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Bulgaars
avontuur
in Mokum

j.t,
onze verslaggever

ork. . RADE _ Het mandoline-
het v__Jrt Blaë°evgrad bracht na
gister C"optreden in Kerkrade
da een bezoek aan Amster-
Plaat ■ in net Bulgaarse ski-
bord* 6 niet snel vergeten zal
den v. ' De Bulgaren parkeer-
acht n bus in alle onscr»uld
hartitr Aeen andere touringcar in
stad Amsterdam. Toen ze na de
wasS

d
Wa

Indeling terug kwamen,
jj . vs echter verdwenen.
v^ a\ ac 4i> Bulgaren enigszins
too_ schrik bekomen waren,te],? "?en naar depolitie, diever-
te p

c vat het wegsiepen met boe-
Kin. i 220 gulden en 60 centenÜï_ ten-noear Qan hebben we niet ge-
voor <feld om diesel te kopen
gu. de terugreis", voerden de
Poüt. 11 aan' De Amsterdamse
op2eie .reeg in de gaten dat van
SP _w ln de verste verte geen
kwiit ? Was en besloot de boete
All. *te schelden.
strat n, wei*d 66 gulden admini-
brach. ?r ten in rekening ge-
tin,,;? a een collecte onder de
_am *anten werd dit bedrag ver-
Dm Over de houding van de
B_ilb se pohtie toonden de
beh en zich zéér te spreken, en
m "00rl_k gerustgesteld keerde
Öiricr Ug naar Kerkrade.
'fiidri _" <^eorgi Sjterev was in-
..Ov alweer geheel de oude.
kram °ns WMC-succes is al in de
sic j eJ en op de centrale televi-
ketlt

n Sofia bericht, en dat bete-
Vert\ at w" net in ons gestelde
t_n »wen uiet beschaamd heb-

rat nr(lu,wehjke tolk toonde zich
ker £at laatste betreft minder ze-
ken n wüde liever niet meewer-
B U 1 aa^ een krante-artikel: „In
\ve in IJe horen ze niet graag dat
prjijj. Contact zijn geweestmet de
Ook w' "°e onschuldig het dan

e Zie ook pagina 8

Het weer
,"Nü0rd°eedrukgebied boven de
,>eer ?ee bepaalt vandaag het

£n de aangevoerde stro-
_°°rï h*11* weinig bewolking
"in. ° We een zonn'ge dag

Verwachten. In de
J*_er ? 2a' er tijdelijk wat
_4iden Wolking zijn in het~ u.g V. en midden van Lim-
* .a^ Ue wind is in de ochtend
I. o$te i j.®t matig uit noord-_ i(,dai , ricbting om in de

*' .k. *e nemen tot ma-

&'. tn;^ht 4- Het kwik loopt in
. °«__. Ag °P tot 26 graden.
*ar^ n wordt het nog wat
Ni w0rinaar de onweerskan-t-r cv na morgen groter.
"I^'tetiH ntue,e informatie be-

U,U JJ if net weer in Limburg
*. 4n_ ellen 06-91122346.

°5-27 onder: 22.01
Wo_r?P: 07-43 onder: 23.32

05.28 onder: 22.01
°P; 09.02 onder: 23.46

Smokkelroutes
Aan de Westduits-Nederlandse
grens zijn veel controleposten 's
nachts niet bezet terwijl er vaak niet
gepatrouilleerd wordt bij gebrek
aan personeel. In Amsterdam kun-
nen dealers zeer gedetailleerde
smokkelroutes krijgen. De West-
duitse recherche constateert een
grote toename van de hoeveelheden
heroïne en cocaïne, terwijl de trend
van georganiseerde 'harde' misdaad
aanhoudt.

Controle
Udo Nickel, het hoofd van de afde-
ling verdovende middelen in het
district Düsseldorf, spreekt van een
„met sprongen toenemende prikkel
tot smokkelen", die stellig tot 'mas-
sale import' zal leiden als de contro-
le helemaal wegvalt. Alleen met de
modernste methoden, recherche
over de grens heen en internationa-
le samenwerking kan men gelijke
tred houden met de 'zware jongens.

Verdenking
De verdenking die de recherche al
enige tijd koesterde, dat de synthe-
tische drug amfetamine in grote
hoeveelheden in Polen vervaardigd
en vandaar naar de Bondsrepubliek
gesmokkeld wordt, is kort geleden
bevestigd. In Essen heeft men een
paar gearresteerd dat in het bezit
was van vier kilo amfetaminen. Het
spul met een waarde op de zwarte
markt van 450.000 gulden was via
landen aan de Middellandse Zee uit
Polen gesmokkeld.

Geen verhoogde waakzaamheid in Limburg

IRA eist aanslag
in Hannover op

DUBLIN/HANNOVER - Het lerse
Republikeinse Leger (IRA) heeft de
verantwoordelijkheidyoor de bom-
aanslag zondag in Hannover in de
Bondsrepubliek Duitsland op-
geëist. Dit blijkt uit een gisteren in
Dublin uitgegeven communiqué
van het IRA.

De explosie van de in een auto ver-
borgen bom kostte een Britse mili-
tair het leven. Zijn echtgenote werd
zwaar gewond en zijn vier kinderen
werden relatief lichtgewond. De
auto was geparkeerd in de omge-
ving van het centraal station in Han-
nover in een gebied waar vooral le-
den van hetBritse Rijnleger wonen.

De bom ontplofte toen de soldaat
instapte.
De Westduitse politie zoekt naar
twee, tussen de 30 en 35 jaar oude,
mannen die kort voor deexplosiein
de nabijheid van het betreffende
voertuig zijn gesignaleerd.
In het communiquézegt de IRA ook
verantwoordelijk te zijn voor de
drie ontploffingen die zich gisteren
voordeden op Harbour Airport bij
Belfast, het vliegveld van de Short-
groep. Niemand liep letsel op. Twee
vliegtuigen liepen schade op.

"Experts zijn gistermor-
gen in Hannover begon-
nen met het onderzoeken
van de wagen van de Brit-
se militair waarin zondag
een IRA-bom ontplofte. De
soldaat kwam om het le-
ven. Zijn vrouw en vier
kinderen raakten gewond.

Limburg
Volgens woordvoerder H. Clabbers
van de rijkspolitie in Limburg is er
geen directe aanleiding tot verhoog-
de waakzaamheid. „Douane en ma-
rechaussee bewaken de grenspos-
ten, maar het is niet zo dat er van
RP-zijde extra mankracht wordt in-
gezet om bijvoorbeeld onderzoek te
plegen in hotels. Bij het afsluiten
van het onderzoek naar de aansla-
gen in Roermond en Bergen is ook
nooit komen vast te staan of IRA-le-
den in Nederland een vaste verblijf-
plaats hadden. Verder zijn aan Brit-
se militairen toentertijd tips ver-
strekt om zich beter te beveiligenen
die tips zijn nog steeds van kracht."
Een woordvoerder van Afcent in
Brunssum wilde geen nadere mede-
delingen doen over extra bescher-
mingsmaatregelen voor Britse mili-
tairen en hun gezinnen.

Westduitse rechercheurs bepleiten verbetering van aanpak

Drughandel oostgrens
dramatisch toegenomen

DUSSELDORF/HAMBURG - Westduitse recher-
cheurs die belast zijn met de opsporing van verdo-
vende middelen spreken van een „dramatische toe-
name in het smokkelen van verdovende middelen
aan de Westduits-Nederlandse grens". In het eerste
halfjaar van 1989 steeg de hoeveelheid in beslag ge-
nomen 'hard drugs' met 150 procent en die van 'soft
drugs' met meer dan 1.100 procent. Dit heeft de re-
cherche in het district Düsseldorf gisteren bekend-
gemaakt.

Tot en met juni hebben de West-
duitse autoriteiten langs de grens
met Nederland ruim 2.200 gevallen
van drugsmokkel geconstateerd. In
de eerste helft van dit jaarzijn in de
deelstaat Nordrhein-Westfalen vol-
gens de politie 130 mensen overle-
den aan een overdosis drugs. De
Bild am Sonntag had zondag ge-
meld dat in de hele Bondsrepubliek
van januari tot en met juni 471 per-
sonen overleden aan druggebruik.
Dat zijn er 190 meer dan in dezelfde
periode van 1988.

Gromyko (79)
overleden

Van de redactie buitenland
MOSKOU - De vroegere Sovjetrus-
sische ministervan buitenlandse za-
ken Andrej Gromyko is zondag op
79-jarige leeftijd in Moskou overle-
den. Gromyko was onlangs geope-
reerd wegens problemen met het
hart. Partijleider Michail Gorbats-
jov maakte het overlijden van Gro-
myko tijdens een zitting van het
parlement in het Kremlin bekend.
Gromyko die op 18 julitachtig jaar
zou zijn geworden, wordt morgen
begraven op het kerkhof Novodje-
vitsji in Moskou. De oud-president
wordt niet bijgezet in de muur van
het Kremlin, zoals diplomaten aan-
vankelijk verwachtten. „Dit is wat
hij wilde", aldus premier Ryzjkov.

Gromyko's dood brengt geen veran-
deringen in de reisplannen van Gor-
batsjov. Vandaag vertrekt hij voor
een driedaags bezoek aanFrankrijk.

# Zie ook pagina 5

" Het Tourpeloton kon gisteren op
het aankomstparcours van Francor-
champs alleen nog strijden voor de
troostprijzen. Immers op weg naar
de finish van de derde etappe had-
den enkele dapperen de hoofdmacht
in de steek gelaten. De overwinning
kwam terecht bij Raul Alcala. Zijn
demarrage betekende de eerste Mexi-

caanse ritzege in de Tourhistorie. De PortugeesAcacio da
Silva bleef drager van de gele leiderstrui.
Het succes van Alcala had ook een Nederlands tintje,
want de 25-jarigerenner maakt deel uit van de door Jan
Gisbers geleide PDM-ploeg. Hetfeit, dat de karavaan gis-
teren zo dicht bij huis neerstreek had vele duizenden Ne-
derlanders naar het aankomstparcours getrokken.

" Zie verder pag. 16 en 17.
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PvdA-Heerlen
achter Hummel

HEERLEN - De afde-
ling Heerlen van de
Partij van de Arbeid is
het oneens met het
voorstel van de com-
missie kandidaatstel-
ling van de PvdA in
Limburg om het Heer-
lense PvdA-Tweede-
Kamerlid Rein Hum-
mel een onverkiesbare
plaats toe te wijzen.

Hummel-motie aan-
nam.

In dc motie zegt dc af-
deling Heerlen dat dc
afgevaardigden voor
dc zaterdag in Sittard
te houden vergadering
van het PvdA-gewest

Dit bleek gisteravond
tijdens een partijverga-
dering waarop een
overgrote meerderheid
(33 tegen 11) een pro-

PvdA-gemeenteraads-
lid H. Hawinkels, wa-
ren de voorstemmers
van oordeel dat de on-
afhankelijke commis-
sie het zittende Kamer-
lid onrechtvaardig en
onbehoorlijk heeft be-
handeld.

Vanzelfsprekend toon-
de Hummel zich gister-
avond zeer ingenomen
met de uitslag van de
stemming en zei nu
ook vol vertrouwen de
vergadering van zater-
dag tegemoet te zien.

Limburg dringend
moeten bevorderen
dat Rein Hummel als-
nog een verkiesbare
plaats toebedacht
krijgt.

Met de indiener van de
motie, het Heerlense

Protest tegen splitsen leerlingen
basisscholen

(ADVERTENTIE)

BLOEMKOOL
EN CORDON BLEU
Elke dinsdagen woensdag . £3$
hebben we groente en vlees 'kmWin de aanbieding. ___^W^wlBssl__Ér*
Bloemkool, 1 CA A fperstuk I.JU Ë^^rW
Voorgebraden B __■ £
cordon bleu, 1 £Q | 1
100 g @@©@ „89- J-.V_.-_/ albert heijn■ ~-^ P*

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.

(ADVERTENTIE)

[" Naam - " J /W _a__v»J_Ï___^^1 «...—====^______=-\ 2wek<Mêrazmm1 Poste. +plaats: ~^^___ 1 a*m * * * W g___^ffê^Sfy?fy

\\f\ neen kwartaalabonnement zenden aan. ö
W/ K^n in een open envelop (zonde'P°^9vß HEERLEN. . I ■jWfIQM. «_

(ADVERTENTIE)

Schunck voordeel

___iJ_3P!3JHPP3___i
daar winkel je voor je plezier !



kunst

Boeiende expositie overprehistorische bouwwerken in Museactron

Steencirkels van Stonehenge
nu in Maaseik te bewonderen

Na een groot succes in het Gemeentemuseum van Arnhem is
de tentoonstelling nu in het Museactron te Maaseik te bewon-
deren: de fascinerende wereld van Stonehenge. De naam zal
velen bekend in de oren klinken en wellicht associaties oproe-
pen met 'onze' hunnebedden in Drente.

Stonehenge, gelegenin het Engelse
graafschap Wiltshire, even ten noor-
den van Salisbury. Hier bevindt
zich verreweg het bekendste van de
zogenaamde megalitische monu-
menten die de wereld kent. Megalie-
ten - reuzestenen - daterenveelal uit
de periode van omstreeks 3000 voor
Christus. In een enorme boog be-
heersen bijna 50.000 merkwaardige
steenconstructies de landschappen
van een twaalftal landen in Europa.
Een land van oorsprong van deze
monumentale bouwwerken is niet
aan te geven, het verspreidingsge-
bied is van Spanje tot Zuid-Zweden
en van lerland tot in Polen.

Prehistorisch
De geschiedenis van Stonehenge
omvat een periode van bijna 18 eeu-
wen. De eerste aanleg dateert van
rond 3100 voor Christus en was uit
een aarden wal, een greppel en eni-
ge toegangsstenen samengesteld.
Na ongeveer zeven eeuwen werd
Stonehenge grondig 'verbouwd',
waarbij ongeveer 80 'blue stones',
die per exemplaar maar liefst vier
ton wegen, in twee in elkaar gelegen
cirkels werden geplaatst. In de der-
de bouwfase verscheen het Stone-
henge zoals wij dat nu nog kennen.
Kolommen met boyendorpels ver-
schenen in een cirkel en daarbinnen
werden stenen in hoefijzervorm ge-
rangschikt. De stenen, sarsen ge-

noemd, werden van het ongeveer
veertig kilometer noordelijker gele-
gen Marlborough aangevoerd. Ge-
zien de omvang en het gewicht van
de stenen èn de primitieve midde-
len waarover men beschikte om ze
te vervoeren, te bewerken en recht-
op te zetten is het niet overdreven
om te stellen dat Stonehenge één
van de verbazingwekkendste pres-
taties van de prehistorische mens in
Europa vormt.

Wat men nu nog van Stonehenge
ziet is een ruïne van de laatste
bouwfase: een gedeeltelijk ontman-
telde steencirkel, die een steencon-
structie in devorm van een hoefijzer
met een opening aan de noord-oost-
zijde omsluit. Eén dagin het jaar, op
21 juni, zal de zon precies over de
grote 'Heelstone' heenschijnen en
tot in het centrum van het monu-
ment doordringen.

Merlijn
Al eeuwenlang is er nagedacht en
zijn er theorieën gevormd over de
oorsprong en het doel van de bouw-
werken zoals die in Stonehenge te
zien zijn. De eerste ons bekende
ideeën over de megalieten dateren
uit de vroege Middeleeuwen. In
1130 wordt Stonehenge voor het
eerst met name genoemd door Hen-
ry van Huntingdon, aartsdeken van
Lincoln, in zijn 'Geschiedenis van

Engeland. De legendemeldt, dat op
aanraden van de magiër Merlijn de
koning met zijn leger een 'door reu-
zen gebouwde' steencirkel uit ler-
land naar Engeland probeert over te
brengen. De poging mislukt, maar
onder leiding van Merlijn wordt het

bouwwerk toch overgebracht naar
Stonehenge.

Onder invloed van het opkomende
Christendom begon men de mega-
lieten in de Middeleeuwen te zien
als overblijfselen van het oude hei-

dendom, die men het liefst zag ver-
dwijnen. Al in de vijfde eeuw ver-
schenen er berichten die pleitten
voor de vernietiging van de grote
stenen monumenten. Omdat dit,
vanwege de omvang, niet gemakke-
lijk te verwezenlijken was, werd het

in de middeleeuwen in ieder geval
verboden om rituele handelingen
bij de stenen uit te voeren. Ook wer-
den de stenen in sommige gevallen
aan christelijke normen en waarden
aangepast, bijvoorbeeld door er een
kruis op aan te brengen.

" Volgens overlevering zouden de steencirkels van Stonehenge gebouwd zijn door reuzen, met
hulp van de magiër Merlijn.

Druïden
Driehonderd jaar geleden was de
Britse wetenschapper John Aubrey
de eerste die suggereerde datde ste-
nen cirkels tempels van de druïden
waren. De druïden waren echter
niet de bouwers van Stonehenge
dat bij hun komst al 2000 jaar be-
stond. Zij waren waarschijnlijk ook
niet de gebruikers van deze tem-
pels. Op grond van historische gege-
vens wordt aangenomen dat de
druïden bijeenkwamen in de bos-
sen.

In onze eeuw zijn vooral vanuit de
geometrie en de astronomie verkla-
ringen naar voren gekomen over het
doel van de steencirkels. Eén van de
verklaringen, door de Schotse we-
tenschapper Thorn, is dat de prehis-
torische mens, door middel van een
verfijnde kennis van de geometrie,
Stonehenge zo geconstrueerd heeft
dat men de beschikking had over
een precieze jaarkalender.

In de tentoonstelling 'De. fascine-
rende wereld van Stonehenge'
wordt een beeld gegeven van de we-
reld in de tijd dat Stonehenge nog
'in gebruik' was. Te zien is waar de
belangrijkste megalitische bouw-
werken liggen en welke kennis er
tot op heden beschikbaar is over
hun oorspong en doel. Bovendien
kan men een beeld krijgen van dat-
gene wat er sinds de bouw met de
megalieten gebeurd is, hoe men er
in de loop der eeuwen over gedacht
heeft, hoe ze werden beschreven en
in beeld gebracht.

De tentoonstelling in Museactron in
Maaseik is tot 28 augustus te bezich-
tigen, maandag tot en met vrijdag
van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur,
en in het weekeinde van 10 tot 12
uur en van 14 tot 18 uur.

kunst en cultuur
\ \ redactie: jos frusch

Orgelconcert
in Vaals

VAALS - In de Hervormde Kerk'
Vaals wordt morgenavond een cA
eert gegeven door de sopraan Ma"
ke Eliveld en de organist Hans A
Dijk op het Teschemacherorgel 11772.
Op het programma van deze avofl
dieom 20.00 uur begint, staan ow
andere werken van Johann SeM
tian Bach, Mozart en Mendelssolj
Bovendien worden zeven comp<>]
ties uitgevoerd van Limburgers \de negentiende en twintigste eeü]
Frederik Hennen, Hubert
Schaecken, Gerhard Hamm, Bern
Franssen, Guustaaf Francies JPauw, Margriet Ehlen en Pi^
Zeijen

Accordeon-ensembk
voor Nieuwe

Muziek in Noorbek
NOORBEEK - In de Noorbeek
St. Brigidakerk geeft het Ac<?
deon-ensemble voor Nieuwe
ziek donderdag om 20.15 uur <*
concert. Dit ensemble, bestaaij
uit Lily Streukens-Winkens, SeVJne Vrenken, Hans Lammers, rM
Leenders en Jo Peeters, speelt]
het kader van de concertserie i
gelconcerten Noorbeek 1989' *Jken van onder andere Jacobi, Hl'
schek en Przybylski.

Oplossing
van

gisteren ANTRACIE]
G - -ALM- -j
ER--B--AJNOTRE-DAMJTEEK-AHO
_MR ARjkeur-ste]
negentie]EN--I--LC
E WEL--]
PEPERKERLSO-concert baart

nauwelijks opzien
TONGEREN/MAASTRICHT — Het
concert van het Limburgs Sympho-
nie Orkest in het kader van de her-
denkingvan 150 jaarbeide Limbur-
genin de Basiliekvan Tongeren had
door het plotselinge uitvallen van
dirigent Heinz Friesen een andere
programmering dan gepland. De
jonge Amerikaan David Robertson
nam op zeer korte termijn de leiding
van het orkest over. Daardoor kwa-
men drie van de vijf oorspronkelijk
geplande eigentijdse werken van
uitsluitend Limburgse componis-
ten te vervallen. De première van
het trompetconcert van Jean Lam-
brechts werd voor de tweede keer
uitgesteld, en de produktie van de
CD met 'Muziek uit beide Limbur-
gen' zal eveneens op een later tijd-
stip worden voltooid. Alleen 'Eglo-
gues' van Robert Heppener en 'Ro-
tations voor piano en orkest' van
Piet Swerts kwamen tot klank in
een halfgevulde Tongerse Basiliek.
Ter vervanging van de vervallen
werken werden de Vier Jaargetij-
den van Antonio Vivaldi gespeeld
waarvan Gil Sharon de solopartij
voor zijn rekening nam. Van het
oorspronkelijke kader van dit con-
cert bleef dus weinig over, en van
enige samenhang in het programma
was geen sprake meer. Bovendien
was de uitvoering over het alge-
meen zeer matig, echter gezien de
omstandigheden begrijpelijk.

'Eglogues' van Robert Heppener is
een stuk dat helder en doorzichtig
in elkaar zit. De vier delen zijn geba-
seerd op heen en weer pendelende
basismotieven die de sfeer tekenen
en telkens weer terug keren bij de

strijkers en de houtblazers. De
spanning die Heppener opbouwt
bereikt hij met relatief eenvoudige
middelen; zo berust de instrumen-
tatie op het tegenover elkaar stellen
van de 'conventionele' instrumen-
tengroepen (strijkers, koperblazers,
houtblazers en slagwerk). Het LSO
wist deze transparantie echter niet
te bewaren. De klankbalans in de
markante, bijtende invallen van de
koperblazers was zoek. En het was
alsof de beweeglijke houtblazers-
partij achter de strijkers bleef han-
gen, zodat het geheel nogal onsa-
menhangend overkwam. Het LSO
gafzich niet helemaal onder de toch
wat te veel op safe dirigerende Ro-
bertson. Alleen in derustige gedeel-
ten van de strijkers liet hij de teu-
gels wat meer vieren.

Van enige aarzeling was bij Chantal
Bohets' vertolking van Rotations
voor piano en orkest van Piet
Swerts niets te merken. Ze speelde
de razend moeilijke pianosolo van
deze compositie, die het verplichte
werk was op het Elisabeth Con-
cours van 1987, met grote overtui-
gingskracht. Het ritmische tweede
deel klonk geprononceerd en ze
droeg het langzame derde deelmooi
breed uit. Het was alleen jammer
dat het orkest hier niet in meeging.
Maar voor een dergelijk complex
werk, waarvan de orkestpartij een
volwaardige evenknie van de solo-
partij is, was het zeer zeker een res-
pectabele prestatie zoals Robertson
het geheel in goede banen leidde.

Bij deVier Jaargetijden van Vivaldi
die als afsluiting van dit concert ge-

speeld werden, moet je na de twee
voorgaande werken wel even een
knop omdraaien van binnen. En dat
geldt in verhoogde mate voor Gil
Sharon die de vioolsolo vertolkte.
Zeker als je praktisch zonder voor-
bereiding voor de leeuwen wordt
gegooid. Aan dat feit waren onge-
twijfeld de intonatie-slippertjes en
enkele misgrepen te wijten in de
snelle delen. De muzikaliteit die hij
daar in de langzame delen echter te-
genover stelde was niet mis. En het
afsluitende vierde concert in de cy-

clus had toch, ondanks alles, een zo-
danige vitaliteit, dat het je even de
matheid van het voorgaande deed
vergeten.

David Robertson heeft weliswaar
met zijn 'last minute' werk ons pro-
vinciaal orkest behouden langs de
klippen geleid en toch nog de eer
weten te redden voor de trouwe be-
zoekers van de Tongerse i Basilica-
concerten, ik heb echter mijn twij-
fels over wat het artistieke doel is
van zon concert dat totaal uit zijn

context is gerukt. De oorspronkelij-
ke opzet in het kader van de herden-
king van 150 jaar beide Limburgen
was niet meer aanwezig. En het was
zowel qua programma-samenstel-
ling alsook muziekinhoudelijk,
door de minimale voorbereidings-
tijd van hoogstens 2 a 3 repetities,
vlees noch vis. Je vraagt je onwille-
keurig af of het concert niet beter
helemaal had kunnen worden uitge-
steld.

mariëlle hintzen

" Het LSO in actie tijdens één van de repetities. Foto: WIDDERSHOVEN

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. stad in Duitsland; 4. luchtig
gebakje; 7. stroopkoek; 9. ten bedrage van;
11. zonder moed; 12. vogelprodukt; 13.
drank; 15. vogel; 16. blaasinstrument; 19.
file; 20. boksterm (afk.); 21. touw waar-
mee de grote stukken walvisspek naar het
schip worden getrokken; 26. zeilvaartuig;
27. naaldboom; 28. vizierlijn v.e. verrekij-
ker; 29. omslag voor papieren; 31. rivier in
Italië; 32. hoog bouwwerk; 34. aardig; 35.
oorsieraad.

Verticaal: 1. afzonderlijk; 2. laag"'
zandheuvel; 4. dof van geest; 5. r# j
verspieder; 8. uiting van vrolijkheid ,
tweetal; 12. alvorens; 14. vogel; 1* ■staande scheepswand; 17. grove stoy imaand van het jaar (afk.); 21. omslaf
22. baarsachtig visje; 23. naaldboo^jl
loofboom; 25. toegehaalde strik; 29- "i <koker van bontwerk; 30. brandbare":
32. voorzetsel; 33. de onbekende (ai"
tijn).

recept

Komkommer-vissoep
Soepen als voorgerecht of voor bij
de lunch mogen niet te zwaar zijn.
Reken op een hoeveelheidvan ca. 2
dl per persoon. Het kan zowel een
koude als een warme soep zijn.
Een maaltijdsoep is ideaal voor op
drukke dagen. Ze zijn in korte tijd te
maken en aangevuld met brood

wordt het een complete maaltijd.
Reken op zon 3-3_ dl per persoon.
Benodigdheden voor 4 personen: 2
geschilde komkommers, 50 g boter,
2 gesnipperde uien, 300 g kabel-
jauwfilet in blokjes, tomatenbouil-
lontabletten, 100 g Noorse garnalen,
citroensap, koffieroom, zout en pe-
per.
Rasp de komkmmer.
Verhit de boter in een braadpan en
fruit daarin de gesnipperde uien.
Voeg de blokjes kabeljauwfilet toe

en bak dit ca. 3 minuten.
Roer de komkommer, 1 1 water en
de bouillontabletten erdoor.
Laat de soep ca. 5 minuten zachtjes
koken.
Voeg de garnalen toe en warm ze .5
minuten mee.
Breng de soep op smaak met ci-
troensap, scheutjekoffieroom, zout
en peper.
TIP: Serveer er vers geroosterd
stokbrood bij.

hub meijer
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TBC in Huis
van Bewaring

rj^JPHEN - In het Huis van Bewa-
Vali vB) m Zutphen zijn tien ge-
Sl_ h van TBC geconstateerd.
open .d.

één geval gaat het °m
<jr ' IoC. negen andere personen
njj*en wel de bacillen, maar zijn
h0

*21ek. Dat heeft J. Greving,
HvR . eheer van het Zutphense

ö> gisteren gezegd.

<_n_ We^en geleden werd- een ver-
di. ï in het Hvß binnengebracht,
Waa u l-. °Pen TBC bleek te hebben,
's n- e ziekte opgelopen heeft,
ziin I6t bekend. Alle personen uit
Vo}„omgeving in het Hvß zijn ver-2oJ>et-s doorgelicht. Uit het onder-
2üt DÜ het consultatiebureau in
drie en *s vervolgens gebleken dat
nej Personeelsleden en zes gedeti-

rden bacildrager zijn.

irunf__s GrevmS is het onderzoek
v_rd szo goed als afgerond- De
bra ?Cnte met open tbc is overge-
n_gp naar een ziekenhuis. Voor de
voor. andere personen worden
Selen og geen DiJzondere maatre-
2'ekt ge.nomen aangezien bij hen de
in 2 alleen tot uiting kan komen

extreme omstandigheden,
dus Qhet Hvß niet aanwezigzijn, al-

Howe: 'Mensen
van Hongkong
niet welkom'

hSIuKONG - Inwoners van
Wiiu ong zullen niet kunnen uit-
Chjlen naar Groot-Brittannie als
oVp"a de Britse kolonie in 1997
listf. eemt" Dat heeft de Britse mi"

Van Duitenlandse zaken Sir
HOvJ y Howe gisteren gezegd.
om e ontkende dat de beslissing
Uit '.^Woners van Hongkong geen
tiSc.IJ. ongelijkheid te geven racis-

var, 'j°nstranten ontrolden in de hal
lun fjet gebouw, waar Howe in een
& ütlt"toespraak het Britse stand-
de . uiteenzette, een spandoek met
I.e>t st: 'De regering Thatcher
Meer 2ich scnamen-'
Cl{j dan drie muloen Hongkong-
v_ 0 ezen komen in aanmerking
iv0rd een Brits paspoort, maar hun
kn n| niet toegestaan in Groot-Brit-le te wonen.
"Hetg6ri v. aat me n*et aan dat somrm"

°ïïi ebben gesuggereerd dat het
v^ ?en rassenkwestie gaat. Daar-
tisci!s geen sprake. Het is een prak-
te Pr°bleem van enorme om-
hej’' orridat de Britse werkgelegen-
c^p ' huisvestings- en vervoers-
weg ,Clteit zwaar op de proef gesteld

°en worden," zei Howe.

Rehabilitatie van Solzjenitsyn lijkt op handen

Sovjet-blad publiceert
delen Goelag Archipel

MOSKOU - De rehabilitatie van
de Sovjetrussische schrijver
Aleksandr Solzjenitsyn lijkt op-
handen. De officiële schrijvers-
bond van de Sovjetunie heeft
voorgesteld de schrijver zijn
staatsburgerschap en zijn lid-
maatschap van de bond terug te
geven. Het Sovjetrussische lite-
raire maandblad Novy Mir be-
gint in augustus met de publika-
tie van grote fragmenten uit de
'Goelag Archipel' van Aleksandr
Solzjenitsyn.

De besluiten van de schrijvers-

bond kunnen de weg vrijmaken
voor een terugkeer van Solzjenit-
syn naar de Sovjetunie, die hij in
1974 moest verlaten nadat 'Goe-
lagArchipel' in het Westen gepu-
bliceerd was. Sindsdien woont

hij in de Verenigde Staten. In de
Goelag Archipel beschrijft Solz-
jenitsyn het systeem van werk-
kampen en politieke onderdruk-
king sinds de oprichting van de
Sovjetunie.

Volgend jaar zullen andere wer-
ken van Solzjenitsyn dienooit in
de Sovjetunie zijn gepubliceerd,
'De eerste cirkel' en 'Kankerpa-
viljöen', in Novy Mir verschij-
nen. De schrijver heeft Novy Mir
al anderhalf jaar geleden schrif-
telijk toestemming gegeven zijn
werken uit te brengen.

Eerdere plannen de Goelag Ar-
chipel uit te geven, strandden
verleden jaar op verzet van het
Kremlin. Dat verzet kwam vol-
gens Sovjetrussische schrijvers
vooral van Vadim Medvedevver-
antwoordelijk voor ideologie.

Proeftijd
Volgens het wetsvoorstel wordt de
periode dat een proeftijd mag du-
ren, beperkt tot ten hoogste twee
maanden. Tevens wordt bepaald
dat arbeidsovereenkomsten die
voor een bepaalde tijd zijn afgeslo-
ten nog eens met een halfjaar ver-
lengd kunnen worden zonder dat
opzegging van de overeenkomst tot
formele opzeggingvia het Geweste-
lijk Arbeidsbureau noopt. De ver-
lenging van de arbeidsovereen-
komst voor bepaalde tijd moet dan
echter wel schriftelijk zijn overeen-
gekomen. Nu is voor beëindiging
van een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd altijd formele opzeg-
ging nocjig.
Alle opzegverboden zoals die in tal-
rijke wetten zijn vastgelegd, worden
overgebracht naar het burgerlijk
wetboek. Op overtreding van de
verboden staat vernietiging van het
besluit. Een werknemer die meent
dat een opzegging onjuist is, zal wel
binnen twee maanden beroep tegen
dat besluit moeten instellen.

Een werknemer die ontslag wil ne-
men, hoeft voortaan geen vergun-
ning meer te vragen bij het Ge-
westelijk Arbeidsbureau. Tevens
bepaalde het kabinet dat er beroep
mogelijk is tegen een uitspraak van
een kantonrechter dat ontbinding
van een arbeidsovereenkomst we-
gens gewichtigeredenen was toege-
staan. Ook tegen de toekenning van
een vergoeding bij een dergelijke
uitspraak zal beroep mogelijk wor-
den.

Hof beperkt recht
op abortus in VS

WASHINGTON - Het Ameri-
kaanse Hooggerechtshof is
gisteren akkoord gegaan met
een aantal beperkende bepa-
lingen in de abortuswet. Maar
het hoogste rechtscollege van
de Verenigde Staten hield de
historische uitspraak in de
zaak 'Roe versus Wade' uit
1973 overeind. Volgens dat ar-
rest hebben de Amerikaanse
vrouwen een grondwettelijk
recht op abortus.

Het Hooggerechtshof verwierp een
pleidooi van de regering-Bush om
de 'Roe vs Wade-uitspraak te her-
zien. Maar de rechters gingen met 5
tegen 4 stemmen wel akkoord met
een omstreden wetvan de staat Mis-
souri die het moeilijker maakt een
abortus te krijgen. De uitspraak be-
tekent een halve overwinning voor
de anti-abortus beweging die zich
de afgelopen jaren een felle cam-

pagne heeft gevoerd tegen hetrecht
op abortus.
Eén van de beperkende bepalingen
luidt dat artsen bij zwangerschap-
pen die al minstens vijf maanden
ver zijn, eerst de levensvatbaarheid
van de foetus moeten testen. Zou de
foetus buiten de baarmoeder in le-
ven kunnen blijven, dan mag er niet
worden geaborteerd.

Verder mag een abortus niet wor-
den uitgevoerd door personeel in
overheidsdienst. Dat betekent dat
in de staatsziekenhuizen geen abor-
tus meer mag plaatsvinden.
Het zijn dus vooral de armste men-
sen die door de inperking van de le-
gale abortuspraktijk worden getrof-
fen. Het merendeelvan de zwanger-
schapsonderbrekingenvindt echter
plaats in particuliere ziekenhuizen.
Volgens officiële schattingen laten
in de VS jaarlijksongeveer 1,5 mil-
joen vrouwen zich aborteren. Van
hen is een half miljoen minderjarig.

Bush: 'Russische
troepen uit Polen'

WASHINGTON - De Amerikaanse
president George Bush heeft de
Sovjetunie opgeroepen al haar troe-
pen terug te trekken uit Polen, om-
dater geen gevaar bestaat voor een
inval uit het Westen.

In een vraaggesprek, dat gisterenin
twee Poolse kranten verscheen,
zegt Bush dat de terugtrekking van
de Sovjetrussische troepen het be-
ginzou kunnen zijnvan het vertrek
van alle buitenlandse militairen uit
Europa. De president repte echter
niet van nieuwe Amerikaanse troe-
penreducties. Op de NAVO-top in
mei stelde Bush een vermindering
met 20 procent voor van het aantal
Amerikaanse gevechtstroepen in
Europa.

De Sovjetunie heeft vorige maand
reeds een begin gemaakt met een
beperkte terugtrekking van de in to-
taal 45.000 manschappen die zij
sinds de Tweede Wereldoorlog gele-
gerd heeft in Polen. Poolse functio-
narissen hebben gezegd dat er onge-
veer 10.000 Sovjet-militairen zullen"
verdwijnen. Volgens westerse di-

plomaten wil Moskou waarschijn-
lijk een aantal troepen in Polen
handhaven ter bescherming van
zijn communicatielijnen.
Bush' oproep aan Moskou alle troe-
pen terug te trekken, volgt op de-
monstraties van radicale Poolse stu-
denten waarin de beëindiging van
de militaire aanwezigheid van de
Sovjetunie werd geëist.

Hulp
Tegen journalisten in Washington
zei Bush gisteren verder dat hy de
Poolse regering economische hulp
wil aanbieden, maar alleen als er ga-
ranties worden gegeven dat depoli-
tieke en economische hervormin-
gen worden voortgezet.
Bush begint zondag aan een drie-
daags bezoek aan Polen, zijn eerste
reis naar Oost-Europa als president.
Hij zal onder anderen spreken met
de communistische leider Wojciech
Jaruzelski en Lech walesa, de voor-
zitter van het oppositionele vakver-
bond Solidariteit. Na Polen vliegt
Bush door naar Hongarije en Parijs.

Wetsvoorstel ministers Korthals-Altes en De Koning

Kabinet wil sneller
ontslag werknemers
Van onze Haagseredactie

DEN HAAG - Werkgevers
moeten werknemers sneller
kunnen ontslaan. De maxi-
male opzegtermijn moet te-
ruggebracht worden van
zes naar vier maanden. Bo-
vendien wordt de lengte
van de opzegtermijn gekop-
peld aan de lengte van het
dienstverband. lemand die
nog geen vijf jaar bij een
werkgever in dienst is,
moet binnen een maand
ontslagen kunnen worden.
Het kabinet heeft een wetsvoorstel
van die strekking aanvaard van de
hand van de ministers Korthals-Al-
tes (Justitie) en De Koning (Sociale
Zaken). De kortere opzegtermijn
geldt niet voor werknemers ,die op
het moment dat de wetingaat op ba-
sis van oude rechten aanspraak
kunnen maken op een langere op-
zegtermijn.

Koning: 'Bonn
moet bijdraaien
met belasting'

DEN HAAG - Staatssecretaris Ko-
ning van financiën gunt de Bonds-
republiek Duitsland in Europees
verband hoogstens een korte over-
gangsperiode om zijn dividend- en
vennootschapsbelasting bij te stel-
len. Als dat niet snel gebeurt, dreigt
Duitsland een belastingparadijs te
worden waarheen in Nederland ge-
vestigde moedermaatschappijen
hun dochters zullen verhuizen om

aan de greep van defiscus te ontko-
men.
Staatssecretaris Koning van finan-
ciën gaf die harde waarschuwing
gisterenaf bij hetVNOin Den Haag,
waar hij de 'Óort-wijzer' voor bedrij-
ven en particulieren on ontvangst
nam. Die gebeurtenis werd door zo-
wel VNO-voorzitter Van Lede als
Koning aangegrepen om de Neder-
landse uitgangspositie rond de ko-
mende Europese richtlijn om di-
vendverkeer over de grens heen
niet aan die grens te belasten, sterk
te onderlijnen.
Het VNO trok nogvan leer tegen ad-
ministratieve rompslomp voor de
bedrijven door de invoering van
Oort.

binnen/buitenland

Verkrachter
opgespoord
na DNA-test

Van onze correspondent

BUSSUM - De politie in Bussurnne-eft in Vlaardingen een 37-jarige"ian aangehouden, die wordt ver-
acht van verkrachtingen in Bus-urn en Hilversum. De man is gear-
esteerd op grond van eenDNA-testin een Engels laboratorium.

hy-man' zonder vaste woon- of ver-nlfplaats, was al eerder opgepakt
b, or dezelfde verkrachting. De man
d m- ecnter ontkennen en moest naenig dagen voorhechtenis worden'Jgelaten. Wel was de man bereid

"cc te werken aan een DNA-test.
it de test is nu gebleken dat de«n zeer waarschijnlijk de dader is.

j~[.bestaat een kans van één op 75
nop" dat hiJ het niet was> en dan
e

g moet het zijn vader zijn geweest
Wo a is overleden". aldus een
ütie oerder van de Bussumse po-

Alarmsein
Etnische oprispingen, racia-
le uitbarstingen, economi-
sche malaise, sociale onrust.
Dreigen de ontwikkelingen
in de Sovjetunie Michail
Gorbatsjov te ontglippen?
Zo ver is het gelukkig nog
niet, maar de grote hervor-
mer zelf is er niet helemaal
gerust op. Vandaar zijn alar
merende waarschuwing

voor de televisie aan de bevolking van de Sovjetunie zich op de
ernst van de toestand te bezinnen. Glasnost heeft veel ten goede
gekeerd, maar tegelijkertijd ook schier tomeloze krachten losgesla-
gen, die de beoogde perestrojka - de politiek van noodzakelijke
herstructurering - in acuut gevaar hebben gebracht.

Gorbatsjov is naast de indrukwekkende gangmaker van het om-
wentelingsproces en de sluwe pragmaticus ook realist genoeg, die
beseft datzich in zijn land een tragedie kan voltrekken, als de rege-
ring er niet in slaagt de door bloedige excessen gekenmerkte etni-
sche conflicten en de daarmee in grote delenvan het land gepaard
gaande nationalistische 'claims' in te dammen.

Naast het vooruitzicht op - verdergaande - democratisering van
totalitaire bestuurssystemen in het Oosten, bestaat er sinds korte
tijd nog een Chinees model voor het onderdrukken van ongewen-
ste situaties. Gorbatsjov heeft ook in eigen huis moeten ervaren,
dat een dergelijk gevaar dicht onder de oppervlakte sluimert. De
onvoorstelbaar wrede manier waarop onlangs Sovjetrussische le-
gereenheden in het Georgische Tiflis een - overigens volstrekt
vreedzame - betoging van burgers de kop indrukten, hetgeen aan
twintig mensen het leven kostte, behoeft in dit opzicht geen nadere
uitleg. Een ontknoping van de gebeurtenissen op het stramien van
Deng; dat is waarvoor Gorbatsjov in zijn televisietoespraak op
nauwelijks verholen manier gewaarschuwd heeft.

Ook vegetarisch
eten in kazerne

DEN HAAG - Moslem- en hin-
doe-militairen zullen tegen het
eind van het jaar tijdens oefenin-
gen en in de kazernes een keus
kunnen maken uit vier soorten
vegetarische maaltijden.

Nu al zijn twee soorten vegetari-
sche warme maaltijden in de
vorm van gevechtsrantsoenen
ontwikkeld waarbij rekening is
gehouden met de voor ethnische
groepen geldende spijswetten.
Dit heeft staatssecretaris Van
Houwelingen (Defensie) de
Tweede Kamer meegedeeld.

Een woordvoerder van defensie
kon niet zeggen, of voor Joodse
militairen kosher-maaltijden be-
schikbaar zijn. Het bereiden van
speciale maaltijden - geen var-
kensvlees voor moslems, geen
rundvlees voor hindoes - vormt
deel van een plan om de integra-
tie van minderheden in de strijd-
krachten te bevorderen.

Dit plan, dat tegen het eind van
het jaar de Tweede Kamer zal
worden voorgelegd, voorziet ook
in geestelijke verzorging voor
hindoes en moslems. Maar debe-
trokken groepen moeten het nog
eens worden over de hen verte-
genwoordigende instanties.
Met het ministerie van justitie is
afgesproken dat de naturalisatie-
procedure voor de daarvoor in
aanmerking komende gevallen
binnen ten hoogste zes maanden
wordt afgehandeld.

Ruimtevlucht
Meer dan zesduizend mensen
van alle leeftijden en met uit-
eenlopende beroepen hebben
onlangs bij een telefonische en-
quête te kennen gegeven' mee
te willen doen aan deeerste ge-
zamenlijke Brits-Sovjetrussi-
sche ruimtevlucht. De aan-
staanderuimtemissie Juno, die
voor de lente van 1991 op het
programma staat, werd op 29
juni aangekondigd. ledereen
die belangstelling had moest
die voor 14 julihebbenkenbaar
gemaakt. Junowordt het eerste
commerciële ruimtevaartpro-
ject dat gefinancierd zal wor-
den door een aantal Britse en
multinationale bedrijven.

Verkiezingen
De verkiezingen die zondag
zijn gehouden in vijfMexicaan-
se staten zijn rustig verlopen,
hoewel de verschillende poli-
tieke partijen elkaar wel be-
schuldigden van fraude. De of-
ficiële uitslagen worden pas
aanstaande zondag gepubli-
ceerd

Protest
In de deelstaat Maharasthra in
het westen van India lag het
openbare leven gisteren stil als
gevolg van een staking ter na-
gedachtenis van de moord op
26 hindoes door separatistische
Sikhs in de Punjab vorige
week. Treinen konden niet uit-
rijden omdat rails waren opge-
broken en auto's en bussen die
op straat verschenen werden
door betogers met stenen beko-
geld. Scholen, universiteiten en
bioscopen hielden de poorten
gesloten, winkels en bedrijven
bleven dicht.

Rubbertje
Het drinkwater in de gemeente
Groningen is op 12, 13 en 14
april van dit jaarniet verontrei-
nigd geweest met zwavelkool-
stof. De zwavelkoolstof die
toen in enkele watermonsters
werd aangetroffen, was naar
alle waarschijnlijkheid afkom-
stig van een afsluitrubbertje
van een flesje. Dat flesje werd
gebruikt bij de voorbewerking
van het watermonster in het la-
boratorium. Zo luidt de conclu-
sie van een onderzoek door de
laboratoria van het KIWA
(Keuringsinstituut voor water-
leidingartikelen) en het RIVM
(Rijksunistituut voor Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne).

Staking
Een staking van piloten van de
Franse luchtvaartmaatschappij
UTA heeft gisteren gezorgd
voor het uitvallen van verschei-
dene internationale vluchten
naar Azië en Afrika. UTA kon
op beperkte schaal extra char-
tervliegtuigen inzetten. In het
zuiden van Frankrijk begon
een staking van verkeerslei-
ders. De meteorologen hebben
besloten hun staking, die op 6
junibegon, voort te zetten. Ook
de al weken aanhoudende sta-
king in de kindercrèches van
Parijs ging door.

Monika
Het Poolse meisje Monika Ple-
winska mag in Rotterdam de
uitspraak van de Raad van Sta-
te over haar uitwijzing uit Ne-
derland afwachten. Haar advo-
caat, de leiding van het Rotter-
damse Emmauscollege en de
actievoerdende ouders en leer-
lingen hebben hierover over-
eenstemming bereikt. Een
woordvoerster van het ouder-
comité zei dat het meisje hier-
door nog zeker anderhalfjaar in
Nederlandkan blijven.

" Met een grimas pakt minister
Smit-Kroes van verkeer en wa-
terstaat een das beet uit handen
van verzorgster Lucy van der
Lee-Kloosterman. Het beest dat
even later wegglipte, was door
de vereniging 'Das en Boom'
naar het ministerie meegeno-
men om de uitreiking van een
oorkonde aan de minister te ver-
levendigen. Smit-Kroes kreeg
het erelidmaatschap van de ver-
eniging voor haar inspannin-
gen op het gebied van een scho-
ner milieu.
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045-719966

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

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

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

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

Personeel aangeboden
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
.verkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
GVL RESTAURATIE, 045-
-226000. Spec. gevelreini-
ging, renov., kelderafdich-
ting, voegw., vochtwering 10
ir. schrift, garantie. Stralen

' van meubels, autoplaat-
werk, velgen, chassis etc.

Biedt zich aan voor VER-
BOUWING, renovatie, schil-
der- en timmerwerk,
bouwen van carport of gara-
ge. Tel. 045-727173.
TUINAANLEG, verzorging,
afrast., schutting, sierbe-
strating enz. Bel. 045-
-272093, na 18.00 uur op
werkdagen.

SCHILDER neemt werk
aan. Tel. 045-416342.
1 ' ■ r — ■'■■ ■- ■"

Personeel gevraagd

Holiday-Ownership
C.T.M.

Group in Gran Canaria
Wij zoeken 10 positieve mensen die samen willen werken

met ons succesvol verkoopteam.
Zie je er goed en verzorgt uit, ben je 28 jr. of ouder

en spreek je Engels. Bel dan telnr. 040-444755
en vraag naar dhr. A. Carlisle.

Je maakt kans om ’ 100.000,- per jaar te verdienen.
Wij bieden een basissalaris en vrije accommodatie.

Kopak Vestjens
Wij zijn een jong en dynamisch levensmiddelenbedrijf

en zoeken een
Winkelbediende/Cassière m/v

voor minimaal 24 uur p.w. met mogelijkheid tot
uitbreiding naar meerdere uren.

Tevens nog 3 part-timers voor de zaterdag.
U zult zich voornamelijk bezighouden met werkzaamheden

t.b.v. verschillende afdelingen in ons bedrijf.
Functie-eisen: min. 16 a 18 jr.; goede contactuele eigen-

schappen; klantvriendelijk; MAVO of gelijkwaardig niveau.
Uwreactie met tel.nr. zien wij graag binnen 7 dagen tege-

moet, t.a.v. Dhr. Vestjens, Dr. Schaepmanplein 9,
6416 VJ Heerlen-Molenberg

Wordt RIJINSTRUCTEUR/
TRICE. Rijschoolhouder
mag ook. Met Kaderschool-
diploma. Enige erkend door
Ministerie. Examens door
uw docenten. Nieuwe dag-,
zaterdag- en avondoplei-
dingen starten snel. In Best
en Utrecht. Na drie maan-
den kunt U al aan de slag.
Vast en zeker werk: 250 va-
catures. Vraag gratis studie-
gids. Bel (ook 's avonds)
04998-99425.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
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.
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.
Moderne KAPSTER gevr.
Dames- en herenkapsalons
W. Fober, Brunssum. Tel.
045-256223
Leuk MEISJE gevr. Club
Nirwana Kerkrade. Hoge
verdiensten. 045-463323.
Met spoed gevr. BETON-
TIMMERLUI, ijzervlechters,
metselploegen en stuca-
doors. Goed loon en soc.
voorzieningen 045-426454.

Gevr. BETONTIMMER-
LIEDEN V.O.F. Wedo, tel.
045-416657 of 420584.
VIOLISTE te Valkenburg
gevraagd om 1 uur les te
geven è ’ 25,-. Tel. 04406-
-15442.
Privéhuis DONNA vraagt
leuk meisje. Inl. 045-
-227734.
HULP in de huishouding
gevr. voor 1 ochtend per .week. Tel. 045-4160296.
FRITUREHULP gevr. voor
namiddag- en avonduren.
Snackbar de Markt, Markt
15, Nuth. Tel. 045-244429.
Gevr. Part-time DIESEL-
MONTEUR, liefst mercedes
specialist, met enige jaren'praktijkeraring. Br.o.nr. 'B-1332 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP |
Heerlen. ■
Gevr. serieuze jongemani
als PART-TIME Hulp voor
20 u. p.w. op don./zat. en ;
ma. voor de verkoop bij Vis- ]
specialist. Ervaring in vis- 'branche niet noodzakelijk, iTel. 04490-43352. !
Huish. HULP in Kerkrade v. i
zat. en zond. 5 uur p.dg.

’ 600,- p.mnd. wit. Dame of
heer. Br.o.nr. B-1334 Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100,6401 DP Heerlen.

Te huur gevraagd (
Rust. MEISJE 24 jr. zoekt 'appartement/Flat plm/ 600,- 'Tel. 045-457628 na 18.00u. "Met een PICCOLO in het '■Limburgs Dagblad raakt u ■uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak ;
wonderen... Probeer maar!
T.I. 045-719966 I

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur gem. kAMERS. Tel.
045-226565.
Centr. Heerlen 3 APPAR-
TEMENTJES te huur,
nieuwbouw, Info. tel. 045-
-713668 na 18.00 u. 710782.
Te huur centr. Sittard excl.
PRIVÉ-CLUB, huur

’ 1.600,- p.mnd. excl. waar-borg 3 mnd. huur. 043-
-216111.
Te h. compl. woning met ga-
rage. Gunstig gelegen aan
de KAALHEIDERSTEEN-
WEG. Huurpr. ad. ’ 850,- p.
mnd. Tel. 045-410500.
Te h. bij ABP, APPARTE-
MENT met garage. Inl. 045-
-711617.

HEERLEN: te huur Sittar-
derweg/Grasbroekerweg,
appartement. Ind. woonka-
mer, keuken, balkon, badk.,
1 of 2 slaapk., berging. Inl.
Tel. 04490-43275.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
Te huur centr. SITTARD
groot gestoft, dakapparte-
ment, huur ’795,- mcl. p.
mnd. waarborg 1 mnd. huur.
043-216111.
Te h. 1-pers APPARTE-
MENT, ’ 565,- per mnd. all
in. Tel. 045-214613.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden
Te koop gevr. APPARTE-
MENT of bej. bungalow. Tel.
045-227138.
Te koop halfvrijst. kleinere
WONING. Woonk. keuk. 2
slpks. Accasiastr. 11 Kerk-
rade. Pr. adv. ’ 39.500,- k.k.
Niet direct te aanv. Alleen
bez. na tel. afspr. 045-
-410500 of 045-418163.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

RANSDAAL, te koop woon-
huis met cv en garage, 3
slpks, woonk, keuken en
kelder. Geh. voorz. van
kunstst. kozijnen en dubb.
beglaz. Vr.pr. ’ 147.500,-
-k.k. Tel. 04459-2775.
Te k. app. te SITTARD. Ind.:
voortuin, kl. hal, woonk. met
open keuken, bar, douche,
wc, 2 slpks., berghok, kl. L-
vorm. tuin en stal. Pr.n.o.t.k.
Bellen na 17.00 uur 04490-
-24409.

Kamers aangeboden/gevraagd
Te huur grote ZIT/SLAAPK.
te Hoensbroek. Na 14.00
uur. 045-229654.
Te h. STUDENTENKA-
MERS. Wilhelminastr. 21,
Sittard. Tel. 04490-15037.
A.s. le-jaars studente, opl.
Tolk/Vertaler zkt. kamer in
MAASTRICHT of omg. Tel.
05945-14826.

Te h. gemeub. KAMER met
cv. gebr. v. keuken en dou-
che, eigen opgang, ’ 400,-
-p.mnd. Tel. 045-212755. .
Gem. KAMER te huur.
Kruisstr. 75 Heerlen. Tel.
045-714330.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bouwmaterialen
Te k. mooie gebr. hardhou-
ten WANDEN voor serre,
tuinhuis of aanbouw. Te-
vens houten en ijzeren bal-
ken, ramen, kozijnen, biel-
zen. Tijdens bouwvak ge-
opend. Matrak Nuth 045-
-243736.

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

Te k. TROTTOIRTEGELS,
zeskant en 30 x 30 x 6. Inl.
045-711617.

Reparaties

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

stel 'Prijsopgave vooraf.
Audio Video Centr. Heerlen.

Tel. 045-728130.

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

Winkel.& Kantoor
_——■■■—._ I Ml ■

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-

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

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

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

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

Ook verkoop aan particulieren.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt.

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

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

■MIIIMIM.J! .'^" —'" ■ i —■ ■ -■-

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.
Bedrijven/Transacties

Ter overname GEVRAAGD
Brandkast

Br.o.nr. B-1297 L.D. Post-
bus 3100, 6401 PP Heerlen.
Ter overname aangeb. FRI-
TURE, discotheek en wo-
ning.Tel. 04742-1407.

B en B BALLONNENEX-
PRESS, ballonnen van 65
cm. tot 9 mtr. bedrukt met U
eige n tekst. Snelle levering
020-122446.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
Voor land- en tuinbouw MU-
RATORI driepuntsfrezen,
rotorkopeagen, klepelmaai-
ers en hefmasten, directvan
importeur, uit voorraad le-
verbaar. Collé Sittard. Tel.
04490-19980. Collé Ko-
ningsbosch. 04743-1205.
TUINBONEN, spitskool,
koolrabi en nieuwe aardap-
pelen. G. van Laar, Heerler-
weg 23, Voerendaal.

10 Gebr. KUNSTMEST-
STROOIERS, o.a. Vicon en
Amazone van 300 tot 1000
Itr. 15 gebr. sproeimachines,
o.a. Douven, Hardi, Teeno-
ma, Amazone. Tegens Har-
di boomgaardspuit. Collé
Nusterweg 90 Sittard. Tel.
04490-19980.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto's

Mazda
Mazda 626 1.8 NB bwj. '88; Mazda 626 2.0 iGT Sedan 87;
Mazda 626 2.0 GLX Sedan '86; Mazda 626 2.0 GLX Sedan
automaat '84; Mazda 626 2.0 GLX Sedan '83; Mazda 626
1.6LX Sedan 84 en 85; Mazda 626 1.6 DX Sedan auto-
maat '83; Mazda 626 2.0 GLX PS coupé '87; Mazda 626
2.0 GLX PS aut. coupé '84; Mazda 626 1.6 LX coupé '87;
Mazda 626 2.0 sdx coupé '82; Mazda 626 1.6LX en GLX
HB '85 en '86; Mazda 323 1.6 i GLX Sedan '87; Mazda 323
1.3 LX '85 en '86; Mazda 323 1.5 GLX Sedan '86; Mazda
323 1.3 DX Sedan '85 en 82; Mazda 323 1.5 DX Sedan
aut. '81; Mazda 323 1.3 HB LX '87; Mazda 323 HB 1.5 LX
86; Mazda 323 1.5 HB GT '84; Mazda 323 1.5 HB DX '83;
Mazda 323 1.3 HB DX 5-drs. '85; Ford Escort 1.4 CL, alle
access. '87; Ford Escort 1.3 CL, 26.000 km. '86; Opel
Corsa 1.2 S HB '86; VW Jetta 1.6 2-drs, kath. '87; Nissan

Cherry 1.5 HB 84; Honda Prelude 1.6 '79.
Occassion met Mazda Kroongarantie.

Autobedrijf Leymborgh BV
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838.

Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezwaar. Tel.
045-720200.
Te k. AUDI 100, 78,

’ 1.450,- APK tot mei '90.
Tel. 045-444931.
Te k. BMW 323 ibwj. '80,
zeer mooi met veel extra's
’5.950,- 04490-26843 tus-
sen 17.00 en 18.00 uur.

BMW 525 type '78 (motor
'86) zr. mooi APK 6-'9O trek-
h. ’2.500,-04490-23619

Te k. doorlopend schade-
auto's; VW GOLF 16 V '86,
VW Scirocco 16V '86, Opel
Kadett GSI '87. Ford Sierra
2.0 4 drs. '88, Mercedes 200
D bwj. '86 div extra's. Auto
P. Franken Heerlen. Tel.
045-216475/727711.

Te koop BUICK Century Ll-
mited, bwj. '83, grijsmet. 6
cyl. automaat. 045-241491.
Te k. onder garantie en ser-
vice div. gebruikte automo-
bielen; Mercedes 200 (124)
m. div. opties 1e eig. ABS,
LPG, 5-'B7. Mercedes 190 E
16 V uitv. div. opties '87. VW
Golf GTI alle extra's '86. O-
pel Senator 25 E autom. '85.
Opel Ascona 4 drs. 18 I '83.
Opel Ascona 16 D '82. Fiat
Panda 45 S '83 wit, Fiat
Panda 45 S '83 bruin, Re-
nault Fuego '81. Citroen 2
CV 6 Charleton '84, Mitsubi-
shi Sapporo '79. Fiat Ritmo
'82 4c VW bus LPG, '79. O-
pel Rekord 4 drs. LPG '85.
Mercedes 250 (123) LPG
'78. Mitsubishi Galant '81.
Opel Corsa 12 S '84. Inr. fi-
nanc. garantie. Autohandel
P. Franken, Ganzeweide 59,
Heerlen Nrd. Heerlerheide.
Tel. 045-216475/727711.
Direct CONTANT geld voor
auto's vanaf bwj. 1980. Tel.
045-414372 ook 's avonds.
Tek. Bova WINKELWAGEN
i.z.g.st., pr. ’4.000,-. Tel.
045-414372
FIAT 127, in pr.st., APK 2e
mnd. '90, vr.pr. ’1.650,-.
Tel. 045-415528.
Te k. FIAT Ritmo Dl. 3 drs.,
blauw met trekh. radio
98.000 km. in pr. st. eind '85,
pr. ’ 9.750,-. Piet Jennikens
Raadhuisstr. 103, Berg a/d
Maas. Tel. 33969.
Sportieve FIËSTA 1.1 L
sportw. 70.000km. ’ 3.950,-
Hamerstr. 39, Heerlen.
Te k. Ford FIËSTA t.BO,
APK gek. '90. Pr. ’ 2.600,-.
Tel. 045-210909 na 18.00u.
Tek. Ford TAUNUS 1600 t.
'80, bijna nw.st. Tenelenweg
30, Voerendaal.
Automatic Ford SCORPIO
2.0 CL, kl wit, ca. 75.000km,
stuurbekr., ABS, radio-cas-
sette, optimale cond. spec.
prijs, inruil mogl. Autobedrijf
Boschker, Heerlerweg 67
Voerendaal. 045-751605.
Te k. Ford TAUNUS weg. o-
vercompl. APK 2-5-90.

’ 500,-. 045-259781.
Te k. Ford ESCORT station-
car 1300, 3-drs, '81, APK
'90, ’ 4.650,-. 045-316940.
Part.b. aan FORD Sierra 1.8
bwj. '85, 1e eig. 65.000 km.
pr. ’ 12.750,-045-442125.
Te k. HONDA Accord au-
tom., m. zeer goede motor
en bak, '80, APK '90,

’ 1.150,-. Tel. 045-323178.
Sport MAZDA 323, 15 motor
7-'Bl, nw. model, APK 7-'9O
i.z.g.st. pr. ’4.650,-. Tel.
045-319328.
Te k. Opel RECORD Berlina
diesel, '78, gek. t/m 7-'9O,
’2.200,-. Inr. mog. na 17.00
uur tel. 045-270117.
Te k. Opel CORSA, bwj. '85,
12 S TR, APK-5'90, km.st.
54.000, i.z.g.st. 045-228469
Te k. OPEL Kadett 1.2 S wit
met sunroof, bwj. dcc. '83, i.
z.g.st., APK t/m sept. '89,
045-252108.
Te k. ASCONA bwj.'76, vr.pr

’ 1.000,-. Hoofdstr. 252,
Hoensbroek.
Te k. Opel MANTA 2.0 S, i.z.
g.st, bwj. '76, APK 4-'9O, kl.
wit. Tel. 045-221482.
Te k. Opel KADETT D, bwj.
1980, 4 drs., blauw met.,
Hoeve 41, Spaubeek.
04493-4373
Te k. mooie Opel KADETT,
bwj. '87, kl. antraciet. Tel.
045-443287.
Te koop PEUGEOT 305
Break, bwj. '83, grijs kent.
Tel. 045-220580.
Te k. PEUGEOT 305 SR
break, 5-drs., '81, i.nw.st.,
LPG, APK '90, ’3.250,-.
Tel. 045-323178.
Te k. RENAULT 18 GLS
stationcar, 5-bak, bwj. '82,
APK. Tel. 04490-27465.
Te k. VW KEVER gedeelt.
gerest, en uitgeb., pr.

’ 1.200,-. Tel. 04455-1227.
Te koop VW GOLF LS type
'79, APK juni '90, ’1.850,-.
Tel. 045-720951.
GOLF 1.6 met kat., 3-drs.,
bwj. 11-'B7, div. extra's,
sportint., schuifdak enz., vr.
pr. ’ 19.500,-, mr. en financ.
mog. Tel. 045-414659.
Te k. VOLVO 244 GL, eind
'78, LPG, APK, als nw. Tel.
04490-36860.
VOLVO 343 type '80 (scha-
kel) APK tm juni '90,

’ 1.850,-. Tel. 045-720951.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.

AUTOBEDRIJF E. Custers.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan: Mercedes
200 W 124, t.'B6, verl. sport-
velgen, alle extra's. BMW
5201183 m. stijl, alle extra's.
’13.500,-. Audi 200 I plus
105 E '81 en '80 ’3.900,-
-en ’7.900,-; BMW 320 6
LPG, sportw. t'Bl ’ 5.900,-;
Volvo 340 GL Alt t.'79 geh.
nw.st. ’ 2.900,-; Golf diesel
t. '80 in nw.st. ’ 4.500,-; 5 x
Golf 1600 autom. schakel
'77, '78, '79 va ’1.000,-;
Fiat uno 55S t. '86 ’ 9.000,-;
Mitsubishi Galant '1.6 GL
LPG t. '82 ’3.900,-; Peu-
geot 305 t. '81 ’1.700,-;
Fiat Ritmo 75 CL t. '84
’4.900,-; Opel Manta 20
GTE aut. t. '80 i.z.g.st.

’ 6.900,-. Opel Manta i 200
uitv. t.'79 ’5.900,-; Toyota
Carina t. '80 ’ 2.400,-; Fiat
Ritmo 75 CL t. '80 ’ 1.900,-;
Alfa Sprint t.'B2 ’4.900,-.
Audi 80 CL diesel, nw. motor
t.'B3 ’ 6.750,-. Talbot Sam-
ba LS t.'B3 ’2.900,-. Zas-
tava Yugo t. '84 ’2.900,-.
2x Datsun Cherry t'Bl, '82
v.a. ’2.700,-. 2x Renault
18 TS Stationcar t.'Bo '82

v.a. ’2.900,-. BMW 320 t.
'76, sportvlgen ’ 1.700,-.
Skoda 120 LS t.'B4
’1.900,-. Ford Escort 2000
RS t.'79 ’2.900,-. Alfa Al-
fetta t.'79 ’1.900,-. Opel
Rekord 20 S, LPG t.'79.
’2.200,-. Ford Fiësta t.'79
’2.100,-. Volvo 345 DL t.
'81 ’ 3.900,-Honda Accord
t.BO aut. ’ 2.100,-. 2x Simca
1307 t. '80 ’ 1.200,-. Allegro
t.'77 ’ 900,-. Ford Escort '79
’2.100,-. 2x Honda Civic t.
'82 ’4.900,-. Opel Manta
1900 HB t'Bo ’3.900,-. VW
Polo t'7B ’1.700,-. Citroen
GS t. '81 ’1.500,-. Opel
Ascona 1.2 t.'79 ’2.600,-.
Div. goedk. inruilers. Alle
auto's met APK, tevens alle
reparaties. Geop. ma t/m vr.
10.00-19.00 uur, 's zater-
dags tot 17.00 uur. Inruil en
financiering mogelijk.
Opel KADETT D bwj. type
'80; Daihatsu tylini-Van 55
wide, bwj. '83; Daihatsu Van
Charade Diesel '85; Inno-
cent! 90 L '80; Alfa Sud 1300
S '79; VW Golf 1100 '77;
Honda Civic bwj. '81. Kissel
42, Heerlen.
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'BB; Seat Malaga 1.2
GLX '86; Seat Malaga'l.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 130076; 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 .
Wij betalen de hoogste
PRIJS voor uw auto met vrij-
waring bewijs. Bel. 045-
-462441.
Opel Kadett Caravan diesel
5-drs '87; Kadett 1200 '85;
Ford Escort 1600 CL '86;
Ford Escort 1100 Bravo '86
en '85; Ford Scorpio 2.0 i GL
'85; Ford Sierra 1600 4-drs.
'86; Ford Sierra 1600 3-drs,
LPG, '85; BMW 316 5-drs.,
5 versn. 86; Opel Rekord
2.0 '80 ’ 3.500,-; Ford Tau-
nus 1600 '81; Fiat Ritmo 83
’4.750,-. Auto's met Bo-
vaggarantie. Inruil en finan-
ciering. APK-keurings-
station. Autobedrijf Stan
WEBER, Baanstr. 38
Schaesberg. 045-314175.
Te k. PEUGEOT 505 break
bwj. '84, APK-gek. tot '90,
’6.750,-. event. mr. mog.
Te bevr. 045-456823.

Sloopauto's .
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Wij kopen alle loop-, sloop-

len SCHADEAUTO'S tevens
gratis ophalen tev. RDW
vrijw. bew. C. Korf er 045-

-1751807.

Bedrijfswagens
Bedrijfsauto's: Ford ES-
CORT verhoogd dak, diesel,
5 versn. kl. wit, bwj. '85, op-
timale cond.; Citroen El5,
diesel, kleine bestel, kl. wit
'86; Fiat 127 Van stationcar
model, kl. wit '85, gr. kent.;
Mazda 1600 E bestel bus m.
83 met LPG; Renault 4F6
lang combi '82, blauw. Inruil
mogelijk. Autobedrijf Bosch-
ker, Heerlerweg 67 Voeren-
daal. Tel. 045-751605.

Terugname van financ.bank
DAF 1100 m. meubelbak en
hydraulische laadklep. Bwj.
'81, ’13750,- mcl. BTW.
Emly H.0., tel. 04490-
-23738 Of 04498-54510.

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.

Auto onderdelen en accessoires

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

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

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045-7 .6951

Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -
auto-onderd. 045-224123.

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

Motoren en scooters
Te k. HONDA XL 250 CC Of
te raod vr.pr. ’ 1.200,- en
kenteken. Boschstr.l,
Brunssum. Tel. 045-272001

Te k. HONDA CB 250 RS,
opknapper, vaste pr,
’400,-. Tel. 045-215329.______ „ ,

(Bromfietsen
PUCH Maxi nu vanaf
’72,50 per maand. Brom-
fietsspecialist Math Salden,
Limbricht.
OPA-omafiets; dames-, he-
ren-, cross-, kinderfietsen.
Tel. 045-257371.
FIETSEN: Gazelle, Batavus,
Rih-cove en kinder-oma-
fietsjes, fa. H.Plas en Zn.,
Schildstr. 36, Brunssum en
Mauritsweg 52 Stem.
Te koop TOMOS, bwj. '87, 5
versn. mcl. 1 jr. verzek. pr.
’1.050,-. Tel. 045-461048.

Div. gebr. RACEFIETSEN
en overjarige fietsen. Gebr.
Vespa Ciao snor en Puch
Maxi. Bert Rekers, Willem-
str. 85 Heerlen 045-726840
Te koop SCOOTER, Vespa
XL 50. Tel. 045-257090.
Te koop ZUNDAPP KS 50,
veel ace. in uitst. st. Pan-
nenborg 61 Hoensbroek.

Sport & Spel
Te k. wedstrijd TAFELTEN-
NISTAFEL. Tel. 045-
-270311.

Vakantie en Rekreatie
Te huur in bosachtige omg.
4-6 pers. ZOMERHUISJES
en stacarvans. Vrij ponyrij-
den en zwemmen. Tel.
05246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.
ZEELAND te huur Caravan,
vrij van 5 t/m 15 juli ’ 400,-
-en na 12 aug. Tevens app.
te huur. Tel. 01185-2978.
HARDERBERG-Overijssel
te huur weg. annulering, na
15-7 leuk 6-pers. vak.huisje
en ged. van boerderij, voll.
inger. met ktv. Prachtige
bosrijke omg. met fiets-en
wandelpaden bij natuurvij-
vers. Tel. 05235-1375.

CARAVAN te huur Opgla-
beek (B), gunstige prijs. Tel.
045-213812.
KANOVAREN in Ardennen
’37,50 md. bus en kano!
Elke zaterdag vertrek uit
Maastricht. Bel Edad Reizen
078-179777.
Bij particulier, 3 min. van
strand en Kurhaus. Grote
familiekamer ml. M.W.
Vermey, Middelburgsestr.
51 2587 CT Scheveningen.
070-545866
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Caravans/Kamperen
Te k. 6-pers. BUNGALOW-
TENT Walker en div. toebeh

’ 1.600,-04492-3181.

Te k. KIP Cavalier 3 tot 4
pers., i.z.g.st. Tel. 045-
-723499.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 50 et p/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.

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

50 et p/m

Een saai sexleven bestaat
voor ons niet!

Eroslijn: 06-320.321.22
'
m

50 et p/m
Echte sex kent geen tijd

River-Side-Club
5 meisjes ontvangen u in een sexy sfeer. E9afslag Echt/
Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak 100 m. voorbij camping

Maasterp. Open ma t/m vr van 14.00 tot 2.00 u.
Tel. 04755-1854.

Gezellig flirten en... (Geinig hè!)

Flirt-Box 06-320.330.01
Warme dagen, Hete meisjes, Korte rokjes 50 et/min.

Tieners 06-320.323.10

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

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

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

Tel. 045-311895.

I - - Q6-GAYCAFÉ

/_!____ amune
___ f^-__ nieuwe vrienden kennen die niet ver weg
f]tl i"l* kunnen wonen!
Er zijn ook 06-Gay cafés in de regio's:

B.A.G.D.
Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

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....Potten
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.

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.)

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.

Nieuw - Nieuw
Club Nirwana

Lisa en haar internationale
gastvrouwen.

Nieuwstr. 147Kerkrade.
Tel. 045-463323.

ma.-vr. 11-24, za. 11-18.
Als Hans van huis gaat

kleedt Ria zich al uit. Vlug
belt ze dat

Nummer
Alex. K0m.... je weet hoe ik

op je wacht
06-320.323.84 - 50 et p/m

$ÊÊÊ
Joyce

Proficiat met je 14e
verjaardag Marge!

Reageren op
advertenties onder
BRIEFNUMMER.

Stuur uw brief (voldoende
gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen en vergeet niet

links onder op de
enveloppe het nummer uit

de advertentie te
vermelden._ _ _

met Abraham
Tiny en Lloyd, Til en MaH

Minnie en Paul, Bep en M\
Ger, Frans, Jan, Lambe^Claus en Gerro

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Nobel escortservice
045-459597
Escortservice all-in
045-326191

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.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert

04950-42966.

Teleservice
Draai eerst 06-320 en dan
PORNO-LUISTERLIJNEN

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

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

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

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

NIEUW:
SEX'O'FOON AUTOMATIEK

04-320.320.11
Toets ofdraai je eigen

sexverhaal!

NIEUW:
SEX'O'FOON BOX

08-320.329.50
Metéón de beste sexbox

metmeisjes van de
Sex'o'Foon als operators.

HARRY'S GAY BOX
06-320.330.11

HOMOBOX
06-320.325.50

De tweegrootste
gayboxenl

PARTY-LINE
06-320.330.10

50etp.m. Méér info in de
nieuwste Gouden Gidsl k

Nieuw Escort
Het adres voor een lief
meisje bij U thuis v.a.

’ 100,- all-in
06521-27896.
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.

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

Tel. 045-718067.
Uit de slip gaan bij de
Steigerbox

06-320.325.16 lekker in alle
bochten. 50 et. p/m.

Heren!
Van harte welkom bij Wendy
va. 10.00 uur. 045-721759.

Privé en escort
045-220866 J

" 06-320.321.03 " JRetina Sexfoofi

’ 0,50 p/m j
Lijf Sex Box

waar meer gebeurt dan-
praten. Hier vinden zej

elkaar, heet en verlangen!
naar meer. Voor echte i

sex-contacten
06-320.324.90 - 50 et M

Nieuw! Nieuw! Nieuw! I
Volwassenen j

vinden elkaar ongestoorde
met de goede manier!

waarop volwassenen ds'
doen op de i

Box voor Volwassenen-
-06-320.326.88 - 50 et $

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Box voor

romantiek
en liefde. De naam ze.
alles. Grove gesprekke"
worden geweerd. Lief e'

romantisch zijn we op
06-320.326.37 - 50 et ga

Nieuw! Nieuw! Nieuw! I
Sex is niet verboden, rrtfj
voor romantiek en liefde!

er maar één nummer. (
de romantische l

knuffelbox
06-320.327.37-50 ctg!|

Nieuw! Nieuw! Nieutf! I
de kriebel
wiebelbox

Als je kriebels voelt enjj
zoekt wat om es lekker?
wiebelen, bel dan mete^06-320.327.88 - 50 et P_
l40 plus boxJHet leven begint pas Q<n

bij 40. Ook het sexleve"!
Ontdek de rijpere partner]

de 40-plus box.
Strikt voor volwassene^06-320.327.28 - 50 et$
De JarretelboX

Voor fijnproevers die
geraffineerd weinig moo'j

vinden dan 100% bloot, flzn 2 of met een gezellig *J06-320.326.27 ■ 50 et jüj
Rustig, ander*
gaat het veel tf

snel!
lErotifoon!

06-320.320.12
50 et p/m

Draaien, wringen en op'
neergaan, alleen of me

tienen bel de
Jojobox

06-320.325.36 50 ep/.
Peggy

en vriendinnen, ma-V-,
11 tot 19 u. 04490-743-j?

Diana Escort
Tel. 045-215113. J

Privéhuis Dia^■ Te1.045-213142
6 sexy meisjes aanwees
Kom eens kijken. U be^

van harte welkom^j
Sta je in de fik? moet *geblust worden, de i

Spuitbox
06-320.325.14

5 smeuig 50 c.p/m. Ji
Lekkere meid zkt sex-vri*j

" Sex-contact-HF
Bel 06-320.320.33 - 50J., Direct snel sexcontac'

50ct.p.m.
LI.V.E.-afspreek-lijnÜ!

" 06-320.320.55]
.1

Hete meisjes zoeken
sex-contact:

Tippel-box
50 et. p.m. 06-320.326^

Gay-
-3 Meeting-Point!

Lekkere boy zkt sexcon''
06-320.330.21 - 0,50/g.
i Voor Piccolo's

zie verder pagina 12

I = =1
" /ERVtCE RURftIEK [
FONTEINPOMPEN
en alle soorten sproeiers voor gm
grote en kleine waterpartijen, -j-

alsmede vijverfolie, filters,
koppelingen, slangen en flSpB-*^^k
verlichting uit voorraad.

HYDRAFLEX/NUTH Kathagen 4, tel. 045-243^

Dinsdag 4 juli 1989"4



R. van Duijn
lijsttrekker

van Groenen
Je eZ RDAM - De voorzitter van

fc> dgT'ansfractie van De Groenen
ft v gemeenteraad,
Upart-Uijn (46)-is door de iandelij-

Ïin_
~ via een schriftelijke stem-g ~ gekozen tot lijsttrekker.

viinX:Provo en ex-Kabouter Van
tai 2ls al sinds het begin van de ja-
Ie grest'g actief in voorlopers van
ie oo?fNe beweging. Hij verruilde
|e tiirt

1 in de jaren zeventig eni-
Éehe

J voor een bestaan als biologi-
ieerd ?rer in Groningen. In 1982
"tedov i an Duijn terug in de hoofd-

K uei.ke politiek.

ten v6te^ nooPt hij na de verkiezin-
gen i rde Tweede Kamer te kun-

voor een plaats op het
In dr

e ln en Haag. Nummer twee
Kuin op de Groenen-lijst zyn B.per en M. Bierman.

Opleiding
De werklozen die aan het projectdeelnemen krijgen een opleiding
voor het bewakingsdiploma. Dit in
combinatie met de ervaring die zij
op doen, maakt hun kansen op de
arbeidsmarkt groter. De Universi-
teit Twente (UT) begeleidt het pro-
ject om na te gaan welke effecten
deze vorm van bewaking heeft.

Beveiligingsbedrijven hadden aan-
vankelijk nogal kritiek op de En-
schedese aanpak omdat er sprake
zou zijn van oneerlijke concurren-
tie. Dat nu een vertegenwoordiger
van die bedrijven in de begelei-
dingsgroep van het project zit wijst
er op dat de bedenkingen tot het
verleden behoren, zo stelde hoofd-
commissaris IJzerman gisteren
vast.

Veto's
Gromyko was ook betrokken by de ge-
sprekken over de oprichtingvan de Ver-
enigde Naties, waarbij hij de eerste Sov-
jetambassadeur werd. In die eerste ja-

ren van de Koude Oorlog verwierf hij
daar de bijnaam „Mister Njet" wegens
25 opeenvolgende veto's. De Russische
politiek daarwerd wel eens omschreven
met „veni, vidi, veto" (ik kwam, ik zag,
en ik sprak mijn veto uit).
Daarna vervulde hij verschillende top-
functies op het ministerie van buiten-
landse zaken in Moskou. Maar ook een
korte „strafoverplaatsing" naar Londen
als ambassadeur was zijn deel. Gromy-
ko zou arbeiders van het ministerie van
buitenlandse zaken hebben ingezet bij
de bouw van een buitenhuis en de toen-
malige minister, Vysjinski, zag zijn kans
schoon om Gromyko dat onder de neus
te wrijven. Na de doodvan Stalin en het
daaropvolgende ontslag van Vysjinski
kwam Gromyko terug naar het cen-
trum. In 1957 - president Reagan was
nog acteur in Hollywood en Gorbatsjov
een schooljongen in Zuid-Rusland -werd Gromyko benoemd tot minister
van buitenlandsezaken. Eenjaar eerder
had hij ook zijn intrede gedaan in het
centraal comité van de communistische
partij, waarvan hij sinds 1931 lid was.

'Hardlimer'
Maar ook als minister van buitenlandse
zaken onder Stalins opvolger, Nikita
Chroesjtsjov, bleefzijn invloed beperkt.

Het bracht de Russische minister soms
in een pijnlijke positie. Tijdens de Cuba-
crisis in 1963 beweerde Gromyko in een
gesprek met president Kennedy dat er
geen Sovjetraketten op Cuba stonden.
De president had op dat moment de fo-
to's al in zijn lade liggen. Het wordt aan-
nemelijk geacht dat Gromyko inder-
daad niet op de hoogte was van de aan-
wezigheid van Russische raketten op
het Caribische eiland.
Een uitlating van Chroesjtsjov over
Gromyko, die al jaren de ronde doet, ty-
peert de verhoudingen het treffendst:
„Als ik Gromyko opdracht geef met zijn
broek naar beneden op een blok ijs te
gaan zitten, dan doet hij dat zonder te
dralen."

Onder het bewind van Leonid Brezjnev
groeit de invloed en het prestige van
Gromyko gestaag. Dit valt onder meer
af te leiden uit zijn benoeming tot stem-
gerechtigd lid van het Politburo in 1973.
Hij slaagt er dan ook langzamerhand in
de invloed van zijn ministerie, tot dan
toe duidelijk ondergeschikt aan de in-
ternationale afdeling van het centraal
comité, te vergroten.
Volgens Sjevtsjenko was de als „hardli-
ner" bekend staande Gromyko toch een
van de voorstanders van de détente met
de VS. Hij zou daar in het Politburo een

flinkerobber over hebben uitgevochten
met de toenmalige minister van defen-
sie, Gretsjko. De loopjongen van het
eerste uur besliste hetpleit in zijn voor-
deel. Hij ontpopte zich in de internatio-
nale politiek als een sluw pragmaticus
die alles voor zijn land overhad, maar
weigerde alles met een ideologisch
sausje te overgieten.

ANDREJ GROMYKO
legendarisch boegbeeld van de

Sovjetunie...

Kissinger roemdefeitenkennis van Andrej Gromyko

'Mister Njet': bekwame en sluwe pragmaticus
Van deredactie buitenland

£ERLEN - De man die de verper-
D ?.n .king werd van de buitenlandse
ziir. lek van de Sovjetunie, sloot in 1985
van Sfficièle loopbaan af als boegbeeld
dre n Sovjetunie naar buiten toe. An-
tenl romyko, 28 jaar ministervan bui-andse zaken, werd toen staatshoofd.*2e onder het toenmalige staatsbestel
jOfnamelijk ceremoniële post was de

°on op een schitterende carrière van
re-n minister die naar eigen zeggen „het
kon6!. moe was geworden". Gromyko
sle k zware t33* als gevolg van een
Uiet r geworden gezondheid fysiek
w=t meer aan. Zondag overleed hij in

°SKou.

tot autoriteit leek met de benoeming
President onaangetast, hoewel som-

8e waarnemers meenden dat hij hier-
hete,°P een zijspoor werd gezet. Binnen
n[ beleidsbepalende Politburo bleef hij
de "emin een van de invloedrijkste le-
een' an daaruit hield de „oude rot" als
Wa entor een oogje in het zeil. Het
den romyko geweest die enkele maan-
ha_ eerder nog Gorbatsjov persoonlijk
tar j

v°orgedragen als de nieuwe secre-
ö_»_ generaal van de communistischeIj*..
aj ds Gromyko president werd, gaf hij

_n meer gehoor aan deraad van
l9?7artsen diehem na een hartinfarct in
jj-. " baanden het kalmer aan te doen.
be j °°nde ook' Praktisch voor het eerst,
jetlfngstelling voor het leven in de Sov-
n.e le- Hij ging de straat op en infor-
ger6rde naar het wel en wee van de bur-
lan2 die hij eerder alleen in het buiten-'a had gediend.

Vo^yko's weg naar de top verliep
PolitSpoecug en snel, maar werkelijke
'7q *leke invloed was pas sinds de jaren
voe °0r hem weggelegd. Van blinde uit-
_nt*j!er van het buitenlandse beleid
kra /[lkkelde hij zich tot de drijvende
Van u achter de buitenlandse politiekC JetKremlin.

belandde hij in debuitenlandse

dienst. Het was deroerige periode waar-
in Staün een zuivering uitvoerde binnen
het ministerie van buitenlandse zaken
en het daarbij vooral had gemunt op
joodse diplomaten. De opengevallen
plaatsen werden opgevuld met jonge,
onervaren functionarissen. Gromyko
kwam terecht op de Amerika-afdeling
van het ministerie.
Korte tijd later stuurde de toenmalige
minister van buitenlandse zaken, Vjats-
jeslav Molotov, de jongeGromyko naar
Washington, waar hij in 1943, pas 34 jaar
oud, tot ambassadeur werd benoemd.Gromyko heeft ooit onthuld, zo wil deoverlevering, dat hij als diplomaat inWashington één raad van Josif Stalin
niet heeft opgevolgd. De Sovjetdictator
had Gromyko opgedragen ter verbete-
ring van zijn Engels regelmatig kerk-diensten te bezoeken, omdat volgens
hem dominees het beste Engels lietenhoren. Niettemin heeft Gromyko steeds
veel ontzag gehad voor Stalin en heefthij zich ook na diens verkettering nooitnegatief over hem uitgelaten. Kennis

Een voordeel voor Gromyko was dat hij
het absolute vertrouwen genoot van
Brezjnev, die de minister roemde om
zijn uitstekende geheugen en kennis
van zaken. „Regel de bijzonderheden
maar met Gromyko, die weet alles," zou
Brezjnev tijdens onderhandelingen

hebben gezegd. Maar ook westerse di-
plomaten staken hun bewondering voor
Gromyko niet onder stoelen of banken.
Zo stelde Henry Kissinger dat onder-
handelen met Gromyko zonder een
uiterst grondige feitenkennis gelijk
stond aan „zelfmoord".
Vanaf het midden van de jaren zeventig
is Gromyko's positie vrijwel onaantast-
baar. Bijna niemand in het Politburo
waagt het de oude rot in de diplomatie
over internationalezaken tegen te spre-
ken, zo signaleerde Sjevtsjenko.

binnen/buitenland

Initiatiefvan Enschede heeft belangstelling uit het hele land

Werklozen helpen politie
fti;SCHEDE - In het industriegebied van Enschede is officieel
. n project gestart voor de bewaking van bedrijfsgebouwen
ccn 1- w?r^ozen- Bij wijze van experiment gaan zij gedurenden jaar fungeren als „oren en ogen" van de politie. Tien vrou-
»_. i.

n negen mannen, in de leeftijd van 18 tot 30 jaar, nemen|aan het project deel.
_ Aïirl_lnnds' 's nachts en in de week-
iSat 9?aSurveilleren zij in een gebied
tra_n bedriJfsgebouwen telt. Be-
jchV.. 2Ü inbrekers of dieven, dan
Politi " ze via de mobilofoon de
bedrr m" ook alarminstallaties van
het h„ „__worden verbonden metj_a !°otdbureau van politie. De ex-
loor ewaking wordt aangegeven
ken n

grote Dorden. Hiervan moet
. aa_rifVentieve werking uitgaan.
W. l Pr°Ject, dankrijgt het een
laan H

nent karakter- In dat geval
F°or h ondernemingen opdraaien
Het ac kosten van de bewaking.
*>etrr*P-erimen_ wordt betaald door,»üh^nisterievan justitie dat 3,5 ton
»■ Mc»e verstrekt.

*

Aanleiding voor het bewakingspro-
ject is de toenemende criminaliteit
in het industriegebied. In 1987 wa-
ren er 600 meldingen van inbraak,
diefstal en vernieling. In de eerste
helft van 1988 was dat aantal opge-
lopen tot 800. De stijging van de
kleine criminaliteitleidde er toe dat
verzekeringsmaatschapijen verze-
keringen niet meer wilden verlen-
gen. Doel van het bewakingsproject
is de criminaliteit met 50 procent te-
rug te brengen.

Hoofdcommissaris P. IJzerman van
de Enschedese politie stelde maan-
dagvast dat de politie alsgevolg van
andere werkzaamheden niet in staat
is voldoende toezicht te houden in
het industriegebied. De oplossing
die overheid en bedrijfsleven nu in
Enschede hebben gevonden om het
hiaat in de politiezorg weg te nemen
zijn volgens IJzerman nieuw voor
Nederland. Uit het hele land bestaat
al belangstelling voor het Ensche-
dese initiatief.

Partij van
Uno krijgt
klappen

TOKIO -De rege-
ringspartij in Ja-
pan, de Liberaal
Democratische
Partij, heeft bij de
verkiezingen
voor de Tokiose
gemeenteraad,
een forse neder-
laag geleden. Be-
schikte deLDP in
de vorige ge-
meenteraad nog
over 63 van de 128
zetels, de door verschillende schai.
dalen in opspraak geraakte rege-
ringspartij komt nu uit op 43 zetels.
De socialistische partij stijgt daar-
entegen van 11 naar 29 zetels.

Schandalen
Het was de eerste gelegenheidvoor
de Japansekiezers om hun oordeel
te geven over de corruptie en sex-
schandalen, waarin de leiders van
de LDP zijn betrokken. Eerst moest
premier Noboru Takeshita vorige
maand aftreden wegens zijn aan-
deel in het zogenaamde Recruit
Cosmos beursschandaal. Onlangs

raakte zijn opvol-
ger, premier So-
suke. Uno, in op-
spraak, nadat
twee geisha's
hadden onthuld,
dat Uno hen
ruimschoots had
betaald voor ver-
leende sexuele
diensten.

Veeg teken
Een teken aan de wand was al de
tussentijdse verkiezingen in een
van de bolwerkenvan de LDP, twee
weken geleden, waar een vrouw van
de socialistische partij de kandidaat
van deLDP versloeg.

De uitslag van de gemeenteraads-
verkiezingen voor Tokio worden ge-
zien als een barometer voor de ver-
kiezingen voor het Hogerhuis, die
23 juliworden gehouden. Algemeen
wordt geloofd, dat als de LDP de
Hogerhuis verkiezingen verliest, de
regerende partij premier Uno laat
vallen en nieuwe parlementsverkier
zingen zal uitschrijven.

Gorbatsjov lijnrecht
tegenover Ligatsjov

in landbouwmalaise
Van de redactie buitenland

MOSKOU - De president en partij-
leider van de Sovjetunie, Michail
Gorbatsjov, heeft gedreigd land-
bouwfunctionarissen in zijn land te
vervolgen, als er geen verbetering
komt in de agrarische situatie.Dit
blijkt uit redevoeringen die afgelo-
pen vrijdag op een partijconferentie
zijn gehouden en zondag door het
persbureau TASS gepubliceerd.
In de Sovjetunie is al geruime tijd
spraske van een sterk stgneerende
landbouwproduktie. Bovendien
zou thans ongever 20 procent van de
agrarische produkten in pakhuizen
wegrotten of helemaal niet gebruikt
worden.
Uit de vrijgegeven teksten van de
redevoeringen blijkt dat Gorbatsjov
in de debatten lijnrecht tegenover
Jegor Ligatsjov stond, de conserva-
tieve verantwoordelijke in hetPolit-
buro voor landbouwzaken. Nadat
Ligatsjov tekst en uitleg had gege-
ven over het welen weevan de land-
bouw, zei Gorbatsjov dat het geen
zin heeft de schuld bij anderen te

leggen, aldus Tass
Het is bekend dat Gorbatsjov de
Sovjetlandbouw wil moderniseren.
Die is in handen van de staat, sinds
Stalin in het begin van de jaren '30
de boeren dwong te collectiviseren.
Maar de Sovjetunie is sinds die tijd
ook veranderd van een graanexpor-
teur in een importeur van nu onge-
veer 35 miljoen ton op jaarbasis.
De voedselsituatie in de Sovjetunie
leidt volgens Gorbatsjov tot sociale
spanningen. Een oplossing vinden
voor de problemen in de landbouw
is daarom een „economische kwes-
tie van de allereerste orde."
Een uitbreiding van de particuliere
sector in de landbouw is volgens
Gorbatsjov nodig. „Mensen die land
willen pachten en daarvoor plaatse-
lijk geen steun krijgen, kunnen zich
voor hulp altijd wenden tot de Sov-
jetleiding," aldus de president. „Zo-
lang tegenover het pachtsysteem
een verkeerde houding wordt aan-
genomen, kunnen de economische
verhoudingen op het land niet wor-
den veranderd."

Cynisch
Over het persoonlijke leven van de
stroeve staatsman is weinig bekend. Hij
werd geboren in 1909 in hetplaatsje Sta-
rye Gromyki (Oude Dondertjes) in Wit-
Rusland. Zijn ouders waren boeren. Hij
studeerde in de jaren dertig agronomie
en economie en kreeg in 1936 de graad
„kandidaat in de economie". Twintig
jaar later behaalde hij de titel doctor in
de economie.
Hij was getrouwd met Lidija Grinevitsja
en had twee kinderen, Emilija en Anato-
li. Emilija is historica en Anatoli is direc-
teur van het Afrika-intituut. Volgens
Sjevtsjenko leidde Gromyko een matig
leven en had hij een uitstekende band
met zijn vrouw. Zijn kinderen leken
hem wat minder te interesseren, zo
wordt gezegd.
Hoewel zijn bijnamen niet erg vleiend
voor hem zijn -."Mister Njet", „Stenen
Gezicht", „Grim Grom" en „Oude Don-
der" - en bijna allemaal te maken heb-
ben met zijn stugge, onverzettelijke en
veelal uitdrukkingsloze manier van op-
treden, had hij volgens intimi toch ook
emotionele trekken.
Zrjn humor, die hem wel eens ontzegd
wordt, lag op het cynische, soms zelfs si-
nistere vlak. Toen hem ooit werd ge-
vraagd naar wijzigingen in het Politbu-
ro, reageerde hij met een dunne glim-
lach: U weet hoe het hier is, zoiets als de
Bermuda-driehoek, af en toe verdwijnt
er iemand van ons.

Conclusie nota Gezondheidsraad:

'Nieuwe berekening
over gevolgen van
kernramp nodig'
Van onze correspondent

GRONINGEN - De gevolgen van
een kernramp van de omvang van
Tsjernobyl in een Nederlandse
kerncentrale moeten ook voor ons
land worden berekend. Dat staat in
de nota 'Herbezinning kernenergie'
van de Gezondheidsraad.

Na het ongeluk in 1986 met de Rus-
sische kerncentrale by Tsjernobyl
heeft de regering besloten tot een
aantal studies over kernongevallen.
Eén van die studies werd verricht
door het Energieonderzoek Cen-
trum Nederland (ECN) in Petten.

Deze stelde dat bij een nieuwe kern-
centrale de kans op een ongeluk van
eenzelfde omvang als Tsjernobyl
zeer klein is en daarom buiten be-
schouwing gelatenkan worden.
De Gezondheidsraad schrijft in haar
nota het nieteens te zijn met het EC-
N.ij de herbezinning over de toepas-
sing van kernenergie in Nederland
zou ook rekening gehouden moeten
worden met een ongeluk waarbij
tien procent van de radioactieve in-
houd van dekerncentrale vrij komt,
vergelijkbaar met de Tsjernobyl-lo-
zing.
Volgens de Gezondheidsraad heeft

het ECN te weinig aandacht gege-
ven aan de invloed van het mense-
lijk handelen op het optreden van
een kernramp. En dat terwijl bij
voorbeeld het ongeval met de kern-
centrale te Harrisburg in 1979 heeft
aangetoond dat de opvatting van
veiligheid, zoals die heerste bij zo-
wel de leiding van de centraleals de
overheid, heeft bijgedragen tot het
ongeval. Ook bij het ongeluk met
het ruimteveer Challenger in 1986
heeft de organisatie van het ruimte-
vaartbureau NASA in belangrijke
mate bijgedragen aan het technisch
falen.

'Sluimerend'
De Gezondheidsraad spreekt in dit
verband over sluimerendefouten in
de organisatie, die bij een ongeval
de situatie eerder zullenverslechte-
ren dan verbeteren. Het is volgens
de Gezondheidsraad niet mogelijk
de kans op menselijk falen te bepa-
len. Misschien kan dat wel nooit.
Daarom zyn uitspraken over kleine
kansen op ongelukken twijfelach-
tig. Daar komt nog by dat uitkom-
sten van technische berekeningen
grote onzekerheden vertonen.

Wie gelooft dit nu? Foto's liegen echter niet. Deze opname vertelt het
verhaal van een hulpvaardige chimpansee, Judy genaamd, die de

kleine Tracy liefdevol defles geeft. Judy is het lievelingsdier
van de oppasser van een dierentuin in het Engelse Southam, Tracy is

het dochtertje van de oppasser.

(ADVERTENTIE)

3 WEKEN BUNGALOWYAKANTIE'
VOOR DE PRIJS VAN 2?

Nog niets geregeld voor deze zomervakantie? Dan is F^__^___i Wanneer begint üw vakantie?
dit uw laatste kans! Kom naar het kompleet ver- M0Jfcj 1 Deze Vendorado voordeelaktie geldt voor loohorst en Weerter-
nieuwde Loohorst of het waterrijke Weerterbergen, JWM bergen, uitsluitend voor onderstaande perioden van 3 weken:
de twee luxueuze Vendorado bungalowparken in VW4 ____4 V. 28.
ons eigen Limburg. Midden in de mooie natuur, met RJ \ jj!2 1S_volop subtropische waterpret, gezellige restaurants mtffStf^tfi 28 juli t/m 18 augustus
en veel sportieve aktie. En 't allermooiste: als unu R^IICIIkIJ I Ik% 4 t/m 25 augustus
voor 2 weken boekt, krijgt ude derde week er j|Éj,ÉjCÉ|i| Boek nog deze week bij V&D, ABN Bank, D-Reizen, Arke, Toer-
gratis bij! - HS-BiS koop, Rottink of de grote postkantoren. Óf bel direkt Vendorado!

Geldt niet voor reeds geboektevakanties.

\ienß6imdo
Bel voor informatie enreservering: 020-6656565
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
17.00 Het geheim van de zwarte

draak. Serie over de ongelooflijke
reis in de 17e eeuw van een expeditie
op weg naar de Chinese rivier, de
Zwarte Draak. Afl. 1: De adelaars van
de steppen.

18.00 Kijk TV. Populair wetenschap-

pelijk programma.
18.24 De eerste de beste. 13-delige

serie. Hoogtepunten uit acht jaar De
eerste de beste. Presentatie: Joost
Cohensius. (herh.)

18.52 Dierenmanieren. Programma-
serie over mens en dier. Presentatie:
Martin Gaus en Leonie Sazias.

19.27 Zomerparade. Muziekporo-
gramma vanuit attractiepark Walibi in
België. Presentatie: Peter Teekamp.

20.00 (TT) Journaal.
20.28 Dierenbingo. Spelprogramma

vanuit de Beekse Bergen.. Presenta-
tie: ünda de Mol.

22.05 TROS Aktua. Actualiteitenru-
briek.

22.35 (TT) Klein Londen, klein Ber-

lijn. 7-delige serie over de lotgevallen
van het geslacht Sierens, voor en tij-
dens W.O. 11. Afl. 1.

23.40-23.45 Journaal.

Duitsland1
09.45 ZDF-info Gesundheit. Gezond-

heidstips.
10.00 Tagesschau Tagesthemen.
10.23 Filmfest München 1989.

(Herh.)
10.55 Spiel ohne Grenzen. (Herh.)
12.25 WISO.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.25 ""Teletekst-overzicht.
13.45 Tagesschau.
13.50 Die Jagd nach dem Pferde-

dieb. Amerikaanse speelfilm uit 1969
van Robert Totten met Michael Shea,
Ben Johnson, Carroll OOonnor e.a.

15.20 Sinha Moca - die Tochter des
Sklavenhalters. Braziliaanse serie.

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

16.45 Tour de France. 4e Etappe:
Lüttich - Wasquehal. Verslaggevers:
Jürgen Emig en Herbert Watterott.

17.15 Tagesschau
17.25 Die schönsten Autos der Welt.
17.30 Die Rückkehr zur Schatzinsel.

Jeugdserie. Afl.: Die Karte.
18.15 Ausschnittweise Kleinkunst.

Met Andreas Giebel.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und heute. Actualiteiten.
18.52 Simon & Simon. Serie. Afl.:

Zwei Brüder und eine kühle Blonde.
19.58 Heute im Ersten.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 ""Die Goldene I - ARD-Fern-

sehlotterie. Amusementsprogram-
marond de 4e trekking vande tv-lote-
rij. Presentatie: Max Schautzer. Aan-
sl.: Tagesschau.

21.00 Kontraste.
21.45 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Die zweite Mrs. Ewing.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Die geliebte Stimme. Tv-spel
van Jean Cocteau met Sabine Sinjen.

23.45 Tagesschau.
23.50-23.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

-^-—.—---—--.________—____ " Michael Lesch, Siegfried
Wischnewski, Elisabeth
Volkmann en Bettin Spier
in 'Ein Heim für Tiere'.
(Duitsland 2-17.45 uur)

Duitsland 2
Zie Duitsland 1
13.15 Neues Denken - alte Geister.
Documentaire serie. Afl. 8: Abschied
von der Wissenschaft, (herh.)

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

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

Mummenschanz.
15.50 Der Stein des Marco Polo. Se-

rie voor de jeugd. Afl.: Durchgefallen.
Met Nicola di Pol, Chiara Dorado,
Giuseppe Tonini e.a.

16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.
Presentatie: Dirk Chatelain.

16.30 Alice im Wunderland. Teken-
film naar het boek van Lewis Carroll.
Afl.: Das beleidigte Gemüse.

16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.10 ""Tele-lllustrierte. Actualitei-

ten, sport en amusement.
17.50 Ein Hein. für Tiere. Duitse se-

rie. Afl.: Arco in Gefahr. Met Siegfried
Wischnewski, Bettina Spier e.a. (on-
derbroken voor: Mem Butler und ich.
Duitse serie. Afl.: Nachtfahrt. Met Vol-
ker Brandt en Günther Jerschke.

18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.25 Die Reportage. Trommeln für

Allah. Documentaire over Arabieren
die in Israël zijn opgegroeid en aldaar
wonen.

20.00 Wagnis der Liebe. Engelse tv-
film van John Hough naar het boek 'A
Hazard of Hearts' van Barbara Cart-
land met Diano Rigg, Edward Fox,
Christopher Plummer e.a.

21.30 Heute-journal.
22.00 Die Palastinenserin. Tv-spel

van Joshua Sobol met Petra Fahrnln-
der, Dinah Helal, Christa Wettstein
6 3

00.20-00.25 Heute.

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

■ = zwart wit programma

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

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

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

België/TV 1
17.00 Flipper. Amerikaanse jeugdse-

rie. Afl.: Flippers Odyssee (3).Terwijl
Flipper herstelt van zijn verwondin-
gen na een gevecht met een alligator,
is Bvd ontroostbaar over het verlies
van zijn troeteldier. Porter Ricks en
Sandy willen hem afleiden met een
vistochtje.

17.25 Jukebox.
17.30 Webster. Amerikaanse serie.

Afl. 3: Katherine's zwanezang.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie, (herh.)
18.05 Het gebeurde hier. Vandaag:

De kruisvader. David Davidse vertelt
een verhaal dat, naar men zegt, echt
gebeurd zou zijn ergens in het Pajot-
tenland. (herh.)

18.15 Carlos en Co. Magazine waarin
poppen vertellen wat kinderen willen
weten. Vandaag: Ali Baba, een iglo;
waarvoor dient een hefboom; een
zoogdier?; wat is sioleren?; liedje,
(herh.)

18.35 De kleinste zwerver. Canade-
se jeugdserie.

19.00 Levende aarde. Engelse docu-
mentaireserie van David Attenbo-
rough over het ontstaan van de aarde
en het aardoppervalk. Afl. 11: Bak-
oven van de woestijn (1). De verken-
ning van de woestijn begint in de Sa-
hara. Rotstekeningen van dieren heb-
ben bewezendat niet zo lang geleden
hetklimaat er heel anders was.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische tv-serie.

Danny betreedt het pad van de kleine
misdaad.

20.25 Margriet. Talkshow van Mar-
griet Hermans vanuit de North Sea
Vacht Club in Oostende.

21.35 Hercule Poirot. 10-delige En-
gelse serie. Afl. 1: Verdwijning in Cla-
pham. Met David Suchet, Hugh Fra-
ser, Philip Jachson e.a. De rijke Mar-
cus Waverly huurt Poirot in om zijn
3-jarig zoontje te beschermen tegen
ontvoerders. Ondanks alles wordt het
kind toch gekidnapt. Poirot beseft dat
slechts een naaste familie-relatie de
dader kan zijn.

22.30 Nieuws. Aansl.: Ritverslag Ron-
de van Frankrijk.

22.50 De Kolderbrigade. Komische
serie van Romain De Coninck. Afl. 1:
Zot Lowietje. Met Romain de Co-
ninck, Ivonne Delcour, Gaston Berg-
hmans e.a. (herh.)

23.20-23.25 Coda. 'Om dit' van Mas-
senet - J. Roux, uitgevoerd door het
Trio Herman Roelstraete.

België/TV 2
15.30-17.00 Ronde van Frankrijk.
Rechtstreekse reportage van de
etappe Luxemburg-Spa-Francor-
champs (omloop). Commentaar:
Mark Vanlombeek en Mark Uytter-
hoeven.

19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Su-
san verdenkt Glen ervan een verhou-
ding met Maria te hebben. Beryl be-
wijst dat ze op zakengebied niet moet
onderdoen voor Doug.

19.23 Superkat & supermuis. Teken-
filmserie.

19.30 Nieuws.
20.00 Comedy Capers. Komisch film-

pje. Afl.: De bruiloft.
20.15 Uitzending door derden. Pro-

gramma van de Socialistische Om-
roep.

21.00-23.00 Star Festival Knokke-
Heist 1989. Rechtstreekse uitzen-
ding van het festival waarin gerenom-
meerde sterren veelbelovende jonge
performers uit hun land voorstellen.
Vandaag: Frankrijk. Christiane Le-
grand presenteert Frédéric Berthelot
en Leslie. Presentatie: Marleen
Gordts. (Gelijktijdig in stereo via BRT
1-radio.)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13,00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.00 Studio Sport. 1. Rechtstreeks
verslag van de vandaag te rijden
etappe in de Tour de France. 2.
Rechtstreeks verslag van de te spe-
len wedstrijden op Wimbledon. Com-
mentaar: Heinze Bakker en Marcella
Mesker.

18.20 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.30 Sesamstraat.
18.45 Malvira. Belgische poppense-

rie.
19.00 Studio Sport. 1. Samenvatting

van de gespeelde wedstrijden op
Wimbledon. 2. Samenvatting van de
vendaag gereden rit in de Tour de
France.

19.52 Verhalenvertellers.Afl. 1: Willy
the Wisp.

20.00 Journaal.
20.29 Van gewest tot gewest. ORe-

gionaal nieuws.
21.05 Shlomo Mintz speelt Ravel.

Sonate voor viool en piano in g.
m.m.v. de pianist Paul Ostrovsky.

21.30 Nederland is bijna klaar. Do-
cumentaireserie. Afl.: Veengebieden
en zandgronden.

22.30 Journaal.
22.40 Studio Sport: Tennis.
23.10-23.15 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Shlomo Mintz speelt Ravel. (Nederland 3 - 21.05 uur)

RADIO
Radio 1: 95 3 en 100 3 mHz 747 kHz (402 mi en
1251 kHz 1240 mj
Radio 2: 92.1 en 88 2 mHz Ivan 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenclers Radio 1;
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98 7 en 94 5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 mj en 891 kHz (337 mj
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m 1540 kHzj. FM 22 36 en 39 193 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 mHzi -KG 49 26 m (6090 kHz;
WDR 4: 93.9 en 91 9 mHz

Duitsland 3 West
15.30 Teletekstoverzicht.
15.55 Baron Münchhausen. Tsjechi-

sche jeugdfilm over de beroemdste j
leugenaar van de wereld.

17.15 Australien-Express. 10-delige!
Westernserie. Afl.: Die Heiratsver- j
mittlerin. ■

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde, j
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal j

magazine met nieuws en sport.
20.00 Italienische Reisen. 5-delige ;

serie. Afl. 1: Eine Strasse in der Ge- ;
schichte - Abteien in Piemont.

20.45 Wir toten, was wir lieben. j
9-delige informatieve serie over be- ;
schermde dieren en planten. Afl. 2:31 ;
Tiger.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 DDR-Profile. Prof. Friedrich- !
Karl Lindenau, hartchirurg.

22.30 Gaste in Bayern. Toeristisch i
programma. Afl.: Passau.

22.50 Die Wiederkehr von Sherlock j
Holmes. 7-delige Engelse detective-i
serie. Afl. 2: Die Internatsschule. Met !
Jerremy Brett, Edward Hardwicke, j
Colin Jeavons e.a.

23.45 Plattenküche. Frank en Helga j
serveren hits. (herh.)

00.30-00.35 Laatste nieuws.

" Sabine Sinjen in 'Die ge-
liebte Stimme'. (Duitsland 1 -
23.00 uur)

België/RTBF 1
15.30 Overname Télé 21. 18.00 Vaca-
turebank. 18.15L'écran des vacances.
Tekenfilms met o.a. Jimbo Jet, Mada-
me Peppernote, L'école hantée en
Alex. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir.
Waalse actualiteiten. 19.25 Uitslagen
lotto en joker. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.00 Wielrennen: Tour-ritver-
slag: Luik - Wasquehal. Verslaggever:
Frank Baudoncq. 20.10 Contacts. Tips
voor veilig wegverkeer. Vandaag:

Slechthorende bestuurders. 20.15 Les
sentiers du monde. Vandaag: Triathlon.
Presentatie: Philippe Lambillon. 21.25
Services secretes. 6-delige serie over
spionage. Presentatie: Omar Sharif.
Afl. 5: De K.G.B. 22.20 Laatste nieuws
en weerbericht. 22.50-00.20 Léonor
Fini. Belgisch filmportret uit 1987 van
Chris Vermorcken over de surrealisti-
sche schilder Léonor Fini en zijn
katten.

België/Télé 21
15.30-17.00 Wielrennen. Rechtstreek-
se reportage van de Tour de France,
met de rit: Luik - Wasquehal. Verslag-
gevers: Theo Mathy en Frank Bou-
doncq. 19.30-20.00 Journaal met si-
multaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht.

TV5
16.05 Beau et chaud. Zomeramuse-
ment. 17.05 Nouveau monde. Actuali-
teitenmagazine. 18.10 Récréation.
Jeugdprogramma. 18.30 Les aiguilla-
ges du rêve: Jongerenmagazine. Afl.:
Nostalgie en snelheid. 19.00 Des chif-
fres et des lettres. Spel. 19.30 30 mil-
lions d'amis. 20.00 Le grand échiquier.
22.00 Journal Télévisé. 22.35 Buisson
ardent. Drama. 23.50 La chance aux
chansons. 00.30-01.00 Papier glacé.

televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NCRV
15.29 James Herriot. Engelse serie.

Afl.: A Setting of Accounts. Siegfried
organiseert een campagne om geld
te krijgen van slecht betalende boe-
ren. Zijn plan lijkt te slagen...

16.15 Entree. Cultureel magazine,
(herh.)

17.05 Liever sportiever. Sportpro-
gramma, (herh.)

17.30 Journaal.
17.40 Kay O'Brien. Amerikaanse zie-

kenhuisserie. Bij een van haar eerste
operaties krijgt chirurg Kay O'Brien
zware kritiek te verduren van haar
collega Dr. Mark Doyle. Ook privé
heeft Kay hef niet gemakkelijk.

18.28 De Gummiberen. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Tummi de Tovenaar, (herh.)

18.51 Alex. Tekenfilmserie.
19.00 Journaal.
19.16 Zo vader zo zoon. Spelpro-

gramma gepresenteerd door Gerard
van den Berg.

19.42 (TT) Ja, natuurlijk extra. Na-
tuurprogramma.

20.13 Kevin. Serie speelfilms over
mensen in de knel. Vanavond: Trap-
ped in silence. Amerikaanse tv-film
van Michael Tuchner met Marsha
Mason, Kiefer Sutherland e.a. De 16-
-jarige Kevin Richter heeft ooit beslo-
ten om nooit meer te praten. Thera-
peute Jennifer Hubell heeft zichzelf
tot doel gesteldKevin te bereiken. De
oorzaken van zijn zwijgen op te spo-
ren en hem zo mogelijk weer aan het
spreken te brengen.

21.45 Hier en Nu. Actualiteitenrubriek.
22.15 Dertien persoonlijke ontmoe-

tingen. Vandaag: Ds. G.H. Schouten
uit Rozenburg over Petrus.

22.30 Journaal.
22.40-23.21 De Geers generale. Ont-

moetingen in de lounge van Kasteel
Oud-Wassenaar.

" Patricia Kalember in 'Kay O'Brien'. (Nederland 1 - 17.40
uur)

Duitsland 3 SWF
08.30-09.30 Telekolleg 11. Cursus wis- j

kunde.
15.30 Tips voor werkzoekenden.
16.00 Der Untergang von Pompeij. i

Amerikaanse speelfilm uit 1935 van i
Ernest B. Schoedsack met Preston
Foster, Basil Rathbone, John Wood i
e.a.

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde,
(herh.)

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Tiere in Spanien. Natuurfilmse- i

rie. Afl.: lm Park der Baren.
18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:

Wie ein Vogel.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.

Aansl.: Europabrücke.
19.30 Einer, der aus der Holle kam.

Reportage over de gevolgen van de
explosie op het booreiland Piper Al- j
pha in de Noordzee.

20.15 Reisewege zur Kunst: China.
Shanghai und seine Region. Docu-
mentaire over Chinese kunst en cul-
tuur in de havenstad Shanghai.

21.00 Südwest aktuell.
21.15 Minnie und Moskowitz. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1971 van John
Cassavettes met Gena Rowlands,
Seymour Casel, Val Avery e.a.

23.05 Die Kreuzzüge. 13-delige docu-
mentaire serie. Afl. 11: Ein Gebannter \
erobert Jerusalem.

00.05 Tips voor werkzoekenden.
00.35-00.40 Laatste nieuws.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 «Lassie. Afl.: Der kleine
Skunk. 09.35 Pixi im Wolkenkuckucks-
heim. Afl.: Der Schatten. 10.00 SAT 1
Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.: Der
richtige Mann. 10.50 Teletip Haushalt.
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 lm Prater
blüh'n wieder die Baume. Oostenrijkse
komedie uit 1958 van Hans Wolff met
Gerhard Riedmann, Nina Sandl, Jo-
hanna Matz e.a. Aansl. Tekenfilm.
13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop.
Adnsl.: Programma-overzicht. 14.05
Kimba, der weisse Löwe. Afl.: Keine
Feier ohne Eier. 14.30 BLassie. Afl.:
Die Zwillinge. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
Wo steekt Scotty? 15.50 Teletip Natur.
16.00 ■ Pat und Patachon. Afl.: Zwei
schone Fürstenkinder/Das hustende
Pferd. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Bonanza. Afl.: Etwas mehr als
Politik. Aansl. tekenfilm. 17.35 SAT 1
Bliek. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Space - der Mensen greift nach
den Sternen. Miniserie. Afl.: 13. 18.45
SAT 1 Bliek 19.00 Glücksrad. 19.30
Cannon. Amerikaanse politieserie van
John Badham. Afl.: Das siebente Op-
fer. 20.25 SAT.I Wetter. 20.30 Special
Squad. Australische misdaadserie van
Tim Burstall. Afl.: Das einzige Kind.
21.25 SAT.I Bliek. 21.25 SAT.I Bliek.
21.30 Wo bitte, geht's zur Front. Ameri-
kaanse komedie uit 1970 van Jerry Le-
wis met Jerry Lewis, Willie Davis, Jan
Murray e.a. 23.10 SAT.I Bliek. 23.20
Verrat in Belfast. Amerikaanse speel-
film uit 1979 van Toni Luraschi met
Craig Wasson, Sterling Hayden, Patri-
cia Quinn e.a. 01.20-01.30 Program-
ma-overzicht.

SSVC
12.30 For school: Science - start
here!

12.45 For schools. Zigzag. Afl.: Wor-

-13.05 Children's SSVC. Gran.
13.15 Playbus. The Playgroup Stop.
13.35 Give vs a club.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Wimbledon '89. Achtste dag
van de tenniskampioenschappen.

15.10 The Snorks. Animatieserie.
15.30 Young Krypton. Quiz.

17.50 Home and Away. Serie.
18.15 Look Stranger. Serie. Afl.: Bi

ter.
18.40 News and Weather.
18.55 Brian Conley - This Way "Nieuwe comedieserie.
19.20 Brush Strokes. De laatste a>

vering van deze komische serie.
119.50 Brookside. Serie.
20.35 The 'Slap' Maxwell SM'

Nieuwe serie.
21.00 Take me Home. Nieuwe ser*
22.00 News and Weather.
22.30 TheTwo Mrs Grenvilles. Se<

Afl. 2.
00.05-01.05 Wimbledon '89 Mate*

the Day. Hoogtepunten van de *"daag gespeelde wedstrijden.

Radio 2

(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Radio-
journaal. 9.04 De muzikale fruit-
mand. 10.04Vrouwzijn. 11.03 Een
dag op stap met... 12.04 Lunchti-
me-magazine. 13.04 Tijdsein.
13.30 Als mensen veranderen.
14.04De plantage: Gezicht 0p... de
Waal. 16.04 Ischa. 19.03 Plantage
magazine. 20.00-07.00 Zie Radio
1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.00-24.00; De Verrukkelijke Dinsdag. 6.02
Holland wordt wakker! 9.04 Rigter.
11.04Angelique. 12.04De Steen &

Been Show. 14.04 Twee meter de

" lucht in. 16.04 De verrukkelijke vijf-
i tien. 18.03 Driespoor. 19.04 Dub-
i bellisjes. 20.04 Popkrant. 21.04
i Vuurwerk. 22.04 Poppodium.
I 23.03-0.00 Tracks.

Radio 4
7.00 Nieuws. 7.02 Een goede mor-gen met Marijke Hoving. (8.00
NJeo_sJ 900 Continu klassiek.1100 Concertzaal: Radio Philhar-monisch Orkest met piano. 12.30
Nieuwe klassieke platen. 13.00
Nieuws. 13.02 De klassieke top
tien. 13.30 Belcantorium: SvandaDudak, opera van J. Weiberger.
16.00 Het Kunstbedrijf. 17.00 Vo-caal: Muziek voor sopraan en pianoen vocaal Ensemble. 18.00
Nieuws. 18.02 Lied van de week.
18.15 Leger des Heilskwartier.18.30 Koninklijke Militaire Kapelmet piano. 19.30 Kamermuzie uit
de Barok. 20.00 Nieuws. 20.02 Be-nefietconcert ten bate van de Stich-
<'"9l Youri Egorov. 21.40 Literama.22.40 Orgelconcert. NoordhollandsFilharmonisch Orkest met orgel.
23.10-0.00 Muziek van deze eeuwvoor cello en piano.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-richt. 9.00 Nieuws. 9.02 NOS-Spor-tief. 9.25 Waterstanden. 9.30 Het
land van de belofte. 10.00 De we-reld zingt Gods lof. 10.50 Tekst enuitleg. 1100 Studio 55. 12.00
Nieuws. 12.05 De verdieping.
13.00 Nieuws. 13.10 Nederland en
zijn buren. 13.30 Rondom hetWoord. 14.00Leerhuis. 14.10 Dag-
vaardig. 14.30 A world of English.
15.00 Schone wereld. 16.00 Op de

randvan het recht. 16.30NOS Om-
budsman. 17.35 Postbus 51. Ra-
dio-magazine. 17.55 Mededelin-
gen en Schippersberichten. 18.00
Nieuws. 18.10 Daar waar de mo-
lens staan. 18.20 PSP. 18.30Taal
en Teken. 19.00 Programma voor
buitenlandse werknemers. 20.30-
-21.00 A world of English.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
8.05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02
en 16.02Kort nieuws. 17.02 Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
Actueel, Agenda en Muziek. 17.25
Bijblijven: volwasseneducatie, in-
formatie voor buitenlanders in Lim-
burg. 17.55 Kort nieuws. 18.05-
-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Sjapoo. (6.30,
7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws, en
VDAB-ber.) 8.00 Nieuws. 8.10Zon-
neslag. 10.00 Nieuws. 10.03Broc-
coli. 1155 Mediatips. 12.00 Lim-
burg 1989. 13.00 Nieuws. 13.10
Muziekboetiek. 14.00 De gewa-
pende man. 17.00 Focus. 17.10
Het Algemeen Belang. 18.00
Nieuws. 18.10 Rock-ola. 20.00
Lukraak. 22.00 Nieuws. 22.05 Je
weet het maar nooit. 23.30-6.00

Nachtradio. (0.00, 5.00 «"JNieuws.)

satellieij

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Informatief program-
ma.

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

10.00 California Clan. Amerikaanse
serie, (herh.)

10.45 Tekenfilm.
11.00 Baretta. Amerikaanse serie.

Afl.: Biliiard exclusiv.
11.45 Rapido. Muziekmagazine voor

de jeugd, (herh.)
12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns.
13.05 Inspektor Gadget. Tekenfilm-

serie. Afl.: Unter Schlangen.
13.30 California Clan. Amerikaanse

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

kaanse serie, (herh.)
15.00 Wimbledon - Live. Presentatie:

Ulli Potofsky. (Let op: de uitzendingen
vanaf 18.00 uur kunnen verschoven,
niet uitgezonden of van volgorde ver-
anderd worden.)

18.45 RTLaktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Handler des Todes.
20.15 Herr der Sterne. Amerikaanse

sf-film uit 1987 van Fernando Colomo
met Klaus Kinski, Harvey Keitel, Fer-
nando Rey e.a.

21.50 Wimbledon. Samenvatting.
22.30 RTL aktuell.
22.40 Explosiv. Magazine met Olaf

Kracht.
23.20 Sexy Folies. Erotisch magazi-

ne.
00.00 Dr. Black und Mr. Hyde. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1976van William
Crain met Bernie Casey, Rosalind
Cash, Mary O'Henry e.a.

01.25-01.30 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Chat""

Zakennieuws.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspj

ningsprogramma voor kinderen.
09.30 Panel Pot Pöurri. Spelf

gramma.
11.00 The Sullivans. Australische

milieserie.
11.30 Sky By Day. OchtendmajH

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoen»

advies.
13.00 Another World. Amerika^

dramaserie.
14.00 Landscape Channel. Sfê

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

serie.
15.45 Loving. Dramaserie. i
16.15 The Lucy Show. Komisch m

leton. !
16.45 The Littles. Animatiereeks. ■17.00 Countdown. Pop.
18.30 Eurosport overzicht.
19.00 Atletiek. Vanuit Stockholm- 1
20.00 Tour de France.
21.00 Best Shots of the US MaS*

Golf.
22.00 Motorracen. De Grote Prijs T

België.
23.00 Rugby union. Nieuw-Zeel3>l

Frankrijk.
00.30 Tour de France.
01.00 Eurosport overzicht.
01.30 Arts Channel. Kunstpro#

ma.
04.30-06.30 Landscape Chai«l

Sfeerbeelden met muziek.

'
Super Channel

07.00 World news and busi^
hour. Nieuws, weerberichten e"
nanciële informatie.

08.00 The Mix. Pop, mode en nie"1

flashes.
15.30 Nino Firetto. Vlotte popm^

aan elkaar gebabbeld door NirV
retto.

16.30 Hotline. Kwis. pop en anirt^18.30 Tracking. Een kijkje in de
arts.

19.30 Richard Diamond. Detec"
serie met David Janssen.

20.00 Super sport. Aktueel spoff]
gramma.

21.50 World News and Weathe'
het Nederlands.

22.00 NBA Basketball. Beelden'
de play-offs in de V.S.

00.00 World News. Aansl.: The Ml
02.00-07.00 Gevarieerde Italia*"

programma's.

MTV Europe
Alle programma's in stereo. J
07.00 MTV. Nieuws over popmuZT
12.00 Remote Control. Spelpro^

ma.
12.30 VJ Kristiane Backer.
13.30 MTV. Nieuws over popmuZH
15.00 Yo! Mix. Rapmuziek.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca Cola Report. J17.15 3From 1 at 5.15. JamesBr ,
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control. Spel. J
20.00 MTV's Braun European

20.
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 - Solid Rock.
01.00 Club MTV. Dansmuziek.
01.30-07.00 NightVideos.

radioRadio 1
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Echo-
Magazine. 7.15 Het levende woord.
7.30 Nieuws. 7.33 Echo-Magazine.
8.45 Kruispunt. 9.06 Even bijko-
men. 10.06 M/V-Magazine. 11.06
Echo-Magazine. 12.06 Schone
Kunsten. 12.55 Mededelingen
t.b.v. Land- en Tuinbouw. 13.09
Echo-magazine. 14.06 Radio Tour
de France. 19.04Veronica nieuws-
radio extra. 20.03 Borat. 21.03 De
Radiovereniging. 22.03 De Vlaam-
se Connectie. 23.05 Met hetoog op
morgen. 0.02 De nacht klinkt an-
ders. 2.02 Muziek in de nacht. 5.02-
-7.00 Ochtendhumeur.

Belg. Rundfunk
6.35Radiofrühstuck. 7.15^kasten. 7.45 Veranstaltung»]
der. 8.30 Besinnliche Wort*J
Musikexpress. 10.00 Gut ",
legt. 12.00 Musik bei Tiscn-j
Veranstaltungskalender. 13;,
schauf. 14.20 Musikzeit hefl
chesterklange ausaller We" i
Nachtmittagsstudio. 16.05 j
light. 17.05 Oldiekiste. 18.1°,
Aktuell. 18.40-20.05 MusikT

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 g,
wie kein anderer. 11.00 'Tr<>s'
elf. 12.00Is ja n Ding. 14.°L
16.00Entenjagd. 17.00MuSjj
17.50Sportshop. 18.00MüSjJ
19.00 Neunzehn - Vierunc_j
Rampenlicht. 20.00 Open
21.00LP-Charts. 22.00-o.o''
Non-Stop.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05
melodie. 9.05 Musikpavillo^
Gut aufgelegt. 14.05 Auf $
menade. 15.00 Café-^J16.05 Heimatmelodie. 17-* Jsik-Express. 20.05 Z*s
Broadway undKudamm. 2'vf
sik zum Traurnen. 22'
Nachtexpress.

tllf
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Bond wil ander
beloningssysteem
bij DAF Trucks

pA H°VEN - De Industriebond
be u Wll bij DAF Trucks een nieuw

> ,ernnin_ssysteem waarbij de werk-
teers in ruil voor het leren van

' tic i_r Vaardigheden sneller promo-
*Unnen maken.

I wors zij die extra vaardigheden

' 6n e werknemers beter inzet-
W- er> die extra inzetbaarheid -l m^r ook het bedrijf baat bij heeft -be j dan honoreren met extra

I va- ~}nS- Dat is kortweg de opzet
Vai_a . Plannen die de bond na de
bij in meer uitgewerkte vorm
gen e DAF-directie op tafel wil leg-

I Vqi- euwe beloningssysteem is
'ns vakbondsbestuurder F.
v_0 bedoeld als een alternatief

'(fi sOn
e Prestatiebeloning die DAF

tüe /j. Werknemers) over de hele li-
| Sotjp , invoeren. Bij het hoger per-
s al f Van de vrachtwagenfabriek
Sev0

ds 1985 prestatiebeloning in-
.tgi^d waarmee volgens de bond

' iije miljoenen zijn gemoeid.

' o T.striebond vindt het redelijk
regi0 net personeel in de lagerenen een graantje meepikt, ze-

ker nu het de fabriek weer uitste-
kend draait. Van prestatiebeloning
moet de bond echter weinig heb-
ben. Vandaar dat hij een alternatief
heeft uitgedokterd.

De industriebond heeft DAF uitver-
koren als een soort proeftuin. Als
het systeem in Eindhoven gedijt,
wil de bond het ook bij andere be-
drijven aankaarten.
Volgens Kooien heeft DAF zich tot
dusver zeer geïnteresseerd getoond
in de bondsplannen. „Het mes
snijdt aan twee kanten. Via onze
aanpak krijgt DAF werknemers die
door een bredere scholing interes-
santer, afwisselender werk kunnen
gaan doen en breder inzetbaar zijn.
Dat is niet alleen voor die werkne-
mer leukmaar ook in het belangvan
de onderneming. Dat moet dan ook
in de beloning doorwerken. Boter
bij de vis".

IJL beurs- J

Stabiel
- De Amster-

t_r Se effectenbeurs kende gis-
eer twee uitschieters. Aller-
H 0 was er weer veel vraag naar
beü govens, terwijl verder de
be

urs werd verrijkt met Pirelli.d^^n huis uit Italiaanse ban-
werd zeer druk ver-

op een niveau dat wel
l_neri de emissieprijs lag, maar
cuit en dat wat in het grijze cir--11 Was betaald.

.e]v
*etij stond bovenaan op deom-
-57 st en kwam in de handel op f
trari1. arna een afbrokkeling op-
.as tot f 56,30. De iutgiftekoers

t°tft;n *n de spookhandel was
Êr J*9 v°or deaandelenbetaald.
d;e fen duidelijk inschrijvers
°olt £rn overeten hadden,
eejj. *j_°ogovens zocht het weer.0> tunk hogerop. De koers
aan ' v°oral later op de dag, fors

.30e
u het slot kwam op f 118, f

Vrjjj ooven het eindniveau van

betrefYens stond wat de omzet
de uUI °P de derde plaats. Twee-
<3amet onroerend goedfonds Ro-
dendco. dat in één klap het divi-
deje '4 Plus 2,5 procent) in aan-
Veran\ lnnaalde, wat op een on-
e _en. .rde koers van f 156,80
vtaKu.. een winst betekenden b.na fB.

v^n .7amrak vertoonde afgezien
bee j?eze uitschieters een stabiel
Scho_ Pc stemmingsindexvan . melde steeds rond het peil
f<.d. rijdag' 187'2- BÜ de grote
. ch f ,n_„Was VNU uiteindelijk
Hedii '30 beter °P f 104,50, maar
B«v_. yd moest dit bedrag prijs-"narl. ?p f 435>20- Slecht in de
eeH . ,ag Hunter Douglas metrlles van f 2,10 op f 124,40.s^^atio trok f 1,50 aan tot f 98.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s .k..AEGON 99,50 99,50
Ahold 118,10 117,70
Akzo 148,40 148,00
A.B.N. 42,80 42,50
Alrenta 163,00 163,10
Amev 54,10 53,60
Amro-Bank 83,30 83,40
Bols 147,50 146,50
Borsumn W. 131,00 129,50
Bührm.Tet. 69,80 69,70
C.S.M.eert. 69,50 69,30
DAF 57,30 57,60
Dordtsche P, 251,50 251,20
DSM 136,30 136,30
Elsevier 72,80 72,90
Fokker eert. 46,00 45,90
Gist-Broc. c. 35,70 35,40
Heineken 123,00 123,20
Hoogovens 112,70 118,00
Hunter Dougl. 126,50 124,40
IntMüller 96,50 98,00
KBB eert. 72,30 72,10
KLM 49,50 49,00
Kon.Ned.Pap. 56,50 56,70
Kon. Olie 137,40 137,80
Nat. Nederl. 63,80 63,50
N.M.B. 234,00 234,00
NedlloydGr. 436,50 435,20
Nijv. Cate 98,00 97,70
Océ-v.d.Gr. 309,50 309,00
Pakhoed Hold. 146,50 145,00
Philips 38,50 38,60
Robeco 104,40 104,40
Rodamco 164,90 156,80 d
Rolinco 102,00 102,40
Rorento 61,90 61,70
Stork VMF 36,90 37,00
Unilever 141,00 141,30
Ver.Bezit VNU 103,20 104,50
VOC 46,80 46,90
Wessanen 90,70 91,00
Wolters-Kluwer. 48,20 48,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 47,50 47,50
ACF-Holding 52,00 51,50
Ahrend Gr. c 309,00 313,50
Alg.Bank.Ned 42,70 42,50
Asd Opt. Tr. 24,90 24,90
Asd Rubber 7,70 7,60
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 101,00 102,00
Aut.lnd.R'dam 85,00 b 95,00
BAM-Holding 490,00 490,00
Batenburg 94,00 94,00
Beers . 138,90 142,00
Begemann 108,00 110,00
Belindo 374,00 374,00
Berkei's P. 5,00 4,95
Blyd.-Will. 24,00 24,00
Boer De, Kon. 447,00 446,50
de Boer Winkelbedr. 59,80 59,50
Boskalis W. 15,80 15,65
Boskalis pr 13,40 13,65
Braatßouw 1180,00d1165,00

Burgman-H. 3380,00 3380,00
Calvé-Delftc 927,00 a 920,00
Calvépref.c 5150,00 5150,00
Center Parcs 79,00 80,80Centr.Suiker 68,50 68,10
Chamotte Unie 11,40 10,80dChamotte div.B9 10,70
Cindu-Key 122,00 122,00
Claimindo 363,00 363,00Content Beheer 23,30 23,50
Cred.LßN 82,00 82,40
Crown v.G.c 115,00 112,00Desseaux 232,50 233,50bDordtsche pr. 250,50 250,20
Dorp-Groep 53,00 53,00
Econosto 248,00 259,00EMBA 127,00 127,00
Enraf-N.c. 52,00 53,60
Eriks hold. 377,00 378,00
Flexovit Int. 71,90 7190Frans Maas c. 80,50 80^50Furness 128,-iO 129^00Gamma Holding 85,00 84,50Gamma pref 5,80 5,80Getronics 26,60 27,10
Geveke 40,00 39,50
Giessen-de N. 308,00 298,00Goudsmit Ed. 391,00 390 00Grasso'sKon. 93,70 93,40Grolsch 131,50 132J50GTI-Holding 187,00 187,00Hagemeyer 98,50 99,00HB-G. 218,00 218,00HCS Techn 14,50 14,70Hein Hold 105,00 105^50Hoek's Mach. 188,00 188,00Holdoh Hout 745,00 745 00Holec 28,00 28,00
H.A.L.Tr. b 1682,00 1680,00
Holl.Am.Line 1680,00 1671,00Heineken Hld 105,00 105,50Holl.Sea S. 1,45 143
Holl. Kloos 585^00 58o!(M)
Hoop en Co n,lO 1080Hunter D.pr. 6,20 625ICA Holding 18,00 18,20IGB Holding 63 00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 31,80 33,00
Industr. My 217,00 231,00
lng.Bur.Kondor 574,00 574,00
Kas-Ass. 43,20 43,20Kempen Holding 15,80 15,60
Kiene's Suik. 1350,00 1360,00
KBB 76,00 78,00
Kon.Sphinx 120,50 120,50
Koppelpoort H. 347,00 334,00 dKrasnapolsky 203,70 204,00
Landré _ Gl. 61,70 62,00
Macintosh 54,00 54,50
Maxwell Petr. 668,00 668,00
Medicopharma 77,00 77,50
Melia Int. 7,30 7,30
MHVAmsterdam 24,00 24,00
Moeara Enim 1188,00 1170,00
M.Enim 08-cert 15600,00 15600,00
Moolen en Co 33,30 33,20
Mulder Bosk. 91,00 88,50

Multihouse 10,60 10,60
Mynbouwk. W. 448,00 447,50 d
Naeff 250,00
NAGRON 51,10 51,10
NIB 555,00 559,00
NBM-Amstelland 20,90 2170
NEDAP 360,00 354,50
NKF Hold.cert. 363,00 363,00
Ned.Part.Mij 39,90 39,80
Ned.Springst. 9500,00 9650,00
Norit 965,00 950,00
Odelft Groep c 205,50 203,00
Omnium Europe 16,90 16,90
Orco Bank c. 74,00 73,70
OTRA 790,00 820,00 b
Palthe 72,00 72,00
Polynorm 108,50 108,50
Porcel. Fles 135,00 138,00
Ravast 50,70 50,70
Reesink 71,30 71,50
Riva 59,00 59,00
Riva (eert.) 59,00 58,50
Samas Groep 75,00 74,50
Sanders Beh. 108,00 108,00
Sarakreek 28,50 29,00
Schuitema 1510,00 1510,00
Schuttersv. 141,00 139,00
Smit Intern. 44,50 43,80
St.Bankiers c. 25,70 25,80
Stad Rotterdam 149,50 149,00
TelegraafDe 461,00 460,00
Text.Twenthe 305,00 303,00
Tuüp Comp. 61,00 61,00
Tw.Kabel Hold 144,00 145,00
Übbink 112,70 114,00
UnionFiets. 16,50 17,35
Ver.Glasfabr. 288,00 284,00
Verto 68,40 68,30
Volker Stev. 67,00 66,50
Volmac Soflw. 65,50 64,50
Vredestein 18,40 18,50
VRG-Groep 70,00 70,00
Wegener Tyl 198,00a 197,00
West Invest 31,30 31,50
Wolters Kluwer 190,50 190,50
Wyers 48,00 48,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,50 35,20
ABNAand.f. 74,40 74,10
ABNBeleg.f. 57,00 57,00
ALBEFO 53,40 53,20
AldollarßFs 21,20 21,30
Alg.Fondsenb. 250,00 250,00
Alliance Fd 12,10 12,10
Amba 46,40
AmericaFund 311,00 313,00
Amro A.in F. 93,40 93,60
Amro Neth.F. 77,00 77,20
Amro Eur.F. 70,80 70,80
Amro Obl.Gr. 152,00 152,00
Amvabel 95,80 95,20
AsianTigersFd 59,00 58,00
Bemco Austr. 59,80 57,50
Berendaal 114,00 114,00
Bever Belegg. 25,00 24,00
BOGAMIJ 105,50 106,00

Buizerdlaan 42,70 42,50
Delta Lloyd 40,90 40,80
DP Am. Gr.F. 25,20 25,00
Dp Energy.Res. 35,80 35,00
Eng-H0U.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 64,70 64,90
Eurinves. ) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 6,90 6,90
EurGrFund ■ 58,90 58,70
Hend.Eur.Gr.F. 201,10 200,50
Henderson Spirit 73,00 73,00
Holland Fund 74,80 74,70
HolLObl.Fonds 122,20 122,20
HolLPacF. 109,20 109,30
Interbonds 563,00 563,00
Intereff.soo 41,20 41,00
Intereff.Warr. 284,00 285,00
JapanFund 36,20 35,50
MX Int.Vent. 66,80 66,80
Nat.Res.Fund 1490,00 1465,00
NMBDutch Fund 38,00 38,00
NMB Oblig.F. 36,70 36,70
NMBRente F. 103,10 103,10
NMBVast Goed 38,10 38,20
Obam, Belegg. 218,00 216,50
OAMFRentef. 14,15 f 14,15
Orcur.Ned.p. 49,40 49,40
Pac.Prop.Secf. 43,50 43,00
Prosp.lnt.High.lnc. 9,50 f 9,40
Rabo ObUnv.f. 75,60 75,60
Rabo Obl.div.f. 50,60 50,60
Rentalent Bel. 1349,00 1349,00
Rentotaal NV 31,30 31,30
Rolinco cum.p 100,00 100,00
ScLTech 17,60 17,45
Technology F. 16,10 16,10
Tokyo Pac. H. 237,00 235,50
Trans Eur.F. 76,80 76,00
Transpac.F. 530,00 545,00
Uni-Invest 115,50 HO.OOd
Unico Inv.F. 85,80 85,80
Unifonds 30,40 30,30VWN 58,00 58,00Vast Ned 119,90 120,00Venture F.N. 45,60 44,50
VIB NV 86,30 86,50
WBO Int. 77,50 76,50
WereldhaveNV 211,50 211,50

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4Ü) 102,60 102,60
3 _ EngWarL 36,00 36,00
5% EIB 65 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,00 32,50
Amer. Brands 68,70 68,00
Amer. Expres 34,00 d 3320Am.Tel._- Tel. 35,50 35,00
Ameritech 57,60 57,00
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 28,10 28,50
AU. Richf. 93,70 93 20
BAT Industr. 6,50 6,40
Bell Atlantic 87,70 87,50 d

BellCanEnterpr 39,50 39,20
Bell Res.Adlr 0,90 0,88
Bel) South 47,70 47,80
BET Public 3,00
Bethl. Steel 21,10 21,25
Boeing Comp. 48,20 48,00
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 24,60 24,70
Citicorp. 31,60 31,10
Colgate-Palm. 52,00 51,30 iComm. Edison 37,30 37,50
Comp.Gen.El. 440,00 423,00
Control Data 22,00 21,75
Dai-IchiYen 3300,00 3330^00Dow Chemical 84,25 84,50
Du Pont 111,00
Eastman Kodak 47,60 46 80
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 205,00 205,00
Exxon Corp. 44,50 44,00
First Paclnt 1,64 aFluor Corp. 31,25
Ford Motor 48,20 48,20
Gen. Electric 52,10 51,50
Gen. Motors 41,00 41,60
Gillette 40,60 39,80
Goodyear 53,00 52,25
Grace & Co. 33,30
Honeywell 73,75 73,40
Int.Bus.Mach. 111,40 11i,75
Intern.Flavor 54,00
Intern. Paper 48,10
ITT Corp. 57,50 56,80

K.Benson® 5000,00 5000,00
Litton Ind. 87,20 86,00
Lockheed 46,70 47,00
Minnesota Mining 71,50 71,50
Mobil Oil 49,75 49,20
News Corp Auss 15,20 14,70
Nynex 79,10 78,70
Occ.Petr.Corp 27,00 27,20
Pac. Telesis 40,20 40,00 d
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 54,50 53,25
Philip Morris C. 138,50 138,50
Phill. Petr. 22,10 21,70
Polaroid 38,00 38,00
Privatb Dkr 280,00 284,50
Quaker Oats 65,00 64,50
StGobin Ffr 632,00 620,00
Saralee 55,50 55,50
Schlumberger 40,00 39,70
Sears Roebuck 43,60 43,60
Sony(yen)
Southw. Bell 50,50 51,00
Suzuki (yen) 888,00, 893,00
Tandy Corp. 44,75 44,60
Texaco 51,00 50,25
Texas Instr. 38,75 38,80
T.I.P Eur. 1,72 1,72
Toshiba Corp. 1350,00 1370,00
Union Carbide 27,75
Union Pacific 71,00 70,50
Unisys 24,60 24,50
USX Corp 34,60 34,30
US West 68,20
Warner Lamb. 89,75
Westinghouse 62,70 62,00

Woolworth 51,70 51,70
Xerox Corp. 62,30 62,40

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 53,00 52,00
Am. Home Prod. 208,50
ATT Nedam 76,00 75,00
ASARCO Ine. 58,00 58,00
AU. Richf. 206,00 203,00
Boeing Corp. 160,00 156,00
Can. Pacific 40,00 38,50
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 52,50 50,00
Citicorp. 68,50 68,00
Colgate-Palm. 114,00 112,00
Control Data 43,00 41,50
Dow Chemical 184,00 184,50
Eastman Kodak 103,50 102,00
Exxon Corp. 97,00 95,00
Fluor Corp. 67,00
Gen. Electric 113,60 112,00
Gen. Motors 183,00 182,50
Gillette 89,00 87,00
Goodyear 117,00 114,00
Inco 57,50 57,50
1.8.M. 239,50 237,50
Int. Flavors 113,50
ITT Corp. 126,00 123,00
Kroger 27,00 27,00
Lockheed 103,00 104,00
Merck & Co. 151,00 145,00
Minn. Min. 156,00 156,00
PepsiCo. 115,00 114,00
Philip Morris C. 307,50 301,50
PhiU. Petr. 48,00 46,00
Polaroid 77,00 76,00
Procter _G. 250,00
Quaker Oats 130,00
Schlumberger 85,00 86,00
Sears Roebuck 94,50 95,50
Shell Canada 78,50 79,00
Tandy Corp. 95,50 95,00
Texas Instr. 86,00 83,00
Union Pacific 158,00 154,00
Unisys Corp 53,00 52,00
USX Corp 74,80 74,00
Varity Corp 5,00 a
Westinghouse 141,00. 133,80
Woolworth 116,50 111,00
Xerox Corp. 130,00 128,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 594,50 598,00
Dresdner B. 327,00 330,00
Hitachi (500) 1500,00
Hoechst 296,00 295,00
Mits.El.(soo) 700,00
Nestlé 7750,00
Siemens 573,00 573,00

Euro-obligaties & conv.
101/. Aegon 85 100,50 100,50
Aegon warr 12,90 12,85
101/.ABN 87 95,75 95,75

13Amev 85 97,75 97;75
13Amev 85 94,75 94,75
10Amev85 101,30 102,50
HAmevB6 94,75 94,75
14'/_mroB7 97,00 97,00
13Amro-BankB2 101,00 101,00
10/2Amro 86 95,25 95,25
10Amro 87 95,25 95,25
5% Amro 86 95,50 95,50
Amro Bank wr 31,40 34,10
Amro zw 86 70,25 70,25
9 BMH ecu 85-92 99,00 99,75
7 BMH 87 95,00 95,00
lO'/pEEG-ecu 84 100,25 100,25
9 .EIB-ecu 85 100,80 100,60
12V2 HlAirlF 92.25 92,25
12 NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11V.NGU83 101,00 101,00
10NGU 83 100,25 100,25
2'/< NMB 86 84,70 84,30
NMB warrants 65,00 63,25
8 . Phil. 86 98,50 98,50m Phil.B3 97,10 97,10
11Rabo 83 101,75 101,75
9Rabo 85 102,70 102,70
7 Rabo 84 102,00 102,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 27,50 27,50
Bredero eert. 18,20 17,00
11 Bredero 19,30 18,00
Breev. aand. 29,80 28,50
Breev. eert. 25,80 25,00
LTV Corp. 2,00 2,00
5 Nederh. 68-78 23,00 23,00
Rademakers 27,00
RSV. eert 0,43 0,45
7Va RSV 69 88,00 85,00a

Parallelmarkt
Alanheri 22,80 22,80
Berghuizer 59,70 59,70
Besouw Van c. 49,20 48,50
CBI Barin Oce. yen 1670,00
Comm.Obl.F.l 100,30 100.30
Comm.Obl.F.2 100,30 100,30
Comm.Obl.F.3 100,40 100,40
De Drie Electr. 27,30 27,50
Dico Intern. 129,00 132,00
DOCdata 30,00 29,90
Geld.Pap.c. 86,00 85,50
Gouda Vuurv c 94,50 94,50
Groenendijk 40,50 40,00
Grontmij c. 167,00 167,00
Hes Beheer 270,00 269.00Highl.Devel. 14,00 b
Homburg eert 4,10 4,00
Infotheek Gr 26,10 26,00
Interview Eur. 8,20 8,10
Inv. Mij Ned. 58,50 59.70KLM Kleding 35,50 34,70
Kuehne+Heitz 38,00 38,00
LCI Comp.Gr. 54,00 57,30
Melle 257,20 257,20

Nedschroef 113.00 112,70
Neways Elec' 12,00 12,20
NOG BeLfonds 28,80
Pie Med. 13,50 f 13,70
Poolgarant 10,25 10,30
Simac Tech. 21,00 21,20
Text Lite 6,30 6.40
VerkadeKon. 269,00 266,00
VHS Onr. Goed 19,40 19.40
Weweler 117,50 118,80

OPTIEBEURS
serie omzet v.k.

Akzo c jul 150,00 399 1,80 1,70
akzo c okt 150,00 202 6,80 6,60
daf c okt 60,00 224 3,00 2,90
d/n c jul 225,00 319 1,00 0,70a
d/il c scp 225,00 177 2,60 b 2,30
d/fl p scp 220,00 179 5,90 6,40
dsm c okt 140,00 533 5,00 a 5,20a
dsm p okt 140,00 228 7,50 7,00
coc c jul 295,00 500 14,00 14,30
coc c jul 315.00 284 2,00 1,80
coc c jul 320,00 900 1,00 1,00
coc c aug 300,00 200 14,00a 13,50b
coc c aug 310,00 529 7,50 a 7.50coc c scp 300,00 200 14,50 15,00
coc p jul 300,00 191 1,90 1.20
coc p jul 305,00 175 3,70 2,70
coc p jul 310,00 356 5,50 b 4,80
coc p jan 280.00 1428 5,00 5,50
gist e okt 40,00 220 1,50 1,40
gist p okt 35,00 417 1,60 1,60
hoog c jul 95,00 228 19,00 23,30b
hoog c jul 100,00 245 13,70 18.50
hoog c jul 105,00 2% 9,60 a 14,00
hoog c jul 110,00 1377 5.90 9.50
hoog c jul 115,00 1094 3,20 6,10
hoog c jul 120,00 955 1,40 3,50b
hoog c jul 125,00 280 0,70 2,00
hoog c okt 100,00 205 17,00 21,00
hoog c okt 110,00 464 11,00 15.60
hoog c okt 120,00 707 6,70 a 10,40
hoog c okt 125,00 924 5,20 8,30
hoog c okt 130,00 517 4,00 6,80
hoog p jul 110,00 275 2,20 1,00
hoog p jul 115,00 204 4,80 b 2,50a
kim c okt 45,00 246 5.10 4,70
kim c okt 50,00 838 2,50 2,30
kim c okt 55,00 342 1,40 1,30
kim p okt 50,00 625 3.40 3,50
nly c feb 97.50 500 1,15 a 0,95
natn c okt 65,00 305 2,30 2,20
natn p okt 65,00 372 3,80 3,60
obl p feb 95,00 1010 0,35 a 0,30
phil c jul 40,00 318 0,60 0.50
phil c okt 40,00 749 2.20 2,40
phil c jan 40,00 235 3,30 3.50
olie c jul 140,00 454 1.40 1.50
olie c okt 140,00 287 4,30 4.50
voc c okt 45,00 420 5,30 5.40
voc c okt 50,00 277 3,00 2.90

Eerste notering
Pirelli 57 gulden

Van onze redactie economie
AMSTERDAM - De eerste koers
van het aandeel Pirelli op de Am-
sterdamse effectenbeurs was 57 gul-
den. Dat is 3 gulden meer dan de uit-
giftekoers van 54 gulden. In de zo-
genoemde grijze handel noteerde
Pirelli eerder tussen de57 en 59 gul-
den. De vraag naar aandelen Pirelli
was, net als bij DSM en DAF, vele
keren groter danhet aanbodvan cir-
ca 9 miljoen stuks. Dat betekent dat
de meeste kleine beleggers of hele-
maal niets of slechtseen gering aan-
tal aandelen toegewezen hebben ge-
kregen.

De nieuwe munteenheid, die „cher-
vonets" zou moeten heten, moet
volgens de auteurs een plaats krij-
gen naast de bestaande nationale
valuta's. De chervonets moetvrij in-
wisselbaar zijn, ook tegen harde va-
luta's. Omdat landen en bedrijven
dan echt kunnen verdienen aan de
handel, zal de introductie van de
chervonets een belangrijke stimu-
lans zijn voor de handel binnen de
Comecon.
De nieuwe munt kan in eerste in-
stantie worden gebruikt door enke-
le vooraanstaande bedrijven. De
landen van de Comecon zijn nog
niet klaar voor een volledige ope-
ning van hun markten, zo schrijven
de wetenschappers. De uitgifte van
de chervonets kan het beste plaats-
vinden door de Sovjetunie, omdat
die een belangrijke positie bekleedt
binnen de Comecon.
Deskundigen zijn van mening dat
een eventuele introductie van de
chervonets het meest enthousiast
zal worden ontvangen door Honga-
rije en de Sovjetunie. Ook Polen zal
een rol kunnen spelen door de eco-
nomische hervormingen die zich
daar momenteel voltrekken. Meer
behoudende landen als Tsjechoslo-
wakije, de DDR en Roemenië zullen
het oude systeem van betaling in in-
wisselbare roebels blijven prefere-
ren. De twee systemen kunnen
naast elkaar bestaan, zodat beide
groepen landen hun zin krijgen.

British Midland
klaagt KLM, BA
en Sabena aan

OVERVEEN - British Midland heeft bij de
Europese Commissie een klacht ingediend over
de voorgenomen samenwerking tussen KLM,
Sabena en British Airways. De tweede Britse
luchtvaartmaatschappij spreekt van een on-
geoorloofde kartelvorming. Vooral British Air-
ways zou hierdoor op ongeoorloofde wijze wor-
den bevoordeeld.
Verkoopdirecteur Colin Roberts van BM zei dit
in Overveen ter gelegenheid van het driejarig
bestaan van de succesvolle lijn Heathrow-Am-
sterdam. Volgens Roberts maken de gevestigde
maatschappijen misbruik van hum macht. „Wat
hen in eerlijke competitie niet lukt, namelijk
eenkleine maatschappij als British Midland uit
de markt concurreren, proberen ze nu door kar-
telvorming voor elkaar te krijgen".
Roberts meent dat de samenwerking tussen
KLM, Sabena en British Airways in strijd is met

het luchtvaartverdrag van Rome. Het argument
van de maatschappijen, dat ze 'groot moeten
zijn om overeind te blijven tegenover de Ameri-
kaanse luchtvaartmaatschappijen' wijst Ro-
berts van de hand. „Het zijn de kleineren die
aantoonbaar winst maken, terwijl de internatio-
nale Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen
voornamelijk bezig zijn om niet bankroet te
gaan"

Onder veel scepsis sloeg de kleine vervoers-
maatschappij British Midland drie jaar geleden
de vleugels uit met een eerste regelmatige lijn-
dienst op Europa. De keus viel op Amsterdam,
dat met vijfvluchten per dagin het routeschema
werd opgenomen. Tegen de verwachting in
werd de lijndienst Heathrow-Amsterdam een
succes. Al snel werd het aantal vluchten per dag
opgevoerd tot acht, meer zelfs danKLM ofBri-
tis Airways uitvoeren. Om die reden verwacht
BM ook op andere bestemmingen succesvolle
diensten te kunnen onderhouden. Maar pogin-
gen om naar Brussel, Parijs en Milaan te gaan,
zijn tot nog toe door de luchtvaartautoriteiten in
Frankrijk, België en Italië gedwarsboomd.
De acht dagelijkse vluchten tussen Londen en
Schiphol worden nu nog uitgevoerd met een
DC-9. Binnenkort wilBM op deze lijnde Boeing
737-300 introduceren.

economie

Autoverzekeraars luiden de noodklok

Kosten reparaties
lopen uit de hand

Van onze redactie economie

■ dra ~~ Reparaties van schade waar autoverzekeraarsvoor op-
Worrien' zi^n sinds 1984 elk Jaar gemiddeld negen procent duurderge-

I val] In diemate maS het cle komende jaren niet doorgaan, anders

' sluifn 6r °p een Segeven moment geen verzekeringen meer voor te
Worrf. ' Z0 waarscnuwen de schadeverzekeraars. Op hun initiatief

( ver VanaaaS een eerste ronde van gesprekken gehouden met de

' er> !jmginS van autohandelaren(Rai), de bond van garagisten(Bovag)

!tot ol_anisatie van carosseriebedrijven(Focwa). Doel is te komenen systeem waarmee de reparatietarieven in de hand kunnen
m * gehouden, zodat ook de verhogingen van deverzekeringspre-ies beperkt kunnen blijven.

va1 slecht ê autoverzekeraars maakt
6q nts 40 procent winst. De overige« cijfe°Cent zit n°ë steeds in de rode
hogjrs' ondanks de fikse premiever-

fjn ngen en andere aanpassingenac Polissen die de laatste jaren

zijn doorgevoerd. Zo ging een auto-
schadeverzekering vorig jaar ge-
middeld 8 procent meer kosten.
Een nieuwe verhoging met 5 pro-
cent zou ook deze 60 procent van de
verzekeraars in het algemeen weer
boven de O-lijn uittrekken. Tot een
unanieme aanbeveling van de Con-
tact Commissie Motorrijtuigverze-
kering kwam het echter niet.
Premieverhogingen zullen in de
toekomst niet uitblijven, maar de
verzekeringsmaatschappijen willen
af van te grote stappen. Daarvoor is
het naar hun mening nodig zijn dat
de tarieven in het garagebedrijf
geen te gekke sprongen maken.

Eastern Airlines
hervat vluchten

MIAMI - De noodlij-
dende Amerikaanse
luchtvaartmaat-
schappij Eastern
Airlines heeft be-
kendgemaakt dat zij
zondag meer dan
honderd vluchten
heeft hervat, die al
maanden niet meer
op hét schema ston-
den. Eastern wilde
op 2 julide eerste
fase van een recon-
structieprogramma
achter de rug heb-
ben.
De maatschappij
was tot vier maan-
den geleden de op
zes na grootste van
de Verenigde Staten

met 1.100 vluchten
per dag. In maart
brak een staking uit
als gevolgvan onvre-
de bij werknemers
over het uitblijven
van loonsverhogin-
gen. Een paar dagen
later moest Eastern
uitstel van betaling
aanvragen en het
aantal vluchten be-
perken tot tachtig
per dag.

Volgens een woord-
voerder van de pilo-
tenvakbond is de
hervatting van de
vluchten een nep-
vertoning voor de
media en de reizi-
gers. Hij is van me-
ning dat Easternveel
te weinig piloten
heeft om dit aantal
vluchten zelfs maar
tot het einde van de
maand vol te hou-
den.

Roebel belemmert groei handel

Nieuwe munteenheid
voor Comecon bepleit

MOSKOU - Er moet een nieuwe
munteenheid komen voor de han-
del tussen de landen van de Come-
con, het handelsverband van een
aantal socialistische landen. Het
huidige gebruik van de inwisselba-
re roebel belemmert de groei van de
handel. Dat hebben professor Bau-
tina uit de Sovjetunie en haar Pool-
se collega Wojzechowska maandag
in de „Pravda" geschreven.

In het huidige systeem wordt de
handel tussen de Comecon-landen
afgerekend in inwisselbare roebels.
Die zijn echter niet echt inwissel-
baar, maar dienen als rekeneenheid.
Het ontvangende land kan met zijn
inwisselbare roebels niets anders
doen dan het positieve handelssal-
do gebruiken om in de toekomst
een eventueel negatief saldo te com-
penseren. Het is dus onaantrekke-
lijk om veel handel te bedrijven om-
dat het weinig oplevert.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 3-7-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 26.110-/26.610,
vorige ’ 26.060-/ 26.560) bewerkt ver-
koop ’ 28.210, vorige ’ 28.160 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 325-/ 395, vori-
ge ’ 330-/ 400; bewerkt verkoop ’ 440
laten, vorige 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,12 2,24
Brits pond 3,28 3,53
Can. dollar 1,76 1,88
Duitse mark(100) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,60 1,72
Jap. yen (10.000) 150,00 155,00
Ital. lire. (10.000) 14,90 16.30
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,28 1,46
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100) 129,15 133.65
Zweedse kr. (100) 32,00 34,50
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,65 30,15
Oost.schill.(lOO) 15,70 16,30
Spaanse pes.(lOO) 1,69 1,84
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,50 51,50 'Joeg. dinar (100) 0.01 0,03

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,18025-18275
Brits pond 3,4170-4220
Duitse mark 112,680-730
Franse franc 33,170-33,220
Belg. franc 5.3805-3855
Zwits. franc 131,495-545
Japanse yen 152,98-153,08
Ital. lire 15,555-605
Zweedse kroon 33,115-33,165
Deense kroon 28,940-28,990
Noorse kroon 30,785-30,835
Canad. dollar 1,82125-82375
Oost. schill 16.0070-1070
lers pond 2,9910-3,0010
Spaanse pes 1,7790-7890
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,6575-6675
Hongk.dollar 27,95-28,20
Nieuwz.dollar 1,2475-2575
Antill. gulden 1,2075-2375
Surin. gulden 1,2075-2475
Saudische rial 58,15-58,40
Ecu gulden 2,3265-3315

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 193,40 193,70
id excl.kon.olie 189,60 189,70
internationals 191,10 191,70
lokale ondernem. 198,70 198,50
id financieel 140,90 140,50
id niet-financ. 255,70 255,70
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 248,50 248,80
id excl.kon.olie 233,20 233,40
internationals 253,60 254,40
lokale ondernem. 243,10 242,90
id financieel 179,80 179,20
id niet-financ. 304,00 304,00
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 187,20 187,20
internation 191,60 194,00
lokaal 186,40 186,00
fin.instell 148,80 148,40
alg. banken 146,20 145,90
verzekering 150,50 149,80niet-financ 198,60 198,20
industrie . 189,20 188,90
transp/opsl 239,00 237,70

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen maandag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):
Akzo 148,20-148,50(148,00)
Kon. Olie 137,80-138,00(137,80)
Philips 38,60-38,80 (38,60)
Unilever 141,20-141,50(141,30)
KLM 49,00-49,20 gedaan/laten (49,00)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza- ■menlijke gemiddelde:
Begin 2448.79 1151.20 209.26 946.09-
Hoogst 2461.49 1168.18 210.89 954.11"
Laagst 2434.37 1147.48 208.25 941.43
Slot 2452.77 1164.46 210.07 950 79
Winst/
verlies + 12.71 + 15.69 + 0.37 + 6.93

" Weer een mijlpaal in de Glasnost-beweging in de Sovjetunie.
Het gezelschapsspel Monopolie, dat alle typisch kapitalistische
trekjes in een notedop verenigt, is er nu ook in een Russische ver-
sie. Sovjet-leider Michail Gorbatsjov krijgt het eerste spel van-
daag aangeboden tijdens zijn bezoek aan Frankrijk.

Kapitalistisch spelletje
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Speurtocht
naar 600

muzikanten
KERKRADE - Het groteKerk-
raadse Hafa-orkest dat mee-
doet aan de taptoe op woens-
dag 12 juli moet nog een keer
extra repeteren. Dat gaat op de
dag ervoor gebeuren van 19.00
tot 20.30 uur in het Rodasta-
dion.

Alleen: de bijna 600 muzikan-
ten weten het nog niet. En er
zijn er nog veel op vakantie.
Bijna onbegonnenwerk om die
nog allemaal apart te benade-
ren.

De dirigenten Jeu Weyers en
Jaap Koops hopen nu maar dat
ze dekrant goed lezen of atten-
te familieleden hebben, die de
boodschap over brengen. De
opkomst dinsdag zal het leren.

Niveau
De jury toonde zich zondag na de
eerste dag marswedstrijden tevre-

den over het niveau van de deelne-
mende korpsen. „Eigenlijk mag je
er wel van uit gaan dat de korpsen
die naar het WMC komen van een
goed niveau zijn. Het gaat er voor
ons om, om tijdens de wedstrijd op
de kleintjes te letten; die kleine ver-
schillen waardoor het ene korps net
iets beter is dan het andere, maar
dat neemt niet weg dat er kwaliteit
getoond wordt," zegt Koops.

Zondag heeft de jury de maatstaf
aangegeven voor het concours. Er
wordt niet met punten gegooid.
„Nee, elk korps heeft gekregen wat
het verdiend heeft. We kruipen er-
tussen, we luisteren goed, we heb-
ben een uitstekende taakverdeling,
ieder heeft zijn eigen terrein waarop
gelet wordt, dat werkt uitstekend,"
vult Conjaerts aan. Hij geeft een
voorbeeld wat betreft het uit Dene-
marken komende meisjeskorps
Den Sonderjyske Pipegarde. „Het
WMC heeft een hoog niveau dat
mag niet uit het oog verloren wor-
den en dit korps viel wat tegen,
maar het korps heeft twee maal een
fatsoenlijke tweede prijs gewonnen
en dat is een uitstekend resultaat op
dit niveau. We zijn daarin echt niet
te streng geweest."

Het komende weekeinde zal het ni-
veau van de korpsen wellicht wat
hoger liggen aangezien daneen aan-
tal gerenommeerde korpsen uit Ne-
derland aantreedt, maar bijvoor-
beeld ook korpsen uit Duitsland,
Australië, België en Indonesië (za-
terdag) en uit Spanje, Duitsland,
België, Indonesië en Noorwegen
(zondag).

" Het drietalvan Aloysiana uit Schaesberg. Van links naar rechts: Jos Kuipers met de pas ge-
kregen kornet, secretaris Jos Wetzels en voorzitter Wil Hendriks. Foto: DRIES LINSSEN

" Jurylid Jaap Koops (op de
voorgrond) volgt al lopend langs
het marcherende korps de
partituur en spreekt
tegelijkertijd zijn beoordelingen
in op een bandrecordertje.

Foto: FRANS RADE

door hans toonen
SCHAESBERG -En toen was
er koffie. In deze stemming
heeft fanfare Aloysiana uit
Schaesberg afgelopen zondag
haar tweede prijs plus WMC-
juryrapport in de zak gesto-

„Natuurlijk was het wel even
slikken. Vooral ouders van de
jeugdige muzikanten bleken
teleurgesteld. Begrijpelijk,
maar niet reëel." De ochtend
na de 'zwarte zondag', per slot
van rekening heeft de WMC-
jury stevig aan de boom vol ge-
vestigde reputaties van gere-
nommeerde korpsen geschud,
blikt Aloysiana-voorzitter Wil
Hendriks zonder wrok terug
op de strenge beoordeling.

„Natuurlijk droom jevan een eerste
prijs. Maar de bedoeling van onze
deelname was toch anders. We wil-
den ons niveau van nu testen. Meer
niet."
Vijfjaar geleden heeft de 'koninklij-
ke' van Schaesberg zich vrijwillig
teruggetrokken uit de superieure af-
deling. Zo hoog kon Aloysiana niet
langer van de toren blazen.

Kornet
Dat hetBelgische jurylidvooral zes-
jes uitdeelde, zal Schaesberg niet
gauw vergeten.
Maar voor de rest kniest niemand
om die 271,5 punten. Integendeel.
Nog dezelfde avond stond het da-
mescomité de 'koninklijke' op te
wachten met een spiksplinternieu-
we kornet. En toen was er meer dan
alleen koffie.

WMC

D'R JOEP

Bloemen
Ze zijn me in principe
(bijna) allemaal even
lief, die meisjes in die
rode mantelpakjes. De
hostessen dus. Maar Mi-
riam, 't Meëdsje oes
Haander, heeft mijn hart
echt veroverd. Miriam
deelde zondag de bloe-
men uit aan de dirigen-
ten van de deelnemende
korpsen. Ik, en niet alleen
ik, vond dat trouwens een
aardig gebaar. Nu lap-
pen wij in Kerkrade in
het algemeen en bij het
WMC in het bijzonder de
tijdschema's regelmatig
aan dr Sjtiwel, en dat
bezorgde Miriam proble-
men. Zij had, en terecht,
geen enkele boodschap
aan het uitlopen van het
ochtendprogramma. Dus
betrad zij halverwege het
optreden van defanfaar
uit Tungelroy de bühne
om dirigent Bartels een
fraaie ruiker aan te bie-
den. Wilde Bartels eerst
nog even het keuzewerk
tot een goed einde bren-
gen! Als ik Miriam was
geweest, stonden die bloe-
men dus nu al lang op
mijn sokkel...

Zondagavond heb ik ook
nog een aardig woordje
Joegolaveloos moeten
praten. De dirigent van
het orkest uit Ljubljana
kwam namelijk zijn be-
klag doen. Over het pu-
bliek, over de speaker en
natuurlijk over het lamp-
je. Wat was er gebeurd?
De Symphony for Band,
het verplichte werk voor
de Joego's, telt drie delen.
Het eerste deel wekte zó-
veel enthousiasme op, dat
het publiek spontaan ap-
plaudiseerde.

Speaker Jack Schiffelers,
die ook nog duidelijk
moet wennen, veronder-
stelde dat het stuk afgelo-
pen was. Hij zette het
lampje op rood en kon-
digde jemuutlieg het keu-
zewerk aan. Geen won-
der, dat de Joegoslaven in
de paniek niet verder dan
267 punten kwamen. „To
nikamor ne ïlgleda",
vond dirigent Hribersek;
en daar was geen woord

Wel bloemen, geen punten
CERKRADE - De muziek
corpsen, die de komende we

ken aan de concertwedstrij-
den van het WMC in de Roda-
hal gaan deelnemen, zijn ge-
waarschuwd. De beide jury-
teams hebben er tijdens de
eerste concoursdag geen on-
duidelijkheid over laten be-
staan, dat ze dit jaar de muzi-
kale puntjes op de i gaan zet-
ten. Wel bloemen voor alle di-
rigenten, die afgelopen zon-
dag het WMC-podium betra-
den, maar weinig punten, wat
resulteerde in liefst vijf twee-
de prijzen en het hoogste aan-

tal punten van slechts 310,5.
Maar wat heet weinig: in het
Wijngrachttheater gaf de jury
306,5 punten voor een 'vrijwel
professioneel' optreden van
The Strings uit Stem.

Toch zullen zeker de Lim-
burgse korpsen met gemeng-
de gevoelens aan hun WMC-
deelname terugdenken. Ik
ben er van overtuigd, dat fan-
fare St.-Joseph Helden-Berin-
ge (302,5 punten) met deze
prestatie op een bondscon-
cours zou zijn gepromoveerd.
En wellicht was Aloysiana

Landgraaf er met een minus-
cuul klein eerste prijsje vanaf
gekomen. Het is immers al
weer enkele jaren geleden,
dat in Limburg een tweede
prijs werd uitgedeeld.

Voorzitter Jean Claessens van
de jury in de lagere divisies
sprak gisteren van een mid-
delmatig niveau, maar ont-
kende extra streng te hebben
gejureerd. „Wij hebben wat
dat betreft geen afspraken ge-
maakt", aldus de juryvoorzit-
ter. „Noch met de organisatie,
noch onderling. Dat is ook

niet nodig. Ber Joosen en ik
jurerenregelmatig samen. Al-
leen André Waignein had wat
informatie nodig. Voor derest
is het zo, dat ik als juryvoorzit-
ter een voorstel doe over het
aantal punten en dat mijn col-
lega's daarop kunnen reage-
ren. Dat heeft de eerste con-
coursdag geen enkele proble-
men opgeleverd."

Problemen had menigeen wel
met de beoordeling van Zo-
diac Limit for the Lion, het
verplicht werk van Hardy
Mertens dat zowel door het

korps uit Singapore als door
de harmonie uit Sochaux,
Frankrijk, werd gespeeld.

De lawaaierige uitvoering van
Singapore werd bijna tien
punten hoger beoordeeld dan
de valse van Sochaux (158 te-
gen 148,5). Dat ontlokte
Hardy Mertens gisteren de.
opmerking: „De interpretatie
van Singapore kwam aardig
in de buurt, maar die mensen
die musiceren zoraar. Alsofze
op een xylofoon spelen, zo
pielig klonk het. Sochaux
schijnt het werk veel te lang-

zaam te hebben gespeeld,
maar die uitvoering heb ik
niet helemaal kunnen beluis-
teren." Zo erg als de organisa-
tie zelf maakten het de Fran-
sen zondag beslist niet: in de
Rodahal had men na zes korp-
sen al een uur en een kwartier
vertraging opgelopen, terwijl
de pauze tussen het optreden
van de harmonieorkesten van
Ljubljana en Xativa bijna 50
minuten duurde. Ook wat dat
betreft moet het WMC nog
echt op gang komen.

jos frusch

Commentaar inspreken met partituur in de hand

Jury maakt een praatje
Van onze verslaggever

KERKRADE - Voor de tweede achtereenvolgende keer maakt
de jury van de marswedstrijden tijdens het Wereld MuziekConcours gebruik van cassetterecorders om het commentaar
in te spreken. De toeschouwers zien dan ook de juryleden met
de cassetterecorder naast het te jurerenkorps lopen. „Dit is een
erg goed systeem. Terwijl het korps speelt, kunnen we zeggen
wat we zien of horen. Naderhand kunnen de leden zelf beluis-
teren wat er eventueel aan schortte en waar dat was," aldus
Jaap Koops. Hij hoort bij de vaste juryvan de mars- en show-wedstrijden. Al enkele jaren is hij inspecteur der militaire mu-
ziek voor de krijgsmacht in de rang van Kapitein-Luitenant ter
Zee. Hij volgde in die functie in 1986 J.P. Laro op. Daarvoor
was hij dirigent van de welbekende Marinierskapel.

Jaap Koops is één van de drie vaste
juryleden voor de mars- en show-
wedstrijden. Jo Conjaerts uit Eys
die in Limburgse dreven nauwelijks
een introductie behoeft, is de voor-
zitter. In 1978, 1981 en 1985 was hij
ook al jurylid. Het derde jurylid is
major Rodney Parker, een Brit die
ooit koorknaap was te Salisbury,
naderhand zijn sporen verdiende in
Engeland als dirigent van meerdere
militaire kapellen, laatstelijk zelfs
van de Band of the Grenadier
Guards. Thans is hij 'Director of
Music of the British Army of the
Rhine' en woont hij in Mönchen-
Gladbach.

Bij de showwedstrijden komen
Eduard Geraets, de dirigent van de
kapel van de Belgische Rijkswacht
en David Maker hoofd van de afde-
ling muziek van de universiteit van
Connecticut in de USA het eerder-
genoemde drietal versterken.

ken

Geraets en Parker hebben van func-
tie geruild, want eigenlijk was het
de bedoeling dat Geraets in de jury
voor de marswedstrijden zitting zou
nemen

Schaesbergse Aloysiana niet geschokt door juryrapport

'Weer op weg terug
naar eerste prijs'

Hoe vind je vanuit de ere-afdeling
muzikaal de weg terug naar de top?
Doorspoelen met jong bloed is een
beproefde methode. Maar daaraan
kleeft het nadeel dat de terugweg
lang kan duren. „Je hebt te maken
met jonge tieners. Die kun je muzi-
kaal niet over de kop jagen. Die
moet je voorzichtig brengen," ver-
duidelijkt Jo Kuipers, 23 jaar en
sinds maart op de bok van Aloysia-
na, de fanfare waar hij vanaf zijn
zesde de bugel heeft bespeeld.

Momenteel is de helft van het 47
muzikanten tellende korps tussen
de elf en twaalf jaar.
En dan toch 'groen' naar het WMC:
is dat nietvragen om een terechtwij-
zing?

Kuipers: „Welnee. Ik heb ze welis-
waar in het diepe gegooid, maar
zwemmen konden ze al. Dat de jury
ook ons streng beoordeeld heeft,
vind ik terecht. Nu weten we pre-
cies waar we kwalitatief staan, na-
melijk bijna weer goed voor een eer-
ste prijs."

Secretaris Jos Wetzels: „En als je
dan weet dat we van heelver zijn ge-
komen, dan kan iedereen zelf invul-
len hoe trots wij op deze tweede
prijs zijn."

Dirigent Kuipers: „Door de onbe-
vangenheid van de jeugd plus deer-
varing van de ouderen zijn we weer
op de goede weg. Binnenkort zal ik
het jeugdorkestvan Schaesberg sa-

menvoegen met de fanfare. Dan
krijg ik een betere klankbalans. Met
deze verbrede fanfare gaan we dan
over pakweg twee jaar naar het
bondsconcours om er een dikkeeer-
ste prijs te halen."

Prima optreden van ensembles Thorn en Heerlen

Winnaars scholenfestival
verdienen meer publiek

KERKRADE - De kwaliteit van het
muziekonderwijs staat in ons land
nogaleens ter discussie. Het zal best
zo zijn dat niet overal op even hoog
niveau wordt gewerkt, maar wie gis-
teravond enkele paradepaard,es
van muziekschool Kreato Thorn en
de muziekschool Heerlen in het
Wijngrachttheater hoorde musice-
ren moet welhaast tot de slotsom
komen dat Limburg volop muzikaal
talent herbergt. Talent dat gister-
avond in het veel te mager bezette
Wijngrachttheater volledig tot ont-
plooiing kwam tijdens het presenta-
tieconcert van het muziekscholen-
festival.
Dat er ook in onze buurlanden goed
werk wordt verricht bewees de sa-
xofoongroep van de muziekschool
Krefeld en, in iets mindere mate, de
gemengde groep uit Overpelt.

De avond kende twee hoogtepun-
ten: het saxofoonkwartet uit Kre-
feld en de slagwerkgroep van Krea-
to Thorn. Kwamen de Duitsers in
mei al tot een zeer goede prestatie,
gisteren maakten de Duitsers op-
nieuw indruk. Het uitstekend ver-
zorgd samenspel en de gave tech-
niek stonden borg voor een prima

( uitvoering.
I Het optreden van de slagwerkgroep
t uit Thorn maakte grote indruk. Met
I name het slotwerk bood alles wat de■ (slagwerk)liefhebber zich kan wen-> sen. Naast deze twee toppers lever-
i den ook de drie andere ensembles- (big band muziekschool Heerlen,

gemengd groep Overpelt en koper-

groepKreato Thorn) redelijke Pr
taties.
Kortom, de vijfensembles maak'
duidelijk dat de winst in hun ci
gorie zeker niet op toeval beriis'
Jammer alleen dat(opnieuw) te’nig mensen dat hebben gehoord'

jefbrau$!

Temperamentvolle
uitvoering door

Madrileense Banda
KERKRADE - Voor meer dan 1100
luisteraars heeft de Banda Sinfoni-
ca Municipal de Madrid gisteravond
in deRodahal voor het eerste hoog-
tepunt gezorgd op het gebied van de
blaasmuziek. Onder leiding van de
befaamde, in onze contreien zeer
bekende dirigent Pablo Sanchez
Torrella liet ook dit beroepsorkest
horen, dat men op het gebied van de
symfonische blaasmuziek in Spanje
tot zeer bijzondere prestaties in
staat is. De reacties van het uitzinni-
ge publiek spraken boekdelen.

De Banda Municipal de Madrid,
waarbij 'onze' Pierre Kuypers enke-
le maanden geleden een zeer ge-
slaagde gastdirectie verzorgde, be-
wees in Kerkrade, dat de combina-
tie van een professioneel Spaans
blaasorkest en muziek van eigen
(Spaanse) bodem de meest gesubli-
meerde vorm van blaasmuziek tot
resultaat kan hebben. In traditione-
le zin, wel te verstaan, want het pro-
gramma, dat de Banda Municipal in
de Rodahal bracht, bestond
(slechts) uit 'traditionals' - de Fan-
tasia Espanola van Villa en de Sin-
fonia Sevillana van Turina- en frag-
menten uit Zarzuela's(Spaanse ope-
rettes). Muziek op het lijf geschre-
ven van de Banda uit Madrid, met
zijn harmoniebezetting met contra-
bassen, celli, harp en uitgebreid kla-
rinetregister, dat een adembene-
mend mooie velourse klank weet te
produceren, warm, breed en van
een verbluffende intensiteit. Pablo
Sanchez Torrella slaagde erin zijn
musici op het puntje van hun stoel
te laten musiceren - dat heb ik wel
eens anders gehoord van Spaanse
beroeps blaasorkesten - met als re-
sultaat een uitvoering, die werd ge-

kenmerkt door temperament, sJ*
kleur en die onderhuidse spann*
die zo typisch is voor de Spaaj
(blaas)muziek. Niet alleen de rif
sche, snelle delen, maar vooral
langzame melancholische - \donkere, klagende althobo ga3"
door merg en been - gaven dit
eert zijn bijzondere bekoring.

Als 'toegevoegde waarde' werktf.
Spaanse sopraan Paloma PereZ'
go mee aan dit concert, wat ni^v
leen akoestisch, maar zeker ooK
sueel bijzondereresultaten opl^
de. Haar bijdrage vormde de t. |J
ning van een concert, dat aan 3^sementswaardeen klankpracht I 1
wat te bieden had.

jos fruS1

wmc-vandag.
" In de Rodahal verzorgt vanaf*
uur het Walter Scholz Orchestef
optreden. Het van de Duitse te'
sic bekende orkest kent een *e.
toire dat reikt van de klassieke
ziek en de volksmuziek tot aa*1

pop, jazzen schlagers.

" Op de markt treedt vanavond
20.30 tot 23.30 uur het Countn
kest Dick Staber & Vonder City

" In het paviljoen aan de Stat»
straat is vandaag van 14.00 u&
middernacht een Bejaardenkö

(
middag. Daarbij: een optreden,
het Seniorenorkest en de "
Luck Boys.

" En dantenslotte in het stadse
daar treedt het Balkan-orkest **op van 20.30-22.30 uur.
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Zeldzaam

moet worden is duidelijk. Na di-
verse mogelijkheden onderzocht
te hebben, is gekozen voor ko-
per. Oorspronkelijk had archi-
tect Peutz ook een koperen dak
ontworpen. Door geldgebrek is
er toen echter een soort strooisel
van koper aangebracht.

Annakerk krijgt
koperen koepel

Project kost 450.000 gulden

HEERLEN - De Annakerk op
het Bekkerveld in Heerlen krijgt
een koperen koepel. Dat heeft
het kerkbestuur onlangs beslo-
ten. De steigers voor de uitvoe-
ring van het karwei zijn al ge-
plaatst.

Het herstellenvan hetkoepeldak
en het aanbrengenvan het koper
kost ongeveer 450.000 gulden.
Het fonds dat voor het herstel
van de kerk in het leven geroe-
pen is, heeft 350.000 gulden in
kas. De ontbrekende 100.000 gul-
den zullen via acties bijeenge-
bracht moeten worden. Het
kerkbestuur komt na de vakan-
tie met voorstellen over acties.

(Archieffoto)
" De St. Annakerk op het
Heerlense Bekkerveld.Een koperen koepeldak is de eni-

ge oplossing voor de bouwkun- Dat de dakbedekking hersteld

dige problemen die zrjn gerezen.
Onder het glas-in-loodraam met
als thema 'Pinksteren' is een
brok beton uit de muur gevallen.
Dat is inmiddels hersteld, maar
de toestand van het beton en de
regelmatige waterplassen in de
kerk bij regenbuien voorspelden
niet veel goeds, zo constateert
pastor Heijnens in het jongste
bulletinvan de Darochie.

was zijn mening

Garagehouder
moet terrein
ontruimen

Politierechter mrHermesdorf kon
de eis niet inwilligen, omdat juist
een bekentenis ontbrakaan het wet-
tig bewijs. Hij sprak de twee vrij
met de woorden: „Toch ben ik er
van overtuigd dat u schuldig bent."

Van onze correspondent

. aPp£aus na afloop en
ïcirJllleszins een applaus
rgfijj yirect betrokkenen van
%t Voor de joodse kinde-. nsenredderslorganisato-. Itwren gistermiddag in het
Kx T Urnse stadhuis te gast om.. rt^ videofilm te bekijken

ikg T
e reünie van de NV-ver-

;l öri eP die op zondag 2 mei
1\ T^J^ssi_Tn werd gehouden.
I 'e'Q? s van de videofilmnJi^rn uit Voerendaal), heb-
il _a niet beperkt tot het ma-■ . i 1eeT» verslagvan de dag.
z^r^ gaarde van die dag
V' kijkers duidelijk te ma-
S(l _n s een van de makers

I .^ We genoodzaakt een
i ?iCL er2icht te geven van wat

4 _ln e oorl°QsJaren van-W^terdam in de richting
heeft afgespeeld."

Rijverbod,
boete en cel
na weigeren
bloedproef

DEN HAAG/KERKRADE - Gara-
gebedrijf Bakker bv aan de Vroen-
straat 30 in Kerkrade zal een opslag-
terrein tegenover het bedrijf moe-
ten ontruimen. Dat terrein wordt
door Bakker zonder vergunning ge-
bruikt als opslagplaats en parkeer-
plaats voor vrachtwagens. Ook wor-den er reparaties verricht.

" De honderdjarige Johannes Egbertus de Wit toont de door zijn kleinkinderen
gemaakte wanddecoratie. Foto: FRANS RADEDe Heerlense gemeenteraad heeftinmiddelsbesloten dat de grond op

het industrieterrein verkocht kan
worden aan Swinkels. Wel heeft de
gemeente toegezegd een aantal
voorwaarden aan de vestiging te
koppelen. Maar daar heeft de con-
tactgroep maar weinig vertrouwen
in. Volgens de bedrijven kunnen die
voorwaarden alleen maar een aantal
vergunningen betreffen.

Wanneer Swinkels naar De Beitel
zou vertrekken betekent dat vol-gens de contactgroep een onverteer-
baar imagoverlies. De leden voor-
zien zelfs een regelmatige confron-
tatie tussen auto's met schroot en
rouwstoeten.

De schrootverwerker Swinkels
moet het terrein aan In de Cramer
verlaten. Zelf wil hij het liefst naar
het industrieterrein De Koumen,
maar volgens het nog niet zo lang
gewijzigde bestemmingsplan is
daar alleen ruimte voor sloopbedrij-
ven en niet voor schrootbedrijven.

De geschillenafdeling van de Raad
van State, waar het garagebedrijf in
beroep is gegaan, heeft beslist dat
de gemeente terecht de ontruiming
van het terrein heeft bevolen. Bak-
ker bv meende dat voor de werk-
zaamheden op het terrein geen ver-
gunning nodig was.
In een tweede procedure die Bak-
ker bv tegen de gemeente voerde,
heeft de geschillenafdeling bepaald
dat de gemeente het bedrijf terecht
een dwangsom heeft opgelegd voor
overtredingen van de hinderwetver-
gunning die in 1976 aan het bedrijf
werd verleend. Bakker bv stelde dat
de omgeving geen ernstige hinder
ondervindt van het sporadisch over-
treden van voorschriften. Gemeente
en geschillenafdeling dachten hier
anders over.Vakantie belangrijker

dan viering eeuwfeest
Met deze uitspraak kan de gemeen-
te, te rekenen vanaf 11 augustus
1987, 2500 gulden aan dwangsom-
men executeren voor elke keer dat
Bakker bv de voorschriften heeft
overtreden.

Toen de verdachte in september
vorig jaarna aanhouding wegens
omver rijden van verkeerspalen
op het politiebureau was beland,
had hij daar opzettelijk een paar
ruiten vernield. Bovendien had
hij geweigerd mee te werken aan
een bloedonderzoek. Ter zitting
hield hij vol, dat niet dronken-
schap de oorzaak van de aanrij-
ding was geweest, maar een ka-
potte radio. Volgens de raads-
man was zijn cliënt agressief ge-
worden, toen de politie hem bij
de keel greep. De verdachte had
zich al eens eerder moeten ver-
antwoorden bij justitie voor het
rijden onder invloed.

MAASTRICHT - Politierechter
mr Hermesdorf veroordeelde
gisteren een 37-jarige verdachte
uit Susteren tot twee weken
voorwaardelijke gevangenisstraf
en een rijverbod van een jaar in
deweekeinden. Wat deboete van
1000 gulden betreft bleef hij 500
gulden onder de eis van officier
van justitie mrNabben. Hierbij
hield hij rekening met een door
verdachte aan de gemeente
Brunssum te vergoeden schade
van 262 gulden.

Applaus

HEERLEN - Mocht schroot-
bedrijf Swinkels, nu nog ge-
vestigd op het industrieterrein
In de Cramer, naar De Beitel
verhuizen dan heeft dat conse-
quenties die er volgens de al-
daar gevestigde bedrijven niet
om liegen. Enkele leden van
de industriële contactgroep
hebben al aangegeven voorge-
nomen investeringen op te
schorten. Ook zouden de bui-
tenlandse moederbedrijven
minder interesse hebben om
te investeringen te fiatteren als
Swinkels naar De Beitel komt.
De Industriële Kontaktgroep
'De Beitel' schrijft dit in een
brief aan B en W van Heerlen.

x<Ühl ilie Mulder uit Rans-
!r bp ". swd_ kort een bijzon-
Ti 2oes^e °P bezoek in de tuin:
}_e 9enaamd 'vliegend hert.
?ish -medewerker Tas-
*_ vliegend hert, de bena--otst ■ een 9role kever, de
llijne J°-ren een zeldzame ver-
.Ce?n9- De kever is liefst ze-

»_tg tlrneter lang en driecen-
-7t J breed. Het vliegend
niet^Hie van de meikever,

lic lri de Ransdaalse tuin
«T.t

, eid-Dat moet ook wel>| Tias°'n beestje hoort thuis in
_een UUr en n*ct a^ souvenierf|L ( * _ arendoos. „Zon kever|uCjt ,,aPot als je hem vast-
r"ia waarschuwt Douwe

Van onze verslaggever

Als schroothandelaar zich daar vestigt

De Beitel vreest
stop geldstroom

MAASTRICHT-Drie knapen
van onder de twintig jaar uit
Heerlen en Kerkrade kwamen
er gisteren genadig af bij de
Maastrichtse politierechter
mr Hermesdorf. Ze stonden
terecht wegens diefstal van
een personenauto in Bruns-
sum, vorig jaar oktober. De
rechter noemde hun misstap,
overigens de eerste en voorlo-
pig de laatste (beloofde het
drietal), een grote stommiteit.
Zeker als jealle driehet geluk
hebt ergens in vaste dienst te
zijn, hield hij hen voor. Dat
was dan ook de reden, waar^

Vaste baan
'n dubbel
voordeel

om hij een vrijheidsstraf, zelfs
een voorwaardelijke, hier niet
op zijn plaats vond. De drie
mogen hun zonde nu afkopen
met 500 gulden.

schijn kwamen

MAASTRICHT - Hoewel volgens
officier van justitie mr Nabben alle
stukjes van de legpuzzel keurig in
elkaar pasten, volgde er toch vrij-
spraak voor twee 56-jarige verdach-
ten uit Heerlen. Beide heren waren
door een getuige herkend als dege-
nen die op een avond in februari vo-
rig jaar uit het struikgewas tevoor-

De officier yan justitieachtte het be-
wijs geleverd en eiste tegen beideneen voorwaardelijke gevangenis-
straf van vier weken en een geld-
boete van 500 gulden. „Verdachten
hebben het recht om te zwijgenofteontkennen, maar niet om te liegen".

De bewoner bleef ter zitting volhou-
den van deze spullen niets af te we-
ten. „U weet zelf, dat ik in het verle-
den vaker de vuurwapenwet heb
overtreden. Ik zou dus nooit de on-
derdelen thuis voor het oprapen la-
ten liggen." Verder vond hij dat de
politie een onderzoek naar vingeraf-
drukken had moeten doen.

Dit gebeurde kort nadat de getuige
een schot had gehoord. Toen hij ter
plekke in de struiken ging zoeken,
vond hij een enkelloops hagelge-
weer dat hij keurig aan de politie
overhandigde. Bij huiszoeking in de
woning van een van de verdachten
vond de politie niet alleen een afge-
zaagde loop en andere onderdelen
die precies op dit geweer pasten,
maar ook de bijpassende munitie.

Van onze verslaggever

Maar voor het zover is, wordt Jo-
hannes Egbertus de Wit heden-

nes Egbertus ruim 35 jaarbrood-
bezorger bij de Coop Glück Auf.
De eeuwling is meer dan 75 jaar
lid van bouwvereniging Glück
Auf en de Partij van de Arbeid.
Vandaar dat een PvdA-afvaardi-
ging afgelopen weekeinde mijn-
heer De Wit een cadeau bezorgde
in de vorm van een fraai ingelij-
ste foto van de overleden ex-pre-
mier Den Uyl.

Klacht AWACS doorgespeeld
ONDERBANKEN-Het college van
Onderbanken heeft de klacht over
afwijkend vlieggedrag van AWACS-
toestellen, die werd ingediend door
de raadsleden Lindner en Cremers-
Koekoek, bij het ministerie van de-
fensie en de commandant van de
AWACS-vliegbasis in Teveren

(BRD) gedeponeerd.

Beide raadsleden constateerden op
15 en 16 juni dat diverse radar-
Boeings afweken van de voorge-
schreven vliegroute. Zij vroegen het
college hiertegen actie te onderne-
men.

HEERLEN - Het vieren van zijn
honderdste verjaardag vandaag
in bejaardenverzorgingscentrum
'De Regenboog' in Heerlen
weegt voor Johannes Egbertus
de Wit niet op tegen het vakan-
tieverblijfvan twee weken, vanaf
14 juli, bij kleindochter Ina in de
Oostenrijkse plaats Westendorf.

De gemeente Heerlen was gisteren
niet voor commentaar bereikbaar.

Tot slot meldt de groep dat zij reeds
meerdere malen heeft moeten con-
stateren dat ondanks de internatio-
nale aanprijzing van De Beitel, ge-
meenschapsgelden die waren be-
stemd voor het terrein elders wer-
den aangewend.

Verkeer
De contactgroep doet het college
een alternatieve vestigingsplaats
aan de hand. Nabij het industrieter-
rein, even over de gemeentegrens,
zijn meer sloop- en aanverwanten
bedrijven actief. Daarnaast wijst de
belangenorganisatie van De Beitel-
bedrijven nog op de hoeveelheid be-
drijfswoningen op het industrieter-
rein. Ze is van mening dat vracht-
wagens met schrootcontainers voor
die mensen de verkeersveiligheid in
gevaar brengen. „Het koffer, de wandelstok en

het Tiroler-hoedje staan al vanaf
Kerstmis klaar", zegt één van
zijn kinderen. „Zó verheugt hij
zich op zijn veertiende vakantie-
trip op rij naar Oostenrijk."

Johannes heeft ook enkele tips
om héél oud te worden. „Ik drink
dagelijks een paar borrels. Het
liefst jonge klare uit een fles die
in het vriesvak staat. Vanaf je ze-
ventigste verjaardag stoppen
met roken en geregeld een kleine
wandelingmaken. Op diemanier
bereik je een hoge leeftijd."

Broodbezorger
Johannes Egbertus de Wit werdop 4 juli 1889 in het DrentseSchoonoord geboren. Hij heeftnegen broers en een zuster, dieallen niet meer in leven zijn. Na
zijn militaire dienstplicht sollici-teerde hy bij de Staatsmijnen enkwam uiteindelijk terecht bij de
Emma. Vervolgens was Johan-

morgen tussen 10.15 uur en 11.30uur uitbundig in de bloemetjes
gezet door de medebewoners endirectie van 'De Regenboog' inde recreatiezaal aan de Meezen-broekerweg. Ook Heerlens bur-
gemeester Van Zeil is presentom de vitale honderdjarige te fe-liciteren.

Van onze verslaggever
schoen

u_ s| r^t-hinveldse mevrouw die
j'kk

*e belde, begrijpt er
'Ql £n- Maar dan ook hele-

i l(ln_let.. &r m°et namelijk
t ec(en z_n die enkele dagen
|( l"-si 0p fietspad van
p^t-Tii naar Schinveld een
i '^r^UWe basketbalschoen is
i* la e mevrouw nam die

dg ®-r huis. Deed aangifte
\ politiekorpsen in Schin-
" *'" 9r runss' um en zag toti .g. °te verbazing dat nie-
-5 Vn? et Journaal van On-■*' üiT"1 een advertentie had
t\u *r een vermiste schoen.
\\i -.' natuurlijk iemandA. £fn been", zegt de me-

-1 ,e. . °ene dieal enkele da-
t -en eén blote voet door de
j. dipUan Schinveld loopt

en ■s.„"mevrou_ maar eens

Applaus (2)
J ri^zestien minuten duren-
Te. lJnenta^re' regelmatig
Met komen dan ook
r vaderen Semmy Rietkerk
jNe?.n deNV-groep, die joodse

1 redde), Miep Vermeer'J/\n Persoon in Brunssum)
JKf'o Broers (onderduika-
-1 *s iJ*fofcatie' aan het woord.1 lr>Zïen hoe tientallen jood-
j^fl-r,if,r .n <2a_en en nachten
I^*.) ne badhofcjes van het

' Se open-uchtzt-iem-
-1 toe^er9.edo'cen hebben geze-

>„,°'_ «^ uerrac'en dreigden
il Mr» n tevens wordt er

’ _i getoond _an de
■. .ir or e naz*'s vermoor-

i teden van reünie-or-
\*t *** Jack Aldewereld.

1(j De uideo-
»^*_ .!' u*iAio gulden en is

aar u*a de gemeente

Kritiek op lokatie
kampje in Passart

herziet men de eerder gemaakte
plannen", zegt woordvoerder Mom.
Het bedoelde terrein aan de Ter-
weijerweg is volgens Mom al vaker
punt van discussie geweest. „In '86
wilde men daar een groot aantal
huizen bouwen. Maar omdat de
grond daar sterk vervuild is (op de
bewuste plek stond vroeger de
bruinkool- en briketfabriek, red.),

heeft de gemeente daar van af ge-
zien. Nu wil men daar een woonwa-
gencentrum realiseren. Het bestuur
van de ernaast gelegen volkstuin-
vereniging heeft ook al een bodem-
onderzoek laten instellen. Uit dat
onderzoek bleek dat er een grote
hoeveelheid cadmium in de grond
zat."

De buurtbewoners begrijpen niet

In briefvan vierhonderd buurtbewonersHOENSBROEK - Het plan van de
gemeente Heerlen om op een ter-
rein aan de Terweijerweg (naast
sporthal Hadow) in de Hoensbroek-
se wijk Passart een woonwagencen-
trum in te richten, heeft tot een
storm van kritiek geleid bij de
buurtbewoners.

waarom de gemeente nu zo snel
handelt. Op 26 juni ontvingen men-
sen uit de Passart een uitnodiging
voor een informatie-bijeenkomst,
op woensdag 5 juli om 19.30 uur in
zaal Der Gieze Gatz aan de Asser-
straat in Hoensbroek. „Omdat de
brief gelijk met een aantal reclame-
folders in de brievenbus viel, heeft
de gemeente op 30 juni een nieuwe
brief gestuurd. Er zijn mensen die
nu terugkomen van vakantie spe-
ciaal voor diebijeenkomst op 5 juli."

In een briefaan alle raadsleden, die
vanavond vergaderen over de
komst van een woonwagencentrum
met vijf standplaatsen, spuien zon
vierhonderd buurtbewoners uit de
wijken Passart en de Wieër hun kri-
tiek.

Een ander argument van de buurt-
bewoners om het woonwagencen-
trum in hun omgeving te weren, zyn
de eerder afgewezen plannen. „Geld
voor een parkeerplaats naast de Ha-
dow-hal of een speeltuin heeft de
gemeente Heerlen niet. Wel zijn er
financiën om op een gifbelt een
woonwagencentrum in te richten",
aldus Mom.

„In de periode '78-'B5 hebben op de-
zelfde plaats al illegaal woonwagens
gestaan. In '85 leidde een protestac-
tie in de buurt tot het verdwijnen
van het subkamp. Vier jaar later

(ADVERTENTIE)

*-**■______ / - J
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examens
H. Ait-ElHoussain, W. Aretz en D. BecM
allen uit Kerkrade; S. v.d. Beuken,
choltz; R. Bisschoff, Simpelveld; Al
Boer, Kerkrade; E. Bonten, Simpelvelfl
In de Braekt, Kerkrade; R. Broekn^Simpelveld; C. Bronkhorst, Kerkrade]
Coerver en V. Coerver beiden uit BoeM
K. Cordewener, Kerkrade; N. Curfs,]choltz; N. van Damme, I. Daniels, P. De«jen M. Deserno allen uit Kerkrade.j
Emonts, Heerlen; I. v. Ermingen, BoeM
M. Franssen, Kerkrade; M. Franssen.Jcholtz; M. Franssen, Kerkrade; N. GijsH
Heerlen; W. v. Gilst, M. Greten, D. gr<X>J
P. Haagmans allen uit Bocholtz; M. IJdels, M. Hanneman, P. Hanssen, D. Hel]brand, H. Hermans, D. Hoeppener, C. 1
landers, J. Hummel, N. Jager, P. op 1
Kamp, B. v.d. Kandelaar, F. Koehen eflKok allen uitKerkrade; R. Krottjé, Heen]
B. Kuijpers, Kerkrade; M. Lemmens, 1choltz; M. Lommen, Simpelveld; R. V. "]D. Martens beiden uit Kerkrade; S. m
kes, Bocholtz; A. v. Mook, Heerlen; SA
lestyn, R. Paffen, R. Peters, B. PlunM
Plum, C. Pölz, I. Redan allen uit Kerkfl
M. Ries, Simpelveld; R. Roeleven en'
Schaufeli beiden uitKerkrade; A. Schin
Simpelveld; R. Somers, M. Sonnensc1}
beiden uit Kerkrade; T. Starmans, I
choltz; R. Strüfer, M. Struver beidenI
Kerkrade; S. Thewessen, Simpelveld;!Vaessen, Bocholtz; C. Wetzels, S. WiH
beiden uit Kerkrade; P. Willems, Hee»lS. Wings, Bocholtz; D. Wozniak, Kerkr4

Mavo Puus XII
Kerkrade

Afd. Aardap. Groente en Fruit
P. Frolich, Brunssum; C. Mertens, Simpel
veld; E. Venerius, Kerkrade.
Afd. Levensmiddelen
M. van Bree, Kerkrade; B. Gort, Gutteco-
ven; J. Konings, Schinveld; J-P. Kragting,
Munstergeleen; H-P. Rijpkema, Kerkrade;
L. Robben, Hoensbroek;R. Rutten, Hoens-
broek.
Afd. Textielartikelen
G. Doverman, Kerkrade; E. van Es, Heer-
len; S. Gelissen, Heerlen; G. Hamacher,
Kerkrade; L. Houtappel, Landgraaf; J. Hui-
zinga, Sittard; J. Italiaander, Landgraaf; M.
Keulen, Hoensbroek; C. Piepot, Heerlen; R.
de Pree, Heerlen; M. Roberts, Hoensbroek;
M. Rothkranz, Voerendaal; H. Schiprowski,
Landgraaf; H. Schmeing, Brunssum; S.
Schiffers, Heerlen; J. Schlechtriem, Bo-
choltz; A. Schols, Geleen; C. Silkens, Pa-
panhoven; M. Soer, Landgraaf; M. Trum,
Voerendaal; N. Vegers, Heerlen; I. Viever-
mans, Landgraaf; A. Vleugels, Geleen; P.
Vromen, Simpelveld; W. Zelissen, Sittard.
Afd. Parfumerie-artikelen
S. Bosch, Heerlen; P. Feenstra, Hoens-
broek; S. Gelauff, Heerlen; M. Hillmann,
kerkrade; J. Knubben, Gulpen; C. Millevoi,
Heerlen; A. Smedts, Geleen, B. Wolfhagen.
Afd. C
M. Bams, Hoensbroek; L. Bekkers, Land-
graaf; Em Biesmans, Hoensbroek; M. de
Bock, Spaubeek; T. Bonten, Landgraaf; R.
Boosten, Hoensbroek; R. v/d Bosch, Nuth;
P. Boscher, Kerkrade; A. Brekelmans,
Schinveld; I. Brouns, Kerkrade; M. Cadinu,
Vaals; A. Chessa, Sittard; S. van Dalfsen,
Heerlen; C. van Delft, Heerlen; M. Driessen,
Hoensbroek; E. Drummen, Geleen; R. Dry-
konigen, Brunssum; R. van Dun, Hoens-
broek; H. Erven, Voerendaal; J. Esser,
Heerlen; J. Faassen, Eygelshoven; R. Fro-
lichs, Heerlen; P. Görtzen, Landgraaf; R.
Gouders, Vaals; M. van Grimbergen, Heer-
len; R. Haan, Landgraaf; M. Hamers,
Übachsberg; B. Heijnens, Magraten; J. Hel-
lenbrand, Schinveld; R. Hermans, Heerlen;
M. Heutz, Oirsbeek; J. Heylighen, Einig-
hausen; H. van Hoorn, Ransdaal; P. Horsen,
Landgraaf; R. Horsch, Landgraaf; S. Jans-
sen, Bom; P. Jeurissen, Munstergeleen; W.
de Jong, Heerlen; J-P. Jongen, Kerkrade;
M. v/d Kelft, Landgraaf; R. van Kerkhoff,
Heerlen; B. Kleikers, Heerlen; J. Kockel-
korn, Kerkrade; G. van Kooten, Heerlen; G.
Kuipers, Geleen; Y. Langen, Nuth; R. Maas,
Sittard; M. Meissen, Heerlen; J. Mewissen,
Hoensbroek; H. Moederscheim, Voeren-
daal; G. Niks, Vijlen; L. Nowak, Heerlen; P.
Nowak, Heerlen; D. Offermans, Hoens-
broek; P. Peeters, Hoensbroek; C. Pelzer,
Landgraaf; R. Posthumus, Heerlen; R.
Quaedackers, Brunssum; 1. Reuters, Schin
op Geul; R. Roberts, Windraak;P. Rooswin-
kel, Hom; A. Routheut, Wijnandsrade; G.
Savelberg, Kerkrade; P. Schols, Geleen; R.
Scholtes, Kerkrade; B. Simon, Mechelen; R.
Simons, Landgraaf; D. Solberg, Sittard;
M-J. Soudant. Heerlen; M. Souren, Bo-
choltz; B. Spelthaen, Heerlen; A. Sta's, Ge-
leen; D. Stewart, Brunssum; J. Sturmans,
Heerlen; F. Teschers, Geleen; F. Tummers,
Sittard; G. Vanderheijden, Wijnandsrade;
B. Verhoef, Valakenburg (LB); k Vermee-
ren, Vijlen; J. Vonken, Klimmen; C. v/d
Waal, Heerlen; S. Wehrens, Spaubeek; M.
Wijnne, Heerlen; D. Winkens, Landgraaf; R.
Wolters, Geleen; P. Zurek, Hoensbroek; M.
Paffen, Kerkrade; R. Driessen, Heerlen.
Afd. G (Groothandel)
M. de Bock, Spaubeek; A. Chessa, Sittard;
M. Hamers, Übachsberg; H. van Hooren,
Ransdaal; S. Jassen, Bom; G. Kuipers, Ge-
leen; M. Paffen, Kerkrade; P. Peeters, Land-
graaf; I. Reuters, Schin op Geul; P. Roos-
winkel, Hom; R. Scholtes, Kerkrade; A.
Stals, Geleen; G. Vanderheijden, Wijnands-
rade; D. Winkens, Landgraaf; R. Wolters,
Geleen.

Middelbare
Detailhandelschool te
Heerlen

N. van de Coevering, R. Hendriks, M. van
Leeuwen, P. Meijers, J. Poelsema, R' Rai-
thel, M. Westen, M. Windemuller, C. Zan-
ders.

Atheneum B

Atheneum A
N. Bastiaans, S. Cox, J. Grochowski, R. Ha-
mers, I. Mandaat, L. Martens, M. Nowak, S.
Rensen, D. Schaffrath, M-J. Schiffelers, R.
Takhtetchian, H. Verstappen, E. Widders-
hoven.

P. Ferier, a. Hoogendoorn, T de Jong, C
Kerckhoffs, S. Landheer, E. Sterck, R. Ver
kade, H. de Voogd, R. Wessels, I. Wuite.

Gymnasium A
P. Krijger, M. Naberhuis, R. Olde, R. Rid
derhof, K. Scheurman, J. Timmermans.
Gymnasium B

M. Andriolo, E. Bervöets, R. van den Nos, S.
Derix, I. Dohmen, R. van der Grinten, P.
Hoeppertz, E. Houtman, A. Huybreghs, N.
Jansen, P. Krause, M. van Leijenhorst, D.
Lenzen, M. Pare, B. Penning, L. Poelsema.
H. de Preter, P. Schwanen, T Stachowski
P. Visser, E. Willems, E. Windemuller, B.
Zanders.

Grotius College
Heerlen
HAVO

Primaire Opleiding Dameskappen'
kader v.h. leerlingstelsel)
S. Hillmann. Landgraaf, A. Meesters.
R. Pluymen, Kerkrade.

N. Boltong, Simpelveld, A. Veenstr*
len.

Kostumière
L. Hillebrand, T. de Hoon, L. Min. n
allen Kerkrade.
Tailleuse

D. Crutzen, Eys-Wittem, T. de Hoon.
rade, B. Hursel, Bocholtz, M. Vos. &
de.

Afd. Kantoor- Verkooppraktijk

C. Curfs, C. Kaczorowski, M.Kebeck.
der Velden, T. Wirtz, allen Kerkrade-
Mode/Kleding
afd. Modinette

"St. Theresia"
Kerkrade
School voor L.D.G.O
Afd. Verzorgende beroepen
G. Amkreutz, A. van den Berg, N. C<*
I. Culot, allen Kerkrade, R. Donkey
Simpelveld, J. Engels, I. Frösch, M-
jee, N. de Jong, S. de Jong, J. JungbJ"
Lardinois, S. Otermans, L. Schlöss*
Schlösser, P. Smeets, J. Sijstermans.
Vries, allen Kerkrade, I. Vranken, Bo°
Afd. Textielverwerkende beroepen

N. Boltong, Simpelveld, D. Crutz.n..
Wittem, B. Douven, L. Hillebrand.
Hoon, allen Kerkrade, B. Hursel, B<*
C. Jongen, H. v/d Kuit, C. van KeeK«
Kockelkorn, N. Kunz, L. Min, M- "mans, I. Oosterhof, N. Roovers, A- ''gens, C. Theuer, L. Vanloo, allen Kef"
A. Veenstra, Heerlen, M. Vischer. "
beide Kerkrade.

Atheneum: M. Adams, P. v. den AkkerJden Berg, M. Bisschop, T. de Boer, P- 'kers, M. Cameron, L. Cools, M. Deume*
Diederen, R. Dijkstra, L Dohmen, B.'
kaerts, K. Finger, H. v. Gageldonk, P-'
mer, S. Hanssen, I. Hendrikx, D. H<»
dorf, P. Hernaus, I. Jacobs, W. Jans, 'gel, S. Litjens, M. Maat, W. Maat, A. W
M. Meijers, D. Orvini, I. Paulussen, S-
ters, T Pierik, M. Poelmans, F. Ra*
kers, W. v. Reenen, I. Sahl, R. Sch>
Schloen, E. Schröder, M. Severens, 'Sloun, W. Sluijpers, M. Snijders, f-
Steenstraeten, D. Stevens, Y. TerpsU 1
Terpstra, I.Theunissen, E. Timmerma 11
Vanderlingen, R. Verhoeven, J. Wijn'
E. Wijnen, L. v. der Wijst, S. Wintrae"
W. Yuan, S. v. Zanen.

HAVO: J. Baten, C. Beaujean, B. van]
kom, L. Bothmer, F. Boumans. M. BraeJS. Bregard, R. Bremen, J. Broers, S. 9
sen, N. Dehing, A. Dekkers, I. Deumei_van Dijk, D. Dohmen, P. Dolata, P. D<*l
bos, N. Ermers, P. Fox, N. Frissen, M-Jradts, J.Heiden,R. Hermans, M. HoeneflHoofs, L. Houkes, M. Jacobs, R. Jansen
Janssen, S. Janssens, E. KraassenbeW
Kreukels, D. Lange, A. Meinesz, V. fl
fels, R. Nienhuis, M. Nijnens, S. Nijnei^
Osteleo, Y. Peters, R. Philips, J. Renne'JS. Reyners, M. Robben, G. Rochel. J- n
kens, R. Rovers, M. Salimans, M. SeddH
Seuren, S. Sluijpers, C. Smeets, J. Sml
D. Speetjens, L. Theunissen, R. Theunis]
S. Timmer, P. Tissingh, R. Verboeke 1
Verheijde, R. Verhooren, M. Vincke»
Vootz, C. Waltmans, M. Waltmans, I. .
nen, P. Zovi.

Romboutscollege
Brunssum
BRUNSSUM - Aan het Romboutscol
te Brunssum slaagden de volgende W
daten:

Opleiding Apothekersassistent
M. Backbier, K. Bemelmans, P. Berger, B.
Czerw, A. Diederen, G. Dohmrn, E. Dries-sen, S. Gense, M. Gielen, M. Gielkens, D.
Goedermans, V. Hendrickx, A. Maassen, I.
Steins, S. Vootz, M. van der Weijden, M-T
Berns, J. Bosch, M. Brasse, B. van Calden-
borgh, N. Dassen, M. Dirix, M-J. Duizings,
S. Gemeni, J. Göbbels, M-S. van Helden, N.
Jussen, H. de Koning, J. Krichelberg, L.
Krijnen, S. Peusens, Y. Plum, S. Ramakers,
L. Reinartz, M. Schepers, C. Schiffers, M-R.
Steijns, B. Tijssen, P. Vaessen, S. Wiesen.
Opleiding Aktiviteitenbegeleiding
N. Andriolo, H. Benders, B. Breuls, R. van
Doorn, P. Dubislav, J. Frederichs, C.Freens. P. Groenendijk, M. Jeukens, L.
Kohl, N. Laarhoven, P. Leclair, L. Lumens,L Matelski, J.Mauer, M. Notten, J.Pluis, N.Tromp, M. Veldhuizen, M. Beckers, L. Ble-zer, B. de Bruijn, P. Hendriks, M. Hermans,G. Huver,R. Jongen,B. Muijters, R. van Op-
pen, M. Schoonbrood, M. Vanhommerig, T.Vertommen, F. Wieringa.

M. van denBurg, C. Craenen, J.Cremers, M.
Einerhand, S. Haagmans, D. Hundscheid,
N. Jeunssen, E. Kriele, T. Leclaire, N. Lui-ken, E. Peeters.K. Peeters, C. Penders, A.
Peters, K. Storeken, I. Vrieselaar, S. Wen-
sink, M. van der Zee, V. Bastiaans, E. Claes-
sen, J. Clement, G. Dings, C. Dohmen, M.
Eggen, N. van Engelen, W. Engering, D.
Hellmons, M. Italiaander, L. Kalsbeek, L.
van Laar, L. Logister, S. Lones. E. Paulis-
sen, H. Pelzer, D. Scheren, Y. Senten, E.
Voncken,F. Wolters.

Opleiding Doktersassistent

S.colombain, M. Geefshuysen, V. Halmans,
A. Heuts, C. Jacobs, C. van der Laak, A.
Lemmens, N. Lennhaarts, A. Lucassen, A.Nieman, C. Palmen, A. Peters, N. Thomas-
sen, J.Wolffs, R. Wolfs, M. van den Boom, J.
Hallmanns,L. Hendrix, C. Horbach,L. Keu-
lers, L. Lemmens, S.Lieben, F. Marijnissen,
M. Mengelers, J. Notermans, P. Palmen, P.Reijmers, N. Scheffers, B. Schmeets, M.
Stoffels, B. Zijlstra.

Opleiding Tandartsassistent

MDGO School 't
Gasthuys Heerlen

St. Ant. Doctorcollege
Kerkrade

HAVO: N. Angerer, J. Bernaards beiden uit
Kerkrade; L. Bock, Landgraaf; J. Boss, M.
Charlier, M. Dorscheidt, S. Esser, M. de Fa-
ber, M. Franssen, R. Frissen, M. Gei allen uit
Kerkrade; D. Haas, Landgraaf; M. Hanssen,
N. Hartmans, P. Heckmanns, H. Hoenen, N.
Hoofs, M. Horvath, N. Huysmans, M. Kist,
A. Körver, J. Langen, H. Langohr, R. Lau-
terfeld, S. Linssen, R. v.Loon, A. Lövenich,
W. Martens, L. Merx, C. Meuffels allen uit
Kerkrade; M. Motoh, Landgraaf; R. Offer-
mans, N. Paffen, J. Philips, S. Quadakkers,
J. Rohs, B. Rondags allen uit Kerkrade; N.
Roth, Landgraaf; M. Schijns, Kerkrade; J.
Schrouff, Landgraaf; M. Senden, M. Si-
mons, P. Smeijsters, I. Speek, M. Tebarts.'
R. Thomas, S. Verhaegh, C. Vermeer allen
uit Kerkrade; M. Vogely, Landgraaf; N.
Weitz, Kerkrade; M. Wijnen Landgraaf.

Atheneum: R. Bahnen, A. Beckers, A. 8011,
P. v.d. Bosch, M. Brauns, M. Brieskorn, N.
Brouwer, A. Dautzenberg, J.P. Drenth, J. de
Faber, L. Frohn, M. Hanneman; F. Hanssen,
M. Heijnen, M. Hendrikx, C. Herpers, J.
Herpers, D. Holleman, I. Huijsmans, K. Ja-
kobs, B. de Jong, A. Kluijtmans, P. Körver,
M. Kranzel, F. Leschot, M. Ligter, F.
Lintjens, G. Lintjens, M. Mathissen, M.
Moonen, M. Mooren, H. Offermans, A. Paf-
fen, A. v.d. Poel, F. Prevos, A. Reinierkens,
J. v.d. Rijdt, J. Sauren, Y. Weelen, P. Wijf-
fels allen uit Kerkrade.

Broeklandcollege
Hoensbroek
MAVO
M Adamczyk, Hoensbroek; H- JkHoensbroek; G. Atzeni, Hoensbro*!
Bassant, Hoensbroek; P. van Bogaert]
berg; E. Bosch,- Hoensbroek; A. BoUJJHoensbroek; R. Caenen, Hoensbnjï
Coenen, Hoensbroek; H. Corstjens. "!
broek; R. van der Cruijsen, AmstenfJl
Custers, Hoensbroek; A. Dibbets. 'S
broek; A. Driessen, Hoensbroek; M-j
sen, Hulsberg; R. Gorissen, Hoensbf'J
van der Graaf, Nuth; G. de Greef, St-IJT]
R. Habets, Nuth; I. Hendriks, Nuth: Jjl
mans, Hoensbroek; B. Heunen, |]
broek; M. de Hey, Hoensbroek; I. H°*J
Hulsberg; H. Houben, Nuth; N. J?JNuth; S. de Jong, Nuth; D. Jongen. NT
Jongsma, Oirsbeek; M. van Kan.
Kemp, Nuth; R. van Kerkhof, HoenJN. van Kessel, Hoensbroek; M. K"l
Hoensbroek; N. Kölker, Hoensbr<*j
Kuijpers, Hoensbroek; D. Kuyer. H
broek; A. van Lieshout, Heerlen; "i
sen, Amstenrade; M. Lobbes, Hoensl
S. Lobbes, Hoensbroek; M. van JHoensbroek; S. van Loon, Nuth; B >\Hulsberg; E. Maes, Heerlen; K-JHoensbroek; E. Marell, Nuth; M. VT
gen, Hoensbroek; D. Merx, Hoensbr*j
Moonen, Hoensbroek; H. Palm. Njjj
Pelz, Hoensbroek; M. Peters, Hoen>!|
I. Philips, Heerlen; R. Rutten, Hoen'l
D. Schans, Hoensbroek; G. SimonH
berg; R. Sormani, Nuth; B. StaflT
Hoensbroek; J. Staring, Nuth; MJJ
Nuth; C. Stieding, Hoensbroek; P-ri
Hoensbroek; A. Vaessen, Hoensbl*]
Vleugels, Nuth; T. Wijnands, Hulsel
HAVO
F. van Aken, Hoensbroek; H. van
Nuth; N. Akkermans, Hulsberg; h. jHoensbroek; S. van Antwerpen, ,
broek; P. Arets, Hoensbroek; R. U.
mé, Nuth; P. van Beers, Hoensbroety
menlmans, Nuth; R. Berger, Nuth; 't
gaerts, Brunssum; I. Diederen, .
broek;M. Dippel, Nuth; N. Dries**,
nandsrade; E. van Eijs, wijnands^
Ewald, Brunssum; V. Franssen, £van Geenen, Hoensbroek; R. &
Schinnen; E. Goossens, Schimmel
Groote, Hoensbroek; R. Haagman»j(
P. Hermans, Schinnen; J. Hugen. _i
M. Huntjens, Hulsberg; C. Kickk*Jnandsrade; M. Klaassen, HoensbrjJ
Kleijnen, Hoensbroek; R. LU*JHoensbroek; D. Matheij, Hoensbj;
Meijers, Puth; S. Meijers, Hoensb^JMunnecom, NUth; P. Navis. SchijJ
Niestadt, Nuth; N. Notermans, ".
Osinga, Heerlen; I. Otermans, Ho .!
C. Pakbier, Hoensbroek; E. PluU'
Hulsberg; M. Portengen, Hoensb'JRitzen, Nuth; B. Romeijn, Amstenjj
Romih, Hoensbroek; R. Schmitz. £D. Smeets, Wijnandsrade; M. S?
Heerlen; A. Somers, Hoensbroek; ''
Puth; I. Speetjens, Hulsberg; M-,
Oirsbeek; S. Waltmans. Nuth; O. V»«j
Hoensbroek; M. Wijers, Hulsberg:
ter, Heerlen; C. Wosniak, BrunS'
Wouterse, Hoensbroek.

T. Nauta, Eindhoven (met lof); R. Am-
kreutz, Kerkrade; R. Arets, Brunssum; R.
Beer, Alkmaar; R. Bischoff, Heerlen; W.
Borghans, Nieuwenhagen; B. Bormans,
Heerlen; D. de Wijs, Heerlen; M. van Duren,
Heerlen; R. Godding, Kerkrade; J. Her-
mans, Buchten; J. Horbach, Heerlen; R.
Horbag, Heerlen; R. Hornesch, Heerlen;
H.Huijnen, Heerlen; P. Huijnen,Heerlen; R.
Jongen, Heerlen; W. Kampkes, Heerlen; R.
Sithamparantathan, Jaffna; J. Langeslag,
Heerlen; W. Leunissen, Heerlen; F. Luth-
jens, Übach O Worms; R. Mahr, Kerkrade;
M. Mauer, Heerlen; J. Mullenders, Wittem;
M. van Oppen, Heerlen; E. Ortmans, Heer-
len; L. Peters, Heerlen; M. Peters, Schin-
veld; M. Ringens, Heerlen; A. Schmetz,
Caulfield; O. Skraoui, Aferass; G. Soegito,
Bogor (I); E. Starmans, Heerlen; P. Sup-
pers, Heerlen; M. Visser, Heerlen; P. Wiertz,
Heerlen; P. Wintjens, Heerlen; S. Djasiman,
Paramaribo; M. Hazen, Heerlen; J. Alzer,
Oirsbeek; H. Bartels. Heerlen; R. Belleflam-
me, Heerlen; J. de Boer, Klimmen; S. Bon-
gaerts, Heerlen; J. Bulkens, Kerkrade; R.
Crolla, Valkenburg; W. Dewez, Heerlen; R.
van Dijk, Heerlen;A. Eberhard, Heerlen; M.
van Eek, Heerlen; P. Gielen, Heerlen; R.
van Haaren, Heerlen; L. Hahn, Heerlen;P.
Halmans, Kerkrade; R. Hoekstra, Heerlen;
R. Jagers, Heerlen; J. Jaspar, Wijlre; M.
Karssing, Heerlen; M. Koonen, Schaesberg;
R. Kremers, Heerlen; G.Lamb, Heerlen; P.
Lentjes, Heerlen; J. Loo, Heerlen; M. Lucas-
sen, Alkmaar; F. Luiten, Hoensbroek; M.
Merx, Kerkrade; M. van der Meulen, Heer-
len; H. Oostindie, Kerkrade; A. Peters,
Hoensbroek; F. Peters, Hoensbroek; B. Pis-
ters. Heerlen; E. Ponsen, Kerkrade; C. van
de Roer, Brunssum; M. Roijen. Heerlen; M.

Elektrotechniek studierichting Elektronica

R. Amkreutz, Kerkrade; L. Brocheier,
Kerkrade; J. Claessens, Wittem; E. Creusen,
Heerlen; C. van Dinther, Voerendaal; E.
Donners, Brunssum ; F. van Dun, Hoens-
broek; G. Eckfeld, Kerkrade; M. Erens,
Heerlen; J. Franck, Heerlen; E. Francois,
Heerlen; L. Franzen, Bocholtz; D. Freeth,
Heerlen; J. Gelissen. Brunssum; R. te Gif-
fel, Hilversum; J. Habets, Heerlen; E. Ha-
mers, Heerlen; M. Hamers, Heerlen; E. Her-
mans, Heerlen; M. Hermans, Kerkrade; M.
Kessen, Hoensbroek; G. Kleinhesselink,
Heerlen; L. Kuipers, Heerlen; G. Leijtens,
Brunssum; R. van Loon, Heerlen; T Mul-
der, Heerlen; H. Paas, Heerlen; P. Roeleven,
Heerlen; A. Schijns, Vaals; H. Schurer,
Übach O Worms; M. Smeets, Voerendaal;R.
Stokkermans, Heerlen; H. Thiemann,Maas-
tricht; H. Tummers, Oirsbeek; P. Veenstra,
Heerlen; A. Verhiel, Kerkrade; L. Viever-
mans, Hoensbroek; P. Vonken, Nuth; P.
Wauben, Kerkrade; P. Weling, Kerkrade; E.
Werlemann, Heerlen; P. Halmans, Kerkra-
de; R. Schoonbrood, Bocholtz; L. van de
Vegte, Vaals.

Elekrotechniek studierichting Energie

E. Gubbels, Heerlen; M. van der Heijden,
Wijlre ; B. Koullen, Heerlen; R. Lammers,
Brunssum; P. Liedekerken, Schimmert; P.
Luit, Heerlen; P. Meessen, Nuth; M.
Reintjens, Heerlen; R. Reubsaet, Geleen; R.
Romkens, Heerlen; R. Schlenter, Heerlen;
W. Steijaert, Heerlen; R. de Vreez, Sittard;
M. van Ysselstein, 's-Gravenhage.

Elektrotechniek studierichting energietechniek

R. van Bergen, Brunssum; J. Bouwens,
Spaubeek; J. Feenstra, Alblasserdam; L.
van Haaren, Maastricht; P. Hardy, Meers-
sen; M. Hendrix, Sittard; M. Holsgens,
Heerlen; R. Janssen, Margraten; M. Klin-
kers, Heerlen; J. Klinkhamer, Kerkrade; P.
Konings, Heer; P. Ridderbeks, Sittard; M.
Schepers, Maastricht; R. Slakhorst, Geleen;
J. Spelthan, Heerlen; J. Theunissen, Schin-
veld; L. Weerts, Gronsveld; P. de Wit, Heer-
len: P. Aarts, Maastricht; W. Coervers,
Kerkrade; E. Cramer, Geleen; M. Everhartz,
Heerlen; J. Munsters, Obbicht; M. Ridder-
hof, Heerlen; A. Sprenkels, Bom; R. Pen-
ders, Geleen.

M. Beckers, Venlo; R. Dehing, Heerlen; E.
Gorissen, Heerlen; R. van Loo, Heerlen; W.
Lubbers, Heerlen; R. Peeters, Heerlen; R.
Penders, Geleen; J. Ploum, Kerkrade;
J.Prevoo, Valkenburg; J. Spaubeek, Heer-
len; K. Spronck, Valkenburg; R. Trags,
Kerkrade; Y. Vankan, Geleen; J. Wanders,
Hoensbroek; A. Breikers, Hoensbroek; J.
Hazen, Heerlen; P. van der Horst, Woerden.
Weg- en Waterbouwkunde

Middelbare
Technische School
Heerlen
Bouwkunde

Procestechniek

Scheren, Heerlen; R. Schoonbrood, Bo-
choltz; P. Slot, Heerlen; G. Vanderheijden,
Heerlen; P. Vanderheijden, Heerlen; L. van
der Vegte, Vaals; E. Veldman, Delfzijl; E.
Videier, Nieuwenhagen; R. Wijnands, Heer-
len.

Motorvoertuigentechniek

G. Ackermans, Wijlre; P. Albert, Maas-
tricht; G. van Beek, Elsloo; J. Benders,
Heerlen; J. van den Bongart, Geleen; R.
Bosch, Heerlen; M. Claessens, Heerlen;M.
Counotte, Wittem; J. Cox, Voerendaal; R.
Cremers, Heerlen; J. Daemen, Kerkrade; J.
Fijten, Brunssum; L. Franssen, Heerlen;D.
Geurts, Voerendaal; A. Hamers, Heerlen; J.
Haufman, Heerlen; R. Horsch, Heerlen; P.
Houben, Nuth; J. Huismsn. Amstenrade; W.
Jacobs, Nuth; J. Janssen, Heerlen; E. Knar-
ren, Schinnen; E. Kockelkoren, Simpel-
veld; B. Koster, Heerlen; M. Latten, Heer-
len; W. Limpèns, Spaubeek; L. Logister,
Heerlen; R. Lotz, Mechelen; G. Lux, Kerk-
rade; R. Maassen, Heerlen; E. Mugge, De-
senzano del G; M. Nijsten. Oirsbeek; J. Oos-
terhuis, Sittard; I. Otter, Spijkenisse; F. Pel-
zer, Heerlen; C. van Rooij, Schaesberg; H.
Schlosser, Schaesberg; G. Schouten, Heer-
len; E. Schrooders, Houthem; R- Smeets,
Heerlen; F. Snellings, Elsloo; R. Stein-
busch, Heerlen; R, Übahs, Voerendaal; R.
Vermeeren,Heerlen; J. de Vries, Heerlen; J.
Wenmakers, Gelren; M. Willems. Kerkrade;
M. Wolters, Brunssum; E. Bartels, Voeren-
daal; R. van Bentum, Heerlen ; P. Bertram,
Vaals; P. Brauwers, Kerkrade; T. Brouwer,
Heerlen; A. Cohn, Heerlen; A. Duutzenberg,
Heerlen; H. Diederen, Wijnandsrade; R.
Dortu, Klimmen; E. Eijkenboom, Heerlen;
L. Eussen. Heerlen; M. Eussen,Klimmen; J.
Franken, Kerkrade; S. Frissen. Kerkrade ;
A. van Gasteren, Heerlen; C. Geraedts,
Heerlen; L. Herberichs. Kerkrade; H. van
Heumen, Heerlen; M. Hilger, Brunssum; R.
Horsch, Kerkrade; J. Koelman, Roermond;
L. Kohier, 's-Gravenhage; J. Kuipers, Heer-
len; B. van der Linden, Heerlen; H. Lones,
Heerlen; R. Martens, Kerkrade; E. Meesters,
Heerlen; R. Moonen, Nuth; M. van Nissel-
roij. Helden; J. Notermans, Heerlen; H. Ort-
mans, Heerlen; W. Otto, Elsloo; R. Raes,
Brunssum; J. Reinders. 's-Gravenhage; R.
Reinders, Heerlen; H. Rijcks, Voerendaal;
P. Savelkoul, Heerlen; H. Schaeks, Klim-
men; J. Scheenen, Heerlen; R- Simons,
Heerlen; S. Sluijsmans, Heerlen; R. Stof-
fels, Heerlen; R. van Tilburg, Maastricht; R.
Timmers, Schimmert; E. Vanderheijden,
Wittem; L. Vervoort, Heerlen; L. Viever-
mans, Heerlen; A. Voncken, Kerkrade.

Werktuigbouwkunde

J. Pischedda, Spaubeek (met lof); R. Ved-
der, Schiedam; R. van de Booren, Heer; F.
Brants, Heerlen; P. de Bueger, Heerlen; R.
de Wit, Stem; E. Dunk, Oldebroek; O. van
Egdom, Heerlen; T. Ernste, Leiden; R. Hier-
steiner, Sittard; H. Jacobs, Schinveld; D.
Kwast, Amersfoort; M. Mertens, Heerlen;
M. Moes, Maastricht; R. Noortman, Heer-
len; M. Paulus, Kerkrade; P. Pepels, Ur-
mond; E. Peters, Heerlen; E. Savelberg,
Heerlen; J. Schmeitz, Grevenbicht; H. Sil-
len, Geleen; E. Steenbakkers, Geleen; W.
Altena, Kerkrade; B. Bindels, Heerlen; E.
Christiaans, Heerlen; J. Decker, Maastricht;
P. Eijssen, Heerlen; L. Herveille, Bruns-
sum; R. Jansen, Übach O Worms; M.Kroo-
nen, Keerkrade; J. van der Mark, Heerlen;
M. Marsman, Geleen; R. Martens, Kerkrade;
J. Meens, Heerlen; P. Munten, Maastricht;
R. van de Pol, Heerlen; T. Schrijnemaekers,
Heerlen; R. Schrooders, Maastricht; M.
Smeets, Stem; F. Storms, Heerlen; H. Theu-
nissen, Bingelrade; R. Vannuys, Kerkrade;
R. Verhoog, Middelburg.

E. Biermans, Berg en Terblijt; P. Eiser-
mann, Heerlen; M. Hilger, Landgraaf; E
Lens, Maastricht; R. Schuilenberg. Land-
graaf.

Diploma vervolgcursus Informatietechno-
logie, Informatica en Technische Informa-
tica I

J. Montforts, Weert; H. Nijwening. Voeren
daal

Verklaring vervolgcursus Technische Informatica I

Verklaringen vervolgcursus Informatica
H. Bastin, Heerlen; K. Becker, Brunssum;
M. Bentz, Landgraaf; W. Bom. Heerlen; J.
Houben, Elsloo; V. Kountul, Kerkrade; P.
Meusen, Meerssen; A. Oude Luttikhuis,
Brunssum; J. Reintjens, Eysden; R- Van-
kan, Schimmert; M. Wetzels, Landgraaf.

Diploma vervolgcursus PLC-techniek
N. Backus, Schimmert; G. Bellu. Sittard; H.
Cremers, Jabeek; R. Dohmen, Hoensbroek;
T Hacking, Wijlre; W. Janssens, Stem; J.
Lennhaarts, Landgraaf; R. Linssen, Heer-
len; R. Massaro, Hoensbroek; S. van der
Meer, Brunssum; L. Mehlkop, Landgraaf;
K. Murk, Heerlen; F. van Os, Voerendasl; R.
Ouwens, Maastricht; J. Rautert, Landgraaf;
M. Schumacher, Beek; J. Vaessen, Stem; L.
Wassen, Kerkrade.

H. van den Berg, Hoensbroek; P. Coumans,
Sittard; A. Deckers, Hoensbroek; J- van
Deurse. Maastricht; N. Duijx, Heerlen; A.
Evers, Kerkrade; W. van Gooi, Roermond;
W. Hellenbrand, Urmond; W. Jacobs,J/laas-
tricht; M. Jehae, Eysden; L. Jorissen, Schin-
veld; J. Kessen. Hoensbroek; A. Konings,
Sittard; J. Kubben, Neerbeek; G. Laumen,
Stevensweert; J. Moonen, Vaals; R- Mulle-
rij, Heerlen; J. Pergens. Jabeek; J- Philip-
pens, Geulle; P. Salden, Elsloo; P. Schee-
ren, Geleen; F. Siegersma, Gulpen; J.
Teensma, Sittard; F. Terpstra, Heerlen; G.
Vaessen. Elsloo; J. Vineken, Maastricht; H.
van Weenen, Puth-Schinnen.

Applikatiecursus Kaderopleiding

R. Ackermans, Heerlen; D. Agueria Corral,
Kerkrade; S. Arets, Oirsbeek; R- Beckers,
Maastricht; R. Blom, Heerlen; F. van de
Bosch, Heerlen; M. de Bree, Halsteren; M.
Broeders, Manly; L. Dols, Beek; A. Evers,
Heerlen; A. Evers, Hoensbroek;B. Franken,
Simpelveld; P. Horbach, Maastricht; R. van
Hummel,Heerlen; M. Jacobs. Berg en Ter-
blijt; S. Liedekerken, Geleen; P. Muijres,
Neer; E. Muitjens, Nuth; R. Olischlager,
Maastricht; M. Paas, Munstergeleen; M.
Peerbooms, Geleen; P. Peiffer, Mount Law-
ley; M. Ramaekers, Hoensbroek; P. van Ra-
tingen, Susteren; M. Rooijakkers, Geleen;
M. Schrama, Schimmert; R. Smeets, Heer-
len; F. Stassen, Berg en Terblijt; J. Vossen-
berg, Heerlen; P. Vrencken, Beek; R. Wa-
chelder, Heerlen; L. Wijnands, Maastricht;
M. Andrien, Maastricht tevens diploma
werktuigbouwkunde; F. Bruijnen, Venlo; J.
Dewez, Nuth tevens diploma werktuig-
bouwkunde; A. Engelen, Schaesberg te-
vens diploma elektrotechniek;R. Flamand,
Heerlen tevens diploma werktuigbouwkun-
de; P. Huntjens, Wijlre tevens diploma elek-
trotechniek^. Jansen, Heerlen tevens di-
ploma werktuigbouwkunde; R. Jeske,
Heerlen tevens diploma werktuigbouwkun-
de; J. Keulen, Obbicht tevens diploma
werktuigbouwkunde; F. Klijn, Hoensbroek
tevens diploma werktuigbouwkunde; J.
Musters, Maastricht tevens diploma werk-
tuigbouwkunde; H. Offermans, Kerkrade
tevens diploma elektronica; R. Otten. Nuth
tevens diploma werktuuigbouwkunde; H.
Peeters, Maasbracht tevens diploma werk-
tuigbouwkunde; F. Pieters, Heerlen tevens
diploma elektronica; R. Ruijten, Echt te-
vens diploma werktuigbouwkunde; M. Rui-
ter, Nuth tevens diploma werktuigbouw-
kunde; L. Schiffelers, Stamproy tevens di-
ploma werktuigbouwkunde; R. Severens,
Heerlen tevens diploma werktuigbouwkun-
de; M. Smeets, Echt tevens diploma werk-
tuigbouwkunde; R. Wierts, Spaubeek te-
vens diploma werktuigbouwkunde.

Applikatiecursus Milieutechniek
G. Andresen, Brunssum; C. van den üigge-
laar, Heerlen; F. Blezer, Simpelveld; R. van
Dijk, Heerlen; J. Dijkstra, Hoensbroek; R.
Holka, Heerlen; L. Vankan, Valkenburg; S.
Lemmens. Schimmert; J. Luyten, Maas-
tricht; A. Metz, Maastricht; J. Meulenberg,
Brunssum; A. Smeets. Wijlre; J- Smeets,
Maastricht; A. van Tilburg, Oploo; R. Vlug-
gen, Wittem; J. de Vries, Heerlen; P. Wet-
zels. Schimmert.

L Austen, Gjulpen; R. Berghmans. Maas-
tricht; H. Berkers; L. Bosch. Geleen; H.
Bouwels, Stem; J. Bruis, Urmond; C. Claas-
sen, Stem; J. Coenen, Sittard; L. van Den-
zen. Geleen; H. Frissen, Bunde; R- Gerrits,
Sittard; J. Hendren, Sittard; N. Hermans,
Maastricht; G. van Kleef, Heerlen; J. Krutz,
Brunssum, E. Lemmens; P. Lemmens. Ge-
leen; R. Maassen, Geulle; J. Meessen,
Schimmert; H. Monaten, Sittard; M. Moors,
Ulestraten; M. Offermans, Heerlen; M. Ras,
Maastricht; M. Raven, Heerlen; L. Schoon-
brood, Maastricht; J. Sijben, Brunssum; R.

Certificaat M/R-Techniek le leerjaar

Simons, Kerkrade; F. Smeets, Heerlen; J
Smid, Heerlen; P. Smits, Vilt; M. Snoek.
Maastricht; E. Soons, Geleen; R. Thijssen.
Heerlen; M. Vroomen, Hoensbroek; L. Wal-
ther. Beek; R. Wennekes, Den Haag.
Applikatiecursus M/R 2e leerjaar
H. Botinga, Heerlen; A. Castro, Oirsbeek; H.
Damen, Sittard; H. Dehing; V. Demacher,
Valkenburg; H. van Duin, Heer; P. Granne-
tia, Heerlen; E. Hendriks. Den Bosch;M.
Horssels, Itteren; F. Kitzen, Elsloo; J. Kou-
mans, Heeerlen; W. Leunissen, Heerlen; F.
L'Ortye, Wijnandsrade; J. Portz, Landgraaf;
J. Reijn, Brunssum; N. Roos, Schaesberg;
A. Rovers, Sittard; J. Schmitz, Geleen; G.
Smeets, Brunssum; B. Spelthaen, Heerlen;
M. Vergoossen, Sittard; J. Widdeershoven
Nieuwstadt; P. Willemsen, Landgraaf.

J. Alkema Landgraaf, I. Blokker Voeren-
daal, C. van den Boom Heerlen, B. Boss
Nuth, E. Caredda Heerlen, E. Casters
Übachsberg, R. Cordewener Hoensbroek,
J. Crombach Übachsberg, D. Diamantis
Heerlen, N. van Ditmars Voerendaal,R- Er-
kens Landgraaf, J.Franssen Simpelveld, C.
Frenken Heerlen, M. Gielkens Klimmen, M.
gommans Heerlen, M. Grannetia Heerlen,
R. Haagen Bocholtz, P. Hamers Landgraaf,
G. Hebert Landgraaf, K. Hemen Übach o
worms, E. Janssen Heerlen. E. Jongen
Landgraaf, P. Jussen Voerendaal, A. Ken-
gen V'burg a/d Geul, T. Knoop Nuth, C. Ko-
lenburg Heerlen, N.Lankes Heerlen,L. Lat-
ten Heerlen, I. Lunesu Nuth, F. Lutgens
Heerlen, G. Maas Landgraaf, R. vanMulken
Ransdaal, D. Nunumete Heerlen, S. Resnik
Hoensbroek, S. Schanzer Heerlen, T. olde
Scheper Maastricht, I. Schreurs Heerlen, R.
Simons Heerlen, R. van Sint Fiet Land-
graaf, M. Smeets Heerlen, M. Smeets Schin
op Geul, G. Smeets Heerlen, P. Smit Heer-
len, E. Smulders heerlen, I. soons Heerlen,
S. Sprengers Landgraaf, O. Steinbusch Bo-
choltz, J. Steinbusch Heerlen, N. Stevel-
mans Brunssum, K. Storms Landgraaf, A.
Temme Heerlen, R. Theeuwen Ransdaal, B.
Triest Brunssum, P. Verlaek Heerlen, M.
Vievermans Landgraaf, D. Vijgen Land-
graaf, J. van Vliet Landgraaf, R. Vos Schin-
veld, B. Waltmans Heerlen, A. Wauthele
Heerlen, Y. van Wordragen Heerlen, J. Zij-
derveld Voerendaal.

Lyceum

G. Beatrice Heerlen, J. van Beusekom Sim-
pelveld, L. Bezemer Schinnen, V. Bindels
Wijnandsrade, R. Boers Landgraaf, M.
Borghans Klimmen, R. Coenjaerts Klim-
men, K. Dautzenberg Klimmen, M. Delnoij'
Kerkrade, F. Derksen Kerkrade, C. Derrez
Heerlen, M. Geraedts Heerlen, C. Gielkens
Heerlen, C. Grzelska Heerlen, N. van 't
Hoofd Hoensbroek,A. Huisman Heerlen, G.
Knops Voerendaal, M. Kool Heerlen, R. Me-
reckx Landgraaf, N. Permentier Heerlen, P.
Peters Heerlen, R. Pickee Landgraaf, S.
Römkens Eygelshoven, W. Roks Heerlen,
M. Schoenwille Eygelsfioven, M. Silvius
Kerkrade, R. Smeets Hoensbroek, W.
Smeets Heerlen, M. Smits Heerlen, P. van
Zundert Heerlen.

Coriovallum College
Heerlen
H.A.V.O.
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Laurens en Marlies
Leeuwenberg-Dohmen

geven met grote
vreugde kennis van
de geboorte van hun
zoon

MICHIEL
Loenen a.d. Vecht
30|uni 1989

t
Met droefheid geven wij kennis dat plotseling uit
ons midden werd weggenomen, in de leeftijd van
70 jaar, onze lieve vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Marius Marinus
Busink
weduwnaar van

Anna Maria Kerres
In dankbare herinnering:

Simpelveld: Wilma v.d. Weijer-Busink
Jac v.d. Weijer
Roger en Susanne

Landgraaf: Ria Snackers-Busink
Twan Snackers
Irene en Paul

Heerlen: Marjanne Busink t
Kerkrade: Anny v.d. Gaar-Busink

Ger v.d. Gaar
Remy, Martine en Vivian

Kerkrade: Ton Busink
Christa Busink-Kleijnen
Bertho
Familie Busink
Familie Kerres

Kerkrade, Hoog Anstel, 1 juli 1989
Corr.adres: Stampstraat 83, 6369 BB Simpelveld
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 6 juliom 11.30 uur in de parochiekerk
van de H. Remigius te Simpelveld. De begrafenis
zal aansluitend plaatsvinden op het r.-k. kerkhof te
Bleijerheide-Kerkrade.
Gelegenheid tot schriftelijk copdoleren in de kerk.
Woensdagavondom 19.00 uur zal, mede ter intentie
van de overledene, een h. mis worden opgedragen
in voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Diep getroffen geven wij kennis van het plotseling
overlijden van de heer

M.M. Busink
Secretaris van debewonerscommissie Hoog Anstel
en voorzitter van de bejaardensociëteit Hoog An-
stel.
Wij verliezen in hem een zeer gerespecteerd be-
stuurslid.
Zijn persoonlijke inzet zal bij ons in dankbare her-
innering blijven.

Bestuur bewonerscommissie Hoog Anstel
Bestuur bejaardensociëteit Hoog Anstel

t
Aan hem, die intens de eenvoudigste dingen in het
leven wist te waarderen, altijd voor anderen klaar
stond, onverbrekelijk en innig verbonden met
vrouw, kinderen en kleinkinderen, familie en
vrienden, zullen wij altijd de gelukkigste herinne-
ringen bewaren.
Zo ook aan de liefdevolle verzorging in de B-Ver-
pleegkliniek te Heerlen.
Hij is van ons heengegaan op 2 juli 1989 in de leef-
tijd van 82 jaar.

Hein Quaedvlieg
echtgenoot van

Bertha
Quaedvlieg-Grootjans

Heerlen: Bertha Quaedvlieg-Grootjans
Heerlen: Mia Lagarde-Quaedvlieg

Wiel Lagarde
Tibert en Femke
Daniël en Annemieke
Willem-Joop en Severine
Irio

Kerkrade: Jo Quaedvlieg
Kitty Quaedvlieg-Al
Taco

Heerlen: John Quaedvlieg
Gretha Quaedvleg-De Groot
Lawrence
Hester

Heerlen: Hans Quaedvlieg
Triescha Quaedvlieg-Zimny
Basten
Joppe '

6415 SG Heerlen
Meezenbroekerweg 134, Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op donderdag 6 juliom 12.00uur in deH. Hart-
kerk te Schandelen, Heerlen, waarna de crematie
plaats zal vinden in het crematorium Heerlen, Im-
stenraderweg te Heerlen om 13.30 uur.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar schriftelijk condo-
leren mogelijk is.
De avonddienst wordt gehouden op woensdag 5
juli om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in de aula van Lindeman Uit-
vaartcentra, Spoorsingel 4, Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 18.30 tot 19.00 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
De zeswekendienst wordt gehouden op 13 augus-
tus 1989 eveneens in voornoemde kerk om 10.00
uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.
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Enige en algemene kennisgeving

t
Na een kortstondige en onbekende ziekte, is op 37-
-jarige leeftijd onverwacht van ons heengegaan,
voorzien van de h.h. sacramenten der zieken, mijn
lieve zoon, onze broer, schoonbroer, oom en neef

Frans Meijers
Zijn moeder E. Meijers-Van Acker
Maria en Sjeng
t Finy en Frans
Tiny en jan
Leon en Jeanny
Crit en Paula
Bertha en harry
Jan en Zus
Piet en Ria
Eed en Bea
Lau en Josefien
Therese en Kiko
Nic
t Fer en Tillie
en zijn neven en nichten

Geleen, 2 juli 1989, Wagenaarstraat 6
Corr.adres: Past. Welschstraat 11, 6161 VS Geleen
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen dagelijks van 17.30tot 19.00uur in derouw-
kapel van het Maaslandziekenhuis te Sittard.
Avondwake woensdag as. om 19.00uur in de hierna
te noemen kerk.
In deparochiekerk van de H. Augustinus te Geleen
zal de plechtige uitvaartdienst worden gehouden
op donderdag 6 juli om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Ge-
leen.

Diep getroffen hebben wij kennis genomenvan het
onverwacht overlijden van

Frans Meijers
Hij zal als een fijne collega en plichtsgetrouwe me-
dewerker lang in onze herinnering blijven.
Onze oprechte gevoelens van medeleven gaan uit
naar zijn familie.

Bestuur, directieen medewerkers
van WEGOM te Spaubeek

tRobert Knols, oud 56 jaar, echtgenootvan Arme-
lies Kengen, 6212 BE Maastricht, Aylvalaan

44.A. De uitvaartdienst is heden, dinsdag 4 juli, om
14.00 uur in de basiliek O.L. Vrouw te Maastricht.
Geen condoléancs.

tAnnaLinckens, oud 92 jaar, echtgenote van wij-
len Jozef Geys. 6267 NL Cadier en Keer, Pater

Kustersweg 7. De eucharistievieringzal worden ge-
houden op woensdag 5 juli om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Petrus Banden te Heer. Gelegen-
heid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk.

tJohan Kuzeij, oud 82 jaar, weduwnaar van Ger-
truda Verhoeven, echtgenootvan Elisabeth Ver-

haegen.6214 PP Maastricht, Aert van Trichtweg 31.
De uitvaartdienst zal worden gehouden woensdag
5 juliom 11.00 uur in de Sint-Lambertuskapel, Vic-
tor de Stuersstraat 17, Maastricht. In de kapel om
10.45 uur gelegenheidtot condoleren.

-j. Gisèle Pereboom, oud 23 jaar. 6223 AE Borgha-
-1 ren-Maastricht, Grote Dries 4. Eucharistievie-

ring op woensdag 5 juli om 11.30 uur in de paro-
chiekerk van St.-Cornelius te Borgharen-Maas-
tricht. Er is geen condoleren.

tJohan Garritzen, oud 77 jaar, 6214 BB Maas-
tricht, Tongerseweg 72. De rouwdienst zal wor-

den gehouden op woensdag 5 juli om 14.00 uur in
deSt.-Janskerk aan het Vrijthof te Maastricht.

t Elisabeth de Groot, oud 70 jaar, echtgenote van
Theo van Dijk. Pater Lemmensstraat 1, 6212 EX

Maastricht. De uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 6 juli om 14.00 uur in de parochie-
kerk H. Petrus te St.-Pieter-Maastricht. Gelegen-
heid tot condoleren achter in de kerk.

t Marie Vinck, oud 70 jaar, echtgenote van Giel
Keulemans. 6227 RZ Maastricht, Langwater-

straat 18. De uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 5 juli om 11.00 uur in de St.-Petrus
Bandenkerk te Heer-Maastricht. Er is geen condo-
leren.

t Gerrit van Dorrstein, oud 92 jaar, echtgenoot
van Elisabeth Kubicki. 6222 AT Maastricht,

Kast. Terwormstraat 31.C. De uitvaartdienst zal
worden gehouden op donderdag 6 juliom 11.00uur
in de kerk van St.-Jan de Doper te Limmel-Maas-
tricht. Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in
dekerk.

tSjra Hamans, 72 jaar, echtgenoot van Jes
Schmitz, De Weerd 69, 6041 TK Roermond. De

plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
woensdag 5 juli om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Martinus te Hom.

tArnoldus (Nol) Coenen, 85 jaar, echtgenoot van
Antonetta Meuwissen, Veestraat 15, 6105 AB

Maria Hoop. De plechtige uitvaartdienst zal gehou-
den worden donderdag 6 juliom 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Catharina te Montfort.

t Sjeng Werens, 88 jaar. Corr.adres: Fam. Everts,
Wilhelminastraat 23, 6067 EW Linne. De plechti-

ge uitvaartdienst zal gehouden worden heden,
dinsdag 4 juli om 10.30 uur in de St.-Matthiaskerk
te Posterholt.

tMargaretha Koenen, 67 jaar, weduwe van Theo-
door Linssen, Pierre Kempstraat 21, 6074 CN

Melick. De plechtige uitvaartdienst zal gehouden
worden woensdag 5 juli om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Andreas te Melick.

tGijs Lemmen, 71 jaar, echtgenootvan Dora van
Verseveld, Kantstraat 20, 6111 AH St. Joost. De

plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
woensdag 5 juliom 14.00 uur in de parochiekerk
van de H. Judocus te St. Joost.

t Johannes (Hans) Verlaan, 62 jaar, echtgenoot
van Riet Schneiders, Beneden Boukoul 30, 6071

AK Swalmen. De plechtige uitvaartdienst zal ge-
houden worden donderdag 6 juliom 11.00uur in de
parochiekerk van de H. Theresia te Boukoul.

tJeanette Sleijpen, 55 jaar, echtgenote van Anto-
nius Drenthen, Marijkelaan 27, 6042 HJ Roer-

mond-Maasniel. De plechtige uitvaartdienst zal ge-
houden worden donderdag 6 juli öm 11.00uur in de
H. Hartkerk te Roermond.

"!J*ï LimburgsDagblad

<3 piccolo S
In de advertentie van postzegelhandel

"Le Timbre"
stond abusievelijk een korting van ’ 5,-. Dit moet zijn:

Tegen inlevering van deze
advertentie een korting van 5%.
Postzegelhandel "Le Timbre"

Akerstraat 6, Heerlen 209-6. tel. 045-718806
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Reeks tegenstrijdige wetenschappelijke rapporten over voorgenomen fusie
Plem weerlegt bezwaren
Limagas tegen overname

Van onze redactie economie

r^ERLEN - Door het uitbrengen van twee rapporten tegelijk.. egt de Plem de vloer aan met de kritiek die de fusiedeskun-
"?Se Prof mr W. Slagter twee weken geleden uitte op de po-
*lng van de Plem om de aandelen Limagas te kopen. De rep-orten zijn naar alle aandeelhouders van Limagas gezonden.

Pamflettenactie
rond camping

Nog veel raadsels in moordzaak

Van onze verslaggever zoek in een stroomversnelling
kunnen brengen.

Geen in vitro
bevruchting
in Heerlen

Van der Valk nu ook langs autoweg in Urmond

Limburgs grootste
motel geopend zijn groter

Daarmee is Motel Stein-Ur-mond iets groter dan dat in
Heerlen, eveneens van het Van
der Valk-concern. Ook de ove-
rige accommodaties, zoals het
restaurant en de vergaderzalen

(ADVERTENTIE)

m —~"Klein jay WF *f^
meters M^W T^L JGROOT in m __________tl
service m _
GROOTSTE ■ _____■_____■_■ Émh
collectie Trendsettende kinderbrillen l_*____tt___________l„. . ■ (met onze bekende 1-jaars M _T"','"T^__'__.Richting M M m^^^^^^mEmmastraat (benut de vakantie voor een M ________

bezoek aan de oogarts) *W ____M-MMAl__4___20 m voorbii '^W

KAPITALE VERKOOP NU BIJ HEINE
Stationstraat 9, Heerlen

ORIENT-KARPETTEN g_ n
_

EEN DEEL VAN DEZEKOLLEKTIE BESTAAT K ~ jÊ_#
UIT HONDERDEN STUKS Rrv kHf'",___*i_______
BIOJAR karpetten voor _" sllsrissgst» prijs In da ____rs_Fl
mooist* kleuren sn dessins. lÈ_S3?__l_ __■*
Bijvoorbeeld: ïi^^^B---i^__B;

I_■__-__-_■_________■______■ Donderdag koopavond

Stationstraat 9 I QROTE MATEN WORDEN
GRATIS THUISBEZORGD

i(, Van onze verslaggever

ïa^STRiCHT - De provinciale
lkl y°or de volksgezondheid vindt
l le,fiet De Wever-ziekenhuis in

Vs> cri niet aan in vitro fertilisatie

' ?*.. r: agccrbuisbevruchting) mag
ies Dat staat in een concept-ad-
*h»h

an de raad, dat vorige week is
i e deld. De raad is tot het nega-

' |e_r,°ordeel gekomen omdat het
! er»se ziekenhuis volgens haar
!4ji aan een aantal voorwaarden'^e oen- Over het academisch

' 'e .a vis m Maastricht laat de ad-
16t. zich positief uit. De advie-
i* t>. n uitgebracht op verzoek vani, w°vincie.
iiov_l k

«_t ■ ziekenhuis in Maastricht
i*H v m Heerlen hebben facilitei-
-saBep°u et tot stand brengen van
i.u rbuisbevruchtingen. Maas-

i je _j voldoet aan een aantal criteria
i alt Provinciale adviesraad daar-

' ,yoorwaarde stelt, zoals het
I?t a betrokken gynaecologen en

' l C. ta' behandelingen per jaar.
!|*Vn. in Heer-
i Jaa net aan e normen- Vo-
j*>ihü' sePtember werd in dat zie-
i _0f de eerste 'reageerbuisbaby'
i üen- In 1988 werd door het zie-'^e- " °°k pas de officiële aan-lag* '^gediend om IVF-behande-
t te mogen praktizeren.
Rq

' , week brengt de provinciale
'in definitieve advies uit, na-

'^ as660 verëadering vorige weekCe^ ntal opmerkingen over het: -icj.pt-oordeel is gemaakt. Het
II vw!Unt van de adviesraad blijft
;V<j en echter hetzelfde. Een
j -gen oerster van deraad kon niet
H. llptY?t bet negatieve advies
pilt et De Wever-ziekenhuis bete-

"URMOND - Het familiecon-
cern Van der Valk heeft gister-
avond in Urmond (gemeente
Stem) Limburgs grootste mo-

tel officieel geopend. Voorlo-
pig met nog 80 kamers, maar
over twee maanden zijn 165ka-
mers beschikbaar voor de gas-
ten.

Ongeveer 500 gasten woonden
gisteravond de officiëele ope-
ning door burgemeester Meijer
van Stem bij. Hij onthulde een
plaquette. Aansluitend vond er
een receptie plaats.

Voorzitter C. Michielse van de Unie
verwacht in de komende zes maan-
den een gelijke groei als in de eer-
ste helft van dit jaar. Daarbij is het
volgens hem vooral een goede zaak
dat ruim 25 procent van de leden
uit vrouwen bestaat, zodat het le-
denbestand van de Unie geleidelijk
aan een betere afspiegeling vormt
van de samenstelling van de be-
roepsbevolking in de verschillende
bedrijfstakken.

Bij dat bestand is er nog geenreke-
ning mee gehouden dat de Vereni-
ging Gelddiensten Personeel bij dePostbank (VGP) zich per 1 januari
1990 aansluit bij de Unie BLHP.

HEERLEN - In de eerste helft vandit jaar hebben zich bij de Unie
BLHP ruim 2.100 nieuwe leden
aangemeld. Het totale ledenbe-
stand van deze vakbond voor admi-
nistratief, technisch en commer-
cieel personeel komt daarmee op50.500. HetLimburgse aandeel om-
vat ongeveer 22% procent.

Ledenwinst
Unie BLHP

Limburgs aandeel 22%

Geldig
tin Ö

}<£ tegenstelling tot watProf Slagter. t_raer schreef; komt Prof Maeijer
va_ conc^usie dat de overdrachtiLn e aandelen niet doorLimagas___ worden geblokkeerd en volko-Jj etl rechtsgeldig is. Wel is er goed-
C0

ür'ng voor nodigvan de Raad van
iimissarissen (RvC). Die moet

[>l nen drie maanden beslissen of
ik^ meerderheidsaandeelhouderPn worden.

" De opening zondag van het Oud Limburgs Schuttersfeest in Niel-bij-As. Ondanks hetslechte weer lijkt hét erop dat de organiserende schutterij een flinke winst aan het schut-
tersfeest overhoudt. Foto: WIDDERSHOVEN

Builengébeuren voltrok zich in mineur, binnengebeuren in majeur

Schutters legen in
Neil 400 vaten bier

bezoekers werden er geteld. De
agenten hebben dan ook uren
duimenkunnen draaien.

„Er werd", zoals een van de
schutters het zo plastisch uit-
drukte, „niet gedronken, maar
gezopen". Ofschoon er minder
dan 20.000 bezoekers waren en
velen het kippevel kregen bij de
gedachte aan een goed gekoeld
glas bier, werden er ongeveer 400
vaten geleegd.

Gezopen

aanzienlijk meer koffie worden
gezet dan voorzien. Ook de vla's
-in totaal 150 stuks- waren alle
op. Met de helft van de 4.000 ge-kookte eieren bleef men zitten.
Ook waren er 3.000 van de 5.000slaatjes over.

door jan van lieshout
NIEL-BIJ-AS - Het spotje van
de hoofdsponsor van Hierboven
kwam 24 uur te laat. Met de zon
hoog in het door stapelwolkjes
omkransde hemelblauw werd
gisteren op de Nielerhei afgebro-
ken en opgeruimd. „Dat weer
hadden we zondag moeten heb-
ben", verzuchtte Rene Maesen,
de 42-jarige voorzitter van de
stuurgroep, die het OLS organi-
seerde.

Ofschoon die van Niel niet het
weer kregen dat zij, verdienden,
waren zij erg opgelucht. Het bui-
tengebeuren mag zich dan in mi-
neur hebben voltrokken, het bin-
nengebeuren was in majeur ge-
toonzet. De 12.000 pistolets die
Leon Grondelaers uit Opgelab-
beek had gebakken, waren kort
na de optocht al soldaat ge-
maakt. De bakker had er geen
meer in voorraad.

Analyse

Plem

Overigens lekte gisteren ook een
vertrouwelijke financiële analyse
van Limagas uit. De accountants-
groep TRM heeft in opdracht van de
Raad van Commissarissen van Li-
magas het bod op de gasdistribu-
teur gecontroleerd en dat bod 45 tot
75 procent te laag bevonden. De
Plem biedt ’ 4800,- voor ieder aan-
deel Limagas. Het oordeel van deTRM-accountants sluit daarmee on-
geveer aan bij het commentaar dat
fusiedeskundige professor Slagter
enige weken geleden gaf op het
Plem-bod. De Raad van Commissa-
rissen van Limagas vergaderde gis-
teravond opnieuw over het bod van

Wanbeleid
Maeijer heeft de Plem ver-sie van toepassing zijnde SER-

' (^gedragsregels die dienen tot
de^herming van de belangen van
i\tl 7'erknemers nageleefd.
ga rs dan zijn Rotterdamse colle-
co l ,°mt Maeijer bovendien tot de
ge 'c'usie dat de aandeelhoudende

' diprieeriten vri J zi_n om °P de uitno-
dig van Plem in te gaan, zonder
l^j daardoor van financieel wan-
'"au. unnen worden beschuldigd,

i*. V etreft de rol van de heren Van
ï.ony°ort, Pleumeekers en Riem die

"ftissaris zijn bij zowel Plem als
K?*?_as, is Maeijer iets voorzichti-
K ln zijn conclusies. Ze hoeven
k^ niet terug te trekken, maar: _veeten zien bij stemming over de
_t.l[name wel terughoudend op-i len, aldus Maeijer.

Prijs

'Ij,^ 'nanciële experts van Moret &
Vjk .8 weerleggen in een rapport
Sla tien pagina's de kritiek van
i op e PrÜs ie Plem voor de
! ter *jelen Limagas wil betalen. Slag-

t>oe t
°nd dat Plem er verkeerd aan

d_r doorbij het bod uit te gaan van
id ö?^dementswaarde van Limagas,plaats van de intrinsieke waarde.

houders

De deskundigen van de Plem spre-
ken dat tegen en wijzen op de intrin-
sieke waarde van Plem, die ’767
miljoen bedraagt. Dat het rende-
ment van het elektriciteitsbedrijf zo
laag is, is een gevolg van dividend-
politiek van de Plem, schrijven de
accountants. „Elke financiële ruim-
te in de exploitatie dient aan de ge-
bruikers ten goede te komen door
lagere tarieven in rekening te bren-
gen." Tussen de regels dooruiten ze
daarmee kritiek op Limagas dat de
prijzen niet erg laag houdt en naar
verhouding een veel groter deel van
de winst uitkeert aan de aandeel-

Slagter beweerde enkele weken ge-
leden dat als naar de rendements-
waarde van Plem zou worden geke-
ken, dat bedrijf slechts ’ 56 miljoen
waard zou zyn. Het bod dat Plem op
Limagas doet komt neer op een be-
drag van ’ 223 miljoen. „Een over-
name van Plem door Limags is dus
veel goedkoper," aldus Slagter.

Samenvattend stellen de accoun-
tants dat het Plem-bod de aandeel-
houders Limagas in staat stelt jaar-
lijks een opbrengst van ’330,- per
aandeel te realiseren. „Dat is 10 pro-
cent meer dan het hoogste dividend
dat ooit werd uitbetaald."

■ J: Plem heeft zwaar geschut inge-
i . ' om de conclusiesvan Prof Slag-

tte weerleggen. Van het accoun-;p"«kantoor Moret & Limperg zijn
J V^of Beekman, Prof Krens en drsan der Laan gevraagd om in te
*_?/_. p de financiële aspecten, ter-[ Ji Prof Maeijer uit Nijmegen zyn

ening geeft over de juridische as-
'hu? 'De Plem ho°Pt via deze te

ip geroepen deskundigen met
te

me de aandeelhoudendegemeen-n voor zich te winnen.

l-r_ ns e accountants heeft de
i(_ j bij het bod echter wel degelijk
fe$e !Jtrmsiekë waarde inclusief de

. s meegerekend. Moret &
Veri êrg heeft ook kritiek op de be-
k^ij {Jg van prof Slagter dat de wer-
HÜ]pe waarde van Limagas 1 a 2

Rov ar d bedraagt. Die cijfers liggen
.4„r uit elkaar dat de schatting van

*U$ h
r met serieus te nemen is, al-

_ii„ e door Plem ingehuurde ac-
i/ntants.

Verpletterd
door wagon

AKEN - Tussen de buffers van eendiesellocomotief en een ketelwa-gen, een tankwagon, is gisteren ophet station Aken-West een 54 jarige
employé van de Bundesbahn ver-pletterd. Volgens de politie heeft de
man bij schoonmaakwerkzaamhe-den de bij het rangeren naderendewagon niet opgemerkt. Ook de ma-
chinist van de rangeerlocomotief
had de man niet gezien.

Zoals gemeld was dezon zo grote
afwezige op het OLS in Niel-bij-
As. Het zwerk boven Maas en
Kempen zag zwart, toen belang-
stellenden zondagmiddag een
beslissing moesten nemen.
Rijkswacht en politie hadden
hun scenario's op 60.000 bezoe-
kers afgestemd. Nog geen 20.000

Niet eerder
Wat moet dat worden als zater-dag bij de voortzetting van het
OLS dezon schijnt! Er zitten nog
26 korpsen in de strijd. Het is nog
niet eerder voorgekomen. Met de
kop op de recette zou Niel-bij-As
danook weleens hetBelgisch re-
cord van Kinrooi kunnen bre-
ken. Met het OLS behaalde
schutterij St.Martinus uit Kin-
rooi in 1987 een netto-winst van
B.frs. 3.996.493; in Nederlands
geld een winst van ruim 2 ton.

Ook de fricandellen kreeg men
niet aangehaald. lets minder lie-
pen de bockworsten. In totaal
werden er meer dan 15.000 stuks
verkocht. Ze kostten ’3,-. Ook
bleek 1.000 liter tomatensoep
niet toereikend. Voorts moest

De pamflettenactie, die zich ook
uitstrekt tot diverse horeca-gele-
genheden in Heerlen, heeft vooral
tot doel een beeld te krijgen van
de levenswandel van de Heerlen-
se, die met geweld om het leven
werd gebracht. Via het publiek
hoopt de politie onder meer ant-
woord te krijgen op de vragen:
wie kende het slachtoffer en wie
heeft haar vóór 15 juni nog ge-
zien?

LANDGRAAF - De politie van
Landgraaf is afgelopen weekein-de begonnen met een pamfletten-
actie in de omgevingvan camping
De Hoolgrub in Rimburg, waar
vorige week de 25-jarige Yvonne
Plasmans uit Heerlen dood werd
aangetroffen.

HetRBT werd gisteren overigens
verrast door een emotionele brief
van de vader van het slachtoffer,
waarin hij onder meer een beroep
op de moordenaar doet om zich
over te geven. De in Duitslandwoonachtigevader vraagt zich bo-
vendien af waarom zijn dochter
werd vermoord en uiteindelijk'als een stuk vee in hetRim burger
bos werd weggegooid.

Op dit moment tast het dertig
man sterke RBT omtrent doods-
oorzaak, moordmotief en tijdstip
nog volkomen in het duister. Sec-
tie op het lichaam van de vrouw
heeft (voor zover bekend) nog
geen steekhoudende gegevens
opgeleverd. Dit mede in verband
met zware aantasting van het li-
chaam, waardoor de gerechtelijke
onderzoekers de juiste doodsoor-
zaak, alsmede het tijdstip of de
dag van de moord nog niet kon-
den vaststellen.

„Een aantal tips zijn zelfs heel
bruikbaar, maar vergen evengoed
veel tijd en dito speurwerk. Pas na
een paar dagenkunnen we zeggen
of die tips wat opgeleverd hebben
of niet."

Het Recherche Bijstands-Team
(RBT) dat de moord sinds vorige
week onderzoekt, is momenteel
bezig met het natrekken van ruim
dertig tips, die naar aanleiding
van Yvonne's foto, afgelopen za-
terdag in de regionale dagbladen,
zijn binnengekomen. Volgens een
woordvoerder zijn naast talloze
herkenningstips ook enkele be-
langrijke aanwijzingen binnenge-
komen, die mogelijk het onder-

De huidige lidstaten van 'Eurocon-
trol zijn: België, West-Duitsland,
Frankrijk, Luxemburg, Nederland,
Groot-Brittannië, lerland, Portugal,
Grienkenland, Turkije en Malta.

Om toetreding hebben ook verzocht
Italië en Cyprus. Verwacht mag
worden dat deze staten nog dit jaar
zullen worden toegelaten.

BEEK - De Republiek Malta is per
1 juli jl. als elfde staat toegetreden
tot Eurocontrol. Malta beveiligt het
luchtverkeer in een gebied boven
het centrale gedeelte van deMiddel-
landse Zee, dat meer dan 200.000
km 2bestrijkt en begrensd wordt
door de vlucht-inlichtingengebie-
den van Italië, Griekenland, Libië
en Tunesië.

Malta bij
Eurocontrol

Precies drie weken geleden stelde ene prof. mr W. Slagter van de
Erasmus universiteit in Rotterdam in opdracht van Limagas een
analyse op van het bod dat Plem had gedaan op de aandelen Li-
magas. Het oordeel van deze in wetenschappelijke kringen alom
geprezen fusiedeskundige was ronduit vernietigend voor de Plem.
De prijs die Plem biedt is te laag, statutair kan Plem geen aandeel-
houder van Limagas worden, gemeenten die de aandelen verko-
pen voeren een financieel wanbeleid en drie commissarissen mo-
gen niet meepraten wegen tegenstrijdig belang.

De Plem liet al die kritiek niet op zich zitten. Gisteren presenteerde
prof. mr. J. Maeijer van de Katholieke Universiteit Nijmegen een
volkomen andere analyse. Het oordeel van deze in wetenschap-
pelijke kringen ook alom geprezen fusiedeskundige was weer
ronduit vernietigend voor Slagter. Plem kan wel degelijk aandeel-
houder Limagas worden en de commissarissen mogen best mee-
praten.
Alsof dat nog niet genoeg was, betaalde Plem ook nog drie ex-
perts van een gerenommeerd accountantsbureau die uiteraard
wisten te bewijzen dat het bod op Limagas heel redelijk is.

Limagas had die tegenzetten van de Plem al aan zien komen.
Niet geheel toevallig lekte gisteren het rapport uit van een door Li-
magas ingehuurd eveneens gerenommeerd accountantsbureau
dat weer wist te bewijzen dat het bod op Limagas juist heel onrede-
lijk is.

Duidelijk is dat de pogingentot integratie van Plem en Limagas tot
nog toe alleen de geraadpleegde experts (financieel) voordeel
hebben gebracht. Tegelijk kunnen vraagtekens worden gezet ach-
ter de wetenschappelijke waarde van de meningen van deze ex-
perts, waarmee men blijkbaar even gemakkelijk een stelling bc-
.wijst dan wel weer ontkracht.
Het bod van Plem op Limagas is niet alleen wetenschappelijk,
maar ook financieel voer voor professoren.

P.B.

Experts
De problemen tussen Plem
en Limagas doen opnieuw
de vraag rijzen welke waar-
de men tegenwoordig aan
een wetenschappelijk oor-
deel mag toekennen. Wat
enkele weken geleden be-
gon als een drastische stap
op weg naar een lang ver-
beide horizontale integratie
tussen twee energiebedrij-

ven, is inmiddels ontaard in een juridisch/deskundig steekspel zon-
der weerga.

" Een ballon koos gisteravond het luchtruim als onderdeel van het openingsfeest van het
nieuwe motel in Urmond. Foto: peterROOZEN
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Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

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

320*325*35
rijpe vrouwen

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

320*325*45
Hardlesbi

2 kanjers tegelijk
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
06-Sex
Relax-Line

06-320.320.06
Zevende Hemel
06-320.320.07
Sex non stop

06-320.320.08
üüveü

sex relax box
06-

-320.324.06
Addink Prod. 50 ct./min.

Sex party box
06-320.323.06

talk prod. 50 et min

Marcha
Grieks 06-

-320.325.55
50 ct.p.m.

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.
Meisje gevraagd., s

Tieners
GRATIS PORNO stickers

50 ct.p.m. 06-

-320.321.10
Met geen pen te

beschrijven, woorden
schieten te kort!! Natuurlijk
" Privéhuis

Michelle
met nieuw Jill

045-228481
045-229680

-^——————————————————

KontakteaKlubs
- -" --»■----------—------------

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

Bij de

Spelonkbox
vind je ongekende dieptes

06-320.325.34 dalen en
klimmen zonder sexhulp-

middelen. 50 et. p/m.
Wel eens op een waterbed

geslapen? prikkelend? moet
je eens de

Klotsbox
bellen 06-320.325.20 als je
van beweging houdt.so cpm

Montana-bar
vraagt nette meisjes, hoog
garantieloon. Tel. 09-49-
-2406-3925 na 14.00 uur.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Donna-Maria
met haar 7 vriendinnen.

045-227734/229718

De Sabbelbox
De heetste meiden bellen,

geen bandjes live sexl!
06.320.325.69 50 et. p/m.

Piepshowbox
Alle meiden zijn uit de

kleren, nou jij nog!!
06-320.325.44 50 cpm

Bij de slager trok ze een
nummertje! Wat kocht ze?

06-320.323.55 jouw
Sexverhaal

inspreken: 010-4297085.

"De Meidenbox"
VOOR "N SPANNENDE

BABBEL OVER JE
NIEUWSTE LINGERIE,
BADPAKJES, STRAND-
AVONTUURTJES, SEX.

PRAAT OF LUISTER MEE
OP (50 ct.pm.)
06-320.325.88

Wil je je in- of
ontspannen

Wij stoeien graag met stoere
mannen. Wij 11 leuke

meiden van exclusief, een
korte omschrijving stout,

sexy en lief. Club Exclusief.
Industriestr. 13Kerkrade-W.
Tel. 045-423634 ma-za v.
11-23 u. zond, v. 14-21 u.

Boys
voor heren 045-728326

Nieuw
Privé Terminée,

4 leuke meisjes aanwezig.
Geopend van ma. tot vrij.

van 16.00-04.00 uur. /Santfort 6, Thorn. /
Tevens meisjes gevr. "V

Tel. 04756-2419. 'Contactburo
Lucie, voor bemiddeling van

fldrßSSdn
Geleen, tel. 04490-50921.

Contactburo
Maastricht. Bemiddel, in

privé-adressen 043-635264

Anita
privé met escort
ook zaterdags
045-352543.

(Hutelleren
Korthange kleine HONDJES
voll. geënt en getatoeëerd.
Tel. 04459-123
Goed tehuis gez. voor
POESJES, 8 wkn. Tel. 045-
-258795, na 18.00 uur.
Klein zwart DWERGKEES-
JE, 2 jaar, heel aanhankelijk
Na 18.00 uur Ringstraat 13,
Hoensbroek.

Te k. gevr. PAPEGAAI, ka-
katoe's of ara's, mr. op tam-
me sprekende ook mog.
Worden afgehaald.
Tel. 043-214305.

Te koop zeer mooie BOU-
VIER 1 Vzjr. peper-zout ge-
stroomd, lief karakter, waakt
goed. 04405-3190.

In en om de tuin_________________________________________________
(TUIN)HOUTHANDEL lm-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Heeft voor u in
voorraad Hogedruk geïmpr.
planken, palen, rolborders,
1000 st. nwe en gebr. biels
enz.enz. bezorgen mog.

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

Huwelijk/Kennismaking
■ __—mumi.i ■

Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met DJ. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193.
Serieuze partnerbem. voor
ALLEENSTAANDEN. Bel v.
ml. Huw.rel. bemm.buro Ge-
luk. Tel. 04498-54604.

Zoekt U een serieuze relatie
bel dan Huw. rel. bem. buro
"LEVENSGELUK" 045-
-211948.
PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.
ALLEENSTAANDEN, harte-
lijk welkom vanavond in
Dancing Gorissen, Kerstraat
49, Brunssum. Orkest For-
mule 3. Tel. 045-252304
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

1 i

Mode Totaal
Te koop BRUIDSJURK
maat 38-40. Tel. 04490-
-72951.

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

Bel de Vakman
_M^___________________________ll___________^^

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Problemen aan
uw dak

bel 045-219615
H Arndts

dakservice
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.

" T' ■ ' i i-.. i —
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Hans LIPS voor timmer-, .
dak en zinkwerk met garan- ,
tic. Vraag vrijbl. advies/ ,
offerte. Bel 045-453818. i
Voor al uw NIEUWBOUW \en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045- I
216969.
I

HOFMAN V.O.F, voor het 'reinigen van oude gevels,
uithakken en voegen, iSchelsberg 17 Heerlen. Tel. i
C45-724462. i

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

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dagal in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

—^

Kapper/Cosmetica
Te koop 2 Wella DROOG-
KAPPEN, 3 kapperswerk-
wagens, 1 kassa merk Reg-
na. Tel. 045-252492.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Wonen Totaal

Bankstelkussens
Uitvoorraad leverbaar in div. bloemmotieven en etfe 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.

Nog enkele luxe
Showroom
Keukens
voor halve prijs
Vossen

Keukens
Glaspaleis, Kerkplein

Eikenderweg 77 Heerlen
045-717555.
De mooiste

DESIGN
Keukens van Leicht-Lager-
Moretuzzo en Nobilla vindt

U in de nieuwe design-
keukenstudio van

Vossen
Keukens
Heerlen

Glaspaleis Kerkplein, Tel.
045-717555 Heerlen

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

Specialist:
Vossen

Keukens
Eikenderweg 77, Heerlen
(bij DSM) tel. 045-717555.
INBOUW APPARATUUR
Doorlopende show van

10.00 tot 18.00 uur van de
nieuwste oven-magnetrons,

kookplaten etc. bij
Vossen

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

Senior LEDIKANT en nacht-
kastje; 2 tv-fauteuils; eetka-
mertafel; ladenkastje; electr.
typemachine Olivetti. 045-
-721504, 09.00-12.00 uur.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. IJSKAST ’ 95,-; gas-
fornuis ’ 125,-; Diepvries
’175,-. 045-725595.
Zoekt U 2e hands MEU-
BELS? zeer veel keus, ner-
gens goedkoper! Kouven-
derstr. 208 Hoensbroek.
Te koop OPASTOEL (voltai-
re) moet opgeknapt worden
en 6 Biedermeier stoelen,
pr.n.o.t.k. 04492-2497.
Pracht klassiek BANKSTEL
vr.pr. ’ 1.425,- (V_> jr., nw.pr.

’ 4.200,-); 2-zits bank
Chesterfield vr.pr. ’975,-;
zwaar eiken salontafel vr.pr.

’ 325,-. 045-323830.
Te koop z.g.a.n. compl.
mass. bl.eiken interieur best
uit: kaaskast, 150 cm br. 4
st. en ronde taf. dekenkist,
s-tafel, miniset-k, 2 krukjes
compl. d. eik. slpk, vr.pr.
4.500,- te bevr. Meezen-
broekerweg 124 Heerlen.
Te koop NAAIMACHINE, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-273208, na
18.00 uur.
Te koop LOGEERBED en
kanariekooi met standaard.
Tel. 045-227138.
Te k. boerengrenen BUF-
FETKAST moet weg ivm
verhuizing 045-324661.

Radio e.d.
Gebr. Digit. TUNER ’ 145,-
-’175,-. Hifi boxen 100 W
’79,- ’95,-, 20 W ’15,-.
Cass.deck Akai ’175,-
-’150,-. Autoreverse
’245,-. Midiset ’195,-.
Topklasse tun. verst. 4 x 100
W ’450,-. Boxen 120 W
’125,-, 90 W ’90,-. Ver-
zetstr. 15 Heerlen. 417651.

!' ' ! ' " : ■ ■ ■ :■ v

Computers
Tek. CBM 64 met disc drive,
printer, software en toebeh.
Beneluxlaan 46, Heerlen na
18 uur.
Ve k.IBM comp. turbo PV,
640 Kb, 5,25 en 3,5 mc. en
20 Mb harddisk, Incl. soft-
ware ’ 1.975,- event. met
printer 04498-53507.

Te koop COMMODORE 64
met data-rec, joy-stick,
programma's en toebeh., in
nw.st. Tel. 045-215068.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad, iel. 045-
-719966.

TV/Vldeo____________________________________________________________
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren Tv's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.

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

Gevraagd kleuren-t.v.'s v.a.
1980, defect geen bezw.; vi-
deo's VHS en stereo-torens.
Tel. 04406-12875.
! !|l|!|||||l||

Hulah. artikelen
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.

Kachele/Verwarmlng
KACHELS nieuw en ge-
bruikt nergens beter ner-
gens goedkoper. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638

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.

Muziek
——■

________________________________________________________________

Aanbieding
Yamaha-digitale piano PF 2000

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

Muziekhuis Guus Arons BV
HONIGMANSTRAAT 5-7-9 HEERLEN

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

Te k. KEYBOARD met veel Piccolo's in het Limburgs
mogelijkheden. Tel. 045- Dagblad zijn groot in RE-
-723499 SULTAAT! Bel: 045-719966.

Boeken/Literatuur
Te koop gevr. 1e jaars MTS-
BOEKEN, afd. WTB, recen-
tedruk. Tel. 045-421102.
Te koop Schoolboeken, 4e
en 5e jaar HAVO, pakket:
talen, economie en handel.
Tel. 045-750242.
Te koop MTS-BOEKEN. 3e
en 4e jr. afd. Commerciële
Techniek. Tel. 045-462026.
Te koop Iste jaars HEAO-
boeken 045-225625.
Te koop Iste en 2e jaars
HEAO-boeken, 030-716089
na 18.00 uur.

Te koop HEAO le-, 2e- en
3e-jaars en MDGO/AW le-,
2e-en 3e-jaars. Tel. 04498-
-53543.
Te koop HEAO-BOEKEN
1e jaars. Kleikoeleweg 16,
Landgraaf.

Kunst en Antiek
St ROSAMARKT Sibbe,
zondag 16 juli Inl. Tel.
04458-2698.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

I— ! ! ..iu..,. „„■■.] ui.

Te koop gevraagd
i

GOUD, zilver, munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

Te k. gevr. CAMPING-
KOELKASTEN, Diepvrie-
zers en kookplateaus (Buta)
045-726206.

Te koop gevr. oud ijzer en
metalen sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216 bgg
045 272516 ook 's avonds

DRINGEND te k. gevr.
Dames pockets, bouquet,
candlelight, intiem, Jasmyn..
Alle soorten porno boekjes
en sexbladen, Elpees, sing-
les, compact disk plaatjes,
videobanden. Vandaag ge-
beld, vandaag gehaald in
welke uithoek van Limburg
U ook woont. 045-717775

Te k. gevr. SUZUKI SC 100
GX. Tel. 04406-41101.

Diversen

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.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest
U blijft komen. 045-353489.
De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. 045-
-228481.
Te k. SPIEGELTELES-
COOP 900mm ’ 450,-. Prof
wereldontv. grundig sat.
2600 nieuw ’2.600,- nu
’BOO,-. Gitaarverst. 150 W.

’ 150,-. 045-220994.
Te koop aangeb. VENS-
TERGL. 8 mm dik, 4 st. v.
2,38 x 1,24 en sch.deur.
2,35 x 1,34 samen ’ 190,-.
Te bevr. Will.st. 101 Heerlen

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave. !

3GEMEENTE GELEEN
De burgemeester van Geleen
maakt, ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 22 van de
Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, bekend, dat de raad van
de gemeente Geleen in zijn
vergadering van 22 juni 1989
heeft besloten te verklaren dat
een bestemmingsplan wordt
voorbereid voor: een terrein
aan da noordzijde van de
Middenweg, een en ander
zoals nader in gele kleur is
aangeduid op de bij dit besluit
behorende situatietekening.
Voorts heeft de gemeenteraad
bepaald, dat dit besluit in wer-
king treedt op 5 juli 1989. Ge-
noemd besluit ligt met ingang
van woensdag 5 juli 1989 voor
eenieder ter inzage ter ge-
meentesecretarie, kamer 233.

Geleen, 4 juli 1989,
De burgemeester, van Geleen,

Mr. J. G. M. Lurvjnk.

Ondercuratelestelling
Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank teRoermond d.d. 29 juni 1989,
is Johannes Henricus van
Hout, geboren te Someren
op 25 juni 1971, verblijven-
de te Weert, Emmasingel25, in verpleegtehuis St.-Martinus, onder curatele
gesteld, met benoemingvan Augustinus van Hout,
wonende te Someren,
Kampstraat 29, tot curatoren JoannaMaria van Hout-
Langermans, wonende te
Someren, Kampstraat 29,
tot toeziend curatrice.
Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank
te Roermond d.d. 29 juni
1989, is Jan Hendrik
Knegt, geboren te Rotter-
dam op 27 juni 1914, ver-r
blijvende te Weert, Emma-
singel 25, in verpleegte-
huis St.-Martinus, onder
curatele gesteld, met be-
noemingvan Sara Cathari-
na Knegt-Willebrant. wo-
nende te 6006 NC Weert,
Hallenhof 13, tot curatrice
en Jacobus Carolus Borro-
meus Marie Florijn, wo-
nende te 6006 NC Weert.
Hallenhof 15, tot toeziend
curator.

k

Summer
Candlelight
Collectie
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Voor gelegenheidskleding met feestelijke allure kunt u de-
ze zomernergens beterterecht danbij StadParijs. Met onze
exklusieveSummerCandlelight Collectiebieden we u keu-
ze uit een prachtige serie kwaliteitskleding, in de maten
38/48. Onder meer japonnen en deux-of trois pièces. Prij-
zen al vanaf f 219,—.

Saroleastraat 32 Heerlen
tel. 045-714171

Reageren op advertenties onder BRIEFNUMMER.
Stuur uw brief (voldoende gefrankeerd) naar het Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, en vergeet niet links onder o;, de

enveloppe het nummer uit de advertentie te vermelden.

Él rOVInCI© Bureau Bibliotheek
I ■ ■__!_■■■»__ Po«but67oo
LllTllJUry 6202 MA Maastricht, tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten
m U6/27 89 maken bekend, dat bij hen zijn ingekomen d*

volgende aanvragen om vergunning inge-
volge artikel 31, tweede lid van deAfvalstof'
fenwetvoor hetoprichten c.g. in werking heb'
ben van een inrichting tot het bewaren, over'
laden en bewerken van autowrakken en on-
derdelendaarvan van de volgendepersonen
en gelejgen op de daarbijgenoemde lokatie-
adressen:

reg.nr, Naam Lokatieadres Gemeente volgff
Br 51490 WH.Weber Stiemensweg 180 Gennep 02.2
Br 51843 G.P.Th Creemers B_sserheideS3 Bergen 03 4

8e50672 J.G.J. Smeets Dries 27 Neer 24.1
8554615 B.G.G.Jeurninck* Peelterbean Ween 20.6*
8r51976 Gebr.Maatv.o.f. EindstraatlO Brunssum 55.2 I
8551501 G.J. Swinkels Passartweg Heerlen 56.1*

industrieterrein
"DeWeggebekker"

* onder intrekking van de aanvraag, ingekomen 4 januari 1389.no. Bs 50040.

Voornoemde aanvragen en andere ter zakei | j
zijnde stukken liggenter inzagevan 5 juli 19$i
tot 5augustus 1989en wel: -in hetProvincie' (
huiste Maastricht (bureau Bibliotheek) tij- ,
dens dewerkuren; - in het gemeentehuisval1
de gemeente waar de inrichting is gelegen, >tijdens de werkuren en bovendien tijdens d* jl
ter plaatse gebruikelijketijden buiten de jj
werkuren (zonodig te bevragen bij de betref- ,
fende gemeente), alsmedetijdens de werku-
ren na laatstgenoemde datum op deze plas
sen tot het eindevan determijn waarbinnen
beroepkan worden ingesteld tegen debe- . [
schikking op de aanvraag. Tot uiterlijk 26 jul'f
1989 bestaat de gelegenheid gemotiveerde p
bezwaren tegen het gevenvan de aange- C
vraagde beschikking mondeling inte bren- o
gen, waarbij alsdan een gedachtenwisselin. _
kan plaatshebben waarbij ook de aanvrage^ n
aanwezig kan zijn; daartoe dient tijdig (evefl'|_
tueel telefonisch: (043-897571) een verzoek jd
bij GedeputeerdeStaten te zijn ontvangen. JLTotuiterlijk 5augustus 1989kunnen tegen h* i
gevenvan de aangevraagde beschikking
schriftelijk gemotiveerde bezwaren worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten, PostbU'
5700, 6202 MA Maastricht, ondervermeldN
van hetnummervan de aanvrage. Degene 4"
een bezwaarschrift indient, kan verzoeken ZV
persoonlijke gegevens niet bekend te mak**
Alleen degenen, diebezwaren hebben ing**
bracht op de wijze als bovenomschreven e?
een iederdieaantoont, dathij daartoeredelT
kerwijs niet in staat is geweest, kunnen be;
zwaren tegen de ontwerp-beschikking indie"
nen en zijn later tot het instellen van beroep
gerechtigd.

'

I GOEDKOOP II GELD NODIG?
Meestal binnen een dag geregeld.
GELD LENEN IS MAATWERK

Wij verstrekken alle soorten leningen, L
DISCREET EN SNEL.

I P.L., Financieringen, Continukredieten enz.
I met gunstige aflossingen.

1e Hypotheken va. 7%
zeer gunstige l
1 e, 2e en 3e hypotheken
mits overwaarde.
Wij bereken QEEN BIJKOMENDE KOSTEN,

I eenmaal overeengekomen rente kan tussentijds
NIET VERHOOGD WORDEN.
Vervroegde aflossing is mogelijk.I Kwijtschelding bij overlijden.I Rente fiscaal aftrekbaar.
Strikte geheimhouding, geen informatie bijI werkgever enz.

I Lopende leningen elders geen probleem.

I P.L. EFFECTIEVE RENTE
VA. 9,9% JAARLIJKS.

KIJK EN VERGELIJK, BIJ EEN
PROFESSIONEEL KANTOOR MET 25 JAAR
ERVARING. DISKRETIE, SNELHEID EN
UITERAARD SERVICE IS ONS DEVIES.

Uw Intermediair:
ASSURANTIËN

H.M. GEURTS B.V.
Nieuwstraat 22-24, Hoensbroek

Telefoon 045-211668 of 045-221090J Eigen parkeerplaats achter ons kantoor. __,
j I

___BbPW_I donderdag 6 julia.s. komt de koninklijke
_hk'.:_l iandmacht informatie-bus naar heerlen.
Wjß fffl lEDEREEN IS VAN 12-20 UUR VAN HARTE WELKOM \B|B^flj OP DE PROMENADE. |

Wie droomt er niet zo af en toe van ander Hoe dan ook, keus genoeg, voor wie echt iets
werk, een ander leven? Natuurlijk is het niet anders zoekt. En in principe niets heeft tegen
iedereen gegeven er daadwerkelijk werk van 'legergroen.
te maken; serieus een verandering te Vooral vrouwen, sportieve jonge
overwegen Maar ben jebijvoorbeeld in de vrouwen zouden wij willen uitnodigen eens
leeftijd van 16 t/m 26 jaar,en heb je de te informeren naar wat er aan diverse, ook
Nederlandse nationaliteit, dan behoort een tijdelijke, banen bij deKoninklijke landmacht
baan bij deKoninklijke landmacht tot je zoal te vinden is.
mogelijkheden Dat kan dan voor een Dat we iedereen een ander leven kunnen
kortere of langere periode zijn bieden dan waar hij of zij aan gewend was, is

Welke schoolopleiding je ook hebt, er is een ding dat zeker is. Vraag in de 'bus' maar
bijna altijd een militaire, functiegerichte eens naar jemogelijkheden bij deLandmacht,
opleiding die op jouwniveau aansluit. Soms Hij staat er voor.
zelfs uitmondend in een burgervakdiploma. Op bovengenoemde datum ben je welkom.

s____^_2__r ll iSl___^l"i"P_l__-_!^*__!*Bi____É^_l^^yi__if_____B_l s!______»!*__*___________^___________i■__________- I *__!^.____Mm^^i*S_?I__l^jl
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Voortgezet onderwijs klopt aan bij bureau in Sittard

Groeiend aantal scholen
besteedt financiën uit

'Reactietelefoon staat niet stil' in Venlo

Directeur Dagblad
overweegt compromis

Nieuw project
Hogeschool
in Heerlen

HEERLEN - Voor een bedrag van
2,3 miljoen gulden zal aan de Hoge-
school in Heerlen worden gestart
met een nieuw project op het gebied
van de bioprocestechnologie. Bier-
brouwen bijvoorbeeld is een bio-
proces, waar ook de nodige tech-
niek aan te pas komt. Aan de Hoge-
school zal nu een centrum worden
ingericht waar die verschillende
technieken en faciliteiten (die veelal
voorkomen in de voedingsindus-

trie) naast elkaar gezet en vergele-
ken kunnen worden.
Voor het project komt 600.000 gul-
den van de ministeries van Econo-
mische Zaken en Onderwijs en We-
tenschappen, eenzelfde bedrag uit
het Europees Fonds voor de Regio-
nale Ontwikkeling (EFRO), terwijl
de Hogeschool zelf er negen ton in-
stopt. Twee ton komt van het be-
drijfsleven.
Voorzitter Piet van Zeil van het
Streekgewest Oostelijk Zuid-Lim-
burg maakte gisteren bekend, dat
spoedig het besluit zal vallen om het
bioprocestechnologisch faciliteiten-
centrum bij de Hogeschool in Heer-
len te vestigen. Hij deed dat tijdens
de diploma-uitreiking aan 221 HTS-
ers van de Hogeschool afdeling
techniek.

meer dan 18.000 scholierenlast, waardoor hij aan zijn eigenlijke
werk te weinig toekomt.- Steeds meer scholen uit het voortgezet on-

j jnerwijs laten hun administratie over aan een centraal bureau
,j\Sittard, de vereniging Middelbaar Onderwijs in Limburg
"IOL). Onder het bestuur van dit bureau staan inmiddels ze-
stien scholen uit het voortgezet onderwijs met rond 14.000
j^rtingen uit heel Limburg, waarvoor het bureau ook de ad-
ministratie verzorgt. Het bestuur van vier scholen(gemeen-
,.chappen) in Maastricht heeft nu ook besloten de administra-
le> Per 1 augustus, over te hevelen naar het MOL in Sittard.

Van onze verslaggever

De stichtingKAVOM blijft wel fun-
geren als bestuur van de vier scho-
len. Alleen de bestuursadministra-
tie wordt uitbesteed. De stichting
heeft daarmee voor eenzelfde oplos-
sing gekozen als het Bisschoppelijk
College in Sittard dat een eigen
schoolbestuur heeft gehouden en
alleen de administratieve werk-
zaamheden aan MOL overdeed.

Alle zeven medewerkers van de
Maastrichtse stichting worden door
het MOL-bureau overgenomen.
Daarmee komt het aantal medewer-
kers bij het MOL na defusie op 24 te
liggen. De bundeling van kennis die
de samenwerking met zich mee
brengt, is tevens een aanleiding
voor de fusie geweest.

Aanleiding

Van onze verslaggever

Belangen
De vereniging MOL is in 1956 opge-
richt door het bisdom Roermond en
de provincie, om de belangen in het
katholiek voortgezet onderwijs te
behartigen.Verder speelt een rol dat scholen

naar een ander bekostigingsstelsel
toe moeten en daartoe ontbreekt
vaak de deskundigheid in eigen
huis. Of wordt een administrateur
met te veel uiteenlopende zaken be-

i!best
e overdracht van de zogeheten

*uursadministratie (financiën,
«eh P. ersoneel> onderhoud
«ve°UWen Juridische zaken etc.) is

'IPurv. egaan onder meer uit het oog-
W_T Van kostenbesparing. Volgens
w^rdirecteur J. Janssen is deze
.. deels een gevolg van
L ,~aling van het leerlingenaantal

Tdejde^ voortgezet onderwijs, gemid-a friet zon tien procent. „De be-

kostiging van de scholen is nog al-
tijd primair gebaseerd op het aantal
leerlingen."

Bij de stichting Katholiek Voortge-
zet Onderwijs Maastricht (KAVOM)
zijn vier scholen aangesloten
(St.Maartenscollege, Trichtercolle-
ge, Mavo St.-Marie en Stella Maris)
met ongeveer 4.200 leerlingen en
400 personeelsleden. In totaal ver-
richt de vereniging MOL per 1
augustus de administratie voor 24
scholen, 1650 personeelsleden en

Aanvankelijk wierp de vereniging
zich op de oprichting van nieuwe
scholen op 'witte' plekken in Lim-
burg. Al in de beginjaren ging de
vereniging echter ook de admini-
stratie voor scholen doen, een ont-
wikkeling die door de fusiegolf in
het voortgezet onderwijs in de be-
ginjaren '80 werd versterkt.

Drs. Gerits toetst momenteel de
haalbaarheid van een compromis.
Hij denkt daarbij aan een nadere
toelichting van het rapport voor de

VENLO - Directeur drs. J. Ge-
rits van het Dagblad voor
Noord-Limburg overweegt
met een compromisvoorstel te
komen om een dreigende sta-
king in het bedrijf te voorko-
men. Zoals bekend heeft dere-
dactie van het dagblad de di-
rectie een ultimatum gesteld.

Als het rapport over de om-
streden fusie met De Limbur-
ger niet voor donderdag aan-
staande 14.00 uur wordt inge-
trokken zullen er hardere ac-
ties volgen.

(ADVERTENTIE)

Belangrijkbericht
voor alle giroiekeninghouders.

In overleg met de mmmm^^^^ eventuele schade bij elektro-
consumentenorganisaties zijn I I nisch geldverkeer, lot aan
de voorwaarden voor het het moment van melding is
gebruik van geld- en betaal- * het maximale risico f 350,-.
automaten gewijzigd. "*** Onder voorwaarde dat u

Die wijzigingen gelden WmiiM^rtM de nodige zorg in acht heeft
voor alle banken. Dus ook _^___LJ^____^_£__, ' :; genomen. Verstrek in ieder
voor de Postbank -^ITzZm^^^^^ï^^S^^ geval nooit uw geheime PIN-

De wijzigingen hebben met name be- code aan iemand anders,
trekking ophet eigenrisico in geval vanverlies Mochten er geschillen zijn tussen u en
of diefstal van de giromaatpas. In geval van de Postbank, dan kunt u zich wenden tot de
verlies of diefstal dient u direct te bellen naar Geschillencommissie van de Postbank
het volgende nummer: 06-0225522. Tenslotte, de nieuwe voorwaarden zijn
Dit is een gratis nummer dat u zeven dagen per ljuli verkrijgbaarop hetpostkantoor en via
per week dag en nacht kunt bereiken. het gratis informatienummer 06-0400.

Op het moment dat u belt wordt uw j__j_.,, .giromaatpas onmiddellijk geblokkeerd. :__Sh__S__
U bent dan niet meer aansprakelijk voor POSIB/VNIV

Van onze verslaggever

Politie zoekt belangrijke tipgever

Verkrachter gevlucht
op fiets slachtoffer

redactie. „Wellicht kan dat ook een
verruiming inhouden", zegt hij.
Inmiddels rinkelt de gisteren ge-
opende 'reactietelefoon' bij het Dag-
blad voor Noord-Limburg aan de lo-
pende band. „Aanvankelijk hadden
we daar twee redacteuren voor aan-
gewezen,maar inmiddels is bijna de
hele redactie er mee bezig", zegt re-
dacteur John Verstraelen.
„Negen van de tien bellers kondi-
gen aan het abonnement op te zeg-
gen als op termijn de berichtgeving
en het gezicht van de krant zouden
veranderen", aldus Verstraelen,
„dat is zon beetje de rode lijn dieer
door de gesprekken loopt. Ook en-
kele autoriteiten hebben gerea-
geerd.
Het Tweede Kamerlid Frans Wol-
ters bijvoorbeeld uitte tegenover
ons zijn bezorgdheid over de pluri-
formiteit van de kranten in Lim-
burg. Deken Hafmans zegde zijn
steun toe en kondigde aan al zijn in-
vloed aan te wenden om een fusie te
verhinderen. Een mevrouw voelde
zich beledigd door een opmerking
van VNU-directeur Van Tienen. Die
had gezegd dat de lezer toch niets
zal merken van de fusie."
Vandaag komt het dagblad weer
normaal uit. Oorspronkelijk zou de
krant vanwege de vakanties in een
afgeslankte vorm verschijnen, de
zogenaamde zomerformule, maar eris de afgelopen dagen veel nieuws
blijven liggen waardoor de redactie
besloot een normale krant samen te
stellen.
In de gemeenteraad van Kessel
werd gisteravond een motie inge-
diend door de fractie Jo Dings waar-
in werd gevraagd de redactie te on-
dersteunen in hun strijd voor het
behoud van zelfstandigheid.

sitiefoto van de dader gemaakt. De
foto vertoont veel overeenkomsten
met een compositiefoto, die vorig
jaar juni van een man werd ge-
maakt, nadat op hetzelfde B-weg-
getje een even oude scholiere was
verkracht. Bewijzen, dat het om een
en dezelfde dader gaat, zijn er echter
niet.

rjQ ~HLEN - De man die afgelopen
j£ erdag op het B-wéggetje tusen
__i r tz en Kerkrade een 16-jarige
■L^'ere verkrachtte, is na zijn

KI °P de fiets van zijn slachtoffer
Jjcht. Onderzoek heeft uitgewe-
«at de man op de bewuste dag

(rer
e . kwart voor vier en kwart

U met de blauwe damesfiets
e pk Valuas) van het meisje overI -lperweg is gereden. " Compositiefoto van de man,

die donderdag een 16-jarige
scholiere verkrachtte tussen
Kerkrade en Bocholtz.
tuigen, die iets gezien, dan wel ge-
hoord hebben van het misdrijf (045-
-731731).

Het inmiddels aangepaste signale-
ment van deman diezich afgelopen
donderdag aan de scholiere ver-
greep, luidt als volgt: ongeveer 175
cm groot, 30 tot 35 jaar oud, zwart
krullend haar tot in de nek, vermoe-
delijk brildragend (zwart montuur)
en middelmatig dik. De dader was,
zoals eerder gemeld, gestoken in
een rosé clownspak of kimono met
zwarte Chinese motieven.

Cp, erband met dit gegeven doet de
Kn!!. He van de Heerlense politie
Lr dingend beroep op een inwo-
|LVan Bocholtz, die afgelopen za-
%ag rond nalf tien in de ochtend
»t Attisch contact heeft gehad met
j_korp s en toen liet weten dat hij

Bjj.f 1* bovengenoemde tijdstippen
ipg d op die fiets had gezien. De
H °ever is sindsdien spoorloos.
6r j m̂.enwerking met het slachtof-
' gisteren trouwens een compo-

Van eminent belang is echter het
opsporen van de bewuste tipgever,
die heeft laten weten de dader op
donderdagmiddag 29 juni gezien te
hebben.

Aangenomen wordt dat de man na
zijn daad het pak heeft uitgetrokken
en dus vermoedelijk met een draag-
tas in het bezit is gevlucht. Nog
steeds zit de politie verlegen om ge-

grensgevallen Uitbreidingsplannen
in onderwijswereld
onder loep genomen

VAALS - Het Drielandenpunt. Het hoogste punt van Nederland, 322,5
meter boven AP, het begin van mijn ronde van Limburg. Drie landengrenzen aan elkaar bij de grijze stenen grenspaal nr. 193. Het is er nog
stil. Zelfs defrietkraam met opschrift 'Welkom in België' is op dit uurnog gesloten.

ot_?ewe- ik geen verschil kan
de v:ekken tussen de bomen aan
en |jnkerkant van de grenspaal
t_ die erachter, blijkt dit puntw^l de mensen te fascineren.
g sschien is het gewoon het be-
v P grens. Er zijn oorlogen ge-
ge om de grenzen te verleg-
gj. 11' conferenties belegd om

.?en vast te stellen en nu
rat zelfs via democratische

t. g geprobeerd de grenzen wegnemen.

Zes weken lang reist
onze verslaggeefster
ANS BOUWMANS
langs de Limburgse
grens. Van Vaals langs
de grens met
West-Duitsland naar
Mook en weer terug
langs de Brabantse en
Belgische grens. Start- en
eindpunt: het
Drielandenpunt.

De schok in
Oud-Lemiers

'Een koninkrijk voor een pot witkalk'

t>UntWeg vanaf net Drielanden-
lop naar Vaals heet vreemd ge-
Soet Viergrenzenweg. Enig op-
her Werk brengt uitkomst: het
l§,'nriert aan de periode tussen
kel' ifn *^19 waarin er daadwer-
_ei ■""

ver Srenzen waren: met
g6L?' . Pruisen en een neutraal
u 'cd met de naam Neutraal
cju resnet. Een vierlandenpunt

GrensstraatHet.
' ._■ Sntrum van Vaals biedt alle
gfetf nten van een echte
hekïfplaats- De pompstations
p 0 ben verdacht veel diesel-
nÜI?Pen, waar auto's met Duitse

in de rij staan.
tnel^i?en winkeltje waar voorna-
sKa Duitse merken koffie en
u,t retten worden verkocht,
vatlraard aangeprezen in de taal
'er_ onze oosterburen en wieWetnd aansPreekt in het Neder-bu^ s loopt grote kans in hetvs antwoord te kr .gen.

die s.,Klinikum' zegt de vrouw
geh Vraag wat dat opvallende
Gr °Uw ook alweer is. Vanaf de
Werk traat ' een door bouw'
gen aamheden nogal verbor-
-overver aatJe net voor de grens-
chitpgang "nks af, zie je deze 'ar-

ct°nische belevenis' liggen.

ik b^rf w ziet er volgens mij -nofi -» gefn kenner - uit alsof het
6 &leeds in de steigers staat.

6e.ri!.erknof biedt wandelaars
V H

°rgang Van de Grensstraat
We„ de Seffenterstraat. DezedeL_oert langs de Selzerbeek,
e-n.rMns met Duitsland. Achter-W e ontwaart de wande-
geniQ^n DiJna verlaten woonwa-
tuin *a*le. een gesloten speel-
Veld' !fkele bedrijven, een sport--61 te ho°g Bras- leSe ten-

ei. een troosteloos leeg-

te geven

ste reactie is afschuw. Een kerk
hoort van binnen wit te zijn, rust

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Voor plaatsing op
het zogeheten 'Plan van Scholen'
zijn dit jaar bij GS in totaal 25 plan-
nen ingediend die betrekking heb-
ben op nieuwe onderwijsvoorzie-
ningen. Met advies van het college
zijn de verzoeken thans voorgelegd
aan Provinciale Staten, die zich
hierover in het najaar moeten uit-
spreken om vervolgens aan de mi-
nistervan onderwijs te rapporteren.

GS handhaven een eerder uitge-
bracht positief advies ten aanzien
van plannen om het Grotius College
in Heerlen uit te breiden met een
openbare mavo, in Maastricht-Oost
een openbare mavo en havo te stich-
ten, een ito-afdeling consumptieve
technieken toe te voegen aan de
lts/ito te Heerlen, een schoolvoor la-
ger middenstandsonderwijs aan de
lhno/leao te Sittard en een afdeling
bouwtechniek aan lts/lhno/leao/ma-
vo in Geleen.
Vorig jaar spraken de Staten zich in
negatieve zin uit over het oprichten
van een openbaar atheneum in
Maastricht-Oost. Thans brengt het
college positief advies uit omdat het

te voorziene leerlingenpotentieel in,
overeenstemming is met nieuwe
richtlijnen die gelden voor uitbrei-.
ding van bestaande scholenge-
meenschappen van mavo en havo
met atheneum.
GS stemmen ook in met een nieuwe
aanvraag van de Stichting Middel-
baar Beroepsonderwijs te Sittard
om aan de mts/meao in die plaats
een school voor middelbaar mid-
denstandsonderwijs te verbinden.
Nieuw is eveneens de aanvraag van
de Stichting Beroepsonderwijs
Landgraaf e.o. om een opleiding
voor individueel huishoud- en nij-
verheidsonderwijs te verbinden aan
de scholengemeenschap Branden-
berg (Ito - ito/lhno).
Op deze aanvraag wordt aan Provin-
ciale Staten negatief geadviseerd
omdat naar het oordeel van GS niet
is voldaan aan geldende stichtings-
normen. Het provinciebestuur
handhaaft tenslotte een eerder uit-
gebracht negatief advies op verzoe-
ken om aan de lts/lhno/leao/mavo in
Geleen een school voor lager mid-
denstandsonderwijs toe te voegen
en aan de lhno/lao + ilo in Grons-
veld een afdeling individueel huis-
houd- en nijverheidsonderwijs.

Afschuw
Met mij hebben velen dat ge-
dacht. Wie terugbladert in het re-
actie-register ziet opmerkingen
als 'dit kan helemaal niet', 'de
sfeer van de ouderdom wordt ge-
weld aangedaan', 'de buitenkant
is prachtig, de binnenkant gron-
dig verpest' en 'een koninkrijk
voor een pot witkalk'. Twee an-
dere bezoekers vinden het erg
mooi. Zou het van binnen wit
zijn, dan was het een aardig kerk-
je datje zo vergeten was, zeggen
ze. De schilderingen schokken,
confronteren, zetten aan tot den-
ken.

(ADVERTENTIE) -
GELUK 15...

/____WF_fR^»WDSE STAATSLOT|gj l a_»||

=_=_L_i|^^__l l "_ l _"=_l__»^^^^^S ;

HEM SPRAKELOOS ZIEN.

Volgende week woensdagis het weerzover Dan begintom 19.46uur op
Ned. 3 de eerste van 3 trekkingen. Dik 1miljoen prijzen tegenover 2 miljoen loten

metruim 33 miljoen gulden inkas Als u snelbent doet u nog mee.
GEEN MOOIER LOT DAN N STAATSLOT._

„Wij dames van de gymnastiek-
verenging vinden de kapel
steeds mooier worden, spranke-
lend, kinderlijk, heeft uitleg no-
dig, fascinerend, compositie on-
evenwichtig', staat er in het boek
evenals 'blijde boodschap', 'in-
drukwekkend' en 'sieraad voor
dit dorp. Velen moeten even
wennen en vinden het na uitleg
mooier, zo blijkt. En ikzelf: na
een uur zit ik ergens tussen af-
schuw en fascinatie.

naar Duitsland loopt. Huizen
metbloemen.Een boer drijfteen
koe met kalf in een wei. Een
klein stenen kapelletje. Al met al
een lieflijk tafereeltje.

En dan te bedenken dat zoiets
controversieels eigendom is van
het bisdom Roermond. Zou bis-
schop Gijsen hiervan genieten?
„Hij is er nog nooit binnen ge-
weest," zegt de beheerder „en als
hij kwam kreeg hij de sleutel
niet."

voudige inrichting verwachtend
ben ik niet voorbereid op de felle
controversiële beschildering van
de kapel door kunstenaar Hans
Truijen. Expressionistische te-
keningen met veel geel, zwart,
blauw en zilver. Sommige men-
sen krijgen er acute buikpijn
van, zegt de beheerder. Mijn eer-

Controversieel
Oud-Lemiers. Het bankje, dat
eigenlijk op Duits gebied staat.
De grenspaal bij het bruggetje
waarmee je over de Selzerbeek

staande jeugdherberg. De over-
kant is mooier.
" Een lieflijk beeld van de grens in Oud-Lemiers. Foto: WIDDERSHOVEN

De deur van de St. Catharinaka-
pel staat open. Het binnentreden
veroorzaakt een schok. Een een-
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GUNSTIGE LENINGEN
«■■DEZE KUNNEN WIJ MEESTAL BlNNEN____________■_.

ÉÉN DAG AAN U UITBETALEN
MEESTAL KWIJTSCHELDING BIJ OVERLIJDENg PERSOONLIJKE LENINGEN W DOORLOPEND %

Kredietbedrag 96x 84x 72x 60x 54x 42x 30x I _e_i p mnd Rente rn.or
| bedrag mcl rente per mnd loopt

2.000 ----- 60 79
3.100 - - - 113 122 148 197 5.000,- 100,- 0,89% 67

10.100 156 170 190 217 235 298 394 M.OOO,- 220,- 0,89% 67
20.000.- 400.- 0.89% 6715.000 231 253 291 322 350 423 570 fX XXX XXX X X!- ~ X-I 30.000,- 600,- 0,89 % 6720.000 309 337 375 430 466 571 761 XX XXX «XX X_, " X_40.000,- 800,- 0,87% 6625.000 386 421 469 537 583 714 950■ 35.000 539 602 656 751 619 999 1331 I FINANCIERINGSKANTOOR

50.000 769 960 936 1074 1165 1427 1901 II [—V /—I |-\|~| r_jr\n
Looptijd 84 en 96 mnd gelden bij aanschaf duurzame goederen I ft fl l__l _■ \ II ? KEffekt rente vanaf 0,87% per maand \\\\\ [^^^_^__F 1 1\l l L.||\|

■_■■■■■■■■ ■■ Scharnerweg 108 Maastr ch
l^r— Bijkantoor:
ix-r-fc^^ r__'^l <_____ Hoofdstraat 9. Hoensbroek

'■ ■ ■ ■ I— ■ I II ■ — -1 —■ I. ' I I

Prii_sö____.6d
Wjam\i " I _1 1

miimpt.iaad _L_fe _ ___ I ___ I Vragen? gel metNU MET 3 JAAR m VViV^J de Commodore
SCHRIFTELIJKE ■ l^^_Vr,^Vr__F__l Kwantum Infolijn:

OFFICIËLE GA- I _____________ ____M 020-Ö42495
RANTIE OP DE (4 "inen> op

werkdagen tussenCOMMODORE 10.00en 12.00
PC COLT. en 14.00en 16.00

uur tebereiken.

Laaaamaaau—^^ ____________________■_______ _. _ ____ _______ ___^ ____ ji 'li U|| ', MM '" __■ ________________!_»_____ --- "~- ■-" ■._"■■«", . A_ 1 _NNM~M_____Ht_____H_______^ ____ * -<■"__ *»**%IIP*P_______H ___Br'""__■ _T ____»^__

/ f __r " _______ ___ ______!
_■ ______ _________ _______r^_l

ii. jh

CS.Commodore j| J k
/ I-f V**5 ___ fl—-^^J4"^** iV __ P»^--5j ■COMMODORE PC COLT SET. Komplete kleuren, "~"""~——-___ ___^_T!««^^

IBM-compatlbleXTkomputer set bestaande uit: —-—___ cj__**
PC COLT: Geheugen 640Kb RAM ÖOÖÖ-1 processor, i/wawtmm _-.mdiitfd -__. **kloksnelheid 4.77/7.16 MHz, MS-DOS 3.21. Uitgebreid ï„. «nioFVt_d <f ' -—___.
XT-toetsenbord. Twees'_" diskdrives.Standaard CGA, ««mwikuiw.. -
MDA, Hercules en PlantroniesColor plus kaart Serieel 1. STAR PRINTER LClO.* -SWT- 4VVr

:en parallel aansluiting.3 vrije slots. 2. CITIZEN PRINTER 120D.* -549. 449 r
COMMODORE TTL MONITOR: Groen beeldscherm. Inkl. 3 COMMODORE PRINTER MPSI23O.* -54<_- 469 rinterface-kabel. IBM-compatible. ._ . _
PUBLIC DOMAIN SOFTWARE PAKKET: Bestaande uit 10 4'WESTERN D,GITAL HARDCARD 32 Mb- 949r
verschillendeprogramma diskettes. O.a. PC-calc, Free- 5. COMMODORE 64 SET "HOLLYWOOD". -599. 499 r
word en diverse spellen. *) inkl. kabel.

I __*»/__ ihhliTllil 1 / 'Il _L j_.i II
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IBM Is areeistered trademark from International Business Machines Kwantum Nuth en Dlemen en bil de Kwantum Sportshops

f I* Zomerse *
STOFFEN OPRUIMING

de ALLERLAASTSTE zomerstofjes
NU VOOR

5 GULDEN * 10 GULDEN * 15 GULDEN

#_
per meter!

h rWk
<3EU_CKEMS nwtestoffen

\# daar ga je met plezier mee aan de slag! kW __r

MAASTRICHT Wycker Brugstraat 57,tel.: 043-251504'Schamerweg 79, te1.:043-625706. ROERMONO Ch. Ruysstraat 31, tel.: 04750-
-15683. SITTARD KOOPCENTRUM SITTY POINT Paradijsstraat 3. tel.: 04490 - 2 69 33. HEERLEN WINKELCENTRUM 'tLOON

Homerusplein 6, tel.: 045-711676. GELEEN Rijksweg Zuid 76 (naast Albert Heijn), tel.: 04490-53343. JJ

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 29-
-6-1989, is het volgende faillissement
UITGESPROKEN
G.B. Roberts, Lindenlaan 90, 6241 BE Meerssen,
voorheen h.o.d.n. Elec, Klipperweg 32A, 6222 PC
Maastricht.
Rechter-commissaris: mr. J.W. Swane.
Curator: mr. R.A.L.M, van Dooren, Alexander Batta-
laan 40, 6221 CE Maastricht, tel. 043-250441 (flnr.
13673).

SURSÉANCES
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d. 29-
-6-1989 is voorlopig surséance van betaling verleend
aan:
A.H. van de Wetering, Lindenlaan 13, 6301 HA Val-
kenburg a/d Geul, h.o.d.n. Eerste Nederlandse Cash &
Carry voor Vers Vlees. Ringovenstraat 60, 6163 HK
Geleen, voorheen tevens h.o.d.n. Maxi Slager, met
vestigingen te 6471 JH Eygelshoven, Laurastraat 47b,
en te 6191 CX Beek L, Veldekelaan 2.
Rechter-commissaris: mr. J.W. Swane.
Bewindvoerder: mr. H.J.M. Stassen, Cauberg 18, 6301
BT Valkenburg a/d Geul, tel. 04406-13309.
De crediteurenvergadering wordt gehouden op 21
september 1989 te 11.15 uur in voornoemde recht-
bank.
Bij het verzoekschrift is geen ontwerp-accoord ge-
voegd (rep.nr. 5774/89).

Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d. 29-
-6-1989 is bevolen, onder wijziging dienaangaande van
de beschikking d.d. 6-4-1989, dat in de voorlopige sur-
séances van betaling van- Beheermaatschappij Korpershoek 8.V., Brielse-

laan 125, 3081 AB Rotterdam (statutair gevestigd te
Brunssum);- Korpershoek Heat Transfer Equipment 8.V.,
Boschstraat 22, 6442 PB Brunssum;- Luchtkoelerfabriek Korpershoek Brunssum
8.V., Boschstraat 22, 6442 PB Brunssum,

de crediteurenvergadering wordt gehouden op 28 sep-
tember 1989 te 14.00 uur (i.p.v. 13 juli 1989) (rep.nr.
5392/89).

■■ BEIERSE ALPEN 7 dg 799,-ff-RUNNEN 5 en 10 dg 499,-f
ILUGANO 7 dg 749.-fIDIANOMARINA 10 dg 1079,-f

INICE-MONACO 7 en 10 dg 599,-ffPARIJS 2,3.4 en 7dg 139,-fILONDEN 4 dg 449,-ff BERLIJN 3 en 4dg 299, ffKOPENHAGEN 3 en 4 dg 299,-ffPORTOROZ-ADRIA 10 dg 945.- fIMERANO-DOLOMIETEN Bdg 799,-fITORBOLE-GARDAMEER 10 dg 889,-1
fZELLAMSEE 8 dg 779.- ff VELDEN-WORTHERSEE 10 dg 1095.-f
fWENEN 7 dg 789,-f
fROME-FLORENCE 10 dg 989,-f
fLOURDES 7 dg 699.-f■ ARNSBERG-SAUERLAND sdg 499,-fInORMANDIE-LOIRE sdg 499,- __t_„

JNOORSE FJORDEN Bdg 1289.- /_j_?ff>3B

_________7^^^^^^^__ __________i

H_^ _____ l^_ff__P^ffff!iJ_l?_nw>^jijlß

_^^ '
Netto in Terugbetaling (rente + all.)
handen 96i 72x 60x 54x 42x

5100 - - 113- 122,- 148-
-10.100 156,-r 190- 217,- 235,- 288-
-15.000 231- 281- 322- 350,- 428,-
-20.000 309,- 375- 430,- 466,- 571-
-25.000 386,- 469- 537,- 583,- 714,-
-35.000 539- 656- 751- 816- 999,-

Effect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

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

’ 1000-en’ 100.000-mogelijk

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing '" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar. mos.

Reedsme9r dan 1Staar vertrouwd_ (gediplomeerd) kredietintermediair _,

VOORLOPIG
IS GELD

HET ENIGE
MEDICIJN

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

TOTALE OPRUIMING
Mephist» 11 aap"!?" L10 tot 15% korting va> Oï.,— I
Dv modeien Sliaktl sandalen■ va. 129,-- I 10% korting |

Voetbed sandalen L Damessportschoenen L
va. 49,-1 va. 79,- I

Harsch, Fortuna. Modissa, Cristei| Napolina. Rieker. Waldlaufer ■■■ |

I Herenschoenen restanten va. 49,-- va. 45,- |
Wie laat er nu zon aanbieding lopen?

Schoenmode Grijns
■mm Kouvenderstraat 40, Hoensbroek, 045-211330

Epilepsie
en Sport?
Zet jezelfnic\

buitenspel
Steun de
collecte

Giro
34781

NATIONAAL EPILEPSI1
FONDS/DE MACHTVA

HETKLEINE
Postbus9587

3506 GN Utrecht
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1H■ilijilk Jo. Fc <p|

|j___^_il _^ÖS_r|
yjvsn Nu de jongerenopvakantie zijn, wil- 4^^jf*46~m glazen.) Dus maar liefst 50% korw
f» *"^#, 'en WÜde 65+ ers laten profiteren (.'^Tt/vg* j^ op de toch al lage montuurprijs van

van onze zomeraktie die eindigt op -~——J Hans Anders. Bovendien geven wij
31 augustus. U betaalt deze zomer slechts ’37,50 25% korting* op de glazen uitons Rod'ac Opties
voor een montuur**. (Dit geldt alleen in combinatie glasprogrammabij overlegging van een jt
met nieuwe glazen of overzetten van bestaande oogartsrecept. _mmt

__*_ _a ____ _a _rësV
__ . . __ __!__ Jj

Van de 75 Hans Anders vestigingen zijn dezedichtbij: MAASTRICHT, Markt 4, tel. 043-210975. HEERLEN, Dautzenbergstraat 17D.2 \045-712075. SITTARD, Begijnenhofstraat 3a, tel. 04490-27298. ROERMOND, Hamstraat 42, tel. 04750-16258 WEERT Langstraat i
tel. 04950-38390. VENLO, Markt 16, (achter het stadhuis), tel. 077-545094., J\(; J\y
I —— A lrEn morgen gaan we onze nieuwe auto ophaleij |

___^l. '\___ __(_*_ **"1. CMVBankisernietalleenvoordenieuweauto.OokvoO'j -
__ 8 fl-ft ï 1 Een voorbeeld?

I I >_ Als u ons voor 12 uur n l
*^S Limburgs Dagblad L£ I
m ni_f%_f%oi_rilq 's °chtenc|s be|t 'staat uw dci
gMjyy"■**^ PICCOLO de volgende dag al fi_tls___Tl QQAA

in het Limburgs Dagblad. w"*_# # I w m\3\3



Ter bevordering van het stijgend toerisme overzee

Meeste Nederlanders
zonder visum naar VS

Euregio-
jongeren-kamp'89

Het centrum zal gedurende veer-
tien dagen als thuis- en uitvalba-
sis dienen met een programma
dat onder meer bezoeken aan
Luik en Brussel, aan grotten en
een kerncentrale en dat tevens
ruimte biedt voor veel sport,
dans, natuur enz. Dereis heen en
terug wordt per bus afgelegd.

Het Euregio-jongerenkamp'B9
vindt plaats van maandag 17 tot
en met zondag 31 juli in de pro-
vincie Luik. Veertig jongeren uit
de Euregio (Zuid-Limburg, Bel-
gisch Limburg, 'Kreis' Aken en

Info: Eric Ummels, telefoon: 043-
-649045/292751.

provincieLuik) verblijven danin
het Centre de Mont-Comblain.

zorgen

LANDGRAAF - Professor doctor
John C. Whitcomb jrvan het Grace
Seminary in de Verenigde Staten
zal morgenavond om acht uur een.
lezing geven in Landgraaf. Whit-
comb heeft tientallen boeken en ar-
tikelen op zijnnaam staan. Een aan-
tal daarvan behandelt de toekomst-'
visie van de bijbel. In het gemeen-
schapshuis Carré aan de Schaes-
bergse Hoofdstraat zal hij spreken
over die toekomst, belicht vanuit
een bijbelse optiek. De Bijbel Ge-
meente in Landgraaf tekent voor de^
organisatie en zal voor de vertaling

Eten op z'n
buitenlands

yanaf eind deze maand (29
jUu) kunnen Nederlandse'°eristen en zakenlieden
onder visum naar de Ver-

Staten. Een op heterste gezicht eenvoudig
|eëeven dat de vakantie-ganger een hoop gedoe he-

lp, art. Toch is het gecom-
pliceerder dan het lijkt.

die niet langer dan ne-
Stl1 dagen in de Verenigde

blijven. De reiziger dient
v_j. Amerika tekomen voor zijn, a*antie of voor zaken en in het, ezit te zijn van een retour-tic-J|'- Aan dit ticket is nog een
rk?rWaarde verDonden: de toe-

*' of zakenman dient met een
rvoermaatschappij te komene deelneemt aan het 'zonder-vi-ni-naar-Amerika-programma'.

' ® voorwaarde van het reizen
Ij r deelnemende maatschappij

& dus alleen problemen geven
ha neer van-f een andere lucht-
ger. n danSchiphol wordt gevlo-
-h met een kleine vüegmaat-

v/^aPPij. Het is dan verstandig
<i<_ tevoren te informeren of
het vervoermaatschappij aan
3-^ Programma deelneemt. Bij
loomst in de States onderte-
*h tr

de reiziëer een visumon-
djf"mgsformulier. Hij ontvangt
<_ ?apier in net vliegtuig of op
cru van de luchtvaart- of
la *Sen.aatschappij vlak voor
nding of aankomst.

§**. maatschappijen die vanaf
jüphol op de States vliegen,

ke h
n e overeenkomst gete-ld en heten daarom 'deelne-t.^nde maatschapij'. Alleen Mar-

\j<?F' die chartervluchten opl^A heeft, moet nog over de
en! Naast de Sroten zoals KLM
j. PanAm Airways horen ookJpatschappijen als El Al Israël

lines en Royal Jordanian tote deelnemers.

per persoon

" G. Huijnen

" G. Saccol

Promotie
Met ingang van deze maand zijn de
heren G. Huijnen en G. Saccol, be-
horend tot het politiekorps Land-
graaf, benoemd tot hoofdagent van
de gemeentepolitie. De heer Wolfs
werd daarnaast benoemd tot hoofd-
inspecteur en gaat de functies van
plaatsvervangend korpschef en
hoofd Executieve taken vervullen.

Wélj visum
Va_«n de 117.000 Nederlandse bur-
26

s die jaarlijks naar USA rei-
c > behoort ruim negentig pro-
k^ tot decategorie toerist ofza-_ /ii-an die korter dan drie

in de VS verblijft. Mevrouw M. van den Berkel-Wid-
dershoven slaagde aan de Katholie-
ke Leergangen te Tilburg voor de
eerste graads HBO-opleiding Frans.

Aan de modevakschool te Heerlen
slaagden voor coupeuse: Jolanda
Bartels (Voerendaal), Liane Kub-
ben (Brunssum), Astrid Quadtflieg
(Brunssum), Carla Koning (Bruns-
sum), Helena Olijve (Klimmen).
Mariëlle Geijsen (Heerlen) en Anja
Plum (Landgraaf).

Geslaagd
Paul Ruwette uit Heerlen slaagde
met lof aan de Vlaamse Hoge
School te Antwerpen als con-
grestolk en vertaler in Nederlands,
Engels en Duits.

Qe_
v 0 a°n-visumregeling geldt ook
U r mensen die op doorreis
Hy r bijvoorbeeld Aruba in Mia-

- ffen tussenstop maken. Blijft
U^ no£ **en Procent over die

lwf.yisum voor de States nodig
WJ,' l-*it ziin mensen die willen
kort n°f studeren, ook als ditner dan negentig dagen is.

Onderbanken

" In één woord uniek. De reünie, in jolige vakantieachtige
sfeer, die een dezer dagen in het jubilerende hotel-restau-
rant Prinses Juliana (Valkenburg) plaats greep. De bijeen-
komst namelijk van vroegere en huidige medewerkers van
een bedrijf dat op het gastronomische én het toeristische
vlak geruime tijd aleen visitekaartje van Limburg vormt.
Op die dag figureerde in het Valkenburgse een scala van
nationale horeca-'groten'. Chefkoks als Hans Snijders
(Chateau Neercanne, Maastricht), Theun van Schaik (Kas-
teel Wiitem), Koos van Noort (Pirandello, Landgraaf),
Huub Biro (VillaRozenrust, Leidschendam), Peter Willems
(De Karpendonkse Hoeve, Eindhoven), Cas Spijkers (De
Swaen, Oisterwijk) en Jan Vossen (Hotel Maastricht. Res-
taurateurs als Leo van Eeghem (De Karpendonkse Hoeve,
Eindhoven), Hans Claessen (café Claessen, Klimmen), Mar-
cel Deckers (Grand-Mère, Maastricht), Leo Hulsman (res-
taurant Hulsman, Heerlen), Wim Janssen (Baron Hotel,
Heerlen), Hans Munten (Weert), Leon Moonen (Geleenhof,
Heerlen), Hans Pijls (Grand Hotel Voncken, Valkenburg),
Jo Sleijpen (De Lijster, Geleen) en Paul Priem (De Trepkes,
Maastricht). Namen spreken voor zélf. Namen van horeca-
lieden die allen in de loop der jaren in Prinses Juliana een
brok ervaring opdeden.

Joegoslavië: veranderlijk be-
wolkt met talrijke regen- of on-
weersbuien, het eerst in het
noorden, later vooral in het zui-
den. Langs de Adriatische kust
vooral in het zuiden zon, maar
ook onweerskansen. Middag-
temperatuur 23-29 graden.
Griekenland: in Midden- en
Noord-Griekenland, vooral land-
inwaarts, toenemende onweers-
aktiviteit, vooral in de middag en
avond. Op de eilanden en langs
de zuidwestkust vrij zonnig.
Middagtemperatuur 26-30 gra-
den op de laagvlakte, in midden-
Griekenland tot 34 graden.

Italië: in het noorden en meer
landinwaarts ook elders in Italië
enkele regen- of onweersbuien,
welke vooral in of bij dePovlakte
zwaar kunnen zijn. Op Sicilië,
langs de west-en zuidoostkust
vrij zonnig. Miudagtemperatuur
27-33 graden.

Een Prosek-krentewijn als ape-
ritief brengt de papillen op
dreef. In JOEGOSLAVIË, (Ter-
maar 51a, Margraten). Een in-
tiem en vooral tijdens weekein-
den goed beklant restaurant.
De spijskaart oogt er (uiter-
aard) Joegoslavisch, het
sfeertje is er Montenegrijns. De
'patron' namelijk, DZEVAT
LALICICI, lag eens ergens in
de bergen van Montenegro in
de wieg, zijn vrouw HANNE-
LIES is van Gulpense bloede.
De niet al te uitgebreide spijs-
kaart biedt toch voldoende
keus. Cevapciciof Servische bo-
nensoep vooraf? De geroosterde
gehaktrolletjes, in Joegoslavië
niet met fijngehakte ui maar
wél met rode pepers (ajvar) ge-
serveerd, zijn er weliswaar
kruidig en lekker maar niette-
min koos ik toch de bonensoep
(6 gulden). Een variatieop 'Pa-
sulj'. Met brokjes gerookt spek,
witte bonen en andere pifcanti-
ge smaak gevende toevoegin-
gen. In het glas rustte een volro-
de, droge Plavac Ston'Bs (28
gulden). Wijn die zich ook bij
het volgende gerecht een amu-
sante begeleidertoonde. Bij een
steak d la Montenegro namelijk
(29,50 gulden). Een mooi mals
stukje vlees, vergezeld van
apart geserveerde knoflook-
saus -aangelengd met maisolie
onder meer-, dat op een bord
werd geserveerd met 'rizoto'
(met paprika, ui, tomaat ge-
kruide gekookte rijst) en met
lichtjes gebakken brokjes aard-
appel. Ook apart eenkommetje
frisse gemengde salade er bij.
In het restaurant knapten
houtblokken in open vuur,
klonken klagende dan weer
vrolijke melodieën uit het Bal-
kanland van de zes socialisti-
sche republieken die elk min of
meer een eigen stijl van koken
hebben. In het sfeertje bleek het
aangenaam én smakelijk tafe-
len. Het pleit voor de 'patron'
dat hij, gebaseerd op bereiding
van door mij genoten gerech-
ten, in den vreemde zo veel mo-
gelijk het karakter van 'zijn'
eigen keuken behoudt. Dat is,
wat buitenlandse restaurants
betreft, wel eens anders. Een
Turkse 'kafa' (koffie) besloot
mijn maaltijd in Joegoslavië.
Een restaurant dat van maan-
dag tot met zaterdag (uitgezon-
derd woensdag) van 17.00 tot
21.30 en op zondag van 12.00
tot 21.30uur geopend is. Prijat-
no. Eet er smakelijk!

nino tomadesso
De basisschool uit Bingelrade haalt
vandaag vanaf 17 uur oud-papier
op. Datzelfde doet voetbalvereni-
ging Merkelbeek op 7 julivanaf 17
uur.

Koning van Spanje, een hoogheidsteken Landgraaf
ning van Hispanië. Want daar
zongen ze wel eens over... Gelei-
delijk boog de volksmond de
naam 'koning van Rome', voor
die heuvel-met-bomen, dan ook
om tot 'koning van Spanje. Zo
heet de heuvel in het Gulpener
land nog steeds.

Het Informatie- en Adviescentrum
Landgraaf is met ingang van deze
week wegens vakantie gesloten tot
en met 21 juli.

Brunssum

v-,^ stagiairs, journalisten (die
f.. r nun werk in de VS komen),
sCLSorieel van een vliegtuigmaat-
t_a jPPU en diplomaten hebben
lon- Juu nog steeds een visum
voj 'S- Dit is ook nog nodig in de
vij_fende situatie: Een persoon

..naar Canada en bezoekt
v. n familie- l^a een paarwe-

V 6 Desluit hij een trip naar de
rej Staten te maken. Hij
2jjn

l daarvoor met de auto van
.müie- BÜ de grens zal hij

hjj. visum moeten tonen omdat
een i.t land niet binnenkomt metdeelnemende maatschappij.

bergen van linburg

Lichte windvlagen spelen er met
volle aren. Met groene tarwehal-
men aan de ene, met gele koren-
stengels aan de andere kant van
een klimmend weggetje. Het
geasfalteerd strookje grond voert
naar de kruin van een van devele
natuurlijke verheffingen in de re-
gio van het bronsgroen eikehout.
Ergens in het Gulpener land. Be-
neden, waar het weggetje begint
te stijgen, geeft een bord de ver-
wijdering van de bewoonde we-
reld aan. Pesaken 1,7 kilometer;
Crapoel 1,9 kilometer.

_e
nOcJPersoon zou het visum niet
_§~ *S hebben gehad wanneer hij
n^a naar de States, vervolgens
t^a, Canada, Mexico of de Baha-4S en daarna weer naar de Sta-
v°o. hS Sereisd. Hetkomt zelden
d 0 dat er Nederlanders zijn die
(Wr de Verenigde Staten wor-
W geweigerd. Wel is er een ca-
b 6s r*e toeristen die tóch moet
ys nikken over een visum, ook

°innen de negentig-dagen-en vallen.
eeri 2lJn diegenen die lijden aan
ÜekjSevaarl-ke besmettelijke
vers,e' zoals Aids of tuberculose,
.i(j.aafd zijn aan verdovendee

' verool"deeld zijn ge-
VaJ. * wegens misdaadof lid zijn
satje n communistische organi-

Er is in Limburg nauwelijks een
'berg' te vinden waarop geen
wielersporthistorie geschreven
werd. Zo ook dus op de Koning
van Spanje. De in de jongste na-
oorlogse jaren met veel tamtam
in de eerste Ronde van Neder-
land van start gegane Spaanse
ploeg, metklimmers van het niet
kinderachtige genre Langarica
en Berrendero bijvoorbeeld, beet
in koude regen zich stuk in de
blubber van dieLimburgse heu-
vel waarvan zij overigens nooit
geweten hebben dat hij..Koning
van Spanje heette. Voor de histo-
rici: André de Körver won de
bergetappe in die eerste Ronde
van Nederland. Jaak Sijen fi-
nishte als tweede.

Vaesrade

Het IVN Brunssum zet vanaf mor-
gen iedere woensdag een avond-
wandeling op touw. De wandelin-
gen duren twee uur en gaan onder
alle weersomstandigheden door.
Voor meer info: 045-250565 of
210912.

In gemeenschapshuis 't Pomphuus-
ke kan vandaag weer vanaf 19.15 ge-
kiend worden ten bate van de geza-
menlijke verenigingen.

Boven, op een platformpje met
struikgewas en bomen, wordt
het oog vertroeteld door liefelij-
ke vergezichten. Over bossen,
over steile hoogten en laagten,
over weilanden en akkers. Her
en der grazen koeien. Een kerk-
torentje wijst naar de hemel.
Overal is er rust, de stiltevan een
dromende streek. Het platform -honderdnegentig meter hoog -heet Koning van Spanje.

Simpelveld
Wandelvereniging NOAD uit Bo-
choltz zet in samenwerking met de
VW uit Simpelveld vanaf vandaag
de avondwandel-driedaagse op
touw. Het vertrek is tussen 18 en 19
uur bij café Dackus aan de Irmstraat
in Simpelveld.

N.T

De heer van kasteel Neubourg,
het keizerlijk bevel uitvoerend,
besloot op een heuvel 'boven
Gulpen' een aantal bomen in
kroonvorm te laten planten en de
plek 'koning van Rome' te noe-
men. Terwijl de bomen groeiden,
lagen de boeren en buitenlui met
die naam overhoop. Ze begrepen
hem niet goed. Ze hadden nog
nooit van een 'koning vanRome'
gehoord, hooguit wisten ze dat
de paus er thuis was, en wat een
koning betreft waren ze alleen
een beetje vertrouwd met de ko-

De voet van de Koning van
Spanje bereikt men via de Paral-
lelweg en de Landsraderweg in
Gulpen.

<- ns een woordvoerster van
<le f^nenkaanse Ambassade is
f's tr_ge g getroffen om het toe-

bc.naar de Verenigde Staten
s&arp deren en tevens te be-
verst

n op de hogekosten die het
kken van visa met zich«^brengt.

Spanje en Portugal: eerst in het
midden en oosten nog zonnig en
warm tot heet, bij maxima van
30-38 graden. Overigens vanuit
Portugal meer bewolking met af-
koeling en enkele buien. Dit
minder stabiele weer breidt zich
vanavond tot in Oost- en Noord-
Spanje uit. In West-Spanje en
Portugal 20-27 graden.
Zwitserland en Oostenrijk: in
Noord-Zwitserland, noordelijk
van de Alpen, en West-Oosten-
rijk veel bewolking en hier en
daar een bui, mogelijk met on-
weer. Drukkend weer met in het
laagland maxima van 21-25 gra-
den, in Zuidoost-Oostenrijk en
Zuid-Zwitserland meer ■ zon,
maar vooral in de middag en
avond vorming van lokale -soms
zware- onweersbuien. Maxima
24-29 graden.

Frankrijk: In Noord-Frankrijk
benoorden Parijs en in Bretagne
overwegend zonnig met stijging
van de temperatuur tot zomerse
waarden. Elders half tot zwaar
bewolkt en vooral in de middag
ofavond plaatselijk eenregen- of
onweersbui. Langs de Middel-
landse Zee vrij zonnig. Middag-
temperaturen van 22 graden in
het noordwesten tot 25 a 31 gra-
den elders.

Zuid-west-Duitsland: half tot
zwaar bewolkt, voornamelijk
dichter bij de Alpen. In Beieren
mogelijk een bui. Drukkend
weer met middagtemperaturen
van 24-26 graden.

Noorwegen, Zweden, Denemar-
ken, noord-west-Duitsland:zon-
nig zomerweer met overal stij-
gende temperaturen. Alleen in
noord-west-Duitsland eerst nog
wegtrekkende bewolking. Meer
naar het noorden, langs de Noor-
se kust, bewolking met regen.
Middagtemperaturen rond de 25
graden. Langs de Noorse west-
kust en langs de Deense- en
Zweedse Oostzeekust iets lager.
lerland, Schotland en Enge-
land: vrijwel overal zonnig. Mid-
dagtemperaturen langs de kus-
ten bij aanlandige wind 17-21
graden. Landinwaarts of bij af-
landige wind 20-26 graden, in
zuid-Engeland iets hoger.
België, Luxemburg en Midden-
West-Duitsland: Naar het noor-
den toe overgang naar zonnig
weer, in Zuid-België, Luxem-
burg en meer naar het zuiden in
Midden-West-Duitsland bewol-
king maar overwegend droog.
Middagtemperaturen 24-26 gra-
den.

Niet zó maar een naam. Maar een
historisch gegroeide aanduiding.
Uit de tijd van een kleine, grote
man. Van een Bonaparte, beter
bekend als Napoleon de eerste.
Keizer der Fransen en, in dietijd,
heerser onder meer over de zui-
delijke Nederlanden. De impera-

tor raakte over de geboorte van
een zoon zó in de wolken dat hij
al zijn onderdanen in de blijd-
schap wilde laten delen. Zo gaf
hij de voormalige heer van kas-
teel Neubourg - een in de veer-
tiende eeuw gebouwde burcht
met vorstelijke allure - opdracht
op diens landgoed een hoog-
heidsteken op te richten, zijnde
een voor iedereen zichtbaar eer-
betoon aan de 'koning van
Rome', zoals de titel luidde waar-
mee Napoleon zijn zoon opzadel-
de.

Te huur: Rietveld-vakantiehuisje
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Limburgs dagblad J tijdje vrij

Amerikaanse
bijbelkenner
in Landgraaf

Scala van horeca-'groten'

de verhuur. Hoogseizoenprijs:
570 gulden, rest van het jaar hon-
derd gulden minder.

dertig vierkante meter een com-
plete woning voor acht personen
gebouwd met een woonkamer,
twee slaapkamers, een keuken,
een entree en een overdekt ter-
ras, zonder dat het de indruk
maakt klein te zijn. Over Riet-
veld en de geschiedenis van het
vakantiehuisjesproject is in het
'gemeentehuis van Markelo een
tentoonstelling ingericht. Daar is
ook een prachtige door Scp
Baader vormgegeven brochure
over de restauratie van de Pon-
gert verkrijgbaar.

zijn in de loop der jaren ver-
bouwd en gemoderniseerd.
Met geld dat bijeengebracht
werd door het bedrijfsleven en
particuliere fondsen, werd de
Pongert de afgelopen maanden
helemaal opgeknapt en in oor-
spronkelijke staat terugge-
bracht. Rietveld heeft met de
Pongert op een grondvlak van

Wie van bouwkunst houdt, dientueze week zeker camping Hes-
senheem in Markelo (Twente) te■^zoeken. Tot en met vrijdag is«aar namelijk het door Neder-lands beroemdste architect Ger-Jrt Rietveld ontworpen en thansweer opgeknapte vakantiehuisje
".. Pongert te bezichtigen. Na

gaat het weer gewoon in

„Over de belangstelling ben ik
niet ontevreden", zegt camping-
eigenaar Wallenburg. „We heb-
ben het huisje al zeven weken
verhuurd, vooral aan mensen die
zon Rietveld-interieur wel eens

aan den lijve willen ervaren. Ik
moet zeggen, het heeft ook wel
iets, dat sobere en Spartaanse.
We hebben er een boilertje in la-
ten zetten maar dit is dan ook de
enige concessie die we hebben
gedaan". Het Rietveld-huisje
maakt deel uit van een complex
van zes dat Rietveld in 1951 in
opdracht bouwde. De huisjes

weer in europa



TOURD.FRnnC.
Marie met speels gemak van zich afgeschud. „Toen wist ik ze-
ker dat ik zou winnen", deed Raul Alcala zijn verhaal. „Ik heb
me nog nooit zo gelukkig gevoeld. Deze ritzege draag ik aan
mijn vrouw en zoontje Sebastian op. Een mooier cadeau kan ik
hen niet geven."

FRANCORCHAMPS - „De mooiste dag van
mijn leven", juichte Raul Alcala gistermid-
dag in Francorchamps. Als eerste Mexicaan
in de wielergeschiedenis had de PDM'er het
klaargespeeld een etappe in de Tour de Fran-
ce op zijn naam te schrijven. Op het laatste
klimmetje van het autocircuit had hij zijn
medevluchters Madiot, Tolhoek, Skibby en

Droom in vervulling
Raul Alcala: Ik draag etappezege op aan mijn vrouw en zoon

" Raul Alcala heeft veel A
danken aan de wijze raaö
gevingen van zijn ploegt
der Jan Gisbers (rechts).

door

#M______£f
Foto's: DRIES LINSSEN

tijd uitgroeide tot een van de best
betaalde wielrenners ter wereld.
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Gevecht van
zorgenkinderen

Raul Alcala was blij als een kind.
Even dwaalden zijn gedachten ook
naar zijn familie in Mexico af. De
man, die enkele jaren geleden door
Seven Eleven-ploegleider Mike
Neel ontdekt werd groeide in Mon-
therey als zoon van een keuterboer
in armoede op. Vader en moeder Al-

„Ik won het jongerenklassementen
eindigde als negende in de Tour",
blikte hij gistermiddag na zijn suc-
ces in de derdeetappe van deRonde
van Frankrijk even terug. Alcala
werd toentertijd al als een toekom-
stig Tourwinnaar getipt. De Neder-
landse PDM-formatie won de race
om de handtekening van de Mexi-
caan. De aanwinst van Jan Gisbers
bracht er vorig seizoen daarentegen
weinig van terecht op de wielerwe-
gen. Een 14e plaats in de Giro en de
20e in deTour vormden een magere
balans.

Raul Alcala debuteerde in 1986
eigenlijk onopvallend in de Tour de
France met een 114eplaats in het
eindklassement.' Een jaar later pe-
daleerde het immer vriendelijke
klimmersbaasje zich in de kijker.

Skibby het gat dichrijden. De Deen
vertikte het, liet Alcala winnen en
richtte zijn verbale agressie op Tol-
hoek af in onwelvoeglijke taal.

Patrick Tolhoek verwees eerst naar
Thierry Marie. De Fransman had
voortdurend aan het laatste wiel ge-
reden. „Marie moest rijden. Hij kon
de gele trui pakken."

cala hadden de grootste moeite om
hun kroosrijke gezin (12 kinderen)
niet te laten verhongeren. Sinds en-
kele jaren gaat het stukken beter
met hen. Dank zij de financiële in-
breng van zoon Raul, die in korte

Pet
De in het Zwitserse Horgen wonen-
de Alcala werd door Jan Gisbers en

PDM het nieuwe seizoen met vele
kilo's overgewicht. Ik had meteen
mijn lesje geleerd", geeft hij toe.

„Ik voelde me sterk en heb ze
ontsnapping op gang gebracht-
heeft me de ritzege opgeleverd-
lang gekoesterde droom is nu
kelijkheid geworden. Ik ben ni>
in het klassement opgerukt na*
zesde plaats. Maar het beteken'
dat ik het kopmanschap va'
PDM-ploeg ga opeisen. S*
Rooks, Gert-Jan Theunisse en ■Kelly blijven mijn kopmannen-
heel -sterke ploeg .voor de "

ledereen is ontzettend vriend
en altijd bereid voor een and'
werken. Op die manier kun je
bereiken."

Voordat hij aanstalten maakt*
naar zijn hotel in Maastricht'
reizen, beloofde Raul Alcala d<
mende weken alles in het w<j'
stellen om een van de PDM'
mannen aan de eindzege in To1"
helpen.
„Ik kan de Tour nog niet wi"
Steven Rooks bijvoorbeeld Ve
heb nog een of twee jaar nodtó
ookvoor de eindzege tekunnej!
sen. Ik zal in deze ronde al bW
met een tiende plaats, hoewel
Tour niet meer kapot kan. IK
mijn ritzege op zak."

„In de Dauphiné Libéré werd ik uit
de koers gezet omdat ik me in de
cols enkele keren aan een auto had
vastgehouden", verklaart hij. „Mijn
ploegmakker en slaapkamergenoot
Jogi Muller verweet me, dat alleen
kleine coureurs zich een berg laten
optrekken. Ik heb me dat aange-
trokken. Met mijn ritzege in deTour
heb ik bewezen wel degelijk een
goeie renner te zijn."

zijn staf op gepaste wijze op de vin-
gers getikt. Zijn huwelijk afgelopen
winter met een Mexicaanse jeugd-
vriendin droeg eveneens bij tot zijn
bewustwording. Tijdens de afgelo-
pen Ronde van Zwitserland werd
hij ook nog vader van een stevige
zoon. Nietteminkon hij in de weken
voorafgaande aan zijn vierde Tour-
start niet door middel van opmerke-
lijke uitslagen de aandacht naar
zich toetrekken. Dat deed Raul Al-
cala wel op een andere manier.

Sterk
In de door duizenden Nederlanders
gadegeslagen derde Touretappe op
weg naar het autocircuit van Fran-
corchamps, bewees Raul Alcala in
ieder geval voor het eerst sinds lan-
ge tijd dat hij nog ontzettend veel in
zijn mars heeft.

Rooks deelt mening van Breukink

'Delgado kan nog
gevaarlijk worden

TOURDCFRRnce

FRANCORCHAMPS - Erik Breukink deelde dd
ning van Laurent Fignon: „Pedro Delgado is
schakeld voor de gele trui". Steven Rooks' on
over de afgang van de Spaanse favoriet in het oA
ture van de Tour de France was minder striiw]
„Pas op, hij kan nog gevaarlijk worden."

Breukink benadrukte overigens ook, dat hij ~^\
lijk alleen maar met eigen prestatie bezig is. Niej

anderen. Ik doe mijn best, volg een bepaalde tactiek en zie wel wat <1
de eindafrekening oplevert."

Nolten terug
in de Tour

" Verbeten strijd op weg naar Francorchamps. Patrick Tol-hoek heeft Skibby, Marie en (geheel links) Alcala op sleeptouw.Even later zal de Mexicaan zijn beslissende demarrage plaat-
sen.

- FRANCORCHAMPS - Een gevecht
Jvan drie zorgenkinderen. Zo luidde
* de analyse van de derde Tour de
J France-etappe. De vurige strijd van, het trio verbeten hardrijders eindig-
* de met een primeur voor Mexico.

-« Raul Alcala zegevierde op Francor-
l champs. Zijn rivalen Jesper Skibby. en Patrick Tolhoek doken ruziema-
rkend onder de douches.

s In kracht was Jesper Skibby de
'■ evenknie van de stijlvolle en zege-
.{vierende Mexicaan. De Deen uit de
* ploeg van Cees Priem was geen mo-
-1 ment te beroerd een extra trap op de» pedalen te geven. „Hij is verschrik-
*keiijk sterk", wist Priem. „Tactisch
jheeft hij echter nog veel te leren."* Priem meende dat de overwinning
* inde 19e etappe van de Giro Skibby
S over het tactisch dode punt had ge-
* holpen. Bij de eerste gelegenheid in
| de Tour ging het weer mis. Skibby
2 reageerde niet op de ultieme uitval. van Alcala. De medevluchters Ma-
l rie, Madiot en Tolhoek lieten het
' achtervolgingswerk aan hem over.- Hy had zich tenslotte gemanifes-
] teerd als de sterkste. Dus als hij nog
i een kansje wilde hebben, moest
.! ,

Weer val
Theunisse

FRANCORCHAMPS - Met een
van pijn vertrokken gezicht reed
Geert-Jan Theunisse maandag
aan het circuit van Francor-
champs op. De gewonde klim-
mer was na 162 kilometer van de
derde Touretappe opnieuw ten
val gekomen.
Het was niet zon ernstige valpar-
tij, maar hij had tijdens het reste-
rende stuk door de Ardennen
meer pijn bij het ademen.

Ex -beroepsrenner
Steenvoorden dood

HEEMSTEDE - In de nacht van
zondag op maandag is oud-wielren-
ner Piet Steenvoorden overleden.
Hy is 54 jaar geworden. Steenvoor-
den was in 1957 nationaal kampioen

;op. de weg bij de amateurs. Daarna
werd hij onafhankelijke en vervol-
gens prof. In de Ronde van Neder-
land 1963 won hij twee etappes en
tevens droeg hij enkele dagen de
oranjeleiderstrui. Steenvoorden
werd in de nadagen van zijn loop-
_ean ook nog twee keer Nederlands
*€H_pioen bij de veteranen. Elly van Hulst verbetert record op 5000 meter

Koech onttroont Rono

ben behoorlijk aan hem geVj*
Of hij nu verloren staat, weet *
niet. Ik ken hem natuurlijk al5
geweldige ronderenner en a^geboren vechtjas. Ik zie D^
nog wel een rol spelen."

men. Ik kan best nog genieten
van deze Toursfeer."

zijn nieuwe sponsor af te hande-
len: In plaats van Raas vervulde
PR-man Zoetemelk gisteren bij
SuperConfex de rol van ploeglei-
der.

Rono en Peter Koech bestaat een
aantal overeenkomsten. Beiden be-
horen tot de stam van de Nandis.

Criquielion
naar Lotto

Raas rond met
nieuwe sponsor

Over zijn eigen mogelijkhed^deze Tour liet Rooks zich nogJ
zichtiger uit. „Aan een valpaf1
het Nederlands kampioenschap
ik een knieblessure overgeho^
Maar het gaat niet slecht, ik 'naar de bergen toe van dag to'
te verbeteren. We moeten ooK
hoe het donderdagin de lan
over 73 kilometer gaat."

STOCKHOLM - Peter Koech uit
Kenia liep maandagavond in het
openingsnummer van de zesde in
de serie Grand Prix-wedstrijden in
Stockholm een nieuw wereldrecord
op de 3000 meter steeple chase en
was zich daarvan niet bewust. Pas
toen de 25.000 toeschouwers in het
Olympisch stadion de 31-jarige at-
leet een staande ovatie gaven, reali-
seerde hij zich dat zijn tijd van 8 mi-
nuten en 5,35 seconden een nieuw
wereldrecord betekende.

Even als zijn illustere voorganger,
die nu nog alleen het wereldrecord
op de 3000 meter (7.32,1) in bezit
heeft, studeerde Koech aan de uni-
versiteit van Seattle, waar Rono
destijdsook zijnwereldrecord op de
steeple chase vestigde. „Ik wist se-
dert de Olympische Spelen van
Seoel, dat ik staat zou zijn het we-
reldrecord van Rono te breken", al-
dusKoech.

Pas op woensdag 19 juli op I'Alpe-
d'Huez, de 'Nederlandse' berg, gaat
Breukink zijn reserves aanspreken.
„Ik wil daar ook eens een keertje
van voren rijden."

Die tactiek behelst een uiterst voor-
zichtige manoeuvre door de drie-
weekse moeilijkheden heen. On-
middellijk na zijn verrassende over-
winning in de proloog beslootPeter
Post, dat de gele trui niet verdedigd
zou worden. „In alle grote ronden
heeft Erik een zwarte dag doorge-
maakt. Voor deze Tour hebben we
besloten uiterst voorzichtig te werk
te gaan. Niet meer elke seconde
pakken die er te pakken valt. Wel af-
wachten, verschansen in het pelo-
ton, desnoods twee minuutjes inle-
veren in de vijfde etappe, de lange
tijdrit naar Rennes. We hopen dat
Erik zodoende in de laatste week
nog fris is voor het gevecht in de Al-
pen."

De zilve-
ren medaille winnaar van de Olym-
pische Spelen van Seoul had later
wel een verklaring. „Ik dacht dat het
wereldrecord van Henry Rono op
8.05,2 stond in plaats van 8.05,4."

Raas zat gisteren tijdens de rit
van Luxemburg naar Francor-
champs niet achter het stuur van
de volgwagen. Naar verluidt had
de Zeeuw de karavaan voor een
dag verlaten om het contract met

FRANCORCHAMPS - Jan Raas
is tot een akkoord gekomen met
een nieuwe sponsor voor zijn
wielerploeg. De chef d'équipe
van SuperConfex zal vrijwel ze-
ker deze week nog de naam van
de nieuwe geldschieter bekend-
maken. Vantevoren hoopt hij
Eric Vanderaerden gecontrac-
teerd te hebben.

Van onze verslaggever
FRANCORCHAMPS - Jan Nol-
ten keerde gisteren voor het
eerst sinds 33 jaar terug in de
Tour de France. De vroegere
Limburgse wielrenner, die ooit
furore maakte in la Grande Bou-
de, was als toeschouwer aanwe-
zig bij de finish van de derde
etappe in Francorchamps.
„In 1956reed ik mijn vijfde en te-
vens laatste Tour. Sindsdien ben
ik nooit meer naar de Ronde van
Frankrijk gaan kijken", vertelde
Nolten, die in de buurt van de
eindstreep enkele vroegere colle-
ga's (o.a. Fred de Bruyne) tegen
het lijf liep. „Ik ben blij, dat ik
naar Francorchamps ben geko-

FRANCORCHAMPS - Claude
Criquielion verdedigt volgend
jaar definitief de kleuren van de
Lotto-wielerploeg, die onder lei-
ding staat van zijn vriend Jean-
Luc Vandenbroucke., Criquie-
lion tekent vanmorgen voor de
start van de Touretappe in Luik
een tweejarige verbintenis met
Lotto. De Waal neemtzijn huidi-
ge ploegmakkers Jacobs en
Haex mee naar zijn nieuwe spon-
sor.

(ADVERTENTIE) I

ma t/m vrvan 14.00 tot22.00A... voor een vertrouwelijk
hart tot hart\^\

„Hij heeft er geen oog van dicht ge-
daan", kan ik iedereen verzekeren.
„Voor de televisie heb ik hem ooi-
zien lachen, maar deze fouten heb-

Steven Rooks had uitgebreid con-
tact met zijn voormalige ploegge-
noot Pedro Delgado na diens stom-
miteiten.

Elly van Hulst heeft in Stockholm
haar nationale record op de 5000
meter verbeterd en gebracht op 15
minuten en 26,46 seconden. Het
oude record stond sedert 7 mei van
dit jaar op 15.37,43, een tijd diezij in
Shizuoka in Japan liep. Uitslagen
GP Stockholm op pagina 17.

De prestatie van Rono, die dateerde
van 13 mei 1978, was het oudste we-
reldrecord op een loopnummer, dat
in de boeken stond. Tussen Henry

Van onze correspondent

Limburgs SportDagblad In devoorbeschouwingen op de 76e editievan de Tour de
France werd Pedro Delgado in de Spaanse media nog af-
geschilderd als de enige echte kandidaat voor de eind-

„Het is alleen maar mijn eigen domme schuld", zette El
Pais boven het verhaal over het onnodige verlies van bij-
na drie minuten dieDelgado in de proloog opliep. Gister-
ochtend was El Pais nog wat harder in zijn bericht. Met
vette letters werd gemeld: 'Delgado op één na laatste in
de Tour. Het blad concludeert op zijn voorpagina dat na
de ploegentijdrit diehet Reynolds-team van 'Perico' in de
slechtste tijd aflegde de Tourwinnaar van vorig jaar wel
van het lijstje van favorieten voor deze Tour kan worden
geschrapt.

MADRID - De twee rampzalige dagen van Pedro Delga-
do in de Tour de France hebben de Spaanse media weer
eensgezind hun belangstelling doen richten op Arancha
Sanchez Vicario, die inmiddels de laatste viervan het da-
mesenkelspel op Wimbledon heeft bereikt. Arancha's
overwinningop Roland Garros tegen de Westduitse Stef-
fi Graf drie weken geleden, leidde in Spanje reeds tot een
massale tennishysterie. En de verwachting is dat als zij
haar stunt van Parijs kan herhalen, het enthousiasme in
Spanje nog veel groter zal zijn. Zeker nu Pedro Delgado
niet aan de (te) hooggespannen verwachtingen kan vol-
doen.

Spaanse media
richten zich

op Wimbledon
overwinning. Logisch dus dat de Spaanse kranten giste-
ren volop aandacht besteden aan de wonderlijke opening
van 'Perico', die hem een achterstand van bijna tien mi-
nuten op gele-truidrager Da Silva opleverde.

Het sportblad Marca plaatste met grote letters de vraag;
'Wat is er met Perico Delgado aan de hand' boven een ge-
sprek met de Adelaar van Segovia. Delgado zegt in dat
verhaal „nog hoop te hebben om de verloren tijd terug te
winnen". Maar de meeste kranten menen dat na het fias-
co van de eerste twee Tourdagen het geen verbazing zou
wekken als Delgado voortijdig naar huis zou terugkeren.

„Na mijn succes in Tour van 1987
had ik er met de pet naar gegooid. Ik
dacht dat ik er al was. Ik startte bij



LONDEN - Ervaring is een fac-
tor, die op Wimbledon zwaarder
weegt dan waar ook. De jonkies
'egden het maandag op de zon-
overgoten eerste dag van de
weede week af, de veteranen
overleefden.

het verweer van de nieuwbakken
Australische zelfs pover te noe-
men en de uitschakelingmet 6-3,
6-2 terecht.Veteranen zonder

problemen verder

Ervaring belangrijkste factor op Wimbledonstander aankomt, kent McEnroe
zijn gelijke niet. JohnFitzgerald
raakte er maandag zo door geïrri-
teerd, dat hij de treiteraar door-
midden probeerde te slaan. Een
aanslag, waaraan de versterkte
politie-bewaking niets kon doen.
Sinds er bedreigingen tegen zijn
leven zijn geuit en een toeschou-
wer zelfs een bus met aerosol op
hem heeft leeggespoten, geniet
McEnroe een bescherming alsof
hij de Britse kroonjuwelen bij
zich draagt. de beslissende derde set heel wat

meer vechtlust aan de dag dan
Lori McNeill en ontmoet nu op
haar beurt de op revanche belus-
te Westduitse.

Maar wie dicht zich van de
kwartfinalisten geen kansen toe.
Zelfs De 34-jarige Chris Evert
doet het. Het is haar achttiende -en zeer waarschijnlijk laatste -Wimbledon.

zwijgzame Zweden rustig hun
gang. Elke ronde wat overtuigen-
der dan de vorige.

Bij de laatste acht van de man-
nen en vrouwen bevinden zich
doorgewinterde campagnevoer-
ders als McEnroe, Lendl, Navra-
tilova en zelfs Chris Evert. Maar
de grootste kansen worden voor-
alsnog toegekend aan het duo
Graf/Becker en de Zweden Ste-
fan Edberg en Mats Wilander. In
de luwte van alle opwinding
rond McEnroe gaan de twee

Navratilova
Voor Navratilova ligt de weg
naar definale nu wijd open. Ze is
de enig overgebleven geplaatste
speelster in de onderstehelft van
het speelschema. Lindqvist ver-
sloeg maandag de al maanden
geblesseerde Sukova (6) en Ross
Fairbank, die al van Sabatini had
gewonnen,tikte in drie sets Mary
Joe Fernandez (12) weg. De twee
winnaressen ontmoeten elkaar
dinsdag, zodat de verschijning
van een ongeplaatste speelster in
de halve finales nu al verzekerd
is. Bij de mannen is dat onwaar-
schijnlijk.De enige twee overge-
bleven niet-geplaatste spelers
moeten het woensdag opnemen
tegen de favorieten: Dan Goldie
tegen de als eerste geplaatste
Ivan Lendl; Paul Chamberlain
tegen Boris Becker.

De eeuwig geblesseerde Mandli-
kova heeft althans op Wimble-
don zich bn de suprematie van
Navratilova neergelegd. On-
danks de aanwezigheid van de
'Navratilova-kenners Mike Estep
en Betty Stöve in 'haar' box was

Van de allerjongsten is alleen
Aranxta Sanchez over. De 17-ja-
rige winnares van Parijs legde in

Niet alleen Chang verloor. Steffi
Graf liet Monica Seles zien, dat
spelen op gras heel wat anders is
dan op gravel en gebruikte
slechts drie kwartier om de vijf-
tien-jarige teenager van Hon-
gaarse afkomst, Joegoslavische
nationaliteit en Amerikaanse
vorming met 6-0, 6-1 terug te stu-
ren naar de kinderklas.

Steffi Graf

s het op tergen van zijn tegen

"John McEnroe gaat zondag aan-
staande op het centrecourt wel-
wcht uit -zijn bol, maar zeker niet
Jjit de broek. Dat laatste zou hij
nebben gedaan als Chang de fi-
nale had bereikt. De geletterde
firn Mayotte nam de uitschake-
llng van de winnaar van Parijs
y°or zijn rekening. Gentleman
*ln. historicus van opleiding,
'"aar al tien jaar tennisser vanProfessie, was precies de manom de elf jaar jongere Michael
Uiang een lesje te leren (6-3, 6-1,"">>). Een man van de harde klap,en sterke volley en een hoogï0 ..po. In alle onderdelen van?e' spel op gras net een beetje
°eter dan Michiel Schapers en
JJaarom succesvol waar de Ne-aerlander faalde.

Gewijzigde bestuursstructuur moet zorgen voor nieuwe successen

MVV ambitieus van start
door ivo op den camp

t^J^STRICHT - MVV heeft ambitieuze plannen om binnen
r e^. aar een financiële basis te scheppen voor voetbal op goed

750^lvisie-niveau met een gemiddeld aantal bezoekers van,^ " Per wedstrijd. Tevens is het Maastrichtse bureau Turn
.^

y Events ingeschakeld om te onderzoeken op welke wijze
jja Commerciële exploitatie van het stadion en het sponsorma-
WaSement meer Proiïel kunnen krijgen. Gekoppeld aan deze

die door een herstructureringscommissie bestaande
t-rjiVler leden van de huidige Raad van Beheer zijn opgesteld,

JSt de interne organisatie een andere structuur.

Van onze sportredactie

onder ook het sponsormanagement
zal vallen.

fen f Plannen te kunnen realise-
gatl'. 2al eerst de nieuwe interne or-
Aan ..^e op poten worden gezet.
W het hoofd komt een nieuw in
WoVen te roePen Stichting Be-

eusselt. Deze beheert het sta-
gron?n de in eigendom behorende
v°or _n en is verantwoordelijk

bet commercieel beleid, waar-

f-t r NSSUM-De schorsing voor
r°or unssum-damtoernooi heeft
'ipia Eddy Budé uit genoemde
l'tkre„ een onverwacht vervolg ge-
Weien\ Budé kreeg gisteren een
'fbecj.^/'g contract van autoschade-
m^ IJf Frans Beckers aangeboden.
T^izf- 33* om een bedrag van enkele
"Jt°Tii nden ëuldens- Als tegemoet-
'r^iti aan zÜn vermoedelijke uit-
?iJri nè voor het damtoernooi in

J__ (j^onplaats zal de sponsor Bv-
TQoi ■ ame aan het jaarlijkse toer-efiet», lri Moskou eind november in

■H....-M 1,.||,.n

toto/Lotto
i'^fbeh^0~De "'tslag van lotto 26 (onder

*e«de ud- 's: eerste prijs geen winnaar;

Ï' nnr^s " winnaars, ieder bruto
146. 85; derde prijs 129 winnaars, ieder
28,g(j U;.. ierde prijs 6553 winnaars, ieder

*A(_ ' vyfde prijs 81933 winnaars, ieder

k\! 26: zes cijfers goed: 2 winnaars,
1 Uto f 100.000,00.

>1 'M af„ ide c'Jfersvan de Westduitse lotto
_£;_&?;■'°Pen zaterdag zijn: 4-16-19-21-24--. <__. egetal 48- sPel '77: 7233402.■ n Zat».. 3" de Belgische lotto van afgelo-
J ietal 2_rdaB z«n: 3-4-21-23-34-39. Reserve-CH- Jokerprijs: 2936292.

Fortuna trapt af
VVV in De Koel op zoek naar conditie 450.000 gulden. Een arbitragecom-

missie gaat nu bepalen welk bedrag
deKerkradenaren moeten betalen.

Een belangrijke, taak in het uitbou-
wen van de financiële basis krijgt
het door de commissie ingehuurde
bureau Turn Key Events. Dit bu-
reau heeft een commercieel plan op-
gesteld dat begin september aan de
huidige sponsoren en aan een aantal
kandidaat geldschieters zal worden
gepresenteerd. Pas als ook zij hun
ideeën hebben geventileerd, zal het
commercieel plan in een definitieve
vorm worden gegoten.

Direkt onder de Stichting Beheer
Geusselt zal de Stichting MW gaan
resorteren, verantwoordelijk voor
het voetballend gedeelte. Binnen
twee jaar zal deze stichting, die uit
slechts drie of vier bestuursleden
zal bestaan, een directeur benoe-
men, die de dagelijkse leiding in
handen krijgt.

In de nieuwe stichting zal Wim
Blind van de Spaarbank Limburg
de rol vanvoorzitter krijgen. Ook de
heren Klünnen, Van Vliet en Ver-
steegh, met de nieuw te benoemen
voorzitter deel uitmakend van de
eerder genoemde herstructure-
ringscommissie, krijgen zitting in
het stichtingsbestuur. Bert Lieben,
de huidige voorzitter van de Stich-
ting MVV, en Co Greep, nu nog
praeses van de Raad van Beheer,
completeren het zestal bestuursle-
den.

Voorzitter

MVV heeft de begroting inmiddels
opgeschroefd tot 2,6 miljoen gul-
den. Daarbij gaat de club uit van ge-
middeld 5000 bezoekers per thuis-
duel tegen 3500 vorig seizoen. „We
merken duidelijk een toename van
de belangstelling", aldus voorzitter
Bert Lieben. „Daarom gaan we uit
van het aantal bezoekers dat afgelo-
pen seizoen de poorten van De
Geusselt is gepasseerd".

SITTARD - Drie van de vier Lim-
burgse clubs in het betaald voetbal
(Roda JC volgt vandaag) zijn gestart
met devoorbereiding op het nieuwe
seizoen. Zonder Lens, Meijer en
Brusselers maakte de selectie van
Fortuna Sittard gisteren hernieuwd
kennis met deeerste trainingvan de
nieuwe coach Han Berger. Her-
nieuwd, omdat het merendeel van
de Fortunezen twee seizoenen gele-
den reeds onder Berger trainden
toen deze de zieke Bert Jacobs ver-
ving.

Sponsors
Uitgangspunt is de gedachte dat
MVV sponsoren de mogelijkheid
moet kunnen bieden om elkaar in
uitstekend geoutilleerderuimtes te
ontmoeten. Daartoe voorziet het
plan onder meer in een ingrijpende
verbouwing van de hoofdtribune
met aparte ruimtes voor hoofd- en
subsponsors en een businessclub.

Sef Vergoossen gaat het nieuwe sei-
zoen vol vertrouwen tegemoet.
„Mijn taak is het om van MVV een
volwaardig eredivisieteam te ma-
ken. Met andere woorden: uitbou-
wen watFrans Körver de afgelopen
jaren heeft opgebouwd". Om zijn
plannen gestalte te geven gaat Ver-
goossen de trainingsactiviteiten uit-
breiden. In plaats van vier keer zal
het leeuwendeel van de selectie dit
seizoen tenminste zes keer per week
onder handen worden genomen.

„Met Jos Mordang, Henk Duut,
Marcel Liesdek en Eric Meijer vol-
gen er nog gesprekken", aldus ma-
nager Jacq. Opgenoord. Eric Meyer,
die inmiddels overschrijving naar
de amateurs aanvroeg zal voordat
die overschrijving geëffectueerd
wordt op 15 juli eveneens nog een
onderhoud hebben met Fortuna.

Een van de nieuwkomers, PSV-
huurling Brusselers ontbrak op het
appel omdat hij met de nationale
militaireploeg in Italië vertoeft. Sigi
Lens is herstellende van de heup-
fractuur ten gevolge van de vlieg-
ramp met het SLM-toestel. Inmid-
dels hebben René Maessen, Loek
Frijns en Robert Kicken mondeling
overeenstemming bereikt inzake
contract verlenging.

Limburgers infinales TelegraafDunhill Trophy
f°n<_p SsUM .De voorlaatste voor-
My Van de Telegraaf/Dunhill Tr-

.an s frd afgewerkt op de banen
'X_

0r °°»club Brunssummerheide.
i_ het ï *"lnale van het evenement,
ll^ e. even geroepen voor spelers
I nandicap tussen 18 en 30,110lfer lCeerden zich de volgende
\t " Frans Wedema, Sjef vanNs A. ucia van Geel, Leo Meer-jjW,set Kuyper, Ward Heijden-

'Pe f\ Jaak Habets en Berry Peters.
,f,alen , es worden verspeeld op de
Y^oesk n het RiJk van Nijmegen te*k>?Deek op 9 september.

Bovendien voorziet het plan, in
goed overleg met de gemeente
Maastricht en het MECC, in een in-
tensiever gebruik van het stadion-
complex waardoor de recreatieve
mogelijkheden, zowel actief als pas-
sief, in en rond De Geusselt uitge-
breid zullen worden. Daarbij gaan
de gedachten uit naar een jaarlijks
te houden groot internationaalvoet-
baltoernooi.

Sef Vergoossen neemt de
selectie van MVV op sleep-
touw. Hij wordt geflan-
keerd door de nieuwkomers
Edwin van Berge Henegou-
wen (midden) en Theo van
de Boogaard.

Foto: WIDDERSHOVEN " MAASTRICHT- Met zestien con-
tractspelers, waaronder de nieuw-
komers Edwin van Berge Henegou-
wen (VW) en Theo van de Boog-
aard (Helmond Sport) startte MW
onder leiding van de nieuwe oefen-
meester Sef Vergoossen de voorbe-reidingen op het seizoen. De derde
aanwinst, Roberto Lanckohr van
PSV, verblijft momenteel met het
militaire team in Italië. Binnen twee
weken hoopt MW nog twee spe-
lers, een rechter- of centrale mid-
denvelder en een'op de linkervleu-
gel opererende all-rounder, toe te
voegen aan de selectie.

Aankopen in
Geusselt

Sportclubs melden
zich voor betalen

van sociale premies
ZEIST - Meer dan
3000 sportverenigin-
gen hebben zich de
afgelopen week aan-
gemeld bij de be-
drijfsvereniging ge-
zondheid, geestelij-
ke en maatschappe-
lijke belangen(BVG)
voor het betalen van
sociale premies.
Daarmee voorko-
men ze een navorde-
ring voor te betalen
premies over de af-
gelopen vijf jaar en
een boete die gelijk

staat aan dat bedrag.
De BVG denkt dat
de nieuwe aanmel-
dingen ongeveer vijf
miljoen gulden per
jaar opleveren.
De golf van inschrij-
vingen is het resul-
taat van een gerichte
actie van de bedrijfs-
vereniging. In het
voorjaar werden de
amateurclubs uitge-
breid geïnformeerd
over het betalen van
sociale lasten voor
trainers, begeleiders,

docenten, kantine-
personeel en andere
medewerkers die
loon ontvangen.
Daarbij kregen de
verenigingen, die tot
dan toe geen sociale
premies afdroegen,
tot 1 julide gelegen-
heid zich aan te mel-
den zonder dat ze
bang hoefden zijn
voor naheffing en
boetes.
BVG-woordvoerder
H. Knol gelooft niet
dat de 3000 sport-
clubs bewust de so-
ciale lasten hebben
ontdoken. „Er zijn er
natuurlijk bij en als
we er achter komen,
krijgen ze alsnog een
navordering. Maar er
heerst ook veel on-
wetendheid".

Een van de spelers die MW op het
oog heeft is Peter van de Ven. De
Limburger, vroeger onder meer ac-
tief bij Roda JC en Fortuna Sittard,
speelde afgelopen seizoen bij de
Belgische eerste klasser Charleroi,
maar is daar overbodig geworden.
De Waalse club is bereid om hem te-
gen een redelijke prijs (minder dan
twee ton) te laten vertrekken. De an-
dere versterking zoekt de Maas-
trichtse club zeer waarschijnlijk
binnen Limburg.

MVV wil de koopsom dekken met
het geïnde bedrag voor deaan Roda
JC verkochte en door deze club aan
Sint Truiden uitgeleende Erwin
Vanderbroeck. Welk bedrag MW
voor Vanderbroeck vangt, is nog
onduidelijk. MW vraagt een be-
drag van 666.0000 gulden, terwijl
Roda JC niet verder wil gaan dan

Manager Wiel Teeuwen: „We blijven
uitkijken naar een versterking in de
voorste lijn, met name aan de lin-
kerflank. Omdat Jos Luhukay weg-
valt is het aantal aanvallers wel erg
beperkt. Ook zijn we nog zoekende
naar een nieuwe shirtreclame-spon-
sor. Het driejarig contract met Cen-
turion Accu's wordtin elk geval niet
verlengd."

Het nieuwe trainingskoppel Doeke
Hulshuizen en Norbert Ringels
werkt de voorbereidingstijd in ver-
trouwde omgeving af. Geen trai-
ningskamp ver van huis zoals in de
ere-divisiejaren, maar gewoon
dichtbij in stadion de Koel. Bij de
WV-selektie die 17 contractspelers
telt, bevonden zich ook Roger Pol-
man (voor een jaar van Roda JC ge-
leend) en Chris Burhenne die afge-
lopen seizoen niet inzetbaar was na
een zware knie-operatie en nu aan
zijn come back werkt. Vijf amateur-
spelers uit eigen gelederen krijgen
een contract: Maurice Graef, Jaij
Driessen, Jack Weerts, Ernie Ste-
wart en doelman Jos Herkens. Drie
vaste basisspelers vertrokken naar
elders: Reinier Eijer (Vitesse), Ed-
win van Berge Henegouwen (MVV)
en Jos Luhukay (SW), terwijl de
toekomst van reserve-doelman Riek
Laurs nog niet bekend is.

" VENLO- Slechts een speler ont-
brak op de eerste trainingsbijeen-
komst van VW. Jeroen Boere, vo-
rig seizoen aangekocht van De
Graafschap en na enkele maanden
weer aan de club uit Doetinchem
uitgeleend, is nog op vakantie. De
21-jarige centrumspits zal zich eind
deze week in Venlo melden.

Jeroen Boere

Derde etappe Luxemburg-Francor-
champs 241 km: 1. Alcala 6.34.17 (gem-
.snelheid 36,674 km/uur); 2. Skibby op 5
sec; 3. Tolhoek z.t; 4. Marie 0.06; 5. Mare
Madiot z.t; 6. Van Slycke 0.33; 7. Vichot
0.50; 8. KeUy; 9. De Wilde; 10. Sergeant;
11. Da Silva; 12. Anderson; 13. Dhae-
nens; 14. Theunisse; 15. Maassen; 16.
Gölz; 17. Bauer; 18. Lavainne; 19. Lil-
holt; 20. Philipot; 21. Breu; 22. Pascal Si-
mon; 23. Mottet; 24. Kuum; 25. Rué; 26.
Cadena; 27. Cubino; 28. Muller; 29.
Hampsten; 30. Wilson; 31. Le Mond; 36.
Rooks; 50. Delgado; 51. Fignon; 55. Zim-
mermann; 58. Roche; 61. Criquielion;
62. Breukink; 65. Van Aert, allen z.t. als
Vichot; 93. Indurain 1.08; 94. Solleveld;
98. Stevenhaagen; 100. Hanegraaf; 101.
Parra; 109.Draaijer; 111.Lammerts; 113.
Herrera; 121. Pieters; 122. Manders; 126.
Poels; 152. Ducrot; 155. De Rooy; 161.
Kleinsmann; 164. Nijdam, allen z.t. als
Indurain; 174.Schurer 2.04; 175.Van der
Poel z.t; 178. Van Vliet 2.20; 179. Van
Poppel; 180. Jakobs, beiden z.t. als Van
Vliet; 182. Hermans 2.22; 183. Van Or-
souw z.t; 187. Nijboer 3.38; 188. Beuker
z.t; 189. Lubberding 5.01; 190. Talen
5.28; 191. Siemons 5.54; 195. en laatste
Gianetti op 17.32.

uitvallers
Pedro-Saul Morales (Kelme)

algemeen klassement
I. Da Silva (Carrera) 11.02.34; 2. Lilholt
(Histor) op 24 sec; 3. Marie (Système U)
1.57; 4. Fignon (Système U) 2.37; 5. Pas-
cal Simon (Système U) 2.48; 6. Alcala
(PDM) 2.52; 7. Rué (Système U) 3.00; 8.
Breukink (Panasonic) 3.03; 9. Lavainne
(Système U)3.08; 10. Skibby (TVM) 3.18;
11. Imboden (Système U) 3.20; 12. Bar-
teau (Système U) z.t; 13.Garde (Système
U) 3.26; 14. Kelly (PDM) 3.27; 15. Le
Mond (ADR) 3.28; 16. Vanderaerden
(Panasonic) 3.31; 17. Tolhoek (Super-
Confex) z.t; 18. Muller (PDM) z.t; 19.
Maassen (SuperConfex) 3.36; 20. Theu-
nisse (PDM) 3.39; 21. Yates (Seven Ele-
ven) 3.40; 22. Rooks (PDM) 3.41; 23.
Hampsten (Seven Eleven) 3.44; 24.
Kuum (ADR) 3.48; 25. Earley (PDM)
3.51; 26. Nulens (Panasonic) 3.52; 27.
Dhaenens (PDM) z.t; 28. De Rooy (Pana-
sonic) 3.54; 29. Mottet (RMO) z.t; 30. Co-
lotti (RMO) 3.56; 32. Nijdam (SuperCon-
fex) 3.59; 37. Anderson (TVM) 4.09; 41.
Draaijer (PDM) 4.17; 46. Bauer (Helve-
tia) 4.25; 47. Boyer (Z-Peugeot) 4.26; 61.
Stevenhaagen (Helvetia) 4.45; 76. Zim-
mermann (Carrera) 5.01; 80. Criquielion
(Hitachi) 5.04; 85. Roche (Fagor) 5.16; 86.
Van Aert (Hitachi) 5.17; 88. Van Poppel
(Panasonic) 5.19; 91. Van Vliet (Panaso-
nic) 5.24; 94. Manders (Helvetia) 5.25; 97.
Solleveld (SuperConfex) 5.31; 107.
Schurer (TVM) 5.43; 115. Ducrot (Do-
mex) 5.58; 128. Poels (SuperConfex)
6.17; 139. Herrera (Café de Colombia)
6.42; 145. Parra (Kelme) 7.11; 146. Van
der Poel (Domex) z.t; 153. Indurain
(Reynolds) 7.31; 158. Lammerts (ADR)
7.47; 159. Lubberding (Panasonic) z.t;
165. Van Orsouw (PDM) 8.08; 169. Ja-

kobs (SuperConfex) 8.19; 170. Pieters
(TVM) 8.21; 174. Kleinsmann (TVM)
8.30; 175. Hanegraaf (TVM) 8.34; 182.
Beuker (Paternia) 9.39; 184. Delgado
(Reynolds) 9.57; 185. Siemons (TVM)
10.00; 187. Hermans (Paternia) 10.09;
190. Nijboer (Paternia) 11.18; 192. Talen
(Panasonic) 13.40; 195.en laatste Gianet-
ti (Helvetia) op 23.12.

ploegenklassement
Dagploegenklassement: 1. PDM
19.44.31; 2. SuperConfex op 5 sec; 3.
TVM z.t; 4. Système U 0.06; 5. Toshiba
0.06; 6. Histor 0.33, 17. Panasonic 1.08.
Algemeen ploegenklassement: 1. Sys-
tème U 33.15.04; 2. PDM op 2.25; 3. Su-
perConfex 2.43; 4. Carrera 2.48; 5. Pana-
sonic 2.57; 6. Histor 3.21; 9. TVM 4.34.

1. Da Silva 55 punten; 2. Kelly 53 p; 3.
Lilholt 48 p;4. De Wilde 42 p; 5. Alcala 35
p; 10. Tolhoek 27 p.

bergklassement
1. Claveyrolat 13 p; 2. Le Clerc 12 p;3. Da
Silva 8 p; 4. Kelly 7 p; 5. Lilholt 7 p; 7.
Theunisse 4 p; 8. Siemons 2 p.

tussensprint
1. Talen 18 p; 2. Lilholt 18 p; 3. Zanatta
14 p; 4. Da Silva 8 p; 5. Chaubet 6 p.

van start tot finish
In Luxemburg startten 196renners voor
de derdeetappe over 241kilometer door
de Ardennen naar het circuit van Fran-
corchamps. Bij de start breekt het wol-
kendek open en schijnt voor het eerst in
de 76ste Tour de zon. Harde wind houdt
temperatuur laag.
Vijf uur lang neemt peloton een passie-
ve houding aan. Gemiddelde snelheid
lager dan 35 km peruur. Talen actiefbij
tussensprints. Hij wint er twee, Pieters
een. Claveyrolat jaagt met succes op
punten voor bergklassement.
Alcala leidt de beslissende vlucht in na
192 km. Pensee, Mare Madiot, Marie,
Lubberding, Tolhoek, Van Slycke,
Skibby en Chaubet vormen de kop-
groep. Voorsprong loopt snel op naar 2
minuten. Alcala en Skibby zijn de uit-
blinkers. Zij lossen de rest van de kop-
groep. Marie en Tolhoek komen nog bij
hen en veel later sluit ook Madiot aan.
Op het circuit van Francorchamps be-
nut Alcala laatste helling voor een ont-
snapping naar de eerste Mexicaanse
etappezege in de Ronde van Frankrijk.
Da Silva eindigt in peloton en behoudt
de leiderstrui.

vandaag

In het centrum vanLuik klinkt om tien
uur het startschotvoor de vierdeetappe,
waarin het peloton via Hoei (26 km,
10.42 uur) en Andenne (38 km, 11.03) de
Citadel van Namen bereikt (60 km,
11.39), om vandaar door de slecht gepla-
veide Borinage na ruim 234 kilometer
de Belgisch/Franse grens te bereiken.
Daarna rest nog via o.a. Roubaix (Hel
van het Noorden) een twintigtal kilome-
ter naar de finish in Wasquehal.

radio en tv
Televisie: Nederland 3: tussen 15.00 en
17.15 slotfase en finish van vierde etap-
pe. Om 19.00 samenvatting. BRT 2:
14.30-17.15: slotfase en finish vierde
etappe.
Radio: Radio 1: vanaf 14.06uur tot 17.06
etappeflitsen.

sport in cijfers
TENNIS
WIMBLEDON - Mannen enkelspel,
vierderonde: Edberg-Mansdorf 6-4, 6-3,
6-2. Wilander-Van Rensburg 3-6, 7-5, 7-5.
6-3; Mayotte-Chang 6-3, 6-1, 6-3; Goldie-
Zivojinovic 6-4, 6-4, 7-6 (8-6); McEnroe-
Fitzgerald 6-3, 0-6, 6-4, 6-4; Chamberlin-
Shiras 7-5, 6-4, 7-6 (7-4); Becker-Krick-
stein 6-4, 6-4, 7-5; Lendl-Lundgren 1-6,
7-6 (7-5), 6-2, 6-4.
Programma kwartfinales: Lendl-Gol-
die; Becker-Chamberlin; McEnroe-Wi-
lander; Mayotte-Edberg.
Vrouwen enkelspel, vierde ronde: San-
chez-McNeil 6-3, 2-6, 6-1; Lindqvist-Su-
kova 6-4, 7-6 (7-5); Fairbank-Fernande2
6-4, 2-6, 6-0; Navratilova-Mandlikova 6-3,
6-2r Magers-Faull 6-7 (5-7), 6-1, 6-0; Go-
larsa-Novotna 7-6 (7-4), 2-6, 6-4; Evert-
Fendick 6-2, 6-2; Graf-Seles 6-0, 6-1.
Programma kwartfinales: Graf-San-
chez; Evert-Golarsa; Lindqvist-Fair-
bank; Magers-Navratilova.
Dubbelspel, tweede ronde: Pfaff/Bolle-
graf - Putter/Rinaldi 7-6 (8-6), 6-2; Al-
drich/Visser - Dyke/Nijssen 6-7 (4-7), 7-6
(7-2), 7-6 (7-4), 6-3.

WIELRENNEN

" FRANCORCHAMPS - Amateurs: 1.
Peter Schroen 59 km in 1.34.00; 2. P.
Dahmen; 9. P.Strouken; 15. F. Knarren;
21. N.v.d.Leij; 25. May; 29.E. Smeets; 30.
J. Meijers; 31. B. Wijsers; 34. J. Senden.
Gestart: 99 man.

" NWB-RONDE DOENRADE - Ama-
teurs: 1. Peter van de Laar (Eindhoven)
76 km in 1.55.15; 2. E.Jorissen op 9 sec;
3. A.Steuten z.t; 4. H.van Tuel op 28 sec;
5. R. van Bakel; 6. P. van Zantvoort; 7. J.
van Seggelen; 8. I. Velter; 9. H. Maatje;
10. H. Hendriks; 11. A. Schoenmakers;

12. H. Greymans; 13. G. Remery, allen
z.t. als Van Tuel; 14. H. Schmitz 1.17; 15.
J. Reinders 1.21. Veteranen/Liefheb-
bers: 1. P.Gramser (Geldrop); 2. Th.
Schmitz; 3. P. Thijssen; 4. M. Ramae-
kers; 5. M. Kessels. Veteranen B: 1.
J.Vranken (Brunssum); 2. G. van den
Bogaert; 3. G. Wassen; 4. H. Boeren; 5.
W. Leurs.

ATLETIEK

"GP STOCKHOLM - Mannen: 200 m:
1. Da Silva 20,30; 2. Smith 20,37. 400 m:
1. Lewis 44,83; 2. Simon 45,34. 800 m: 1.
Ereng 1.44,09; 2. McKean 1.44,59. 1500
m: 1. Aouita 3.34,60; 2. Kip Cheruiyot
3.35,01. 3000 m: 1. Charles Cheruiyot
7.42,35; 2. Danielson 7:42,41. 10.000 me-
ter: I.Barrios 27.18,45; 2. _>omingos Cas-
tro 27.36,00; 3. Kimeli 27.38,29. 110 m
horden: 1. Kingdom 13,42; 2. Pierce
13,62. Foster gediskwalificeerd na twee
valse starts. 400 m horden: 1. Young
48,34; 2. Patrick 48,98. 3000 m steeple
chase: 1. Koech 8.05,35 (wereldrecord);
2. Sang 8.06,03; 11. Koeleman 8.28,64.
Ver: 1. Lewis 8,53 m; 2. Myricks 8,39 m.
Hoog: 1. Sotomayor 2,37 m; 2. Avdejen-
ko 2,37 m; 3. Sjöberg 2,34 m. Polshoog:
1. Gataoewllin 5,90 m; 2. Sergei Boebka
5,90.
Vrouwen: 100 m: 1. Ottey 11,10; 2.
Echols 11,11;4. Cooman 11,43. 11,57.800
m: 1. Quirot 1.59,98; 2. Olisarenko
2.00,73.5000 m: 1. UUrich 14.56,22(beste
wereldseizoenprestatie); 2. Plumer
14.57,22; 6. Van Hulst 15.26,46 (Ned. re-
cord). Ver: 1. Tsjistjakova 7,05 m; 2.
Radtke 6,63 m. Hinkstapsprong: 1.
Tsjistjakova 14,52 m; Speer: 1. Felke
69,74 m; 2. Koch 65,42 m. 400 m horden:
1. Farmer 54,44; 2. Freeman 56,22.
Speer: 1. Mizoguchi 83,26 m; 2. Backley
81,20 m.
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"Vrolijkestemming in het Fortuna-kamp tijdens de verzorging. Foto: peter ROOZEN
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