WBW9i_PW^^Pff>PI ■

______P^^3______

I STADSSCHOUWBURG MAASTRICHT
1,2,6,7,8 september 89, 20.00 uur

toegangsprijzen ’ 45,-, ’ 40,-, ’ 30,-
-voorverkoop start vrijdag 30 juni
bij het Generaalshuis 043-293828
en het VVV-kantoor 043-252121.

11111111111111111111111111111111111111111111111l
Ligt uw hart in
Limburgs natuur?

_flv_J

%
ff

Bel of schrijf:
Stichting
het Limburgs Landschap
Kasteel Arcen
postbus 4301

5944 zg Arcen
telefoon 04703-1840

lllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll

Epilepsie
en Sport?
Zet jezelfniet

buitenspel
Steun de
collecte

26 junitot 2 juli

Giro
34781

NATIONAAL EPILEPSIE
FONDS/DE MACHT VAN

HETKLEINE
Postbus9587

3506 GN Utrecht

■ I^l l.t] 111(1 _._.!<■

_»_»jb| ■&,j| Bfeïïj !■ _-bi ;B^| {

-___m________M -_-_r_______!.._'
..■■

'^awpcry- TlHffi_________
BufflßüOffl :::::--::r :^_^T 8 |WBH

-: jffl

De 2 literFord Siërra's hebben een 'harttransplantatie' on- teerd. En hydraulische klepstoters. En een elektronisch levert, is hij zeer economisch in benzineverbruik. En hij
dergaan. En metsucces. Zezijn voorzienvan eencompleet ontstekingssysteem. En dat allemaal voor de oude prijs. voldoet natuurlijk aan de strengste milieu-eisen,
nieuwe Doublé Overhead Camshaft injectiemotor, kort- Belangrijker is echter wat u er aan heeft. En dat is Alles bij elkaar genomen is de nieuwe Sierra met
weg een DOHC-motor. nogal wat. U rijdt soepeler en trekt sneller op. Want de DOHC-motor tot in details afgestemd op rijplezier.

Vrijvertaald betekent ditdathij isuitgerust metdub- nieuwe motor reageert sneller op het gaspedaal. Misschien ziet u dat er aan de buitenkant niet aan af.
bele bovenliggende nokkenassen. De motor is gekoppeld Dankzij de nieuwe versnellingsbak schakelt u (nog) Maar u voelt het onmiddellijk zodra ver in wegrijdt,
aan een nieuwe versnellingsbak en levert uiteindelijk 20 gemakkelijker. De nieuwe motor is vrijwel geruisloos en Voor een proefrit bijvoor- ,__Ï_'_»3B___l
PK meer dan de oude, namelijk 120 i.p.v. 100.Bovendien trillingsvrij waardoor bijvoorbeeld een zacht muziekje in beeld. De Ford Dealer houdt
zijn er aluminium crossflow cilinderkoppen in gemon- de auto aangenaam hoorbaarblijft. Hoewel hij meerPK's graag de deur voor u open. FORD SIERRADOHC

ledere Ford is 6 jaar gegarandeerd tegen doorroesten van binnenuit. Over de gunstige Ford Credit financiering, de levenslange garantie op reparaties en Garantie Extra zal de dealer u graag informeren.

Autobedrijf KONINGS. V Automobielbedrijf ...Jni^iïVpp Automobielbedrijf
Van Naaren ""«■■,-

JOS BOGMAN B.V. AU"Sf"TER JOS BOGMAN B.V. c«B_m
Heerlen BV iaarJ Sittard b.v. feijts b.v.

Wethouder Sangersstraat 7 Rijksweg-Zuid 90-100 Hamstraat 70 Beatrixhaven s

SC^__'hpp°_„25 wTrïZl Mgr. Vranckenstraat 20 BEEK SITTARD KERKRADE MAASTRICHT6415 AA Heerlen 6418 CH Heerlen oittadi. - t nnu -_._, ~„_. „ ->-___ _ «_ ■»"»
tel. 045-721152 tel. 045-410155

T

, .SlTL___._n__ Telefoon 04490-75353 Telefoon 04490-15200 Telefoon 045-423030 Korvetweg 20-22
Telefoon 04490-16046 Telefoon 043-632555^>/
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■ _#"__ __"__ _P__ ■■■■& JM ■ I^. ■ _^__ 1 "^P_| Hk* _9_k ____ _B_l__t
■ al ■ IWI ■ M^B ' 9 BR R_K____o__ll_ff- _■ fl_____ r. "__»*»» ___ ___

Ll__-.____ _AiMo.i_i»__ OQ T_R>- fc- voor dames, heren J[ 1 I
tieren ZUlnciJdülVS van 69.50 nu __-^« f W pr en kinderen,

a^ o.a. bikini's Q OO _fl B 3

Katoenen-en spijkerpantalons 29.75 Herenschoenen ""maten 40 t/m 46 in de kleuren *mm\*m
éP% -f% |M bruin-zwart ■€«] /■%

K Sportbroeken va 3.95 .wmmÈ. *"&m" oa.iu
Jl _PW ____■ ___■_. ■____ _____> ___-_i l_r Ijf _M^ ■_■_> £§__

__ _>__
Sportshirts 990 HENDRIKS tiflfe

j va 9.90 Sporttassen 9.90 | , O
L * . GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! T^^^^f^W
__k_m_.__kl__ii_.___. rnlrlron nihHlnnc €fc Cfeflfc HEERLEN, SCHELSBERG 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. enTofRf._
PameSDIUUScSj rU-VKcll, pdllldlUllo V.a. '^S0m -«üüF %JF SITTARD, BRUGSTRAAT 1, tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. I gratis!

t

wm\Kenners maken graag 'n rondje langs ëe__.^
rv' J;l __ i i i i _. iV ° r* il o'-^-.!! ° ■ 7. 5Hl dekelderrestanten van Gall & Gall. a s___z_

, -—-«■»_, _. """""*>_. —^">_ ..<-__.*^,w - —"w ,---"'""--_ "~" '--.. Fc ■ Freixenet cordon negro
__**"*^',^l %%, ~_T* ik "X "^H. i ofcarta nevada 1 OQ£J__H___^^^__"J^^Pvr^_'___r___^7o I . __j^^*>^^^ ■■■.■'■■■ ,%. ... ■■■■ ' ■■St. _&l :_.:..:::-?Sj. ■-::'vs_ I _X __/

IS _^^^^^v^V^eïV b. e
" r\J^f^' i. 18^ -^"' iffi mfè» '..?** :^B Htoilr^ 'M -<^ _?* ||§l 1 u f .k' t _f.C

______ - Si '.^ \ * ..■■ t . «gÉi ._____? I fSyJ * vieux *___?^^_i _v _____B____'%_H __. __^_ÉÉ____. _p ____ bbbt ' __ü_Tifiiiiii__iin : _la lil. ________ ; _H M. -: ■" _miiii«_ a_J' _^
__:": ::: __ Uk 1 l___u ___*.! H___ _M_ -_i B_ __B Hl_ __.__■ __.% Ü§k __P_ _—^^^,__^_i_"_^_^_m_^_b_h

■lil wÊÊLm _____ Bfl ü___i ___9 ___H_E Lal ______P Ballantines whisky
lp |», _a met gratis glas 0^95

>-¥l____l__-___! I ____^^^^^_B__l __B^i_T^\_ ■ isE***'*... ____^=-____E

■^^-■-■■"-h-É-"" Aanbiedingen zijn geldig t/m dinsdag 4 juli 1989 (zolang de voorraad strekt). Voor het dichtstbijzijnde adres, bel: 02503-60555. __BBi 0,7 liter _»__. _y "

WAM AARMfiE /^^^S'1 VAN HHnUIUC //sBi?ïw> 579 4s_£_3i_3__k_r___-_ ________________k. ■ ■_■____-■_.* !__^___. 1i y 1 pa72oml- /a 1 S^_KÜF___aii fl_____p_r___F_r__r* i __r__fl_____- *!&»**& j i_b_s___________ï iMllrflrH\ Unn_fó9_R_w' tv g S^l^üiMi■wlwt"l-iïlw wVwri j^mm%q ft 1 _fi_S__sßli

|# II n__l II H'lü «fe .. ** <**<*_> V / Buttercookies L_■ mII Hl l__N_M __Plml£: " +$*& T * W WY blik 454 gram

diepvries, Jm Hfl^fl^W ~. C_M il»_*JfSSl± 1000 gram f^ llll^^ _MH. _F vfld69 s"s mjf H __pSB_SB. m \ *^ ■ W

Nieuw ZeelandseGranny -igg Kf' Ribkarbonade gaï <È '^W^ÊBr^^'iaaaaaW __C^LI; Os?*5— ir* k sbr T'ëtH 5^,rites ww /1■—' ~I—_ ■■«"__r_____w_iftiis__^^ 1 Jng ffAffw ’—P%wn.in^ en 9eldi 9 t/m za.l juli 1989.Zolang devoorraad strekt. __.____■_■■ ff_o_ll_%O l_ i A4_l __>_-■__-> .ü** *Vfffffff)f ’"peze—bied^enz"n niet - MINI'PRIJS&|^4AX["KEUS 6
HIER VINDT U JAC. HERMANS " BRUNSSUM Heugerstraat 1. " ELSLOO Stationsstraat 110. " HEERLEN Apollolaan 22(winkelcentrum HetLoon). " HOENSBROEKAkerstraat 282-286. " KERKRADE Hoofdstraat 91. «SCHAESBERG Prinsenstraat 52.

" VAALS Sneeuwberglaan20.
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Donderdag 29 juni 1989 " 10Limburgs Dagblad

IN LIMBURGS GROOTSTE WONINGINRICHTING
_____ ________[ _________ ______ _____ _____ _____ ___________________________ __________ _____ HV ______ _____ ______ _____ __H ______

_-__.
_____ ____T _____ _________ _____ _____ ________ WW^r _______l _______ _______! _______ _____ ___T

_______! mr _____ __■ I _____P___l ____■ _-___. ____V ______! _________________M ___r ___l _■__. __■ _-___ ____. __H __■ ______ ___r _____ __■ _____ __________________! ___^ _____ ____L _^_fl ___■ _■ ____! ___■ I ____l -HhH-H.

MCT ENORME KORTINGEN
i_^_^/_^__s^'^S^fc^i^eEo^^BKï____O __Q-^—^."r_ '^—-s/»_^sfös&W/f//___mM_,^_S<- flllm^-_Wfi.__Jm_lLl^vQ!
*" - / I I \\\9v\\\ \. V'1 'OA_ G"toe-anVtaCfdeZ-e \ W^^P^^l_lfil^^^^_*_HPÉ-_i

ÜIPÏMSB_sfm^_HJE_re^H^~FOßßo7aßADE TAPIJT^^bÉrGOSSI BOUCLÉ TAPIJT 1^"INTERTEST "SOIREE" j
KfiWHÏ "J-terug f_i lUMmJs. Kost eldefs 298,- iHMmïS- Elders 98.-Onze prijs f^M"" |Umj}^ Hele voorraad 279,-Nu »
_7W_f__f_H_T " Kleur rooc Normaal 430,- AA I?TO|M Hele voorraad nu #Vf " IvWJüf Gratis leggen W%#B lv__3lH? -I /O _____>! _€_■__ O-Okwfll eerdan I KM --WUMk- ■ f wb wmj9.& \\_?s__^l'2 PRIJS 1 AM
mj^ 50% KORTING Nu ■ WWB jsgM|p Gratis leggen .r

.__Sßjil, Gfat'S 'e"en r^^
W^ BERGOSS $®É- DESSO lllÊ* LOUIS DE POORTERE
SS»».: KAMERBREED TAPIJT ffiKfti. KAMERBREED TAPIJT |mB^ VELOURS g-- | J -*-MJTa
_ffi_E>- Dit bekende merktapijt kost normaal 69,- l.[ffi„N*- «Jute rug lUnaUft Zeer mooie pasteltinten WÊÊÊÊÊÊÊÊ " 5o v ''£(_»___
H_____tl£ /___../ ir/M-iTi _.i/-4 __ ____. I _____*__£■ " 5 Prachtige kleuren f ._PHI% Normaal 149.- _^\ _^_k i ~:«®£^m * Zto£>°crn t=L>'IMI' KORTING - |ffi3| Normaal 1099,-Onzepr, JS /t}.- CT3| 30% KORTING! l ";3irjMfcy__J-*~!*-WJ-Jw^f^^^**^'^ _BBss__<§s f __S»S______________ _____H____P- '"* - __ ■ w _■ _l _1_Kt HI _K ___ __■_ bk ___l ___T

HONDERDEN KARPETTEN VAN IOUISCte y^|^^^^^3M^É| |ehelu<OMl_.E_TE *""LED,KANT

NU MET 30% KORT ING H^-*^ # 2 Verste ibare lattenbodems _,_ ,__
mb h ___■_______________________________■____-_-_-_-----_■■_■■■■■■ " 2 Rawi merkmatrassen met een schitterende P

355- ZEER FRAAIE SATIJN STOFFEN , 2mÏÏSië^rtrek
,4ox2ooc_ f 5j0."

,70X240_nvan5,0,-voo, t-H-V-f. Normaal29,9o .. _ "2Ta,e">eS If OQ^(//^^ ■■#%_■ T _/| [jK 160X200cm 845.- 180X200cm 895.- _______ 525.- 50% KORTING nu 1 4.»0\^^//// 200X300cmvan 750.-voor %#.^B^#_l BP^r^ifl StTTawjH l__¥_Ti_____i U_-
RQ'> - ZWARE DRALON VELOURS t^jM|^^^|jgj^^^|MÉV^o

240X340cm van 1025,-voor \/^%/ M | OVERGORDIJNEN JAffA ,^^^^^^^^^^^^^^^^—"
Alle kleuren voorradig IQSfJ SCHUIFDEURKAST^i-l—'^o^»

VERTIKALE P.V.C. Ongekende prijs van 32.50 Nu voor slechts IW.WVS MET OF ZONDER f|H|n^r 89mm LAMELLEN " SPIEGEL.
;JPUH|§ llf f " vochtbestend^ bestend KAMERHOOG OVERGORDIJNEN nrl"T^^cd :

M Als^lamdecólatie of Uitlopende dessins. KfJO/n KORTINH # 55" k É__É jÜJjj^p scheidingswand Alle prijsklassen. Nu zelfs tot OU /O l\wn I 11.1V3 II II | ■ M H

VBiHfli II aamb'eed,e
»*rans ELVO VITRAGES MET LOODVETER 7Q__ -P IK_^gS_^^liili ''cm \ll~_ Meeraan 50% korting g *_H rm «'Sfedf HU■ i44cm I^O." _T_lm_J ___■_-■— __P IVP»n. Jiil^_^t 9SO- 180cm hoog van 23,-voor V#«^_r^# lll*\*\ T] f-^

l^^^^fcriliiiiSH 239cm 320." T O Méerpr.js 1 spiegeldeur 99.- '"""''""''^^^f^^x^^_Üi,. M^_M_^___&. _4 286cm 380- 260cm hoog van 31,80 voor l-baV/X/ GRATIS BEZORGEN EN MONTEREN.1 I ' *- -_je
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Fenieten
'M wordt donderdagavondr genieten voor de 15.000
ügravenaren die aangeslo-
pn op de kabel. Zoals ge-
melijk wordt ook dan weer
raadsvergadering recht-

efcs in de huiskamer ge-
cht. Zijn veel raadsleden
'gaans al veel te lang van
i donderdag kunnen kijkers
r eens een echte marathon-
meemaken. Op de agenda
«en namelijk maar liefst 24
"jfce agendapuntjes. Goed

' nachtwerk. Want tien
'Wapunten kunnen nor-
W gesproken niet voor mid-
"tacht afgewerkt worden in
Landgraafse. Raadslid Jo-
T'rijbels heeft de bui al zien

'komen. Hij heeft met het
dement van orde in de hand
College gevraagd de verga-
'ig na drie uur af te breken
°7n desnoods de volgende
I'Verder te gaan. Dat zou nog
'een historischmomentzijn.

frikaans
'iet alledaags. De Parochie
vervatius in Vaesrade die
j*r dagen 50 jaar bestaat

*" in de 50-jarige kerk ko-
*üe zondag een Afrikaanse
'■ Het zangkoor St.-Joseph
Üocholtz zal de beroemde

fea Lubba ten gehore bren-

'" „Omdat alle mensen, alle
'uren en godsdiensten eigen-
! samen zouden moeten ko-

ll. in die ene parochie",
./t de parochie ons. Dat is

' eens opbeurende taal. De-
Wiertz zal voorgaan in de

**t die op zondag 2 juli om
'O uur begint.

Nieuw

ie nieuw is in Heerlen (dat
eggen wie hier nog niet zo
geleden is komen wonen)
nu wat leren over de ge-
denis en de ontwikkeling
ie stad. De Volksuniversi-
ieerlen heeft namelijk een
is georganiseerd voor de
taande herfst, speciaal
de nieuw-ingezetenen over
aspecten van Heerlen. Er
t drie avonden 'les' gege-
*n er is een wandeling on-

ï -iding van een hostess. Dus
!* onder deskundige leiding
Wis wn maken met Heerlen,
«fifzij neme contact op met de
universiteit S 045-712106.

Universiteit
I_t> hebben we er één cursus
Viï^haald, maar er is natuur-
■L een enorme veelheid aan
IC !e(ijfc goed dat de Volksuni-lIL. teit wil overdragen aan
lt.leder die maar leergierig is.
EL zijn zoveel cursussen dat
K* krant te klein zou zijn om

.ft te vermelden. Daarom
i*1 de Volksuniversiteit zelj
>i( krantje gemaakt. Wie dus
[^ -eten wat er allemaal te
ij hren valt' dan moet hii °^(i tslist die krant aanvragen
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" In het Rodastadion in Kerkrade werd gisteravond druk geoefend voor de openingsma-
nifestatie van het elfde WMC die morgenavond plaatsvindt. Regisseur Chris Bos schaafde
gisteren nog heel wat bij. Foto: FRANSRADE

Kerkrade heeft zin in WMC

De laatste
instructies

Van onze verslaggever
KERKRADE - „Heren muzi-
kanten, daar alstublief aanslui-
ten. Jullie met die vlaggen
moeten doorlopen en die vlag
strak houden. Er is nog een
vlag bij die hangt als een zak,
dat mag niet. Tamboers begin-
nen, schutterijen klaar staan.
Doorlopen aan de linkerkant,
niet stilstaan." De laatste in-
structies van Chris Bos, de re-
gisseur van de openingsmani-
festatie van het Wereld Muziek
Concours, klonken gisteren in
het Roda-stadion. De generale
repetitie werd gehouden.

Het geheel bood nog een vrij
chaotische aanblik. Vlaggen-
groepen die te vroeg het veld

opmarcheren, een heel muziek-
korps dat te laat komt aanzet-
ten, drumbands die niet gelijk
trommelen. Maar zo hoort dat
natuurlijk op een generale re-
petitie vooral als daar 12 mu-
ziekkorpsen aan te pas komen,
700 schoolkinderen, 300 danse-
ressen, etc. Vrijdag als heel Ne-
derland via een directe uitzen-
ding op tv getuige kan zijn van
de opening van het elfde WMC,
loopt het gegarandeerd ge-
smeerd.

Overigens zaten de zittribunes
van het stadion tijdens derepe-
titie gisteravond al vol met
mensen. Kerkrade heeft duide-
lijk zin in het Wereld Muziek
Concours, dat morgen begint,
dat is aan alles te merken.

Kom is veel te druk; maatregelen in voorbereiding

Verkeersstroom moet
om Simpelveld heen

Binnenbrand
in Kerkrade

KERKRADE - De Kerkraadse
brandweer is er gistermiddag
rond twee uur aan te pas moeten
komen toen in een woning aan
de Akerstraat de electrische slui-
ting van een diepvriezer zoveel
warmte ontwikkelde dat het
kunststof begon te smeulen. Er
ontstond een enorme rookont-
wikkeling. De diepvriezer mag
als verloren beschouwd worden.

Van onze correspondent
SIMPELVELD - In het gemeentehuis van Simpelveld ligt een
conceptrapport op tafel waarin maatregelen staan om de ver-
keersstroom van zon 10.000 auto's die dagelijks door de kom
van Simpelveld gaat, om te leiden. Daartoe moet een betere
aansluiting worden gemaakt van de Nijswillerweg op de auto-
weg en het centrum van Simpelveld moet verkeersonvriende-
lijker worden gemaakt.
Momenteel rijdt het verkeer dat van Vaals/Wittem/Gulpen naar
de Oostelijke Mijnstreek wil, vaak door de kom van Simpel-
veld. Om dat tegen te gaan wil Simpelveld een directe aanslui-
ting van die weg op de autoweg, met een moeilijker te nemen
afslag richting Simpelveld.

In de kom van het dorp (kruising
Markt, Rolducerweg, Dorpsstraat,
Pleistraat) zou een rotonde moeten
komen. De Dorpsstraat en deKloos-
terstraat, alsook het plein rond de
kerk zouden verkeersluw gemaakt

Autoweg
tijdelijk

afgesloten
HEERLEN - De stadsautoweg
(Keulseweg) in Heerlen wordt
vrijdag 30 juni aanstaande tijde-
lijk afgesloten voor het verkeer
dat van de grens rtchting Nuth
rijdt. Bij de oprit Irristenradeweg
(ter hoogte van Kerkrade) begint
de afsluiting en ze eindigt bij de
oprit Looierstraat in Heerlen.
Het verkeer wordt omgeleid via
de Imstenraderweg, Heerler-
baan, Maarten Luther Kingweg,
John F. Kennedylaan en Nieuw
Eyckholt.

De verkeersomleiding is noodza-
kelijk omdat de provincie onder-
houdswerkzaamheden gaat uit-
voeren. Vrijdag om 18 uur gaat
het genoemde deel van de auto-
weg dicht en zaterdag 1 juli
's nachts om 24 uur (of zoveel
eerder of later als noodzakelijk)
zal het karwei geklaard zijn.

moeten worden en bestemd worden
voor verblijfsrecreatie en er zouden
twee duidelijke routes moeten ko-
men voor het verkeer; één naar Eys
en één naar Bocholtz/Vaals.

Bus
Al langer is het busstation in de
Kloosterstraat een moeilijke kwes-
tie. ledereen is het erover eens dat
het busstation daar niet gehand-
haafd kan blijven. Maar waar moet
het heen? Bureau BVA uit Raalte
dat het rapport voor de gemeente
omtrent de verkeerscirculatie heeft
opgesteld is er duidelijk over: Oran-
jeplein. Maar het gemeentebestuur
heeft een besluit in die richting nog
niet durven nemen.

Wethouder Bèr Frijns van Simpel-
veld is blij met het rapport. „Het is
geen pappen en nat houden, maar er
worden duurzame oplossingen aan-
gedragen, daar hebben we wat aan,"
zegt hij.

Omtrent eventuele realisering van
de plannen zegt Frijns: „In acht tot
tien jaar zal er vooral in de kern
Simpelveld het riool verbreed moe-
ten worden. Dat kost al met al onge-
veer acht miljoen gulden. Die ver-
breding is nodig voor de waterbe-
heersing. Het mag duidelijkzijn dat
werkzaamheden in verband met het
verkeerscirculatieplan worden af-
gestemd op die werkzaamheden die
met het riool te maken hebben," al-
dus Frijns.

Drankvergunning
terecht ingetrokken

Van onze correspondent
DEN HAAG/LANDGRAAF - Het
gemeentebestuur van Landgraaf
heeft in januari 1986 terecht de
drankvergunning ingetrokken van
de Paradisobar aan de Europaweg-
Noord omdat in de bar prostituees
werkten. Tot deze conclusie komt
de rechtspraakafdeling van deRaad
van State die door Paradisobar-
eigenaar L. Reumkens was inge-
schakeld om een oordeel te vellen in
deze kwestie.

Reumkens, die nooit heeft ontkend
dat in zijn café prostituees werkten,
vindt het onbegrijpelijk dat de ge-
meente in 1986 tegen hem optrad.
Jarenlang heeft het gemeentebe-
stuur mij ongemoeid gelaten, zo
stelt hij. De toenmalige gemeente
Übach over Worms en de huidige
gemeente Landgraaf wisten sinds
jaaren dag"hoe devork bij de Para-
disobar in de steel zat, betoogde
Reumkens' woordvoerder tijdens

de zitting in mei. De bar had al der-
tig jaar een reputatie als bordeel.
Reumkens zelf, die in 1979 de
drankvergunning kreeg voor de Pa-radisobar, was ver voor 1979 al be-
trokken in de prostitutie. Hij was
toen eigenaar van de Play-Girl-
Club.

Dit alles doet niet af aan het dwin-
gende karakter van de Drank- en
horecawet, zo luidt de uitspraak van
de afdeling. „Als Reumkens prosti-
tuees in zijn bar heeft werken dan is
hij van „slecht levensgedrag". Dat is
een intrekkingsgrond. Als Reum-
kens reeds voor de vergunning van
'slecht levensgedrag' was, dan is de
vergunning in 1979 ten ontrechte
verleend en is intrekking gerecht-
vaardigd", besliste de rechtspraak-
afdeling.

De inspecteur voor de Drankwetge-
ving had zich tegen de intrekking
van de vergunning uitgesproken.

Nieuwbouw meubelbedrijf naast Limagas

Thereca Kerkade
naar Strijthagen

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Het Kerkraadse
bedrijf Thereca nv, een groothandel
in project-meubilair, gaat verhuizen
van Kerkrade naar het Landgraafse
industrieterrein Strijthagen. Het be-
drijf gaat naast het Limagas twee
hectare grond kopen. Met de ver-
koop van de grond is een bedrag ge-
moeid van 800.000 gulden. Bij The-
reca werken 125 mensen. Het pand
aan de Kerkraadse Sportstraat vol-
doet quaruimte niet meervoor The-
reca.

Wethouder Thei Middeldorp " van
Landgraaf is in zijn dagelijks leven
hoofd centrale inkoop van de Kerk-
raadse stichting ZVBM (Ziekenhui-
zen, Verpleeghuizen, Bejaarden-
zorg en Moederschapszorg). In die
functie hoorde Middeldorp dat het
bedrijf voorzichtige plannen had
om te verhuizen naar een industrie-
terrein. In eerste instantie nam The-
reca het voorstel naar Strijthagen te
vertrekken in beraad. Vervolgens
liet Middeldorp door zijn ambtena-
ren op last van demeubelgigant on-

derzoeken of deruimte naast het Li-
magas verkocht kon worden.
De koop is weliswaar nog niet geslo-
ten maar de Raad van Bestuur van
Thereca heeft voor Landgraaf geko-
zen. Binnenkort worden nog grond-
boringen ter plaatse verricht.
De gemeente Kerkrade werd on-
langs door wethouder Wiel Hein-
richs op de hoogte gesteld van de
verhuizing. Hij meldde dat Land-
graaf niet de bedoeling heeft om
Kerkrade onder de duiven te schie-
ten.
Een woordvoerder van de gemeente
Kerkrade liet gisteren weten dat de
gemeente wel gesprekken heeft ge-
voerd met Thereca over een vesti-
ging op het industrieterrein Dent-
genbach, maar dat het bedrijf toch
voor Strijthagen heeft gekozen. „We
vinden het jammer, hoewel hetvoor
de werkgelegenheid niet al te veel
uitmaakt daar Strijthagen op een
steenworp afstand ligt van Kerkra-
de".
Directeur Van derLinden was giste-
ren niet voor een reactie bereikbaar.

# Met een ongekende werk-
lust gingen de kinderen uit
Nieuw Einde aan de slag om
het schone zand in de zand-
bak te krijgen.

Foto: DRIES LINSSEN

Schone bak
Van onze verslaggever

HEERLEN - Zon dertig kinde-
ren uit de Heerlense wijk Nieuw
Einde hebben gisteren gezorgd
voor een schone zandbak op het
speelterrein aan de Tulpstraat.
De gemeente Heerlen zorgde
voor de aanvoer van schoon zand
en de kinderen vulden met
schepjes en emmertjes de krui-
wagens die naderhand door vrij-
willigersvan het jeugdwerkin de
zandbak werden geleegd.
„De zandbakken waren erg vies
omdat er honden in werden uit-
gelaten. Het vieze zand is eruit
gehaalden als dit schoneerin zit,
dan kunnen de kinderen uit de
buurt er weer in spelen. Door de
kinderen zelf erbij te betrekken
denken we de mensen wat be-
wuster te maken betreffende de
zandbakken. Ze zijn bedoeld
voor de kinderen en niet voor de
honden," aldus één van de men-
sen van het jeugdwerk te Nieuw
Einde.
Allekinderen diehadden meege-
holpen kregen na afloop van de
zandbak-actie een ijsje.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Een 19-
-jarige inwoner van
Brunssum is maandag
door de politie aange-
houden op verdenking
van het plegen van on-
tucht met een 9-jarig
jongetje.

Het voorval moet al in
mei vorig jaar hebben
plaatsgevonden. Afge-
lopen zondag echter uit-

Kind vertelt pas na
jaar over ontucht

te het jongetje zich te-
genover zijn ouders, na-
dat hij meer dan een
jaarhet stilzwijgen over
het voorval had be-

waard. De ouders van
het kind schakelden
meteen de politie in en
deze kon de jongeman
aanhouden.

Het is nog niet bekend
ofdeverdachte in meer-
dere gevallen ontucht
heeft gepleegd met kin-
deren.Volgens devader
van het slachtoffertje is
dat wel het geval, maar
de Brunssumse politie
heeft daarover nog geen
informatie. „Het onder-
zoek is in handen van
de recherche en loopt
nog," aldus een woord-
voerder.

" Zuster Maria Sophie, die
vandaag afscheid neemt van
het Hoensbroekse onderwijs.

Afscheid van
zuster Sophie

HOENSBROEK - Zuster Maria
Sophie Pijnenburg, beter bekend
als zuster Sophie neemt vandaag af-
scheidvan het onderwijs. Zij was ja-
renlang hoofd van de voormalige
St.-Janschool. Ter gelegenheid van
het afscheid is er vandaag van 17.30
tot 19 uur een receptie in de hal van
basisschool 'De Voeëgelsjtang',
waar ze tot nu toe waarnemend
hoofd was.

Zuster Sophie is een begrip in
Hoensbroek. De Helmondse kwam
er in 1955 te werken als leerkrcht
aan de St.-Antoniusschool en de St.-
Ceciliaschool, die beide niet meer
bestaan. Van 1960 tot 1961 was ze tij-
delijk waarnemend hoofd van de
St.-Janschool.

Terug
Na twee jaar in Velp en nog eens
twee jaar in Waubach (Mariaschool)
te hebben gewerkt keert ze in 1965
terug naar Hoensbroek als hoofd
van de voormalige St.-Janschool,
waar ze tot 1978 hoofd was. Toen fu-
seerde de school met de Petrus-
school tot 'De Voeëgelsjtang', waar
ze waarnemend hoofd werd.

Behalve dat, is zuster Sophie erg ac-
tief in het dekenaat Hoensbroek.
Maar dat blijft ze dus voorlopig nog
doen, alleen aan haar onderwijscar-
rière komt na 34 jaareen einde.

in gesprek
Imago
Omdat bewoners van de straten van
Brunssum tot Nuth, te weten: Maas-
trichterstraat, Trichterweg, Paters-
weg, Randweg, Churchillstraat, Sle-
perstraat en Houwerstraat ontzet-
tend belast worden door snelheid,
stank, files en geluid van voorbijra-
zend verkeer, hebben enkele bewo-
ners van de Patersweg/Randweg op
13 januari 1986 een verzoekschrift
gericht aan de gemeente Heerlen
om iets te ondernemen tegen deze
overlast. Niets gehoord hebbende
van de gemeente werd dit verzoek
herhaald. Ook een gesprek met wet-
houder Bos leverde niets op.

Later werd een brief gericht aan het
CDA, PvdA, WD en de partij
Geurts van Heerlen. Van deze par-
tijen evemin een reactie. Wat inte-
resseert deze partijeri immers de
problemen van honderden bewo-
ners aan bovengenoemde straten?
Laat de bewoners maar stikken in
de zeer hoge stankoverlast.

Frans Walkowiak, CDA, die een
stencil ontving van het comité is
achter de feiten aangegaan. Op 12
juni 1986 stuurde Heerlen een reac-
tie op de brief van januari dat jaar.
Een onderzoek door de gemeente
wees in 1986 uit dat de verkeersin-
tensiteit op de Randweg in het mid-
delverkeer was toegenomen met
zestig procent en het zware verkeer
met honderd procent. Waarom wil-
len de genoemde partijen niet hel-
pen en meedenken om iets aan deze
nare situatie te doen?
Zien we in Hoensbroek nog eens
politie het een en ander controle-
ren? Zou een radarcontrole op de
Randweg geen paal en perk kunneji
stellen aan de snelheden van 120 tot
140 kilometer per uur, ook door bus-
sen en vrachtwagens? Het is ge-
wenst dat de provincie Limburg en
de gemeente Heerlen vaart zetten
achter onze verzoeken. We wachten
al vanaf 1986. Fatsoenlijk en gedul-
dig.

Weet u trouwens, meneer Van Zeil,
waarom ik overal vertel dat ik in
Hoensbroek woon? Omdat ik ervan
overtuigd ben dat de door Heerlen
opgeslokte gemeenschappen belas-
ting mogen betalen, zodat in de kern
van Heerlen gepronkt kan worden
met nieuwe verzinsels.

(Brief van redactiewege ingekort)

HOENSBROEK Paul Vromen
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Enige en algemene kennisgeving

t
In dankbare herinnering delen wij u mede, dat na
een langdurige ziekte en met geduld gedragen lij-
den toch nog onverwacht van ons is heengegaan,
mijn dierbare levensgezellin, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, liefste oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Lenie Smeets
weduwe van

Eduard Pommé
levensgezellin van

Toon Kuijpers
Zij overleed op 65-jarige leeftijd, in het St. Grego-
riusziekenhuis te Brunssum, voorzien van het h.
sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Molenberg: Toon Kuijpers
John

Heerlerheide: José Mols-Pommé
Jacques Mols
Marco

Heerlerheide: Jos Pommé
Margriet Pommé-Bos
Familie Smeets
Familie Pommé
Familie Kuijpers

Heerlen, 27 juni 1989, Wannerplein 6
Corr. adres: Roebroekweg 9d

6413 CM Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 1 juli as. om 12.15 uur in de parochie-
kerk van St. Cornelius te Heerlerheide, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
begraafplaats aldaar aan de Kampstraat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van moeder
wordt gebeden op vrijdag 30 juni om 18.45 uur in
voornoemde parochiekerk, aansluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.

t
Tot ons groot verdriet moeten wij u meedelen dat
op 75-jarige leeftijd geheel onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

Jan L. Th. Simmers
echtgenoot van

Riet Eijsermans
Heerlen: M.H. Simmers-Eijsermans
Heerlen: John Simmers en Thea Wesolek

Pascal
Heerlen: Jack en Carola

Simmers-Garritsen
Bram, Silvie en Robert
Familie Simmers
Familie Eijsermans

6411 GT Heerlen, 27 juni 1989
Putgraaf 166
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.
Rozenkransgebed, vrijdag om 18.10 uur in de hier-
na te noemen kerk, gevolgd door de avondmis.
In de St. Pancratiuskerk te Heerlenzal deplechtige
uitvaartdienst gehouden worden op zaterdag 1 juli
om 13.00 uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons gedaan en betekend heeft, geven wij u kennis
dat geheel onverwacht van ons is heengegaan,
voorzienvan het h. oliesel, op de leeftijd van 73 jaar,
mijn lieve man, onze zorgzame vader en lieve opa

Harry Beaumont
echtgenoot van

Eugenie Willems
Buchten: E. Beaumont-YVillems
Holturn: Margriet Habets-Beaumont

Jos Habets
Bom: Marjo Daniels-Beaumont

Theo Daniels
Roel, Michel

Einighausen: JanBeaumont
Bep Beaumont-v.d. Bongard
Celine, Aimée

Grevenbicht: Frans Beaumont
Marja Beaumont-Renet

6122 CG Buchten, 27 juni 1989
Dorpstraat 73
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 1 juli om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Catharia te Buchten, waarna begrafenis op het
r.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk.
Avondmis vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in derouw-
kapel van het Maaslandziekenhuis te Sittard. Gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30 tot
19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

' Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij kennis dat op 78-jarige leeftijd is
overleden, mijn lieve man, onze vader, schoonva-
der, groot- en overgrootvader, broer, zwager, oom
en neef

Leo Vineken
echtgenoot van

Leny Reijnders
Hij was ons dierbaaren wij gunnen hem de rust die
hij verdient.

Kerkrade-West: M. Vincken-Reijnders
Eygelshoven: C. Bremen-Vincken

F. Bremen

' Kerkrade: T. Vinken-Vineken
L. Vinken

Kerkrade: P. Vineken
M. Vineken-van Oosterhout

Heerlen: A. Vineken
A. Schoorl
en al zijn kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Vineken
Familie Reijnders

6467 LJ Kerkrade, 23 juni 1989
Rukkerweg 162
De begrafenis heeft in besloten familiekring plaats-
gevonden op woensdag 28 juni jl. op de begraaf-
plaats te Simpelveld.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

f
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat
zij voor ons betekend heeft, geven wij
kennis dat heden vrij onverwacht van
ons is heengegaan, onze lieve moeder,
oma en grootmoeder

Augusta Maria
Schmitz

weduwe van

Nicolaus Beijleveld
Zij overleed op de leeftijd van 70 jaar.
Wij nemen aan dat iedereen met ons
meeleeft, daarom is er geen condoleren.

Kinderen en
kleinkinderen

Beek: Harrie, Leny
Beijleveld-Jansen
Pascal en Angelo

Beek: John Beijleveld
Sandra en Kelly

Beek: Piet, Hilda
Beijleveld-Coumans
Rilana en Marino

Itteren: Math, Maria
Beijleveld-Hensels
Marco en Nathalie

Munstergeleen: Stefan, Mary
Iwanowitsch-Beijleveld
Antoinette en Mario
Achterkleinkinderen
Roby en Darrin

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 1 juliom 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Martinus te
Beek.

De avondmis wordt gehouden vrijdag
om 18.45 uur in voornoemde kerk.

t
Bedroefd om zijn vroege heengaan, maar vervuld
van fijne herinneringen, geef ik u kennis van het
toch nog onverwachte overlijden van mijn lieve en
zorgzame man

Joseph den Exter
echtgenoot van

Lenie- Lenders
Hij overleedvoorzien van de h. sacramenten, op de
leeftijd van 67 jaar.

Lenie den Exter-Lenders
6129 AH Urmond, 26 juni 1989
Nederheidestraat 42
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 1 juli as. om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Michael te Berg a/d Maas, waarna begra-
fenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk.
Avondmis vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Josephis opgebaard in derouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Sittard. Gelegenheid tot af-
scheidnemen dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indienwij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid geno-
men van mijn man, onze vader en opa

Daniel JozefKleijkers
echtgenootvan

Elisabeth Ruijs
"ü 23-10-1906 t 27-06-1989

Kerkrade: E. Kleijkers-Ruijs
Bocholtz: Odilia en Ton Franssen-Kleijkers

Mare en Simone
Familie Kleijkers
Familie Ruijs

6462 HC Kerkrade, 27 juni 1989
Feldbiss 148
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 1 juli a.s. om 11.00uur in de parochiekerk
H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland, waarna aan-
sluitend begrafenis op het r.k. kerkhof te Bocholtz,
Past. Neujeanstraat.
Vrijdag 30 juni zal de overledene bijzonder worden
herdacht tijdens de avondmis van 19.00 uur in bo-
vengenoemde kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Diepbedroefd, delen wij u mede, dat na een kort-
stondige ziekte, toch nog onverwacht van ons is
heengegaan

Tonia Jurgens
weduwe van

Wiel Hijdendaal
Zij overleed op de leeftijd van bijna 75 jaar, in het
St. Jozefziekenhuis te Kerkrade.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.
Simpelveld: Toon Hijdendaal

Margriet Hijdendaal-Steinschuld
Schüorl: Judith Hijdendaal

Mick Hijdendaal
Familie Jurgens
Familie Hijdendaal

Kerkrade, 27 juni 1989
Hertogenlaan 319
Corr.adres: Nieuwe Gaasstraat 9
6369 VK Simpelveld
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 1 juli as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van De Blijde Boodschap te Kerkrade-Rol-
duckerveld, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de r.k. begraafplaats te Spekhol-
zerheide.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de avondmis van vrijdag 30 juniom 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek) St. Pieterstraat 145, Chevremont, dage-
lijks van 18.00 uur tot 19.30uur. Voor vervoer kerk-
begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een langdurige, moedige strijd tegen zijn ziekte, hebben wij, een paar
dagenna zijn 40e verjaardag, samen met onze families, vrienden, buren en
collega's, met groot respect afscheid moeten nemen van mijn geliefde
man en Wouter van zijn grote en sterke papa

Jacques Schreurs
echtgenoot van

Jacqueline Velraeds
Brunssum: B.J. Schreurs-Velraeds

Wouter
Familie Schreurs
Familie Velraeds

6444 VG Brunssum, 28 juni 1989
Bonifaciusstraat 8
Gelegenheid om van Jacques afscheid te nemen, dagelijks in het mortua-
rium van het ziekenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
In deFatimakerk te Brunssum zal de plechtige uitvaartdienst worden ge-
houden op zaterdag 1 juli om 10.30 uur.
Samenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.-k. kerkhof te Rumpen-
Brunssum.

Hierbij delen wij mede dat is overleden, de heer

Jacques Schreurs
Hij was aan onze stichting verbonden als bedrijfsverpleegkundige.
In hem verliezen wij niet alleen een zeer gewaardeerde collega, maar voor-
al ook een goede vriend.
Wij wensen zijn echtgenote en zoon veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Directie en medewerkers
stichting Bedrijfsgezondheids- en
Veiligheidsdienst Zuid-Limburg

Heerlen, 28 juni 1989

Enige en algemene kennisgeving

t
In devrede van Christus is kalm en rustig ingeslapen,voorzien van het h.
oliesel, in de gezegende leeftijd van 91 jaar

Katharina Maintz
weduwe van

Heinrich Beij
Namens de familie:

Maastricht: J. Baum
Aken: H.M. Zimmermann

Kerkrade, bejaardenhuis St.-Elisabeth, 28 juni 1989
Hammolenweg 7
Corr.adres: Mechelerbank 38, 6213 JG Maastricht
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis te Bleyerheide,
zal plaatshebben op zaterdag 1 juli as. om 9.00 uur in de kapel van bejaar-
denhuis St.-Elisabeth te Kerkrade.

Dankbaar voor hetgeen zij voor ons is geweest geven wij ukennis dat hej
den na een moedig gedragen lijden, van ons is heengegaan onze .
moeder, oma en zuster

Johanna Lievense
weduwe van

Jacobus Cornelis van Tiggelen
in de leeftijd van 73 jaar.

Sittard: J.C. v. Tiggelen
B.M.J. v. Tiggelen-Reinders
Jacco, Yvette

Schilde (B): J. v. Tiggelen
J.M.J. v. Tiggelen-Knoben
Bob, Charlotte

Sittard: J. v. Tiggelen
C.S.J.M. v. Tiggelen-Pfennings
Bart, Claudia

Vlissingen: Mej. L. Lievense
Sittard, 27 juni 1989
6132 AK Reubsaetlaan 4
De rouwdienst wordt gehoudenop zaterdag 1 juli a.s. om 14.00 uur in de
Ned. Hervormde kerk, Gruizenstraat 3 te Sittard, geleid door de welt
waarde heer ds. G. Verschragen. Na de dienst zal de teraardebestelling
plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Lahrstraat te Sittard.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur in voornoemde
kerk.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard. Bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u indienwij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden dezeannonce
als zodanig beschouwen.————————lü——i————■■—________———_—_——————————————————■——M__——_——————_——_——^

I t '
Bedroefd, maar dankbaarvoor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij
u kennis, dat heden van ons is heengegaan, na een liefdevolle verzorging
in de Verpleegkliniek B te Heerlen, voorzien van de h. sacramenten, onze
dierbare broer, zwager, oom en neef

Wiel Coenen I
op de leeftijd van bijn 66 jaar.

Heerlen: J. Coenen t
F. Coenen-Heussen

Sittard: H. Coenen
N. Coenen-Spaetgens

Spaubeek: L. Meuwissen-Coenen
Th. Meuwissen t

Heerlen: M. Coenen
A. Coenen-Frederiks

Heerlen: J. Coenen
M. Coenen-Coenen
neven en nichten

Heerlen: Familie F. Hawinkels-Thevissen
27 juni 1989
Corr.adres: Eurenderweg 18, 6417 SG Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal zal gehouden worden op zaterdag 1 juli a.s.
om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Moeder Anna te Bekkerveld-
Heerlen, waarna aansluitend begrafenis op de algemene begraafplaats
Akerstraat, ingang Groene Boord.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter in de kerk, vanaf 9.40
uur.
Wiel is opgebaard in de rouwkapelvan de Verpleegklinieken te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur.
De avondwake zal worden gehouden op vrijdag 30 juni om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
annonce als zodanig te beschouwen.1 --i

Enige en algemene kennisgeving

f
Na een liefdevolleverzorging in bejaardencentrum
De Regenboog te Heerlen, is op 92-jarige leeftijd
overleden

Franziska
Bernhardine

Grubbert
weduwe van

Johann Kersjes
Familie Kersjes
Familie Walthie
Familie Grubbert

Heerlen, 28 juni 1989
Corr.adres: Rukkerweg 49, 6418 TR Heerlen.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 1 juli om 12.00 uur in de H. Andreaskerk aan
de Palestinastraat te Heerlen, waarna de begrafenis
is op r.k. begraafplaats Heerlerbaan.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis, vrijdag om 18.00 uur in dekapel van be-
jaardencentrum De Regenboog, Meezenbroeker-
weg 13 te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het uitvaartcen-
trum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen, vrijdag
van 18.00 tot 19.00 uur.

Na een werkzaam en liefdevol leven, getekend door
eenvoud en oprechtheid, is heden, na een langduri-
ge ziekte, toch nog onverwachts, kalm en vredig
overleden, mijn inniggeliefde vrouw, onze lieve en
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Helena Johanna
Kwarten

echtgenote van

Joseph Snijders
Zij overleedpp de leeftijdvan 67 jaar, in het De We-
verziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.
Heerlerheide: J. Snijders
Heerlerheide: t Annie en Rinus Jansen-Snijders
Heerlerheide: Marie en Sjef Weerts-Snijders
Hoensbroek: Willem en Sissie

Snijders-van de Ven
Heerlerheide: Mia en Toon Janssen-Snijders

Roermond: Sjef en Marie Snijders-Damen
Heerlerheide: Nelis en Hilly Snijders-Botter
Heerlerheide: Riekie en Peter Oberije-Snijders
Heerlerheide: Beppie en Harrie Link-Snijders
Heerlerheide: Sophie Snijders

en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Kwarten
Familie Snijders

6413 ED Heerlen, 28 juni 1989
Kampstraat 42
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 1 juli as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Cornelius te Heerlen-Heerlerheide,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot' intentie van onze dierbare
overledene, vrijdag 30 juni as. om 18.45 uur, aan-
sluitend avondmis, in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I

t 'In de liefde en vrede van Christus is hedenvan ons
heengegaan, onze dierbare vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader, oom en neef

Leonardus Baggen
weduwnaar van

Mechtildis Otermans
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed hij op 87-jarige leeftijd.

Geleen: Hein Baggen
Ria Baggen-Bayens

Neerbeek: Jan Baggen
let Baggen-Verberkt

Spaubeek: Jo Baggen t
JeannyBaggen-Bougie

Melbourne Austr.: Gerard Baggen
Mien Baggen-Florax

Geleen: Michel Baggen
Fieny Baggen-Basten

Geleen: Corrie Baggen
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Baggen
Familie Otermans

6161 SZ Geleen, 28 juni 1989
Corr.adres: Wilhelminastraat 26
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 1 julias. om 14.00 uur in deparochiekerk
St.-Augustinus te Lutterade-Geleen, waarna de be-
grafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene, zal
een avondmis worden opgedragen vrijdag 30 juni
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid tot
bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, in haar
geliefde vakantieland Oostenrijk, mijn zeer gelief-
de vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Tineke Pepels
echtgenote van

Hub Bervoets
Zij overleed op de leeftijd van 71 jaar.

Nieuwstadt: H. Bervoets
Nieuwstadt: Theo en Phil

Bervoets-Soons
Richard en Karin
Guido

Nieuwstadt: Johan en Truus
Bervoets-Claessens
Rogér, Ron, Sylvia

Hoensbroek: Paula en Wim
Halmans-Bervoets
Robert

Landgraaf: Hubert en Evelien
Bervoets-Krebbers
Barry, Dana
Familie Pepels
Familie Bervoets

6118 BG Nieuwstadt, 25 juni 1989
St.-Janshof 17
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 1 juli om 10.30
uur in de St.-Johannes de Doper-kerk te Nieuw-
stadt.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondwake
gehouden in voornoemde kerk.

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons middenrnO*
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheid'
delen wij u mede, dat heden is overleden, na *liefdevolle verzorging in huizeFirenschat, voorA
van het h. sacrament der zieken in de leeftijd val1'
jaaronze goede en zorgzame moeder, schoonf1"
der, groot- en overgrootmoeder, schoonzuster
tante

Sibilla Körver
weduwe van

Nicolas Hanssen
Wij bevelen haar in uw gebeden aan.

Kerkrade: t Trees Buskens-Hanssen
Heerlen: An Eijgelshoven-Hanssen

Kerkrade: Mia Mommers-Hanssen
Sjef Mommers

Kerkrade: Joep Hanssen
Lies Hanssen-Lennartz
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Körver
Familie Hanssen

Kerkrade, 28 juni 1989
Corr.adres: Vredeshofje 24, 6467 ER Kerkrade I
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wofjJJ
op zaterdag 1 julia.s. om 10.30 uur in de paroc^
kerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Tei^Jj
selen, waarna aansluitend de begrafenis op de r
begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avortdjj
van vrijdag 30 juni om 18.00 uur in de kapel »1
huize Firenschat te Terwinselen.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streek^tuarium, St. Pieterstraat 145; gelegen op het terj*
van de Lückerheidekliniek te Chèvremont-Kerl.
de, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen.Jlieven deze annonce als zodanig te willen bescP
wen.

Enige en algemenekennisgevi"
t

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft t> j
kend, geven wij u kennis dat, voorzien van de' f
sacramenten, op 94-jarige leeftijd, van ons is l»*^gegaan, mijn lieve man, onze vader, schoonV*
en opa

Leo Hacken
echtgenoot van

Emmi Herschelmann
weduwnaar van

Maria van Erp
Familie Hacken tFamilie Herscheim*1^

Familie Van Erp
Heerlen, Bradleystraat 25, 28 juni 1989 AefCorr.adres: De Genestetstraat 17, 6416 TS Heer
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden °"^ i
terdag 1 juli om 14.00 uur in de St.-Josephke'
Heerlerbaan-Heerlen, waarna de begrafenis lS
de algemene begraafplaats Akerstraat.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achte
de kerk.
Avondmis vrijdag om 19.00 uur in voomoe
kerk. J
De dierbare overledene is opgebaard in net «i>
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te efn .
alwaar vrijdag bezoekgelegenheid is van 18-°
19.00 uur. J

i___H_________________________^^^__r

Vervolg familieber. zie pag. 14 e*/
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Van onze redactie economieons centrum. In Venlo mogen de
volwassenen van de raad en de bur-
gemeester niet meer naar een amu-
sementscentrum met kansspelauto-
maten. Wij moeten dus sluiten. En
als we de burgemeester van Venlo
mogen geloven is de stad nu van bij-
na alle problemen verlost", aldus
het schrijven.

Van onze verslaggever
O - Op last van de burge-

-1tr van Venlo, J. van Graafei-
Sijn met ingang van vanoch-
*e drie grote gokhallen in die

l tesloten. „Doen ze vanaf van-
log open, zullen we de politie
ikelen om de gokautomaten
hallen te halen. Zover zal het
et komen, want de exploitan-

-1fbben inmiddels laten weten
'Isnog geen mensen meer bin-
-1! laten", aldus een woordvoer-
|to de gemeente. De automa-Jüen zijn gevestigd aan de
ftraat, de Steegstraat en de Pa-

ten ons bezinnen op de kerntaken
van het BLG. Waar zijn de grenzen
als we ons steeds meer als een com-
merciële hypotheekbank gaan ge-
dragen en onze eigenlijke taken als
overheid verlaten?"

GELEEN - Het plan van het Bouw-
fonds Limburgse Gemeenten
(BLG) om gemakkelijker hypothe-
caire leningen zonder gemeentega-
rantie te gaan verstrekken, heeft
gisteren in de vergadering van het
algemeen bestuur geleid tot een dis-
cussie over de principiële doelstel-
lingen van het fonds. Burgemeester
H. Kaiser van Margraten was bang
dat het BLG deeigen doelstellingen
dreigt te verlaten door deze verrui-
ming van de hypotheekmogelijkne-
den, waarmee vooral op hogere in-
komens wordt gemikt.

Kaiser reageerde aldus op de plan-
nen van het Bouwfonds om hypo-
theken zonder gemeentegarantie te
gaan verstrekken, waarbij het BLG
zelf het risico zal dragen. Het BLG
verliest nu nog regelmatig goede
klanten met hoge inkomens die
geen volledige hypotheek kunnen
krijgen doordat de statuten niet zijn
berekend op stijgende marktprijzen
en dalende garantiegrenzen.„Is het BLG destijds in het leven ge-

roepen als een sociaal instrument
voor de volkshuisvesting of als een
bedrijfs-economisch instrument ten
behoevevan deLimburgse gemeen-
ten," vroeg Kaiser zich af. „We moe-

Woningbezit
De voorzitter van het algemeen be-
stuur, burgemeester A. van Goe-
them van Beek, bracht tegen de be-
denkingen van Kaiser in dat de pri-
maire doelstelling van het Bouw-
fonds de bevordering van het eigen
woningbezit is. „Daar wordt met het
nieuwe plan niet tegen gezondigd.

t week diende de spoedproce-
rond het schorsingsverzoek
e exploitanten voor de afde-
Cchtspraak van de Raad van
Zij protesteerden ertegen dat
de burgemeester het besluit

lar had gemaakt dat de gok-
K waarvoor geen verordening
istgesteld, dicht moesten. Dat
Wgens hen door burgemeester
thouders moeten gebeuren.

'Rein Hummel was te vaak
betrokken bij conflicten'

Commissie prijst Limburger wel voor zijn werk in Den Haag
fcarnemend voorzitter van de
1g rechtspraak, mr P. Bouke-
'ees het schorsingsverzoek af,
*a de burgemeester de exploi-
■> gelastte hun zaken te sluiten.

'tgeding
'ploitanten laten het er niet bij
I Zij hebben een kort geding
Spannen tegen de gemeente

'" Dat zal volgende week dins-
Jenen voor de president van de, ank in Roermond, mr
i.d.

„Overigens zijn we allang een com-
mercieel bedrijf en de concurrentie
op de hypotheekmarkt wordt steeds
harder," benadrukte van Goethem.
„Steeds meer andere hypotheek-
fondsen gaan samenwerken of fuse-
ren, waardoor het marktaandeel vanhet BLG onder druk komt te staan..
We moeten daarom wel kiezen voor
een verbreding van de doelgroep
om een verdere groei van de reser-
ves en de winst te waarborgen. Die
winst komt bovendien via de uitke-
ringen aan de gemeenten weer ten
goede aan de gemeenschap."

Vervolg van pagina 1
Winst
Het bedrijfsresultaat van het BLG
over het eerste kwartaal van 1989
bedroeg ’ 7,5 miljoen. Het aantal
verstrekte hypotheken is in die pe-
riode gedaald. Het Bouwfonds ver-
wacht dit jaar een winst van ’34
miljoen, en in 1990 ’ 36,3 miljoen.
Vorig jaar was het bedrijfsresultaat
nog ruim 32 miljoen. De winstuitke-
ring aan de gemeenten blijft ’ 25
miljoen.

'Daar komen
de schutters'

Expositie in Landgraaf

LANDGRAAF - Vandaag wordt in
het gemeentehuis van Landgraaf de
expositie 'Daar komen de schutters'
om 18.30 uur geopend. Burgemees-
ter Coenders ontvangt na de ope-
ningshandeling het eerste exem-
plaar van de feestgids. De tentoon-
stelling vindt plaats in hetkader van
het Zuidlimburgs federatiefeest dat
op 23 juli in Landgraaf wordt ge-
houden. Ongeveer zestig Limburg-
se schutterijen zullen aan dit evene-
ment deelnemen. Maar liefst 25.000
toeschouwers worden verwacht.

De expositie toont een groot aantal
schutters-attributen, kostbaarhe-
den en curiosa, bijvoorbeeld ko-
ningszilver, orginele uniformen, een
schietklare buks van voor 1830 en
authentieke handschriften.

De expositie is tijdens de openings-
uren van het gemeentehuis te zien
en duurt tot en met 31 juli.

11taxatierapport melden de ex-

'toten zeer grote schade te on-
hden als ze de deur op de knip
*h doen. Het totale verlies van
foloitant aan de Lomstraat zoutoen zijn; aan de Steegstraat 2
*n en aan de Parade 1,2 mil-
Sulden.

Dereacties van een aantal Limburg-
se PvdA-bonzen waren gisteren te-
rughoudend. Fractievoorzitter Jan
Smeets van de PvdA-Sittard zei
spontaan: „Het is geen goede zaak
voor de partij om bij deze tegenstel-
ling op de persoon te gaan spelen.
Men heeft Rein Hummel een aantal
zaken verweten, maar bewijzen
daarvoor zijn niet gevonden. Ik zal
mij op 8 juli tegen deze lijst verzet-ten".

SITTARD/HOENSBROEK - Rein Hummel, die nu ze-
ven jaar in de Tweede Kamer zit, heeft vooral problemen
met zijn Limburgse achterban. Dat zegt diezelfde onaf-
hankelijke commissie die hoog opgeeft van zijn Haagse
optreden, van de wijze waarop hij functioneert als voor-
zitter van de fractiecommissie voor Binnenlandse Zaken
én de deskundigheid op het gebied van financiën voor de
lagere overheden.

ugs
*iding om de gokhallen te slui-
ks een politierapport, waarin

' gesteld dat er een duidelijk
was tussen gokverslaving

"klust van jongeren enerzijds
.raken, tasjesroven en kleine
f^aliteit anderzijds. Ook telde
6|t mee dat rond de gokhallen
in drugs wordt gehandeld.

'Oor besloot men geen verorde-vast te stellenvoor speelhallen.

De kwestie-Pronk speelt een be-
langrijkerol in de zaak, dat is giste-
ren wel duidelijk geworden. Zoals
bekend lekte uit dat Jan Pronk, be-
halve in Den Haag, ook een adres in
Maastricht bezat. Hummel werd ge-
zien als de 'maker van dit nieuws',
om zo mogelijk zijn eigen positie
voor de Kamerverkiezingen 1990
(inmiddels naar voren geschoven)
in Limburg veilig te stellen.

Hummel heeft altijd ontkend.
Pronk zei in die dagen: „Ik wil niet
horen wie me dit heeft aangedaan.
Ik wil het niet weten".

lost
middag om drie uur al sloot
'"Ifsleider Stevens van de gok-
% de Lomstraat de deuren. Op
*Ur werd een formulier geplakt
exploitant Janshen/HahnrathsL.'erin werd gemeld dat 19 mei
r'aatste nieuweamusementshalL^et bedrijf werd geopend in
Pel op Zoom.

„Te vaak is Rein Hummel bij con-flicten betrokken geweest, waarbij
het overigens veelal niet te achter-

Terughoudend
De commissie zegt er eerlijk bij dat
alle zaken (lees: conflicten) die haar
ter ore zijn gekomen geen hard be-
wijs dragen. Een politiek oordeel
over de conflicten is dan ook voor-
behouden aan de Gewestelijke Ver-
gadering. De commissie vindt in elk
geval voldoende materiaal om Rein
Hummel voorlopig naar de reserve-
bank te verwijzen.

Minder florissant is zijn staat vandienst inLimburg waar stevige con-
flicten met het gewestelijk bestuur
aan de orde van de dag waren. Vol-
gens de commissie is er, ondanks
alle voortekenen, geen verbetering
in de situatie gekomen en zijn de
verhoudingen niet genormaliseerd.
Letterlijk staat er: „De commissie
heeft de stellige indruk, op grond
van geluiden die zij in het gewest
heeft gehoord, dat van normale be-
trekkingen die tussen een Kamerlid
en zijn achterban behoren te be-
staan, ten aanzien van Rein Hum-
mel in een aantal vitale gevallen
geen sprake is."

halen is in hoeverre hij daarvan de
oorzaak is geweest. De commissie
constateert desalniettemin dat die
conflicten met steeds wisselende
personen en organen, de politieke
effectiviteit in het gewest afbreuk
hebben gedaan".

burgemeester van die ge-
te mag iedere volwassene naar

Waardering
Volgens de onafhankelijke commis-
sie, bestaande uit prof Job Cohen
uit Maastricht, Tes Gybels uit Land-
graaf, Netty van Knippenberg (Ge-
leen), Peter Moot (Venlo) en secreta-
ris John Herberigs uit Sittard, heeft
Jan Pronk „gelukkig" gekozen voor
een Limburgs Kamerlidmaatschap,
ook al ligtzijn politiek verleden bui-
ten deze provincie.

"Rein Hummel: ,Jk vraag me af waar ik dit aan heb ver-
diend."

Archieffoto: DRIES LINSSEN

De oud-minister van Ontwikke-
lingssamenwerkingen zijn werk bij
UNCTAD werden gevolgd (in 1986)
door een kandidatuur voor de Ka-
mer vanuit Limburg. „De wijze
waarop hij aan zijn huidige functies
gestalte geeft, verdient allerwegen
waardering. Vanuit het Maastricht-
se wordt die waardering uitgespro-
ken voor de intensieve en gemakke-
lijk bereikbare wijze waarop hij be-
schikbaar is geweesten aan dit 'ver-
tegenwoordigende' gedeelte van het
Kamerlidmaatschap inhoud heeft
gegeven."

(ADVERTENTIE)

onze opruiming
is begonnen

Bekende merken
metJiLlJP__? kortln9

|kouvenderstraatls->iB^6h^fTsbroek|

„Vanuit de fractie wordt hij gezien
als een invloedrijk Kamerlid, een
belangrijke trait d'union tussen
fractie en partijbestuur. Met genoe-
gen stelt decommissie dan ookvoor
Jan Pronk te kandideren op plaats
drie", zo schrijft de commissie Co-
hen aan de PvdA-afgevaardigden in
Limburg.

Thijs Wöltgens uit Kerkrade, vice-
fractievoorzitter van de PvdA, was
gisteravond niet bereikbaar voor
commentaar.Op 14 december 1987 zei Arie Kuij-

tijd begrepen dat die kwestie was
afgedaan. Maar eerlijk gezegd vraag
ik mij nu toch iets af..."

Of de lagepositie voor Hummel nog
een gevolg kan zijn van de vertrou-
wensbreuk dieeind 1987 optrad tus-
sen het Gewest en Hummel, zegt
Diederen desgevraagd: „Ik heb al-

P. Odekerken, voorzitter van de af-
deling Heerlen (en daartoe behoren
aardig wat Hummel-gezinden) her-
haalt nog maar eens dat die zevende
plaats „niet definitief is. Want uit-
eindelijk beslist het Gewest Lim-
burg." Maar zeker is dat op 3 juli, als
de Afdeling Heerlen bijeen komt, ër
nog een flinke noot gekraakt zal
worden over deze kwestie.

per, voorzitter van het Gewest Lim
burg, over Hummel in deze krant
„Pas als bij de volgende kandidaat-
stelling voor de Tweede Kamer
blijkt dat het vertrouwen niet is her-
steld, kunnen konsekwenties wor-
den getrokken". Reactie van Kuy-
per gisteravond: „Ik ken alleen de
volgorde van de lijst, maar kan nog
niet reageren omdat ik de argumen-
tatie nog niet in huis heb. Als ik
daarover beschik, zullen wij het
eerst in het bestuur bespreken, en
dat is vrijdagavond. Pas daarna zul-
len wij reageren".

» — w~~ ' — _____
°e Indonesische professor dr. MuhammedArif (links) bij deRL-studenten in Maastricht.

Foto: WIDDERSHOVEN

Verbijsterd
Hummel zelf is verbaasd, verbij-
sterd en niet in de laatste plaats:
zwaar teleurgesteld. „Enerzijds
krijg ik van de fractie in Den Haag
lof voor zeven jaar Kamerlidmaat-
schap, anderzijds zou mijn relatie
met de achterban, in mijn eigen ge-
west, niet goed zijn. Althans, met
een deel van de achterban. Ik moet
U eerlijk zeggen: ik heb daar nooit
iets van gemerkt, in welke Lim-
burgse plaatsen ik ook vertoefde
voor mijn werk."

nen de RL en gesponsord wor-
den door de SWOL.

Hummel is niet van plan om te be-
rusten, al beseft hij terdege dat hij
nu afhankelijk is geworden van der-
den. „Ik hoop dat de achterban die
dan wél achter mij staat de zaak
eens eerlijk en goed zal bekijken. Ik
ga er overigens nog steeds van uit
dat ik uiteindelijk op een hogere
plaats terecht zal komen".

Workshops
De twee workshops van deze we-ken trok een buitenlandse gezel-
schap van ongeveer 30 deelne-
mers. Zij zijn afkomstig uit lan-den als Bangladesh, India, Indo-
nesië, Iran, Nigeria en Thailand,
maar ook uit diverse Europese
landen.

Buitenlandse specialisten in Maastricht

Probleem-gerichte
studie maakt opgang
V-^STRICHT- Een gezelschapvo0r Duitenlandse specialisten,
S*H parr»elijk onderwijskundi-gew artsen afkomstig uit de
<- Wp 15eld is deze en de volgen-
Vsjf te gast van de Rijksuni-'leit Limburg.
'jSH^orden middel van work-

*>l stürt 11 door discussies met staf
*6stel_. Pnten in de gelegenheid. ec-ifj *ennis op te doen van des%PD„, e manier van weten-TOlJke opleiding volgens

de 'Maastrichtse methode', de
probleem-gerichte studie-aan-
pak met een minimum aan colle-
ges en meer nadruk op het ver-
werven van praktische vaardig-
heden. Met alle mogelijkheden
en beperkingen daaraan verbon-
den.

In de afgelopen jaren hebben al
duizenden buitenlandse weten-
schappers deelgenomen aan
deze workshops, die inmiddels
'vaste prik' zijn geworden bin-

Over de opvallend hoge positie dieJanPronk is toebedeeld, wil hij zich
niet uitlaten. „U kunt dat beter aan
de heer Prpnk zélf vragen".

Niet alleen medische weten-
schap staat op het programma.
Gisteren werd na een studie-och-
tend een bezoek gebracht aan de
Jezuïetengrotten in de Canner-
berg en aan Chateau Neercanne.

Heeft Hummel al plannen voor de
toekomst, voor het geval hij niet in
de Kamer kan terugkeren? „Ik wil
nergens op vooruit lopen. Ik vind
die vraag op dit moment behoorlijk
prematuur", zegt hij.

Deelnemers aan de workshop
van de volgende week gaan
woensdag 5 juli naar kasteel Al-
den Biezen bij Bilzen in België.
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De James Bond collectie. Ter gelegenheid van de première van de U*»ir'

nieuwe James Bond film "Licence tokill" ontvangt u tot 1 september 1989
Vijf gUIUGn KOrting op elke videoband uit deze serie van 15 verschillende
films, waaronder natuurlijk "The living Daylights". Per videoband normaal .ft9s
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last van burgemeester Van Graafeiland
Gokhallen in Venlo
anaf vandaag dicht

Beginselen Bouwfonds
aan de kaak gesteld

Hypotheek zonder gemeentegarantie

Limburgs dagblad provincie
Donderdag 29 juni 1989 "13

" Bedrijfsleider Stevens
van de hal aan de

Lomstraat en de
medewerkers Bert van de

Velden en Ger Veldman
(van links naar rechts)

halen de laatste opbrengst
uit de automaten.

Foto: JAN PAUL KUIT
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Bedroefd delen wij u mede dat heden, toch nog on-
verwacht, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, in de leeftijd van 93 jaar, van ons is heenge-
gaan, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoe-
der, grootmoeder, overgrootmoeder, tante en nicht

Maria Elisabeth
Coolen

weduwe van

Jacob Maria Gerard Janssen
Sittard: Mathieu Janssen

Agnes Janssen-Leinders
Sittard: Miet Verheesen-Janssen

Leo Verheesen
Sittard: Tilly Schrooten-Janssen

Frits Schrooten
Sittard: Harrie Janssen

Mia Janssen-Bemelmans
Munstergeleen: Jan Janssen

Johanna Janssen-Hacken
Erfstadt-Lechenich

(BRD): Alice Verheesen-Janssen
Hub Verheesen

Geleen: Annie Evers-Janssen
Harrie Evers
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Coolen
Familie Janssen

Sittard, 27 juni 1989
Bejaardencentrum De Baenje
Corr.adres: Vrangendael 69, 6137 BA Sittard
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 1 juli om 11.00 uur in de kerk van
de H. Bernadette te Sittard-Baandert, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op de algemene be-
graafplaats aan deWehrerweg te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De avondmis zal worden gehouden op vrijdag 30
juni om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Sittard; gelegenheid tot af-
scheid nemen aldaar, dagelijksvan 17.30 tot 19.00
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons gaf is, na
een werkzaam leven vol zorg en toewijding voor
ons allen die haar dierbaar waren, heden van ons
heengegaan mijn dierbare vrouw, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, lieve oma, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Gertrudis (Mia)
Smeets
echtgenote van

Thei Stevens
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
zij op 65-jarige leeftijd.

Puth: Thei Stevens
Puth: Hub Stevens

Janny Stevens-van der Ven
Maurice en Bettina

Geleen: Jeu Stevens
Elly Stevens-Schuivens
Marcel, Sandra

Meers: Erna Goossens-Stevens
Rens Goossens

Amstenrade: Els Kastrop-Stevens
JoKastrop

Schimmert: José Meijers-Stevens
Wiel Meijers
Familie Smeets
Familie Stevens

6155 KM Puth, 27 juni 1989
Kerkweg 157
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
op zaterdag 1 juli a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Petrus Canisius te Puth, waarna de
begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wrj overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen vrijdag 30 juni om
19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegen-
heid tot bezoek van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

tßair van Appeven, 80 jaar. Corr.adres: Arlo 134,
6041 CN Roermond. De plechtige uitvaartdienst

zal worden gehouden vrijdag 30 juni om 11.00 uur
in de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roer-
mond.

t Pierre Julicher, 72 jaar, echtgenoot van Lena
Berben. Brakkenie 13, 6071 JT Swalmen. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden za-
terdag 1 juliom 11.00uur in de kerk van het Woord
Gods te Swalmen.

tMej. Fien Bouten, 86 jaar. Corr.adres: Nassau-
straat 7, 6043 EA Roermond. De plechtige uit-

vaartdienst zal worden gehouden vrijdag 30 juni
om 13.30 uur in de Munsterkerk te Roermond.

t Maria Spaetgens, oud 93 jaar, weduwe van Hu-
bertus Kreyns. 6213 BK Maastricht, verpleegkli-

niek Klevarie. Corr.adres: Cannerweg 154. De uit-
vaartdienst zal plaatsvinden vrijdag 30 juni om
10.30 uur in de basiüek van O.L. Vrouw te Maas-
tricht. Geen condoleren. %

tHelena Stevens, oud 80 jaar, weduwe van Wal-
therus Ernenst. Maastricht, corr.adres: Pletzer-

straat 29, 6213 HG Wolder-Maastricht. De uitvaart-
dienst zal worden gehouden vrijdag 30 juni om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Petrus en

' Paulus te Wolder. Er is geen condoleren.

t Sjeng Ropers, oud 54 jaar, echtgenoot van Mia
Swakhoven. 6226 AM Maastricht, Saksenstraat

17. De uitvaartdienst zal worden gehouden vrijdag
30 juniom 14.00uur in de parochiekerkvan St.-Gu-

'lielmus te Oostermaas-Maastricht. Er is geen con-- -doleren.

""J- Pol Niél, oud 76 jaar. Maastricht, corr.adres:
I postbus 102, 6170 Stem. Eucharistieviering in de

parochiekerk van St.-Martinus te Wyck-Maastricht
op vrijdag 30 juni om 11.00 uur. Schriftelijk condo-
leren in de kerk.

+ Elisabeth Pex, oud 76 jaar, weduwe van Arnol-
-1 dus Mesters. Maastricht, corr.adres: Finestraat
22, 6217 AS Maastricht. De uitvaartdienstzal wor-
den gehoudenvrijdag 30juniom 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van St.-Christoffel te Caberg-Maas-
tricht. Er is geen condoleren.

t Jozef Koch, oud 74 jaar, echtgenoot van Anna
Kooien. 6226 AN Maastricht, Tubantenstraat 2.

De crematie zal in besloten famiüekring plaatsvin-
den.

tMatheu Ramakers, oud 85 jaar, echtgenoot van
Truke Bollen. 6243 AT Geulle, Snijdersberg 8.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden vrijdag 30 juni I
om 10.30 uur in dekerk van het onbevlekt Hart van I
Maria te Waalsen-Geulle. Geen condoleren.

1 Dankbaar voor alles wat zij voor ons
gedaan en betekend heeft, geven wij u

""***" kennis dat heden, na een langdurige
ziekte, voorzien van de h.h. sacramen-
ten der zieken, in haar 77e levensjaar
van ons is heengegaan, onze lieve en
zorgzame moeder, schoonmoeder,
grootmoeder, overgrootmoeder, zus,
schoonzus, tante en nicht

Fien Könings
weduwe van

Jan de Haas
Geleen: Truus en Lambèr Adriaens-de Haas

Bert en Mieke
Myriam en Paul
Maurice en Monique

Breda: Broer en Olga deHaas-Baudoin
Jolanda en Wijnand, Nicky
Sandra
Wanda

Sittard: Pia de Haas
Leuth (D): Jo de Haas t

Leony de Haas-Lamers i
Monique, Katja
Familie Könings
Familie De Haas

6133 VZ Sittard, 27 juni 1989
Gulicksestraat 56
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 1 juli om 13.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Antonius van Padua te Sittard-Op-
hoven, waarna de crematie zal plaatsvinden in het
crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Sittard; gelegenheid tot af-
scheid nemen aldaar, donderdagvan 17.30tot 19.00
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Met diep leedwezen geven wij kennis van het
overlijden van ons lid

Sjef Heuts
Zijn nabestaanden wensen wij veel sterkte
toe.

Dirigent, bestuur en
leden m.k. Polyhymnia

Met leedwezen gevenwij kennis van het overlijden
van de heer

H.J. De Klerk
erekerkmeester parochie St. Augustinus

Geleen
Het kerkbestuur

De eerste jaardienst voor onze zeer dierbare
en onvergetelijke moeder

Jo van Wijk-Bakkes
zal gehouden worden op zaterdag 1 juli a.s.
om 18.30 uur in de parochiekerk van de H.
Moeder Anna te Bekkerveld-Heerlen.

De kinderen van Wijk
Heerlen, juni 1989.

Enige en algemene dankbetuiging
Het allerbeste in ons leven ging van ons heen.

Zoveel bloemen
zoveel kaarten
zoveel woorden
zoveel mensen
hebben ons getroost bij het intense verdriet toen wij afscheid moesten ne-
men van mijn lieve vrouw en onze lieve mam en oma

M.E. Breuls-Übachs
(Lil)

Onze hartelijke dank hiervoor.
Piet Breuls, kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden in de kerk van Sint Antonius
van Padua te Urmond-Oost op zaterdag 1 juli 1989 om 19.00 uur.

Op 29 juni is het een jaar geleden dat wij afscheid hebben
moeten nemen van hem die ons zo dierbaar was, mijn on-
vergetelijke man en zorgzame vader

Willy Simons
Nog bedroefd om het heengaan en de leegte die is ontstaan,
herdenken wij hem in de plechtige eerste jaardienst, diezal
worden gehouden op zaterdag 1 julia.s. om 19.00 uur in de
St. Catharinakerk te Kerkrade-Holz.

Trautje en Ralph Simons
Kerkrade, juni 1989

Dankbetuiging
Voorgoed afscheidnemen doet veel pijn.
Samen afscheidnemen biedt steun om deze pijn te
dragen.
Wij willen iedereen bedankenvoor de blijken
van medeleven ons betoond bij het overlijden
en de begrafenis van onze lieve vader, groot-
en overgrootvader, broer, oom en neef

Frans Daemen
Kinderen, schoonkinderen
kleinkinderen, ach-
terkleinkinderen
en broer.

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 2 juli a.s. om 10.00 uur in
de parochiekerk H. Antonius van Padua te
Vrank-Heerlen.

Dankbetuiging
Aan allen die op welke wijze dan ook met ons heb-
ben meegeleefd tijdens de ziekte, het overlijden en
de begrafenis van onze lieve vader en opa

Giel Lambij
betuigen wij onze oprechte dank. Een bijzonder
woord van dank richten wij aan bestuur, erebe-
stuur en leden van de broederschap St. Sebastia-
nus voor dewijze waarop zij hun medelid de laatste
eer hebben bewezen.

Kinderen en kleinkinderen Lambij
Klimmen, juni 1989.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 15 julias. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Remigius te Klimmen.

Dankbetuiging
Groot is de leegte diehij achterlaat,
mooi zijn de herinneringen dieblijve

Aan allen dieop welke wijze dan ook met ons hebben meegeleefd tijdei
het overlijden en de crematie van mijn lieve man, vader en opa

Albert Joseph Consten
betuigen wij onze oprechte dank.

C. Consten-Kooy, kinderen en kleinkinderen
Weiten, juni 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoden op zaterdag 1 juli a.
om 18.30 uur in deMartinuskerk te Weiten.

De plechtige eerste jaardienstvoor onze vader, schoonvaderen opa

Sjeng Wassen
zal plaatsvinden op zaterdag 1 julias. om 19.00 uur in de parochiekerk val
St. Vincentius a Paulo te Rumpen-Brunssum.

Kinderen en kleinkinderen
Brunssum, juni 1989.

a*********************mmmm****mmaaanmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmaammmmammaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma**>
De plechtige eerste jaardienst voor mijn man, vadel
schoonvader en opa

Joseph Diederen
zal worden gehouden op zaterdag 1 juli om 19.00 uur in d<
parochiekerk van O.L.Vr. van Altijddurende Bijstand t<
Geleen-Lindenheuvel.

G. Diederen-Custers
kinderen en kleinkinderenI J

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven betoond bij het
overlijden en de crematie van mijn lieve vrouw,
onze moeder, schoonmoeder en oma

Clara
van Kruchten-Vijgen

Een extra woord van dank aan onze directe buren
fam. Ummels, vriend Niek van Leent en Ans, ver-
der doktoren en verplegend personeel van afd. Bl
en B2St. Gregoriusziekenhuis Brunssum en huis-
arts dr. Bemelmans.

Gerry en Gerard van Kruchten
Nieuw-Einde Heerlen
juni 1989.
De zeswekendienst zal gehouden worden op zater-
dag 1 juli a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk
Christus Koning te Nieuw-Einde Heerlen.

Maandag 3 juli a.s. is het een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van onze dierbare moeder en
grootmoeder

Cato Roumen-v.d. Mark
De plechtige eerste jaardienstzal worden gehouden
op zaterdag 1 juli a.s. om 19.00 uur in de dekenale
kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg.

Kinderen en kleinkinderen
Juni 1989

I 1Voor uw blijken van medeleven ondervonden \
het overlijden en de begrafenis van

Fien Duckers
echtgenote van wijlen

Peter Wenmeekers
i;zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen ,
Berg a.d. Maas, juni 1989
De plechtige zeswekendienst wordt gehoudeni
zaterdag 1 juli 1989om 19.00uur in deparochie!*,
van de H. Michael te Berg a.d. Maas.

Dankbetuiging
Veel troost hebben wij gevonden in de talloze t<
ties en de warme belangstelling, die wij mocN
ontvangen na het overlijden van

Wilhelmus HubertuS
(Will) Vrancken

M. Vrancken-Rademacher
Luck en Sacha
Ben
Marlies en Jean

Geleen, juni 1989
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterd*
juli om 18.30 uur in de Verrijzeniskerk te Gele**' _
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M^k h h ma «^ mm^■■■■■V^ ■ ■% IB_^ katalysator. Het extra comfort van een 4-traps automaat il ■"

I^l lwW^%l^l Dl^^EDI ■m____-P elektrisch bedienbare overdrive leverbaar op de SLX. o^' J
Wie in het zakelijk verkeer ook privé-belangen de ruimte bumpers in de carrosseriekleur, brede 70-serie banden, eco- élke Bluebird minutieus vervaardigd en gecontroleerd wordt#

biedt denkt al snel aan de Bluebird. Representatief en onbe- nomy-meter, 4-spaaks stuurwiel, luxueuze rachelle bekleding, het oog op een lange en probleemloze levensduur geeft NissaD :
twist de meest complete auto in zn klasse tegen een prijs die gedeeld neerklapbare achterbankleuning, elektrisch bedienbare sterkeen langdurige garanties. Naast W 3jaarlakgarantie j

anders zou doen vermoeden. Een greep uit detientallen standaard zijruiten en spiegels, centrale portiervergrendeling, in hoogte JD 6 jaarcarrosserie garantie nu ook 3 jaarof 100.000 km ° j
"extra's" waarvan élke Bluebird voorzien is. Wat te denken verstelbare gordels etc. En om 't u niet al te gemakkelijk te de hoofdcomponenten van aandrijving en wielophanging. We * j
van getint warmtewerend glas, een verstelbaar stuur, dubbele maken is de Bluebird er in 18 verschillende typen. Sedan, len nietop [iMTZ^i!^^] dezaken vooruitlopen, m {

buitenspiegels, rolgordels voor en achter, toerenteller en een hatchback en wagon. In zowel diesel (2.0 liter) als benzine (1.6 misschien is 't verstandig deagenda te trekken voor 'nbezoeK^
economische vijfversnellingsbak. Voorzieningen waarvoor by en 2.0 liter) uitvoering. Waarbij alle handgeschakelde benzine- ons. Wjj weten wat er te koop is vanaf //§t^'T[Yi^ |
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andere auto's veelal een stevige meerprijs in rekening wordt versies zijn voorzien MS pü-^ |lr____p__SsSs^
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Prij- mcl. BTW, excl. _flevt .in*, kosten. Wüzigingen voorbehouden. Ook voor fleetsales en __»_,*. Nissan is ook de makervan de Micra, Sunny, Prairie,Laurel, Maxima, Silvia, 200SX, 300 ZX.Terrano,King Cab, Patrol,Vanette, Urvan en Cabstar.

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.E Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, AutobedrijfChiaradia (servicebedrijf), THchterweg 122, tel. 045-212843.Kerkrade, Jurgen Autocentrum I^gh^
el 045-462353. Maasbracht, Auto Van Laar B.V, Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, Autobedrijf André Feyts B.V, Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), GaragebedrijfGeelen B.V, Groen-

e\. 04752-2021. Sittard,Garage Schoenmakers B.V, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid, AutobedrijfG. Nelissen B.V, Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.
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Ondertekening contract vandaag in Den Haag

Kamer akkoord met
verkoop RCC Heerlen Toon Valkenburg(76) trad vijftig

jaargeleden in het huwelijk met
Louise Kersten (69). Het aan de
Rubensstraat 20 wonende echt-
paar viert dit feit op zaterdag 1
juli. De receptie is van 19.00 tot.
20.00 uur aan de Mesdagstraat in
Meezenbroek.

Van onze verslaggever
-EERLEN - Het onderzoeknaar
Ie moord op de Heerlense be-
aarde Marinus van Wagenveld
it muurvast. Het regionale Re-
herchebijstandteam (RBT), dat
le moordzaak sinds eind mei on-ierzocht, houdt zich inmiddels
Üweer bezig met een vermoede-
Ijke moord in Landgraaf, waari»egin deze week in de Rimbur-
lerbossen een lijk werd aange-
roffen.

ontrusting weg kunnen nemen, al-
dus PvdA'er Rein Hummel. „Tij-
dens het overleg is gemeld dat in
hetzelfde tempo waarin bij RCC
werkzaamheden worden weggeno-
men, nieuwe werkzaamheden wor-
den aangedragen door Volmac."

Volgens de woordvoerder ziet
het er niet naar uit dat de Heer-
lense recherche op korte termijn
resultaten boekt, die kunnen lei-
dentot de aanhoudingvan de da-
der(s). „We zitten muurvast en
weten feitelijk niet meer dan we
vier weken geleden al wisten.
Het is wachten op een gouden
tip."

Toon groeide op in Meezenbroek*
en was ondergronds mijnwerker-
op de Oranje Nassaumijn IV. Na'
28 jaar dienst ging in hij in 1968.
bij de mijnsluiting met pensioen.■Als fervent muziekliefhebber,
speelde hij 35 jaar voor de Ko--
ninklijke Harmonie St. Cecilia!
uit Heerlen.

Ook de pamflettenactie in de
Heerlense binnenstad, waarmee

Geen tips

genveld bezig. Een woordvoer-
der van hen liet gisteren desge-
vraagd weten dat de recher-
cheurs op dood spoor zitten.
Sinds Van Wagenveld eind mei
dood in zijn overhoop gehaalde
woning werd aangetroffen, waar
hij vermoedelijk een week heeft
gelegen, is er niet één aankno-
pingspunt gevonden waarmee
de opsporing in een stroomver-
snelling terecht kwam.

het RBT getuigen hoopte te vin-
den die Van Wagenveld vóór de

Van onze verslaggeefster
DEN HAAG/HEERLEN - Minister
Van Dijk kan vanmiddag in het
Haagse Des Indes hotel het contract
met Volmac over de overdracht van
het Rijks Computer Centrum in
Heerlen ondertekenen. De vaste
commissie Binnenlandse Zaken en
de bijzondere dienstencommisie
van dit departement hebben daar-
voor gisteren na een mondeling
overleg met de minister het licht op
groen gezet. Het Heerlense reken-
centrum zal op 1 januari overgaan
naar het computerbedrijf Volmac.

lp dit moment is enkel nog de
leerlense politie met het onder-
oek naar de moord op Van Wa-

Hij leerde Louise kennen tijdens
een muziekfeest. Korte tijd later
trouwden ze en uit dit huwelijkl
kwamen acht kinderen voort, die*
weer zorgden voor 14 kleinkin-'
deren.

Tevreden
Hummel zegt tevreden en gerustge-
steld te zijn na het overleg metVan
Dijk. Zowel de dienstencommissie
van het RCC als de bijzondere
dienstcommissie van het ministerie
van Binnenlandse Zaken hadden
een positief advies gegeven. Vol-
gens Hummel is ook de garantie ge-
geven dat het rekencentrum na de
overname door Volmac in Heerlen
gevestigd zal blijven, wat hij van be-
lang acht voor de 'telematicastad'.

„De werkgelegenheid wordt vijf
jaar gegarandeerd. Er is een goed
sociaal plan en er komt een onder-
nemingsraad. Alles is zoals het zou
moeten zijn," reageert Rein Hum-
mel, Tweede-Kamerlid voor de
PvdA, na het mondelinge overleg
van de kamercommissie met minis-
ter Van Dijk.

Vorige week maakte de Tweedeka-
merfractie van de PvdA zich nog
ernstige zorgen over het afbouwen
van de werkzaamheden bij het
RCC. Het had de schijn dat hetRCC
niet meer dan een lege huls zou zijn
bij de overgang naar Volmac. Minis-
ter Van Dijk heeft gisteren de ver-

Nieuwe directeur J. Schalken in Valkenburg:
Het Heerlense rekencentrum zal
worden ondergebracht in een nieuw
op te richten vennootschap. Ruim
honderd medewerkers van RCC-
Heerlen zullen in dienst treden van
deze nieuwe onnderneming. Onge-
veer twintig mensen blijven bij het
ministerie van Binnenlands Zaken
in dienst.

'Casino vertrekt zeker
uitdeze schoenendoos'

Louise heeft als hobby's: kienen,
handwerken en tuinieren. Naast
de activiteiten van de bejaarden-
soos heeft het echtpaar een uit-
zonderlijke voorliefde voor men-
sen van hun leeftijd: ze gaan elk
jaarmet de auto naar Joegoslavië
om te ... kamperen!

" Het gouden paar Valken-
burg.Van onze verslaggever

GELEEN - Sporters en andere
slachtoffers van ernstige knie-
blessures, die zich in het Geleen-
se Maaslandziekenhuis laten be-
handelen, hoeven sinds kort niet
meer acht weken 'plat. Sterker
nog, patiënten die zich met hun
gescheurde kruisbanden of an-
dere zware letstels in dat zieken-
huis melden, zijn na tien dagen
letterlijk weer ter been.

Primeur knie-operatie
Na tien dagen
weer ter been

Ook in Hulsberg een gouden
paar en wel Sjeng Habets (76
jaar) en Els Habets-Franssen
(net 73 geworden). Zaterdag vie-;
ren zij het feest met hun kinde-
ren en acht kleinkinderen en ver-;
dere familie. Om 13.30 uur is er*
een mis in de St. Lemenskerk erf
van 18.30 uur tot 20 uur is de re-
ceptie in 'Op de trepkes' te Huls-
berg.

Wat mankeert er dan aan het huidi-
ge casino in Valkenburg? Schalken
vindt het best een mooi casino dat
qua sfeer aan de eisen van de gasten
voldoet. Maar dan heeft hij het uit-
sluitend over het interieur. De 'om-
kasting' noemt hij ronduit slecht.
Hij zoekt voorzichtig naar een kwa-
lifikatie. 'Loods' heeft hij op de lip-
pen, maar hij houdt het tenslotte bij
'een vierkante schoenendoos.

Sjeng is veertig jaar lang hoofd-
kantonnier van de gemeente
Hulsberg geweest, maar hij was
ook bij de BB en de vrijwillige
brandweer. Op de kermis in
Klimmen ontmoette hij in 1936
zijn vrouw en kennismaandag
1939 zijn ze getrouwd in Klim-
men waar mevrouw Habets-
Franssen vandaan komt.

Bij deze revolutionaire behan-
delmethode, die in het Geleense
hospitaal onder leiding van or-
thopaed dr. W. Meijers wordt
toegepast, maakt men gebruik
van een speciaal 'scharniergips'.
Tien dagen na hun operatie
wordt bij de patiënten het ge-
bruikelijke fixeergips om hun
hele been verwijderd, waarna
uitsluitend hun onder- en boven-
been worden verpakt in een ver-
derlichte kunststof-koker. De
knie zelf blijft volledig vrij, door-
dat er aan de buitenkant alleen
twee scharniertjes worden ge-
plaatst.

Die buitenkant heeft niet de allure
die men van een casino verwacht,
zeker niet na het gereedkomen van
indrukwekkende casinogebouwen
elders in het land. „Maar bovendien
staan wij de komende tijd voor gro-
te investeringen binnen het ge-
bouw. Investeringen in onderhoud
maar ook in vernieuwing van elek-
tronica, luchtbehandeling en van
het beveiligingscircuit. Verder zijn
de dienstruimten voor een perso-
neelsbestand van 250 mensen vol-
strekt ontoereikend," zegt Schal-
ken.

bl kan Valkenburg blijven, het
"> ook een andere plaats worden.

i het tweede geval komt alleen
<j <astricht in aanmerking. „Binnen

'en driejaar valt over de nieuwe
*tigingsplaats een beslissing," zo

I Weert Van Erve enig houvast te*den.
Opgeschort

iNe gebeurtenissen van de afgelo-
i ** winter - eigenlijk beter gezegd
! de golf van publiciteit over het_ Valkenburg - heeft de Natio-
-1 Je Stichting Casinospelen een de-, ?Jtieve beslissing opgeschort. Er

J^t namelijk een (nieuw) rege-
"Êsstandpunt over de kansspelen
het algemeen, dat voor de toe-
tst van de casino's in Nederland

groot belang is. Er zal met name
?aald worden hoeveel vestigin-

** om kansspelen te beoefenen er
2fts land kunnen komen en welk
*'aanbod daarin wordt toegela-

*°r de stichting betekent dat con-
j^t de vraag of er na opening van
* achtste casino in Nijmegen nog

bij moeten komen. „Is
Jgewenst om deregio's, waarbin-

P casino's liggen, te verkleinen.
I 8 er meer casino's toegestaan wor-

LjJ dan zou dat wellicht ook bete-
L"en dat er kleinere vestigingen
.tien," zo noemt Van Erve een
L.Selijke consequentie. Twee casi-
j»sbijvoorbeeld in Zuid-Limburg?
16en," zegt hij resoluut. „Valken-
krB en Maastricht liggen te dicht1 elkaar."
£wel Schalken als Van Erve wij-
jj"erop dat er toch een ondergrensaan het begrip 'kleine casino's'.

5^ de Holland Casino's dienen alle
v °rwaarden van betrouwbaarheid
i|%j ld te zijn. Dat houdt onder an-
fter,een gedegen opbouw van het
jj, soneël, nauwgezette controle en
tiende beveiliging in. Die voor-
op i^n kosten veel geld en daar-
k. «an een legaal casino niet te
J"» zijn."

De 'scharniergips-methode' is
overigens mogelijk omdat tij-
dens de operatie de afgescheur-
de kniebanden worden versterkt
met een kunstofbandje, dat na
enige tijd vanzelf weer oplost en
tegelijk de noodzakelijke vor-
ming van bandvezels stimuleert.

Versterking

Deze ingenieuze constructie
heeft tot gevolg dat deknie vanaf
dat moment direct - zij het aan-
vankelijk nog voorzichtig - kan
worden gebruikt. Enkele weken
later mag het gewricht al hele-
maal worden gestrekt en gebo-
gen. „Over het nieuwe gips kan
gewone kleding worden gedra-
gen. En mensen die niet hoeven
te staan of veel hoeven te lopen,
kunnen na tien dagen gewoon
weer aan de slag," meldt dr. Meij-
ers.

" De nieuwe direkteur van het Casino Valkenburg J. Schalken bij de nieuwste spelautomaat indit casino. Het is een paardenrenbaan waarop men tot tien personen tegelijk kan spelen. Wie ophet winnende koppel paarden heeft gezet wint. Afhankelijk van wat er in de pot zit en welk kop-
pel er wint kan deautomaat tot tweeduizend keer de inzet uitkeren.

Foto: WIDDERSHOVEN

Wetend hoe gevoelig een keus zal
zijn heeft de Nationale Stichting
Casinospelen een aantal 'gouden'
criteria opgesteld waaraan een
nieuw casino in Zuid-Limburg
moet voldoen. Schalken somt op:

Keus
De keus waar een nieuw gebouw
moet komen is niet gemakkelijk,
laat de nieuwe direkteur nadrukke-
lijk weten. „Valkenburg en Maas-
tricht hebben beide voordelen.
Deze plek in Valkenburg is ver-
trouwd bij het publiek en het casino
heeft er zijn nut bewezen," zegt hij
wijzend naar belangstelling en fi-
nanciële opbrengst. Maastricht
noemt hij aantrekkelijk als groot
centrum waar een internationaal
publiek komt.

Inderdaad zijn de kantoren, rustka-
mers voor de croupiers, kleedruim-
ten, magazijnen niet meer dan een
verzameling hokjes in een verloren
gedeelte van Cocarde op de eerste
verdieping.

Tenslotte vieren ook Godfried
Lataster en Traudsje Lataster-
Hamers aanstaande zaterdag het
gouden huwelijksfeest. Zy wo-
nen in de Slakstraat in Bleijer-
heide. Het feest wordt gevierd
met een mis in de Antoniuskerk
in Bleijerheide en een receptie in
het patronaat van 18.30 tot 19.3D
uur. Godfried werkte 41 jaar on-
dergronds op de Domaniale mijn
in Kerkrade. Traudsje werd ge-
boren in Terwinselen, ze werkte
voor haar huwelijk in een winkel
op de Molenberg. Het echtpaar
heeft twee zoons en vier klein-
kinderen.

Zes maanden
voorwaardelijk
voor bedreiging

MAASTRICHT - Conform de eis
van de officier van justitie heeft de
rechtbank te Maastricht woensdag
een 25-jarige inwoner van Beek zes
maanden voorwaardelijke gevange-
nisstraf opgelegd wegens bedrei-
ging met doodslag zowel van zijn
voormalige echtgenote als zijn ge-
wezen schoonmoeder. Een bijl dat
de man bij een van deze gelegenhe-
den had gebruikt, werd brj rechter-
lijk vonnis 'onttrokken aan het ver-
keer', een verzoek om schadever-
goeding afgewezen.

een goede bereikbaarheid via de
weg en een locatie binnen een uit-
gaanscentrum, zodat het casino
automatisch in het uitgaanspatroon
van het publiek wordt betrokken.
Over de specifieke eisen van het ge-
bouw sprak hij al.

Toelichtend zegt Van Erve: „Til
daar met te simpel aan. Om eenvoorbeeld te noemen: het nieuwe
casino in Rotterdam vergt alleen
aan inrichting een bedrag van 40

miljoen gulden. Het is echt niet het
neerzetten van een paar tafels in een
zaaltje." Een casino dient intern ook
flexibel te zijn. Het spelaanbod
moet kunnen veranderen, inspe-
lend op veranderende wensen van
de gasten.

Wil
Een nieuwe casino dus. Of het echt
in Valkenburg komt hangt volgens
direkteur Schalken ook af van de

politieke wil van het Valkenburgs
gemeentebestuur om het in Valken-
burg te houden. Hij zegt het niet
hardop maar men kan uit die woor-
den opmaken dat Valkenburg er de
ruimte voor moet maken. En na-
tuurlijk op een plek waar wordt vol-
daan aan de gouden criteria, die hij
eerder noemde. Het centrum van
Valkenburg overziend zal dat nog
een hele heksentoer zijn. Een troost:
in Maastricht is het zeker niet an-
ders.

Officier eist drie jaargevangenisstraf

Avondje-uit met buit
twee roofovervallen

Van onze verslaggever
MAASTRICHT- Om in één slag be-
ter bij kas te komen, togen twee jon-gelieden uit het Belgische Maasme-chelen op 29 oktober van vorig jaar
naar het andere Limburg. De voor-
genomen slag werd geleverd in eenbenzinepompstation te Maastrichtmaar leverde 'slechts' tweeduizend
gulden op. Voor een aanvullende
slag reed men toen maar door naarHeerlen waar in een tankstation nog
eens 950 gulden werd buit gemaakt.

" Het gouden paar Habetsl

zittingvoorzitter mr J. Nolet. „Dat
dacht ik wel, maar ik was nog ban-
ger...", bekende de verdachte.
De overval in Heerlen was in geüjke
uitvoering verlopen. Hier kreeg een
22-jarige vrouwelijke pompbedien-
de een pistool voorgehouden. Terug
in België werd de auto ontdaan van
alle Nederlandse herkenningsfranje
en werd de buit verdeeld op het he-
rentoilet van het cultureel centrum
in Maasmechelen. Vervolgens toog
het tweetal naar Eindhoven om daar
en onderweg de buit op te maken in
discothekenen casino.Een der daders, 24 jaar oud, hoorde

gisteren in Maastricht voor beideovervallen drie jaar onvoorwaarde-
lijke gevangenisstraf tegen zich
eisen. Zijn maat is inmiddels tot ne-
gen jaar veroordeeld. De rechters
hadden hém aan negen overvallenschuldig bevonden.
Officier van justitie mr M. Kolkertschilderde de 24-jarige verdachte af
als iemand die zijn eigen verant-
woordelijkheid ondergeschikt had
gemaakt aan zucht naar luxe en zich
door zijn makker onder druk had la-

Handlanger
„Ik schaam me. Stom ben ik ge-
weest", biechtte de jonge verdachte
woensdagmorgen nadat zijn raads-
vrouw mr A. Odekerken bij de
rechtbank voor hem clementie had
ingeroepen. „Zijn makker had hem
tevoren zozeer ingepakt, dat hij niet
meer anders kon. Hij is niet méér
daneen handlanger geweest", aldus
de verdedigster. Vrijdag 7 juli volgt
de uitspraak van de rechtbank.

BRUNSSUM - De stichting Sarezo
onder meer gelieerd aan het Grego
riusziekenhuis Brunssum, houdt
elke woensdagmiddag een spreek
uur voor patenten met een stoma: Ir
de praktijk is gebleken dat patiën
ten met een kunstmatige uitgang
met problemen van allerlei aard. er
dito vragen rondlopen. Het spreek
uur is gratis. Vooraf dient een! af
spraak gemaakt te worden: S 0451
279484.

Stoma-spreekuur

ten zetten. In diens gezelschap had
hij vaker mogen profiteren van
kostbare verteringen en dure uit-
stapjes. Aan een tegenprestatie had
hij zich nadien niet durven onttrek-
ken.

Nog banger...
Toen beiden op de 29ste oktober
naar Maastricht kwamen rijden was
het Belgische kenteken van hun
auto vervangen door een Neder-
landse letter- en cijfercombinatie,
was ook het nationaliteitsplaatje
'aangepast' en lagen zowel nylon-
kousen als twee pistolen onder

handbereik. Het voorgenomen
doelwit was een supermarkt in het
Maastrichtse stadsdeelHeer. Omdat
bij hun aankomst juist de deuren
werden gesloten, moest naar iets an-
ders worden uitgezien.

Het werd een nabijgelegen tanksta-
tion waar personeel en bezoekers
onder schot werden genomen en de
kassabediende werd verplicht een
hoeveelheid geld af te geven. De
man die gisteren terechtstond zei
niet te hebben geweten hoe het pi-
stool werkte. Evenmin of het gela-
den was. „Waren de mensen op wie
u het wapen richtte bang?", vroeg

" Marinus van Wagenveld

| (ADVERTENTIE)

IN U profiteren
van onze extra lage prijzen

alle damesmodeschoenen
herenmodeschoenen
merkschoenen
o.a. Sioux - Clarks - Lloyd
uitgezonderd Roots

SCHOENMODE Ó^f/_^^
UHBai__i_____-__i_i|

" Mevrouw en meneer Ha-
bets-Franssen.

Vervolg van pagina 1
ALKENBURG - Na alle opwinding die er in de voorbije
banden is geweest over al dan niet verhuizen van het casi-
ö Valkenburg stgat er op dit moment nog maar een ding

!*st. „In deze vierkante schoenendoos blijft het casino in
t geval niet," zegt de nieuwe Valkenburgse vestigingsdi-
tteur J. Schalken, wijzend op het Cocardegebouw achter
:t Odapark in Valkenburg. Er komt dus een nieuw casino-
fbouw. Waar? Daarover laat Schalken noch de nieuwe
Qorlichter W. van Erve van de hoofddirektie in Hoofddorp
'ch uit.

22ste mei nog gezien hebben,
heeft tot op heden geen bruikba-
re tips opgeleverd. Evenmin
bracht het sporenonderzoek in
de flatwoning van de 73-jarige
vrijgezel enig licht in de affaire.
Vragen als: werd er iets gestolen
uit de woning, is er (derhalve)
sprake van roofmoord en zijn er
meerdere daders aan het werk
geweest (denk aan vingerafdruk-
ken), staan nog steeds wagen-
wijd open.

Onderzoek moordzaak
Heerlenaar muurvast

per persoon

Driemaal goud
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Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn lieve man, onze goede vader en
grootvader

Joep Cremers
betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Mevr. B. Cremers-Theissen
kinderen en kleinkinderen

Juni 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 1 juli a.s. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwenhager-
heide-Landgraaf.

_____________________________----------i

Dankbetuiging
Zo Veel troost in de vorm van bloemen, woorden en
brteven!
Langs deze weg willen we u heel erg bedanken.
lïest ons nu de leegte te aanvaarden die

Toon
achterlaat en zijn dapperheid als voorbeeld te ne-
men.

Truus Plum-Hendriks
en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden in
de parochiekerk van de H. Bernadette te Abdissen-
bosch op zaterdag 1 julias. om 19.00 uur.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn lieve man en zorgzame vader

Hub Kaenen
zeggen wij langs deze weg héél hartelijke dank.

Mevr. Kaenen-Snelder en
Hub

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 1 juli 1989 om 19.00 uur in de kerk van
St. Martinus te Spekholzerheide.

Daar het ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven die wij mochten ontvan-
gen bij het overlijden en de crematie van

" onze moeder, grootmoeder en overgroot-
', moeder

Tiny Lennertz-Weelen
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Familie Weelen
Familie Lennertz

De zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 1 juli a.s. om 18.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Antonius van Pa-
dua te Bleijerheide-Kerkrade.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Voor de vele blijken van medeleven ons betoond
bij het overlijden en debegrafenis van mijn dierba-
re man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Theo Walravens
betuigen wij u onze oprechte dank.

Tiny Boymans
Kinderen en
kleinkinderen.

',Landgraaf, juni 1989.
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden. op' zondag 2 juli om 10.45 uur in de parochiekerk

" van de H. Jozef, Landgraaf-Waubach.

De eerste jaardienstvoor onze moeder

Catharina
Vossen-Willems

zal plaatshebben op zondag 2 julia.s. om 9.30 uur in
de Verrijzeniskerk, Potterstraat te Geleen.

Mieke en Marlou Vossen

cglODaar het ons onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van medelel-
-ven die wij mochten ontvangen bij de crematievan
mijn lieve echtgenoot, vader en opa

Jan Stobbelaar
betuigen wij onze hartelijke dank.

A.M. Stobbelaar-Heijnen
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 1 juli as. om 19.30 uur in
de parochiekerk van de H. Geest te Mee-
zenbroek-Heerlen.

Het is een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van mijn dierbare echt-
genoot

Albert
Jeurissen

De eerste jaardienst zal zondag 2 juli as.
worden gehouden, om 10.00 uur, in de
parochiekerk H. Clemens te Merkelbeek.

Gerda Jeurissen-Severens

Dankbetuiging
Daar het onmogelijk is, iedereen persoonlijk
te bedanken voor het medeleven, de vele
bloemen, de aanwezigheid bij het overlijden
en de begrafenis van onze zoon en broer

Frans Kruissen
betuigen wij onze hartelijke dank.
Een bijzonder woord van dank aan directie
en medewerkers van Minadi-Trading BV, en
ook aan al zn vrienden en vriendinnen.

Ouders: Frans en Mariet
Kruissen-Jamar
en Rob

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 1 julia.s. om 19.00 uur in de H. Hart-
kerk te Mariarade-Hoensbroek.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij de begrafenis van onze
moeder, schoonmoeder en oma

Netta Hendrix-Lumeij
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Een speciaal woord van dank aan de zusters van
het Groene Kruis en dr. Schiffelers.

Kinderen Hendrix
en kleinkinderen

Simpelveld, juni 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 2 juli a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk
van de H. Remigius te Simpelveld.

Niemand die mij troosten kan
in mijn verdriet om jou.
Niemand die begrijpen zou
hoe vreselijk ik je mis.
Niemand die beseffen zou
hoe erg die pijn wel is.
lemand die 't wel begrijpen zou,
iemand die wel troosten zou
ben jij, daarom hou ik van jou.

De eerste jaardienstvoor mijn lieve man, onze dier-
bare vader en lieve opa

Piet Huskens
zal gehouden worden zaterdag 1 juli a.s. om 19.00
uur in de kerk van O.L. Vrouw, Hulp der Christe-
nen te Nieuwdorp-Stem.
Stem, juli 1989

M. Huskens-Hanssen
kinderen, kleinkinderen

-tbaïïs \gratisXj&+ \s¥_____^77___r__^T____T__Fil 1 1 Js&rwff» \jöü
£ IJ~ ~jj^_^_slr— ’ n _____r~ig\ 1399,- (.. 1021 - "f aii l

ff JMBW '509 -L /» INRUIL n 'ifl INRUIL
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in de Sony Video 8 prijsvraag. '3JÉÊÊmmmmmm^mW m _f I^Ü W iL -W
I SQNYI I I (Bauknecht I 7AMIIQQI

video 8 camcorder HiFi-set —X__-^ _UHIIUOOI
CCDF33OE XO-D1 .

Kompakt. Makkelijk te bedienen. Met digitaal geheugen voor Platenspeler: volautomatisch. Versterker: 2 x 35 Watt. 5 Bands WdSaUtOnTlddt KO6IKaSt
teksten en tekeningen. Met CCD Beeldchip, TTL autofocus, equalizer. Tuner: stereo FM/MG/LG. Cassettedeck: dubbeldeck. WA 6710 Z 920/2 TR■ auto-witbalans, auto-iris, 6 x motorzoom, macro en data-display. Dolby^ 2 motoren. Luidsprekers SS 750: 2-weg, 50Watt. Ingebouwde centrifuqe 12 Programma's. Spaartoets. Roestvrij Exclusief model 180 liter. Netto 172 liter, waarvan 45 liter

Incl. accu, acculader en adapter. Compact-d.sc CDPM 29: met digitaa filter en 4 x oversampling. ingeooua.c. . U 9
stalen trommel diepvriesruimte. Volautomatische ontdooiingkoelgedeelte.
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OPRUIMING!!!
Fraaie, originele Cinderella- en

Damai overtrekkensets met

35% korting
IRISETTE

Donsdekbed met ritssluiting, kan tevens
gebruikt worden als slaapzak voor caravan
of boot, 65% dons, 35% kleine veertjes!

160x190 van349,-voor I 955 "
★ ★★

Donsdekbedden van uitstekende
kwaliteit (bekend merk),
carrégestikt

65% dons
140x200 van 395,-voor 199,-
-200x200van 599,-voor 350,-
-240x200van 749,-voor 395,-

-90% voldons
140x200van 475,-voor 295,-
-200x200van 695,-voor 450,-
-240x200 van 825,-voor 495,-

Dubbele donsdeken, één voor het voorjaar, één
voor de herfst, te zamen geknoopt voor de winter,
een ideale combinatie voor alle seizoenen.

65% dons
140x200van 649,-voor 395,-
-200x200van 895,-voor 625,-
-240x200 van 1050,-voor 750,-

-90% dons
140x200van 699,-voor 450,-
-200x200van 996,-voor 695,-
-240x200 van 1125,-voor 795,-
In combinatie met deze dekbedden, geven wij op
alle merken overtrekken

10% KORTING
★★★

Zeer fraaie gemerceriseerde damasten
tafellakens, bekend merk, in wit en

pasteltinten, voor minder dan de helft van
de normale prijs.

BADDOEKEN
BADLAKENS

merk Egeria en Move

30% KORTING
DAMES CONFECTIE

ALL| ZOMERCOLLECTIES MET
20 tot 50% KORTING



Donderdag 29 juni 1989 " 17

in Limburg over de uitslag van de
ledenraadpleging. „Zeker als jeziet
welk een kritiekloze houding de le-
den gisteravond aannamen. Van die
23 aanwezige tegenstemmers heb-
ben er al een stel geïnformeerd hoe
ze nu lid kunnen worden van
WIO."

Van onze verslaggever

RECHT - Een meerderheid van de AbvaKabo-leden stemt
porvoetend in met het vorige week vrijdag bereikte cao-ak-
kd voor het ziekenhuiswezen. Dit is gisteren duidelijk ge-
lden, nadat aan het einde van de dag 800 van de 1.200 leden
len geraadpleegd. AbvaKabo-onderhandelaar Adriaan■tz noemde de opkomst van de ledenvergaderingen in eerste
tatie „matig en teleurstellend". Tweederde van de leden
ik vóór. Eenderde was tegen. Over de opkomst was men
ter algemeen niet erg te spreken.

Dat ging zeer zeker ook op voor de
consultatie in de Oranjerie in Roer-
mond. Verplegend personeel uit de
regio zuid-oost (Limburg en deel
van Noord-Brabant). Daar stonden
vierhonderd stoelen 'klaar'; 61 wa-
ren er bezet. Van dezeAbvaKabo-le-
den, die de moeite hadden genomen
naar de vergadering te komen, gin-
gen er uiteindelijk 38 akkoord met
de voorgestelde cao-bepalingen; 23
leden stemden tegen.
„Teleurstellend", zegt Hans vanEwijk, woordvoerder van de VVIO

Handelwijze Luikse magistraal gelaakt

Kind overnacht in
Lantin-gevangenis

" Bondsbestuurderen van de AbvaKabo noteerden gisteravond in de Oranjerie inRoermond 61
aanwezigen. Van hen gingen er 38 akkoord met de cao-voorstellen voor het verplegend personeel

Foto: JANPAUL KUIT

Ontevreden
Op de negen andere ledenraadple-
gingen verspreid over het land kwa-
men tot dusver slechts 817 vak-
bondsleden opdagen, waarvan 574
voor het cao-akkoord stemden en
243 tegen. In Tilburg, Haarlem en
Eindhoven werd het akkkoord door
een meerderheid afgekeurd. De
vakbondsleden in Amsterdam, Den
Haag, Rotterdam en Utrecht stem-
den, evenals die in Roermond, in
met het cao-resultaat, hoewel nie-
mand echt tevreden was.

weinig voor om het voortdurend
wenende jongetje op te sluiten enlegden contact met een jonge advo-
caat, mr Nève. De advocaat nam
contact op met het Luikse parket,
waar de procureur des könings ver-
telde geen mogelijkheden te zien in
de handelswijze van de jeugdrech-
ter. Het kind werd dus opgesloten
en pas 's ochtends overgeplaatst
naar een opvangtehuis voor jonge-ren in Herstal.

De AbvaKabo-districtsbestuurders
beleden op de vergaderingen zon-
der uitzondering schuld, omdat de
loonsverbetering van 3 procentvoor
een groot deel uit het eigen pen-
sioenfonds PGGM wordt betaald.

Mijnopzichters
nu ook akkoord

Van onze correspondent
K - Een tienjarige jongen van
Soslavische nationaliteit heeft
«st van de Luikse jeugdrechter
lacht in de Lantin-gevangenis
'Hik moeten doorbrengen. Daar-r is in België heel wat beroering
taan.
jtind - later bleek dat de ouders"allonië rondtrekkende zigeu-

-1 zijn - werd gearresteerd toen
Üch op een Luikse stadsbus be-

vond zonder over een vervoerbewijs
te beschikken. Omdat het jongetje
geen Frans sprak en niet over een
identiteitskaart beschikte, werd het.
voor de jeugdrechter gebracht. Die
besliste dat het kind de nacht zou
moeten doorbrengen in Lantin, de
zwaarst bewaakte gevangenis van
België, waar gangsters zoals bij-
voorbeeld 'Petit' Robert Van O. ver-
blijven.

De cipiers van Lantin voelden er

ook de mijnopzichters hun voorlo-
pige goedkeuring hebben gehecht
aan de directievoorstellen voor so-
ciale begeleiding bij sluiting tegen
uiterlijk 1 januari 1993.

Ophefmakend
De Luikse jeugdrechter steunde
zijn ophefmakende beslissing op ar-
tikel 53 van de Belgische Wet op de
Jeugdbescherming. Dat stelt dateen kind in een cel mag worden op-
gesloten als er absoluut geen plaats
is in een opvangtehuis ofbij een so-
ciale dienst. „Blijkbaar heeft de
jeugdrechter niet hard naar zon
plek gezocht.," liet mr Nève zich
ontvallen.

Van onze correspondent
HASSELT - Het definitieve einde
van elke mijnactiviteit in Belgisch-
Limburg is in zicht. Gisteren werd
bekend dat, na de vakbonden, nu

Op de vergaderingen, ook in Roer-
mond, deelden sympathisanten van
de actiegroep VVIO pamfletten uit
aan de AbvaKabo-leden. De VVIO
vindt het cao-akkoord onaanvaard-
baar omdat er volgens de actiegroep
slechts sprake is van een reële
loonsverbetering van 1,33 procent,
terwijl derest uit de eigen pensioen-
kas wordt betaald.

Er is een gedetailleerde informatie-
brochure onder de mijnwerkers ver-
spreid, waarin alle maatregelen zijn
opgesomd. In grote lijnenkomt het
erop neer dat de mijnwerkers die
vrijwillig opstappen voor eind '92
een premie van 880.000 Bfrancs net-
to krijgen. Wie zijn ontslagdatum
door de directie laat bepalen, krijgt- afhankelijk van het aantal dienst-
jaren - een premie van 990.000
francs bruto of inkomens- of werk-
zekerheid. De financiering van al

die begeleidingsmaatregelen wordt
momenteel uitgewerkt in overleg
met de Vlaamse en nationale rege-
ring.

Kort geding
Dat de mijndirectie opnieuw met
premies zwaait, is ruim vijfhonderd
ex-mijnwerkers in het verkeerde
keelgat geschoten. Zij hebben aan-
gekondigd eenkort geding tegen de
directie te zullen inleiden. De ge-
rechtskosten zullen betaald worden
door de socialistische vakbond
ABVV.

De betrokken kompels gingenvorig
jaar uit de mijnen weg, met een pre-
mie van 500.000 francs bruto. Ze
gingen op dat directievoorstel in
o.a. omdat hen gezegd werd dat het
om 'een laatste kans' ging, dat er la-
ter nooit meer premies zouden wor-
den toegekend. Nu dat toch gebeurt
en die premies ook nog beduidend
hoger liggen, voelen deruim 500 ex-
kompels zich bedrogen en daarom
willen ze naar de rechter stappen.

Pomphouders zien weinig in aangifteformulier

Tanken zonder betalen
in Limburg nog gering

aangiftes tot nu toe in 1989 bedraagt
15.
De gemeentepolitie in Heerlen ver-
moedt dat in deze stad jaarlijksook
een aantal van ongeveer 30 gehaald
wordt, maar ziet niet in dat daarvoor
een speciaal formulier ontwikkeld
moet worden. De gemeentepolitie
in de Limburgse hoofdstad zegt nog
niet 1 aangifte per maand tekunngo.
noteren.

HEERLEN - Het aantal malen dat
pomphouders aangifte doen van
'tanken zonder te betalen' is in Lim-
burg niet zo schrikbarend hoog dat
een speciaal aangifteformulier zou
moeten worden ontwikkeld. Dit in
tegenstelling tot de politie van Arn-
hem die gisteren bekend maakte
met de invoering van een standaard
aangifteformulier voor pomphou-
ders het tanken zonder betalen te
verminderen.
Het 'gratis tanken' komt in Arnhem
steedsvaker voor, terwijl pomphou-
ders vaak geen gelegenheid hebben
om aangifte doen. De pomphouders
in Arnhem deden vorig jaar 27 maal
aangifte van automobilisten die
wegreden zonder de getankte
brandstof af te rekenen. Het aantal

Aangifie
Volgens woordvoerder Steens van
deRijkspolitie in Limburg is de be-
hoefte aan een standaardformulier
gering. „We adviseren de pomphou-
ders in ieder geval aangifte te doen.
Anders krijgen de daders nog lan-
ger de tijd om met hun praktijken
door te gaan."

Uit gesprekken met de pomphoü-"
ders is de politie van Arnhem geblev
ken dat het tanken zonder beta_e_-veel vaker voorkomt. De pomphou-
ders doen echter in veel gevallen
geen aangifte: ze hebben geentijd of<verwachten er weinig van.

MAASTRICHT - Gedagvaard voor
een kleine selectie uit een totaal van
honderd opgebiechte inbraken en
pogingen daartoe hoorde een 19-ja-
rige Heerlenaar zich woensdag door
de rechtbank in Maastricht veroor-
deeld tot zes maanden voorwaarde-
lijke gevangenisstraf en tweehon-
derd uur dienstverlening.
De officier van justitie had negen
maanden voorwaardelijke gevange-
nisstraf en driehonderd uur dienst-
verlening geëist. Het was de eerste
keer dat de jongeman zich op het
criminele pad had begeven, zowel
in de Oostelijke Mijnstreek als in
Midden-Limburg en in Schimmert.
Conform de eis kreeg zijn 48-jarige
in Kerkrade wonende vader voor
het verlenen van hand- en spandien-
sten vier maanden voorwaardelijk
opgelegd. Een 23-jarigevriend werd
afgestraft met vier maanden voor-
waardelijke gevangenisstraf en 120
uur dienstverlening. Zes maanden
voorwaardelijk en honderd uur
werkstraf had de officier tegen hem
geëist.

'Debutant' pleegde
honderd inbraken

Openingsconcert
Concertgebouworkest

niet uitverkocht
KERKRADE - De WMC-organtsi
tic heeft nog 750 toegangskaarte.
voor het openingsconcert van zate.
dag van het Concertgebouworke^
Geruchten als zou het concert zijj
uitverkocht blijkenniet waar te zij_j
De Rodahal waar het concert plaati
vindt telt 2100 zitplaatsen. Daarva!
zijn er rond de 1350verkocht. Er zij
er dus nog 750 over. „En we zoude*
ontzettend graag zien, dat het Coi
certgebouworkest in een uitvel
kochte zaal zijn concerrt kan geve_j
temeer daar het hier gaat om de al
sluiting van het 100-jarig bestaan)
feest van dit beroemde orkest," a
dus Creusen.

Nog geen opheldering
over piepschuimregen

NUTH/VAALS - Er bestaat nog
geen duidelijkheid over de her-
komst van het piepschuim, dat
dinsdagmiddag massaal neerdwar-
relde in Schimmert, rondom de
Beekerbaan en de Markt (zie LD
van gisteren). DSM stelde welis-
waar via een lab-analyse vast dat het
daadwerkelijk om het onschadelij-
ke tempex gaat, dat niet door DSM
geproduceerd wordt, maar achter-
haalde evenmin de herkomst van
het piepschuim.

Naar aanleiding van het eerste bc
richt over deze kwestie kwamen güj
termorgen overigens meerdere ri
acties ter redactie binnen. Uit etj
daarvan bleek dat hetzelfde majfc
riaal vorige week in Vaals, in <$
buurt van de Selzerbeeklaan,- *j
neergedwarreld.
De provincieLimburg en de proyiji
ciale Milieuinspectie zagen giste&i
geen aanleiding om de zaak in op
derzoek te nemen.

(ADVERTENTIE)

____^_*______l i|_l___. katoenen blazer in mode- moderne blazer met raglan T-shirt met fotoprint badge, overhemd in diverse streep- fMH
, __^-^^____l_!lP__l____-. klßuren khakl' wit en zand mouw. In diverse kleuren. In diverse kleuren, o.a. wit. dessins.jfflH^lfblPÏkL-lßi küJ Bl Liü

IB___R_l HrnT WMMT'2I!""'^ "[E Ka"?' 0" me, suèdinß n^Lmm «la Wm. vrijetijdsscho^

ia-Kjf'iLptTVr ü*t——-—""""" ■ __l II _A I _W^ ______ __f ___ ____ W (zijstraat Schelsborg). Tal. 045-722M8L*ü _^ ■ _T M W __ _É __ ■ _fl ■ ff MEERSSEN: koopcentrum Au Ciel
katoenen WINDSCHERM 4^ ■ f A ■ _l f 75. t«i. 043-b4iom
in de kleuren bruin-oranje,VIC— f A I __i I _F_É__ V 1 V ff I_Fl XE .!.?,« Nü"and. . .l^L„_ _

„1 _V BA I ■ _____T J ____ __■ ______ ____r _■ __f__F ■ . I hBl Miinmonumont . Ta. 045-455919mar'n^n"d
n

A,me,m9- #r|"/ 4 » Mm 9 Ë ML W J Wi S.TTARD: winkelcentrum den Tempel.uu x 14U cm. km Vl^---rf'^^_____________fAdviesprijs 39 95 _■ .X^^-l

aadpleging leden AbvaKabo in Roermond slecht bezocht

Verplegend personeel
schoorvoetend akkoord

Limburgs dagblad | provincie



KOMEN UW KINDEREN
IN AANMERKING VOOR
EEN TEGEMOETKOMING

IN STUDIEKOSTEN?
Of het nu om voortgezet of hoger Een tegemoetkoming in studiekosten hangt

onderwijs gaat, studerende kinderen kosten afvan het inkomen envermogenvan de ouders

geld Geld voor boeken, geld voor reiskosten, en het aantal financieel afhankelijke kinderen,

lesgeld,collegegeld en - in sommige gevallen - Wilt ü voor deze regeling in aanmer-

geld voor huisvesting, als de kinderen niet king komen, dan is het zaak nu al een aanvraag-

meerthuiswonen. formulier in te sturen

Het aardige is dat er ■__________-___-_____----i 1 (tenzij u dat al gedaan
vu _" . TEGEMOETKOMING 1 h^ft nit^arH.eenregeling bestaat die u tege- STUDIEKOSTEN 1989/1990 heetts Ulteraard^

moet kan komen in dit soort DEFINITIEVE NORMEN I Na 31 de-

studiekosten. Niet verwonder- cember 1989 is het

lijk heet deze regeling "Tege- 1 niet meer mogeüjk

moetkoming Studiekosten". W> 1 de Tegemoetkoming

Ze is er voor leerlin- — j^pgflf I Studiekosten 1989-

-gen van 17 jaar of jonger in \ 1 199° tC vragen"

m.a.v.0., h.a.v.0., v.w.0., Lb.o., «_______________! et aan"

mbo hbo en wo 1 vraagformulier en 'n

Leerlingen in het ____________________-______--_B"BB«Mii^"" uitgebreidebrochure

speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal kunt u krijgen bij de scholen, kantoren van

onderwijs kunnen alleen inaanmerkingkomen de Rabobank en alle regionale Steunpunten

voor een tegemoetkoming in het lesgeld. Snidiefinanciering.

MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WÉTENSCHAPPEN /

________SI 11-.---__--*§*-"__
"♦I ♦ [♦~[»| l+~"_♦_►__»♦ ♦Sl_

♦♦♦♦♦♦»!

INFORMATISERINGSBANK
PentaxZoom6o. _V^ |_"^ _______^_f Si Si T_l ÜüaDe lichtste compact ****m __ I■ B __■ _^__fl l___^ _&____!£_ lak. rt____
camera met motorzoom- ■! | I I Bm% V L.■ 1 VU JIIÉI Bfc>__^w____~_- BNNm|
lens 38-60 mm en allerlei mm \ IVJ 'QJ ____l____l ____ -■ E__;;„!^apßfep)cA|--""-'"1
geautomatiseerde functies. &_______■_■_____ __■______■___■ Mi _■___■ B_BB__ BB cl mt.sbJ W jnm_iiii T_ |~
Incl. tas, lithium batterij en ■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^-^-^-^-"" !___ 1 ' 1

JO/» m
__lil_» '—**"'"" " "»i"«SgBW_W> __M__ ::: _____ ____I_______________ HMHMMHHMRMÏbA _^______H£„:: __H .. .

||m PrakticaMTLSß. JBr^
__Ü CMiSf *_| Kleinbeeldspiegel- J®Èfr

m m JrWm Éf reflex. Met stan- Jïl___P^ __^ : _P_PPS|!*«B | daard,objectief,half- _____Mfc____»
________ÉB_I __________■___ _______i__l__f__É___iÉ ____ I automatische /^üs _______ _H

Pentax zoom 70-S I B^*»__S_______- ___SS_____P___! _____ belichtmgsregeling. / mmÈ" Volautomatische ________ Incl. tas, draagriem f >v\f Bgf_|
zien van autofocus J <| QO _ anMHBÉJ Bl^en3s-70motor- W a\W Wtm ÏOT» As3_l ____*zoomobjectief. ■ BB ________ _Pül p|H X^___^| _p

«-^^^^^l Ë_lll__ bescherming en zijn ( _S^?S. |w
___P___. ._-_____

__ /___rV. __'■ r_____^__EJ __■

«5»~..L De meest verkochte. tß___! 'I _F
Voor schitterendekleur- ll__ „i,^ _■______■ _________ "_*-*■-—

weergave. Ruime belich- É :f Is£___lÉl Jg S*(_l_____

' tmgsspeelruimte. BQ P^^M lIUf / jfl^H
,_^

jo." »_ . _I____-^_^_B______________—#i_M_Pi #. ttat"£_o--'*'"~ [ -1-- 1 FujiP6soVideoB # WÈÊ^C*^*^
Su k\nPk& GRATIS POSTER VAN Sr^^eiMeth.. Jy t____a__/L^ A***_*J^| UIV.IIJI VJlLi\Ym> geluid. Afspeelbaar op elke &
__N_^J _.__£____ I IU/FHTni TV. Compleet met draag- M ____i BDl.. ,3 UW rUIU! riem,batterijlader,licht- fi W

K_S_*l__l_____ netadapter. RFU aansluit- B^
Van 28juni tot 1 september ontvangt kabel en video/antenne- B-

(^lP**^^ u bij Vroom & Dreesmann voor elk schakelaar. ■-, QA€f-L ___Z_\[ fotorolletje dat u laat ontwikkelen en 7. yhr
_«B_Zlj-iï^^ afdrukken een gratis poster *___»!_**." .___-_*

""■■■l WWmmmmmmWL (20 x3O cm) van uw lievelingsfoto.
T__,W_— ''\4SZ£r'"' g^r-' Haking vision I.

s^^ RicohAF-55camera. Kodakcolorgold. Hi___l HÜI lens bescherm-_____ __T _■ Kleinbeeld camera. Meto.a. rno_,n_inni_pn 18 __%__9' J__i__M_l deksel. Incl. film,
■ ___L _F _■ zelfdenkende flitser, auto- «IZn. halen Jlh _^i batterijen en tas.lm WL, ly focus en automatische fbeK .^Hf| fKtSdifl W&**\ ln 6kleuren'

9*B Bafl Koord. *4f\f\ AA-fK^Q rïï Vsm »_i__^P__B ö/i

„5,280. Aanbiedingen geldig t/m za. 8 juli 89 of zolang de voorraad strekt. _J_^_i_^_fc_JA_LL_L_J_J___-J

I

Wie met een eigen merk muesli komt,
moet wel met hele lekkere muesli komen. I

_►

jt^jj^xx
:» imr> t. _»

m __. __T **'**'*»ff*_2Jt* " _r _r _f _X ■

y^M^fflaa ,/^ .--^^^^^ ■ . " fijt,/' '^ x ___

/^^k______fc^"T^ SU-F ________■ _________^^^ _____ATk ■■ '__£ _»'_«".■ ___ -_^ '- *^:

_H_______P^ ___■ .__BL\\_r __F„_L' i *Qf ____. _P* -fIH . ___rv^
m^F F^4_P^__^_:- _______!___. __

>*' " *_*"-' ■_ r''^r

/ ■ _____i_________é_______l ___ __ i____E^^___r _________* ______ _________ _____

____k-'__k /^ -^tjUrUi

--»-^-—-^*-»^—>—---«-» Krokante Muesli
Krokante Muesli j 7Q met aPPeI 1 QQ
pak 375 gram 0_» !"/ # pak 325 gram ____»_ !"##

c De muesli van het Edah winkelmerk is zon hele lekkere muesli. Het bevat haven/lokken,
rozijnen, kokosnoot, honing en nog veel meer ingrediënten die bijdragen tot een rijk gevarieerd,
gezond ontbijt.; Net als bij alle andere winkelmerk-produkten, is ook bij de muesli streng toegezien op
kwaliteit en bereidingswijze. Zo kan Edah u een lekkere, blijvend krokante muesli garanderen.
Voor de voordelige prijs die u van Edah gewend bent.

ët_h Beschuit «§& Ontbijtkoek ijïjïjï Knackebröd
W naturel QQ W j TQ W volkoren 4 QQ

rol èl3 stuks __T OT 500 gram Xfr% 1 ""** 1 pak 200 gram 4^4*_ 1 "___> 7

1 ê_v_ Volkoren Knackebröd ïgïa Cornflakes
W beschuit 4 f\Q W goudbruin 4 f)Q "^ 4 QQl rol al3stuks 4ï_sr_ 1 m\JT pak 180 gram 4*4»_ _"__-. 7 pak 375 gram _WH. _ 1" 7 7

ï___ Ontbijtkoek eïS« Knackebröd *£%* Kandijkoek1 W OO sesam IAQ m _79
300 gram 4c»- TT pak 220 gram 4(6»_ I»T7 400 gram 4*9» __"/ 7

Edah heeft steeds meer te bieden. BB^S
EDAH HEEFT 'N GRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/mvrijdag 's morgens van 10tot 12 uuren 's middags van 2tot4 uur
kunt u gratis bellen met de mensen van onze service-afdeling Telefoonnummer 06-0506 Prijswijzigingen tg.v. overheids-
en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden Prijzen geldig t/m zaterdag 1 juli 1989. Zolang de voorraad strekt.

■I J

"*?.' LimburgsDagblad

<gpiccolo s KIJK EERST
_ü_l_M-M-M-«U-MMiMWM-MM*'""""-^'l^
PLAATWERK ~^Z\T
Snelle montage door perfect P _^__^^^\
passend, origineel _^_?5. f^ ok -4 __
Ford Plaatwerk. Voor behoud ==lf^>-V___ p

_ol
van de fabriekskwaliteit MV schadeherstei.
van uw Ford. saU^

ZOMERINSPEKTIE Resta/Escort/Ori- 1

_g^ Laat uw auto nu door ons controleren jnci apk
MP"* -- op alle vitale onderdelen, volgens de '_^_rf_______-_ strenge richtlijnen van Veilig Verkeer Jww _r

Nederland. Voor een ongestoorde vakantie. ## Mw
f /V#^
ZONNEDAK Escort/orion
Een zonnedak haalt meer licht in "^B*^-^^^^^— _f_f% _■
uw auto, maar houdt schadelijke " __F iiH-ftzonnestralen tegen. Dat van Ford is~~~~-—^ j—^^ £L *\ _*
bovendien in 3 standen te openen /iren uitneembaar. ' (Sierra/Scorpio 49&J

Originele Ford onderdelen. Door Ford getraind personeel staat voor u klas
Een onverslaanbarecombinatie! Staat het onderdeel datu wenst nietvermei^Bel danop. Of beter nog, kom langs. Bij ons bent u met uwFord altijd welko^

NN. /// Schandelerboord2s, Heerlen, Tel. 045-721152
/_____^ Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 08.15-17.00 uur;
M_»M»-_»_ magazijn: zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

m ■ . J 188Wffl_ti;S__pp
'*^*ts^m~ _^__L *__r' __P___________)«_i____9!TlW_iß
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Herrera wil hoger
dan de bergenLimburgs Dagblad sport

LUXEMBURG - Vijfjaar geleden
debuteerde hij op spektakulaire wijze
als professional in de Tour de France:

Luis Herrera. De Colombiaan won de
wellicht meest begeerde etappe in Alpe
d'Huez. En hoe. Herrera vernederde in de
Alpenrit de internationale wielertop. De
legendarische berggeiten Gino Bartali,
Charly Gaul en Federico Bahamontes leken
eindelijk een opvolger gekregen te hebben.
'Lucho' Herrera werd meteen tot een
toekomstig Tourwinnaar gebombardeerd.
Het rasklimmertje uit Fusagasuga heeft
inmiddels vijf Ronden van Frankrijk in de
benen. De balans: een aantal ritzeges, het
bergklassement en enkele ereplaatsen in het
totaalklassement. Maar geen eindzege.
Sterker zelfs: Luis Herrera finishte zelfs nog
geen enkele keer bij de eerste drie in Parijs.
Het frêle rennertje met de koffiebruine
spillebeentjes is in de 72e editie van la
Grande Bouclé weer van de partij. Ook al
kon hij tot dusver de verwachtingen niet
beantwoorden, toch wordt Luis Herrera
weer als een van de belangrijkste
kanshebbers beschouwd. Met het oog op zijn
zesde Tourstart zochten we de
Colombiaanse volksheld onlangs op. Een
reportage waaruit blijkt, dat Luis Herrera
nog steeds gelooft in een mogelijke
Touroverwinning.

" Luis Herrera in actie in
het hooggebergte. ,Jlet berg-
klassement interesseert me
niet meer. Ik heb vaak ge-
noeg bewezen de beste klim-
mer te zijn. In de afgelopen
Ronde van Italië nog. Maar
wat schiet ik ermee op? Ik
wil nu hogerop. De eindzege
isveel belangrijker", zegt de
Colombiaanse lichtgewicht
aan de vooravond van de
Tourstart.

Foto: COR VOS

Familie

van 'El Jardinerito .hettuinmannetje), zoals hij in eigen
land liefkozend genoemd wordt.
„Andere jaren reed ik te veel
koersen voor de Tour. Vorig jaar
was dat ook het geval. Ik was
eigenlijk al moe toen de Ronde
van Frankrijk begon."

Charly Mottet en Fabio Parra.
Wij zijn geen uitgesproken
favorieten. Niettemin zijn we
stuk voor stuk wel in staat om de
Tour te winnen. Maar dan moet
ook alles meezitten."

Lucho Herrera is inmiddels 28
jaar oud. Hij heeft derhalve de
sterkste fase van zijn leven
bereikt. „Ik wil nog twee,
hooguit drie jaarfietsen. Voor
die tijd hoop ik één keer de Tour
gewonnen te hebben. Het

binnengehaald. De komende
drie weken zal zeker de helft van
de Colombiaanse bevolking elke
dag gedurende uren aan de radio
gekluisterd zijn om de prestaties
van het idool Herrera op de voet
te volgen. „Niet alleen voor mij,"
merkt de man waarvan beweerd
wordt dat hij populairder is dan
president Virgilio Barco, op.
„Parra is ook geliefd. Fabio moet
in de Tour eveneens tot de
kanshebbers gerekend worden."

vorig jaar in de Tour al het geval.
Wat dat betreft ben ik er weer op
vooruit gegaan sinds ik enkele
Europese renners in mijn ploeg
heb gehaald. Worre, Richard,
Pedersen en Scirea zijn

coureurs bij hebben

ontzettend belangrijk voor mij.
Volgend jaarwil ik er nog twee
sterke, complete Europese

bergklassement interesseert me

Geruststelling

Niettemin maakte Lucho
Herrera een geslaagde Tourstart
„Ja," blikt de bescheiden
Colombiaan terug. „In
tegenstelling tot andere jaren
kon ik de schade in de vlakke
etappes beperken. Aan de voetvan de bergen stond ik er zelfs
heel goed voor. Maar watgebeurde? In de cols kon ik niet
meer mee. Op mijn eigen terreinwerd ik naar huis gefietst. Ik
moest genoegen nemen met dezesde plaats. Ik was erg
teleurgesteld. Vooral omdat ikme veel meer van mijn vijfde
Tourdeelname had voorgesteld

Grote moraal

ploegleider of iets dergelijks is
niets voor mij. Ik heb andere
plannen. Vorig jaarheb ik mijn j
geld in een bouwfirma
geïnvesteerd. Een van mijn
broers behartigt mijn zaken.
Maar ik heb ook goede
vakmensen in dienst genomen,
want ik wil geen risico's nemen.
Vanaf het moment dat ik niet
meer fiets, ga ikzelf ook in mijn
bedrijf werken."

Veel meer wil Luis Herrera niet
over zijn privéleven kwijt. „Ik
praat liever niet over
privéaangelegenheden. Ik heb
wel een hobby: paarden. Ik heb
een vijftal raspaarden. In mijn
vrije tijd stroop ik met hen de
concoursen af. Ik kan er intens
van genieten als een van mijn
paarden een schoonheids- of
stijlprijs in de wacht sleept."

Voorlopig kan Luis Herrera
echter niet met zijn hobby bezig
zijn. Al zijn aandacht is de
komende weken gevestigd op
zijn stalenros. „Het blijft een
droom om ooit dé Tour te
winnen. Of dat nu gaat lukken,
zal moeten blijken. Meer dan
mijn uiterste best kan ik niet
doen."

door

’ bennie ceulen j

Eigenlijk houdt Luis Herrera
niet van al die belangstelling
voor zijn persoontje. Als zoon
van een eenvoudige tuinder uit
Fusagasuga, een stadje van
40.000 inwoners op 50 kilometer
van Bogota, verkeert hij liefst in
familiale kring. Hoewel hij een
van de best betaalde renners ter

Indien de kopman van de ploeg
Café de Colombia inderdaad een
gooi naar de eindzege in de 72e
Ronde van Franrkijk wil doen,
zal hij vooral in de eerste
Tourweek de schade moeten'
beperken. „In de vlakke ritten
mag ik niet te veel tijd verliezen.
Dat ik dat kan, heb ik vorig jaar
laten zien. Dat is al een hele
geruststelling. Het verschil zal ik
in het hooggebergte moeten
maken, tenminste indien ik er
dan toe in staat ben. Hoewel dat
voor mij steeds moeilijker wordt.
Zoals ik elk jaar op vlakke
verbeterd ben, meen ik dat de
Europese renners bergop steeds
sterker zijn gaan fietsen. Het
verschil tussen hen en mij is
eigenlijk even groot gebleven.
De ervaring, de versterking van
mijn ploeg en het
uitgebalanceerde programma
moeten me nu verder helpen."

Indien Lucho, die dank zij een
'wild-card' zaterdag in
Luxemburg mag starten, er ooit
in mocht slagen de Tour de
France opzijn naam te schrijven,
zal Colombia op zijn kop staan.
Nu al wordt hij door zijn dertig
miljoen landgenoten aanbeden.
Toen hij twee jaar geleden de
Ronde van Spanje won, werd hij
in Bogota als een volksheld

enkele keren pech gehad.
Jammer, want het parcours
van de Giro was op mijn lijf
gesneden."

Luis Herrera is een man van
weinig woorden. Hij houdt meervan daden. „Ik ben in topvorm,heb veel reserves en de grotemoraal. Drie belangrijke
vereisten om in de Tour een rol
ïfn b t̂ekenis te kunnen spelenMaar dat wil niet zeggen, dat ikmezelf als een van de grotekanshebbers beschouw. PedroDelgado is topfavoriet. StephenRoche is ook weer bijna de oudeen Laurent Fignon heeft in deRonde van Italië bewezen
opnieuw over al zijnmogelijkheden te beschikken.Dit trio heeft de beste papierenvoor de eindzege in de Rondevan Frankrijk. Ik plaats me opgelijke, hoogte met StevenRooks, Andrew Hampsten,

Hoofddoel
Lucho Herrera had van de Giro
d'ltaliaeen van zijn hoofddoelen
van het seizoen 1989 gemaakt.
„Ik heb mijn hele jaarop de Giro
en de Tour de France afgestemd.
Ik heb geleerd van mijn fouten
uit het verleden. Ik nam steedste
veel hooi op mijn vork. Met het
gevolg, dat ik eigenlijk nooit
honderd procent fit aan de start
van de Ronde van Frankrijk
verscheen. Dat zal nu wel het
geval zijn."

Een veelbelovende uitspraak

! kan hij nog steeds als. e allerbesten. Dat bewees hij
{?.. e laatste Ronde van Italië._ Won niet voor niets de
/aPpe op de Tre Cime di
d__\aredo en de klimtijdrit op; ge Monte Generoso.
.^vendien veroverde hij ook

plaats in het
wergklassement. Nietteminas zijn eindklassering een
*r°te teleurstelling: 18e op 16
h. k

ten en 19 secondenvan de
werboren Laurent Fignon. „Ik
ir... Veel dichter geëindigd
sic _n de Giro niet in zulke
Ver e weersomstandigheden
devden was geworden," luidt
>,K lediging van Herrera.
-f_U' re Sen en sneeuw kan ik
ei verdragen. Ik heb ook

niet meer. Ik heb vaak genoeg
bewezen de beste klimmer te
zijn. In de afgelopen Ronde van
Italië nog. Maar wat schiet ik
ermee op? Ik wil nu hogerop. De
eindzege is veel belangrijker. In
het verleden schoot ik op het
vlakke en in de tijdritten te kort.
Daarom ben ik daaraan gaan
werken. In de wintermaanden
deed ik vooral aan
krachttraining. Misschien ten
koste van mijn souplesse,
waardoor ik ietsje minder
uitgesproken klimmer ben
geworden. Maar in de tijdritten
ben ik aanzienlijk verbeterd.
Ook in de vlakke etappes kan ik
beter uit de voeten. Dat was

'Het blijft 'n
droom ooit de

Tour te winnen'
wereld is, woont dc verstokte
vrijgezel nog steeds op dc
ouderlijke hoeve bij vader
Rafaël, moeder Theresa, zijn zus
en twee broers. Ondanks zijn
status als miljonair doet hij geen
buitensporige dingen met zijn
geld. Zijn enige luxe is een BMW
320i.
„Als ik over twee of drie jaar
stop, zal ik niet in dc wielersport
blijven," vertelt hij. „Een rol als
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'Ik heb geleerd van mijn fouten uit het verleden'
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■_^V L imburgsDagbladI gp'-coios
045-719966

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

■
Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden

■ opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
(egel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op dedag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldteen sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

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

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

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
a voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door

niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
B 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) 15.59.

Vermist/Gevonden

Hoge beloning
Op 22 juni 1989 werd te Valkenswaard ontvreemd

een caravan
Hobby Prestige 610

■ Chassisnr. 356819060
<leur: Crème met bruine streep, registratieteken; 60 WL 02

" Totale lengte; 7.69 mtr., breedte; 2.30 mtr.
De inlichtingen die leiden tot het terugverkrijgen van

bovengenoemd voertuig zullen worden beloond al naar
gelang de waarde van het teruggevonden voertuig en van

de inlichtingen. Deze worden ingewacht onder tel. nr.
085-435255, na kantoortijd 085-455045.

Vragen naar Dhr. van Schijndel.
j Bureau H.A. van Ameyde BV, Kleine Oord 181, Arnhem.

/£rmist zwarte KELNERS-
3EURS inh. ’ 1.600,- verl.
'6.6 om 17.00 uur omg. in-
dustrieterrein Stem. Belo-
iing ’ 800,-. 04490-45218.

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

Personeel aangeboden

i 3VL RESTAURATIE, 045-
-_6OOO. Spec. gevelreini-
ling, renov., kelderafdich-
ng. voegw., vochtwering 10

i. schrift, garantie. Stralen
an meubels, autoplaat-

,irerk, velgen, chassis etc.
_3isje 14 jr. zoekt VAKAN-
TIEWERK event. baby-sit-
en. 045-422564.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.

Zeer ruim ervaren DJ biedt
zich aan, in bezit v. eigen
auto. Tel. 04750-20760.

Personeel gevraagd

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

Restaurant Boerenhof De Plank
j Tel. 09-32.41810703.

Gevraagd, Taxichauffeurs
voor dag- en nachtdienst of weekenddienst.

Liefst met ervaring. Tel. 045-411159. LOO Tax
Wegens het behalen van een grote schoonmaak-onder-; houdsopdracht in de stad Aken zoeken wij dringend

part-time schoonmaakkrachten
Beloning via Duitse voorzieningen,

tot DM 450,- belastingvrij.
Als u geïnteresseerd bent, neem dan zo snel mogelijk

;ontakt op met onze bedrijfsleider dhr. Linders in Kerkrade.
Tel. 045-421208 of met ons kantoor in Heinsberg■ 09-49-24527027, mevr. Dahlmans of dhr. Schmitz.

Gevraagd INTERNATIONAAL
Combinatie Kipperchauffeur

Zonder ervaring onnodig te solliciteren.| BOYMANS Transport- en Handelsonderneming BV
Dorpstr. 98, 6438 JX Oirsbeek. Tel. 04492-1833.

Club 2000
kan nog enkele meisjes

plaatsen. Werktijd in overl.
Intern mog.

Tel. 04490-42315, Geleen.

Bijrijders M/V
"voor onze meubelwagen.
Liefst met LTS-opleiding

meubelmaker.
Leeftijd: 17-18 jr.

!Soll. na tel. afspraak aan
Vegers

Meubelen
Heerlen. Tel. 045-713082.
Vordt RIJINSTRUCTEUR/
'RICE. Rijschoolhouder
lag ook. Met Kaderschool-
iploma. Enige erkend door
.inisterie. Examens door
Jw docenten. Nieuwe dag-,
atardag- en avondoplei-
jngen starten snel. In Best
h Utrecht. Na drie maan-
en kunt U al aan de slag.
'ast en zeker werk: 250 va-
atures. Vraag gratis studie-
|ds. Bel (ook 's avonds)
4998-99425.
Ju o Pallas vrgt. nog enkele
..MES, chauffeur aanwez.
45-420772.

Holland Distributie zoekt
voor de regio Limburg en-
thousiaste STUDENTEN en
scholieren (v.a. 17 jr.) die in-
teresse hebben in leuk werk
in de buitendienst, de ver-
diensten zijn zeer hoog.
Voor info bel nr. 03469-
-2169 of 06.521.33760 tus-
sen 11.00-21.00 uur.
TAXICHAUFFEURS gevr.
part-time en weekend. Pers.
mld. Hompertsweg 12 Land-
graaf
Gevr. vr. FRITUURHULP.
Zonder erv. onnodig te soll.
Tel. 045-414175 tussen
14-17u.
Club vraagt MEISJE. Tel.
045-244240 b.g.g. 241592.
Halen en brengen vrij.
KOELMONTEUR en leerling
gevraagd. Afspraak maken
tussen 7.30 en 8.30 uur. Tel.
045-441566.
AKB Hulsberg BV vraagt,
ervaren TIMMERLIEDEN
voor werk in Duitsland. Tel.
04499-4479 of 09-49.
245147260.
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-time VERKOOP-
STER plm. 18 jr. Slagerij
Quadakkers, Hogeweg 24
Voerendaal. 045-751260.
Bouwbedrijf vraagt BETON-
TIMMERLIEDEN metse-
laars, ijzervlechters 013-
-434246. vrijdag tijdens kan-
tooruren, zaterdag tussen
10.00 en 13.00 uur, zater-
dagavond tussen 17 en 19u.
Friturehulp gevraagd met
ervaring Friture "'T SCHUP-
KE" Albertuslaan 68, Kerk-
rade 045-461615 na 12.00u
Goed lopende CLUB in
Maastricht vraagt nog da-
mes. Ook v. in het weekend.
Tel. 043-211620.
Voor seizoen buffetmede-
werkers/sters, KELNER en
iemand voor te folderen ge-
vraagd. Pers. aanm. vanaf
21.00 u. Dancing Ahoy, Ko-
ninginnew. 1, Valkenburg.
Leerling BROOD-BANKET-
BAKKER gevr. 3e bediende
M/V. Bakkerij Leo Dicteren,
Treebeek. Tel. 045-210360.
All-round LOODGIETERS
en leerling-loodgieter en cv-
monteurs gevr. Hoog loon.
Reacties: Instal.bedrijf J.P.
Hogenboom BV, Hoogbrug-
straat 13, Maastricht. Tel.
043-210518.
BEZORGER gevr.in de va-
cantie voor Heerlen. Inl.
045-317091.
Dames- en HERENKAP-
PER(STER) gevr., modern
werkend. Salon Rosita,
Hoensbroek. Tel. 045-
-212833.
TIMMERLIEDEN gevraagd
voor regio Amsterdam, Den
Haag, in het zuiden voor ml.
Rebo 04498-56966.
Vrouwelijke FRITUREHULP
gevr. liefst met ervaring. Tel.
045-413047.
HULP gevr. voor cafetaria/
friture, tel. 045-352013, na
14.00 uur.
Gevraagd vrouwelijk BUF-
FETHULP voor discotheek
in Vaals voor zaterdag tel.
045-314901.
; .; : ■ " " " ;;■ ■ ■■

" Gevr. KAPPER/STER, di.
i t/m za., full-time. Diploma
IEngelse taal vereist. Schin-

nen Military Base. Kontakt-
pers. Helen Hamilton. Tel.
04493-7312.
Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria/
snackbar, Ift. 18-25 jr., Tel.
045-213451.
BECU Bouw BV zoekt voor
projekt in Düsseldorf en
Keulen: Akkoord-Verblend-
metselaars en Akkoord-Ein-
schalcolonnes. Duits verze-
kerd. Va. 16.00 uur,
Dhr. Eggen. 045-217313.
Privéhuis DONNA vraagt
leuk meisje. Inl. 045-
-227734.
Gevr. nette WINKELJUF-
FROUW, full-time, ca. 17-
-18 jaar. Slagerij Math Luja,
Nuinhofstr. 7, 6361 BA Nuth.
Tel. 045-241319.
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.
MEISJES gevr. voor privé-
werk, voor maandag woens-
dag en vrijdag 04490-45814

OG te huur
Te huur te KERKRADE-
WEST kamer met keuken,
douche, wc en slaapkamer.
Tel. 04748-2679.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
Te huur mooi appartement
gel. te KERKRADE. Tel.
04492-1822.
Te h. APPARTEMENT in
Schaesberg aan de markt.
Geh. gemeub., woonk.,
open keuken met eetbar,
slaapk., badk., cv., tel.,
/680,-p. mnd. 045-412035
Ruim APPARTEMENT,
woonk., 2 slpks., w.c, keu-
ken, douche, hal, parkgel.,
TV en telef. aansl., huursub.
045-310706.
Gemeub. zit/slaapkamer en
CHALET in België. Bellen
tussen 17.00-20.00 uur tel.
045-463532/440124.

Onroerend goed te koop aangeboden

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

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

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

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,0%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Bilzen-MUNSTERBILZEN
(België) mooi huis op 9,35 a.
4 slpks, badk. 2 wc, CV ma-
zout, living, bureel, zitpl.
keuken, waspl. siertuin en
hof. Te bez. op afspr. tel.
09-3211411744.
Te k. Halfvr. WONING te-
Palemig H'rln, ’155.000,-
-k.k. tel. 045-720324.
Te k. STADSBOERDERIJ
(Maastricht). Info. n. Br.o.nr.
B-1284, L. D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Riante vrijst. BUNGALOW
met garage, voor en achter-
tuin. Ind.: Hal, kamer, eetka-
mer, keuken, badkamer, toi-
let, 2 ruime slpks., zolder,
kelder, cv., totale opp. 1200m2. Ligging Berneau België,
2 km na Belg./Ned. grens-
overgang Eijsden. Tel.
04408-1675, na 18.00 uur.

Bedrijfsruimte
Ca. 200 m2MAGAZIJN te
huur gevr. Regio Nuth. Br.o.
nr. B-1282 Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Ca. 1000 m2OPSLAGTER-
REIN te koop gevr. event.
m. magazijn. Pr. tot
’lOO.OOO,- Br.o.nr. B-1283
Limburgs Dagblad, Postbus
3100,6401 DP Heerlen.

Kamers aangeboden/gevraagd
Student zoekt WOONRUIM-
TE in Heerlen. Tel. 01729-
-9412.
Te huur grote ZIT/SLAAPK.
te Hoensbroek. Na 14.00
uur. 045-229654.
2 gemeub. doorgaande ka-
mers 5 x 5 en 5 x 4 mtr als
woon- en/of slaapkamer
voor 2 a 3 pers. Tevens af-
stelruimte en binnenhof met
tuin te KERKRADE, Che-
vremont 100 mtr va. station
naar Heerlen-Sittard-Maas-
tricht, ’ 625,- p. mnd. Inl.
045-453818 na 14.00 uur.

Gemeubileerde KAMERS te
huur. Pappersjans 40 Heer-
lerheide;
Gevr. KAMER met pension
stud. Euro-academie Tel.
05427-13540.
Gem. ZIT/SLPK. met cv.,
douche en keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19 Kerkrade.
Kamer te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station,
tel. 045-721658. Na 18.00
uur. Tel. 045-313898.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bquwmaterialen
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 tm 21 juli) geopend.

Ons nieuwe telefoonnummer is 04490-90300.

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.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
Te k. gebr. houten- en ijzer-
en BALKEN, bielzen, ijzeren
profielen, deuren, ramen,
enz. Matrak, Nuth. Tel. 045-
-243736.
KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Nederland
Zutendaal (Heymans) 09.
32.11.611290.

Zwarte golfplaat v.a. ’ 13.50
p. m2, tuinplank 15x2 cm.
geimpreg. ’ 2,95 p.m., gre-
nen schroten ’1,39 p. m.,
vloerplank 20 mm ’ 1,49 p.
m. mcl. BTW, alle dakmate-
rialen. Houthandel RIN-
KENS, Eygelshovenerweg
60, Übach over Worms. Tel.
045-319846.
Te huur aangeb. AANHAN-
GER laadv. 2000 kg., tril -
en knipplaat, 045-423699.
Te k. veldbrandstenen, ge-
br. metselstenen, balken
8/20 - 6/16 - 5/15, keepers,
vloerplanken en brandhout.
LEERS BV, Schaesberger-

Iweg 57 Heerlen. Ma t/m vr.
9-12 u. en 13-17 u. Za. 9-13
u. 045-740112/715477.

Winkel & Kantoor

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

Autronic 04492-3888.

Bedrijven/Transacties

Complete café-inventaris
met Discotheek te koop.

Tel. 045-325382 of 045-326265.

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.

Hobby/D.h.z.
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
WIJNBEREIDEN ook bier
en kaas N.P.I. Heigank 110
Nieuwenhagen wo-do-vrij-
dag 13-17.30 u. za 10-16 u.
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.

Geldzaken

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

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

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
Robin BOSMAAIERS, zo-
meraktie tijdelijk weed-
eater-kop gratis bij aanschaf
van een bosmaaier. HO Mi-
randolle, 045-422797.

Te koop 2 kleine en 1 grote
PLATEAUWAGENS. Tev.
stroomregaat benzine 3
KVA. Tel. 04490-10423.

Auto's

Aktie
op onze prachtige euroccasions

Bij aankoop van een euroccasion v.a. ’ 10.000,- kunt u
kiezen uit de volgende aanbiedingen:

- GRATIS auto tot 1990
Nu rijden, 1 januari 1990 betalen.

0 % rente, geen aflossing, maximaal ’ 10.000,-.

- Keuze uit 2 finaricieringsvormen tegen uiterst lage rente.

- GRATIS zonnedak

- GRATIS radio lille t.w.v. ’ 600,-.

De show kan nu beginnen
tot en met 1 juli.

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

Bij de Honda-Specialist
Crombag

Civic 1.5iwit hoge korting demo 4000km 1989
Civic4 stuks 1,3en 1,5 1985/1986
Civic automth. st. bekr 1985/1986
Integra 1.5 wit en blauw 1986/1987
Prelude 1.8 speciale uitvoering 1984
Aero-Deck2.o EX apart 1987
Accord 1.6 wit 48.000 km 1986
Accord 2.0EX 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 2,5iV6 zeer apart 1987

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

Inruil-keuring-finan-APK-inkoop-export!!!
Crombag Off. Honda Dealer

aan de Rijksweg Zuid 236-240 Geleen. 04490-46260
Inruilauto's
Voordelig te koop

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

Renault 18TL4-d ’ 1.900,-
Talbot Horizon 5-d ’ 3.500,-
Talbot Horizon 5-d ’ 4.900,-
Ford Fiesta 1100 L ’ 1.900,-

Skoda 120L4-d’ 3.900,-
Hyunöai Pony 3 ’ 4.900,-
Lada Samara 3 ’ 8.900,-

Lada 1200 S 4-d ’6.950,-
Ascona 19N2-d ’ 2.250,-
Ascona 19 W2-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 10 LS3-d ’9.900,-
Auto's zijn APK gekeurd
Smeets Opel

De Griend 2, Maastricht.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezwaar. Tel.
045-720200.
Voor het STRALEN van uw
velgen of ander dingen (ook
hout). Petrie, Nagelbeek 17
Schinnen. 04493-4098.
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.
Te k. MITSUBISHI Lancer
GLX, bwj. '84, kl. rood,
50.000 km. Tel. 045-224510
Te k. BMW 320, aut., bwj.
'78, vr.pr. ’2.500,-. Tel.
045-451936.
Alfa ROMEO GTV 1300 ju-
nior '71 ’ 6.750,', mr. mog.
Tel. 045-211071.
Alfa ROMEO 1.3 SC, 5-drs.,
bwj. 11-'B3, APK 11-'B9, i.g.
st., vr.pr. ’4.500,-. Tel.
045-420525.
Te koop Alfa VELOCE 2000
cabrio, mooiste van Neder-
land, bwj. '80, stereo, sport-
velgen. Tel. 04492-5113.
8MW316'82, APK, kl. opal-
groenmetall., zeer mooie
auto Tel. 045-441172.
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 k. BMW 316, bwj. '78.
Tel. 04490-12765.
Tek. 2x BMW 732 IA en 728
IA bwj. '84 Caumerweg 38,
Heerlerbaan.
te koop Citroen AXEL kl. wit,
pr. ’5.100,-. Tel. 045-
-722351.
Te koop CITROEN BK 19
TRS, 16.000 km, nov. '87.
Aran BV, Haefland 6, Bruns-
sum. Tel. 045-251872.
CITROEN (Snoek) DS Pal-
las 23 Inj., volaut., leder int.,
mint exempl. Tel. 04750-
-10853.
Te k. Datsun CHERRY okt.
'80 i.pr.st. Te bevr. tussen
18 en 20 uUr. 045-462586.

Datsun CHERRY 1200 GL
'79, APK eind '89, pr.
’900,-. Tel. 045-314774.
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.
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.
Ford TRANSIT Bus '80,
APK 4-'9O, i.z.g.st.; Taunus
'80. Tel. 04499-3398.
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.
Te k. Ford FIESTA 4 nw.
schokbr., remmen, bwj. '78,
open dak, nw. keuring, nw.
banden. Kasteellaan 58 F,
Heerlen.
Te k. Ford ESCORT, '78,
APK keur. febr. '90. Juliana-
str. 6, Nieuwenhagen.
Ford FIESTA 1100 S, bwj.
5-'BO, APK 6-'9O, als nw.,
pr. ’ 3.650,-. 045-319328.
Honda QUINTET 5-drs. bwj.
'81, vr.pr. ’2.250,-. Tel.
045-243045.
Te koop Honda CIVIC bwj.
sept. '79, nwe kopp. APK
’850,-. Tel. 045-454961.
KADETT D '83 ’6.750,-;
Kadett '82 HB ’6.250,-
APK i.z.g.st. 04499-3398.
Tek. LADA 2105, APK gek.,
bwj.'B2. Putstr. 19, Amsten-
rade
MAZDA 626 2.0 L, Luxe uitv.
8j.'82. ’ 3.500,-. APK 3-'9O.
Tel. 04490-71984 na 17 u.
MAZDA 323 HB, bwj. 83,
APK tot 6-'9O, z.m., vr.pr.
’5.500,-. Staatsmijnstr. 10,
Kerkrade-W, na 17.00 uur.
Te k. MAZDA RX 7, bwj. '80,
mr. mog. Jos Wetenkamp.
Te bevr. tankstation Brou-
wers Heerlerbaan.
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.
MERCEDES 250 D, bwj. '87
km.st. 51.000, voorz. van
vele extra's. Tel. na 18.00
uur 045-727013.

FORD Fiesta 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.
Te k. MERCEDES 207 die-
sel, '78, ’ 3.700,- Hommert
24, Vaesrade, Kruispunt
Schinnen
Te k. MINI spec. '78, ’ 850,-
-04406-12690.
Mooie MINI 1.1 S '78, punt-
gaaf, APK 27-6-'9O, ca.

’ 1.275,-. 045-323796.
MINI '81 deze sportieve zui-
nige auto voor slechts
’1.750,-. Garage Central
Geleen, Rijksweg-C 97.
Te koop MITSUBISHI au-
tom. '83, elke keuring toe-
gestaan. Ver onder han-
delsprijs, vr.pr. ’ 8.700,-.
Tel. 04492-2197.
Tek. Opel KADETT caravan
1.6 diesel, bwj. '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 koop Opel MANTA B, wit,
met Lexmaul spoilers, in
perf. st. Koraalerf 59, Heer-
len, na 18.00 uur.
Te k. Opel RECORD Berlina
diesel, '78, gek. t/m 7-'9O,
’2.200,-. Inr. mog. na 17.00
uur tel. 045-270117.
KADETT HB '80, APK, i.z.g.
st.; Renault 5 GTL '81, APK.
Tel. 04499-3398.
KADETT HB '82 APK i.z.g.
st.; Kadett HB '80; Kadett
'79 APK. 04499-3398.
OPEL Ascona 1.6 HB '83,
zwart ’ 5.900,-, mr. mog.
Tel. 045-211071.
Opel KADETT bwj. '80 vr.pr.

’ 2.750,-. Bavostr. 78 Nuth.
Te koop Opel MANTA GTE,
5-bak, recardo int. enz. '79,
’4.750,-. 045-316940.
Te k. Opel COMMODORE
autom. loopt prima. Hod-
gesstr. 30 Heerlen. Tel.
045-411085.
OPEL Rek. 2.3 D aut. sept.
'80. Gek. t. mei '90. Weinig
km. I. g.st. Vr.pr. ’2.300,-.
Tel. 045-425353.
Opel ASCONA Berlina type
'79, nwe. uitlaat en trekh. Dr.
De Visserstr. 15 Heerlen
(Meezenbroek).
Opel REKORD 2.3 diesel,
4-drs., 7-'Bl Berlina, test.
toegest., vr.pr. ’ 3.850,-.
Tel. 045-319328.
PONTIAC Sunbird 6 cyl., i.g.
st., APK 6-'9O, vr.pr.
’2.250,-. Tel. 045-425254.
PORSCHE 924 met lichte
schade, bwj. '81. Gijselaar
61, Amstenrade.-|'i.'iI
Te k. RENAULT 11 GTL,
bwj. '84, alarm en stereo,
km.st. 50.000, vr.pr.

’ 7.750,-. Te bevr. tel. 045-
-224800 of 424674.
Te k. RENAULT 5 TL bwj.
'81, APK '90, i.z.g.st., vr.pr.
’1.400,-. Tel. 045-713208.
RENAULT 18 GTL type '79,
4-drs., APK, ’1.350,-. Tel.
045-210435.
Wegens inruil voordelig te
koop: SKODA 105 S '84 met
weinig km. voor slechts
’3.950,- bij uw Skodacen-
trum. Garage Central Ge-
leen, Rijksweg-C 97.
SUBARU Justy 87, kl. rood,
i.nw.st., km.st. 17.500, vr.pr.

’ 11.000,-. Tel. 04408-2090
Suzuki Jeep CABRIOLET
duurste uitv., type SJ 413 L,
'88, kl. wit, 30.000 km, Iste
eigen., schadevrij, verk. in
abs. nw. st., vr.pr.
’16.750,-. 045-423265.
Mooie TOYOTA Starlet DL,
bwj. '80, APK 6-'9O, vr.pr.

’ 2.650,-. Tel. 045-225913.
Te koop Toyota CELICA 1.6
St, bwj. '83, kent. '88, 2 kl.
antraciet, l.m. velgen, zen-
der uitbouw, elec. schuifdak,
sportstuur, elec. antenne,
sportuitlaat, achterspoiler,
get. glas, afst. alarm, Blau-
punkt stereo, geen tweede
zo mooi, vr.pr. ’13.000,-.
Dagelijks 16.00-18.00 uur
tel. 04750-15980.
Toyota COROLLA Combi
'82 op gas, vr.pr. ’ 4.200,-.
Rembrandtstr. 25 Heerlen.
Te koop Toyota COROLLA
DX 1.3 Coupé, bwj. '80, APK
'90. Tel. 045-257871.
Te k. TOYOTA Cressida
stationwagen 2.2 diesel, bwj
'82, 168.000 km., APK 6-'9O
pr. ’ 3.750,-, 045-723640.
GOLF diesel bwj. '81, APK
gek., kl. oranje, GTI inter., vr
pr. ’3.750,-. Prof. K. On-
nesstr. 85, Hoensbroek. Tel.
045-217819.
Te koop VW GOLF bwj. '76,
vr.pr. ’1.250,-, APK 1-4-
-'9O. Tel. 045-726374. Baron
Mackaystr. 69, Heerlen.
Te k. VW DERBY, bwj. '79,
’1.950,- APK-gek. tot 11-
-'B9, mr. mog. 045-215554.
Te k. GOLF GTI typ '81, met
extra's, i.nw.st., vr.pr.

’ 8.350,-. Tel. 045-441470.
Te k. GOLF diesel typ '80,
100% goede motor, vr.pr..
’3.750,-. Tel. 045-441470.
Volkswagen PASSAT
Variant diesel type '83, APK
gek. i.z.g.st., vr.pr. ’ 7.500,-:Tel. 043-644172
Te koop VW KEVER 1500,
bwj. '67, i.g.st. Tel. 04490-
-44740 na 18.00 uur.
VW POLO coupé GT '83,
zwart, met schuif/kanteldak,
iets aparts, vr.pr. ’ 8.750,-
Tel. 045-250068.
VW GOLF GTI bwj. '80, veel
extra's, zwart, APK 7-'9O, pr
’3.850,-. Tel. 045-319328.
Tek. VOLVO 244L, '78, veel
extra's, ’ 1.600,-. Ma-vr.,
alleen na 18 u.; 045-230122
Te k. VOLVO 244 DL bwj.
'80, APK, LPG, trekh. vr.pr.

’ 3.750,-. Inr. kleinere mog.
Tel. 045-227068.

VOLVO 343 bwj. '79, APK
tm. juni '90, i.z.g.st.
’2.150,-045-720951.
VOLVO 740 Turbo, 1987;
Volvo 740 GL automaat,
1986; Volvo 240 GL, 1981;
Volvo 360 GL 2.0 Itr. inj.,
1988; Volvo 360 GL 2.0 Itr.
inj., 1987; Volvo 340 DL
Spec. 1.4 Sedan, 1987; Volv0340 DL 1.7 Sedan, 1986;
Volvo 340 DL 1.4, 3-deurs,
1986; Volvo 340 DL auto-
maat, 1986/85/84; Volvo 340
DL diesel Sedan, 1985; Vol-
vo 360 GLS 2.0 Itr., 3-deurs,
1985; Volvo 340 DL Sedan
1.4, 1984; Volvo 340, 3-
deurs, 1983; Volvo 343 GLS
2.0 Itr., 1982. Autobedrijf
Klijn, De Koumen 7, Hoens-
broek. Tel. 045-220055.
Te k. VOLVO 343 L. scha-
kel, type 1980, pr. ’2.150,-.
Tel. 045-250149.
VOLVO 360 GLS 3-drs.,
trekhaak, pr. ’9.450,- Tel.
045-257045.
Te k. VOLVO 343 bwj. nov.
'78, i.g.st., ’1.500,-. Tel.
045-422491.
Te k. ZASTAVA 1300 spec.
bwj. '80, ’1.350,- 045-
-751135/212057.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
NIEUW, te k. gevr. alle mer-
ken auto's, (ook sloop en
schade). Tel. 045-416239.
AUTO'S. Hallo Opgelet! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor Uw auto. 045-411572.
SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.5 GLX '86 '87 en '88;
Seat Ibiza 1.2 GL '85, '86,
'87 en '88; Seat Ibiza Playa
'86; Seat Ronda 1.7 GL D
'87 en '85; Seat Ronda 1.5
GLX '84 en'B7; Seat Malaga
1.5 GL '88; Seat Malaga 1.2
GLX '86; Seat Malaga 1.2 L
'88; Seat Malaga 1.5 SKI
'88; Seat Bestel '88; Seat Ibi.
za 1.2 XI '89; Subaru 1300
'80; Talbot Solara 1.6 GLS
'81; Mazda 1300 '76; Mazda
323 '81 en '79; Lada 2105
GL '82; Fiat 127 '80; Fiat
Ritmo D '80; Austin Allegro
'78; Sunbeam 1000 '79;
Saab 99 '76; Datsun 120 V
'79; VW Passat '81; Citroen
Visa '79; Fiat Ritmo '79;
Ford Fi ësta '78; Opel Kadett
city '79; Fiat Panda '85; Vol-
vo 340 automaat '83; Audi
100 '81. Seat Ronda 1.2 L
'87, VW Golf '80, Opel Cor-
sa '86, Opel Kadett '80,
BMW 320 '79, Mitsubishi
Saporro '81; Inruil en financ.
mogel. Donderdags
koopavond.'■!'.■".',ii';11..i'■'■-1.:
OPEL Rekord '80; Golf die-
sel '78; Renault 5 '81; BMW
1502 '77; Escort '78 ’ 500,-;
Fiesta '77 ’ 750,-; Carina
'79 ’ 750,-; Kever '74
’950,-; Renault 4 '81
’1.250,-; Fiat 127 ’850,-;
Mazda 323 ’ 950,-. Alle au-
to's APK. Handelsweg 12,
Susteren. Geop. di. t/m za.
Tel. 04499-3398.

Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-87; Mazda 626 2.0
GLX '86 (3x); Mazda 626 HB
1.6 GLX '87; Mazda Sedan
1.6 LX '86; Mazda 626 HB
2.0 LX Diesel '86; Mazda
626 HB 2.0 GLX '84; Mazda
626 Sedan 2.0 LX diesel '84;
Mazda 323 HB 1.5 LX'86;
Mazda 323 HB 1.3 LX '86:
Mazda 323 HB 1.3 LX aut.
'86; Mazda 323 HB 1.3 au-
tom. '84; Mazda 323 1.3 Es-
tate '83; Mazda 323 NB 1.7
GLX Diesel '88; Mazda 323
NB 1.5 GLX '86; Mazda 323
NB 1.3 LX '86; Mazda 323
NB 1.5 DX '81; Mazda 323
NB 1.3 DX '81; Opel Ascona
1.6 S '84; Opel Manta 1.8 S
'83; Opel Kadett 1.2 S '84;
Opel Kadett 1.2 S '82; Opel
Kadett 1.3 N '80; Opel Corsa
TR 1.2 S '85; Ford Siërra 1.8
Laser, 5-drs., '85; Ford Es-
cort 1.3 L, LPG '82; Honda
Accord automatic met stuur-
bekr. '82; Nissan Cherry 1.3
GL '84; Triumph Spitfire MX
3, 1971, ’5.500. Goedkope
inruilauto's: Mazda 323 '78

’ 1.500,-; Mazda 626 '79,

’ 1.750,-; Mitsubishi Sapor-
1ro, aut. '78 ’ 2.500,-; Nissan
Blue Bird '80 1.6 ’4.950,-;
Opel Kadett '77 ’ 1.250,-;
VW Polo '78 ’1.850,-; Vol-

;vo 343 DL autom.'77

’ 1.250,-. LOVEN Heerlen
B.V. Palemigerboord 401
Tel. 045-722451. Erkend
APK-keuringsstation.
Mercedes 190 E, veel ex-
tra's, nov. '86; Ford Siërra
20i 3-drs. '84 '86; Ford
Siërra 20 SR 3-drs. '86;
Ford Escort 1400 CL 5-drs
'87; Ford Escort 1400 CL 3-
drs '86 '85; Ford Fiesta 1100
Festival '86; Toyota Corolla
1300 DX '86; Renault 5 TL
'83; Mazda 323 GLX- 3-drs
'87; Peugeot 309 Diesel '87;
Opel Kadett 1300 LS '85,
'84; Opel Ascona 4-drs. '80,
’3.000,- . Garantie, finan.,
inruil en APK. Autobedrijf P.
VEENSTRA, Rotterdam-
straat 98, Heerlen. Tel. 045-
-725806, na 18.00 uur 045-
-312059.
Opel Kadett Caravan diesel
5-drs '87; Kadett 1200 '85;
Ford Escort 1600 CL '86;
Ford Escort 1100 Bravo '86
en '85; Ford Scorpio 2.0i GL
'85; Ford Sierra 1600 4-drs.
'86; Ford Sierra 1600 3-drs,
LPG, '85; BMW 316 5-drs.,
5 versn. '86; Ford Escort
1300 '81 ’5.750,-; Opel
Rekord 2.0 '80 ’3.500,-;
Ford Taunus 1600 '81; Fiat
Ritmo '83 ’ 4.750,-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Autobedrijf Stan
WEBER, Baanstr. 38
Schaesberg. 045-314175.

fB§jp§_-" ’ *f|^|3
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Hartelijk gefeliciteerd met jullie
60-jarig huwelijk

Harrie en Agnes Huijten-Janssen.
Wensen jullie, julliekinderen, aangetrouwde,

kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Gera

Surprise proficiat
1111111111111111111111111111111111111111111111111 l

Piccolo's in het LimtxJDagblad zijn groot in 'SULTAAT! Bel: 045-719 J
Geslaagd?

Feliciteer uw zoon, docht
vriend of vriendin via <*rubriek'PßOFlClAT'van'

Limburgs Dagblad. Geef'
advertentie op bij een vi
onze kantoren of inforrrtf

via telefoonummer
045-719966 naar de

mogelijkheden. U zult *plezier van hebben!_
111111111111111111111111111111111111111111H1

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 Fiesta '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.
Opel KADETT D bwj. type
'80; Daihatsu Mini-Van 55
wide, bwj. '83; Daihatsu Van
Charade Diesel '85; Inno-
centi 90 L '80; Alfa Sud 1300
S '79; VW Golf 1100 '77;
Honda Civic bwj. '81. Kissel
42, Heerlen.
Te k. zeer mooie Ford ES-
CORT 1.6 GL Stationcar
'82; prachtige BMW 316 '82;
Peugeot 305 GL break '82;
Mitsubishi Galant GLX '81;
Opel Kadett 12S Stationcar
'81; Bernhardstr. 12, Mun-
stergeleen (ook zond, open)
VW GOLF 1.8 Zender,
1986; VW Golf 1.6 Avance,
1987; VW Jetta 1.3, 1987;
VW Passat 1.8 stationcar,
1985; VW Golf 1.6, 1982;
Opel Kadett 1.3 Club Sedan,
1987; Opel Kadett 1.3 S,
1986; Opel Kadett 1.2 LS,
1986; Opel Kadett 1.2,
1984; Opel Kadett, 1981;
Renault 11 GTL, 1986; Re-
nault 5 TL, 1986; Nissan
Sunny 1.3 SLX Sedan,
1987. Autobedrijf Klijn, De

Koumen 7, Hoensbroek.
Tel. 045-220055.

Te k. Ford SCORPIO 2«
GL, '86 ’ 24.000,-. Ford E
cort 14 CL '86, ’ 15.00Ö
BMW 520i, '83, div. extrl

’ 12.000,- Ford Fiesta *per sport '81, ’2.750,- H<3
daAccord '80, ’ 2.750,- *auto's zeldzaam mooi en
g.st. Hommert 24, Vaesra'
kruispunt Schinnen.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop-
SCHADE-AUTO'S. Ik beö
de hoogste prijs in LimW
Tel 045-254049. .
Te k. gevr. loop-, sloop-
SCHADE-AUTÓ's. Ik be»
de hoogste prijs in LimW
Tel. 045-254081 J
T.e.a.b. Simca Chrysl
1308 GT, carross. nog qfi
en motor is stuk. Tel. 0*
322187 tuss.l3.oo-18.00 u

Bedrijfswagens
Bij Donny kijken is kop*
Alle typen bedrijfsauto
bussen en bestellers,
busjes, open laadbak^Gesloten en verhoogde Pj
stellers en bussen. Om"?
wers voor campers, We'
bestellers. Diverse luxe ?
to's enz. Donny KLAS:*
BV. In- en verkoop. Me^Jsenerweg 219, Maastn"
Tel. 043-635222
043-634915.
Te k.VW TRANSPOP^J
2.0 I, bwj.'B2, APK tot '90Jdubb. as. aanh. mog. Ste*
koolstr.l Hoensbroek. j

Auto onderdelen en accessoires

Koni Schokdempers
"de allerbeste"

100.000 km garantie.
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines en testapparatu ü

Reparatiewerkplaats: ..g
voor startmotoren en dynamo's onder vakkundige leid"*

Erkend inbouwstation: _l
Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscertific3

Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

fëgP BV

In de Cramer 31. Tel. 045-716951. _^j
Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -auto-onderd. 045-224123.
Te koop Centra SPORT-
VELGEN 14"-7 J, vr.pr.
’450,-. Tel. 045-221482.

Aanhangwagens
Te k. AANHANGWAGEN,
2.00 I, 1.00 br., ’400,-, ba-,
gagewagen m. imperial
’400,-. Tel. 045-312189.

Motoren j

Te k. Motor SUZUKI ,&
1100 L, shopper bwj. %
motor is als nieuw, mr. 3U
mog. 04490-79854. S
Te koop CROSSMOT?;
Honda CR 125 CC, bwj- "i.z.g.st. Tel. 045-724863^
Te koop HONDA CB 2501
pr.n.o.t.k., bwj. '82. Tel. 0*
215329. V

(Brom)fietsen >"— ■— . —'"" '-^r__'
Overjarige Koga Myata
FIETSEN. Rigoreus in prijs
verlaagd! Nu nog ruime
keuze. Tweewielers Math
Salden, Limbricht.
Nergens goedkoper! Plm.
100 fietsen ATB-, race-,
trim-, Oma-, D en H- en
Crossfietsen. Banden, on-
derdelen, reparaties en
bromfietshelmen. TYP-
HOON Marisstr. 14 Geleen-
Zuid. 04490-49237.
Te k. Gazelle RACEFIETS,
maat 64, Trim Trophy, kl. wit
nieuwe Shimano-600 groep,
mavic velgen met ver-
chroomde spaken. Tel.
04490-14925 na 17.00 uur.
OPA-omafiets; dames-, he-
ren-, cross-, kinderfietsen.
Tel. 045-257371.
Te k. PUCH Maxi en Vespa
Ciao, Tendem 1940. Inr. ant.
bromf. mog. Eisen, Groen-
str. 202, Landgraaf.
Voor uw (kinder)fiets, brom-
fiets en reparatie, fa. H.
PLAS & Zn., Schildstr. 36,
Treebeek-Brunssum, Mau-
ritsweg 52, Stem.
Te k. YAMAHA RD bwj. '86,
blauwmet. sterwielen en
schijfrem i.z.g.st. als nw.

’ 1.000,-. Tel. 045-259809.

Te koop KINDERCRO'j.
FIETSJE (3-6 jr.). Tel. °*314959. 4

Watersport^*
Te k. st. motorkr. -*0 j.
MERCEDES D 5 slp-PU
koelk., i.z.g.st. Pr.n-°-'04490-19768. __^j
Te k. SPEEDBOOT K-
lang, 50 PK Mercuri fy
motor, vr.pr. ’ 7.500,--
-045-227764. S

Sport & SP___-^
Te k. BILJARTTAFEL, j-*J
st., afm. 108 x 210, mc^rballen en 4 Keus. Te "-
na 18.00 uur. 04405JJPM
Weg. emigratie te k. & ff
FITNESS uitrust, te bev'-gft
17.00 uur Kasteellaan
Hoensbroek. __-</

Caravans^
LANAKEN (België) teK (f
caravan tel. 045-3169'
18.00 uur. -""r'^
Te k. CARAVAN Sprin^f.■
6 pers., toilr., ijsk. en
Tel. 045-213812. ___^

Voor Piccolo's g
zie verder pagina *
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KERKRADE - Al na de tweede
etappe leefde hij op gespannen
voet met zijn ploegleider. Van
een hechte vriendschap met de
meeste teamgenoten, Maastrich-
tenaar Sjaak Sijen uitgezonderd,

Was evenmin sprake. Toch legde Jan Lam-
brichs in de Tour de France beslag op de acht-
ste plaats. In 1939 was dat, vijftig jaargeleden.
Het zou tot 1953 duren alvorens een andere
Nederlander, Wout Wagtmans, het beter
deed. Hij werd vijfde. Het tijdvak waarin Ne-
iderlandse eindwinnaars als Jan Janssen en
Joop Zoetemelk opstonden was nog lang niet
aangebroken.

sport
Donderdag 29 juni 1989 "21

T{J Lambrichs, Bundenaar vanfooorte, maar al geruime tijd
foonachtig in Kerkrade, wordt
Tjinenkort vierenzeventig. Hij is
'taal en herinnert zich de laatste. roorlogse Tour als de dagvan
«teren.
_en en ik waren de enige Lim-

** _ers in de ploeg, die uit acht
'an bestond", begint hij zijn ver-
jjal. „Joris van den Pergh was
[*-f d'equipe. Nou ja, ploeglei-
rr kon je hem eigenlijk nietl°emen, tenminste niet gemeten
par hedendaagse begrippen. Op
f eerste plaats was hij journa-
pt- Vooral door zijn toedoen wasF^derland een paar jaar eerderf de Tour terechtgekomen. Het
pekende eigenlijk het begin

\Vaak stonden
wij al om

i half vijf
dan de start 1

|?n de wegrensport in ons land.
Pordien floreerde vooral de
pansport."

„Ik reed prima", zegtLambrichs,

Frans Maassen: 'Liever etappezege dan rode trui'

Kampioen in rol
van vrijbuiter

no^ Paar jaar geleden stond ik
var_ h ri^ om dehandtekening
S.n" eof gene renner te krÜ"

> aldus de 24-jarige wieier-

Er waren in de Tour 1939 meer
tijdritten dan alleen op de twee-
de dag van het evenement. Ro-
main Maes werd in een van deze
etappes tegen het uurwerk als
winnaar opgevolgd door zijn
landgenoot (geen familie) Sylvè-
re Maes. Laatstgenoemde legde
ook op de eindzege beslag. Tour-
directeur Desgrange was daaren-
tegen zó gecharmeerd van de rij-
stijl van Jan Lambrichs, dat hij
hem iedere tijdrit practisch van
start tot finish volgde. „Mijnheer
Van den Bergh", zei Desgranges
meermalen tegen de Nederland-
se ploegleider, „U heeft de stijl-
volste renner meegebracht, die
ik ooit heb gezien."

een gevolgvan het feit, dat iedere
deelnemer een fiets had die geel
van kleur was. Je kon de maten
van je fiets vroegtijdig opgeven
aan de organisatie. Dan zorgden
zij er voor, dat je een frame met
de vereiste kleur kreeg. In het
andere geval werd een of twee
dagen voor de start je eigen fra-
me in een gele verf gezet. Geel
was het symbool van de Tour.
Dat kwam omdat de organise-
rende krant, toen' nog niet L'E-
quipe maar L'Auto geheten, met
geelgekleurde pagina's uit-
kwam. Vandaar ook de gele lei-
derstrui oftewel de maillot jau-
ne."

Ifcn Lambrichs en Sjaak Sijen
ledden JefDominicus, André de
|s°rver, janus Hellemons, Piet
lemmers en de gebroeders An-
r?on en Albert van Schendel als
IPJoeggenoten toen op 10 juli 1939
I?. Parijs- het startschot klonk. De
l^'-naar van het jaar tevoren, de

Gino Bartali, was niet_an de partij. Er was zelfs hele-
/. al geen Italiaanse afvaardi-
|lr _, net zo min als Duitsers en
vPanjaarden tot het deelnemers-e'd behoorden. Allemaal een
jkvolgvan de internationalever-

t °Udingen, die kort daarop in de
*eede wereldoorlog zouden uit-
enden.

de gebroeders Clemens, het
Franse publiek dweepte met R%-né Vietto, ofschoon hij niet in de
nationale ploeg, maar in een re-
gionale formatie aan het hoofd
stond."

Maurice Archambaud, wereld-
uurrecordhouder van weleer,
schreef niettemin de meeste tijd-
ritten op zijn naam: drie.
„Ik eindigde", aldus Lambrichs,
„telkens bij de eersten. De ene
keer dat het niet gebeurde was
op de Col d'lseran. Het had niets
te maken met onkunde, maar ik
had in voorgaande etappes dui-
delijk gemerkt dat ik niet op veel
steun van mijn ploegmakkers
hoefde te rekenen. Toch was ik
de bestgeklasseerde man van het
team. 'Nou', dacht ik bij mezelf.
'Als jullie mij mijn goeie plaats
niet gunnen zal ik ook niet tot het
uiterste gaan om de kas te spek-
ken. Zodoende werd ik in de be-
wuste tijdrit op de Iseran vijfde.
Niet slecht, maar ik had beter ge-
kund."

klassement op pad werden ge-
stuurd. In de openingsrit was ik
zesde geworden, 's Morgens voor
de tijdrit had ik nog met Joris
van den Bergh afgesproken, dat
hij halverwege het parcours zou
staan om mij te informeren over
de situatie. Zo ging dat toen.
Vandaag de dag wordt derenner
door zijn ploegleider volledig op
de hoogte gehouden, maar in
onze tijd bestond er in de kara-
vaan geen interne radio-commu-
nicatie."

tig jaar was ik toen ik stopte,
maar mijn programma stippelde
ik altijd zelf uit. Daar had ik geen
adviseurs of ploegleiders voor'nodig, ofschoon ik heus wel be-
grijp dat zoiets in de moderne
tijd niet meer mogelijk is. Profs
zijn werknemers. Zij hebben te
doen wat de sponsor bepaalt."
De tweede etappe in Lambrichs'
eerste Tour bestond uit twee de-
len. Eerst een tijdrit over 62 kilo-
meter van Caen naar Vire, aan-
sluitend nog even gezamenlijk
met het hele peloton van Vire
naar Rennes. Een toegift van 119
kilometer. Niets abnormaals. Er
waren zelfs dagen waarop drie
ritten plaatsvonden. De achttien
etappes waren in feite achten-
twintig ritten. Soms klonk al omhalf vijf 's morgens het start-
schot. Er waren drie rustdagen.

„maar ik wilde vooralsnog mijn
krachten zoveel mogelijk verde-
len. Als je goedrijdt heb jeechter
nauwelijks enig idee van de
reeds afgelegde afstand. Op een
gegeven moment haalde ik een
Belgische renner in. Kint of Hen-
drickx, precies weet ik het niet
meer. In het voorbijrijden
schreeuwde ik: 'Hoe ver is het
nog. Het antwoord maakte mij
razend. 'Een kilometer of vijf,
hooguit tien. Ik heb in de reste-
rende kilometers alles gegeven
wat ik te geven had. Alleen Ro-
main Maes, deBelg, liet een bete-
re tijd afdrukken. Als ik eerder
geïnformeerd was geweest zou
niet hij, maar ik etappewinnaar
zijn geworden. Ik zei toch al, dat
wij het toentertijd vaak in ons
eentje moesten zien te klaren."

v'en ploegen van acht man
Jamden het deelnemersveld, al-
r?ans, zo had directeur Henri_esgrange bepaald. Ene Bra-nard, dienstplichtig soldaat en

voor de regionale
r°eg van Zuid-West Frankrijk,
r£eg echter van zijn militaire
J. erieuren geen verlof om ge-
iende enkele weken aan een
/Uk beroepswielersport te beoe-

Zodoende startten nege-
|nzeventig man.
j£_lvère Maes, Ward Vissers en
gareel Kint, drie befaamde ren-vers destijds, vormden de kernan de Belgische A-ploeg. Van-
Jerberghe, Vlaemynck en Rit-
b^eldt waren de bekendste
l e'gen in het B-team", aldus
j^brichs. „De Luxemburgers
.«dden grote verwachtingen van

„In de tijdrit van Caen naar Vire
was ik als een van de laatsten ge-
start , aldus Lambrichs. „Dat
kwam omdat wij in dat soort
etappes, net als nu, in omgekeer-
de volgorde van het algemeen

Debuut
Lambrichs had een jaar eerder
zijn profdebuut gemaakt. Een
debuut waaraan Nederland in lo-
vende bewoordingen uiting gaf.
Vijfde in de Ronde van Luxem-
burg, dertiende in de Ronde van
Zwitserland, het was niet niks.
Zeker in de vooroorlogse jaren
niet, toen Nederlandse renners
het nog grotendeels zonder per-
fecte begeleiding, uitgebalan-
ceerd materiaal en soortgelijke
zaken moesten doen.
„Als ik gewild had", gaat Lam-
brichs verder, „had ik in mijn
eerste profseizoen reeds naar de
Tour kunnen gaan, maar ik vond
het beter nog een jaar te wach-
ten. Trouwens, niemand heeft
mij ooit kunnen dwingen. Ik
koerste tot in 1954. Negenender-

Jammer voor de renner in kwes-
tie, maar Joris van den Bergh
was in geen velden of wegen te
bekennen. Hij had de (Franse)
chauffeus van de ploegleiders-
wagen, waarin ook de vermaarde
sprinterPiet Moeskops als meca-
nicien zat, opdracht gegeven om
vooruit te rijden naar de finish.
Van den Bergh wilde de andere
Nederlandse renners niet laten
wachten. Bovendien, als journa-
list had hij ook nog andere bezig-
heden.

„Ook zonder aanwezigheid in het
Pare des Princes bracht de acht-
ste plaats bij mijn supporters een
ware euforie teweeg: Bunde
stond bij mijn thuiskomst op zn
kop. 's Maandags trok een stel
fans mee naar de baan in Luik,
waar ik met Hellemons een con-
tract had gekregen. Startgeld
zoiets in grootte van vijftienhon-
derd francs. Daar trekt, ook al
was vijftienhonderd francs toen
iets meer waard dan nu, een
goeie amateur zn neus voor op.
De tijden zijn veranderd."

Prinsenpark
Op 30 juli 1939 bereikte JanLam-
brichs met achtenenveertig an-
dere overgebleven Tourstrijders
het Prinsenpark van Parijs. De
financiële afrekening kwam en-
kele maanden later. Vergeleken
met de geleverde prestaties een
schamele beloning. De voldoe-
ning was er niet minderom. Ren-
ners waren toen nog op de eerste
plaats sportman, geen geldbeleg-
gers. Dorpsgenoten uit Bunde
waren bij aankomst in de Franse
hoofdstad niet ter begroeting
aanwezig. Parijs was destijds
vanuit Limburg nog zoiets als
een wereldreis.

„Over journalisten gesproken",
zegt Lambrichs. „Kijk, dit wand-
bord is een geschenk van de Ne-
derlandse verslaggevers in mijn
eerste Ronde van Frankrijk. Ik
kreeg het als cadeau ter gelegen-
heid van mijn vierentwintigste
verjaardag, halverwege de Tour.
Ik zou het voor geen geld willen
kwijt zijn. Het cadeau was mij
toen al meer waard dan de groot-
ste premie. Er bleek waardering
uit, ook al had ik geen hoge pet
op van wijlen Joris van den
Bergh als ploegleider."

De Pyreneeënrit over Aubisque,
Tourmalet en Aspin werd verre-
den in apocalyptische weersom-
standigheden. Regen, hagel,
mist. De toppen van de cols wa-
ren verscholen in laaghangend
wolkendek. De volgauto's, voor
zover ze niet op de flanken van
de bergreuzen bleven steken,
hadden de lichten ontstoken.
Daarentegen vond de grote Al-
penetappe, een aantal dagen la-
ter, plaats in een verzengende
hitte. Er speelden zich sportdra-
ma's af, die de journalistiek van
weleer tot lyrische ontboezemin-
gen bracht.

omdat ik niet goed kon dalen.
Flauwekul. Ik was alleen niet
van plan om zo zwaar onderuit te
gaan, dat er van de winst hele-
maal niks meer overbleef. In
mijn eerste Ronde van Zwitser-
land (1938, red.) had ik al ge-
merkt wat het afdalen van een
col eigenlijk precies was. Ik
waarschuwde Sjaak Sijen nog
dat hij vooral niet te roekeloos
moest zijn. Het mocht niet baten.
Hij smakte in de Pyreneeënetap-
pe (tussen haakjes: 311 kilometer
lang, red.) zó hard tegen de
grond, dat hij de strijd moest sta-
ken."

De drie woorden Tour de France
hadden ook in de tijd van Jan
Lambrichs al een magische bete-
kenis. In Franse wielerkringen
had het evenement niettemin
ook nog een andere naam.
„Men noemde het de gele kara-
vaan", zegt hij. „Dat was weer

„In het hooggebergte bestond
het wegdek uit grind. Het maak-
te de beklimming extra zwaar.
Het betekende ook, dat de afda-
lingen bijzonder gevaarlijk wa-
ren. Ze hebben wel eens be-
weerd, dat ik een belangrijk deel
van mijn in de beklimming ver-
overde winst weer verspeelde

Afdaling

Stel je desondanks even voor.
Een tijdrit over 27 kilometer op
een col van de eerste categorie
nadat in de vroege ochtenduren
al een etappe van 148 kilometer
was afgewerkt. Bovendien volg-
de weer later op dezelfde dagnog
het derde onderdeel van de rit,
een tochtje van zeventig kilome-
ter naar Montpellier. En de we-
gen waren allesbehalve in dezelf-
de staat als nu.

Sinds hij bij de start van het sei-
zoen 1987 de profstatus heeft, is
zyn leergierigheid alleen nog
maar toegenomen. Hij weet, dat
beroepswielersport op de eerste
plaats iets is van natuurlijke aan-
leg en ijzeren wilskracht, maar
hij beseft ook hoe belangrijk het
koersinzicht is.

belangrijk", benadrukt Maassen

De progressie van Frans Maas-
sen is uiteraard ook de concur-
rentie niet ontgaan. „Ik heb",
zegt hij, „aan den lijve ondervon-
den wat het betekent als je een'
bepaalde reputatie opbouwt. In
mijn eerste profjaar kon ik met
minder moeite aan een ontsnap-
ping beginnen dan vandaag de
dag. Vorig jaar werd het al lasti-
ger. Rode trui in de Tour, eindze-
ge plus een paar etappes in de
Ronde van België, kortom een
redelijk aantalr overwinningen
had al tot gevolg dat ik flink opmijn huid werd gezeten. Sinds ik
een paar maanden geleden met
Fignon aan de leiding kwam in
Milaan-Sanremo is de bewaking
nog verstevigd. Ze laten mij echt
niet meer wegrijden."

Etappe

rode trui. Alle publiciteit, die je
tijdens de eerste Tourweek kunt
pakken moetje niet laten liggen,
luidde de stelregel van mijn
ploegleider."

Hoewel de rode trui hem vorig
jaar veel rendement bezorgde
gaat Frans Maassen zaterdag in
Luxemburg-stad niet van start
met de bedoeling om opnieuw
het tussenklassement te winnen.
„Begrijp mij goed", zegt hij. „Ik
zal de trui niet laten liggen als ik
weer aanspraken op het klasse-
ment kan maken, maar ik doe er
niks speciaals voor. Mijn hoofd-
doel is het winnen van een etap-
pe. Zoiets geeft een nationale
titel nog extra cachet."

TOURDJFRfInCt

HAELEN - „Het is allemaal snel ge-
gaan". Frans Maassen kijkt naar derood-
wit-blauwe trui, die hij zondag op de
Posbank in Rheden veroverde. Een jon-
gensdroom werd werkelijkheid. Toen
het Wilhelmus klonk voelde hij hoe
moeilijk het was de tranen te verbergen.

De winst in het Nederlands kam-
pioenschap heeft Frans Maassen
overigens niet veranderd. Hij be-
seft, dat hij net als derest van de
ploeg vooral de aandacht op dag-
prijzen moet richten. De renners
van JanRaas gaan net als in de
jaren vijftig de Locomotieven
van wijlen Kees Pellenaars de
Tour in als vrijbuiters. „Daarom
is voor ons vooral de aanloop zo

prof uit Haelen. „Ik was apetrots,
dat ik kon vertellen hoe ik tij-
dens een bergetappe in de Tour
de France een paar meter naast

Henk Lubberding had geholdom nemte duwen en aan te moe-digen. Nu trek ik zelf al voor detweede keer naar de Ronde vanFrankrijk."
Frans Maassen maakte vorig jaar
in La Grande Bouclé een ophef-makend debuut. Al in een vroegstadium veroverde hij de rode
leiderstrui van de tussensprints.
Drie weken later reed hij op deChamps Elysées als winnaar vanhet nevenklassement zijn ere-ronde. Minstens zo groot als het
persoonlijk succes was tevens " Frans Maassen, snelle op-

mars.

„De meeste renners", aldus
Maassen, „hadden het regle-
mentsartikel niet of niet goed ge-
lezen. Raas wel. Hij verspilde op
weg naar de helling geen onnodi-
ge krachten, maar stoomde wel
in het allerhoogste tempo naar
boven. Hij had de trui. Kijk, dat
zijn dingen waarvan je iets op-
steekt. Daarom concentreerde ik
mij vorig jaar ook al vroeg op de

Raas vertelde eens op welke ma-
nier hij de bolletjestrui van het
bergklassement had veroverd.
Het gebeurde in de proloog. Een
of andere helling kwam voor de
bergprijs in aanmerking. In het
reglement was bepaald, dat de
renner die de snelste tijd in de
beklimming maakte tot leider
zou worden uitgeroepen. Zijn
tijd over de hele afstand van de
proloog was daaraan onderge-
schikt.

„Ik heb in mijn korte profbe-
staan al veel te danken aan
ploegleider Raas", aldus Maas-
sen. „Hij zegt nooit veel, maar je
moet wel goed luisteren wat hij
zegt. Daar kun je jevoordeel mee
doen."

zijn aandeel in de zegereeks van
de SuperConfexploeg.

Raas

wiel verheesen

" Twee keer Jan
Lambrichs: nu en
in de laatste rit
van de Tour 1939.
Links de Zwitser
W-agner. Jan Lambrichs,

gouwe
ouwe

door

/wiel verheesen J
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■ - Caravans/Kamperen

Donderdag REKREATIE-
KOOPAVOND voor Wilk-
Beyerland-Award tourcara-
vans en Walker vouwwa-
gens, Lafuma campingmeu-
bels, onderdelen en acces-
soires. Tijdelijke aanbieding
van 6 kilo prop. gasfles ge-
vuld van ’ 95,- nu voor
’55,-. Op is Op. De Olde
Caravan BV, Langs de Hey
7. Ind. park. nrd. Sittard. Tel.!
04490-13634.

CARAVANSTALLING elec-
tronisch beveiligd. Stations-
straat 44, Gronsveld, tel.
04408-1251.
Te k. DIESELMOTOR-
JACHT 84 Pk 11x3 mtr, mr.
kl. boot of kampeerauto mog
tel. 04490-71925.
KAMPEERAUTO'S te huur
v.a. 29 juli 4-5 pers. v.a.
’9OO,- p.w. Camperverhuur
IErkens, Koolweg 11-13,
I.Elsloo. Tel. 04490-71925.

Vakantie en Rekreatie

Portugal. (Algarve) campingvlucht

’ 299,-p.p-
Vertrek 5-7, retour 12-7 of 19-7.

Vluchten v.a. Brussel of Luik
Sunsnacks

Informeer, reserveer:
Reisburo EUREGIO. Tel. 04454-5555.

Te huur 2 mooie VAKAN-
TIEHUIZEN, dichtbij Salz-
burg. Ook najaar en winter.
Inl. 045-714487. -
Door omst. Vrij v. 1 tot 8 juli.
Inger. CARAVAN in Heim-
bach-Eifel. Tev. na 12 aug.
045-721780 bgg 316082.

Prachtige REIS naar Costa
Blanca. voor 1 week, gratis
verblijf. Te bevr. 045-
-217390, liefst na 19.00 uur.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
1 Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
SEXSPEL

Een erotisch avontuur dat begint als jij er klaar voor bent,
waarin het door jou gekozen meisje zicht onderwerpt aan
jouw beslissingen. Verleid haar door het kiezen van num-

■ mers op je telefoon tot de vreemdste variaties
Speel het spannende spel van de oeverloze uitspattingen.
1 Elke dag weer anders!!!

06-320.323.66
Kies 8: één vraag terug.
Kies 9: terug naar intro.

50 et p/m
_^_

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 pin-up girls, en excl. service. Pr. Hendrik-
laan 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend van ma.

„ t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts.
Rini met haar sexy vriendinnetjes bij:

Madame Butterfly
en nog 6 andere superstars in onze champagnebar.

j Geopend va. 17.00 uur. Hommert 24, Vaesrade.

* 06-GAYCAFÉ
AO6-320.327.55

/!&& umnG, i In het 06-Gay calé kun je vrij uitpraten
afïl^f ,!<?■|, g over .e gevoelens en ervaringen. Je leert

I ___ ' _?"__ nieuwe vrienden kennen die niet ver weg
ifïfj fi<^ kunnen wonen!

II Er zijn ook 06-Gay cafés in de regio's:

!_______________________________________! ■__________________

Nieuw! Nieuw! Nieuw!, Volwassenen
i vinden elkaar ongestoord en

met de goede manier waar-
op volwassenen dat doen op
de Box voor Volwassenen.
06-320.326.88 (50 Ct./p.m.)

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Box voor

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

mantisch zij we op:
Q6-320.326.37 (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.)

Ze redden hem uit 't water,
maar tegen 3

Boys
kan Frits niet op als ze hem
liefderijk van top tot teen af-

drogen. 06-320.323.86
(50 ct'p.m.)

Bij jonge paren dringt hij bin-
nen. Hij zoekt geen geld of

zo. Hij wil er bij zijn. Doe het
nog eens

Lifeact, 06-320.323.84 (50 ct./p.m.)

40 plus box
Het leven begint pas goed

i bij 40. Ook het sexlevenü
Ontdek de rijpere partner bij, de 40 plus box. Strikt voor

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

De Jarretel Box
\ Voor fijnproevers die geraf-
-1 fineerd weinig mooier vin-; den dan 100% bloot. Met zn
; 2of met een gezellig stel
i 06-320.326.27 (50 ct./p.m.)

Privé en escort
045-220866

1 Even het kopje
erbij houden

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Geleen
04490-42313.

Tev. meisjes gevraagd.

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

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

Super Sex Box
't Gaat niet om die box, 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
3.drös

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

porno Box
Voor de heetste gesprekken

i Vreemd....vooral dames we-
ten er raad mee. Trouwens,
wat gebeurt er in zon box

apart?

" 06-320.320.51 (50 ct./p.m.)
Nobel escortservice
045-459597
Escortservice all-in
045-326191

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

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

Piepshowbox
Alle meiden zijn uit de

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

De Sabbelbox
Hollands heetste meiden
bellen. Hier geen bandjes

live sexJ!
06-320.325.69 - 50 et p/m

De stampotbox
(alleen voor liefhebbers van

de ruigste sex) pas op,
niet voor kinderen

06-320.323.53 - 50 et p/m
Vrouwen willen toch maar

een ding? Juist!
geef het hen op de

Gulpbox
en geef veel!!

06-320.323.54 - 50 et p/m

Inwijding
Jiva's oosterse sexlessen
voor een beter sexleven!

Les 26.
06-320.323.51 - 50 et p/m
Bij de slager trok ze een

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

inspreken: 010-4297085.
Zat. en zond. 14.00-24.00 u.

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

Club
2000

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

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605

Privéhuis
Michelle

brandende liefde, hete
kussen, wij kunnen 't

blussen!! met
Nieuw Jill

en nog 9 leuke dames aan-
wezig!!!

045-228481
045-229680

Monika's
escort Tel. 045-726740.

Peggy
en vriendinnen ma-vr

11 tot 19 u. 04490-74393.

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert

04950-42966.

Gay Oproep
Ook jijkunt vandaag je
heetste sexervaring aan
Marcel of André vetellen.
Bel gratis 020-204998
van 15.00-21.00 uur

via 06-320.320.21 50 pm

Nieuw....Nieuw
Tele-Sex-Lijn

Eerder opgenomen tele-
sex gesprekken van onze

mooie hete meisjes
06-320.322.07
Vreemdgaanlijn

Vrouwen & Mannen die
vreemdgaan vertellen
06-320.322.08

dag en nacht 0,50 pm

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.

Privé
Meisjes Selfkant
09-49-2456.1053

's morgens vanaf 10.00 uur.

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.

** 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.

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

I 320*325*35

Rijpe vrouwen
Tante Ria, 40 jaar.

50 et. p.m. bel me 06-

-320*325*45
Hardlesbi

2 kanjers tegelijk
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
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 iemdand die
je nog niet kent6? probeer 's
iemand te versieren bij de

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

ook met zn 2en apart!!
Glibberen en glijden doe je

bij de
likbox

06-320.325.36 - 50 c.p/m.
voor sexcontacten met zn
tienen of met 'n paar apart!!
Wil je vreemd gaan? je mag
zeggen wat jewil!! gaat 't jou

alleen om sex? bel
De Jeukbox

06-320.325.16 - 50 c.p/m.
Bekende personen zijn
onze trouwste bellers!
de Gooische
Matrasbox "06-320.325.14-50 c.p/m

Bel ook!
Voor 'n sexgesprek

op niveau!!
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!
06-320.330.18 (50cpm)

Tippellijn
06-320.330.66 (50 cpm)

Regel 'n afspraakje
met zon lekker stuk...

Nieuw! Live!
Homo-sex-intervieuws

Gay Bizar
06-320.330.88 (50cpm)

Escort Marli
Charmant en discreet,

maakt u dag geheel
compleet.

045-451033
vanaf ’ 100,- all in.

Durf je...
ik ben een beetje wild maar
toch zacht en warm met dat

volle hete lijf van me. 50 c/m
06-320.327.27.
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.

Bel de
provinciebox

BABBEL, KLETS,
RATEL, RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611.
50 et p.m.

Contactburo
Yvonne bemid. v. discrete
adressen. Inschrijvingen ge-
vr. 04490-23203, Sittard.

Nieuw
Dag en nacht geopend.

Rijksweg Zuid 1318, Geleen
Tel. 04490-48448

Tev. meisjes gevraagd.
Nieuw Nieuw Nieuw!
3 sexy stars

ook zat./zond. 045-721759
Vrijdag en zaterdag
striptease
liveshow

Aanvang 20.00 en 22.00 uur
Grote Gracht 95, Maastricht

Let op de palmen
in de etalage.

Met airconditioning.

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

Tel. 045-718067.
Tanja's

Orgasmelijn
Gratis kado

06-320.323.40 (50 et p.m.)
Mindy's

Masturbatielijn
gratis kado

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

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.

Maak het nou
niet te gek joh!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et/min

06-Sex
Relax-Line

06-320.320.06

Zevende Hemel
06-320.320.07

Sex Non Stop
06-320.320.08

!! Live.!!
Sex Relax Box

06

320.324.06
Addink Prod. 50 ct.p.m.

S.M.
Party box
06-320.323.06

Talk-Productions 50 ct.p.m.

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Tieners
Gratis PORNO kalender

50 ct.p.m.
06-

-320.320.10

Nimf Debbie
Alle gaatjes gevuld

50 ct.p.m. 06-

-320.320.14
Oost, West,

Club Exclusief
het best

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

Industriestr. 13, Kerkrade-W
Tel. 045-423634.
Live - Live - Live

Sex-Box
06-320.325.06

50 ct.p.m.

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes, en ara's. Tel.
04490-75359.
Speciale SCHARRELKIP-
PEN met snavel. Zilstraat
20, Dicteren. 04499-1341.
Te k. DWERG- en toypoe-
deltjes, zr klein goedkoop.
Kerkstr. 33 Übach o. Worms
Te k. KIPPEN, leg-mestkui-
kens en kalkoenen. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
53b, Rimburg. Tel. 045-
-320229.
l.v.m. verhuizing is het tel.nr.
van CHARÈL hondentrim-
salon gewijz. in 045-423400
Te koop weg. omst. Duitse
HERDER met papieren.
Leeft. 8 mnd. Imp. Duitsland
Tel. 045-224767.
Te koop weg. omst.heden
een PEKINEESJE, pr.
’400,-, met stamb. Tel.
04405-3202 na 18.00 uur.
Te k. Holl. HERDER 1 jr.
oud, lief voor kind. luist, pri-
ma. Tel. 045-225650
Jonge Schotse Herders
(COLLIES) pups te koop.
Europawg. Nrd. 91, Land-
graaf. Tel. 045-310643.
Kortharige kleine HONDJES
voll. geënt en getatoeëerd.
Tel. 04459-1237.
Te k. super/chique RU-
PONY, Welsh/Arabier, 2 jr.,
merrie. Tel. 04492-3112.

In en om de tuin

Vlaggen
en

af

masten
Limburgse Vlaggen Centrum

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

Blokhutten en
tuinhuisjes

Bezoek onze Showterreinen
Bouw- en tuinmaterialen
Arnold Opreij

Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht Beatrixhaven.

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

1 ste soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele 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 perm2, 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.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg en vrijbl. prijsopg.
Tel. 045-423699.
Van maandag . t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

fi.K.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.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.

Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793,
b.g.g. 045-311334. Tevens
ZINKWERK en PVC-dak-
gootbekleding. Gratis offerte
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paratie zonder voorrijkosten.
Bel Geleen, 04490-45230.
Service binnen 24 uur.

Wonen Totaal

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effe kleu-

ren, compl. set 10 stuks mcl. vulling v.a. ’ 395,-. Rundlede-
ren kussens in div. kleuren v.a. ’ 998,-. Rundlederen kuip-
kussens, rug en zit uit een stuk, dus geen geschuif meer,

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

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 Heerlen, bij tennishal OPRUIMING show-
roommodellen manou en pitriet meubels. Rohé Varachin,

Germa maandag en dinsdag gesloten

20 - 50% Korting
Gaat u verhuizen of renoveren, of gewoon in uw huis iets

veranderen? Kom dan naar de specialist in gordijnen, -vloerbedekking en zonwering.
Howa woninginrichting

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

Sweethome Kwaliteitsmeu-
belen, open haarden en

kachels tegen

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

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

21.00 uur. Gesloten tussen
12.30-13.30 uur.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
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.
Te k. bruin eiken BANK-
STEL m. lederen kussens
en eiken tafel. 045-259421.
Te k. witte SLAAPKAMER
en grijs bankstel lederlook, 1
ir. oud. Tel. 045-229262 bgg
te bevr. Beethovensngl. 143
Nieuwenhagen bij winkel-
_entr. Op de kamp.

Te k. Moderne zeer mooie
zwarte effen AANBOUW-
KEUKEN i.z. perf. st. met
ronde spoelb., afzuigk. en
wit blad totale lengte 3.20m.
pr.n.o.t.k. 04459-1240.
Massief blank eiken EET-
HOEK 6 stoelen, als nw., vp.
’1.850,-; blank eiken vitri-
nek. ’ 1.250,-. 045-323830.
Te koop nieuw INBOUWO-
VEN Philips pr. ’ 125,- div.
nieuwe inb. gasplaten, 4 pits
v.a. ’75,-. Tel. 045-211560
na 19.00 uur.
Te k. nieuw BANKSTEL
Biedemeier stijl en eetka-
merstoelen. Julianastr. 6,
Nieuwenhagen.

Mode Totaal (
BRUIDSJURK te koop met
toebehoren maat 40, kl. wit.
Tel. 045-221636.

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

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Smotste 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.

Computers

PC-AT-Computers
Inkl. 40 MB harddisk. EGA/CGA/Hercules compatibj

deokaart. EGA Kleurenmonitor. Inkl. DOS 3.3 en Gfl
sic. Prijs ’ 4.995,- (inkl. BTW). Aanbieding zolang de'

raad strekt. PAN Automatisering, 045-727163.

Muziek
—"

A\ u\ '_3»*x_ ~~qj '. "
_____^^

Yamaha keyboard DSR 1000
Normaal ’ 2.695,- NU ’ 1.450,- ■(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.
PIANO'S te koop en te huur.
Somers en Zn., Akerstr. 82,
Heerlen. Tel. 045-713751.

Kunsten Antiek
Onze kwaliteit bewijst zich
zelf met de jaren. Antiek
SIMONS Dorpstr. 45A, Nuth
(t/o ingang kerk, naast chin.
rest.). Donderdag koop-
avond. Tel. 045-243437.
Zeer mooie ant. tafel en 6 st.
en een 16e eeuwse eiken
DEKENKIST 04408-2090.

Opleidingen k
ANWB auto-en mottf
school Wischmann en I
Europaweg-Zuid
Übach over Worms. I
045-321721. Voor alle «
wijzen A.B.C.D.E. Ctf
feursopleiding goed. vert
pers. vervoer, bederj
goed, gevaarlijke stoj
Vrachtautolessen Merc»!
1217 of Paf 2800 Spacg.
Te koop HEAO-BO^
CE. Tel. 045-270311

Foto/Film
Te k. uitgebr. uitrusting 1
NOLTA AF 7000 35-70
70-210 lens, flitser 4000'
en div. ace. 045-725680>

Voor Piccolo's zie verder pagina 24

De kansen fH BJ J-*^om uw eigen > n Q
bouwplannen J [
te realiseren é****^vs+ _.%r^M_#w Stienstra heeft een ruime keuze in

Zlin mOmenteei bouwterreinen geschikt voor een-
"
/■__ ït> e+ï _"_■ gezinswoningen, bungalows,
yUliOLiy. villa's en landhuizen.

WARBLINGSTRAAT
11 bouwkavels geschikt voor de bouw
van vrijstaande bungalows, landhuizen
en villa's. Dekavels hebbenoppervlaktes
van ca. 290 m 2tot ca. 345 m 2.
Prijzen vanaf ’ 42.500,- v.o.n.

Direct tegenover het Burg. Boyensbos .
kunnen wij u een aantalbouwkavels
aanbieden. Oppervlakte tot ca. 480 m 2,
geschikt voor landhuisbebouwing.
Prijzen vanaf’ 72.500,- v.o.n.

__^__^_W
MNGBERGRACHT

Riante bouwkavels geschikt voor vrije
sectorbouw Oppervlaktes van 275 m 2tot
350 m 2.Prijzen vanaf ’ 49.000,- v.o.n.

" LIGUSTERSTRAAT
~~~*

Royale bouwkavels met oppervlaktes
Vanaf 400 m 2,geschikt voor vrije sector-
bouw
Prijzen vanaf ’ 56.000,- v.o.n.

:;;;;;;;:: ;.... ... ■ - : ' " ■■■■-■

ZUID-OOST
Op uitstekende woonstand gelegen 2
riante bouwkavels voor vrijstaand
bebouwing in verschillende woonlagen.
Opp. vanaf ca. 560 m 2.
Prijzenvanaf ’ 85.000,- v.o.n.

SCHANSERWEIDE <?
Percelen vanaf 650 m 2tot 2350 m2aan
de rand van de villawijk Hoef. eld voor
diverse typen vrije sectorbouw
Prijzen vanaf ’ 62.094- v.o.n.

IN DEN MOEL
Mooi gelegen bouwterreinen van ca.
356 m 2tot ca. 522 m 2o.a. geschikt voor
landhuisbebouwing.
Prijzen vanaf ’ 48.000,-- v.o.n.
I s./ I Makelaardijonroerend goed - Hypotheken " Verzekeringen

§__ stienstra
Stienstra Makelaardij BV
Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen
045-712255*

Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.

3,4L___ ,
ySPAUBEKERHOF

Bouwterreinen lot 470 m2voor vrij-
staande landhuizen, gelegen rondom
een groenplantsoen. ■Prijzen vanaf’ 77.650,-- v.o.n.

NAMEDDAGSCHE DRIESSEN
Bouwpercelen geschikt voordebouwvan
vrijstaande herenhuizen ol bungalows.
Oppervlaktes vanaf 660 m 2.
Prijzen vanaf ’ 66.000,- vo.n. tot’ 96.000,-
-v.o.n.

/aam ___,
GEMMENICHERWEG

Aan devoet van deVaalserberg gelegen
bouwpercelen, geschikt voor bungalow-,,
en landhuisbebouwing. Opp. van 295 m
tot 808 m 2.
Prijzen vanaf / 50.000,- v.o.n.

M&i&Mdmz/ _>
"""" RANSDAAL
Riante kavels geschikt voor vrijstaande
landhuizenof semi-bungalows. Percelen
tot 680 m 2.
Prijzenvanaf ’ 92.500,- v.o.n.

/é>#4oMa/aa/ __,
RANSDAAL

Aan derand van dekern Ransdaal liggen
7 bouwpercelen geschikt voor de bouw
van vrijstaande woningen.
Opp. variërend van 210 m 2tot 260 m 2.Prijzen vanaf’ 40.500,- v.o.n. tot/ 50.000,"
v.o.n

Uitvoerige gegevens van de bouwvoor-
schriften, ligging, perceels- Je*?_afmetingen r^£Fjjj^EN_EjGENMU&- >- 1
etc. zijn op -~Jn^o~^^r^annaarde
ons kantoor risiColoze overstap
verkrijgbaar __

ar M 1 -■- h.nsi^. ' ______ r>i| n^\^| Gaarne vrijblijvend volledige .■ (4_JI_I informatie over de bouwkavels l jI —~"l
I . J■ Naam:

I Adres:
Postcode/Plaats:

I Telefoon st'3
In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stie" n I

■ Makelaardij BV Antwoordnummer 40, 6400 VB Hee'^^
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TOURDEFRRnCE
l_e. Gebruind door de zon. Vieve oogopslag. Azurien, bij de vrou-wen zeer in de smaak vallend. Macho, zonder het zélf nauwelijks te

Twaalf dagen geleden, boven op de Col deBraus in het ach-
krland van Nice, werd ter ere van de betreurde koning een monu-
ment onthuld. Opschrift in gouden lettertjes: Hier werd op 22 oktoberj^BB de as verspreid van een voormalig wielerkampioen, René Vietto.{fcU-lot jaune de Tours de France. Op het zonovergoten monumentbleef een boeket rode rozen achter. Van Madame Louis Langero uit

En een bundel witte lelies, voorzien van een kaartje dat meldde
nótre tres chère ami. Evelyne, Jeannet Colle.

Striemende woorden. Uit een gewond gemoed.
Met ingehouden woede er uit geknald: „Een
Vietto geeft niet op....hij trekt zich terug!". Ma-
jesteitelijke woorden. Van le roi René, zoals tou-
te la France René Vietto jaaren lang liefkozend
noemde. 'Koning' René Vietto. Tot voor kort
een levende legende uit de aan meeslepende
verhalen onuitputtelijk rijke Tour de France.
Vietto. Een man van de Cöte d'Azur. Donker

de 'ontdooit' terwijl hij op Viet-
to's fiets springt. Diep getroffen
door René's hulpvaardigheid en
toewijding, stapt hij overmand
door emoties huilend op het kar-
retje van 'zijn' barmhartige Sa-
maritaan. Die opnieuw alleen
achterblijft. Eenzaam ten prooi
aan niet onder woorden te bren-
gen gevoelens. Die avond in Lu-
chon heeft Vietto twee plaatsen
in het algemeen klassement ver-
loren. Hij staat zesde. Prijs voor
opoffering, tragisch lot van
trouw aan ploegdiscipline. Zon-
der die 'juk' had hij wellicht die
Tour wel gewonnen. Nu won An-
tonin Magne opnieuw. Vietto fi-
nishte als vijfde, op 59 minuten
en 2 seconden. In Parijs werd de
Azurien onder langdurige ova-
ties bedolven. De Titi's vierden
hem niet zo zeer als winnaar van
het eerste Tourklassement der
klimmers. Ook niet als revelatie
maar wèl als redder van Tonin
Magne, de zwijger. La France
had een nieuwe vedette. Le roi
René. Eigenzinnig maar loyaal,
vol strijdlust en temperament.
Een der beste klimmers uit de
Franse wielersport. Die alles had
om de Tour te winnen maar hem
echter nooit won. Achtste in
1935, opgave in 1936 en 1938,
tweede (achter Sylveer Maes) in
1939, vijfde in 1947, zeventiende
in 1948, achtentwintigste in 1949.
Vietto later: „Als de oorlog er
niet was geweest, had ik de Tour
gewonnen. Gegarandeerd"." René Vietto, enkele jaren

voor zijn dood. Nog steeds
omgeven door racefietsen,
in zijn winkel in Nice.

, .fenzeventig jaren geleden (17-
-~.914) lag René Vietto in de
"fieg. Ergens in het gehucht Ro-
Jheville-le-Cannet, onder de
°ok van Cannes. De lieve baby
S-eide op tot een knappe jon-
'Jfen. Die na schooltijd als vrien-
J^üjk buigende piccolo van ho-
ï' Majestic, aan de Croisette in

de sous verdiende om
jiln ideaal te kunnen realiseren.
Jre aanschaf van een racefiets.
vatuat lukte, dankzij vele strijka-
j»es. Op zeventienjarige leeftijd,
11 1932, werd René beroepsren-ner. Hij zou dat tot 1952 blijven.

met een mijnwerker op de vuist
gegaan om mij een bandje van
diens fiets te kunnen bezorgen.
Die dag verspeelde ik meer dan
een uur. Ik kreeg de indruk dat
de ploeg niet meer in mij geloof-
de....".

door

£en periode waarin hij uitgroei-
;). tot een idool. Hij openbaarde

ch als een gevleugelde klim-
?er. behaalde vele successen,

_eg gele truien maar won nooit
■ïfat hij zo vurig winnen wilde: de
l. Ur de France. René ging de
,'storie in als een renner, gemar-
*eerd door onfortuin, drama en
e JSeluk. Vietto's tegenslagen
chter tilden hem omhoog tot

j.etl aanbeden figuur. Zoals later
?avmond Poupou Poulidor een

worden zou.

„Vietto verschijnt in de verte op
de Croisette. Groots en schitte-
rend. Met vlammende ogen en
een door.de zon gelooid gezicht.
René-de-vermetele, René-de-
magnifieke. Een spreuk wordt
bewaarheid: het geluk lacht de
stoutmoedige altijd toe. Het fa-
natisme ontketent zich. ledereen
wil bij de held geraken, iedereen
wil hem aanraken. Afrasteringen
worden omver gelopen. Vietto
omringd, ingesloten, beetgepakt
door razenden, vreest werkelijk
voor zijn leven. De kampioen
dient vlug ontzet te worden. De
wilde uitingen van blijdschap,
van aanhankelijkheid, van
triomf lijken Vietto te lynchen.
De overblufte ordediensten wor-
den zich zelf weer meester. Het
betekent dat ze ongecontroleerd
slaan naar alles dat binnen be-
reik van de matrak is. Journalis-
ten raken gewond. En geestdrif-
tigen. En ijlenden. Vietto slaagt
er met veel moeite in zich bij zijn
ouders in veiligheid te bren-
gen ". Sportproza anno zovéél.

In de Alpen echter sloeg de jonge
Azurien op hol. In de bergen
-zijn terrein- begon hij om zich
heen te slaan. In een stijl die, al-
dus een getuigenis van Tour-pa-
tron Henri Desgrange lui-même
„de ogen vertroetelt". In vijf da-
gen won hij drie niet geasfalteer-
de, rauwe (en niks met versnel-
lingen!) bergritten: Aix lesBains-Grenoble, Gap-Digne, Ni-
ce-Cannes en finishte in Gr'eno-
ble-Gap als derde. In het alge-
meen klassement steeg Vietto
naar de derde plek. Cannes,
Frankrijk lag aan zijn voeten!
Vietto's aankomst in Cannes
(etappe Nice-Cannes) schreef la-
ter romancier Louis Nucera zó
op:

Wilde uitingen

Neen, hij won ook niet in 1947. In
een moordende hitte reed hij tus-
sen Lille en Brussel iedereen het
licht uitde ogen, kwam alleen bij
'Manneke Pis' aan en pakte de
gele trui. Die hij in Grenoble ver-
loor maar in Digne heroverde.
Drie dagtochten vóór Parijs, in
Vannes, fietste Vietto nog steeds
in het geel. De volgende dag. In-
dividuele tijdrit Vannes-Saint
Brieuc. Honderdnegenendertig
kilometer lang. In cijfers: 139
km!. Een moordende afstand die
Vietto reed met een abces opzn
zitvlak. Hij verloor het geel. En al
zijn illusies. De volgende och-
tend kondigde René zijn vertrek
aan. Aan radioreporter Georges
Briquet. In de lift van het hotel,
op weg naar de hotelhal. De re-
porter drukte op de knop, de lift
schoot weer omhoog. „René, je
hebt het recht niet op te geven.
Denk aan je ploegmakkers, aan
je vrienden, aan je publiek. In
Parijs wacht Frankrijk op je!",
soebatte Briquet. Vietto reageer-
de niet, gaf geen antwoord. Zo
gingenrenner en reporter enkele
minuten op en neer in de lift.
Vietto bleef zwijgen, drukte op-
nieuw op de liftknop. Weer naar
beneden. Briquet bleef aandrin-
gen. „Neen René, je mag niet op-
geven!". Opeens opende Vietto
zijn mond. Met een hese stem en
tranen in de ogen, worstelend
met woede, sprak hij striemend:
„Wie spreekt hier over opgeven?
Een Vietto geeft niet op hij
trekt zich terug!". Georges Bri-
quet registreerde die 'koninklij-
ke' woorden op de band. Korte
tijd later werden ze door toute la
France gehoord. En begrepen.

Koninklijk

Tijdens de beklimming van de
Portet dAspet zet René de ach-
tervolging in op de ontsnapte Ita-
liaan Vignoli. Op de top van de
Col bedraagt zijn achterstand
nog maar 1 minuut en 25 secon-
den. Vignoli zal door Vietto wor-
den ingelopen, daar twijfelt nie-mand aan. Magne blijft in de
buurt van Vietto. Opeens valt
Magne weg. Vietto merkt het
niet: Daalt verder. Dan valt hem
op dat zijn kopman uit het ge-
zicht is. René remt af, houdt in.
Magne daagt niet op. Viettoraaktongerust. In een bruuske bewe-
ging, in een onberedeneerde re-
flex, draait hij om en klimt weeromhoog. Op zoek naar zijn kop-
man. René zélf later over zijn
'Zaaf-achtig' optreden: „Ik heb
toen ongeveer een kilometer
lang geklommen om Magne te-rug te vinden. Een Duitse renner
die me voorbij reed riep Magne
kaputt! Ik dacht echt dat Tonindood was, voelde me opgelucht
toen ik hem weer zag. Met eengebroken ketting, met een kapot
achterwiel. Ik was blij dat ik hem
mijn tiets geven k0n....". Magne,
de nurkse zwijger; Magne de har-

Volgende dag. Ax-les-Thermes-
Luchon. Tussenspel 2 (van Viet-
to's tragedie).

doorlopen ogen, steeds nerveu-
zer wachtend op dépannage. Hij
slingert zijn fiets tegen een
muurtje, gaat zelf op de stenen
balustrade zitten en verbijt degroeiende pijn over knakkende
illusies. René voelt zich verlaten
en verraden en barst in huilen
uit. Vietto verliest tijd. Veel tijd.
Maar hij heeft wél de gele trui-
drager gered!

GRATIS TOUR-POSTER
n ___h r^ö Vanaf morgen kunt U bij de kantoren van het Limburgsijagoiaa _RATIS een poster afhalen met de route van de Tour de
france 1989. Zo kunt U dagelijks de 'Tour' volgen en de winnaars inac diverse categorieën noteren.

Magne draagt nog steeds de gele
trui. Vietto rijdt bij hem in de
buurt. Passeert toch als eerste de
top van de Col de Puymorens. In
de afdaling smakt Magne tegen
de grond. De val breekt het voor-
wiel van zijn fiets. Vietto hoort
het gekraak en trekt aan de rem-
men, stapt af én geeft zijn voor-
wiel aan zn kopman. Met trillen-
de stem roept hij hem na Vas-y
Tonint Vietto blijft achter. Kau-
wend op een citroen, met rood

Emoties
De Tour trok verder. Richting
Pyreneeën. Vijftiende etappe.
Perpignan-Ax-les-Thermes. En-
tre'acte 1.

Vn lntiS was René Vietto toen hij
t£°r het eerst aan de Ronde van
43_?kri_k deelnam. In 1934. Een
(ta i kilometer lange boude, ver-
bid over 23 ritten met 60 ren-■ ers aan de start. René was trico-

f.|re> üd van de Franse nationale
s° _■ Aan de zijde van kopman
e. !?nin Magne die drie jaren
**ae_ al (1931) de Tour gewon-
J;11 had. Vietto's debuut leek
j/1 fiasco te worden. Terwijl
le

aSne in de tweede etappe (Lil-
be ,narleville) de gele trui greep,
J^' Vietto zich stuk op de kas-
<__n in de 'Hel van het Noor"
het 'De te§en zien zelf en tegen

Vi koersverloop knokkende_kU_r had (n°g) niets konink"
Ven' J was gewoon een der sla-
{-....an de weê- Telde na viJf sl°"
tj nde dagtochten in Evian, aan
twß

et van de Alpen bijna, als
m eenveertigste in het alge-
cjer?n.klassejnent om en om ar-
m °alf uur achterstand. Henn-
h ln _ van de debutant: „Daar in
Vi if n°orden reed ik op een dag
jes maal lek. Ik had geen band-meer. Jean Leuillot is zélfs

Opde vuist

DE TOUR VAN
DAG TOT DAG

René Vietto, een
'koninklijke'renner...

"René Vietto, die dag in de afdaling van de Col dePuymorens. Hij verbijt de pijn van knakkende illusies enbarst in huilen uit.
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Limburgs Dagblad
Braderieën/Markten

Zaterdag 1 juli a.s.
Grote kinderruilbeurs/vrije markt

in Makado-Beek.
Kinderen die mee willen doen MOETEN verkleed zijn.

Tevens zijn er prijsjes te winnen voor debeste standwerker
in spee. Voor ml. en reservering 04490-74669.

Diversen

Nu inblikken
van

Vakantievlees
Martien Arts, Dorpstraat 86, Brunssum.

Tel. 045-252823

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Firma ALLTECH metaalde-
tectors verkoop en verhuur.
Wij zijn dealer van compass
-tesoro-white's. Voor alle
inlichtingen 045-325729.
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.
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.
Te koop INMAAKGLAZEN
en kersenontpitmachine. Tel
043-219039.
Te k. witte country western
gitaar m. leerboeken, re-
serv. snaren en hoes
’3OO,- z.g.a.n.; compl. mo-
delbouw hobby, formule ra-
cewagens m. zenders,
brandstof en resev. onderd.
(2 compl auto's) Serpent,
koopie. Tel. 045-726193.
Arre-slee (opknapper); Wit-
te trouwkoets, i.g.st. (jacht-
wagen); Wagonette op
luchtbanden met verh. bok,
ook gesch. voor ponny. Tel.
04492-3446.
Weg. VERHUIZING te k.
ronde tafel 1.50 Wengé; 6. stoelen; eiken tafel; 4 stoe-

len; antieke kassa; huish.- artikelen en diverse artike-
len. Tegen weggeefprijzen.- Akerstr. Nrd. 224, Hoens-
broek.
■

TV/Video

Kom nu profi-
teren van onze

Massale
Magazijn
Verkoop

I Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren tv-

video's

ï Witte Hal
Sittard

> waar nieuwe, lichte bescha-: digde of overjarige appara-
J ten uit de Hom winkels wor-
j den verzameld en verkocht

tot liefst

| 60%
\ korting. Elke dag nieu-
we aanvoer elke
dag superlage
aanbiedingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Compactdisk
met afstands-

bediening F350,
en progra-

mmeerbaar
geen 498,- of
378,- maar

198,-.
Maar ook: kleurentelevisie
met stereo en teletekst en
afstandsbediening geen
1.598,- of 1.298,- maar

798,-.
Maar ook: Sony kleurentele-
visie KV 21 XRTD met ste-

reo en teletekst geen
2.398,- of 1.898,- maar
998,- en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.1 vermelden) en def. VHS vi-; deo's. Tel. 045-723712.;KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va / 145,-. Zeer grote sort.
TV.. Occassioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Gevraagd kleuren-t.v.'s v.a.
1980, defect geen bezw.; vi-
deo's VHS en stereo-torens. 'Tel. 04406-12875.

! ~ ' ITe koop gevr.
GOUD, zilver, munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax. I
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.
Gevr. camp. KOELKAST op
gas of electr. Tel. 045-
-316600.
Gevr. MDGO-BOEKEN VZ
2e-jaars. Tel. 045-463881.

Radio e.d.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor

ongekend lage
prijzen

Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag tm zaterdag.

Huw. Kennism.
Dond., vrijd., zat. en zond.
gez. DANSAVONDEN in ca-
fé De Pijp, Maastrichterlaan
4, Übach over Worms.
Zoekt U een serieuze relatie
bel dan Huw. rel. bem. buro
"LEVENSGELUK" 045-
-211948.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Bewijs
verplicht. Het bestuur. ■

J. vrouw 26 jr. zkt. VRIEN-
DIN voor uitgaan, winkelen
e.d., niet lesbisch. Br.o.nr.
B-1287, Limb. Dagbl., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Bar/Dancing HELIPORT, ie-
dere zaterd. en zond. gezel-
lig dansen voor jong en oud
m. d.j. vanaf 20.00 uur. le-
dere dond.avond contacta-
vond v. alleenstaanden. Le-
gitim. verpl. Achterkant Eu-
rohal, Griend 9-11 Maas-
tricht. Tel. 043-219704.

Literatuur
Te koop HEAO-BOEKEN
1e jaars. Kleikoelen 16,
Landgraaf.
Te koop gevr. le-jaars
HEAO-BOEKEN. Tel. 045-
-420380.
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De Uno Rivièra i.e. U verdient f2.000- en
bent startklaar voor 'n zonnige vakantie.
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Zoals u weet is de Uno de meest complete beide Rivièra's standaard uitgerust met een schone HET RiyiÈRA EXTRA-PAKKET.
, , , . . WAARDE F 2.700,-. U BETAALT F 700,-.

auto in zijn klasse. Maar nu kunt u tijdelijk iniectiemotor met elektronische ontsteking, uw yQORDEEL- F 2.000 -.
'n zeer speciale versie krijgen die nog completer een driewegkatalysator met Lambda-sonde, plus " Sunroof "Keuze uit portierpanelen) " Af-

metallic grijs of metal- sluitbaar dashboard-
is dan compleet: de Uno Rivièra i.e. Want op een vijfversnellingsbak. lk b)auw # Jwee yan ka

_
tje

_
Armsteunen

" ■ - j _-______-__-__T-ITTnr_______T-__,___i binnenuit verstelbare op de portieren "dat model zit een pakket extras ter waarde van I l>?l'tU l H_T__i_ l ■!"!»_l uhhichuh - _^. v v
buitenspiegels " Bum- Radio- en antenne-

f 2.700,-, waarvoor u maar f 700,- betaalt. Uw 'Uw dealer is nu in staat om u een gegaran- p^ gril|. en spiegeis aansluitingvoorbereid

d,rec«e voordeel is dus f 2.000.-. deerde m.nimum inruilprijs aan te bieden, - carrosseriekleur . . Kaartvak i«, rech-
Brede laagprofielban- ter portier " Midden-

De Uno Rivièra i.e. is er in twee uitvoerin- welke auto u ook inruilt. Het is de moeite waard ,jen # SL-wielplaten console " Gescheiden
, , . " Speciale stoelen (af- neerklapbare achter-

Ken: een driedeursversie gebaseerd op de om nu een afspraak te maken voor een proetnt. r
& o r komstig uit de Uno bank " hraaie

Uno 45 i.e. en een vijfdeursversie gebaseerd op Dan bent u nog net op tijd startklaar voor SX) " Speciale bekle- striping met Rivièra-

MfMMJMJ ding (ook op de embleem
de Uno 75 i.e. een zonnige vakantie. immmimlmm I

Fiat Uno Rivièra i.e. Eén brok temperament.
Fiat Uno Rw.èra 45 .... f 18.500,-;Bat Uno Rivièra 75 ~e. f 20.700,-. Prijzen md. BTW, excl. aflevermgskosten. Aantrekkelijke financiering door fiat Credit Nederland mogehjk. Wijzigingen voorbehouden.

BRUNSSUM- AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 - 13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF

JEAN BROUWERS B V IR ROCOÜRSTRAAT 1, TEL. 04409 - 14 33 GELEEN: SITTYCAR GELEEN 8.V., RIJKSWEG NOORD 84, TEL. 04490 - 4 31 77 HEERLEN: BASTIAANS

AUTOBEDRIJF BV. SPOORSINGEL 50 TEL. 045 - 72 41 40 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 - 41 39 16 MAASTRICHT:

MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 - 47 02 00 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., MOLENSINGEL 5, TEL. 043 - 61 73 73 SITTARD:

SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 - 1 75 44
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Aanbiedingen geldigt/m zaterdag Bjuli zolang de voorraad strekt "Niet in alle
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Tijdens aardbeving voor behandeling in Moskou Blochin uitgezwaaid
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ËLSINKI - Robert Emmijan,■ Europese kampioen en -re-
rdhouder verspringen, staat
i de startujsten voor de vierde
rand Prix-wedstrijd die van-
lag in het Olympisch stadion

»n Helsinki wordt gehouden,
fet is de eerste maal dat de Ar-
meniër start in een wedstrijd in
pt buitenland, nadat hij her-leid is van een dijbeenblessure
Ie hem waarschijnlijk het leven
èeft gered.

omkwamen, naar zijn vader
zocht.

„Twee jaar geleden ging alles
fantastisch. Toen ineens met de
blessure en het verlies van mijn
vader, zag ik het niet meer zit-
ten", aldus Emmijan, die op 22
mei 1987 in het op hoogte gele-

Vader Emmijan kwam op 4 de-
cember om het leven toen zijn
huis in Leninakan door de aard-
beving met de grond werd gelijk
gemaakt. Robert Emmijan keer-
de na decatastrofe onmiddellijk
naar Leninakan terug, waar hijtien dagen in het puin van het
huizenblok waarin 120 mensen

zijn gekomen in de aardbeving
die Armenië vorig jaar december
teisterde, wanneer hij niet enkele
dagen tevoren was opgenomen
in een ziekenhuis in Moskou om
behandeld te worden aan de
blessure. Door die kwetsuur kon
hij anderhalf jaar niet aan wed-
strijden deelnemen.(_ verspringer zou waarschijri-

lt met zijn vader om het leven

gen Tsachkadzor het Europese
record op 8,86 meter bracht en
daarmee de op één beste sprong,
na de 8,90 meter van Bob Bea-
mon (Mexico, 1968) uit de ge-
schiedenis maakte.
De afgelopen weken heeft Em-
mijan aangetoond weer in vorm
te geraken. Eerder deze maand
kwam hij bij wedstrijden in Sots-
jien Volgograd tot afstanden vanrespectievelijk 8,00 en 8,24 me-
ter. In de Finse hoofdstad ont-
moet Emmijan onder anderen de
Amerikanen Mike Powell en
Larry Myricks.

Duif naar
FC Twente

MOSKOU - Voor 100.000 toeschou-
wers in het stadion van Kiev heeft
Oleg Blochin afscheid genomen als
voetballer. De wedstrijd tussen een
Russische selectie en een wereld-
team eindigde in 3-3. Blochin, die
vlak voor het einde zijn shirt wissel-
de met doelman Pfaff van de tegen-
stander, scoorde uit een strafschop.
Blochin, Europees voetballer vanhet jaar in 1975, maakte voor de na-
tionale ploeg meer doelpunten dan
welke international ook. Hij speelde
ruim 500 wedstrijden voor Dinamo
Kiev. Zijn laatste club was Vorwarts
Steyr in Oostenrijk. Met Dinamo
Kiev won hij de Europa Cup voor
bekerwinnaars in 1975 en 1986. Het
duel was de afsluiting va» twee da-
gen feest ter ere van zijn loopbaan.
Borodioek, Belanov en Baltatsja
scoorden voor deRussen. De Joego-
slaaf Savicevic, de Braziliaan Dir-
ceu en Blochin (strafschop), dieaan
beide kanten een helft meedeed,
voor het door Franz Beckenbauer
begeleide wereldteam.

'Hampsten
ongeremd'
de Tour in

Amerikaan verloor Giro met opzet

Beker voor
Sampdoria

wod en Mancini (strafschop) maak-
ten de treffers na de hervatting. Het
duel werd in de tweede helft geken-
merkt door hardheid.Renica (Napo.
li) en Mancini (Sampdoria) werden
uit het veld gestuurd.

Fischer

De 25-jarige aanvaller, wiens con-
tract afliep bij Volendam, weigerde
een nieuwe verbintenis in het pa-
lingdorp te ondertekenen. „We kwa-
men gewoon niet tot elkaar. Ik hield
steedseen stillehoop nog weg teko-
men. FC Twente is voor mij natuur-
lijk een schitterende oplossing. Fi-
nancieel wordt er heel wat ingevuld,
voor mijn vriendin zoeken ze werk
en ik word full-prof'. De Noordhol-
lander, die vanaf zrjn dertiende in
alle nationale jeugdselecties heeft
gespeeld, begon zijn carrière in het
betaalde voetbal bij AZ.

AMSTERDAM - De komst van deHongaar Paul Fischer naar Ajax
hangt af van de Stichting Arbeids-
zaken Betaald Voetbal. Indien dezeinstantie toestemming geeft voor de
overgang, speelt de 23-jarige spits
van Ferencvaros volgend seizoen in
Amsterdam. Hij moet de zwaar ge-
blesseerde Pettersson, die zeker tot
dewinterstop niet kan spelen, tijde-
lijk vervangen.GENUA - Sampdoria heeft voor de

tweede achtereenvolgende keer de
voetbalbeker van Italië veroverd.
De ploeg van trainer Boskov won
woensdag de tweede wedstrijd te-
gen Napoli met 4-0. Napoli had in
het eerste duel met 1-0 gezegevierd.
Sampdoria, dat eerder dit seizoen
de finale van de strijd om de Europa
Cup II verloor van Barcelona, had
bij rust een voorsprong van 2-0.
Vialli en Cerezo scoorden. Viercho-

China in
Haarlemse
softbalweek

Roda JC-MVV al
op 20 augustus

Programma betaald voetbal 1989/1990
HAARLEM - De Stichting Interna-
tionale Honkbal- en Softbalevene-
menten en de organisatoren van de
Haarlemse softbalweek hebben be-
sloten het team van China normaal
te laten deelnemen aan de softbal-
week, die zaterdag begint. Op de
openingsdag speelt het Nederland-
se team tegen de Chinesen.

Zijn landgenoten Haex (zelfde tijden Lieckens (0.15) werden respectievehjk tweede en derde. Beste Nederlander was Patrick Tolhoek meide vijfde plaats.

21/22 oktober (28):
Ajax - Feyenoord
NEC - Haarlem
Roda JC - Groningen
Willem II - Den Bosch
PSV - Vitesse
"MVV-RKC
Twente - Volendam
Sparta - Utrecht
Den Haag - Fortuna Sittard
28/29 oktober (29):
Den Bosch - Roda JC
Groningen - NEC
Haarlem - Ajax
Feyenoord - Den Haag
Fortuna Sittard - Sparta
Utrecht - Twente
Volendam - MVV
RKC-PSV
Vitesse - Willem II .
4/5 november (30):
Ajax - Groningen
NEC - Den Bosch
Roda JC - Willem II
RKC - Vitesse
PSV - Volendam
MVV - Utrecht
Twente - Fortuna Sittard
Sparta - Feyenoord
Den Haag - Haarlem

18/19 november (31):
Willem II - NEC
Den Bosch - Ajax
Groningen - Den Haag
Haarlem - Sparta
Feyenoord - Twente
Fortuna Sittard - MW
Utrecht - PSV
Volendam - RKC
Vitesse - Roda JC

25/26 november (32):
Ajax " Willem II
NEC- Roda JC
Volendam - Vitesse
RKC - Utrecht
PSV - Fortuna Sittard
MVV - Feyenoord
Twente - Haarlem
Sparta - Groningen
Den Haag - Den Bosch

2/3 december (33):
NEC - Vitesse
Roda JC - Ajax
Willem II - Den Haag
Den Bosch - Sparta
Groningen - Twente
Haarlem - MVV
Feyenoord - PSV
Fortuna Sittard - RKC
Utrecht - Volendam

16/17 december (34):
Ajax - NEC
Volendam - Fortuna Sittard
RKC - Feyenoord
PSV - Haarlem
MVV - Groningen
Twente - Den Bosch
Sparta - Willem II
Den Haag - Roda JC
Vitesse -Utrecht

23/24 december (18):
Vitesse - Ajax
Den Haag - NEC
Sparta - Roda JC
Twente - Willem II
MVV - Den Bosch
PSV - Groningen
RKC - Haarlem
Volendam - Feyenoord
Utrecht - Fortuna Sittard
Hervatting competitie op
21/21 januari 1990.
Speeidata tweede helft
competitie:
21/21 januari: 19
27/28 januari: 20"
3/4 februari: 21
10/11 februari: 22
17/18 februari: 23
3/4 maart: 24
10/11 maart: 25
17/18 maart: 26
24/25 maart: 27
31 maart/l april: 28
7/8 april: 29
14 april: 30
16 april: 31
21/22 april: 32
28/29 april: 33
5/6 mei: 34

Geen bezwaar
Het organisatiecomité, dat de ge-
meente meedeelde dat het Chinese
team reeds op weg was naar Haar-
lem, had begin juni het ministerie
van WVC, het Nederlands Olym-
pisch Comité en de NederlandseSport Federatie om een uitspraak
gevraagd over het deelnemen van
China. Het ministerie deelde, vol-
gens de organisatoren, telefonisch
mee geen bezwaar te hebben. Het
NQC was dezelfde mening toege-
daan.De NSF reageerde, volgens de
organisatoren, niet.

Bernard Hinault had het al snel ge-
zien, dat was een begenadigd klim-
mer. Hij moest en zou Hampsten in
zijn ploeg hebben en haalde spon-
sor Bernard Tapie over een groot
bedrag voor de Amerikaan neer te
tellen. Eenjaar later won Hampsten
de Ronde van Zwitserland en werd
hij, ontspannen als helper rijdend,
vierde in de Tour de France.

0 aan zijn favoriete taco's in
'ts van in de bergen te trainen,
heb in '88 een hoop fouten ge-
Itt", stelde Hampsten in de Giro
*Üa. „Die overkomen me niet
."

vrienden in Colorado onvol-
-Ide verse krachten opgedaan
de invloed van de 'jetlag' niet

8 te noemen.
"psten liet zich fêteren in Mexi-
*se restaurants, deed zich te

'g jaar gold de frêle klimmer uit'h-Dakota als grote kanshebber
e Tour. Hij maakte zijn pas ver-
Ven faam geen seconde waar. In
Giro waren zijn reserves opge-
>kt en hij had in de tussentijd bij

XEMBURG - De komende Ronde van Frankrijk gooit An-
\v Hampsten deremmen los, die hij in de voorbije Giro d'l-a voortdurend dichtgeknepen hield. De 27-jarige Ameri-
*_ reed de Giro, die hij in '88 won, zeer bewust als voorberei-g op de Tour. Zelfs toen hij door de instorting van Erik
!Ukink als grotekanshebber naar voren kwam, weigerde hij
'r de overwinning te rijden. Hampsten stelde zich tevredent de derde plaats. Hij verloor met opzet om straks te kunnen
!'nen.

P niet. Reken maar dat hrj op
f*rp staat als hij aan de start ver-
Nnt. Wat hij in zijn kop zet, is
ft niet meer uit te krijgen."

«ens zijn knecht Bob Roll is er
*r een die de Tour de France kan
hen. „Andy. Dat is zeker. Hrj is
'speciale boy. Hij heeft alles op
Tour gezet. De rest interesseert

Voor dit jaar zou hrj het andersdoen. De Giro d'ltaliapuur alsvoor-bereiding op de Tour rijden. PedroDelgado gaf het voorbeeld. DeSpanjaard eindigde zevende in deGiro van '88, spelenderwijs en wasvervolgens superieur in de TourHampsten wil hetzelfde doen al zalhij geen anabolica of andere presta-
tieverhogende middelen uit de apo-theek grijpen. „Voor mij bestaat ermaar een minimaal verschil tussendoping en drugs. Ik pas voor elk ri-sico op verslaving."

In '87 won Hampsten de Ronde van
Zwitserland opnieuw; met één se-
conde tegen Peter Winnen. De Tour
werd een desillusie. Zwitserland
had te veel gevergd. In '88 was de
Giro d'ltaliain feite zijn hoofdzaak.De helft van het budget was Ita-
liaans kapitaal. Hampsten moest al-
les geven, deed het ook, won deGiro en verloor de Tour.

Himmer
j'JJpsten, een beminnelijke prater
bijna niets zegt, is een rechthjni-
Praktrjkman. Elk jaar werd hrj
'beter. Vier jaargeleden dook hrj
"tet niets op door in de Giro d'lta-

korte bergetappe naar Gran
*diso te winnen. In oktober van
*elfde jaar ging hij doodgemoe-
*erd de Colombianen in eigen
Jf verslaan in speciale bergklim-
"strijden.

Damen vijfde
VLIJTINGEN - Peter Damen fi-nishte als vijfde bij een amateur-wedstrijd over 116 kilometer. De
Limburgse wielrenner werd na 2
uur 48 minuten verslagen door o.a.
Jan van Donink. Uitslag: 1. Van Do-
nink; 5. Peter Damen; 6. Ben Fey; 9.
John de Hey; 18. Math Dohmen; 20.Marcel Nuy.

Verzoek
Gisteravond kreeg het organisatie-
comité van de Haarlemse wethou-
der van sportzaken Piet Sikma, na-
mens Burgemeester en wethouders
en de commissie algemene zaken
van Haarlem, unaniem het klem-
mende verzoek China buiten het
speelschema te houden in verband
met wat zich in dat land heeft afge-
speeld. „Wij gaan niet over tot een
verbod en treden ook niet in de ver-
antwoordelijkheid van het organi-
satiecomité. Indien het organisatie-
comité besluit China te laten spelen,
zal het gemeentebestuur bij geen
enkele wedstrijd vertegenwoordigd
zijn", aldus verklaarde Sikma te-
genover Theo Vleeshhouwer,' de
voorzitter van het comité, dat de
Haarlemse softbalweek organiseert.

" WAVER - De Belg Johan Bruy-
neel heeft in Waver (Bel) een prof-
koers over 158 kilometer gewonnen.
Hij finishte na 4 uur en 7 minuten

HEERLEN - Roda JC krijgt al op de derde speel-dag (zondag 20 augustus) van het nieuwe voetbal-
seizoen de gelegenheid revanche te nemen voor deonverwachte nederlaag in De Geusselt tegen MVVop de voorlaatste speeldag van het afgelopen sei-zoen. Door dat resultaat verspeelde deKerkraadseformatie definitief de deelname aan het UEFA-cup-
toernooi en verzekerde MW zich van nog een jaareredivisievoetbal.

De Maastrichtenaren starten als enige Limburgse
club de nieuwe competitie met een thuisduel: op
zaterdag 12 augustus is Willem II te gast in De
Geusselt. Roda en Fortuna Sittard gaan tijdens het
eerste weekeinde op bezoek bij respectievelijk FC
Twenteen nieuwkomerVitesse, de club van de ex-
Fortunezen Bert Jacobs, Arme Evers en Frans
Thijssen. Het programma voor het nieuwe seizoen
is:

Hampsten is sindsdien het school-voorbeeld van een profrenner diezonder doping goede resultatenboekt. „Ik vind het best zo. Het kanook zonder. Ik wil graag winnen ikwil er ook veel voor doen, maar dro-geren nu juist niet. Dan maar lievertweede."

De Amerikaan brak in de laatsteTour te Clermont-Ferrand ook derenners-demonstratie tegen de do-pingcontroles. Hij, Bauer en enkeleploeggenoten gingen op het voor-
ziene tijdstip gewoon van start toenhet peloton demonstratief op zijn
gat ging zitten. „Kom op Steve" zeiHampsten tegen Bauer, „we hebben
een koers te rijden. Laten we beginnen."

Dopingcontroles

Benefiet voor
nabestaanden
SLM-vliegramp
fpTERDAM - Op 20 september
tjfi het Feyenoordstadion in Rot-
Pam een benefietwedstrijd wor-
J^gespeeld waarvan de baten ten
?*e zullen komen aan de nabe-

van de slachtoffers van de
jlramp in Suriname. De KNVB
11 dit meegedeeld.

9/10 september (23):
Feyenoord - Groningen
Fortuna Sittard - Den Bosch
Utrecht - Willem II
Volendam - Roda JC
RKC-NEC
PSV - Ajax
MVV - Den Haag
Twente - Sparta
Vitesse - Haarlem
16/17 september (24):
Ajax - RKCNEC - VolendamRoda JC - Utrecht
Willem II . Fortuna SittardDen Bosch - Feyenoord
Groningen - HaarlemTwente - Vitesse
Sparta - MW
Den Haag - PSV
23/24 september (25):
Haarlem - Den Bosch
Feyenoord - Willem II
Fortuna Sittard - Roda JC
Utrecht - NEC
Volendam - Ajax
RKC - Den Haag
PSV - Sparta
MVV - Twente
Vitesse - Groningen

30 september/l oktober (26):
Ajax - Utrecht
NEC - Fortuna Sittard
Roda JC - Feyenoord
Willem II - Haarlem
Den Bosch - Groningen
MVV - Vitesse
Twente - PSV
Sparta - RKC
Den Haag - Volendam
14/15 oktober (27):
Groningen - Willem II
Haarlem - Roda JC
Feyenoord - NEC
Fortuna Sittard - Ajax
Utrecht - Den Haag
Volendam - Sparta
RKC - Twente
PSV - MVV
Vitesse - Den Bosch

Nederland-Engeland
gaat door in Kuip

ROTTERDAM - Burgemeester Peper van Rotterdam is niet van nlanSTSSdw!.. n^f. el!fn inRo"erdam arond d.voTbSterland Mederland-West-Duitsland in april van dit jaar de wedstriid_SS_KSSI_^ Die wedstrijd, in lietkadeTvJnhit

Y°-fe. . .ePerzulle,n er voor de interland Nederland-Engeland weldU. .7 . ._._. SHnCtleS g.Wen' Waar°P hIJ niet Vooru* wildefopen Mgelijk is dat de suggestie vanuit het korps om het aantal supportersvan de tegenpartij te beperken aan de orde komt. supporters

12/13 augustus (19):
Utrecht - Feyenoord
Volendam - Haarlem
RKC - Groningen
PSV - Den Bosch (3/9)
MVV - Willem II
Twente - Roda JC
Sparta - NEC
Den Haag - Ajax
Vitesse - Fortuna Sittard

16 augustus (18):
Ajax - Vitesse
NEC - Den Haag
Roda JC - Sparta
Willem II - Twente
Den Bosch - MVV
Groningen - PSV
Haarlem - RKC
Feyenoord - Volendam
Fortuna Sittard - Utrecht

19/20 augustus (20):
Ajax - Sparta
NEC - Twente
Roda JC - MVV
Willem II - PSV
Den Bosch - RKC
Groningen - Volendam
Haarlem - Utrecht
Feyenoord - Fortuna Sittard
Den Haag - Vitesse
23 augustus (21):
Fortuna Sittard - Haarlem
Utrecht - Groningen
Volendam - Den Bosch
RKC - Willem II
PSV - Roda JC
MVV-NEC
Twente - Ajax (3/9)
Sparta - Den Haag
Vitesse - Feyenoord

26/27 augustus (22):
Ajax - MVV
NEC - PSV
Roda JC - RKC
Willem II - Volendam
Den Bosch - Utrecht
Groningen - Fortuna Sittard
Haarlem - Feyenoord (3/9)
Sparta - Vitesse
Den Haag - Twente

K-^edstrijd zal worden gespeeld
ff^n een kleurrijk elftal en een
K e nationale selectie. Volgens
m. van de KNVB
k.^og niets te zeggen over de se-
Sjt'es van beide, elftallen. Derhalve
_H °°k nog niet te zéggen of ster-ns Gullit en Rijkaard mee kun-

doen en in welk elftal.

van de benefiet-strijd zullen ten goede komen
fL.de nabestaanden van alle
fcjj'toffers via een fonds dat on-
%! is °Pgericht door de twee
V* te organisaties van Surina-jit ï >n Nederland. Voorzitter van
\ °nds is Europarlementariër J.
%hen van Raay. In het bestuur
Vai gerenommeerde personen uit
Jio* Nederlandse als Surinaamse'v_ ' onder wie KNVB-voorzitter%** Marie._ bMnds kree ê reeds aanmerkelij-
h X^ragen van het Rode Kruis en

Fonds van de

MVV: zwaar oefenprogramma
De Stichting Internationale Honk-
bal- en Softbalevenementen en hét
organisatiecomité besloten daarop
woensdagavond het sportieve ka-
rakter te laten prevaleren boven de
politieke implicaties.

(19.00 uur) is de Oostduitse
landskampioen Dynamo Dres-
den te gast, terwijl op zondag 6
augustus (14.30 uur) als laatste
oefenpartner RW Erfurt, even-
eens uit de DDR, fungeert.

.. Q_m __._TnS. ag 19 Juli:Heer-MW(19.00). Vrijdag 21 juli: MW-Dvnamo1!. 0.- Maandagli^r
dag su juli. trainingskamp DDR en
n ___ nJ ernationaal toernooi van?efss I-na ._feredstr'Jden tege" Carl
nalen tegenstand" g) en een nader te be"paien legenstander woensdag). Vriidae
mvv Dvn! tü ~ooi met deelname vanMVV Dynamo Dresden, Metall.st Char-kow en Gais Gotenburg Dinsdae 1„Urgd__U3 aRKASVMV^^ <l"oSf Don-
_.«o. L^HgUSlUS: VV Eijsden-MW'EriS (mot38 6 aU6UStUS: MVV-"

Oefenprogramma MVV:
Zaterdag 8 juli: MKC-MW (15.00 uur)
Dinsdag 11 juli: RKHSV-MVV (19.00).
Vrijdag 14 t/m zondag 16 juli: trainings-
kamp in Kapelle met wedstrijden tegen
SSV '65 Goes (vrijdag) en VV Yerseke

S^ST_UCH?^V^^fe_!eei
Be_.i p'tt'£e oefenwedstrijden
Hip 'n de aanloop naar het
h0

u
f
We voetbalseizoen. De

°ef moot van de Maastrichtse
ih ?ncampagne zal plaatsvinden
6ri°|e DDR, waar MW van 24 tot
e. 30 juljhaar tenten opslaat
het 0.nder andere deelneemt aan
d_ „flnternationale toernooi van
is j^d Dresden. In De Geusselt

slechts twee keer te be-
rderen. Op vrijdag 21 juli

(ADVERTENTIE)

t_^i£l

®Sieben b.v.
Bouwmaterialen

KELDER LEK?
VRAAG NAAR

„POLTEC"
Schelsberg 94, Heerlen

Tel. 045-725782

" Oleg Blochin.

WORMERVEER - Volendam-spits
Gert-Jan Duif gaat naar FC Twente.
Vandaag zal hij een tweejarig con-
tract tekenen. Voor Duif betekent
deze overeenkomst een geschenk
uit de hemel. „Als FC Twente niet
aan de bel had getrokken, was ik
waarschijnlijk weer teruggegaan
naar de amateurs van WFC in Wor-
merveer", vertelde de frêle spits.
„Ik had geen zin meer in nog een
seizoen Volendam. In financieel op-
zicht was het nauwelijks aantrekke-
lijk en je speelt bijna jaarlijksdegra-
datievoetbal. Dat. had ik onderhand
ook wel bekeken".

Blessure redde Emmijans leven

Limburgs dagblad sport

" Andrew
Hapsten gooit
komende Tour
alle remmen
los.
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Een geheel ander renovatiesys-
teem dan bij deuren. Het oude
tront (kastdeurtjes. werkbladen
enz) wordt verwijderd Volgens uw

( keuze maken wij de nieuwe delen. op maat Het voordelige alternatief
voor een nieuwe keuken
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Van Wel b.v.
I Hoekerweg 4 rowu
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'Bel of schrijf:
Stichting
het Limburgs Landschap
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'Stotteraars weten

heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen Dat ver-
mindert al gauw de
spanning Zokomt een
gesprek vlotter op
gang en gaan we elkaar
ook'n beetie beter be-

_en Doen we dat r
Informatie voor

" mensen met stotter-

' problemen bi| zichzelf,
I in hun gezin of naaste

omgeving:
01808-15 31 of

' ,-SVS, Postbus 119,
.00AC Utrecht
i
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_ u fantastische kortingen op héél veel dames-, heren- en kindermode. Duizenden artikelen metkorting!
|W 1

"

van maar liefst 40% èn 50%! Dat scheelt enorm. En ü kunt daarvan profiteren! Want er valt héél vJ
■ -"^W ■ te halen! Van jack tot japon. Van sok tot rok Van kolbert tot... Te véél >Sy^ _^__l|
\ om op te noemen! En te mooi om te laten liggen. Dus zorg dat u er \J/7^^^f^^^\'^M

snel bij bent. Want de leukste koopjes zijn natuurlijk als eerste weg!

/ Baby- I tj il r. 1 Sport- I
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Aan de kassa worden de op de speciale labels vermelde kortingspercentages verrekend met de op de kleding aangegeven prijs. En natuurlijk gelden deze kortingen zolang de voorraad str
f

Superconfex zorgt dat jegoedvoor de dagkomt. 1
KERKRADE Eindenstraat 21 (bij markt). MAASTRICHT Fr. de Veyestraat 3 (aan de Noorderbrug). ROERMOND. Wilhelminaplein 10A-11.

STEIN Mauritsweg 134. WEERT. Stationsstraat 17-19 (bij de Hema). .<

U BENT VAN HARTE WELKOM: MAANDAG VAN 13.00 TOT 18.00 UUR. DINSDAG T/M VRUDAG VAN 10.00 TOT 18.00 UUR. M.U.V. KERKRADE EN WEERT VAN 9.00 TOT 18.00 UU, OP DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UU, TELEFONISCHE KLANTENSERV,CE: 04490-

-1
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Van onze medewerker
THEO KEYDENER

BRUNSSUM - De organisatie van
het twaalfde internationale dam-
toernooi stelt er geen prijs op dat
Brunssums beste damspeler en
voormalig winnaar van dit evene-
ment, Eddy Budé, deelneemt aan
het vijfdaagse toernooi dat komen-
de maand in Brunssum gehouden
wordt. Budé is door de organisatie
van het damtoernooi verantwoorde-
lijk gesteld voor een krante-artikel
over dronken Russische dammers,
die na een nachtelijke wandeling
door een politiepatrouille werden
opgepikt. Budé daarentegen wijst
elke betrokkenheid van de hand en
stelt dat de beschuldiging enkel ge-
baseerd is op vage vermoedens.

Van deze toch opmerkelijke ver-
klaringen, kreeg de Oostduitse
lezer gisteren niets onder ogen.
In zijn artikel, dat door een aan-
tal kranten letterlijk werd over-

Vervolging
Op verzoek ging de journalisten
NOC-voorlichter in op het ver-
wijt van. manipulatie. Volgens

Die beweert, zonder namen te
noemen, dat de laatste jarenver-
scheidene sportlieden by routi-
ne-controles positief zijn bevon-
den en geschorst. Hun trainers
en artsen zouden zijn ontslagen.

ch gafKluge ook toe, zij het al-
m in een gesprek met westerse
fslaggevers, dat er in de DDR
iets als een dopingprobleem
staat in de sport. „We hebben
il tijd gehad dat bepaalde lie-
-1 voordeel probeerden te ver-
haffen door het gebruiken van
pc. We hebben dat intern wil-
i oplossen. Het is misschien
tkeerd geweest die zaken niet
de openbaarheid te brengen",

iKluge voorzichtig.
i liet doorschemeren, dat erIfs in de DDR een grijs circuit
Voor de handel in anabolica.

Dat lot hing Aschenbach even
eens boven het hoofd.
VolgensKluge zou de oud-Olym-
pisch kampioen nooit in contact
zijn gekomenmet topsporters uit
andere disciplines dan het ski-
springen. In zijn verhaal in Bild
beschuldigde Aschenbach de
Oostduitse trainers en sportart-
sen ervan meisjesen jongensvan
hun dertiende met spierverster-
kende hormonen klaar te stomen
voor topprestaties in het zwem-
men, turnen en kunstrijden op
de schaats. Hij wees in dat ver-
band met de beschuldigende
vinger naar ijsprinses Katarina
Witt en zesvoudig Olympisch
zwemkampioeneKirstin Otto.
De namen zijn volgens Kluge
volkomen uit de lucht gegrepen.
„Hij kent ze niet eens. Ja, mis-
schien van de televisie. Maar hij
heeft de navel van Kati en Kris-
tin net zo min van dichtbij beke-
ken als ik", zei Kluge. Hij ver-
wees daarbij naar de bewering
van Aschenbach, dat langdurig
gebruik van bijvoorbeeld het in
de DDR zo geliefde nandrolon
door atletes ertoe leidt dat hun
schaamhaar net als bij mannen
tot aan de navel groeit.

Comité-voorzitter Bèr ten Haaf
schorste Budé desondanks voor
deelname aan het toernooi. „Indien
Budé mij er schriftelijk om ver-
zoekt, wil ik wel met hem over de
zaak praten. Er is nog van alles mo-
gelijk. Alleen zitten wij aan het ma-
ximale aantal deelnemers van hon-
derd. Of hij toch eventueel zou kun-
nen spelen weet ik niet".

Dag extra voorbereiding op duel tegen Pate

Regenverlet voor Tom Nijssen De aanwezige oud-voorzitter van de
Limburgse Dambond, Joep Brug-
geman, brak een lansvoor Budé. Hij
vond dat deze affaire uit de wereld

GELEEN - Tijdens een bestuurs-
vergadering van Smoke Eaters is
Stan Groenen benoemd tot secreta-
ris van Smoke Eaters. De functie
van voorzitter is in handen van
Henk Quadflieg. Paul Dortu be-
heert de financiën van de Geleense
ijshockeyclub.Eerder al is HenkKi-
vits gekozen tot voorzitter van het
algemeen bestuur.

Nieuw bestuur
Smoke Eaters

Van onze tennismedewerker MAARTEN MARRES
IBLEDON - Voor de tweede keer deze week was de regen
breker tijdens de wedstrijden om de All England Cham-
'ships op de banen van Wimbledon. Nadat op de buitenba-
een uur gespeeld was, begon het licht te regenen. Tot vier
Was het niet mogelijk te spelen. Vanaf dat moment kon. zij het onder een dreigende hemel, verder gaan. Een en
6r had tot gevolg dat o.a. Torn Nijssen gisteren niet in actie
fae te komen.

ZATERDAG

(ADVERTENTIE)

z^jf^^É^ Zomeropruiming
'*RBs]|r / Kortingen tot 50%

-''^g!/ Wiel Eijssen
■ i ■!

modeshop
Theaterpassage 13,Kerkrade■_MéA**èéüü_________l Telefoon 045-454617

f*r zoveel partijen niet gespeeld
«i, is voor de wedstrijdleiding
't moment nog geen reden tot

ongerustheid. In de komende tien
dagen is er nog genoeg ruimte om
de uitgestelde partijen alsnog af te
werken. Bij redelijk weer zijn in de
tweede week amper partijen te zien
op de 14 buitenbanen van het com-
plex aan deChurchroad. Door de re-
gen zullen deze banen de tweede
week nu meer benut gaan worden.
Ook voor de spelers hoeft het niet
tot problemen te leiden. Vanaf de
kwartfinales is er steeds een vrije
dag gepland tussen iedere ronde.
Bij regen zullen ze echter ook iedere
dag een partij kunnen spelen. Echt
problemen gaan er pas voor de wed-
strijdleiding optreden als de regen
in de tweede week blijft aanhouden.
Zoals vorig jaar toen de finale op
zondag verregende en op maandag
moest worden uitgespeeld.

(Parnes enkelspel, eerste ronde:
Janchez- Pospisilova 6-2, 7-5,
Jdams-Coetzer 7-5, 6-3, Larsen-

janagi6-1, 6-1, Smylie-Byrne 6-4,
I*. Tanvier-Nishiya 6-2, 6-3, Ma-l««i-s-Bollegraf 7-6, 6-4, Faber-Javtsjenko 6-1, 2-6, 6-2, Fernan-l?. -Daniels 6-4, 7-5. Frazier-Simp-
*'n 6-2. 6-4, Fairbank-Richardson
IÏ. 6-3, Budarova-Okamoto 6-4,
Ir . 6-4, Provis-Benjamin 7-6, 7-6,

" . dford-Temesvari 6-3, 7-6, Bur-Sfn-Hakami 6-4, 3-6, 6-2, Stafford-
ifelesi 7-6, 7-5, Shriver-Bakkum
i~ . 6-1, Lake-Goles 7-6, 3-6, 6-1,
Niach-Grunfeld 6-4, 5-7, 6-4,
[aull-Rinaldi 4-6, 6-2, 8-6, White-
>Ue 7-5, 1-6, 6-2, Thompson-
?«himper 6-1, 4-6, 8-6, Suire-Kiji-
>ta 1-6, 7 _, 6-1. Tweede ronde:
*. f-Kessaris 6-2, 6-1, Seles-Por-*"k 6-2, 6-4.

" Wimbledon onder zeil. De regen was gisteren regelmatig spelbreker op de banen.

Voor Torn Nijssen was de tweede
ronde van het enkelspel voor giste-
ren gepland. Mede door de regenhad men de partijen uit de onderste
helft van het schemaniet op het pro-
gramma van woensdag geplaatst.
Nijssen had zelf ook gerekend dat
hij zou spelen. „Toen ik uit mijn ap-
partement naar het park belde hoe
laat ik moest spelen, kreeg ik te ho-
ren dat ik weer een vrije dag had,
tenminste in het herenenkelspel". Nederlandse

tennisdames
uitgespeeld

Van onze sportredactie

Fusie
WEERT - Het afgelopen seizoen
naar de districtsklasse gedegradeer-
de Posno/Facopa uit Weert is deze
week een fusie aangegaan met eer-
steklasser Peters geluidsbanden, af-
komstig uit Weert. De nieuwe zaal-
voetbalvereniging zal verder gaan
onder de naam Peters Geluidsban-
den. Met negen senioren-, een da-
mes- en een jeugdteam wordt deze
Weerter vereniging de grootste zaal-
voetbalvereniging van Limburg.

Topscorer
voor V en L

" DEN HAAG - Robert Niggebrug-
ge zal deel uitmaken van de Neder-
landse honkbalselectie die dit sei-
zoen de Europese titel verdedigt. De
door bondscoach Jim Stoeckel ge-
selecteerde Amerikaan heeft inmid-
dels een Nederlands paspoort. Nig-
gebrugge, die voor de Haagse
hoofdklasser ADO uitkomt, ver-
wierf de Nederlandse nationaliteit
binnen twee weken nadat Stoeckel
hem had gekozen voor de groepvan
twintig.

sport kort

Senff onderuit
BIRMINGHAM - Yvonne Senff is
bij de Open Engelse Karatekam-
pioenschappend derde geworden in
de klasse tot 54 kg. De Europese
kampioene verloor haar halve finale
van de Finse Sari Laine waartegen
zij dit jaar in Parijs haar Europese
titel behaalde. Roger Alken uit Ge-
leen behaalde een vierde plaats bij
de juniorentot 80 kg. Als lid van het
Nederlandse karateteteam kreeg hij
nog brons bij het landenklasse-
ment. De Eindhovenaar Anthony
Leito won in Birmingham de klasse
tot 75 kg. terwijl Delammo van de
Kust in dezelfde categorie derde
werd.

Peren enkelspel, eerste ronde:hundgren-Krishnan 6-4, 7-6, 7-5,
i..da-Michibata 6-7, 6-1, 7-6, 6-3,
*itZKerald-Gilbert 6-2, 7-5, 1-6, 3-6,
N- Carbonell-Davis 6-4, 3-6, 7-6,

*" Tweede ronde: Lendl-Bath-„"an 6-7, 6-3, 6-2, 6-2, Fulwood-
etchey 7-5, 6-1, 6-2, Flach-Ivani-lle 6-4, 6-3. 4-6, 6-3, Chamberlin-

6-3, 6-2, 6-2, Goldie-Con-
L°rs 7-6, 5-7, 6-4, 6-2, Curren-Srej-
£r 4-6, 6-2, 6-3, 6-0, Zivojinovic-
?a'ley 6-3, 7-5, 7-6, Kühnen-Al-
j£'-h 6-1, 7-5, 6-0. De volgende
g "tijen werden afgebroken:j^nnarsson-Rostagno 6-7, 2-6,
6*■ 7-7, Frana-Krickstein 6-4, 3-6,
]'i' 6-7, Kratzmann-Mecir 7-6, 6-4,
"*. Shiras-Bates 4-6, 7-5.

LONDEN - Het Nederlandse da-
mestennis gleed gisteren op een
vochtig en winderig Wimbledon
pijnlijk onderuit. Na Brenda
Schultz (tegen Monica Seles) en
Nicole Jagerman (kansloos
slachtoffer van Lori McNeil)
kwam in het hoofdtoernooi ook
een einde aan de illusies van Ma-
non Bollegraf en Carin Bakkum.
Laatstgenoemde Amsterdamse,
die de kwalificatiestrijd hadoverleefd maar werd gehinderd
door een verrekte spier in het
omzwachtelde bovenbeen,
maakte slechts drie games tegen
de als achtste geplaatste Ameri-
kaanse Pam Shriver: 6-2, 6-1.

Nijssen was enigszins optimitisch
over de afloop van de komende ron-
de. Pate heeft dit jaar nog niet veel
gepresteerd". Hij liet dit echter di-
rect volgen met „maar dat wil niet
zoveel zeggen. Als hij van Annacone
kan winnen, zal hu' toch wel goed
moeten spelen". De 27-jarige David
Pate heeft wel tot de topspelers in
het enkelspel behoort. Vanaf 1983
staat hij in de top-100. De hoogste
plaats bereikte hij in 1987 toen hij
het tot de 18e plaats had gebracht.
Aan het eind van 1988 stond hij nog
altijd 47ste, maar nadien is hrj 100
plaatsen gezakt tot de 147ste.

Matt Biondi
blijft zwemmen

GELEEN - Claus Veerman, topsco-
rer van Volendam en het vorig sei-
zoen met zijn ploeg in deeerste divi-
sie goed voor 125 doelpunten gaat
spelen voor Herschi/V en L. Voor de
twintigjarige Veerman, hij geldt als
een groot handbaltalent, is het spor-
tief gezien een geweldige verbete-
ring. „Dat klopt. Eind julivertrek ik
richting Geleen waar ik me niet aal-
leen met V en L ga voorbereiden op
het nieuwe seizoen.maar waar ik
ook bij mijn nieuwe werkgever (sla-
gerij) begin".

agenda

" AMERSFOORT - Van morgen-
avond tot zondagmiddag zullen de
Nederlandse zomerzwemkam-
pioenschappen in het Amersfoortse
sportfondsenbad worden voortge-
zet. In deze tweede sessie komen de
kortere nummers aan bod. Ver-
wacht mag worden dat hier betere
resultaten behaald kunnen worden
dan het afgelopen weekeinde toen
geen enkele recordverbetering ge-
noteerd kon worden. Bij de jaar-
gangwedstrijden hebben de Lim-
burgse deelnemers mogelijkheden
om eremetaal te behalen.

Het toeval wilde dat Sanchez gis-
teren weer het pad kruiste van
Pospisilova (19) en nu geen fout
maakte: 6-2, 7-5. Zoals in haar ge-
boorteland al gebruikelijk was
om verwarring te voorkomen
(„er zijn daar erg veel Sanchez-
zen"), wordt de tiener op verzoek
in Londen aangeduid als San-
chez-Vicario. „Leuk voor mijn
moeder, dan ziet ze haar naam
ook eens in de krant", aldus de
Spaanse, die beseft dat er ook
een verkeerde conclusie aan kan
worden verbonden. „Er belden
al journalistenop met devraag of
ik na Roland Garros misschien
plotseling getrouwd was. Maar
zo ver is het nog lang niet, hoor".

peelster, Cordwell uit Nieuw-
Zeeland, te sterk. In datzelfde
seizoen was de jongste winnares
van de open Franse in het Wim-
bledon-jeugdtoernooi als tweede
geplaatst en ging ze vroegtijdig
ten onder tegen de Tsjechische
Jana Pospisilova, die op haar
beurt Brenda Schultz weer
moest feliciteren.

de grasspecialiste. De Ameri-
kaanse nummer veertig van de
wereld, drie plaatsten hoger ge-
noteerd dan Bollegraf, liet zich
niet van de wijs brengen nadat
het duel na de eerste set wegens
regen was afgebroken: 7-6, 6-4.
Aranxta Sanchez daarentegen
had alle reden tot tevredenheid.
Het was gisteren drie keer
scheepsrecht voor de zeventien-
jarigeheldin van Roland Garros,
die op Wimbledon nog nooit een
wedstrijd had gewonnen. Vorig
jaar verloor de goedlachse
Spaanse in de eerste ronde van
de Japanse Okamoto en in '87
was een andere kwalificaties-

„Gewoon pech met de loting,
jammer voor het nationale ten-nis", constateerde Manon Bolle-
graf na de eliminatie van de Ne-
derlandse inbreng tijdens The
Championships. De Ermelose
had het op papier nog het bestegetroffen met Gretchen Magers
als opponente, maar moest zich
toch ook gewonnen geven tegen

Rallysprint
in Zandvoort

netLimburgse
deelname

- Het Cicrcuit van
Sjg v°Qrt staat momenteel in de
St ,rs omdat het tracé in verband
Ut e bouw van een bungalow-
_i_!. ordt gewijzigd. Todh wordt

bi ,!^ag door de Rallystichting '77
al .sprint gehouden. VRIJDAG

Connors kansloos
De jaren beginnen te tellen voor 'Jimbo'

Receptie: Stem. café De Duuker, Haven-
straat 36, 19.30-21.00. Jeugdteam onderwa-
terhockeyclub Astacus nationaal kam-
pioen; seniorenteam kampioen in tweede
klasse

De trainingsmogelijkheden tijdens
de All England Championships zijn
niet al te groot. „Vanmiddag heb ik
nog de kans om een uur een trai-
ningsbaan te krijgen. Deze gelegen-
heid is echter verregend. Het is zeer
moeilijk hier een trainingsgelegen-
.heid tevinden". Later kreeg hij toch
nog de kans veertig minuten te trai-
nen met Barry Philips Moore. Na af-
loop namen zij de partij tegen Pate
door. „Hij adviseerde mij zo aanval-
lend mogelijk te spelen. Ik moet
hem onder druk houden". De pre-
cieze adviesen gafNijssen nog niet
vrij. Dat zullen wij mogelijk van-
daag zien.

spijt heb van mijn beslissing hier-
heen te komen. Integendeel, het
was een bewuste keuze en ik heb
het prima naar mijn zin gehad. Het
kan me geen lor schelen wat ande-
ren nu van me denken. Ik sta niet op
de baan om het hen naar de zin te
maken, ik doe het puur voor mezelf.

Trimloop: St.-Joost, sportpark Tussen de
Berken, 16.00 uur: trimlopen over 3, 6, 9, 12
en 15 km.

Softbal: Heerlen, Sportpark Varenbeuk.
16.00 uur: Harreman/All Stars- Nuenen
(doublé header).

Wimbledon fungeerde vaak als een
warm bad voor zijn strammer wor-
dende ledematen, maar zo langza-
merhand krijgt hij zelfs in Londen
koude douches over zich uitgestort.

Het is leuk wanneer het publiek me
waardeert of goede herinneringen
aan me heeft, maar eigenlijk laat dat
me volstrekt koud".

ZONDAG

Honkbal: Weert, Sportpark Boshoven.
14.00uur: Phantoms-DVC; Kerkrade, Sanc-
ta Mariacollege, 15.45 uur: Samacols-Con-
dors; Beek, Proosdijveld, 14.00 uur: Chee-
tahs-Geldrop.

In het herendubbel stond Nijssen
voor vandaag wel gepland voor zrjn
eerste wedstrijd. Als vierde partij op
baan 9 moest hij samen met Brode-
riek Dyke aantreden tegen de Tsje-
chen Stanislav Birner en Richard
Vogel. „Op papier moeten wij die
wedstrijd kunnen winnen. Maar je
weet het nooit. Dyke is op dit mo-
ment niet echt in vorm". De regen
was de oorzaak dat ook dezepartij al
in een vroeg stadium van het pro-
gramma geschrapt werd. Nijssen
was daar welblij over: „Als jezo laat
nog de baan op moet en de partij
wordt afgebroken, is dat erg verve-
lend. Nu kan ik eerst het enkelspel
spelen".

P 1. n|. h« °° uur vertrekt de eerste van
■H u deelnemers. Op het circuit is
W.klassementsproef uitgezet
*!>»., 1J drie keer de omloop wordt
Sts erd ' totaal wordt de klasse-
.w^ef vier maal verreden. We-

W|. Saat Henk Vossen, als voor-
*i>ij dln _ op de volgende week te
-t.??lj. Hunsrückrally, met de

& aUt ' Lancia testen. Deze week is
&or ° bij Abarth in Italië geweest
i° .i<.°nderhoud. De gebroeders
'iVSen starten met de Renault 5.. De équipe Übaghs-Qua-
-6(1 t\_ Ber§ en Terblijt rijdt met
-t veugeot 205 GTI. De Ford Es-

!?kerari het team Dautzenberg-Ra-
-01 _en e. de Toyota Corolla van
? dcc, "Lemmens behoren ook tot
to Maurice Bergsteyn
Pr J_ ze gelegenheid met navi-
ft °s Pennartz in de OpelAsco- toto

Van onze sportredactie
LONDEN - Op de dag, dat stakendspoorweg- en metropersoneel voorverkeerschaos zorgde in Engeland
en de nelft van de bevolking uitvoorzorg maar een vrije dag had op-genomen, maakte Jimmy Connorsweer eens overuren. Maar deze keermocht het allemaal niet baten. De36-jarige Amerikaan, die dit jaar deeerste man in de Wimbledon-histo-ne had kunnen worden met hon-derd enkelspelpartijen achter zijnnaam, verslikte zich gisteravond
reeds in de tweede ronde van 'zijn'
toernooi. Landgenoot Dan Goldie,b l ._. ,op ,b.?an 1 een te groot strui-kelblok: 7-6, 5-7 6-4 6-2

In het gevecht tegen de tijd is nu
eenmaal iedereen kansloos, ook al
heet hij James Scott Connors. Dit
jaar meldde de veruit oudste deel-
nemer aan The Championships zich
voor de achttiende keer aan de
Church Road, waar hij liefst veer-
tien maal de laatste acht bereikte of
het nog beter deed; inclusief zes fi-
nales, waarvan hij er twee won
('74/'B2), en vijf halve finales.

Trekking A: 3 - 5 - 7 - 36 - 47 - 49.Reserve-ge-
tal: 25.
Trekking B: 8 - 13 - 20 - 29 - 45 - 47. Reserve-
getal: 46.
Spel '77: 3-6-8-7-2-6-1.

Judocoach wil
baantje terug

DEN HAAG - Chris de Korte eist
het coachschap van de Judobond
Nederland op. De JBN stelde vorige
week Wim Visser aan als zijn opvol-
ger, maar De Korte is bereid via de
Bond voor Werknemers in de Sport
(BWS) de rechter in te schakelen om
zijn baan terug te krijgen. De Korte
werd na problemen bij de Europese
titelstrijd in Visé op een zijspoor ge-
zet. Na overleg tussen de BWS en
voorzitter Hoogendijk van de JBN
werd De Korte een rol als technisch
adviseur toebedeeld.

WASHINGTON -De retraite van de
Amerikaanse zwemmer Matt Bion-
di, de vijfvoudig Olympisch kam-
pioen van Seoel, duurt niet langer
dan tien maanden. Biondi blijkt bij
nader inzien het wedstrijdzwem-
men niet te kunnen missen. Volgen-
de week maakt de 2,01 meter lange
vlinder- en vrijeslagspecialist zijn
rentree bij een evenement in Santa
Clara, waar hij zich wil kwalificeren
voor de Amerikaanse kampioen-
schappen, die eind julibeginnen.

„Zolang ik er plezier in heb, blijf ik
spelen; een anderereden heb ik niet
nodig. Ik stop er echt niet mee om-
dat jullie (de pers, red) er straks
maar weer over blijvenzeuren dat ik
al 37 ben. Op een dag stap ik ge-
woon uit bed en denk ik: nou heb ik
er geen zin meer in. Zo simpel ligt
dat. Ik heb er totaal geen moeite
mee mijn reputatie op het spel te
zetten. Ik ga me niet verstoppen. Ik
zou het zelfs toejuichen alser eenre-
gel komt waarin de spelers ver-
plicht wordt op alle baansoorten
een keer te tennissen", aldus Con-
nors, daarbij onder meer een sneer
uitdelend naar zijn in Londen afwe-
zige landgenoot Andre Agassi.

Men zou haast vergeten dat de nog
immer jeugdig ogende Connors de-
buteerde in 1972 toen de generatie
Smith-Hoad-Nastase-Gonzales de
dienst uitmaakte op Wimbledon, de
ballen nog wit waren en de rackets
van hout. Hij heeft het allemaal
overleefd, maar zelfs 'Jimbo' zal
moeten beamen dat de jarennu toch
beginnen te tellen.

De veteraan speelt „dit jaar gewoon
uit en zie verder wel wat er gebeurt.
Dus blaas dit nou niet op, schrijf
niet dat ik met pensioen ga, want
dat doen jullie hier nogal gauw".

NIJMEGEN - Ook in de vierde vande reeks van vijf volleybalinter-
L. n_S , g_n Griekenland heeft deNederlandse ploeg geen set afgege-VeV_.e Goffert-hal in Nijmegenwerd het woensdagavond voor 800
1.To 3)

UWerS opniew 3"° <15-9. 16-

Vierde winst
volleyballers

„Ik heb er alles aan gedaan: keihard
getraind, de vorm was goed, alleen
mijn wedstrijden kon ik niet win-
nen. En daar gaat het toch nog
steeds om. Wat niet betekent dat ik

Wimbledon zal Jimmy Connors in
1990 weer met open armen ontvan-
gen.

|^o#^ 6412 BB Heerlen I
"^vOII Grasbroekerweg 45 I
BiSCHOff Te. 045 723777

I Lichtreklame 4T^_^^ II plexiglas
I verkoop en bewerking m |~|PI

'Eerst het verraad, nu de leugen'

DDR reageert op
dopingpublicaties

IST-BERLIJN - In de Oost-
itse media is gisterenvoor het
st gereageerd op de uitlatin-
i van de gevluchte sportarts
fts-Georg Aschenbach over

'" systematische gebruik van
erversterkende middelen in
DDR bij het kweken van top-
>rters. Volker Kluge, woord-
irder van het nationale Olym-
ch Comité van de DDR en
!f-sport van het blad 'Junge
It', diende Aschenbach in een
ikel onder de kop 'Eerst het
Taad, nu de leugen' van re-
ek.

Plaatselijk favoriet
Eddy Budé geweigerd

Voorzitter damloernooiBrunssum houdt voet bij stuk

moest omdat Budés schuld nooit is
bewezen. Hij stond er op verder op
dat de 'zaak' Budé rechtgetrokken
moest worden en vond dat Budé
moest deelnemen.

genomen, weersprak Kluge
slechts de uitlatingen van
Aschenbacher in het Westduitse
boulevard-blad Bild. Kluge ont-
kende het bestaan van een sport-
medisch centrum in de Mull-
strasse, waar de dopingprogram-
ma's zouden worden ontwik-
keld.

Kluge liep Aschenbach in de
DDR een grote kans juridisch
vervolgd te worden wegens het
stimuleren van anabolica-ge-
bruik onder de aan zijn zorgen
toevertrouwde schansspringers.
In het artikel wordt Klaus Eich-
ler, de voorzitter van de Oost-
duitse sportfederatie, geciteerd.

„Het is ongetwijfeld mogehjk
aan dope te komen als men de
juiste artsen kent", aldus Kluge.
Een speciaal probleem vormt
volgens hem het wereldje van de
body-builders. Deze krachtspor-
ters zouden vooral via contacten
in de bejaarden-gezondheids-
zorg aan flinke doses anabole
steroiden kunnen komen.

Eddy Budé: „Als het bericht over de
dronkenRussen niet klopte, zou de
organisatie ongetwijfeld rectificatie
hebben geëist. Die rectificatie heeft
niemand ooit gelezen of gezien. Dus
ga ik ervan uit dat het zal kloppen.
Verder snap ik niet wat ik er mee te
maken zou hebben. Ik heb het niet
geschreven. Ik heb sterk het gevoel
dat het allemaal niet meer draait om
een artikel over dronken Russen
maar simpel om prestige, gezichts-
verlies en persoonlijke rancune".
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Programmering grotendeels rond

Freek de Jonge
Naar Veronique

'Boggle': nieuwe tv-kwis bij KRO
zanger en componist wiens num-
mers nu al jaren als zoete brood-
jes over de toonbank gaan. Denk
bijvoorbeeld maar eens aan het
liedje 'Het kleine cafeetje aan de
haven. In de Duitse versie van
'Die kleine Kneipe' had Peter
Alexander er een van zijn aller-
grootste hits mee. Trouwens
voor deze 'Peter der Grosse', die
Kartner nog nooit persoonlijk
heeft ontmoet, heeft Vader Abra-
ham nog een nieuw lied in petto.
En dat zou best wel eens op-
nieuw een dikkehit kunnen wor-
den, zo vertelde hij ons zojuist in
Heerlen.

Pierre, de 'muzikale duizend-
poot' en niet vies van 'stuntwerk'(denk maar eens aan zijn duet
destijds met kamerlid en wijlen
BoerKoekoek „Den Uyl is in den
olie"), laat in de toekomst letter-lijk weer heel wat keren van zich
horen. Zien kun je hem het ko-
mend winterseizoen óók, wantbij de TROS krijgt hij een eigen
tv-show.

Extraconcert Gloria Estefan
Van onze showpagina-redactie

I oP^TERDAM- Gloria Estefan en haarMiami Sound Machine zullenI „r. insdaS 10 oktober een extra concert geven in het RotterdamseI __npaleis Ahoy'. De kaarten voor de twee eerder aangekondigde
IVverten op 11 en 12 oktoberin Rotterdam en dievan 7 oktoberin del(j fjhemse Rijnhal gingen in een mum van tijd van de hand. Alleen| w,nir_en (Martinihal op 5 oktober) is nog niet uitverkocht.De voor-|.i ,°P van het extra concert in Rotterdam start op deze donderdag
Id^jule bekende adressen en de VW-kantoren. " Frank Kramer presenteert tot medio oktober 31 afleveringen met steeds een 'alles-of-niets-finale'.

ren. Onder sommige cijfers
schuilt een bom, die strafpunten
oplevert.

Gekozen is voor de 'alles of niets-
finale': de kandidaten kunnen
met vijfduizend gulden naar huis
gaan, maar ook alles verliezen.
Per ronde kunnen ze kiezen of ze ■willen stoppen of doorgaan.
„Zon finale blijkt toch het span-
nendst," aldus regisseur Enno

van Tulder, die samen met Fran-
cois Boulang van produktie-
maatschappij ID-TV ook de
eindredactie deed. Hun opzet
was een tv-spelletje te maken dat
uitnodigt tot meespelen in de
huiskamer.
'Boggle' is gebaseerd op een be-
staand familiespel dat al jaren in
de handel is. Het is nooit eerder
voor televisie bewerkt, maar de
KRO-versie trekt internationale

aandacht. Voor Amerika is al een
proefprogramma gemaakt.
De KRO heeft 31 afleveringen
van een half uur opgenomen, die
vanaf 30 juni tot half oktober
tweemaal per week worden uit-
gezonden, op maandag- en vrij-
dagavond. De eerste 'Boggle',
waarin twee teams uit Amster-
dam het tegen elkaar opnemen,
is vrijdag te zien op Nederland 1
om 19.45 uur.

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Zestien letters
in een vierkant waaruit de kandi-
daten binnen acht seconden een
zo lang mogelijk woord moetenvormen. Dat is de formule van
'Boggle', het nieuwe woordspel
dat deKRO met ingangvan vrij-
dagavond tweemaal per week op
het scherm brengt. Presentator
is Frank Kramer, diemet 'Cijfers
en Letters' en 'Hints' zijn sporen
op het gebied van tv-spelletjes al
heeft verdiend.
De naam 'Boggle' komt van deEngelse uitdrukking 'It boggles
your mmd', die zoiets betekent
als het phnigt de hersenen. En
dat is wat van de kandidatenwordt verwacht, die in teams van
twee met elkaar de strijd aan-
gaan. Voorwaarde brj het vor-
men van een woord is dat de let-
ters elkaar horizontaal, verticaal
of diagonaal raken. Bij twijfelzoekt een computer in Van Da-
le's Groot Woordenboek na of
het genoemde woord werkelijk
bestaat.
Hebben de koppels viermaal ge-
probeerd een woord uit het vier-
kant te vormen, dan moeten zijenkele boggle-slangen' zien tevinden. Dat is een woord van
twaalf letters dat in het vierkant
is verborgen.
Alleen het team met hoogste sco-
re speelt de laatste ronde, de fi-
nale. In het vierkant liggen dan
geen letters, maar cijfers. De eer-
ste en de laatste letter van eenwoordvan vijf lettersworden ge-
toond. De finalisten moeten het
woord zo snelmogelijk laten ver-schijnen door de cijfers om te ke-

Van onze rtv-redactie

VALKENBURG - Met een vijf-
en-eenhalf uur durende live-uit-zending gaat de NOS zaterdag
het 150-jarig bestaan van de Ne-derlandse Spoorwegen vieren.Het bijzondereaan deuitzending
is, behalve de lengte, dat de NOS
voor het eerst rechtstreeks tele-visiebeelden uit rijdende treinen
laat zien, volgens eindredacteurWil de Jong en regisseur RudolfSpoor, een nieuwtje in Europa.
Uit enkeledelenvan hetland, die
met door een van de treinen wor-den aangedaan, worden tussende bedrijven doorreportages uit-gezonden. Er is onder meer eenreportage uit Valkenburg, overhet oudste station van ons landen een impressie over het be-roemde 'miljoenenlijntje' inLimburg. De NOS zet 26 came-ra's en 130 personeelsleden in.
De NS leveren daarnaast ookvele hand- en spandiensten. Het
commentaar wordt geleverddoor Joop van Zijl. De kosten

Ook beelden van 'miljoenenlijntje' en station Valkenburg

Live-uitzending NOS
over 150 jaar NS

van deze dag worden door de
NOS geraamd op ongeveer drie
ton. „Een koopje voor vijf-en-
half uur rechtstreekse televisie",
i^ldus de regisseur van het trein-
spektakel,Rudolf Spoor. De uit-
zending begint om half tien op
Nederland 3. NS-president-di-
recteur L.F. Ploeger zal een
kwartier later vanuit het 'zenuw-
centrum' op het station in
Utrecht het vertreksein geven
voor twee treinen: een tot tv-stu-
dio omgebouwde Intercity die
vanuit Meppel naar Utrecht zal
rijden en de TGV Atlantique, de

Franse hoge-snelheidstrein. Die
trein staat nu op het tentoonstel-
lingsterrein achter het Utrechtse
Centraal Station, maar is niet op
eigen kracht naar Utrecht geko-
men.
De TGV gaat zaterdag voor het
eerst in Nederland echtrijden op
het traject Roosendaal-Utrecht.
De TGV en deIntercity zullen, zo
ligt in de bedoeling, om twintig
voor drie aankomen op perron 8
en 9 van Utrecht CS.
De treinen zullen gedurende de
uitzending worden gevolgd met

camera's in helikopters, die
voortdurend boven de trajecten
cirkelen. De Jongen Spoor belo-
ven vooral spectaculaire beelden
uit en vanaf de Intercitytrein,
waar zes camera's aan zijn ge-
monteerd. „We hebben één ca-
mera op de neus van de trein ge-
hangen en een proef liet zien dat
de aankomst in bijvoorbeeld
Zwolle prachtige beelden geeft.
Tussen de wielen hangt ook een
camera, die speciale beeldeffec-
ten moet leveren. We dachten dat
rechtstreekse beelden uit een
trein veel storingen zouden ople-

" Vader Abraham: komend seizoen ook op het scherm met een eigen tv-show.

(ADVERTENTIE)

____________________i
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Doek valt voor educatieve Omroep

Einde van
Feduco

Limburgs dagblad show

Pierre 'smurft' verder redactie: harrie cremers

HEERLEN - Europa
komt, Hollandse
Nieuwe, Medelan-
ders Nederlanders:
de programma's van
Feduco (Federatie
voor Educatieve
Omroepen) zullen
waarschijnlijk niet
meer terugkomen op
de Nederlandse tele-
visie. Het doek valt
voor de educatieve
omroep. Begin sep-
tember volgen welis-
waar nog een paar
herhalingen van al
uitgezonden pro-
gramma's, maar dan
is de koek - zoals het
zich nu laat aanzien -
echt op.

De zendtijdaanvraag
voor het volgende
seizoen, die Feduco
heeft ingediend, is
door het Commisa-
riaat voor de Media
niet gehonoreerd.
Het Commisariaat
heeft in april name-
lijk te kennen gege-
ven dat de bestaande
omroeporganisaties
en de NOS ook zon-
der Feduco ruim-
schoots in de behoef-
te aan educatieve
programma's kun-
nen voorzien.
Een ander argument
dat pleit tegen de

toewijzing van zend-
tijd aan Feduco, zo
stelt het Commissa-
riaat, is het feit dat
Feduco met betrek-
king tot bepaalde
programma-onder-
delen oneigenlijk ge-
bruik heeft gemaakt
van de educatieve
zendtijd. Het Com-
missariaat doelt
daarbij voorname-
lijk op uitzendingen
over de Friese taal en
cultuur en over de
ontwikkelingen in
Europa: die zouden
wettelijk tot het pak-
ket van de NOS moe-
ten behoren omdat
het de taak van de
NOS is programma's
te maken waar in de
samenleving behoef-,
te aan bestaat.
Feduco-directeur
Henk Jurgens noemt
het besluit van het
Commissariaat on-
verstandig: „Wij
hebben nogal wat te
bieden en dat ver-

dwijnt nu van het
scherm. Feduco
heeft als een van de
weinige omroepor-
ganisaties altijd atti-
tudeverandering na-
gestreeft. Dat vindt
je nu weliswaar in
toenemende mate te-
rug bij de andere
educatieve omroe-
pen, maar nog altijd
veel minder dan dat "
dat bij Feduco het
geval is".
Feduco werd begin
jaren '80 opgericht
met de bedoeling als
overkoepelende or-
ganisatie orde op za-
ken te stellen in edu-
catief omroepland.
Er heerste grote cha-
os onder de educa-
tieve omroepen. Het
grote aantal organi-
saties dat zich met
onderwijstelevisie
bezighield, werkte
versnippering en een
„overlap" aan gelijk-
soortige program-
ma's in de hand.

Van onze rtv-redactie

EINDHOVEN - Cabaretier
Freek de Jonge is vanaf begin
oktober wekelijks te zien op de
commerciële satellietzenderVer-
onique. Het station heeft beslag
weten te leggen op alle shows
van De Jonge, die tussen 1982 en

19_8 op televisie zijn uitgezon-
den. Het gaat om in totaal 26 uur
tv-beelden, waarvan compilaties
gemaakt worden van ieder vijftig
minuten.
Volgens Ruud Hendriks van
Veronique is het de bedoeling
dat Freek de Jonge ook anders-
zins bij de programmering van
het station betrokken blijft. „Van
beide kanten bestaat daartoe in
principe de bereidheid. Op dit
moment is het een kwestie van
verder onderhandelen".
In tegenstelling tot TV 10 van
Joop van denEnde is het de afge-
lopen periode vrij stil gebleven
rondom Veronique. „Onze pro-
grammering hebben we in zes
weken uit de grond gestampt. En
terwijl de concurrentie dacht dat
we de tuin aan het sproeien wa-
ren, hebben we beslist niet stil-
gezeten," aldus Hendriks.

Van Meekren
Voor het Avondnieuws om tien
uur is Nieuwslijn-presentator
Jaap van Meekren aangetrok-
ken, die binnenkort zijn dienst-
verband bij Veronica beëindigt.
Het weerpraatje in het nieuws
van tien uur, dat een half uur
gaat duren, wordt verzorgd door
John Bernard van Meteo Con-
sult. Veronique heeft in totaal 35
mensen nodig voor de vier dage-
lijkse nieuwsbulletins, van wie
er al twintig onder contract
staan. Hoofdredacteur van het
nieuws wordt Riek Rensen van
NRC-handelsblad. Tot eindre-
dacteur is Jean Mentens be-
noemd, nu nog correspondent
voor het NOS-Journaal en de
NCRV in Rome.
Catherine Keyl, tot voor kort
werkzaam bij AVRO's Service
Salon gaat samen met Mare Ja-
cobs van Radio Noord tussen ze-
ven en negen uur 's ochtends de
Ontbijtshow presenteren. De
korte nieuwsblokjes daarin wor-
den gelezen door Jan de Hoop
van Veronica's Nieuwslijn.
Adam Curry gaat iedere zaterdag
rechtstreeks vanuit New Vork
Countdown USA presenteren.
Op maandag, dinsdagen donder-
dag verzorgt Wessel van Diepen
een 'gewone' Countdown. Goo-
chelaar Hans Kazan is door Vero-
nique gecontracteerd voor de
presentatie van een kwis.

IPn onze showpagina-redactie

fERLEN - Herinnert u
R het succes van 'DeNfen' nog? Wel, daar
prit een vervolg op. Pierre
pder Abraham' Kartner
Pt met de smurfen bin-
PJkort op 'dë discotoer'.
F deze vriendjes uit 1977
Me hem dan zo her en der
*& opduiken. Wanneer we

Pfl naar Rocco Granata
r^.en, die zn aloude 'Marj-
Tin een eigentijds en mo-err» jasje heeft gestoken en
ïarmee terug in de hitpa-
| staat, dan lijkt succes

°°r Pierre op voorhand'fzekerd. Trouwens eene .elijking met de steeds. öed gehumeurde Rocco

't Jat eigenlijk niet op. Daar-' is het 'smurfen-pro-
fcI waaraan Vader Abra-jP^ meer dan honderdIJlden platen overhield, téff°ot en ook té mondiaal ge-

il; smurfen, zeg maar miniatuur-
W&netjes dieeen sterke gelijke-
Ir vertonen met kabouters,Ki en aan net einc^van e ja_

zeventig voor een ware rage.
In. egon met stripboeken, dieBf in ons land in grote getale
j r̂ de toonbank gingen. De
Plische uitgever Dupuis kon
ïvraag bijna niet aan, de persen
■P^iden dag en nacht. In ons
ffd vestigde men zich zelfs metIfjjeigen kantoor in Sittard. Als
■«JPetjes waren de smurfen teB?P bij tankstations en hon-
Faduizenden stickers werden

W»tt.loop gebracht. Pierre Kart-
F componeerde het 'smurfen-I? ■ Aanvankelijk bestemd voor
Kv. 'e Christian, maar die
■*ht het om contractuele rede-H? van zijn toenmalige platen-

F^a niet uitbrengen. Dus klom
rtrier zelf maar achter de mi-
P'°on. Aanvankelijk geloofde
C^and in het platensucces,

KjJ alle pessimisten kwamen
E^ogen uit. Het smurfenlied
F^d in ons land wekenlang in
F
Limburg
k*Limburg -je leest het goed -

1 F*g het nummer zelfs interna-KI^ 6 bekendheid. Tijdens een
É^'r.enlijke radiotrip van RTL

''et Limburgs Dagblad be-jtj1? Kartner de smurfen in de
j |\ 'eestzaal gebombardeerde en
|lj*ren niet meer alszodanig inIP_ U*k zÜnde Hervormde Kerk
I lbaa^s- Het toeval wilde dat eenP'sseur van het ZDF, in zijn
ï° op weg naar de studios in
$1 z. naar dit 'live'-programma
■J^.aar Kartner luisterde. Kort
k^'en werd de nog steeds in
Jk?da woonachtige Brabanderr«-viteerd om bij het ZDF voor

-camera's te verschijnen.
je? optreden voor de Duitse tvE:[het ZDF behalve in Duits-

f_ °ok nog in heel wat andere
cse landen is te ontvangen
>r artiesten niet onbelang-

.ff zprgde voor een 'sneeuwbal-
ï\ ' _
Tv-show

6*s had Pierre Kartner bakker
!' worden. Maar hij koos uit-
L^-lijk voor het beroep van

veren, maar het blijkt heel goed I
te kunnen en het is ook een uit-
daging".
Vanuit bijna elke plaats waar de
treinen stoppen, worden reporta- -ges uitgezonden. De Intercity.
rijdt van Meppel, via Zwolle, ■
Zutphen, Arnhem, Lunteren,'!
Barneveld, Amersfoort, Baarn en !
Hilversum naar Utrecht. In Am-"
hem wordt het oponthoud benut
voor reportages en interviews
over het internationale treinver-
keer en reiservaringen van ge-
handicapten. Het station in:
Amersfoort verkeert in Antil-
liaanse sfeer, in Baarn heeft ver-
slaggeverHugo vanRhijn een in-
terview met Pieter van Vollenho-
ve in de koninklijke wachtka- *

mer. In Hilversum stopt de trein
voor een kijkje op de NOS-jour-
naalredactie.
De TGV, met een aantal Franse
gasten en NOS-correspondent
Philip Freriks aan boord, gaat
via de Moerdijkbrug naar Rotter-.
dam, Den Haag, Haarlem, Am-
sterdam en Utrecht.
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SAT1

Duitsland 2

s^-f und davon! Kinderserie.
"Auf der Flucht.,Tere in Spanien. Natuurserie.
Ner Sierra.Hexe Lakritze. Kinderprogram-

SSVC

V-KANALEN, GOLFLENGTEN
Kl," *n CAI-atonnees:na,en zie schema exploitani

i^vvart wit programma
L s'ereo geluidsweergave
.^ 'weetalig bij stereo-app.
" teletekst ondertiteling

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

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

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3mHz: 747 kHz (402 m) er
1251 kHz 1240 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 België/RTBF 1

België/Télé 21

17.25 Children's Ward. Serie.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale Farm. Amerikaan-

se serie.
18.40 News andWeather.
18.55 Scène Here. Magazine gepre-

senteerd door de SSVC Local Pro-
duction Unit in Rheindahlen.

19.15 Every Second Counts. Spel
gepresenteerd door Paul Daniels.

19.50 Treasure Hunt. Amereikaanse
serie.

20.40 The Bill. Amereikaanse serie.
21.05 Survival special. Afl.: Wild Ri-

ver No more.
22.00 News andweather report.
22.30 Rory Bremner.
23.00-00.10 Wimbledon '89 Match of

the day. Hoogtepunten van de vierde
dag van de tenniskampioenschappen
in Engeland.

Sky Channel
" Barry Humphries in 'Da-
me Edna's vragenuurtje.
(Nederland 1 - 21.05 uur)

18.58 Woef. Serie. Eric en Roy ont-
dekken dat Eric steeds in een hond
verandert omdat zijn zusje Emily zo
graag een hondje wil hebben, (slot.)

19.23 Get Back. Serie terugblikken in
de poparchieven van de jaren '60 en
'70.

20.00 Journaal.
20.29 Vlekkeloos. Serie over taboes

en vooroordelen rondom menstruatie.
Afl. 1.

21.00 De Hollandse waterlinie. Do-
cumentaire.

21.55 Uit de kunst. Wekelijkse kunst-
rubriek gepresenteerd door Leoni
Jansen.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

06.00 Hallo Europa - Guten Morgen
Deutschland.

09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

10.00 California Clan. Amerikaanse
serie, (herh.)

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

kaanse serie.
11.45 Heimatmelodie. Volksmuziek,

(herh.)
12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns.
13.05 Dennis. Tekenfilmserie.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie, (herh.)
15.00-18.45 Wimbledon - Live. Pre-

sentatie: Ulli Potofski. Commentaar:
Gerd Szepanski, Petra van Oyen en
Burkhard Weber.

18.45 RTL aktuell - Die Bilder des
Tages.

19.10 Karlchen. Der RTLümmel vom
Dienst.

19.12 Weerbericht.
19.20 Reporter des Verbrechens.
Serie. Afl.: Der Unbekannte.

20.15 Papa. Speelfilm uit 1986 van
John D. Lamond met Robin Nedwell,
Juliet Jordan, John Ewart e.a. Eigen-
lijk wilde Toby Morris zich in het zie-
kenhuis een wrat weg laten halen,
maar door een verwisseling wordt hij
bijna van zijn mannelijkheid beroofd.

21.50 Wimbledon. Samenvatting.
22.30 RTL aktuell - Die Bilder des

Tages.
22.40 Django - Der Tag der Abrech-

nung. Western van Sergio Garrone
met George Eastman, Leo Widmark,
Lee Burton e.a.

00.10 Stippvisite. Rainer Holbe in ge-
sprek met Dieter Thomas Heek.

00.50-00.55 Betthupferl.

Joe Mc Ginniss met Gary Cole, Wen-
dy Schaal, Karl Malden e.a.

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be

schouwingen door Hans JoachimKv
lenkampff.

Nerland 1
J3.05 Nieuws voor doven en
Jhorenden.
Pc spookmijn. Engelse jeugd-Pn Andrew Bogle met Gary Sim-
'lßarbara Ewing, Brian Osborne

een vissersdorpje in Cornwall
"i oude tinmijn waar het zou
&■ De Amerikanen die de mijn
R opgekocht, zijn echter niet zo
Mg.
teighbours. Australische serie.
■r\ Shane zorgen voor heel wat
'tien. Lucy heeft een schoolop-
-9ekregen waar Helen niet blij

1.
Ournaal.
T)«»Vooruit met de geit.
perie. Afl.: Het Afrika-huis.
te avonturen van Teddy Rux-
skenfilmserie. Afl.: Tweeg krijgt
Bes. (herh.)te Freggels. Tekenfilmserie.
te Smurfen. Tekenfilmserie.
'oes. Tekenfilm. Afl.: Held op
Bn.
ournaal.
lijn familie en andere dieren.

* serie. Spiro bezorgt Gerry
'rivé-leraar, maar Gerry heeft
belangstelling voor de Meike-. van wie hij een schildpad en
W koopt.
Ungo. Woordenspel gepresen-
jtoorRobert ten Brink.
"osta Hollanda. Programma
'akantievierend Nederland. Afl.
bungalow en kampeer vakantie.
htatie: Carl Huybrechts.
'sttte Edna's vragenuurtje.
mogramma.
Vt scherp van de snede. En-
comedyserie. Afl. 1: De lezing .'[Sabatini is een prima chirurg,
"Uiten de operatiezaal is ze nietWiefd.
jjournaal.

Informatief programma
'én thema.

" Darren Redmayne, Brian Blessed en Hannah Gordon in
'Mijn familie en andere dieren. (Nederland 1 - 19.20 uur)

23.30-00.30 Muziek special North
Sea Jazz Festival. Hoogtepunten uit
de festival van 1988.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.00 (TT)Kokkerellen. Culinair pro-

gramma. Vandaag: geroosterd vlees.
16.25 BNana. Amerikaanse speelfilm

uit 1934 van Dorothy Arzner naar de

gelijknamige roman van Emile Zola
met Anna Sten, Phillips Holmes, Lio-
nel Atwill e.a. De werkster Nana wil
rijk en beroemd worden. Ze slaagt
erin een gevierd filmster te worden,
maar jaloerse minnaars bezorgen
haar heel wat problemen.

17.50 Airwolf. Amerikaanse serie. Afl.: Firestorm. Een generaal is van plan
een oorlog te ontketenen en String
moet zijn plannen voorkomen. Helaas
raakt Dom gewond en moet hij alles
alleen doen.

18.40 ""David, de kabouter. Serie
naar het boek 'De Kabouter' van Rien
Poortvliet en Wil Huygen. Afl. 14: Een
ongelukkig uitstapje, (herh.)

19.05 De Opening van de Dis-
ney/MGM Studio Tour. Programma
t.g.v. de feestelijke opening van een
nieuwe Disney World, inclusief stu-
dio's, (slot.)

20.00 (TT)Joumaal.
20.29 Growing Pains. Amerikaanse

serie met Alan Thicke, JoanneKerns,
Kirk Cameron e.a. Afl. 5: Superdad.
Carol is beledigd door een jongen op
school, maar alleen Jason is thuis om
haar verhaal aan te horen. Hij vangt
haar zo goed op dat Maggie jaloers
wordt.

21.02 Max Dugan Returns. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1983 van Herbert
Ross met Marsha Mason, Jason Ro-
bards, Donald Sutherland e.a. Nora
en haar zoon Mike hebben het niet
breed. Op een dag staat haar vader,
die ze in geen 28 jaar gezien heeft,
voor de deur. Hij heeft niet lang meer
te ieven, maar Nora wil niet dat Mike
hem ontmoet.

22.35 " «Jonge mensen op het con-
certpodium. Belcanto-programma
met opera-aria's uitgevoerd door Bru-
ce Ford, tenor, Chen Qi Lian, so-
praan, Patrica Bardon, alt en Harry
Peeters, bas-bariton, m.m.v. het Ra-
dio Symf. Ork 0.1.v. Woldemar Niels-
son. Presentatie: Cees van Dronge-
len. (herh.)

23.15 Skintricks. Documentaire over
de grimeur Christian Tucker. (herh.)

00.05 "«Ontdek je plekje: Goes.
(Herh.)

00.20-00.25 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.

Duitsland 3 West

04.30-06.30 Landscape Channel
Sfeerbeelden met muziek.

06.30 European Business Channel.
Zakennieuws.

07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-
ningsprogramma voor kinderen.

09.30 Panel Pot Pourri. Spel.
11.00 The Sullivans. Australische fa-

milieserie.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared. Persoonlij},

advies.
13.00 Another World. Amerikaanse

dramaserie.
13.55 Landscape Channel. Sfeer-

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

serie.
15.45 Loving. Amerikaanse dramase-'
rie.

16.15 The Lucy Show. Komische
reeks.

16.45 The Littles. Animatiereeks.
16.00 Countdown. Pop.
18.00 Eurosport overzicht.
19.00 Motorsport.
19.30 Surfmagazine.
20.00 Austraiian Rules Football.
21.00 U.S. MastersGolf.
22.00 Indy Cart Racing.
23.00 Atletiek. In Helsinki.
24.00 Eurosport What a Week!
01.00 Eurosport overzicht.
01.30 Arts Channel. Kunstprogram-

ma.

Super Channel
07.00 World News and Business

Hour. Nieuws- en weerberichten en
financiële informatie.

08.00 The Mix. Pop, mode en nieuws-
fashes.

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

15.30 Tracking. Vlotte popmuziek.
16.30 Hotline. Telefoonkwissen, mu-

ziek, animatie en shownieuws.
18.30 Nino Firetto. Pop.
19.30 Richard Diamond. Detective-

serie met David Janssen.
20.00 Flying Leathernecks. Ameri-

kaanse oorlogsfilm uit 1951 van Ni-
cholas Ray.

21.45 World News and Weather. In
de Nederlandse taal.

22.00 Divorce, American Style.
Amerikaanse komedie uit 1967 van
Bvd Yorkin.

00.00 World news. Gevolgd doorThe
Mix, met pop, mode en niewtjes.

03.00-07.00 Gevarieerde Italiaanse
programma's.

MTV Europe

06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
Programma-overzicht. 09.05 SAT 1 -Teleshop. 09.30 Programma-overzicht.
09.35 Niklaas, ein Junge aus Flandern.
Afl.: Anekas Geburtstag. 10.00 SAT 1
Bliek. 10.05General Hospital. Afl.: Tau-
schungen. 10.50 Teletip Gesundheit.
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Der Tag des
Delphins. Amerikaanse speelfilm uit
1973 van Mike Nichols met George C.
Scott, Trish Van Devere, Paul Sorvino
e.a. Aansl.: tekenfilm. 13.00 Tele-Bör-
se. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Arme mit den
roten Haaren. Afl.: Endloses Warten.
14.30 Die Monkees. Afl.: Die Monkees
werden bemutert. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
Ein Spielchen in Ehren. 15.50 Teletip
Koehen. 16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25
Der Goldene Schuss. 16.35 Bonanza.
Afl.: Mitgift für Miss Dubois. 17.25 Tele-
tip Auto. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Sherlock Hol-
mes und Dr. Watson. Afl.: Vier minus
vier ist eins. 18.15 Taxi. Afl.: Latka in
Liebesnöten. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
Glücksrad. Quiz-Show. 19.30 Trapper
John, M.D. Nieuwe serie uit Amerika
van Jackie Cooper. Afl.: Liebe ist keine
Einbahnstrasse. 20.25 SAT 1 Wetter.
20.30 Cagney & Lacey. Afl.: Cagneys
Entscheidung. 21.25 SAT 1 Bliek.
21.30 Diene Braut gehort mir. Ameri-
kaanse liefdesfilm uit 1978 van Steven
Hilliard Stern met Richard Thomas,
Bess Armstrong, Mark Harmon e.a.
23.25 SAT.I Bliek. 23.35 Topics. 00.05
Die Profis. Afl.: Eine Wochenende auf
dem Land. 00.55-01.05 Programma-
overzicht.

Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control. Spel.
12.30 MTV Playback.
13.00 MTV! Popnieuws.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5. Drie clips van T
Rex.

17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek.
19.00 MTV at the Movies. Filmrubriek
van Ray Cokes.

19.30 Remote Control. Spel.
20.00 MTV's Metal Hammer.
21.00 VJ Kristiane Backer.
22.45 The Coca Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV - Yo!.
00.30 MTV - Funk Mix.
01.00 Club MTV. Dansmuziek.
01.30-07.00 Night Videos. Clips.

= 12.30 For Schools: Our World.
===== 12.45 For Schools: Look, look and
== look again.
= 13.05 Children's SSVC. Stoppit and
=== Tidyup.
= 13.15 Playbus. The Patch Stop.
■=== 13.35 Give vs a clue. Gepresenteerd
== door Michael Parkinson.

1 14.00 News and Weather.
= 14.25 Neighbours. Serie.
= 14.50 Wimbldon '89. Live uitzending
= van de vierde dag van de tenniskam-
= pioenschappen in Engeland.
= 17.10 Grim Tales. Afl.: Rapunzel. Ver-
-== teld door Rik Mayall.

08.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-
de.

17.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-
de, (herh.)

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.29 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl.: Die

verrückte Schneckenfahrt.
18.50 Kinder-Verkehrsspot.
18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:

Der verlorene Stern.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 «Der geheimnisvolle Cavalie-
re. Italiaanse speelfilm uit 1948 van
Riccardo Freda met Vittorio Gass-
mann, Maria Mereader, Elli Parvo e.a.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
neun.

21.15 Transparant. Politiek magazine
gepresenteerd door Rudolf Gemmec-
ke.

21.45 Sportimport.
22.30 Dempsey and Makepeace. En-

gelse tv-serie. Afl.: Der Jadeschatz.
23.20 Montreux Jazz-festival '88.

Vandaag: Jazz.
00.20-00.25 Laatste nieuws.

nicht kommt zur rechten Zeit. 2. Je-
dem Tiersche sein Plasiersche. 3. Die
Wette gilt. 4. Liebe auf den ersten
Ton.

21.00 Kontakte. Magazine für Le-
bensfragen. Agl_: Wohin mit meinem
Neid? Documentaire over de invloed
en problemen van jaloezie-gevoe-
lens.

21.30 Heute-joumal.
22.00 Europaische Journalisten tra-

gen - der Bundesprasident antwor-
tet. Gespreksleiding: Reinhard Appel.

23.15 Pilatus und andere. Duitse tv-
film uit 1972 van Andrzej Wajda naar
motieven uit de roman 'Der Meister
und Margarita' van Michail Bulgakow.
Met Wojciech Pszoniak, Jan Kresz-
mar. Daniel Olbrychski e.a. (herh.)

00.45-00.50 Heute.

Duitsland 3 SWF
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"HITS '88" internationale dubbelCD.
Met superhits van 0.a.: Whitney Houston,
Milli Vanilli, Taylor Dayne e.v.a.
VOORDE SUPERLAGE r\ jê 95
PRIJS VAN __ZHr

EROS RAMAZZÖTTI "Musicaé"
Schitterende CD. met de gelijknamigehit
en zijn nieuwste "Ti sposerö perché"

DEZE WEEK 29.

__________ _________!

«_______________!
Uit onze CD. singleTop20 de '89
New Beat versie vanROCCO
GRANATA's MARINA 1 1 95
DEZE WEEK 11.

__. uocEunnc
Daar kun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19 HEERLEN

15.30 Teletekst-overzicht.
15.40 Vier Abenteuer von Reinette

und Mirabelle. Franse speelfilm uit
1986 van Eric Rohmer met Joelle Mi-
quel, JessicaForde, Philippe Lauden-
bach e.a.

17.15 Australien-Express. 10-delige
Westernserie. Afl.: Der Kopfgeldja-
ger.

18.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-
de.

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

magazine met nieuws.
20.00 Duell in Sorocco. Amerikaanse

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

21.30 West 3 aktuell.
21.35 Lander - Menschen - Aben-

teuer. Die Wiege der Menschheit.
Franse documentaire over Ethiopië.

22.20 Drei Weiten - eine Bühne. Con-
cert met Joan Baez, Konstantin Wec-
ker en Mercedes Sosa.

23.05 Gordons grosse Freiheit. Mit
dem Lastzug quer durch Australien.
Reportage.

23.50 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

" Gabi Gessart en Werner
'Beau' Jansen in

'Die Marmer vom K3'.
(Duitsland 1 - 21.03 uur)'

uitsland 1
<DF-info Arbeit und Beruf.
Heute.prauen dieser Welt. (Herh.)
"Die Drei von der Tankstelle.
* speelfilm uit 1930 van Wilhelm
fe met Willy Fritsch, Heinz Rüh-
\Oskar Karlweis e.a. (herh.)
Studio I.persoverzicht.
'3.15 Heute.
'"Teletekstoverzicht.
tagesschau.
**ei Cowboys. Amerikaanse
Ijlrn uit 1977 van Andrew V.
*9len met Jim Davis, Larry Wil-
2°vert Donner e.a.,s'nha Moca - die Tochter des

Braziliaanse tv-se-

If'ages schau."J-lumbo. Amerikaanse serie.
I^Jord mit der linken Hand.
I Jagesschau.iL^'er und heute.,Q'e Wiesingers. Serie. Afl.: Die

I rjogramma-overzicht.S j^TlTagesschau.J*chlag auf Schlag. Aansl.: Ta-

! °er 7. Sinn.i-P'e Marmer vom K3. Duitse
J^dserie. Afl. 7: Augen zu und
f- Met Harald Dietl, Hartmut
iyVolfgang Muller e.a.

11. a 9esthemen. Actualiteiten.
L7h bin kein Mörder. 2-delige
J^aanse tv-film van David Gree-. *ar de roman 'Fatal Vision' van

Zie Duitsland 1
13.15-13.30 ZDF-info Arbeit und Be-
ruf. (Herh.)

14.55 ««Teletekst-overzicht.
15.15 ZDF-lhr Programm. Mit dem

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

ry Schreiber.
15.50 Der Stem des Marco Polo. Tv-

serie voor de jeugd. Afl.: Der Schatz.
Met Nicola di Pol, Chiara Dorado,

* Giuseppe Tonini.
16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.
Presentatie: Dirk Chatelain.

16.30 Alice im Wunderland. Teken-
filmserie naar het boek van Lewis
Carroll. Afl.: Die Teegesellschaft des
Hutmachers.

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

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

17.45 Ein Engel auf Erden. Ameri-
kaanse tv-serie. Afl.: Wir sind alle
Gottes Kinder. Met Michael Landon,
Victor French, Coleen Maloney e.a.
AansL: mem Butler und ich. Duitse tv-
serie. Afl.: Geist gegen Körper. Met
Volker Brandt en Günther Ferschke.

18.56 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.25 ««Der Superflip. Spelprogram-

ma gepresenteerd door Michael Carl.
20.00 Günther Strack in 'Hessische

Geschichten'. Vier korte tv-films met
Günther Strack in de hoofdrol: 1. Wer

radioRadio 1
(Elk heel uur nieuws.) 7.00 Geluks-
wens t.g.v.de verjaardag van
Z.K.H. Prins Bernhard. Aansl.: Wil-
helmus. 7.04 Radiojournaal. 7.30
Nieuws 9.06 Arbeidsvitaminen.
10.50 Leuterkoek en zandgebak.
11.06 Arbeidsvitaminen. 11.50Ken
je dat gevoel? 12.06 De Burge-
meester is jarig! 12.55Meded voor
land- en tuinbouw. 13.09 Radio-
journaal. 14.06Koperen Ko en Nik-
kelen Nelis. 16.06 Echo-magazine.
18.35 150 jaar Limburgen 19 03
Peperen zout. 19.30 Inspecteur Si-
mone Verlaat. Hoorspel. 19.53 Co-
lumn. 20.03 Voorwie nietkijken wil.
23.05 Met hetoog op morgen. 0.02
Nachtleven: 0.02 Midnight hour
1.02 Het beste van de Italiaanse
Gebouw Dag 5.02-7.00 Q,Q, le Q.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.00 Geluks-
wens t.g.v. de verjaardag van
Z.K.H. Prins Bernhard. Aansl.: Wil-
helmus. 7.04 Het levende woord.
7.11 Vandaag... donderdag. 8.04
Hier en Nu. 8.53 Ontmoeting 9.04
Wie weet waar Willem Wever
woont? 10.04 Plein publiek. 11.30
De kikkerdochter van de Tsaar.
Sprookje. 12.04 't blijft Hollands.

België/TV 2

TV5

vUf| 'Pper. Amerikaanse jeugdse-. i.". en de Bounty.
"O »Uke Box .

(| r"old. Amerikaanse jeugdse-
-51.. Arbeidsvreugde, (herh.)_ rii?Uws-

% pK Tak. Animatieserie, (herh.)
% '°hs. Afl.: Plons en het kla-_ <»« <herh>
,_» n 9 pu- Amerikaanse serie

1 CV|d Carradine, Keye Luke, Phi-
% ' e-a. Afl.: De Vallei van de. Ce,i,m"
S_. endin9 door derden. Pro-
\ a van Televisie en Onderne-_ M
>*i(fdedelingen en programma-

Sir!qUWs- Aansl-: Regeringsme--3S öu9er'n9smededeling.
\ -6 ' Australische serie. Afl.:

J . anorama. Aktualiteitenmaga-

h lraii . u Dirtwater Dynastie.
_■ vio, e serie met Hugo Wea-
J c,°ha Longley, Steve Jacobs

i £euws-Srr,L.oreaanse oorlog. Engelse
Ca ojl re serie van Phil'P whi,e'
Je Qr de oorzaken, het verloop

_t..acol9en van de Koreaanse
Un, Ss°- 1953). Afl. 6: Gewapend

bestand.
23.35-23.40 Coda. 'I Gondoliere' van

Gioacchino Rossini. Uitgevoerd door
Musica Nova 0.1.v. Roger Leens. 12.40 Middagpauzedienst. 13 04

Hier en Nu. 13.20 Skip Voogd pre-
senteert... 14 04 De tafel van vier.
15.04 Coupe soleil 16.04 De Fami-

lieshow. 17.04 Hollandse hits.
19.02 Jazz platform 20.00-07.00
Zie Radio1.

16.10 Cadavres Extras. TV-film. 16.30
La cuisine des mousquetaires. Culinair
magazine. 16.45 Récréation. 17.30
Des Chiffres et des Lettres. Spel. 18.00
Buisson ardent. Drama. 19.30 Papier
glacé. 20.00 Le grand échiquier. Varié- i
téprogramma. 22.00 Journal Télévisé. i
22.35 Apostrophes. Literair magazine, i
23.45-00.45 Du Cöte de chez Fred.

19 00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie met Pat McDonald, Torn

Richards, Rowena Wallace e.a. Afl.:
773.

19.23 Superkat & Supermuis. Te-kenfilmserie.
19.30 Nieuws.
20.00 Massagesalon. Volkse kome-

die van Erich Bleich met Arm Peter-
sen e.a. (herh.)

21.30-22.55 Crazy love. Belgische
speelfilm uit 1987 van Dominique De-ruddere met Josse De Pauw, Michael
Pas, Gene Bervoets e.a.

BRT 2
6 00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde,
(6.30, 7.00 Nieuws 7.30Nieuws en
RVA -ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws. 10.03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11 55 Mediatips. 12.00 Lim- WDR 4

4 05 Radiowecker. 605 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut Aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Cafê-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. Musik-Ex-
press 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm 21.00 Musik zum
Traurnen. 22.30 Nachtexpress.

burg 1989. 13.00 Nieuws, 13 10
Het schurend scharniertje 13 15
Roddelradio. 1400 Hitbox 17.00
Focus. 17.10 Amazone. 18.00
Nieuws 18.10 Over stuur. 20.00
Het orgeltje van Yesterday. 22.00
Nieuws. 22.05 Boem boem 23.30-
-600 Nachtradio. (5.00 en 5.30

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.02 De Ha-

vuiling van de ruimte 10.00 De
Zonnebloem 11.00De 50+-Senio-
renshow 12 00 Nieuws. 12.05Wat
hebben we gelezen? 13.00
Nieuws. 13.10 De Derde Wereld
13.40 Da Capo. 14.00 Klasse
15.00 Damokles. 16.00 Cultuur
17 25 Marktberichten. 17.25 Markt-

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv - en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht
9.00 Nieuws. 9.02 NOS Sportief
9 25 Waterstanden. 9.30 De ver-

gf51 GLuxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 'Treff nach
elf. 12.00 Is ja 'n Ding. 14.00 Viva.
16.00 Entenjagd. 17.00Musikduell
17.50Sportshop 18.00Musikduell
19.00 Neunzehn - Vierundzwanzig:
Haste Töne. 20 00 Open house.
21.00 Kuschelfunk. 22.00-0.00 Mu-
sik Non-Stop

Radio 4
7.00 Gelukswens t.g.v. de verjaar-
dag van Z.K.H. Prins Bernhard
7.02 Nieuws. 7.02 Ochtendstem-
ming (8 00 Nieuws.) 9.00 Veroni-
ca s Meesterwerken. 10 30 Muziek
voor Miljoenen 11.57 Veronica's
meesterwerken II: Het Radio Ka-
merorkest 13.02 Nederland Mu-
ziekland Klassiek. 14.00 Metromo-
nium in 'konsert'. 16 00 Senza Pa-
rola. Zomerprogramma. 20 00
Nieuws 20 02 Holland festival jour-
naal. 20.10-0.00 Senze parola.
(vervolg.)

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nieuws 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Consument,
Agenda en Muziek. 13.05, 14 02,
15.02 en 1602 Kort nieuws. 17.02

Reg weerber 17.05Limburg Actu-
eel, Agenda en Muziek. 17.25
Anno toen: geschiedenissen uit
Limburg. 17.55Kort nieuws. 18.05-
-18 07 Aankondigingen.

Belg. Rundfunk
6 30Radiofrühstuck. 7 15Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der 8.30 Für dieKranken 9.10 Mu-
sikexpress 1000-12 00 Gut aulge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch. 12.15
Veranstaltungskalender. 13.00 Fri-
schauf. 14 05 Schulfunk: Biologie
Afl.: Hörbild eines Lebensraumes.
Leben zwischen wasser und Land
14.20 Musikzeit heute: Country and
Western. 15.00Nachmittagsstudio.
16 05 Spotlight. 17.05 Oldiekiste
1810 BRF-Aktuell 18.40 Jazz.
20.05 Nachrichten/Sendeschluss.

Nieuws.)berichten en Scheepspraat 1735
Postbus 51 Radio-magazine. 17.55
Meded en schippersberichten.
18.00 Nieuws. 18.10 Literair: Lezen
voor de lijst. 18 40 Turks program-
ma. 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20.30 A Word of
English. 21.00-21.30 Rechtswijzer.

vermoutshow. 7.00 Gelukswens
t.g.v. de verjaardag van Z.K.H.
Prins Bernhard. Aansl.: Wilhelmus.
9 04Gouden uren. 12.0450 Pop of
een envelop. 14.04 De nationale
hitparade top 100. 18.03Driespoor.
19.03 DanceTrax. 21 03 De CD
show. 23.03-0 00 Sesjun.

" . e._bfel
_" . e £oreacmse oortog in 'De Koreaanse oor-

log. (Belgie/TV 1 - 22.45 uur)

RTL Plus
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18.00 Vacaturebank. 18.15 La boite
aux images. Tekenfilms. 19.00 Jour-
naal. 19.03 Ce soir. Waalse actualitei-
ten. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Autant savoir. Consumentenma-
gazine. 20.30 l'Année des Méduses.
Franse speelfilm uit 1984 van Cristop-
her Frank met Bernard Giraudeau, Va-
lérie Kaprisky, Caroline Cellier e.a.
22.15Belgische kortfilms. 23.10 Loterij-
uitslagen, laatste nieuws en weerbe-
richt. 23.45-23.55 Reflets du liberalis-
me.

12.30 Liège midi trente. 19.00 Reflets
du liberalisme. 19.30-20.00 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal
en weerbericht.



Limburgs Dagblad
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vuilverwijdering
Zuidelijk Zuid-Limburg

Het bestuur van het Sa-
menwerkingsverband
Vuilverwijdering Zuide-
lijk Zuid-Limburg deelt
hierbij mede, dat,vanwe-
ge het bereiken van de
maximale stortcapaci-
teit, de regionale stort-
plaats aan de Langen Ak-
ker te Berg en Terblijt
met ingang van zaterdag
1 juli aanstaande zal wor-
den gesloten. Voorlopig,
namelijk vooruitlopend
op de aanwijzing van een
nieuwe regionale stort-
plaats, zal het afval uit de
meeste Heuvelland ge-
meenten getranspor-
teerd worden naar de
stortplaats „Belvédère"
te Maastricht. Ook parti-
culieren zullen zijn ge-
noodzaakt van deze
stortlokatie gebruik te
maken. De stortplaats
„Belvédère" is op iedere
werkdag geopend van
8.00-16.00 uur en op za-
terdag van 8.00-13.00 uur.
Het tarief bedraagt ’ 25,-
-per kubieke meter afval.
Vrachten van minder
dan één kubieke meter
kunnen gratis worden
gestort.

De voorzitter,
M. Eurlings.
De secretaris,
C. Op de Beke.
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Elke dag zijn er
meer dan
honderdduizend
mensen in ons
land die snakken
naar lucht.
Mensen die last
hebben van cara,
zoals astma of
longemfyseem.
Een ziekte die zo
levensbedreigend
kan zijn, dat deze
bijna viermaal
zoveel dodelijke
slachtoffers eist
dan het verkeer.
CARA is één van
de meest
onderschatte
handicaosinons
land waarvoor
nog geen
afdoende
behandeling is
gevonden.

Geef het Astma
Fonds de
mogelijkheid om
te helpen.

uw steun is
onmisbaar.

Astma Fonds
Giro

55055
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ZONDAG 2 JULI:

VIJLEN: IVN (afd. De Oude
Landgraaf) - avondwandeling
met bezoek aan heemtuin 0.1.v.
een gids. Vertrek 19.00 uur bij de
kerk van Vijlen.

MAASTRICHT: Antiek- en
vlooienmarkt van 10.00-16.00 uur
in de Stationsstraat.
MECHELEN: Rondleiding, be-
zichtiging De Commandeursmo-
len (Hoofdstraat) van 9.30-17.00
uur.
WESSEM: Havenfeesten. Dans-
avond in feesttent vanaf 20.30
uur met orkest The Hitch-Hi-
kers.
ARCEN: Japan-expositie
(bloemsierkunst) in Kasteeltui-
nen van 9.30-18.00 uur.
HEERLEN: Bezoekerscentrum
Schrieversheide (Schaapskooi-
weg), geopend van 10.00-18.00
uur.
WEERT: Open Dag St. Martinus-
toren van 11.00-16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 2 gulden, kin-
deren tot 14 jaar 1 gulden.
MAASMECHELEN (B): Twaalf
kerken-wandeling. Afstanden: 6,
12, 20, 30 en 42 km. Start vanaf
6.00 uur. Startplaats: Duivels-
bergcircuit in Opgrimbie-Maas-
mechelen. Route naar start aan-
gegeven.

bakkenvan 12.00-16.00 uur in het
oude bakhuis van Hoeve Lich-
tenberg (Slavante).
Op wei voor Fort St. Pieter (Lui-
kerweg) van 15.00-17.30 uur vo-
gelschieten door leden Konink-
lijke Sociëteit van Handboog-
schutters St. Sebastiaan.
MECHELEN: Rondleiding, be-
zichtiging De Commandeursmo-
len (Hoofdstraat) van 9.30-17.00
uur.
ST.GEERTRUID: VW-wande-
ling met gids door het Savelsbos
en omstreken. Duur wandeling.2
1/2 uur. Vertrek: Pannekoeken-,
huis (Dorpstraat).
WESSEM: Havenfeesten. Vanaf
11.00 uur Frühschoppen in feest-
tent. Vanaf 19.00 uur Havenfeest-
tournooi m.m.v. Harmonie Julia-
na (St. Odilienberg), Kon. Erk.
Fanfare Eensgezindheid (Maas-
bracht/Beek), Fanfare St. Joseph
(Pey), Kon. Erk. Harm. De Vrien-
denkring (Heel) en Musikverein
Braunsrath.
HEERLEN: Bezoekerscentrum
Schrieversheide (Schaapskooi-
weg), geopend van 10.00-18,00
uur. Van 11.00-17.00 uur draaior-
gelmuziek.
ARCEN: Japan-expositie
(bloemsierkunst) in Kasteeltui-
nen van 9.30-18.00 uur. In open-
luchttheater van 14.00-14.30 en
van 15.00-15.30 uur demonstra-
ties Japanse gevechtskunsten.
MAASMECHELEN (B): Twaalf
kerken-wandeling. Afstanden: 6,
12, 20, 30 en 42 km. Start vanaf
6.00 uur. Startplaats: Duivels-
bergcircuit in Opgrimbie-Maas-
mechelen. Route naar start aan-
gegeven.
HASSELT (B): Tentoonstelling
'Jeneverreklame op speelkaar-
ten. Info: 09-32-11-241144.Demonstraties broden en vlaaien

MAASTRICHT: In kader Old Ti-
mers-dag om 13.00 uur Concours
d'Elegance op het Vrijthof, ge-
volgd door behendigheidswed-
strijden.

Routes op schrift
Degelijk werk van een beroepstrapper

Plotseling valt de term 'Speeltuin van Nederland. Wat al
een stuk duidelijkeroverkomt dan 'Parkland Brabant. De
naam waarmee het noordwestelijk deel van Noord-Bra-
bant nu al enige tijd hardnekkig tamtam maakt. En waar-
achter begrippen schuilgaan als recreatie, vakantie en pret-
maken. Aan plannen geen gebrek, daar in het land van
Zoete Lieve Gerritje, de Meierij en de Langstraat. Vijfhon-
derdmiljoen gulden is er voor dekomende jaren uitgetrok-
ken. Een half miljard, bestemd voor onder meer vijftien-
honderd hotelkamers, tweeduizend bungalows, uitbrei-
ding van het aantal dagattractieparken. En er is al zoveel....

presenteren elkaar onder aan-
voering van Dirk Lips (directeur
van zowel de Beekse Bergen als
het Autotron) nu ineens de vre-
despijp. Directeur Adri Bontebal
van Parkland Brabant: „Men is
eindelijk gaan merken dat je be-
ter met dan tegen elkaar kunt
werken".'

Maar Parkland Brabant wil
lieer. Nóg meer. Lijkt zich te
gaan ontwikkelen tot het Florida
yan Nederland. Daar, in de
'Sunshine State' van de Ver-
enigde Staten werd Orlando on-
betwistbaar middelpunt van een
onafzienbare, tot ver voorbij de
horizon doorlopende pret-akker.
In Parkland Brabant wordt die
eer toebedacht aan het carré tus-
sen Tilburg, Eindhoven, Den
öosch en Waalwijk. Het stuk
'and dus waar attractieparken als
De Efteling, De Beekse Bergen
en het Autotron reeds welig tie-
ren en waar Het Land van Ooit
tojuist depoorten met veel zwiervoor het eerst heeft open ge-
gooid. Een voor toeristisch Ne-
derland volstrekt uniek samen-
werkingsverband, dit Parkland
orabant. Brabantse toeristen-ty-
coons die elkaar jarenlang te
vuur en te zwaard bestreden,

Druk verkeer in
het weekeinde

Scoreborden
De eerste resultaten van dat coö-
peratieve gedrag zijn reeds zicht-
baar. Zet de auto maar neer 'aan
de grens van Parkland Brabant!'
schalt de folder en doorkruis ver-
volgens per trein en per bus voor
slechts twintig gulden twee da-
gen lang het hele gebied. Kinde-
ren en 65-plussers betalen de
helft. Ben Zwart, planoloog van
Parkland: „Het is de bedoeling
dat er bij Waalwijk, Den Bosch,
Eindhoven en Tilburg grote par-
keerplaatsen komen met score-
borden waarop staat aangegeven
hoeveel bezoekers er op dat mo-
ment in de diverse attractiepar-
ken zijn. Je zet je auto neer en je
pakt de bus of de trein naar het
park waar het nog niet zo druk is.
Dat voorkomt lange rijen bij de
kassa's".|n het zuidelijk deel van Neder-

wid beginnen komend weekein-
de de schoolvakanties. Als ge-
volg hiervan verwacht de ANWB
Jjooral op de noord-zuid verbin-
dingen een drukker verkeers-
beeld dan normaal. Grote proble-men zijn echter niet voorzien.
Pc jaarlijkse marine-vlootdagen

'* Den Helder, morgen tot en
!. et zondag, zullen een aanzien-
-ke verkeersdrukte te zien ge-
fen op de wegen in Noord-Hol-
'and. Mensen die van plan zijn in
de stad Luxemburg aanstaande
j^terdag de proloog van de Tour

France bij te wonen, staan
volle wegen te wach-

*n. Bijzondere drukte verwacht
"k ANWB dit weekeinde op de
Joegen in Frankrijk. Naar schat-
ting zeven miljoen Franse en bui-
tenlandse automobilisten zullen
6r de komende dagen op pad
_n.

Ook zogenaamde puntenkaarten
moeten al te grote constipatie in
en rondom de attractiepunten
voorkomen. Zwart: „Ach, je weettoch hoe dat gaat. Het is drie uur
in de middag en jekinderen wor-
den doodmoe. Die willen weg.Maar jij hebt twintig gulden en-
tree betaald en wil dat bedrag er
tot op de laatste cent uithalen.Want je bent Nederlander. Ge-
volg: jeblijft met een stel jenge-
lende kinderen nog tot zes uur
hangen. Met zon puntenkaart gaje al om twee uur weg en zie, jehoudt nog vier uur over voor èenandere dag en anderen krijgen
weer wat meer ruimte. Eenvou-
dig dus". Doorstroming. Tover-woord voor Parkland Brabant
als straks het volk toestroomt

Doorstroming

Bart Aardema moet zich zo on-
derhand een liesbreuk hebben
gefietst. Niettemin heeft hij toch
nog tijd gehad alweer twee fiets-
boeken te schrijven: 'Fietsen in
de Pyreneeën' en 'Fietsen langs
de Noordzee. Aardema, be-
roepsfietser, scoort vooral met
dat tweede werkje. Origineel
idee om van Cap Gris-Nez in
Frankrijk (waar hij vindt dat de
Noordzee begint en daar is wat
voor te zeggen) naar Skagen in
Denemarken (waar de Noordzee
naadloos overgaat in het Skage-
rak) te fietsen.

In 'Fietsen langs de Noordzee'
rekent Aardema genadeloos al
met dat vooroordeel. Al doet het
wat merkwaardig aan dat hij

Aan hel begin van hel vakanlieseizoen

Nieuwe autowegen in Europa

over het deel door deKennemer
en Noordhollandse duinen het
meest enthousiast is. Want juist
daarover zijn de meeste Neder-
landse toerfietsers het ondertus-
sen wel eens: fietsen tussen Wijk
aan Zee en Den Helder is een de-
licatesse waarnaar je in bijvoor-
beeld België vergeefs zoekt.
Daar lopen de fietspaden (als die
er al zijn) pal naast de autowegen
en slechts zelden zoals in Zuid-
en Noord-Holland door de dui-
nen. Het beste van Aardema's
boekje is ongetwijfeld de nauw-
keurige beschrijving van de rou-
te die de fietser in zestien etap-
pes van Cap Gris-Nez naar Ska-
gen moetvoeren (maar dan mpet
hij wel doorfietsen). De schrijver
geeft niet alleen een hoofdroute
aan maar komt ook nog met een
alternatieve route aandragen.
Opnieuw tot in de puntjes be-
schreven. Degelijk werk dus, zo-
als van Aardema mag worden
verwacht. Twee puntjes van kri-
tiek: het feit dat een deel van de
route van zuid naar noord wordt
beschreven en een ander deel
van noord naar zuid wekt ver-
warring en ik had graag willen
weten waar Aardema bij het uit-
zetten van de tocht onderweg
goed of niet goed heeft gegeten.
'Fietsen in de Pyreneeën' zit net
zo degelijk in elkaar als eerstge-
noemd boekje. Gortdroog maar
staand als een huis. Ik ken zeil
nauwelijks een mooier fietsge-
bied dan de Spaanse kant van de
Pyreneeën en gelukkig laat Aar-
dema zich op dit gebied (in te-
genstelling tot de schaarse ande-
re schrijvers - Tucholsky - diebet
gebied hebben beschreven) be-
paald niet onbetuigd. Daar zijn
ze: de schitterende Collado del
Canto, de smerig donkere tunnel
boven op de Puerto Cotefablo en
de ongeëvenaarde Congosto de
Vëntamillo met zijn grijze, rood
gevleugelde rotskruipertjes.
Uiteraard komen ook de be-
roemdste Pyreneeëntoppen uit-
gebreid aan bod. Aardema snïijt
in zijn tekst met stijgingspercen-
tages die van kilometer tot kilo-
meter variëren en misschien jdat
hij dat beter had kunnen overla-
ten aan de tekenaars van de gra-
fiekjes. Nu heeft de tekst soms
wat weg van boekhoudkundige
reeksen en zijn de tekeningetjes
welvlak. Andersom was beteren
levendiger geweest. Net als in
'Fietsen langs de Noordzeekust'
fietst Aardema ook de ene keer
van oost naar west en de andere
keer weer van west naar oost.
Een aaneengesloten route van de
25 beschreven trajecten was al-
licht wat overzichtelijker ge-
weest. 'Fietsen langs de Noord-
zee' door Bart Aardema. Uitgeve-
rij Kosmos. Prijs 21,50 gulden.
'Fietsen in de Pyreneeën' door
Bart Aardema. Uitgeverij Kos-
mos. Prijs 24,90 gulden.

Adri Bontebal: „Er moet zongoed geolied transportsysteem
komen dat er nergens meer files
ontstaan. Daarom gaan we ook
de ontbrekende verbindingen in-
vullen. Er moeten meer bussen
komen die in een nog grotere fre-quentie zullen moeten gaan rij-
den. Zeker als we straks ook nog
Eurodroom krijgen, een park dat
een soort tegenhanger moet wor-
den van het Amerikaanse EP-
COT. Een park over de toekomstvan de wereld dus".

Pnder het motto 'Wat heb ik nou
m'n fiets hangen?', wordt

l°ndag 2 juliom 15.00 uur in het
bezoekerscentrum Schrievers-
heide (Schaapskooiweg, Heer-
'^; tel. 045-223131) een tentoon-
stelling over het populaire ver-
der- en recreatiemiddel, de
!'. s, geopend. Ter gelegenheid
,'ervan zien zes nieuwe fietsrou-
i^aartjes, uitgegeven door het
Itreekgewest Oostelijk Zuld-

het licht.

Fietsen door
eigen streek

Bij elkaar mag er de afgelopen
maanden in Europa dan betrek-
kelijk weinig kilometers nieuwe
autoweg zijn opgeleverd; er zit-
ten wel een paar zeer belangrij-
ke stukjes bij. Zo is in BELGIË
de veertien kilometer tussen
Neufchateau en Arlon openge-
steld met als voor de haastige
automoblist prettig gevolg dat
de A4tussen Brussel en Luxem-
burg nu geheel compleet is. Ook
de snelweg door de Ardennen
van Luik naar Luxemburg pro-
fiteerde van dit veertien kilome-
ter lange stukje splinternieuw
asfalt. Maar tussen Bastogne en
Neufchateau, Houffalize en Bas-
togne en Baraque de Fraiture en
Houffalize is men'nog steeds
aan het werk. De verwachting is
weliswaar dat deze drie stukjes
nog dit jaarzullen worden open-
gesteld, maar helaas, dan zal het
al herfst zijn.

gens verwachting loopt - de
ruim honderd kilometer tussen
Orleans en Montlucon in mid-
den Frankrijk, laatste sluitstuk
in de doorgaande route Parijs -Clermont-Ferrand.

In WEST-DUITSLAND trekken
de asfaltmachines gestaag hun
spoor, maar de Nederlandse va-
kantieganger heeft er ditmaal
niet zoveel aan. Het aardigste is
ongetwijfeld de openstelling
van het weggedeelte in de A2B
tussen Leer Ost en Westerstede,
zodat er weer een beetje tijd kan
worden gewonnen op de route
Groningen-Bremen. Elf kilome-
ter snelweg in de verbinding
tussen Hengelo en Osnabrück is
pas voor het verkeer vrij gege-
ven, maar in deze autoweg zit bij
de grens nog altijd een flesse-
hals in de vorm van een plotse-
ling smaller wordende rijbaan.
Wie via Stuttgart en Singen naar
het Zwitserse Schaffhausen
rijdt, zal verheugd zijn te mer-
ken dat er om dat laatste plaats-
je een rondweg is aangelegd.

Sta-in-de-weg

?e fietsroute-kaartjes beslaan
£esPectievelijk de Carboonland-j°ute (33 km, sterk afwisselend.andschap waarin restanten van
£> niijnbouw), de Beekdalenrou-

(27 km, langs beken en n-
K lei _es in oostelijk Zuid-Lim-
i.u _), de Mijnspoorroute (22 km,

voormalig mijnspoorweg-Let. de Monumentenroute (32
k! 11' in heuvelachtig landschap
(\ let schilderachtige dorpjes), de
o__ erbankenroute (21 km' door
J'der meer de Schinveldse bos-
den) en de Heuvelenroute (28 km,
°°r oostelijk deel heuvelland).

De Efteling, Het Land van Ooit,
Autotron met het Huis van dè
Toekomst, Beekse Bergen, het
Curiosahuis, Eurodroom en nog
is het rijtje niet af. Want ook zijn
er in het Brabantse plannen voor
de aanleg van zowel een ecolo-
gisch als een geologisch mu-
seum. En zijn daar bovendien
nog de Oisterwijkse vennen. En
ligt daar het poppedijnerige
Heusden. En staan de vele mu-
sea in vooral Tilburg. En de
prachtige binnenstad van Den
Bosch met de Binnendieze waar-
op zulke aardige rondvaarten
kunnen worden gemaakt. Adri
Bontebal: „Er is zoveel potentie
hier, zo enorm veel potentie.
Parkland Brabant heeft het in
zich in de nabij toekomst net zon
naam te krijgen als, laten we zeg-
gen, de Rivièra cm Tirol. Als je
aan die streken denkt, moet je
ook meteen aan vakantie den-
ken".

Potentie

rob van den
robbelsteen

Interessante ontwikkelingen in
FRANKRIJK. Voor toeristen
die via Luxemburg naar het zui-
den van Frankrijk willen reizen
zal het bericht dat de rondweg
om Thionville richting Nancy
eindelijk klaar is, ongetwijfeld
met gejuich worden ontvangen.
De files tussen Langres en Dijon
behoren de komende zomer
waarschijnlijk tot het verleden.
Als de Fransen hun afspraken
zijn na gekomen, dan rijdt men
vanaf heden de route Luxem-burg-Lyon geheel op vierbaans-
wegen. Andere belangrijke
nieuwe stukken autoroute: de
20 kilometer bij Lyon (in de weg
Geneve - Lyon) en - als alles vol-

l^ Prijs van een fietskaartje met
/schrijving bedraagt 2,50 gul-
l3- Een set met de zes fiets-
L*artjes 12,50 gulden. De
tutjes zijn verkrijgbaar bij het
)J.2oekerscentrum Schrievers-
clde.

ZWITSERLAND heeft de ope-
ning van het stuk autoweg bij de
Walensee op stormachtige wijze
gevierd, maar dit wil niet zeggen
dat de automobilist op weg naar
Graubünden (en nog verder) nu
van files verschoond zal blijven.
De stad Zürich blijft een hinder-
lijke sta-in-de-weg en dat zal
voorlopig nog wel even zo blij-
ven ook. In het Wallis vordert de
N 9gestaag in oostelijke rich-
ting. Sion is nu bereikt, maar
voor dat men rechtstreeks via
Brig de Simplon op kan rijden,
zullen we - zo is deverwachting -al 1995 schrijven.

. (ADVERTENTIE)
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wacht nog drie tot vier jaar werk
te hebben voordat de route ge-
heel vierbaans is.

Het KNMI heeft, speciaal voor
vakantiegangers, het aantal tele-
fonische weerlijnen voor weer
in Europa, met drie 06-numme_s
uitgebreid. Europese weersver-
wachtingen reiken tot vijf dagen
vooruit en zijn vooral voor 2e
eerstvolgende twee dagen gede-
tailleerd. De telefoonnummers,
die alleen in Nederland kunnen
worden gedraaid, zijn:
Noord-Europa 06-911 223 23;
Zuidwest-Europa 06-911 223 24;
Zuidoost-Europa 06-911 223 25.

Weer in Europa:
drie 06-nummers

De voltooiing van de Al4tussen
Bregenz en Innsbruck in OOS-
TENRIJK laat ook nog even op
zich wachten. Ten westen van
Sankt Anton is niet lang geleden
een nieuw stukje weg in gebruik
genomen en bij Imst komt dit
jaar ook een gedeelte gereed.
Maar geheel vierbaans is de weg
nog steeds niet. Wat ook geldt
voor de AIO tussen Salzburg en
Villach, de zogenaamde
'Tauernautobahn'. Men ver-

lometer lange stuk autoweg tus-
sen Romagnano en Alessandria
van belang. Vanuit JOEGOSLA-
VIË, PORTUGAL en SPANJE
tenslotte weinig echt interes-
sant nieuws al lijkt men in het
eerstgenoemde land nu toch
echt ernst te maken met het vol-
tooien van de vierbaansweg tus-
sen Zagreb en Belgrado. In de
omgeving van Slavonski Brod is
zojuist een nieuw stuk van deze
route opengesteld.

ITALIË meldt trots dat automo-
bilisten die Rome willen vermij-
den - en dat zijn er uiteraard
nogal wat - nu de nieuwe 'Auto-
strada' ten oosten van de stad
kunnen nemen. Voor toeristen
die van het Lago Maggiore rich-
ting Genua willen rijden is de
openstelling van het veertig ki-

" Schets van 't Curiosahuijs in Kaatsheuvel.

" Files, nachtmerrie voor vakantiegangers
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DONDERDAG 29 JUNI:

ZATERDAG 1 JULI:

Een streek vol pretparken en toeristische recreatie

Parkland Brabant, straks
speeltuin van Nederland

Limburgs dagblad tijdje vrij

korte toer
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laat ze leren
voor één tientje \

per maand!
terre deshOmmes

BEEKLAAN 414
2562 BJ - DEN HAAG

TELEFOON 070-637940"
___-_-______—__———————

a.

Elke dag zijn er
meer dan
honderdduizend
mensen in ons
land die snakken
naar lucht.
Mensen die last
nebben van CARA,
zoals astma of
longemfyseem.
Een ziekte die zo
levensbedreigend
kan zijn, dat deze
bijna viermaal
zoveel dodelijke
slachtoffers eist
dan het verkeer.
CARA is één van
de meest
onderschatte
handicaps in ons
land waarvoor
nog geen
afdoende
behandeling is
gevonden.

Geef het Astma
Fonds de
mogelijkheid om
te helpen.

Uw steun is
onmisbaar.

Astma Fonds
Giro; |55Q55|

____________!

■ppjÉÉl
Jaarlijks»orden tó.OOO

Nederlanders getroffen
door een hartinfarct en nog
eens 20.000 door een her-
seninfarct(beroerte).

In ziekenhuizen, reva-
lidatiecentra en op velean-
dere plaatsen wordt hard
gewerktomdit onvoorstel-
bare aantal van 60.000
slachtoffers terug te drin-
gen.

Al ditwerk isgebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek.Hetbezuinigings-
beleid van de overheid
biedt voor dat onderzoek
echter steedsminder ruim-
te. L'w gift zorgt ervoor dat
dit levensreddende werk
kan doorgaan.

Geef aan de collectant,
of stort uw bijdrage op gi-
ro 300 of bankrekening
70.70.70.600.
Hartelijk dank.
LAAT UW HAKT SPREKEN!
(f) n_i_«i-__nr_M h«tattchtttg
\]^ vfwrößr «nde tartsöc-.ing

1 li
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pip^fia
m m _I_lW_-__M-Wiil [.rfecte harmonie tussen mens en machine. [——-*

Bij deze Mazda32 3 moet ueen sportief rode kleur denken. PBHHHHHI C^^* IDe Mazda 323 "R" is de pittige variatie op de luxe 323 GLX f""£" m\ PSÉfe ;-N I
Hatchback. Met in kleur gespoten dakspoiler _^É_P^ jf wk o- SSnx- I
en bumpers, zwarte raamomlijsting, sportstuur, i m *®ür: X. Iir ' *— » BHs^*' -^S. __H
GT-sportstoelen,GT-dashboard met toerenteller Jf m X^--» -«ÉfiÉrx Ien opvallende striping. De Mazda 323 "R" is |1 f* '""

■_-_-_1--r---- m~ "" " " I
leverbaar meteen zuinige, maar sportieve fc^_ ..-J-J-i.. _-__ I

* LMmÊÊÊ\ — _ I

’ _
M||| |t|

.:——————wwwwww"" ■■ Jï|K |p _» .........j _______ ___miK«_____. H——— ’ B^ ft '^. I__M_.__*"" 1

_Mii_i_iïi__iiiii__ili____l _^^__ _ .^^H I
HPIV^V^B _^^ _!► '^^ f_li_l ■ _r I

wk. Waar » _■" **"
_ ~^_B ___r _ __ —Hl ssï. __i

___r _► ._ ____ __r ■# __ _S __. __
___r * _r r » __ Br I___r _ _ ___ ___r — _ ■ . __. Hil _F > ♦ .1 __F I _«f ■* I

_____ * _fc _^fl l^K * - _r ___ S_? I#____. .____. ___ _s_T.___ ___r^^__i I_____,a. -±.w*m .■■"^■pw _pm w^h j__.^_ _--_>__-! v gr i______ ____■ "_ "#-___ -ï mm*\^*^mam vi __l^b_*_i^___ __. .li m. _______.^'9_ _»'T__H w^b^ fis. im fflg>. *" iniai W iSË ■. ■_____■ _______* __■ ____r _-_______. * _________! I__ir WWaW^ H

_____a_______i ___T___ ■ ___H "*_____■___■ PC-iMll ■

__«____! Bwß__3 |söiJSiß""*^^^| mggßg^i fe^_l uitvoering met 1.31 motor. Toch even wat I
■Ml EH wjjk W^'m HÉB de Iris nog meer te bieden heeft: aparte I

"snelle" wielcovers, een speciale Iris- I

t-i t^_ T_ _T _ ~~ . ,_ u baar in de kleur wit, voor 22.950,-^ IEen beauty De luxueuze Mazda ss__f|?__w_S sSX» (Hatchback) en 24.9so,-(sedan?.
IN VELE UITVOERINGEN. 323ENSIGN. „r^Su^-^L^T _-_i"^^

Het einde, voor wie een bijzondere Een Mazda 323 die een aantal aange- Mazda 323 Ensign is leverbaar in Hatch- f^t "^Mazda 323 wil. De Mazda 323 Finish is name eigenschappen combineert, zoals back en Sedan uitvoering, met Hp
voorzien van echte aluminium wielen hoge prestaties, een zuinig gebruik, een keuze uit een 1.3 of 1.5 liter P^ ~< __1 fc^^^
met brede 175/70 SR 13 banden. Getint comfortabel interieur en lage onder- motor en diverse kleuren. _^^^_^^^ %>veiligheidsglas rondom, halogeen houdskosten. Naast het comfort van de Prijs va 23-290,- -_____! Ilif_____ <^___i m\\ S^lampen, rechterbuitenspiegel. De Mazda 323 LX biedt de Ensign u extra: stoere — É_^_é^É mVVmm

t_ ■ ' ,^_ "^_ /"_ /^\ %j^~ ___> ' -^*^ ,11nn i ■??*^?y". l""».'v%>_. : . V V"-*^ JT' j«_s^^ _^^^| _______Im9^_______^

__r^ 9__ar; '' \ V x_& :::JjVy -^^ . l __"> i jJ&^ __■________[

__?____________«_______! B__r .j^HHMi^, \ V \_É. ----_____- " j^.^ * / _-_S?^ J____B

,v_ '^-^ , ..«_—. —"" t ._, , **"* -_^_^__PH|__l ___________
S j*r _____i _____B. f _____!

>W V^^V ____M__l__L 11 ___f ____________-_f**!!JJJ__-i j' _^_l

... _W -_^_M ; k-__'Tab'__________l_É,>______r_i'__^_l -Z___l__fe___^____ B___h____ ________B___BBH&__ S. __"P^__ _^^^H s. I jK^ _KS?_K__.'*'

_
* "■' .'**** _. «IPmmmmk^sm BMH|t^_^B ' ■■■_.---— .^^^iflgiMntfTrif^*l^^r_l^i ______^ _-sS-_i__W^________l______^____H______V ____t_g!s_w _. _____P___F . *J___________________l.~.■Mn^^ B*^SHWH-_--Ba_B____B.i____________-B-l____l .^BBiiiii *________! ■ vj^^^^^_«pgpßPH^ _^7 ' " *ÏP__! ___^ __?^H *' ___P_______r * __l--F^PVflB ■mhm| 1 "-^J*"l"""I^^ HB|s >'_B Sr^^S^^ 9b_l -^ _W^

naar de Specials van MAzm '
ER IS AL EEN VU/DA .>. VA F . 100 - AFLEVERINGSKOSTEN F _90.-(DE GENOEMDE PRIIZEN XI.N GELDIG ZOLANG DE AUTO'S fIT »Ë VOORRAAD VAN IMPORTEUR OF DEALER LEVERBAAR ZIJN). PRIJZEN INCL. BTW. 6 JAARCAROSSERIË-GAI-^TI^
tn i_ al cxn .wuft ..... ._. r «1. . " IMPQRTI-lR: Al TO I „Ï.ACE DE BINCKHORST B.V. DEN HAAG TEL: 070 489400. . _-^,

"" "T ' ' I [—] LOVEN HEERLEN B.V.
f f IJ/ /fOOf O¥'■ Palemigerboord 401. Heerlen
%JwW Ml/ttll/li 1..t,■-..,-.! Telefoon 045-722451

"H AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN I[ I AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. f 1 AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
Maastrichterlaan 22-26. Beek Kruisweide 3. Nieuwstadt ~ _ Langheckweg 2. Kerkrade

i..-,-_:.j Telefoon 04402-71920 j„ .:_':.j Telefoon 04498-53055 lir—. 1 Telefoon 045-464b4b

H AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF r^| AUTOBEDRIJF LEYMBORGH "rH RADREMA AUTO'S

" Klinkenberg 138 Meerssen. Bomerweg 5-8. Limbricht o Gal)°enw^^(Beatrixhaven), Maastncht
l„. .... Telefoon 043-642697 t.._U-.f-J Telefoon 04490-15838 W**\ Telefoon 043-632250

I
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EDEREEN PRAAT OVER ONZE SCHITTERENDE I
ÏEUBELBOULEVARD! BRENG EEN BEZOEK AAN DEZE WERKELIJK UNIEKE MEUBELBOULEVARD I
SLAAGT ER ALTIJD, WANT DE MEUBELBOULEVARD HEEFT U HEEL WAT TE BIEDEN, ZOALS: I
s

■—^^"' """v^" """^N/"" \_ v-^ -*. i. 10.000 m2verkoopoppervlakte (351 fabrikanten onder één dak);

/^ . ,—— -■ 'Ti . \/ "v. ..—" ■>»- ys V-" 2. klassieke en moderne meubelen in diverse stijlen, houtsoorten en

o^^X\^~ "* I] il fi f\ n t 3- scnerPc prijzen voor binnen- en buitenland;
- _ ttTJIT^i B U"~ "Il |il 111 M f'S f\ 1\ 4- een schitterende en smaakvolle presentatie; ■"^_^v>\ I lil . M ". Bli l~~~fc *■__./. 5- een Prett'9e bediening en deskundig advies (binnenhuisarchitecten

\ V __jy_L_J[___lL:— -—-~-—J-_|-!!!_!____Lnf^^ f. I lll.^l jT I I fé~s 6. een groot assortiment van bekende merkartikelen, o.a.

L_^^ip^__|l S2ES _è_-_J_JB_lip%^^ ), UCastelïjn, Gelderland, Hennie de Jong. Young

:— Tevens beschikken wij over 100 GRATIS
PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), een

ÏEUBELBOULEVARD René Pans B.V. "„ZlT"'"" Iabergerweg 10, Maastricht, tel. 043-215585 D|4c,|e __ medewerkers
't beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht. Meubelboulevard Topform ÏA^
"» rechts afslaan (dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. 's Maandags vanaf 13.00 uur geopenden donderdag koopavond. dealer !____■
__ 3_i

I :n...T.MMIM'II'Ii-:i::;:i!;IM!iM::i!:'.|:i'illhlM.I:!:!!:!!!!
L

Mama,
bestaan er
nog echte
Neushoorns?

'JBF Ok_ DE TOEKOMST.
jordvoorf 27,50donateurvan het
Wld Natuur Fonds. Giro 25,Zeist. £

Pil!

__t!^__iß,. liagClC V 9^^^*^****^a am^*^a*w^**^£^gg£ Dd„_. JUU glaMI _ÉMw^é^^Ö_iP__

f S?_l- f__SP*^_i'_ .gJ^Wfi. JjV _r/^^s

Kerrysaiaoe *^^** s*^_iwi_^"__f-^j_^~^"

Wmm Sperziebonen voor de halve prijs.Keuze uit: * «ooram Schouderham
|__h| Per 500 gram jaa Doperwten extra fijn, wortel- Rang, Italiano Of ug Vers van.het mes. -I/LAB l?8 13. 2?5 I SSS-. „F 1?9 | 3P9 IP^._L __Jl „_.unrnn t. TT» ~nAr., t r n n . . „nnnnrr. fc^I#_ U __jk__ "_ J- . Z r̂ _ U.■!k 1 J I

",._.'' i ■,:* 'u

Mag ditkind
er beter

van worden?

1
Voor Heerlen-Centrum vragen wij

bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijkstussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad

Geerstraat 5 Heerlen. Tel. 045-717719

| LimburgsDgqhkd__
V.

WSH MN IJImJoJI
Vandaag openen wij ons

DERDE FILIAAL
in MAASTRICHT

ter gelegenheid hiervan
krijgt u t/m zaterdag 1 juli

10% extra korting

AlsdeHatéma ______□________■ Oxford Farma
Winkel opruimt is Prachtige wollenaxminster Tweed gordijnstof in streep--Z-l

alles dubbel voordelig. Marmer in een klassieke bloemteke- motief, 120cm breed
U koopt rechtstreeks _-_SS____.,<=iïï^_ K^ELSS s'" n,ng,400 cm breed met van f. 33,50 voor IQQA>:-'uitdefabrieksvoorraad. WUÊ SinK.nSÏ£fn. f nXe

Bnen BUltVoeo goO 'Onze toch al lage prijzen \^AmWÊBÊ M^__- van f. 159,-voor ï«q_ vanf.3f9 . voor 3_/ö7 caprice
Zijn dan OOk nu nog \^__fc^^* ' : Streepdessin met in elkaar
aantrekkelijker. Vi BH mk\- . Fantasy overlopende kleuren,

\5. ■■ WW ;;_/^ Vrolijkdrukdessin in 2 eigen- i2ocm breed O/ QAAlle afgeprijsde Ilïïlfi Wmr^ '■■■? ■."'; *■■'"*■ QlUk t|Jdsek|eurstellinBen.4oocm van f. 39,50 voor ZO/OUartikelen zijn eerste *^** \tè^' :;'$f:':lll« breed. mcl. leggen yr
keus en onder behoud si!-— I % WmÊm van 1 89'"voor /J/ Spect_a H - .van schrifreliike earantie . I V^ I f_t^^l^»iw Meerkleungegordijnstof,vdi i-ennrteiyKe garantie. i| m\ W^^^^^amW Rnone soepel vallend, 120cm breed '- ■I I ||§ ï?_M*^__lPSSÊ§^*<' 100% zuiverscheerwollen van f. 39,50 voor no OA

\_S__H__GE W? ________ _ Moket een juterug, mcl. leggen casa
'v. .■II |\ .A ___P^__l )__■ Stijlvolle moquette tapijt in van f. 275,-voor 000 Gordijnstof in een huiselijk

W m\^m\^^mm enkeleklassieke kleuren, A_t»# streepdessin, 120cm breed
4U-—■"" ________ .______. juterug 400 cm breed, -____

J-^^_
p.m. van f. 25,50 IC OA

( r^l mcl. leggen 190 __._ini_.ii.i__ voor IJ,Ol_ .
_____^___-_-v_>_____ _M van f. 175,-voor ÏLOj ____r7TT_rT__fT_____.____É_?TJT¥lij _ .._■ m\ ____. _M I nde winkel hebben MJIM-Laaaa-^M
Modum ' 'W? ■ W Master iwij voor U honderden I Dhurries
Een kwaliteitstegel met

_ _ Zwarekwaliteit synthetisch CoUpor____ die wij 135% korting op alleDhume-

SSro^ ■ ■ |«P|| MSSSrf' DecorE 1 iïii _fl-__. H I IK 11 MM breed met action rug, centraal magazijn aan U Draion karpet in twee kleur-
voor 595 _■___ ___■ J ■______■ MM mcl. leggen 11Q leveren. Deze COUPOD: stellingen, 160x230cm

' _n M_M PIIIIH van[',4<>:Voof "°' nen moeten wee. van f. 395,-voor nn*
Delta !_■____ I IIH v Kortingen van *üv
Een prachtige vilttegel IM^MI II M ■■■ E

n
Q?pe „ 20 tot 60%' T^met een biturnen rueuit- ■■ "* m^UM UUmmM mi mmW " Praktisch gezinstapijt a.u.lou/0. Andes

voering 2 kleuren 50x50cm van 100% polyamide, juterug Platgeweven wollenkarpet
van f495 per tegel OAC Ik I WW W en 400 cm breed, dekleuren IX om naar onze ideaal voor gezinnen, >;,.;
voor ' óiJJ r_M I W ___ W Ë^^l roest en beige, mcl. leggen IVwinkel en neem 170x240cm AS____.-: ~

_______rl _____________ vanf 115'"voor 98- eenkijkjeindeze vanfB9si'voor 00°/^ :
*mm mthwim ■ BMM ~/ couponnenlijsten.
Belfast |« ■ l| 1111lC^400 cm Brede vinyl in tegel- mVV IM M I Schitterend velourstapijt, ITlil'lPltHl'llSl _^ V__.. „„ncL leggen 751- geschikt voor alle ruimtes, (prijzen excl. maaklooni c& %vanf99,-voor /Of mcl. trappen, 400 cm breed A ~ U__*______XC^dïz ___F^M I ___ met een gegarandeerde Claire ▼▼ fIUICITIU
Lamelparket in rie gebeitste _M Ml!■ I foamrug, mcl. leggen, QQ Effen soepel vallende gordijn- Q> y^/■ houS^^SS0" ■ l^J van f,29,-voor 997 «ojlb^^.üende X </
va ng4g5en

vnnr 118- _l MIWJr Novaprint ÏS^SSr^ir lIAvanU4s,-voor HO, W^^ I Bedruktproject-velours,grijs b,OÜ .
Venetië met rode opdruk, 400 cm Monde
Visgraat parket dessin breed met een Juteru§' ■|ardin Kleurrijke platgeweven
400 cm breed mcl lessen mcl. leggen |^Q Vrolijk drukdessin in verschil- wollenkarpetten, 170x240 cni
van f 129-voor OO van f. 198,-voor ItO/ lendekleurstellingen, 140 cm van f. 659,-voor AQQXX- breed IQ QA 4/0/. L Largo Jute van f. 22,50 voor \LrO\J
Zurich Diagonaal dessin in een Narvik
Tegelmotief in actuele blauwekleurstelling, juterug Laura Katoenen karpet in actuele
kleurstelling, 400 cm breed en 400 cm breed, md. leggen Eigentijdse kettingdruk in kleurstellingen, 170x240 cm
mcl. leggen ' HO van f. 129,-voor QQ 3 kleurstellingen, Qr van f. 255,-voor IQQvan f. 139-voor lIÖt OÖ/ van f.49,90 voor *JJJ ITO/. ,i

♦♦ Hatema
♦ Heerlen.Spoorsingel 40 DacehiKs eeopend vanaf 10 30uur Maandag vanaf .3.00 uur. _^_ Sictard.Rijksweg Noord 22, (Dij hetcentrum). Dagelijks geopend vanaf 10.30uur __a, St. Maartenslaan i ibij t N.S.-statiom. Dagelijks geopend vanaf 10.30 uu

Zaterdag vanaf 9.30uur.Koopavond geopend. ▼ Maandag vanaf 13.00uur. Zaterdag vanaf 9.30 uur.Koopavond geopend. ▼ Zaterdag vanaf 9.30 uur. Koopavond geopend Maandag gesloten

hburgs Dagblad



_K 1 „Ober, er zit een haar in m'n brokken." .1^ \W7 mÜ„Mogen wij van u de waterkaart?"
DUITS: Herr Ober, ich fandein Haar in meinem Vutter. DUITS: Bitte bringen Sic uns die Wasserkarte.

FRANS: Garcon!lly'a vn cheveu dans mes biscuits! FRANS: Pourriez-vous nous apporter la carte des eaux, s.v.p.?
SPAANS: ICamarero, hay vn pelo en mi comida! SPAANS: iNos puede traer la carta del agua?

_ft 2 „Voor mevrouw hier hart, en ik graag pens." m_v 8 „Ik heb mijn muis graag well-done."
DUITS: Für die gnddige Frau Herz undfür mich bitte Pansen. DUITS: Für mich die Maus bitte 'well done'l

FRANS: Du coeurpour Madame, et moi, je voudrais des tripes. FRANS: Je préféré ma souris bien cuite.
SPAANS: Para la senora corazón y para mi tripas, porfavor. SPAANS: El ratón me gusta bien hecho, porfavor.

H_R3 „Hebt u ook worteltjestaart?" <_K9MI„En de restjes in 'n zakje voor het baasje.'
DUITS: Haben Sic auch Karottentorte? DUITS: Die Reste bitte in eine Plastiktüte... für Herrchen.

FRANS: Servez-vous aussi de la tarte aux carottes? FRANS: Et les restes dans vn p'tit sacpour le maitre, s.v.p.
SPAANS: ITiene Vd. tarta de zanahorias? SPAANS: Vlos restos en una bolsita, para el amo.

_f 4 „Ik mag hier toch wel kluiven?" H^IO „Doet u mij maar de jagersschotel."
DUITS: Ich darfhier doch wohl knabbern. .. oderl DUITS: Für mich bitte den Jagertellerl.

FRANS: Jepeux bien grignoterici, non? FRANS: Moi, je soisisprendre le <(plat chasseur».
SPAANS: LAqui si puedo roer los huesos, no ? SPAANS: Para mi, elplato de caza.
■

_K5MJ„Kunt u wat langzamer blaffen/miauwen?" wtll „Dank u, ik hou mijn riem liever om."
DUITS: Können Sic bitte etwas langsamerbellen/miauen? DUITS: Nein danke, ich behalte mem Halsband lieber urn.

FRANS: Pourriez-vous aboyer/miaulerplus lentement, s.v.p. ? FRANS: Non merci, jepréféré garder ma laisse.
SPAANS: LPuede ladrar/mauller mas despacio,porfavor! SPAANS: Gracias, prefiero que no me quite el collar.

4TI& „En dit noemt u konijnevoer?" WZ I2 „Waar is hier de dichtstbijzijnde boom?"
DUITS: Und das nennen SicKaninchenfutter? DUITS: Ach, verzeihen Sic, wo geht's hier zum nachsten Baum?

FRANS: Et vous appelez ca dufourrage pour lapins? FRANS: S.v.p., oü est l'arbre le plus proche ?
SPAANS: IYa ésto le llama Vd. comida para conejos? SPAANS: IDónde estd el drbol mas cercano?

m _-_—_-_-____ . --**

We doen nu eenmaal alles
om hun vakantie toteen succeste maken. I

Veel Nederlanders eten tijdens hun vakantie graag Konijnevoer, -^AOH* > * <^ nieuw van ons huismerk- _^ der"/r?_. .^ C "ansaP|astvakantiepakket, *
«ortm, «A/rio knct n„t aoiHt not 7_ nnori «nnrnn7o bnrtnonnton ton 5 kilo -Jr_rO.__U fift nieuw van ons nuismerk. @©® 500 gram &9_ 7.99 1/l QQ diverse soorten CQQvertrouwdekost Dat geld net zo goed voor-onze landgenoten 5 ki | o ha|en, 4kilo betalen. Hl_É f=^ Bodycrème, geparfumeerd qqo ki,o ®®@® iêS_ 14.yy pleisters JmttVop vier poten. Of ze nou thuisblijven of meegaan. voordelig:** __JBA% 1

ongeParfumeerd' 250ml <->-^ö Run dergehakt, ®®©®mQQ Exclusief bij AH:Win een camper-
Daarom kunt u deze week extra voordelig hun favoriete Pittah bakken inn __l^-_>*_. Bodymilk, 500g^4_5.99kilol_^lU.yy trip naarde USA.

hapjes inslaan. Want het is nu eenmaal niet iedereen gegeven voorde hond, kilo ___-J..yU >1 —' geparfumeerd ®®®® QQQ Hamburgers ®<d©© 1 r_H "
zich onder vreemden verstaanbaaj>»«*»_%,,te maken. — y ofongeparfumeerd,2soml jJèfrO.Z/O gepaneerd, 100 g i__r JL.Uy Kaaps viooltje, c *

ü.__-__» Mild koffie coffeïnevrij, Rnnri. rvink. n «1 __/_ diverse kleuren, @® 3 voor O.**
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