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Plem doet
nieuw bod

door peter bruijns
- Plem overweegtj*lnieuwbod te doen op de aan-dien Limagas. De hoogte van

et oude bod blijft ongewijzigd,
"Jaar het plan is om daarnaast demogelijkheid te scheppen aande-
*n Limagas volledig te ruilenoor nieuwe aandelen Plem.
*oor ieder aandeel Limagas van
£°minaal 1000 gulden geeft de'cm 6,25 aandelenPlem van no-jj^naal 500 gulden. Samen heb-
?^n dieaandelen een waarde van*125 gulden.

Ir. G. Prieckaerts
"]Jst erop dat bij een dividend,an 10,5 procent de dividenduit-
r\ri .ng ’ 328,15 wordt. Dat is ver-jpijkbaar met de rente die ver-, °Pers van het aandeel Limagas

als ze de ’ 4800,- die ze
ij r aandeel kunnen krijgen, op,e bank zetten. De aandeelhou->?rs Limagas ontvangen nuRechts' ’ 300,- dividendper aan-

" Zie verder pagina 13

Nederlandse
scholieren
gewond bij
busongeluk

SeAftPENTRAS - Twee Nederland-
j{ Scholieren van 1? en 18 jaar uit
g terdam zijn gistermiddag zwaar
luk °n<^ geraakt door een busonge-
Fy. °P de Mont Ventoux in Zuid-ankrijk.

[^buschauffeur heeft volgens de
in Carpentras vermoe-k te laat geremd op het steilste

|iv van de afdaling voor Malaucé-
L, daardoor ook de verplichte,_, Khis_he remmen het niet meern konden.
JUs van de firma Harmanni uit

n schoot van de weg en kwam
k l^ig meter lager terecht in een
JU1"1- „Gelukkig op zijn wielen",j^s de dienstdoende majoor van
j gendarmerie in Carpentras, ~anE8waren de gevolgentien keer er-I M geweest".

6^bus zaten 27 leerlingenvan het
t^^aüs-college in Rotterdam, op
ifj^Peervakantie in Avignon, met
Vjjf begeleiders en de chauffeur.
Scl^twintig van hen hebben
üDb olmen of lichte verwondingen

gelopen.

Hetweer
ty^M EN VOCHTIG
V|0 'aan nog steeds onder in-bj )v « van een hogedrukgebied
kojj?n de Noordzee, maar de
\ er»de dagen krijgen on-

I ity boringen meer grip op
È^Weer. Vandaag wordt het
Ha» *arme maar ook vochtige
kijj eerst weinig bewol-
<»vo^" Later in de middag en
'*'d i- neemt de bewolking ge-

iets toe en is er een
W» °D een locale regen-Zon-

oot <i?bui. Het kwikt loopt op
4t» jj» a 27 graden, maar door

'Wet ge luchtvochtigheid zal
njjc , Warmer aanvoelen. De

zakt niet
Wj^ Verder dan 15 graden. De
\ 's zwak tot matig uit
jV0or<lelijke richting.

Wijfj. actuele informatie be-
PUh.^de het weer in LimburgIr». u bellen: 06-91122346
K>AG:"«O* 05.28 onder: 22.01
itr/Jtt°P: 09.02 onder: 23.46Rï^EN:i^aaw : °5-29 onder: 22.00» "op: 10.18 onder: 23.57

Vlammen
Het toestel raakte een huis, dat in
brand vloog. De 19-jarige Wim de
Laere kwam in de vlammen om.
Zijn vader was aan het werk, terwijl
zijn moeder met twee andere kinde-
ren even boodschappen was gaan
doen. Verder vielen er geen slacht-
offers.
Wel werden 150 omwonenden geë-
vacueerd, uit vrees voor explosies.
Maar de MiG, een onderscheppings-
jager met de NAVO-codenaam
'Flogger', had alleen munitie voor
de 28-mm-kanonnen aan boord, en
in elk geval geen kernwapens of ra-
ketten.

Protest
De Nederlandse, Belgische en West-
duitse regeringen hebben gisteren
bij de Sovjetunie officieel geprotes-
teerd tegen de schending van hun
luchtruim. Via de NAVO in Brussel
is bij de Sovjet-autoriteiten om op-
heldering over de merkwaardige
vlucht gevraagd.

Het is nog een raadsel waarom de
piloot van de MiG zijn toestel niet
boven het dunbevolkte Polen of
Oost-Duitsland al heeft laten neer-
storten. Door de automatische pi-
loot aan te zetten, moet hij geweten
hebben dat het toestel boven West-
europees (NAVO-)gebied terecht
zou komen en daar uiteindelijk zou
neerstorten als de brandstof op
raakte. Het 'technisch mankement'
kan bovendien niet ernstig geweest
zijn, omdat de MiG nog 700 kilome-
ter keurig rechtuit is doorgevlogen.

" Zie verder pagina 3

Prijsdaling van
koffie verwacht

LONDEN - De International Coffee
Organization heeft de opschorting
aangekondigd van alle exportlimie-
ten op de oververzadigde markt,
waardoor over de gehele wereld een
prijsdaling van koffie te verwachten
valt.

De organisatie van 74 koffie consu-
merende en producerende landen
wees maandag voorstellen van de
hand om het bestaande koffiever-
drag vanaf 1 oktober met twee jaar
te verlengen. De lidstaten gaven
vervolgens toestemming om de ex-
portquota's op te schorten.

Een woordvoerder van Douwe Eg-
berts, leider op de Nederlandse kof-
fiemarkt, zei te verwachten dat de
koffieprijzen voor deconsument be-
ginaugustus zullen dalen. Hij schat-
te dat de prijsdaling per pak van 250
gram in de orde van grootte tussen
tien en vijftien cent zal liggen. Over
een mogelijke verdere prijsdaling
wilde hij zich niet uitlaten.

Nieuwe leider
kondigt bestand
Z-Soedan aan

KHARTOUM - De nieuwe militaire
leider van Soedan, Omar Hassan al-
Bashir, heeft een eenzijdig staakt-
het-vuren afgekondigd in het zui-
den van zijn land. Dit heeft de Suda-
nese staatsradio gisteravond ge-
meld.

Radio Omdurman meldde dat het
bestand een maand zal duren. Al-
Bashir bood verder amnestie aan
voor iedereen die om politieke rede-
nen tegen de Sudanese regering
strijdt, aldus deradio.

'Den Haag achter karretje grindlobby'

Staten boos over
brieven ministers

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Provinciale Sta-
ten vinden dat de minister De Korte
van Economische Zaken maar een
vinnig antwoord moet krijgen op
zijn brief over de grindwinning in
Limburg. De bewindsman herin-
nerde in zijn schrijvenLimburg aan
de afspraak om te zorgen voor vol-
doende grind. Los daarvan kwam
bij Gedeputeerde Staten nog eens
een brief binnen van Smit-Kroes,
mede namens Nijpels, eveneens
over het dreigende tekort aan grind.
In een extra bijeenkomst van de
commissie Verkeer en Waterstaat
spraken de meeste statenleden hun
verbazing uit over deze 'ongecoördi-
neerde' actie.

„De minister is slecht geïnformeerd,
hij weet niet waarover hij praat," zo
vatte het D66-statenlid Kusters de
kritiek samen op de brief van De
Korte, die centraal stond in de dis-
cussie. „De reactie is louter ingege-
ven door een lobby van de produ-
centen. We moeten hem ook in die
geest beantwoorden," aldus Kus-
ters.

Het PPR-statenlid De Heer was het

daarmee volledig eens. „We moeten
de minister fijntjes laten weten dat
hij in het vervolg een meer genuan-
ceerde brief moet schrijven. Een
eventuele vertraging in de levering
van grind komt trouwens niet alleen
op het conto van de provincie.

De basis voor het ontgrondingen-
plan (waarin het beleid van Lim-
burg over o.a. de grindwinning
moet staan - red.) kon er alsmaar
niet komen omdat het rijksbeleid
hierover jaren op zich heeft laten
wachten," aldus De Heer.

De. bewindsman op economische
zaken had opgemerkt dat Limburg
voor voldoende grind moet zorgen
omdat anders de bouwsector met
een tekort aan materialen te maken
krijgt. Als dat grind niet tijdig in
nieuw aan te wijzen gebieden te ha-
len is, schreef De Korte, dan moet
het maar uit dehuidige winningsge-
bieden komen. Daar zijn echter
praktisch geen winmogelijkheden
meer, zoals GS van Limburg al her-
haaldelijk kenbaar hebben ge-
maakt.

" Zie verder pagina 15

Solidariteit doet zijn
intrede in parlement

WARSCHAU - Solidariteit heeft
gisteren zijn intrede gedaan in het
Poolse parlement en het communis-
tische bewind er meteen van be-
schuldigd dat zij een economische
chaos heeft veroorzaakt. Het is voor
het eerst sinds 40 jaar dat er een op-
positiegroepering in het Poolse par-
lement zit.

De afgevaardigden applaudisseer-
den toen partijleider Wojciech Jaru-
zelski en Solidariteit-voorzitter
Lech Walesa samen de vergaderzaal
binnenkwamen voor de eerste zit-
ting van de nieuweSejm, het Poolse
lagerhuis. De oppositie heeft 161
van de460 zetels in deSejm. De ove-
rige zetels zijn gereserveerd voor de
communistische partij en haar
bondgenoten.
Walesa noemde de intochtVan Soli-
dariteit in het parlement „het mooi-
ste moment" van zijn leven na de

ondertekening van de akkoorden
van Gdansk in 1980, die de 'geboor-
te-akte' van het onofficiële vakver-
bond vormden.
Later op de dag kwam ook de Se-
naat, waarin Solidariteit 99 van de
100 zetels bezet, bijeen. Jaruzelski
ca Walesa woonden de openingszit-
ting als gast bij.
Het is nog steeds onduidelijk of de
twee kamers van het parlement nog
deze week een president zullen aan-
wijzen, zoals de bedoeling was. Aan-
vankelijk zag het ernaar uit dat par-
tijleider Jaruzelski zou worden ge-
kozen, maar hij trok zich vorige
week plotseling terug als kandidaat.
Jaruzelski heeft minister van bin-
nenlandse zaken Czeslaw Kiszczak
voorgedragen voor de post van pre-. sident, maar de partij heeft een be-
roep op hem gedaan zich alsnog be-
schikbaar te stellen.

Onbemande Sovjet-gevechtsjager stort neer in België: één dode

Spookvlucht van MiG-23
Van onze correspondent

BRUSSEL - De Russische
MiG-23, die gisterochtend bij
Kortrijk in België neerstortte,
heeft al van kort na het opstij-
gen van zijn basis in Polen
zonder piloot gevlogen. Vol-
gens het Sovjet-persbureau
Tass heeft de vlieger boven
Polen 'wegens een technisch
mankement' zijn toestel per
schietstoel moeten verlaten.

De MiG maakte een oefenvlucht
vanaf de basis Kolobrzeg aan de
Poolse Oostzeekust. De piloot is on-
gedeerd, zo meldde Tass gister-
avond. Zijn toestel vloog daarna op
de automatische piloot meer dan
700 kilometer in een vrijwel rechte
lijn en onbemand over Oost- en
West-Duitsland, Nederland en Bel-
gië, om tenslotte door brandstofge-
brek neer te storten in Kooigem bij
Kortrijk aan de Belgisch-Franse
grens.

" Brandweerlieden inspecteren het achterste deel van de onbe-
mande Russische M tvJ-23, die na een lange, mysterieuze vlucht
op een huis in het Belgische Kooigem bij Kortrijk neerkwam.
De 19-jarige Wim de Laere kwam hierbij in de vlammen om.

Rookverbod
uitgesteld

UTRECHT - Staatssecretaris
Dees (Volksgezondheid) heeft
het verbod op roken in openbare
gebouwen met een halfjaar uit-
gesteld. De bewindsman was van
plan het rookverbod 1 juli te la-
ten ingaan.

Door vertraging in de adviespro-
cedure over zijn plan gaat het
verbod nu in op 1 januari vol-

gend jaar, aldus een woordvoer-
der van Dees' ministerie.
De staatssecretaris wil een rook-
verbod in alle instellingen, dien-
sten en bedrijven van de over-
heid, instellingen voor gezond-
heidszorg, instellingen voor
maatschappelijke dienstverle-
ning en sociaal-cultureel werk,
gesubsidieerde sportinrichtin-
gen en alle onderwijsinstellin-
gen. Ook worden de verkoop-
plaatsen van tabak aan banden
gelegd.
Dees kondigde in februari al aan
dathij het roken niet volledig wil
uitbannen.
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sport
PDM bijna te laat aan start

WASQUEHAL -
Uren voordat
Jelle Nijdam
van SuperCon-
|fex onstuitbaar
op de etappe-
zege in de Tour
de France af-

stevende, waren Steven
Rooks, Gert-Jan Theunisse,
Scan Kelly, Raul Alcala en hun
vijf ploeggenoten van PDM
gisterochtend bijna te laat aan
de start in Luik gearriveerd

De reden was een langdurig
oponthoud bij de grens in Eijs-
den. De negen renners van
PDM hadden in Maastricht
overnacht. Op weg naar de
start werd de bus bij de grens
in Eijsden door een vrouwelij-
ke beambte van de Belgische
douane tot stoppen gedwon-
gen.

Zij eiste dat de chauffeur toe-
ristenbelasting zou betalen
voor zijn passagiers. Het ant-
woord dat in de bus geen toe-
risten zaten, maar wielrenners
op weg naar de Tour de Fran-
ce, vermurwde de douane-be-
ambte niet.

De woordenwisseling werd
hoe langer hoe grimmiger, op
korte afstand gadegeslagen
door de Nederlandse douane.
Het probleem werd uiteinde-
lijk opgelost door de komst
van een superieur van de be-
ambte. De bus mocht doorrij-
den.
De renners hielden nog een
klein kwartier over om zich op
te maken voor het vertrek naar
Wasquehal.

" Zie verder pag. 17 en 19

TOURDEFRRfUE

Geen schietbevel
meer DDR-politie
OOST-BERLIJN - De Oostduitse
grenspolitie heeft niet langer het be-
vel op mensen te schieten die naar
het Westen proberen te vluchten.

Dit heeft de Oostduitse partijleidei!
Erich Honecker gisteren laten we-
ten aan Rudolf Seiters, een naaste
medewerker van de Westduitse
bondskanselierKohl.

Seiters, die een bezoek van twee da-
gen aan Oost-Berlijn brengt, zei op
een persconferentie dat hij van Ho-
necker de verzekering had gekre-
gen dat Oostduitse grenspolitie al-
leen nog maar „uit zelfverdediging,
bij een aanval of in geval van deser-
tie" van vuurwapens gebruik mag
maken.

Seiters toonde zich verheugd over
de sterke stijging van het aantal
Oostduitsers dat dit jaar de Bonds-
republiek heeft bezocht.Ook vegetarisch eten inkazerne :
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Kerk en euthanasie (1)
Tegenwoordig moet je het wel heel
erg bont maken om met uitspraken
over 'geloof en kerk' nog in de pu-
bliciteit te komen. Blijkens het arti-
kel in het Limburg Dagblad van 1-7-
-1989 is dit prof. van Kessel van de
Kath. Theologische Universiteit
Utrecht in ieder geval gelukt. Maar
hij heeft het dan ook wel heel erg
bont gemaakt.

Deze hooggeleerde heer beweert
dat de katholieke kerk Christus zelf
aanvalt in de euthanasiekwestie.De
r.k. Kerk is tegen euthanasie omdat
de mens niet het recht heeft over
zijn eigen leven te beschikken. Wel-
nu: Christus heeft Zijn leven gege-
ven voor de mensheid. Daardoor
heeft Christus over zijn eigen leven
beschikt, hetgeen hij -volgens prof.
van Kessel- in de leer van de r.k.
Kerk over het zelfbeschikkings-
recht niet had mogen doen.

Prof. van Kessel heeft er blijkbaar
nog nooit van gehoord, dat het in de
r.k. Kerk volkomen aanvaard
wordt, dat iemand zijn leven opof-
fert voor anderen. Dat heeft Chris-
tus gedaan door zijn dood aan het
kruis. Dat heeft de heiligverklaarde
pater Maximiliaan Kolbe gedaan
toen hij in het concentratiekamp in
deplaats trad van een vader van een

kinderrijk gezin om zo diens leven
te redden. Datzelfde is in de oor-
logsjaren tientallen malen geberud.
Kent prof.van Kessel dan niet de
tekst 'Gij zult uw naaste beminnen
als uzelf? Maar als iemandeuthana-
sie op zich laat toepassen voor wie
wordt dan dat leven opgeofferd?
Prof.van Kessel moet dat eens goed
nagaan. Hij zal danzien dat zijn ver-
schrikkelijk verwijt aan der.k. Kerk
volslagen onjuist is.
Nadat je meer dan 20 jaar hoogle-
raar bent geweestaan een Katholie-
ke Theologische Universiteit moet
je het maar durven in je afscheids-
college der.k. Kerk zon trappen na
te geven als in het krantenartikel
omschreven staan. Het is een en al
verwijten enrancune. Geen greintje
dankbaarheid dat hij is mogen aan-
blijven toen hij als priester uittrad
en trouwde.
Als zo iets allemaal kan op een Ka

tholieke Theologische universiteit,
dan kan zelfs een leek begrijpen dat
het niveau te laag is en dat een aan-
tal maar moet worden opgeheven.
Men heeft het ook wel er naar ge-
maakt!

SITTARD G.Th.Kre winkels

Kerk en
euthanasie (2)

Als je in de krant van 1 julileest wat
professor Van Kessel allemaal be-
weerd heeft over Christus en de
Kerk, dat word je duidelijk dat het
hoog tijd wordt, dat we eindelijk
een Nederlandse paus krijgen In
Nederland hebben we immers een
flink aantal theologische 'pausjes',
die dikke banen en dikke salarissen
hebben en die allemaal precies we-

ten wat er in de kerk niet deugt

Deze heren hebben geen enkele
pastorale verantwoordelijkheid en
misbruiken de publiciteit die ze
krijgen alleen maarvoor verwarring
en afbraak.
Tegen dit soort heren kan geen en-
kele pastoor opboksen. Wat moet
een pastoor ook met enkele honder-
den kerkgangers per weekeinde en
voor de rest reeksen begrafenissen,
lessen, vergaderingen, enz. Maar
wat de heren theologen uitbraken
komt via de pers direct onder de
ogen van tienduizenden.
Ik begrijp totaal niet dat de bis-
schoppen toelaten, dat zon menin-
gen aan deKatholiekeTheologische
universiteit verkondigd worden.
Geen wonder dat er geen priesters
vanaf komen.
Nogmaals: het wordt de hoogste tijd
dat professor Van Kessel paus
wordt. Dan blijven de produkten
van zijn denkniveau niet beperkt tot
Nederland, maar kan tenminste
heel de wereld daarvan profiteren.

Nederland wordt dan tevens in de
hele wereld volslagen belachelijk.
Wat nog nooit en nergens is be-
weerd is dat de Kerk met haar
standpunt over euthanasie Christus
zelf aanvalt. Dat een Nederlands
theoloog op een dergelijkegedachte
komt, is volslagen uniek. Maar het
kan ook niet doller.
HEERLEN F.G.M. Gerhard

in gesprek
In deze rubriek neemt de redactie buiten haar verantwoordelijkheid \

\ graag ingezonden brieven vqn lezers op. De brieven dienen betrek- \
\ king te hebben op publikaties in onze krant en kort en zakelijk te zijn. \
\ Brieven die te lang zijn worden ingekort of geretourneerd. \

Medugorje, wonderbaar of naïef?Een overigens aardige reportage in
Vrijuit (24-6 jl.) vertelt ons over de
verschijningen in Medugorje, Joe-
goslavië. Maria's bedoeling zal het
ongetwijfeld zijn, om door zulke
verschijningen onweerlegbaar de
universele waarachtigheid van
God's verlossing aan te tonen.
Bij enige kritische benadering ech-
ter van 'Medugorje' en overigens
ook van alle andere bekend ver-
schijningen van haar, rijzen in toe-
nemende mate vraagtekens rond
haar werk als public-relation-am-
bassadricevan God.
Zo is haar keuze van verschijning-
vormen niet aangepast aan de waar-
digheid van die taak. Stierf zij als
een opzijn minst 60-jarigevrouw, zo
verschijnt zij nu als een 20-jarige
schoonheid. Zij toont zich op ande-

re plaatsen als een tranende gipsfi-
guur. Zij is steeds verschillend uit-
gedost, alsof er mèt haar een hele
kleerkast ten hemel is opgenomen.
Verder lijkt zij in de keuze van ver-
schijningsplaatsen en -toeschou-
wers, zeer ten nadele van een werk-
baar effect, niet erg kieskeurig te
zijn. Zij prefereert afgelegen plek-
ken en minderjarige kinderen en
bovendien is haar verschijningsfre-
quentie duidelrjk veel te laag. Haar
uitdrukkingswijze en woordkeuze
is ook lang niet altijd overtuigend,
soms eerder naïefaangepast aan het
simpele bevattingsniveau van haar
toeschouwertjes.

Al met al niet erg professioneel en
niet bepaald geschikt om de verlos-
sing van een gehele mensheid waar-
dig met kracht te promoten.
Zou zij nu werkelijk als 'Zetel van
wijsheid', als 'Koningin van de vre-
de' in al die eeuwen niet bemerkt
hebben, dat zij, ondanks haar ver-
schijningen, in feite schandelijk
faalde? Een nog slechts gedeci-
meerde, ruzieënde kerk, talloze
godsdienstoorlogen, deplorabele
theologieën en een vlucht weg van
de mytstiek van de veiliger mense-
lijkerede.
Waarom mijdt zij het Vaticaan als de

pest? Zou zij temidden van de gro-
ten der aarde niet doeltreffender
kunnen verschijnen, zoals in de
Verenigde Naties, het Europees
Parlement, of centra van andere
grote godsdiensten, die volgens
haar toch de valse zijn? Hier zou zij
de wereld op haar kop kunnen stel-
len; hier zou zij kunnen overtuigen,
ja zelfs zegevieren.

Tot slot is haar beroep op de 220
'wonderbare' genezingen niet alleen
bedroevend schraal, maar boven-
dien erg dubieus. Immers, ondanks
de perfectionering van medische
onderzoekmethoden kunnen wij

aannemen dat in de diagnostiek
minstens 1% van alle voorkomende
ongeneeslijke ziekten niet exact
kunnen worden geïdentificeerd. Als
nu in Medugorje bijv. voor 1 miljoen
ongeneeslijk zieken werd gebeden,
dan zijn er volgens de incorrectie-
factor hieronder 10.000 zogenaamd
'ongeneeslijk' zieken onterecht als
zodanig gekwalificeerd. Het ware
dan niet onwaarschijnlijk, dat er
buiten de 220 'wonderbaarlijk' ge-
nezenen nog 9.780 'ongeneeslijk'
zieken zijn genezen waarvoor de
medici achteraf wel 'een verklaring
hebben' en dat de 990.000 werkelijk
ongeneeslijken geen hulp hebben
gevonden. Werkelijk een schamele
score, die 220 geneeslijk 'ongenees-
lijken'.

HEERLEN H.Bost

recept

Abrikozen-pruimencarré

Benodigdheden voor 6 stuks: 6
plakjes diepvriesbladerdeeg, 250 g
abrikozen, 250 g pruimen, 3 bol-
letjes gember, 2 el rozijnen, 1 tl ka-
neel, 75 g amandelspijs en 1 ei.
Laat de plakjes bladerdeeg ont-
dooien. Was abrikozen en pruimen

en snijd ze in stukjes. Snijd de
gember in blokjes.
Vermeng abrikozen-pruimen met
gember, rozijnen en kaneel.
Maak van 3 plakjes bladerdeeg een
lange lap op bakplaat en plak ran-
den vast met water. Verdeel daar-
over de amandelspij s maar laat aan
elke kant 1 cm vr_. Schep fruit-
mengsel erop.
Vouw overige deegplakjes dubbel
en knip om de V2cm in tot 1 cm van

de rand. Vouw ze daarna weer open
en leg ze naast elkaar op het fruit-
mengsel. Plak de randen eveneens
vast met water op de onderliggen-
de deeg.
Bestrijk de bovenkant met losge-
klopt ei.
Bak het deeg in een voorverwarm-
de oven van 200°C. - stand 4 - in on-
geveer 20 minuten goudbruin en
gaar. Laat ze daarna iets afkoelen
en snijd in zes stukken.

hub meijer

in gesprek
Toestand Domaniale schachten Kerkrade niet alarmerend

Mijnschachten en veiligheid
Volgens het L.D. van 13 juni 1989 vindt de Inspecteur-Gene-
raal van het Staatstoezicht op de Mijnen, in zijn jaarverslag
1987, de afsluiting van de mijnschachten in Kerkrade alarme-
rend. In het verleden zouden nl. meerdere 'schachtproppen' in
;de diepte zijn verdwenen en de situatie kan zelfs kritiek wor-
dden wanneer het stijgende mijnwater de veelal uit leem en
igruis bestaande schatopvulling bereikt.
Circa 20 jaar geleden, in 1969, heeft
ondergetekende op verzoek van de
'direkteur van de Domaniale mijn te
Kerkrade, de planning gemaakt om
de zes hoofdschachten van deze
mijn af te dichten. Na goedkeuring
,Van deze plannen door het Staats-
toezicht heeft hij ook de uitvoering
{precies volgens de ingediende plan-
tten verwezenlijkt. Onder controle
Van het Staatstoezicht, dat mede
verantwoordelijk is voor een correc-
te uitvoering van bij hen ingediende
plannen, zijn de vijf hoofdschach-
ten afgesloten. De 6e hoofdschacht,
jnl. Beerenbosch 11, heeft hij op ve-
rzoek van de direktie van de Oranje

vanaf 1970 ingericht
als pompschacht.
De Domaniale mijnschachten zijn
op een geheel andere manier afge-
dicht -vooral de afdichting van de
Willem 11-schacht was uniek- dan
de overige elf Limburgse mijnen.
De Domaniale schachtenzijn nl. tot
circa 50 meter onder het maaiveld
volgestort met beton. Deze schach-
ten kunnen nooit, ook niet over
honderden jaren, in de diepte ver-
dwijnen, zoals in een Duitse mijn,
die was afgedicht met een beton-
prop, waarop enkele honderden me-
ters puinopvulling tot aan het maai-
veld. Van deze puinopvulling zijn
de bovenste 60 m. onder het maai-
veld leeggelopen.
Dit is bij de Domaniale schachten te
Kerkrade onmogelijk. De afgeslo-
ten schachten zijn dan ook niet al-
leen uniek, doch ook de veiligste af-
gesloten schachten van alle Lim-
burgse steenkolenmijnen. Ze waren
ook nog de goedkoopste in de af-
sluiting. Nazakken en gasontwijkin-
gen, zoals bij puinopvulling, is brj
de Domaniale schachten onmoge-
lijk. Op het maaiveld zou op de
schachtafdichting zelfs veilig wo-
ningbouw kunnen plaatsvinden,
waarvoor dan het maaiveld zelfs
twee meter diep niet gevuld is met
beton, voor eventuele kelder of
kruipruimte uitsparing.
Het bewijs hiervan is de monumen-
tenschade 'Nulland', waar de kun-
stenaar Rob Thalen met zijn gezin
woont op de betonprop van 64 me-
ter. (LD 27-11-86en LD 27-06-87).
Wat de schade door stijgend water
betreft, ook in de toekomst na het
stoppen van de Beerenboschpom-
pen, zullen de Domaniale schachtaf-
dichtingen weef de veiligste zijn.
Opstuwen van mijnwater onder gro-
te druk is bij de Domaniale schach-
ten onmogelijk.
Bij schachtopvullingen met puin,
"vooral in schachten waarbij de aan-
wezige ladderafdeling (afrastering-
ladders en laddervloeren) niet zijn
verwijderd, ontstaan in deze ladder-
afdeling open ruimten, waardoor
gas blijft ontwijken en afstuwing
van water onder druk niet denk-
beeldig is.

Dat instortingsgevaar als gevolg
van verzuring nu reeds toeneemt in
de grotten(LD 13/6) is twijfelachtig.
In alle ondergrondse groeven is het
instortingsproces steeds doorge-
gaan. De hoofdoorzaak is de vroeger
gepleegde roofbouw. Denk aan.de
nare gevolgen hiervan in België (Zi-
chen-Zussen-Bolder) waarbij tien-
tallen championkwekers onder in-
stortingen werden bedolven.
Volgens ir.Potgens wordt frequen-
ter geïnspecteerd.
Mijns inziens zal de deskundigheid
van de inspecties urgenter zijn dan
de frequentie. %

Voorheen werden door het Staats-
toezicht op de Mijnen de mergel-
groeven in zijn geheel en vooral de
gidsroutes met jaarlijks enkele hon-
derdduizenden bezoekers, zeef se-
rieus genomen en altijd waargeno-
men door mrjnbouwkundig ge-
schooldeen ervaren ambtenaren en
zelfs een mijnbouwkundig hoofdin-
specteur.
Vanaf 1986 vond ir. Potgens dit niet
meer urgent en heeft hij met deze
opvatting van zijn voorgangers bij
het Staatstoezicht volledig gebro-
ken.
LANDGRAAF H.J.Zelis " De schacht van de Domaniale mijn in Kerkrade in 1973 na de sloop van de overige gebouwen

van dezemijn. Foto: DRIES LINSSEN

PNL en minima
In verschillende dagbladen werd
aandacht geschonken aan de op-
roep die de Partij Nieuw Limburg
doet aan haar leden om meer aan-
dacht te schenken aan de uitke-
ringsgerechtigden en de uitvoering
van de Algemene Bijstandswet.
Ook de Statenleden worden opge-
roepen zich te bekommeren over
uitkeringen van de Algemene Bij-
standswet, daar door diverse ge-
meenten die wet verschillende
wordt uitgevoerd.
Geachten PNL-leden, door wie
wordt deze rechtsongelijkheid ge-
pleegd? Door niemand anders dan u
daar u statenleden, wethouders en
raadsleden als basis heeft.
De vele rapporten betreffende de ar-
moede in Nederland hebben u, nu
de verkiezingen in zicht zijn, een
programma bezorgd waarvan wij
gewoon zeggen: vies.

Vies is het om een programma op te
bouwen met als figuranten de socia-
le minima, terwijl u toegeeft dat er
een rechtsongelijkheid wordt ge-
pleegd. Waarom heeft u dezerechts-
ongelijkheid dan drie jaar toegela-
ten? Waarom krijgen zij die werken
inplaats van 25% van hun loon maar
15% berekend? Waarom zijn veel al-
leenstaanden, vqoral bejaarden, niet
op dehoogtevan vrijstelling van ge-
meentebelastingen en onroerend-
goedbelasting?
Geachte Partij Nieuw Limburg, u
bent niet anders dan de landelijke
partijen. U bent niet verantwoor-
dingsbewust, maar zetelbelust.
Armoede en rechtsongelijkheid is
de ergste vorm van onderdrukking
en u werkt zeker met uw program-
ma niet mee aan een oplossing.
NUTH A.H. Schijns

Voorzitter Charta'B7 Nederland

postbus 3100

Landmacht en
vrouwen

Ook in het Limburgs Dagblad st«
die advertenties: 'jaarlijks biedM
Koninklijke Landmacht ste«
meer banen voor jonge, sporW
vrouwen
Bij nadere informatie blijkt, datj
minimaal in het bezit moet zijn vjj
een MAVO-diploma met nadruM
wiskunde. Je wordt dan uitgefl
digd voor een tweedaagse test \
Hollandse Rading. En wat blis
alle vrouwen (een enkeling uitój
zonderd) worden op deeerste dagj
naar huis gestuurd, bij 'gebrek W
technisch inzicht', al ben je nogz°
kei in wiskunde.
Vrouwen die van plan zijn om 1$
een baan bij de Koninklijke La?]
macht te solliciteren kunnen z*j
deze moeite sparen, want ik dejj
dat 'gebrek aan technisch inzic^
gewoon een camouflagewoordj
om geen ofzo weinig mogelijk vfoj
wen in dienst te nemen. Al rnoffi
de advertenties van overheidsWÖj
nog zo aantrekkelijk klinken omj
mensen zand in de ogen te stroo'fl
op de maniervan 'kijk, wij doen I>Jaan discriminatie' en het vooro*
deel tegen vrouwen zodoende P*i
beren weg te nemen.
Is de Landmacht dan werkelijk!
leen maar een mannelijke aang^j
genheid?

HOENSBROEK .
M.Kirsch-van N»

Oplossing van gisteren

AKEN-SOES I
P-BOLUS-P*1
AD-LAF-Ell
RUM-C-BEOJjTOETHOORNJRY- K 0
SPEKSTRIKjJOL-P-DENI!
AS-MAP-P Oj
A - T 0 R E N - o'j
LIEF-KNOPJ

puzzel van de dag

Honingraatpuzzel
Steeds te beginnen in het linksstaande, ge-
cirkelde vakje ten opzichte van het cijfer en
verdergaande in de richting van de wijzers
van de klok, kunnen rond de genummerde
vakjes woorden van 6 letters van navolgen-
de betekenis worden verkregen:

1. vlegel;
2. tak van sport;
3. klein hoofddeksel;
4. toonbeeld van mannelijke schoon1*Wo-):
5. verwonding;
6. vol van klank;
7. Spaanse dans;
8. klaaglied;
9. indrukwekkend.
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ARRANGEMENT
IN

DORINT
SPORTHOTEL

EIFEL
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Voor lezers van het
LimburgsDagblad

in de periode
7 juli tot en met

31 augustus 1989
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Onze aanbieding geldt in
Biersdorf (ca. 175 kin

yanuit Heerlen) een klein
sfeervol Eifelplaatsje.
■



VOORDELIG
ZOMERARRANGEMENT BIJ

DORINT SPORTHOTEL
Laat u in juli of augustus

een paar dagen verwennen in
ongedwongen sfeer, maar met

het nodige komfort

Onze aanbieding geldt in

BIERSDORF!
c
(

BBpy^BSaT':^ _____ l̂lÊ____f- ■'■-'-" '"*MfcJ^ HB \

1
Het hotel ligt direkt aan het stuwmeer Bitburg. \

Het is omgeven door schitterend aangelegde wandelpaden i

die u rond het meer voeren.

Dorint Sporthotel Südeifel _-_ 'ijr^\, l
beschikt over veel rJ^f^S^^Cfaciliteiten: een prachtig —»/" ? f °y
groot binnenbad, / \ "V'

tennisbanen, sauna, \ \X'K
solarium. De kamers zijn EZ3A m /("—T 'voorzien van toilet, douche, —-/ \ jK^
radio, telefoon, minibar, IJ^é^p^

kleurentelevisie. _£_; j fZ

___R**HlßilHi Vanuit Bitburg;Biersdorf ben' j

HP^^ jS| zeker de moeite waard zijn' ]

AANBIEDING
Als lezer van het Limburgs Dagblad kunt u tussen

7 juli en 31 augustus
in bovenstaand hotel twee verschillende arrangementen

boeken:

Arrangement A:
5 nachten op basis van halfpension

Aankomst op zondag - Vertrek op vrijdag
Prijs pp. ’ 335,— (in 2-pers. kamer)

Toeslag 1 -persoonskamer ’ 100-

Arrangement B:
2 nachten op basis van halfpension

Aankomst op vrijdag - Vertrek op zondag
Prijs pp. ’ 240,— (in 2-pers. kamer)

Toeslag .1 -persoonskamer ’ 49-

Bij beide arrangementen geldt verzorging op basis van
halfpension, d.w.z. ontbijtbuffet en 3-gangen menu in de

avond, gratis gebruik van het zwembad en sauna en
eventuele deelname aan het ahnimatieprogramma.

KINDEREN:
0-2 jaar gratis, 3-6 jaar’ 23- per kind per nacht, 7-12 jaar

’ 29- per kind per nacht. Op basis van logies-ontbijt en
verblijf op de kamer van de ouders.

Middels onderstaande bon kunt u reserveren voor een
arrangement in bovenstaand hotel op een door u te kiezen

periode tussen 7 juli en 31 augustus. Binnen 10 dagen
ontvangt u van Dorint de bevestiging, routebeschrijving en
hotelfolder. U betaalt ter plaatse in Nederlandse guldens-.

RESERVERINGSBON ZOMERARRANGEMENT DORINT

Naam Aantal volwassenen

Aantal kinderen leeftijd(en)

Adres Tel

" Postcode Woonplaats

ARRANGEMENT:

Aankomstdatum 2e keus

Gewenste kamer: 2 persoons /1 persoons

Bon uitknippen en opsturen naar Limburgs Dagblad, afdeling PR,
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Binnen 10 dagen ontvangt u van Dorint de bevestiging en verdere
bescheiden.

! i



China verbiedt
demonstraties

' gg^GAPORE - Demonstraties te-
'Usr staat en tegen het commu-
Ch Scne leiderschap worden in
trwl3 verboden. Ook wordt het
«n " n uit verschillende gebieden
t 0 uit verscheidene beroepen niet
rsnS t>taan om samen te demonstre-
va " Protestbetogingen in de buurt
hu vitale gebouwen zijn eveneens11 de boze.

en anc^er staat in het ontwerp-
H^yoorstel, dat de Chinese rege-
hepf'? net Nationale Volkscongres
W en dat volgens Wes-
(J0

e diplomaten, zo goed als zeker
Soert net parlement zal worden
ge Mensen die betogin-
gen w*ven organiseren moeten vol-, toe„^ net wetsvoorstel tevoren de
Vojrtemmingvan de politie hebben,
hij Sens het staatspersbureau Kin-
Sev 1S enJaar aan deze nieuwewet-
v0o

lng gewerkt. Maar vele van deijjjj^ieningen in het wetsvoorstel
herLft er °P te zijn gericht om een
Cerit 'n^ te voorkomen van de re-
i^s h- democratische demonstra-

' la k e regermg en de partij bij-nebben doen vallen.

Toestand van
Kadarkritiek

Vo_?DAPEST - De Hongaarse
flaj talige partijleider Janos Ka-
We' die maandag in het ziekenhuis
tie_ oPgenomen, verkeert in „kri-
&W toestand", zo heeft de Hon-
5e rjie.radio gisteren gemeld.
6fjls.. jarigeKadar werd in mei vrij
&oSt ziek en verloor daarna al zijn

Cen binnen de party.

'Geen Duitse
politie toestaan
op drugsjacht'

Van onze correspondent

ENSCHEDE - Het ministerie
van justitievoelt er niets voor om
Duitse politiemensen op Neder-
lands grondgebied opsporing te
laten verrichten naar drugsmok-
kelaars. Die bevoegdheid blijft
voorbehouden aan het eigen po-
litie-apparaat. Zo reageert
woordvoerder Holtes van justitie
op het Duitse pleidooi om crimi-
nelen in ons land te mogen ach-
tervolgen en aanhouden.
Udo Nickel, hoofd afdeling nar-
cotica in Nordrhein-Westfalen,
heeft om hard optreden ge-
vraagd tegen de smokkelaars,
omdat er een „dramatische toe-
name" zou zijn van de smokkel
in verdovende middelen aan de
Westduits-Nederlandse grens.

Mankement
Boven ons land verloor het toe-
stel slechts in geringe mate aan
hoogte. Pas boven Belgisch
grondgebied dook het ineens
naar beneden en stortte uiteinde-
lijkin debuurt van hetBelgische
Kortrijk neer. De Nederlandse
luchtmacht vermoedt dat de
koerswijziging het gevolg is van
een technisch mankement in de
dakloze cockpit. Het neerstorten
kan te maken hebben met ge-
brek aan brandstof.
In het Nederlandse luchtruim
werd de Sovjet-straaljager ge-
schaduwd door twee F-15-straal-
jagers van de Amerikaanse
luchtmachtbasis in Soesterberg,
die voor noodgevallen paraat
staan. Ze waren de lucht in ge-
stuurd door de militaire ge-
vechtsleiding in Nieuw-Milligen,
toen de MiG niet reageerde op
oproepen om zich bekend te ma-
ken. De pilotenvan de F's 15 con-

stateerden tot ieders verbazing
dat de Sovjet-kist onbemand
was.

AWACS
Een Amerikaans AWACS-vlieg-
tuig, een vliegend radarstation
van de Duitse basis Teveren bij
Schinveld, was de eerste die in
de gaten kreeg dat een Russische
straaljager naar het Westen
vloog. Dat werd doorgegeven
aan de Duitse militaire luchtver-
keersleiding in Broekzetel. Toen
de verkeersleiders er niet in
slaagden contact te leggen met
de MiG, die met constante snel-
heid doorvloog en inmiddels tot
diep in West-Duitsland was ge-
komen, vroegen ze hun collega's
in Nieuw-Milligen er Nederland-
se straaljagers op af te sturen.
De Nederlandse gevechtsleiding
gaf de opdracht aan het Ameri-
kaanse squadron op Soester-
berg, datonder Nederlands com-
mando staat en in de sector ligt
waar de MiG op aankoerste. Bin-
nen een vijftal minuten waren de
F's 15 in delucht en tien minuten
laten hadden ze boven Westduits
grondgebied de MiG onder-
schept.

Het militair commando besloot
tot het verder schaduwen van
het spookvliegtuig. Bij onze zui-
delijke grens namen Belgische
gevechtsvliegtuigen de escorte
over. Volgens de Nederlandse
luchtmachtwoordvoerder is niet
overwogen om de Rus neer te
schieten. In eerste instantie leek
dat niet nodig, omdat de MiG
naar zee vloog. Na de onver-
wachte koersverandering rich-
ting België en de daarop volgen-
de daling was neerhalen onver-
antwoord.

Verhoogd risico op wiegedood in auto
h Van onze correspondent

K^NENDAAL - Babies lopen
f e Ohk heen en weer slingeren in
Page beveihgde bak van de kinder-
,.Qp >n.in een auto verhoogd risico
_Vl_Wlegedood' (plotselinge, on-t urbare dood, zoals uit het En-e begrip Sudden Infants Death

Syndrome letterlijk blijkt). Kinde-
ren jonger dan een jaarhebben bo-
vendien meer last dan een volwas-
sene van de niet geringe luchtver-
ontreiniging in een auto. Hoe langer
de rit, hoe slechter de lucht, waar-
door het zuurstofgehalte in het
bloed - voor een baby gevaarlijk -wordt verlaagd.

Dat blijkt uit onderzoekvan het ver-
keersonderzoeksbureau Traffic
Test in Veenendaal. Op verzoek van
het ministerievan verkeer en water-
staat onderzoekt het bureau hoe ba-
by's veiliger in auto's kunnen wor-
den vervoerd.

De kans dat een baby bij een bot-

sing overlijdt, kan volgens Traffic
Test met negentig procent worden
verminderd door het gebruik van
een door een autogordel beveiligd
zitje.

Het maakt dan niet uit of het zitje
zich voor of achterin de auto be-
vindt. Daarom wil het ministerie
van verkeer en waterstaat het tegen
aantrekkelijke prijzen verhuren van
babysitjes via de kruisverenigingen
bevorderen.

Spookstraaljager bracht
Nederland niet in gevaar

Van onze correspondent

DEN HAAG- Nooit eerder heeft
een vliegtuig van een vreemde
mogendheid het Nederlandse
luchtruim opzon geheimzinnige
wijze geschondenals gisteren de
MiG-23 van de Russische lucht-
macht. Wel komt het een enkele
keer voor dat vliegtuigenvan het
Warschaupact al of niet opzette-
lijk uit de koers raken, maar op
een terechtwijzing aan de piloot
volgt altijd een correctie. De
vlucht van de MiG-straaljager
die gisteren ons land binnen-
vloog, kon echter niet meer wor-
den beïnvloed. Het toestel was
onbemand, had geen dak op de
cockpit en vloog op de automati-
sche piloot.

Het spookvliegtuig verscheen
rond tien uur gisterochtend bo-
ven Enschede op een hoogte van
13 kilometer. Het vloog met een
snelheid van 500 kilometer per
uur in zuidwestelijke richting.
Het passeerde de vliegbases Vol-
kei en Gilze-Rijen om ter hoogte
van de vliegbasis Woensdrecht
plotseling zuidwaarts af te bui-
gen.
Tijdens de vlucht van de MiG bo-
ven ons land ontstond geen en-
kel gevaar voor de burgerlucht-
vaart. Daarvoor vloog de straalja-
ger ook te hoog. Wel werd de al-
gemene luchtverkeersleiding op
Schiphol gewaarschuwd door de
militaire verkeersleiding in
Nieuw-Milligen.

Onverantwoord
„Je weet niets over de bewaping
van het vliegtuig. Een MiG kan
kernwapens meenemen. Daarbij
zijn de gebieden te dichtbevolkt.
Je weet nooit waar de brokstuk-
ken terecht komen. Vandaar dat
besloten is niets te doen."
Het is onmogelijk dat de straalja-
ger onbemand is vertrokken. De
computer kan de taak van de pi-
loot pas na de start overnemen.
Zo is het denkbaar dat de jager
pasklom naar 13 kilometer hoog-
te, nadat de piloot was gespron-
gen.

binnen/buitenland

CRI: vooral aanzienlijke groei softdrugs en cocaïne

In 1987 meer drugs
in beslag genomen

P^N HAAG - Vorig jaar is de totale hoeveelheid in ons
lan-d in beslag genomen drugs, zowel hard als soft, geste-
Seri. Vooral de hoeveelheid softdrugs die werd onder-
Schept, steeg aanzienlijk. Maar ook de inbeslagname van
9,°caïne kende een fikse groei. Dit blijkt uit cijfers die de
~entrale Recherche Informatiedienst (CRI) gisteren
**eeft vrijgegeven.

¥* hoeveelheid in beslag genomen
woïne daalde iets, van ruim 517Kllo in 1987 naar 509,5 kilo vorig

"' ar- Aan cocaïne werd vorig jaar
Ulm honderd kilo meer in beslag

ff?°men dan in het jaar daarvoor:«7,1 tegen ruim 405 kilo in 1987.
op het gebied van de soft-

" r^Ss, hash en marijuana, stegen de
.obeslagnames gestaag. In 1987 ging
i' l nog om ruim 32.000 kilo, vorig
,„a!" steeg de hoeveelheid naar4
D6-221ki10.,
Sm is niet verrast door de stij-in cocaïne- en hashvangsten.,e toevoer van cocaïne uit de pro-Ucerende landen is volgens eenOordvoerder vorig jaar groter ge-
rjeest door een rijkere oogst daar.e Amerikaanse drugsbestrijdings-

ganisatie DIA had de Westeurope-
rj.'ar»den al gewaarschuwd voor de

' J*e oogsten en de daarop verwach-. groei in transporten. Hetzelfde is
(j 'Seval met de andere 'natuurpro-
<}» *en' hash en marijuana. Ook bij

2e drugs stijgen de vangsten alar gelang de oogsten in de produ-
be^de landen. In 1986 bijvoor-
soft waren de inbeslagnames vanttdrugs Weer hoger dan in 1987.
Jaa ns de woordvoerder is er vorig
snfo

geen extra actie geweest tegen

H fiehrigens *s de marktPriJs voor de
aa van cocaïne °f hash vorigv ongeveer hetzelfde gebleven.

ij JV f>t>T
van *" gelooft niet dat de smokkel
tyn verdovende middelen aan de
th es.tduits-Nederlandse grens dra-, Stisch is toegenomen, zoals het

ofd van de afdeling verdovende
tj^del in het district Düsseldorf,Y^,° Nickel, maandag meedeelde.
(Jegens Nickel steeg de ihoeveel-.6ld in beslag genomen harddrugs
fje t 150 procent en die van soft

met meer dan 1.100 procent.

J^CRI-woordvoerder houdt het er
v der op dat de controlemethoden
v I'de Westduitsers aanzienlijk zijn

""beterd. Veel van de kleinere
,j etlsPosten zijn na vier uur 's mid-
s 8s onbewaakt. Dat is bij de grote
j^°kkelaars bekend. De politie
sm echter regelmatig verras-

bij die posten en
t^gt dan vaak grote hoeveelheden

gelijk. Deze en andere verbeterin-n triaken de controles effectiever.

MiG stevende
af op groot
stadsgebied

Vervolg van pag. 1

BRUSSEL - In NAVO-kringen in
Brussel reageerde men gisteren
kalm. „Het was wel ongewoon,
maar eigenlijk routine", zei men.
Het waarschuwingssysteem van de
NAVO heeft uitstekend gefunctio-
neerd. Het stond bovendien al snel
vast dat de MiG geen vijandelijke
bedoelingen had.

Het toestel stortte neer, net nadat de
vliegers van de F-15's de opdracht
hadden gekregen om deMiG neer te
schieten, omdat hij afstevende op
het grote stadsgebied van Lille en
Roubaix. Twee Franse Mirages wa-
ren ook al opgestegen om de MiG
bij het binnendringenvan hetFran-
se luchtruim te onderscheppen.
De Belgische autoriteiten namen na
de crash bij Kortijk onmiddellijk
contact op met de Sovjet-ambassa-
de in Brussel om te weten te komen
of het toestel gevaarlijke of giftige
stoffen aan boord had. Moderne ja-
gers, zoals ook de Nederlandse
F-16's, hebben een tank met het
uiterst giftige hydrazine als brand-
stof voor een noodsysteem. Maar
dat bleek bij de MiG niet het geval.

Een incident dat enigszins lijkt op
de gebeurtenis van gisteren speelde
zich enkele jaren geleden af. Toen
verloor een vlieger van een West-
duitse starfigther het bewustzijn in
het Noorse luchtruim. Twee andere
jagers trachtten toen vergeefs de
vlieger bij te staan, maar moesten
toezien hoe het toestel na verbruik
van de brandstof in zee stortte. De
piloot kwam om.

Premies AOW en
AWW fors omhoog

AMSTERDAM - De
premies voor de
AOW en de AWW
gaan volgend jaar
naar 14,05 respectie-
velijk 2,55 procent.
Nu is dat 10,8 en 1,2
procent. De Sociale
Verzekeringsbank
heeft dit gisteren be-
kendgemaakt.
Het is niet geheel
reëel om de nieuwe
percentages te ver-
geleken met de hui-
dige, omdat bij de
vaststelling ervan de
effecten van het
nieuwe belastings-
telsel van Oort, dat

op 1 januari ingaat,
verwerkt zijn.
De meeste werkne-
mers betalen vol-
gend jaar hetzelfde
gecombineerde be-
lasting- en premieta-
rief: 35,2 procent.
Daarin zitten ook de
nieuwe AOW- en
AWW-premies. De
netto-pensioenen
van AOW'ers en we-
duwen/weduwnaars

zullen volgend jaar
in principe niet da-
len, zegt de bank,
hoewel zij voortaan
premies moeten
gaan betalen.
Door het nieuwe be-
lastingstelsel komt
de Sociale Verzeke-
ringsbank in 1990 3,9
miljard gulden te-
kort. Om deze reden
moeten de premies
omhoog.

Mogelijk verbod
Republikaner

BONN/DEN HAAG - De Westduit-
se autoriteiten hebben een onder-
zoek geopend naar de kern van het
gedachtengoed van de Republika-
ner, de vooralsnog als radicaal-
rechts aangeduide partij die bij de
verkiezingen voor het Europees
Parlement in de Bondsrepubliek
ruim 7 procent van de stemmen
haalde. Dit heeft de minister van
binnenlandse zaken gisteren in
Bonn verklaard.

In de deelstaat Beieren loopt een
onderzoek naar de vraag of de op-
vattingen van de Republikaner in
strijd zijn met de Westduitse grond-
wet. Eventueel kan de regering het
constitutionele gerechtshof in
Karlsruhe vragen de partij te verbie-
den omdat die er 'verboden' opvat-
tingen op nahoudt.

'Flogger' vormt
ruggegraat van
Sovjetrussiche
luchtverdediging

Van onze correspondent

BRUSSEL - De MiG-23, waar-
van een exemplaar gisterenneer-
stortte in België, is deruggegraat
van de luchtverdediging van de
Sovjetunie en van vrijwel alle
luchtmachten van communisti-
sche landen in de wereld. Sinds
zijn introductie in 1967 zijn van
dit toestel zeker 3.000 exempla-
ren gebouwd.

De Sovjets en hun bondgenoten
gebruiken de door de NAVO
'Flogger' (geselaar) genoemde
MiG vooral voor onderschepping
van vijandelijke vliegtuigen in
het eigen luchtruim.
De Flogger is een 18 meter lange
supersone jager, dieeen snelheid
van Mach 2.2 (2400 km/u)kan ha-
len bij een bereik dat ligt tussen
500 en 900 kilometer.
In tegenstelling tot zijn voorgan-
gers kan de MiG vliegen bij alle
weersomstandigheden en heeft
zeer geavanceerde radars. In
westerse luchtmachtkringen
wordt de elektronica gelijkwaar-
dig beschouwd aan die van de
toestellen die in de jaren '70 door
de NAVO-landen in gebruik zijn
genomen, zoals de F-16, de Tor-
nado of de Mirages.

Strengere normen
afvalverbranding

DEN HAAG - De normen voor de
uitstoot van stoffen door de twaalf
verbrandingsinstallaties voor afval
die Nederland momenteel telt, zul-
len aanzienlijk worden verscherpt.

Installaties die nog niet werken met
het relatief schone procédé van zo-
geheten rookgasreiniging, zullen
verplicht worden dit in te bouwen.
Dat zei minister Nijpels van milieu
dinsdag in Den Haag tijdens de uit-
reiking van het rapport over afval-
verwerking dat onlangs is opgesteld
door de speciaal ingestelde Lande-
lijke Coördinatie Commissie Afval
(LCCA).

punt uit
Aanslag

In de Pakistaanse grensstad
Peshawar zijn gisteren acht
mensen om het leven gekomen
toen in de drukke Khyber Ba-
zaar een zware bom ontplofte.
Door de bomexplosie werd de
achterkant van een overvolle
bus, die juistvoorbijreed, open-
gereten. Zeker 30 mensenraak-
ten volgens de politie gewond.
De verantwoordelijkheid voor
de aanslag is nog niet opgeëist.
De meeste slachtoffers van de
aanslag waren Afghanen. In
Peshawar werd ook de leider
van het Islamitische Nationale
Front, Zahir Shah, werd door
onbekenden neergeschoten
toen hij een hotel betrad.

Aanslag (2)
De politiechef van het financië-
le district van Manila is gisteren
bij een aanslag om het leven ge-
komen. Met de moord op de 54-
-jarige kolonel Taylo, politie-
commissaris van het financiële
centrum Makati, is het aantal
militairen en politiemensen dat
de afgelopen twee weken in de
Filippijnse hoofdstad bij poli-
tiek geweld de dood vindt ge-
stegen tot 10. De aanslag was
het werk van twee tot drie per-
sonen, die volgens de politie
behoren tot een moordcom-
mando van het communisti-
sche NieuweVolksleger (NPA).

Aanslag (3)
In de noordelijke Spaanse stad
Pamplona hebben vermeende
aanhangers van de Baskische
afscheidingsbeweging ETA
gisteren drie granaten afge-
vuurd op een gebouw van de
paramilitaire Guradia Civil.
Volgens een woordvoerder van
de Guardia Civil raakte het ge-
bouw licht beschadigd, maar
raakte niemand gewond.

Limousines
Zes toppolitici van Japan, on-
der wie ex-premier Yasuhiro
Nakasone, mochten van grote
Japanse bedrijven gratis ge-
bruik maken van limousines,
aldus een dagblad in Tokyo gis-
teren. 'Mainichi Shimbun'
meldt dat Nakasone, voormalig
minister van Landbouw Tsuto-
mu Haneda en drie andere
vooraanstaande leden van de
regerende Liberale Democrati-
sche partij hebben toegegeven
dat zij gratis rondreden in luxe
auto's van bedrijven.

Vertrokken
In juni hebben 3.965 joden de
Sovjetunie verlaten. De afgelo-
pen tien jaarzijn maar eenmaal
eerder meer joden uit de Sov-
jetunie vertrokken in het tijds-
bestek van een maand, zo heeft
een internationale organisatie
die het vervoer van de jodenre-
gelt gisteren verklaard.

Boze brief
De FNV schrijft in een boze
brief aan premier Lubbers dat
de Nederlandse regering zich
veel krachtiger moet inspan-
nen om binnen Europa de so-
ciale dimensie en de sociale
grondrechten handen en voe-
ten te geven. Dat zou bijvoor-
beeld moeten in een sociaal
handvest. De vakcentrale is er
teleurgesteld over dat er tijdens
de jongste EG-top in Madrid
geen afspraken zijn gemaakt
over zon handvest. Ook vindt
de vakcentrale dat Lubbers op
dit gebied allesbehalve voort-
varend te werk gaat.

Bulgarije
De Bulgaarse ambassadeur in
Den Haag is vorige week op het
ministerievan buitenlandse za-
ken ontboden, zo heeft de
woordvoerder van het ministe^
rie gisteren verklaard. De am-
bassadeur werd meegedeeld
dat Nederland zich grote zor-
gen maakt over de positie van
de Moslem minderheid in Bul-
garije. De Nederlandse rege-
ring hoopt, dat Sofia zich zal
onthouden van optreden dat
het lot van deze minderheid
kan verslechteren.

Veroordeeld
In Zimbabwe is gisteren het
eerste vonnis geveld in het cor-
ruptieschandaal waarin leden
van de regering zijn verwik-
keld. Een rechtbank veroor-
deelde de voormalige ondermi-
nister van politieke zaken Fre-
derick Shava tot negen maan-
den wegens minachting van de
rechtbank. Shava kreeg ook
een boete van 150.000 Zimbab-
waanse dollar (circa 165.000
gulden) omdat hij twee auto's
had verkocht voor een te hoge
prijs.

Solzjenitsyn
De Bond van Sovjet-schrijvers
heeft besloten Alexander Solz-
jenitsynweer officieel toe te la-
ten tot de vakbond. Dit heeft
het weekblad van de bond, Li-
teratoernaja Gazeta, gisteren
gemeld. Solzjenitsyn werd be-
roemd met zijn boek deGoelag
Archipel en werd vanwege dit
boekwerk in 1969 uit de vak-
bond gezeten vijfjaar later het
land uitgewezen.

Sovjet-president Michaïl Gorbatsjov is gisteren begonnen aan een driedaags staatsbezoek
aan Frankrijk. De besprekingen in Parijs zijn onderdeel van zijn streven het Westen over te ha-
len tot het geven van hulp aan de zieltogende Sovjetrussische economie. Ook wil Gorbatsjov de
politieke steun van de westerse landen voor zijn visie op de toekomst van Europa. Eerder dit
jaar legde Gorbatsjov succesvolle bezoeken af aan Groot-Brittannië en de Bondsrepubliek. Mor-
gen heeft minister Van den Broek (Buitenlandse Zaken) in Straatsburg een ontmoeting met de
Russische president na afloop van diens rede in de Assemblee van de Raad van Europa. Foto:
President Frangois Mitterrand van Frankrijk temidden van Michaïl Gorbatsjov en zijn echtge-
note Raisa.
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._ ,In de Cramer-37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: abn 57.75.35.935
Fax: 045-739364

- ~
Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan-in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing. 'Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00uur 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'’ 0,95per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
__~,■ ,Reuze-Piccolo's worden geplaatstover lof 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 geen
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..
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

Wi, kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
met, 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.

i (Bron: Cebuco Summo Scanner) ,„ 599

'Personeel aangeboden=DAKDEKKERSBEDRIJF De Voor VAKBEKWAME bin-
Nok, voor al uw dakdek- nen-en buitenschilderwerk-
werkzaamheden, met de zaamheden: 045-210020.
langste schriftelijke garantie, piccolo's in het LimburgsBel voor vrijblijvende offerte. Dagblad zijn groot in RE-
Tel. 045-224459. SULTAAT! Bel: 045-719966.

■

Personeel gevraagd
Gevraagd op afroep, part-time

Dieplader chauffeur m/v
Soll. na tel. afspraak. Tel. 04490-48877.
MULDER GELEEN BV, Borrekuilstr. 102—Grand Hotel

" n»rt tim.vraagt part-time

nette kamermeisjes
tot 20 jaar. SoUicitat, na tel afraak met

mevr. Becks, tel. 045-713846.
Gevraagd enthousiaste

01 /f ii-Slager/Slagersleerling
met interesse voor de
u^rctmol/nrilWOrStmaKenj

Wie wil zijn vakkennis vergroten in onze ambachtelijke sla-
gerij. Interesse? Bel dan 04408-1245 kwaliteitslagerij J.

Pinckaers Dorpstraat 5 St. Geertruid.
EXpORT CONSULTANCY BUREAU B V zoekt een~ ",.Vertegenwoordiger

voor haar vestiging in SAOEDI ARABIE.
Leeftijd ca. 25 jaar. Technische kennis en commercieel
inzicht vereist. Brieven aan Postbus 29, 1620 AA Hoorn.

i ;«^.,..„~ r» ui^^iLimDUrgS Dagblad
vraaotVraagt

BeZOrgerS m/V
w k . *\. 1 V .Vcorbezorgwerkzaamhedentussen6en7uur sochtends

in HOLTUM en SITTARD

'"'" 30^7Soliï 15577
'ussen 8.30 en 17.00 uur.

HoenSbrOek
Het Dablad De Telegraaf

zoekt op korte termijn
LranrliHaat ho7nmQre/ctorc\Kandidaat bezorgers(sters)
h-,«~^r°°-

—— Gevraagd full-time
ApOthekerS-aSSiStente (M/V)

Voor Apotheek in Maastricht
Brieven o nr 81344 LD Postbus 3100 6401 DP Heerlentarieven o.nr. m J44 LU Postbus JIOO 6401 UH Heerlen.

Nieuw Gevr. BETONTIMMER-
Fcmrthnrr. Int LIEDEN VOF wed°. tel."°Jl Q45-416657 of 420584.

IWO tyeS Privehuis DONNA vraagt
zoekt medewerksters. 'Epe

p
u
7
k

7
"s'e' lnL °45"

Tel. 079-513082. <*'/■*■

Bouw- en architectenbureau Met spoed gevr. BETON-
GEHLEN-GANS B V TIMMERLUI, ijzervlechters,
Trichterweg 125, Brunssum metselploegen en stuca-
vr. voor Duitsland Ervaren d°°rs; Goed loon cri soa
timmerlieden, metselaars en voorzieningen. 045-426454.

fnn^eChlerS ,hfndlan9ers Leuke BUFFETJUFFROUWZe? ,^"')' Teu£- f^jr^J^TJ
Mönchengladbach. Tel. Lla.^Tso^ 53^74045-229529 of 229548. 04498 52150 Of 53474.

Club vraaot MEISJE Tpl KAPSTE" 9evr- zelfstkun.
045-244240 bon 241w' werk' Hairstyling TrudyHa^nenbrenggen9vry 592' Wiertz. 045-412010K'rade.

' MEISJES gevr. voor bar in
Gevr. BARDAMES. Aan- _elgiè, kost/logies vrij. 09-
-melden alle dagen tussen 32-11758129 na 14.00 u.
19.00-21.00 uur. Rijksweg
79, Stokkem-Dilsen. Voor direct gevr. WERK-

STUDENTE voor in de keu-
Moderne KAPSTER gevr. ken. Leeft. 18 tot 20 jr. J.Dames- en herenkapsalons Dicteren, Petit-Rest. Neer-
W. Fober, Brunssum. Tel. hem 34 Valkenburg. Tel.045-256223 04406-15404.
Gevr. serieuze jongeman Voor direct gevr. Jonge
als PART-TIME Hulp voor VROUW ca. 25 jr. voor in
20 u. p.w. op don./zat. en de ochtenduren van 7 tot 11.
ma. voor de verkoop bij Vis- Voor onderh. rest. etc. J.
specialist. Ervaring in vis- Dicteren Petit Rest., Neer-
branche niet noodzakelijk, hem 34, Valkenburg. Tel.
Tel. 04490-43352. 04406-15404.

Meisjes of huisvrouwen ge- Nette TAXICHAUFFEURS
vr. voor privé en ESCORT, gevr. voor dag- en nacht-
Br.o.nr. B-1335 LD, Postbus dienst. Heerenweg 267
3100,6401 dpHeerlen. Heerlen.
Gevr- BEZORGER v.d. CHAUFFEUR v. internatio-
Volkskrant wijk Treebeek naai vervoer combinatie of
17-7 t/m 4-9 tel na 18.00 uur trekker. 045-320536.
045-255437.

n/cDi-MCMoxc— K «_, _.' _
bijverdienste aangeb. Te huur gevraagd
voor actieve heer,omg.;iHeerlen en Kerkrade, i.b.v. Te h. gevr. voor personeel
auto. Br. met tel. o.nr. B- van bedrijf: woning of ruim
1337, LD, Postbus 3100, appartement in HEERLEN
6401 DP Heerlen. of omg. 045-727342.. . _

Onroerend goed te huur aangeboden

'"Opslag cq Bedrijfsruimte
Ca 500 m2. omgeving Heerlen. Inl. 045-226985.

Circa 80 m 2MAGAZIJN- HEERLEN: te huur Sittar-
RUIMTE in centrum Hoens- derweg/Grasbroekerweg,
broek met eigen oprit appartement. Ind. woonka-
’350,- per mnd. Inl. 0450- mer, keuken, balkon, badk.,
214509. 1 of 2 slaapk., berging. Inl.
, _ ~..„.

_. Tel. 04490-43275._J5h""y"e5m- kAMERS Tel' Te h. 1 pers. gemeub. ZIT-045-226565. KAMER met aparte slpk.,
Te hcomD| WOning met ga- gez. keuken, w.c, douche,"' Gunstia al ___ri aan f 500 - all-in excl f 500 -
de9e' KAALHEIDERSTEEN- borg. Te bevr. Hommerter-
WEG Huurpr ad ’ 850 - p weg 86, Hoensbroek, van di..I
mnd. Tel. 045-410500. t/m za. v. 9.00 tot 18.00 uur.- - —: „ .-^ ■::!■::Onroerend goed te koop aangeboden
—; "

Upprlpn .
nnril
,„„,,' nn ,„ __

Heden OPEN HUIS!! van 16.00-19.00 uur.. Adres: Schandelerboord 5
lnd-: kelder,rulme hal woonk. met parketvloer serrekeuk..... "Jt installatie badk., 3 slpks, 9rotezoWer. Pr.

’ 95.000,-k.k. Inl. Stienstra Makelaardij BV. 045-712255.— — —r^——— —-Snel en 9oed uw ,u »"'} een huis kopen?
hl IÏQ VPrknnpn? U wilt Uw huis verkopen?MUI& verKUptJll . Vraag vrijblijvend info.
Jos Storms Onr. Goed. Onr HOPH„ Past- y°nc/k?n£r- tt " »ucu

Geleen. Tel. 04490-42550. maatSChaDDÜ'""wv" lc*Kh"J
Geen VerkOOD'JaCStPi1~ J -^r' w"" ,Jlc?l

Geen KOSten Verzekeringen - finan-;— cienngen - hypotheken.
Te koop halfvrijst. kleinere Schelsberg 132, Heerlen.
WONING. Woonk. keuk. 2 Tel. 045-721866.
s^ks Accasiastr 11 Kerk- GELEEN Marisstraat 33,adf- pr- &?\- f 39.500 - k.k. halfvrijstaand woonhuismet'eJ tfl»if a£nr M^! 9as"^' be*a"ae uit: ruimebez. na tel. afspr. 045- woonkamer ruimp hptpnpi-I
410500 of 045-418163. Sn met liken inlt.
Tek. app. te SITTARD. Ind.: mcl. apparatuur, bijkeuken,
voortuin, kl. hal, woonk. met provisiekelder en hobbykei-
open keuken, bar, douche, der, 4 slaapkamers, douche,
wc, 2 slpks., berghok, kl. L- ged. dubbele beglazing, ga-
vorm. tuin en stal. Pr.n.o.t.k. rage, tuin met veel privacy,
Bellen na 17.00 uur 04490- Koopprijs ’135.000,- k.k.
24409. Tel. 04490-41848 na 18 uur

Kamers aangeboden/gevraagd
Te huur KAMER in natuur- HEERLEN-centrum mooie

ffi^S °P GeuL ïïR^&kd"'
Bouwmaterialen

kanteldeuren, roideu- damoiseaux Heerlenver-1
ren, sectiedeuren met of koopt en verhuurt meer dan
zonder afstandsbediening in u denkt! (Verhuur zonder
23 maten direkt leverbaar, borg). Tel.045-411930.2
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor Als u ons voor 12 uur's mor-
alle soorten garagedeuren gens belt, staat uw PICCO-
compl. met zender voor uw LO de volgende dag al in het
auto Fa. Straten Eijkskens- Limburgs Dagblad. Tel. 045-
weg 18, Geulle. 043-641044 719966.

Reparaties1
TV DEFECT 9 TV/VIDEO re tic Zonder' v "-"-' "-^ > ■ voorriikosten Göraens TelWij bieden U: 'Gratis halen 314^2 C3°r9enS' 'eL

en brengen "Gratis leentoe-:istel 'Prijsopgave vooraf. Voor al uw koelkast- en
Audio Video Centr. Heerlen. DIEPVRIESREPARATIES.

Tel. 045-728130. Vroko,045-441566/461658.'.„,„„.. . _-__♦„,,..Winkel & Kantoor
T. .. foi||iCComont' e KOOP Ult tailllSSement
Brandkasten ’ 695,-, papiervernietiger ’ 395,-

bureaus vanaf ’ 95,-, bureaustoelen vanaf ’40,-,"dossierkasten vanaf ’ 150,-, materiaalkasten vanaf ’35,-,,
ladenblokken vanaf ’ 150,-, diverse tafels vanaf ’ 30,-,

magazijnstellingenv.a. ’ 75,- Nieuwe Altrex 8 meter lange
schuifbare aluminium laders ’ 395,-betontrilnaalden met
omvormer ’ 375,- stroomkasten 220 380 63 amp ’ 375,-
betonijzerknipmachmes ’ 1.250,- betomjzerbuigmachine
/ 9°°'" waterwa9ens ’ 500,- Olivetti typmachines ’ 245,-

D/<N^l^rv,«»»+ L/";^r%«l /ICAnOCKimarT - rxISSGI 4oA
Uoorlon C\A C7001/10■110011011 UH-O" / d.O I H-tC

Openingstijden ied. dag van 9.30 tot 19.00 uur
Zaterdag 10.00 to 16.00uur,—(Ïpl<l7akpnUeiQZaKen

SPMRBRIEFBEURS Eind- Met een PICCOLO in heihoven' 040-457080, (tus- Limburgs Dagblad raakt u
sentijdse) verzilvering, uw oude spulletjes 't snelsthoogste waarde, discreet kwiit Piccolo's doen vaak
COn,aHn," 9ra,irl 9°e

hd, Vi6S wonderen00'"^ nÏÏIvoor daarna. Boschdijk 363. Tel. 045-719966.

Bedrijven/Transacties

%2£SiïT*iï!& r et
h

een pn,cch?h° In, het
’250,-; 3/8 ’300,-; Pana- _^ oude%ouNetiesson,c tel.beantw. met afst. ~„::. olXm^hL 1!bed. vanaf ’195,-. mfo ,^'lLfJ^coloU°!n vaak,
Sl^ - yr^19£"

. ._ ~ _ÉiiLandbouw enVeeteelt■Te koop aangeboden aluminium
K\A/PPkkfl<s.IWVeeKKdb

2? „ mtr 045.22698516
T_ h,„,r ..__.K.H.nTe huur aangeboden

Kweekkas metverkoopruimte.
Totale opp. 450 m2. Inl. 045-323685

Uit VOORRAAD leverbaar: Jonge HENNEN te k even-
njeuwe en gebrujkle mach

_
een| mestkuikens, regelm.

voor speciale prijzen. Dikke leverb. Vaesrade 43, Nuth.7plastic drinkbakken en voet- Tel. 045-241284.
baden met en zonder vlotter ie kooD Gloednieuwe ZF-180/1800 ltr. Lely rotorkop- TOR trekkifWol 7211 en"QO^^^eaWr^ers g« ongekend fa-f 7h°° r̂ "Jsl-£uh
en' ge prijs. Collé Nusterweg 90%&s" ! erAig" Sittard. Tel.04490-19989Q.,

aardappelvoorraadrooiers.
9

Van maandag t/m vrijdag,
A||e vas,e ,and cu|tj. vana3otot ,£____,. k

J
untaü

vatoren. Veewagens 2-4 uw PICCOLO telefonisch
koeien en 6-8 koeien tan- opgeven. Tel.045-719966.brdem as. Perfect weideblo-

KL
,

NcTMFeTters. Div^ kunstmeststroo- 10 Gebr KUNSTMEST-
'ers- 1"2-3 schaar ploegen. STROOIERS, o.a. Vicon en
Weidehekken 3/5 m. gegal- Amazone van 300 tot 1000
vaniseerd. Opgelet nu weer ltr. 15 gebr. sproeimachines,
uit voorraad leverbaar: voe- o.a. Douven, Hardi, Tecno-
derdrinkbakken op wielen ma, Amazone. TegensHar-LP
gegalvaniseerd 4/5/6 m. ook <* boomgaardspuit. Collé
voor hefinrichting. Tevens Nusterweg 90 Sittard. Tel.
automatische voederbakken 04490-19980.
voor kalveren in weide bij te Te k. PONY Vosmerrie, ca.

J^anKs 136'l36' . knoermaki»/ 9!dln W9O-35C10 5?2524'"e", w^au oouo qt d^o,. 19, Simpelveld.045-443732,
TUINBONEN, spitskool, Een PICCOLO in hetLim-'koolrabi en nieuwe aardap- burgs Dagblad helpt uop:pelen. G. van Laar, Heerier- weg naar snel succes Bel-weg 23, Voerendaal. 045-719966

a,,w,_AUTO s
7T~T~\ -. ', . 7- 7.Unieke Zweedse vinding!!

np7nnrlhpirkkl iQqpnUÖZOnaneiaSKUSSen
Uw definitieve steun om uw rug te ontlasten.

Zes verschillende instelmogelijkheden.
Overal te gebruiken, voor auto en kantoor.

i■ ff^* _|^^_| _f*^__mf ■ I __y I W
Bv_ W^. \S B V■ " _____B^ " "

mrmi
~~—j ~ "

AUTO Landgraaf
biedt aan jonge occassions met 12 mnd. garantie, gratis

afleverings-beurt en motor keurings-rapport.
* HOGE INRUILPRIJZEN

* GARANTIE IN EIGEN WERKPLAATS
* EIGEN SERVICE DIENST

u \?Nf E;PISCRCTE
HFINA2KNGMa t/m Zaterdag geopend van 9 30-18.00 uur

Kom vrijblijvend kijken en vergelijken op ons
verkoopterrem en in onze showroom

AUTO ND
TGRAAI: l^^PJ^76 Heerlen'

el. Ü4b-4^4^bo/4^4^.i

Piot Ciftw^oi-riaiöinycar,
Panda 750 L, '86, kl. rood

’ 8.900,-; Panda 750 L '87

’ 10.500,-; Panda 750L'87,
’ 8.000,-; Panda 750 CL'B7

’ 9.900,-; Panda 750 CL'BB
f 10.900,-; Panda 1000 CL
87 ’ 10.900,-; Panda 1000

CL'BB’ 11.900,-. Fiat Sitty-
car □,-- Kpnnpriu<;innpl

o
ca'' "s. Kenneaysingei

8-12 Sittard.04490-17544.,
»/i_k<--/j_„ oon ClMerCedeS <dóö b
bwj. 8-'B6, pr.n.o.t.k. kl. wit.

Event. mr. kleinere auto
mog. Tel. 045-455888.2

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
pcufiFnT "r aa '«g i_

hj;,_ ",?;',„Sl" n_l woil(e^d ESCORT 13 L£ "°l"Jn3„JWJ-82, zeer^moo praat.
K -' Arls o-au. ei. U4/4Ö-
2220 b.g.g. 04744-1981.
Te k. LANDROVER diesel,
bwj. '77, korte uitv., APK-
gek., ’ 2.950,- 045-210435.
Je k qevr AUTO'S en be-
driifsauto's Schade of de-
fect geen bezwaar Tel
045-720200.

50664.

"X 9^&
210565. "
Te k. bmw 323 ibwj.'80,25
5e5r„il?00i-!7!®t-v®ei^xtra's
/ 5-95p.-°4490-26843 tus-
sen 17.00 en 18.00 uur.
Te koop BMW 323i, eind'798
m. extra's ’ 6.500,-. Inr. evt.
Tel. 045-316940.
Citropn axfi -k 1 'rr ip

eig kl rood inwst

’ 5; 750 ; 04492-3234. ''Te koop CITROEN 2CV6

/S'ooo'-'tS 045273M8'"S^l-43
Te k. citroen bx u re,
bwi '88 iza qt mpt riiu°w^ Tel 045-326743
Mooie DAIHATSU Charade
XO, 4-drs., bwj. '80, pr.

’ 1.300,-. Tel. 045-422610.
Direct contant geid voor.v^fffl 1980Ta..
045 414372 ook s avonds.
Tek. Bova WINKELWAGEN
i.z.g.st., pr. ’4.000,-. Tel.
045-414372
-|e klas OCCASIONS: Ford
Sierra 2L combi, 1988; Opel
Kadett 1300LS 5 drs 1987
Opel Kadett 1300 LS 3 drs
igB6; VW Polo 1986; Mazda
323 LX 1986; Mazda 626
GLX 1983; Seat Ronda
1500 GLX 1986; Citroen Vi-
sa voo trs, 1986; Auto-a

et Bova9;garantieAPK'keuringsstation. Garage

°' 'NUtn'lei-^^'^|"'
Te koop aangeboden FIAT
Van 127 D, '82, defecte mo-
tor. Inl. 045-226985.
Te koop Fiat UNO 45, bwj.
27-3-'B7, veel extra's. Te.
04490-75386, na 16.00 uur

e.■„^ en cST_gï^gS8- &T
04490-45452

65-

"ÏÏiïl^"P%
Te k. Ford FIESTA t.'Bo,
APK aek '90 Pr f2600-
Tei 045-210909 n£fis"v
metrood 7 n <;tme

2r^'. 04492-3234
Ford SIERRA 1,6 L '83, kl.
grijs, 5-drs, i.g.st. ’ 7.750,-.
04492-3234.
a, rt»m_ti- g-_ncmpDm00I'^ ford
20CL kl wit ca. 75.000km,

S^^f
prijs, inruil mogl Autobedrijf
Boschker, Heerlerweg 67
Voerendaal. 045-751605.
Te k. Ford TAUNUS weg.o-9'
vercompl. APK 2-5-'9O

’ 500,-. 045-259781.
Part b aan FORD Sierra 1 8b? 85^e?g krr?
pr. ’ 12.750,- 045-442125.
Ford FËSTA 1100 S bwj. 5-
'f». K e-'M als nw. pr.

’ 3.650,-. 045-319328.
FORD Fiesta, zeer mooi, m.
APK, vr.pr. ’1.550,-.Heer-uinlerwég 7§ VoVenda'al.

Ford ESCORT 1300 LTe k. Ford ESCORT 1300 L
APK, bwj 79, pr. ’ 1.250,-.

wo-/^oo/o."Ford TAUNUS 2300, bwj.
'77, alu. vlgn, stereo, veleG
access. vr. pr. ’1.400,-. Te
bevr. tel. 045-422740.
ESCORT XR3 184 65 000
km Tel 045-257602
Te k. HONDA Prelude au-
l°m- schuifd., '80, i.z g.it,
ApKgo /-, 75

0 _ aTe.'
045-323178'Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop Honda ACCORD 4-
d 5 d80 APK 6., 90
mooi uitz. en pr. lopen

’ 2.350,-. 04490-10246.
An . c -~ Q —r—_fUA 105 ü_-°4,

n
le ?,g'

fA n&^.^SSL km'
J 4.000,-. 045-420650.
Te k. MERCEDES 200, bwj.
'77, LPG, bijzonder mooi,
i 4 000 - 04492-3234j 4.uuu, U44t^ j^4.

n opdracht van cliënt te
kooP: MERCEDES 190 E,
aut., bwj. '84, schuifdak,
centr.v., stereo, elec. ramen,
blauw/grijsmet. Te bezicht.:
Keerberg 90, Voerendaal.2
Te k. MERCEDES 190 E
automatic, bwj. '83, kl. wit,
verl. model, met veel
access. Te bevr. Eindstr. 27,
Schinveld. Tel. 045-255443.
Tp _ MFRPFnpq ion n>h? PlaatsSï'bw?' 'S
verlaagd, sportvelgen,
schujfd9ak. Tel. 045-255027.
Te k. MITSUBISHI Galant,

tol?" arf' f i tnn °'ti
««f;» ' '"'wo'^-3' '»■

Nissan SILVIA '81, kl. grijs, i.
z-3sl f 3.750,-. 04492-
3234-
Te koop Datsun CHERRY

%6%-^"' * '
Opel REKORD 2.0 S '84, kl.

f^so^ê^r 31

Tek. ASCONA bwj.76, vr.pr
/1000b^.Hoofdstr-2>

oens roe^Te k. Ope KADETT 1.2 LS,
5-drs., okt. 85, ’ 14.750,-.
T_'£str-' Heerlen, na
1800 uur-
Tek. Opel MANTA 2.0 S, i.z.
9-st., bwj. '76, APK 4-'9O, kl.
wit. Tel. 045-221482.
Te k. Opel KADETT D, bwj.
198°- 4 dfS- blauwmet■73' Spaubeek'

°Pel kadett i2n hb, bwj.
80 wit APK 2-90, mooi, vr.
pr. ’ 3.750,-. 045-319328.
Tp knnn nnpi Mnw7A -, nI, f°^onP a,?n u m,'h't°o'c3Bu^l(^ M^

00 rs So°' a
". "^ n „.-^KA^TT

f 045-727744.y ' '
'P®lf. tr^.°%°P 9a|. Ahk

■*fs Opel 2 ltr 79 APK
' -. T,,.^-^ ,--„e koop Opel KADETT 12S,

Dwl- 84. schadevrij. Verk. in.
Pas gekeurd

/ 7.950,-. Info. 045-223754.
Te koop Opel KADETT 13
S, bwj. '87, mr. mog. Dr. M L
Kinglaan 133 Hoensbroek.
Te koop peugeot 305
Break bwj83 grijS kent
Tel. 045-220580.
RENAULT 25 GTX 2 2i '84
k bauw t
’l2 750 04492-3234=—; '~.,., „ _. '-——Te k. RENAULT 18 GLS

SPt^'oS&Ïbs90 27465'
RENAULT 14 '79, APK okt.
'89 /400'- Tel- 045-320843e k RENAULT 5 TS, bwj.
'80, APK 10-'B9, kl. blauw,

s^oo^Tki.Tet.
oo^-^?6^ /500a-
Te koop Talbot SOLARA 1.6
GTL, 5-bak,'Bo, APK 4-'9O,
’1.850,-. 04490-23519.

ëHP^?^
79.000 km, benz. verbr. lop
17, APK 5-'9O, werkelijk i.st

161*043-43182T' f I'9s°'"'
-r-.^,--. '—Te k. TOYOTA Sportwagon

deluxe' bwi- '77- APK
7-'9O, ’ 950,-na 15 uur Vin-
kenstr. 77 Hrl-Heksenberg.
Te k vw kever gedeeit.
gerest, en uitgeb., pr.

’ 1-200,-. Tel. 04455-1227.
Te koop VW GOLF LS type

APK juni '90, ’ 1.850,-.
Tel. 045-720951.
Tek. VW DERBY, bwj.'79, i.
z.g.st. APK-gek. tot 11-90.Jn?. m» Pr ’ 1.650,, Tel.
045-215554.
VOLVO 740 GLE aut. '85
}e e^ kt gnjs i.nw.st.

’ 19.750,-. 04492-3234.
VOLVO 760 GLE aut. '82, kl.

' airco- i.z.g.st.

’ 13.750,-. 04492-3234.
VOLVO 345 GL '81, kl. ko-

’4 250-föiM-azÜ'Te k VOLVO 244 GL, eind
7°'' APK, als nw. Tel.
04490-36860.
VOLVO 343 type '80 (scha-
ke|) ApK tm juni '90,
’1.850,-. Tel. 045-720951.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joolten, Scharnerweg| Maastricht 043-634978~ '~Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook's-avonds.

Te k. VOLVO 244 DL bwj.
'80, APK, LPG, trekh. vr.pr.

’ 3.750,-. Inr. kleinere mog..
Tel. 045-227068.
Te k. zeer mooie Ford ES-
CORT 1.6 GL Stationcar
'82; prachtige BMW 31682;
Peugeot 305 GL break '82;
Mitsubishi Galant GLX '81;
Opel Kadett 12S Stationcar
'81; Bernhardstr. 12, Mun-
stergeleen (ook zond, open)
AUTO"S. Hallo opgelet! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
WETZELS Auto's. Porsche
911 cabriolet '83; Porsche
911 SC '80; Porsche 944 a-
mer. uitv. '83; Mercedes 450
SL autom. '79; Mercedes
230 E autom. '86 '86; Mer-
cedes 200 benzini '87; Mer-
cedes 206 E automaat '85;
Mercedes 500 SE '84; Mer-
cedes 280 SE '85; Merce-
des 260 SE '86; Mercedes
300 D oud type '85; Merce-
des 300 D nw type autom.
'85; Mercedes 380 SEL '84;
Mercedes 200 TD '86; Mer-
cedes 190 E 2.3 autom. '86;
Mercedes 190 D '86; Mer-
cedes 280 CE autom. '79;
Mitsubishi Pajero 2.3 TD
'84; Lincoln Continental '80;
Opel Kadett GSI cabriolet
'89; Golf GTI 16V '88; BMW
323 i C 1'85 '86; BMW 316/
318 i/316 '81 '82 '85; BMW
525iautom. '85; BMW 524
TD '85; Volvo 780 Pertone
'87. Industriestraat 35, Sit-
tard. Tel. 04490-10655.
Te k. zeer mooie Ford
SIERRA 1.8 Laser T, 5-drs.,
bwj. '85; Fiat Ritmo 70, i.z.g.
st. '84. Gunst, prijs. Bern-
hardstr. 12, Munstergeleen.
SEAT Dealer A CJi Jfiug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.5 GLX '86 '87 en '88;
Seat Ibiza 1.2 GL '85, '86,
'87 en '88; Seat Ibiza Playa
'86; Seat Ronda 1.7 GL D
'87 en '85; Seat Ronda 1.5
GLX '84 en'B7; Seat Malaga
1.5 GL '88; Seat Malaga 1.2
GLX '86; Seat Malaga 1.2 L
'88; Seat Malaga 1.5 SKI
'88; Seat Bestel '88; Seat Ibi
za 1.2 XI '89; Subaru 1300
'80; Talbot Solara 1.6 GLS
'81; Mazda 1300 '76; Mazda
323 '81 en '79; Lada 2105
GL '82; Fiat 127 '80; Fiat
Ritmo D '80; Austin Allegro
'78; Sunbeam 1000 '79;
Saab 99 '76; Datsun 120 V
'79; VW Passat '81; Citroen
Visa '79; Fiat Ritmo '79;
Ford Fi ësta '78; Opel Kadett
city '79; Fiat Panda '85; Vol-
vo 340 automaat '83; Audi
100 '81. Seat Ronda 1.2 L
'87, VW Golf '80, Opel Cor-
sa '86, Opel Kadett '80,
BMW 320 '79, Mitsubishi
Saporro '81; Inruil en financ.
mogel. Donderdags
koopavond
Wij betalen de hoogste
PRIJS voor uw auto mét vrij-
waring bewijs. Bel. 045-
-462441.
Lucar Autobedrijf Kerkrade.
Voor betaalbare betere
OCCASIONS! Volvo 740
Turbo '87 blauwmetalic.
Volvo 760 GLE autom. ant-
raciet, leren bekleding, alle
access. '85. Mercedes 230
E antraciet '87 autom. Mer-
cedes 190 E '85 wit, BBS
uitbouw, alle access. ver-
laagd enz. Golf Cabriolet '82
roodmetalic. Golf Cabriolet
'87 antraciet. Escort Cabrio-
let '84, rood, Golf GTI '84,
zilver. Jeep Toyota Land
cruiser type '86 blauwme-
tallic. BMW 525 i '84, blauw-
metalic. BMW 316/318 '85,
blauw. Triumph sportwagen
TR 6 '75, bordeaux-rood
met zomer- en winterkap,
zeldz. mooi. Ascona 5 c '79/
'82/'B6/'B7 automaat. Re-
nault R5turbo GT type '87
alle access. Koopje. Kadett
GSI uitvoering t.'BB, rood
24.000 km. gelopen
’19.750,-. Porsche 924
rood motorisch 100 %
’9.750,-. BMW 635 CSI
coupé goudkleur ’11.750,-
-ruilmotor. BMW 635 CSI an-
traciet '83, iets aparts
’35.000,-. Corvette sportw.
Targa zwart. Nissan Cherry
'82, rood ’ 4.750,-. Golf '81
rood/ zwart ’ 3.750,-. Derby
Golf'Bl ’3.750,-. BMW 318
'82, rood ruilmotor ’ 7.750,-.
Golf diesel '85 rood. Escort
'85 diesel rood. R5Turbo
'83 wit ’ 8.750,-. Fuego '82
GTX blauwmetalic, leren
bekl. alu. velgen, duurste
uitv. Nissan Micro '85,
groenmetal. koopje

’ 7.750,-. Subaru coupé '88
zilver, nw.st. Honda Civic 4x
'80/'B5 v.a. ’ 1.750,-. Jeep
Rancho '84, zilver, gas, Ma-
trax. Opel Kadett 4x '80/ '87
v.a. ’2.250,-. Hoge inruil-
prijzen!. Garantie v.a. 6
mnd. tot 2 jaar. Lucar Auto-
bedrijf. Holzstr. 67, Kerkrade
Tel. 045-456963.

Opel KADETT autom. 1982,
Ford Fiesta 1100 1982,
Mazda 626 hardtop 1979,
Toyota Celica gas 1979. Inr.
mog. Gar. John Osojnik
Tripstr. 24 Eygelshoven.
Tel. 045-460734.
AMX sport '80 ’5.750,-;
Opel Commodore '80

’ 4.250,-; Ford Granada 2,3
'80 ’ 1.750,-; Ford Granada
GL '80 ’ 2.750,-; BMW 320
'78 ’2.750,-; BMW 316 '76
’1.500,-; Volvo 340 '78
’750,-; Opel Rekord '80
’2.750,-; Volvo 240 '78
’1.250,-; Volvo 343 '81

’ 4.500,-. Oirsbeker 27
Oirsbeek. 04492-3582.
BMW 316; BMW 1502; Golf
D'7B; Fiesta 13 S; Fiesta 11
S; Mini '79; Kadett '79-80-
-'B2-'B3, APK. 04499-3398.
MITSUBISHI Galant '80
’2.400,-; VW Golf D '79

’ 3.900,-; Honda Prelude
'80 ’5.200,-; Honda Civic
'81 ’ 3.400,-; Renault 5 GL
'81 ’ 2.700,-; Datsun Cherry
'79 ’1.500,-; Ford Escort
'79 ’1.750,-; Toyota Co-
rolla '78 ’1.100,-. Oude
Landgraaf 101 Schaesberg-
Landgraaf. 045-311078.
Opel Kadett Caravan diesel
5-drs '87; Kadett 1200 '85;
Ford Escort 1600 CL '86;
Ford Escort 1100 Bravo '86
en '85; Ford Scorpio 2.0 iGL
'85; Ford Sierra 1600 4-drs.
'86; Ford Sierra 1600 3-drs,
LPG, '85; BMW 316 5-drs.,
5 versn. '86; 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.
Math KOENEN biedt te koop
aan: 25 tot 50 auto's van
’5OO,- tot ’3.000,-. Alle
auto's APK. Handelsweg 12
Susteren. Geop. di. t/m za.
v. 09.00-18.00 u. Tel. 3398.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan. Let op nu speciale
vakantie-aanbiedingen gel-
dig t/m 5-7-'B9: Opel Manta
2.0 GTE bruinmet. '83; Opel
Kadett 1.2LS groenmet. '85;
Kadett GTE wit '83; Kadett
1.6 SR blauwmet. '82; Ford
Siërra 1.8 L Laser 5-drs.
rookzilvermet. '86; Siërra
2.0 blauwmet. 5-drs LPG
'85; Sierra KR 4i roodmetal.
div. extra's '83; Escort XR3
blauwmet. '82; Granada 2.0
L 4-drs. i.z.g.st. blauw '80

’ 2.500,-; VW Golf GTI div.
extra's type '81 ’7.900,-;
Toyota Corolla 1.3 DX Lift-
back blauw '80 ’ 2.900,-;
Toyota Starlet DX 5-drs. zil-
vermet., '79 ’ 2.750,-; BMW
320 6-cyl. i.z.g.st. div. ex-
tra's ’2.750,-. Inr. gar. fi-
nanc. mogelijk. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski, Kant-
straat 48 Übach o. Worms-
Landgraaf Tel. 045-326016.
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-
en SCHADEAUTO'S tevens
gratis ophalen tev. RDW
vrijw. bew. C. Korter 045-
-751807.
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.

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

Bosal uitlaatpotten en pijpen,
montagedelen (gealuminiseerd)

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

\^gP BV

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

Goede gebruikte onder- 7" _~~
delen voor alle types van Aanhangwagens
alle merken. ROBBY'S - ~~
auto-onderd. 045-224123. NJC DaSSen
Gebruikte en nieuwe ON- Kerkrade
DERDELEN v. jonge scha- 045-455088 - 452501
de-auto's, Deumens Haef- -—. , _
land 20 Bruns. 045-254482. Motoren

ILSf-^SSS1 ££ Ra? Te koop KAWASAKI Z440
?o, üïi InH to n£ '83' iz 9-st- 23000km- P^-SSeat of A|fa sud Te| 045.

Q{ k b
y

||en 5 64'^'Q^ 045-228801.
BMW MOTOR 318 m^ versn Te k aangeb HONDA 750a

(
k>l- 8,3?00' Magna shopper, ’2.000,--’1.200, 045-443849 Irm- ond

a
er njeu^ 'n(s Te jstr. 57 Simpelveld. 04406-12289.

(Brom)fietsen
LAZER MX-3 van ’185,-
-nu ’ 165,- Integraal helmen
v.a. ’ 99,-. Jet-helm v.a.

’ 85,-. Bromfietsspecialist
Math Salden, Limbricht.
Vespa PK 50 BROMSCOO-
TER, Coca Cola Lomited
Edition met vele gratis ac-
cessoires ’ 3.385,-. Brom-
fietsspecialist Math Salden,
Limbricht.
Voor uw (kinder)fiets, brom-
fiets en reparatie, fa. H.
PLAS & Zn., Schildstr. 36,
Treebeek-Brunssum, Mau-
ritsweg 52, Stem.
Te k. gebruikte PUCH Ma-
xi's en Zundapp. Tevens me-
n verkoop gebruikte brom-
fietsen en onderdelen.
Maasstr. 3, Beersdal-Heer-
len. Tel. 045-725309.
Div. gebr. RACEFIETSEN
en overjarige fietsen. Gebr.
Vespa Ciao snor en Puch
Maxi. Bert Rekers, Willem-
str. 85 Heerlen 045-726840
PEUGEOT 103, bromfiets
’ll5,- opa-omafiets, kin-
derfiets. 045-257371.
Te koop RENFIETS Jan
Raas, 10 versn., 61 cm. Tel.
045-726520.
Te koop 2 HERENFIETSEN
met trommelremmen. Tel.
045-420907.
Te koop VESPA m. sterw. z.
g.a.n. Kerkstr. 30 Bom, na
17.00 uur.

HUWELIJK [
Sylvia Jansen en I

Theo van Bentum. m
Proficiat je moeder, Hafll
Linda, Jolanda, Jermainj

Proficiat

Pap

___^___L___£______r___ri_B*<SßßßH__r ■

■ tl
Bij het zien van Abrahêj.

Mam, Patricia, Brigitte!
Peter, Nicolle, Robert*_ _ _ _ _it

Te koop SCOOTER, Vefj
XL 50. Tel. 045-257090J]
Piccolo's in het Limbii'
Dagblad zijn groot in Jl
SULTAAT! Bel: 045-7199!'

Watersport
KAJÜT-Hausboot, T_l
ran, 7.5 meter, Innenb*
M., 115 PS, Stehhöhe, ï
lette usw., Trailer. Tel. \49-2405-92367.

Vakantie en Rekreatie
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt

EUROPCAR (
reeds vanaf ’ 900,- per week. i

Nu nog mogelijkheden voor het hoogseizoen. ]
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202. 1
MAKREELVISSEN op zee, VAKANTIEWONING in fga met een van onze snelle Eifel en Belg. Ardennen!}
kotters mee uit Stellendam, pers. ideaal wandelgdfj
Mijntje Junior en Senoir. Tel. surfen en zeilen ml. f01879-3359. 4924827276.
Te huur in bosachtige omg. KANOVAREN in Arden!'
4-6 pers. ZOMERHUISJES ’37,50 mcl. bus en m-
en stacarvans. Vrij ponyrij- Elke zaterdag vertrek T
den en zwemmen. Tel. Maastricht. Bel Edad R*|i
05246-1229, Gramsbergen- 078-179777. 1
Overijssel. TEXEL te h. luxe 4/6^p4'
EIFEL/Moesel/Saarland te stacaravans d/wc/tv. I'
h. li/aug.
luxe 6-pers. stacaravans d/ vrij. 11-8 t/m 25-8 fs\wc/tv op vakantieparken juli/ 18-8 t/m 1-9 ’ 898 -, 31<
aug vrij. 12-8 t/m 26-8 sept. ’ 795,-. Herfstvakalj
’998,-, 19-8 t/m 1-9 ’ 375,- pw. Keyman Rdfl’898,-. 3 wk sept ’795,-. Rhenen. Tel. 08376-14'lj
Herfstvak. ’ 375,-p.w. 14130
Tp|yrSB376Rl4lll/14R130nen- ZEELAND Nieuw-Vliet *Tel. 08376-14121/14130 |uxe 6.pcr

_
stacaravan s

SPANJE Lloret De Mar/Bla- wc/tv. 600 m van zee juli*
nes, Callela/Salou te h. juli/ vrij. 12-8 t/m 26-8 /9n'aug. 4/6 pers. appartemen- 19-8 t/m 2-9 ’898,-, 3J,
ten/hotelkamers. Buspendel sept. ’ 698,-. Herfstvak*}1

’ 195,- p.p. Keyman Reizen ’350,- p.w. Keyman Re*|}
Rhenen. Tel.l 08376-14121/ Rhenen. Tel. 08376-141!
14130. 14130 ,

Caravans/Kamperen
Nieuwe TOERCARAVANS Inkoop, verkoop, verhul*»
te huur mcl. voortent, koel- onderhoud van cara^kast, kachel, en verzekering. Bartels Caravanning, J
Bartels Caravaning, Hom- Dealer van Caravelair, m
merterweg 256, Amstenrade te en Eccles caravans. _j
Tel. 04492-1870. plm. 50 gebruikte toefljij
._' „' . ~,„ vans in alle prijsklaS_i
JAARSTALLING (afgeslo- BARTELS Caravan*
ten) voor caravans, boten Hommerterweg 256, 'e.d. te Sittard, ’ 150,- plus stenrade. Tel. 04492-I'r
BTW. Tel. 04492-2601. Donderdag koopavond!
Te k. 6-pers. BUNGALOW- Te koop VOUWWA«'
TENT.Walker en div. toebeh met keuken, i.g.st Indult

’ 1.600,- 04492-3181. str. 39 Kerkrade-West^J
Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naaT

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box i

Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte heb&l[
50 c/m

06-320.323.01
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar|
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 50 d'

06-320.330.03 J
Rini met haar sexy vriendinnetjes bij:

Madame Butterfly
en nog 6 andere superstars in onze champagneD*]'

Geopend va. 17.00 uur. Hommert 24, Vaesradg>(
Echte sex kent geen tijd <

River-Side-Club
5 meisjes ontvangen u in een sexy sfeer. E9afslagjj |
Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak 100 m. voorbij cai" <

Maasterp. Ópen ma t/m vr van 14.00 tot 2.00 V- t
Tel. 04755-1854. ;}

Gezellig flirten en... (Geinig hè!)

Flirt-Box 06-320.330.0!'
Club Pin Upj

met mooie sexy pin-up girls, en excl. service. Pr. He^m
laan 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend vafjt

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

charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hot^f
Tel. 045-311895.

<*06-06-06-06 Escortservice Play-ö'J
320.320.05....P0ur toi 045-352420/;E
320.320.28.... Lesbi - .

328 320.320.68..5tandje 68 l\/| O n \
320.322.30....Heat line IVICUI |,
320.324.00....Pervers t

320.324.01....50ft r^ ~320.324.02. Potten OOnneCllO't320.324.03....Live t320.324.05....Live hot q,nq9, 14 ij,
320.325.02....Heet 06-320.324.14

320.325.03....Macaber
so et. p.m. Pb 157, zvoort. Men meet M^

SeX ROyal Judith,paslB, geef')
06. nr. voor 50 cent p.m. IOSÜPPiq
320.320.24. haar privéïmWi- *-"-~*t-^' 06-320.324.35 -50 dl' I

Escortservice all-in Kom ook aan je trekkej j
n/ICOOC-lfH Judith's stiekeme Oji
U4O-O^D I y I gesprekken.. 06-320^»

Voor Piccolo's zie verder pagina 8



Weekstaat
4 y°enen guldens) verschilMr^TIVA tov-J'SSd 3 Juli 89 26 Jun' 899°Uj ,r 27.608,3
ll_^ *kingsrechten inSan, 1.518,3 -12,0
4fcu'svePositie in IMF 1.471,3 -43,8
IVrJ.. 11.449,3 +2,8
Ueti r'"gen in goud/devie-

-20.774.6 +115.1
riS^Tan, tten rekening-
JIW. 3.009.5 -2.247,1
1"!disconto 473,1 +66,8
| GoitJ'I''een 2.499,0 -881,5
: «elf..Vorderingen 8.591,7 -3.059,9
,WWemgen 2.040,5 4 -0,0
ljj ie rekeningen (waar-

-5 k*sSlV ldse munten) 992-6 2-2
i *khJ? llJetten in omloop 35.468,3 +316.8
I f*il(, !l 2.141,2 +1.233,3
8 N&r 'n Nederland 14.0 +5,5
n>J,p ">gezetenen 89.5 +30,3
JlSier '"buitenland 85,2 +1,8
JvVpli kn,et'ngezetenen 113,8 +71.8ïSs^'ingen in guldens 2.443,7 +1342,7
J'^jf^erekeningen 4.058,5 -4.527.3r)M\i c"tingen in vreemdjKIw= 67U "8-3/JOijj "aarde toegewezen

■&_
IMF 1.450.5 -11,5

lh!Il ngsversehillen

liSSf?" 27.444,8 -121,8
■teürrderingsrekening 387,7
nfVrse en reserves 2.040,6

'leningen 481,3 +9,4
lr*»9rv_oucl en deviezen 62.622,8 -11,5
|%ilh n c°nvertibel) 20.774.6 +115,1
L^ ngspercenuge 163.93 -7,31

beurs-
overzicht
Wisselvallig

stQtIS,TERDAM - Het Beursplein
k,^ a gisteren vooral in het te-
*'Ben an stimulerend nieuws van

*3odem- Center Parcs en
Ilet^ac verrasten de beleggers
ci^y^genvallers, maar Kasasso-e Won op positief nieuws.

b^w e hoofdfondsen zat weinig
jfy^ging. Nadat de handel op
K^ . Street maandagavond op
Nins aag pitje stond bleven daar
'^stri g m verband met een
danu a§ de deuren dicht. On-
fen ? een wat lagere dollar wa-

6ticJ * internationals prijshou-
**t v ücht beter. Bij een om-

f* 1 *'** mnJarcl. waarvan
ha * miljard in obligaties, was

*Wa.ndel voor een zomerse dag

' 'Jk omvangrijk.
Vi

pandacht ging uit naar Cen-
ciit farcs- De grote man achter

Q%t ds' iet Derksen, ver-
?al e Zi*n e^anë van 60 procent
et^a?n Schotse brouwerij en die

f 80 per aandeel. Tevens
% d

eri speculaties over een bod
&(w e resterende aandelen de
J^s H

in geboord. Het gevolg
f 8?at de koers daalde van
grQ;°u naar f 71,30 bij een relatief/eomzet.°g r*W massaler werden de stuk-
F«t ;Van Volmac aangeboden,

een bedrijf dat pro-
*Fs f)atuur maakt voor compu-
"^ed winstverwachting naar
'0iwen moet bijstellen kwam

n als eenkoude douche,
de bank voor het

egpnverkeer, bereikte daar-
°r f p Juist een hoogste punt

Hit J °>80 te klimmen op f 50 na
Kef rf van een winststijging
lJa.t £e eerste helft van het jaar-

-3* goed ging in het effec-
bleekook uit het half-

'ng ri
ht van Kempen Hol-
"maatschappij van de ef-

Kempen & Co.

Overheid
Start is een initiatief uit 1977 van
de rijksoverheid en de centrale
werkgevers- en werknemersor-
ganisaties. Het bureau richt zich
vooral op langdurig werklozen,

etnische minderheden en andere
kansarme groepen, al stort het
zich nu ook op werkloze acade-
mici.

Start moet zich vollediguit eigen
inkomsten bedruipen. Het krngt
geen subsidie van de overheid of
derden. Vorig jaar slaagde Start
erin het jaaraf te sluiten met een
positief resultaat van bijna ze-
ventien miljoen gulden op een

omzet van 574 miljoen, veertig
miljoen meer dan in 1987. Van
die zeventien miljoen gulden
wordt zeven miljoen gestoken in
automatisering en bijna zes mil-
joen toegevoegd aan de algeme-
ne reserve.

Start is in Groningen, Rotterdam
en Maastricht met een speciaal
bemiddelingsbureau voor acade-
mici, Topstart', begonnen. Het
initiatief is mede uitgegaan van
de universiteiten in die plaatsen.
Er zijn concrete plannen om in
Tilburg en Eindhoven ook een
'Topstart' van de grond te tillen.
Tenslotte moet er een landelrjk
netwerk komen. Doel is de ar-
beidsmarkt voor academici en
andere hoger geschoolden te ver-
ruimen.

Geen bod
De Schotten betalen f 747,5 miljoen
voor hun belang in Center Parcs. Zij
hebben met Center Parcs afgespro-
ken de komende jaren geen bod te
doen op de certificaten Center
Parcs, die genoteerd zijn aan de ef-
fectenbeurs van Amsterdam.

Voor de werkgelegenheid zal de
transactie geen gevolgen hebben, zo
verzekerde H. Westerlaken, de
plaatsvervangend bestuursvoorzit-
ter van Center Parcs. Bij Center
Parcs wejken ongeveer 2900 men-
sen op basis van volledige werktijd.
In feite werken er ongeveer 5.000
mensen.

Center Parcs heeft dertien bunga-
lowparken in Nederland, België en
Engeland. Uit de ruime keus aan
partners heeft Center Parcs Scot-
tish and Newcastle Breweries geko-
zen, omdat deze als geen ander in
staat zal zijn de ambitieuze toe-
komstplannen te steunen. Zij wil
ook het Nederlandse karakter van
Center Parcs handhaven, zo zei

Westerlaken. Center Parcs wil de
eerstkomende jaren fors groeien,
vooral in het buitenland.

Grootste
Naar verwachting zal de overdracht
van de aandelen in augustus kun-
nen plaatsvinden. Westerlaken
noemde de zaak gisteren de groot-
ste transactie tussen een Nederland-
se en een buitenlandse onderne-
ming.Ruim twintig jaar geleden be-
gon het echtpaar Derksen met een
klein aantal bungalows. Derksen zei
Center Parcs te beschouwen als een
kind van hem en zijn vrouw. Vorig
jaar haalde CenterParcs op een om-
zet van f 493,8 miljoen een netto-
winst van f49,3 miljoen.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.

AEGON 99,50 99,50
Ahold 117,70 117,80
Akzo 148,00 147,80
A.B.N. 42.50 42,60
Alrenta 163,10 163,10
Amev 53,60 53,60
Amro-Bank 83,40 83,90
Bols 146.50 146.60
Borsumij W. 129.50 128,80
Bührm.Tet. 69,70 70.00
C.S.M.eert. 69,30 69,10
DAF 57,60 57,30
Dordtsche P. 251.20 253,20
DSM 136,30 135,20
Elsevier 72,90 74,00
Fokker eert. 45,90 44.80
Gist-Broc. c. 35,40 35,50
Heineken 123,20 123,80
Hoogovens 118,00 118,00
Hunter Dougl. 124,40 123,20
Int.Müller 98,00 98,50
KBB eert. 72,10 72,00
KLM 49,00 49,30
Kon.Ned.Pap. 56,70 56,20
Kon. Olie 137,80 138,10
Nat Nederl. 63.50 63,60
N.M.B. 234,00 236,30
Nedlloyd Gr. 435,20 432,50
Nijv. Cate 97.70 99,80
Oeé-v.d.Gr. 309,00 309,00
Pakhoed Hold. 145,00 145,30
Philips 38,60 38,70e
Robeco 104,40 104,40
Rodamco 156,80 d 156,90
Rolinco 102,40 102,40
Rorento 61,70 61,80
Stork VMF 37,00 37,00
Unilever 141,30 141,50
Ver.Bezit VNU 104,50 105,00
VOC 46,90 46,50
Wessanen 91,00 91,50
Wolters-Kluwer 48,00 48,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 47,50 47,50
ACF-Holding 51,50 52,00
Ahrend Gr. c 313,50 320,00a
Alg.Bank.Ned 42,50 42,40
Asd Opt.Tr. 24,90 25,00
Asd Rubber 7,60 7,60
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 102,00 105,00
Autlnd.R'dam 95.00 90,20
BAM-Holding 490,00 490,00
Batenburg 94,00 94,00
Beers . 142,00 144,50
Begemann 110,00 110,40
Belindo 374,00 374.00Berkels P. 4,95 4,95
Blyd.-Will. 24,00 24.30Boer De, Kon. 446.50 445,80
de Boer Winkelbedr. 59,50 59,00
Boskalis W. 15,65 15,60
Boskalis pr» 13.65 13,50
Braatßouw 1165.00 1160.00aBurgman-H. 3380,00 3380,00

Calve-Delft c 920,00 918,00Calvé pref.c 5150,00 5175,00Center Parcs 80,80 71,00
Centr.Suiker 68,10 68,30ChamotteUnie 10,80 d 11,00Cindu-Key 122,00 122,50
Claimindo 363,00 363,00
ContentBeheer 23,50 23,90Cred.LßN 82,40 8220Crown v.G.c 112,00 109.50Desseaux 233.50b 234,80
Dordtsche pr. 250,20 252,00Dorp-Groep 53,00 53,50
Econosto 259,00 262,00EMBA 127,00 131,00Enraf-N.c. 53,60 53,50Enks hold. 378,00 387,00
Flexovitlnt. 71,90 72,10Frans Maas c. 80,50 82,20£urness 129,00 128,00
Gamma Holding 84,50 86 00
Gamma pref 530 5^90Getronics 27,10 27,40Geveke 39 50 3950Giessen-de N. 298^00 294^00Goudsmit Ed. 390,00 388,00Grasso'sKon. 93,40 94 50
011-Holding 187,00 186,50Hagemeyer 99,00 99 00
Sr?«G

T u 21800 21800HCS Techn 14,70 15,50HeinHold 105,50 106,50Hoek's Mach. 188,00 188,00Holdoh Hout 745,00 745,00
gof? 28,00 30,20H.A.L. Tr. b 1680,00 1665,00
Holl.Am.Llne 1671,00 1675,00Hemeken Hld 105,50 -106,50Holl.Sea S. 1,43 1 42Holl. Kloos 580,00 575,00Hoopen Co 10,80 11,50HunterD.pr. . 6,25 5,85ICA Holding 18,20 18,20IGB Holding 63,00
IGBHold (aang)
IHC Caland 33,00 33,00Industr. My 231,00 229,00Ing.Bur.Kondor 574,00 570,50
Kas-Ass. 4320 50,00
Kempen Holding 15,60 17,60
Kiene's Suik. 1360,00 1350,00
KBB 78,00 74,00
Kon.Sphinx 120,50 121,50
Koppelpoort H. 334,00 d 328,00
Krasnapolsky 204,00
Landré & Gl. 62,00 62,00
Macintosh 54,50 55,00
MaxwellPetr. 668,00 672,50
Medicopharma 77,50 77.50
Melia Int. 7,30 7^40
MHVAmsterdam 24,00 23.00 a
Moeara Enim 1170,00 1179,00
M.Enim 08-cert 15600,00 15600.00

IMoolen en Co 33,20 34,50
Mulder Bosk. 88,50 86.00 a
Multihouse 10,60 10,70
Mynbouwk.W. 447,50 d 447,00

Naeff 250,00
NAGRON 51,10 51,00
NIB 559.00 565,00
NBM-Amstelland 21,70 21,60
NEDAP 354,50 354,00
NKF Hold.cert. 363,00 360,00 a
Ned.Part.Mij 39.80 39,70
Ned.Springst. 9650,00 9700,00
Norit 950,00 945,00
Oldelft Groep c 203,00 202,50
Omnium Europe 16,90 17,00
Orco Bank c. 73,70 73!50
OTRA 790,00 830,00
Palthe 72,00 72,00
Polynorm 108,50 106,00
Porcel. Fles 138,00 140,00
Ravast 50,70 50,40
Reesink 71,50 72,50
Riva 59,00 58,00
Riva (eert.) 58,50 58,00
Samas Groep 74,50 74,50
Sanders Beh. 108,00 112,00
Sarakreek 29,00 28,90
Schuitema 1510,00 1510,00
Schuttersv. 139,00 140,00
Smit Intern. 43,80 44,00
St.Bankiersc. 25,80 25,80
Stad Rotterdam 149,00 149,50
TelegraafDe 460,00 462,00
Text.Twenthe 303,00 305.00
Tußp Comp. 61,00 60,90
Tw.Kabel Hold 145,00 145,50
Übbink 114,00 112,00
UnionFiets. 17,35 16,95
Ver.Glasfabr. 284,00 284,00
Verto 68,30 68,30
VolkerStev. 66,50 66,20
Volmac Softw. 64,50 54,50
Vredestein 18,50 18,70
VRG-Groep 70,00 69,70
Wegener Tyl 197,00 197,00
Westlnvest 31,50 31,50
Wolters Kluwer 190,50 190.00
Wyers 48,00 47,60

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,20 35,50
ABN Aand.f. 74,10 74,10
ABN Beleg.f. 57.00 57 30
ALBEFO 53,20 53,30
AldollarßFs 21,30 21,30
Alg.Fondsenb. 250,00 249,00
Alliance Fd 12,10 12,10
Amba 46.40 45,70
America Fund 313,00 313,00
Amro A.in F. 93,60 93,60
Amro Neth.F. 77,20 76,50 d
Amro Eur.F. 70,80 70,60
Amro Obl.Gr. 152,00 152,10
Amvabel 95,20 95.20
AsianTigersFd 58.00 58,30
Bemco Austr. 57,50 57,80
Berendaal 114,00 113.50
Bever Belegg. 24,00 24,20
BOGAMIJ 106.00 106.00
Buizerdlaan 42.50 42,50
Delta Lloyd 40,80 40,80

DP Am. Gr.F. 25,00 25,00
Dp Energy.Res. 35,00 34.50
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 64,90 64,90
Eurinvest(l) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 6,90 6,90
EurGrFund 58,70 58,70
Hend.Eur.Gr.F. 200,50 201,00
Henderson Spirit " 73,00 72,70
Holland Fund 74,70 74,60
Holl.Obl.Fonds 122,20 122,20
Holl.Pac.F. 109.30 109.00
Interbonds 563,00 563,00
Intereff.soo 41,00 40,90
Intereff.Warr. 285,00 284,80
Japan Fund 35,50 36,00
MX Int.Vent. 66,80 66,80
Nat.Res.Fund 1465,00 1475,00
NMBDutch Fund 38,00 38,20
NMB Oblig.F. 36,70 36,70NMBRente F. 103,10 103.20NMB Vast Goed 38,20 38,00
Obam. Belegg. 216,50 216,50 .
OAMF Rentef. 14,15 14,15 'Orcur.Ned.p. 49,40 49.40Pac.Prop.Sec.f. 43,00 42.50
Prosp.lnt.High.lnc. 9,40 9,40
Rabo Obl.inv.f. 75,60 75,60
Rabo Obl.div.f. 50,60 50,70
Rentalent Bel. 1349,00 1349,50
Rentotaal NV 31,30 31,30
Rohnco cum.p 100,00 102,00
Sci/Tech 17,45 17,55
Technology F. 16,10 16,10Tokyo Pac. H. 235,50 235,60Trans Eur.F. 76,00 76,20
Transpac.F. 545,00 540,00
Uni-Invest HO.OOd 111,00
Unico Inv.F. 85,80 85,70
Unifonds 30,30 30,40VWN 58,00 57,80 aVast Ned 120,00 120,00
Venture F.N. 44,50 44,50
VIBNV 86,50 86,50
WBO Int. 76,50 75,60
Wereldhave NV 211,50 212,00

Buitenlandse obligaties
83/4EEGB4(I) 102,60 102,10
3V2 EngWarL 36,00, 36,70
5% EIB 65 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 32,50 33,00
Amer. Brands 68,00 67,70
Amer. Expres 33,20 33,50
Am.Tel.fc Tel. 35,00 34.70
Ameritech 57,00 57,20
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 28,50 27,70
AU. Richf. 93,20 93,70
BAT Industr. 6,40 6,50
Bell Atlantic 87,50 d 87,10
BeUCanEnterpr 39,20 39.20
Bell Res.Adlr 0,88 0,85

Bell South 47,80 48,20
BET Public 3,00
BetW. Steel 21,25 21,10
Boeing Comp. 48.00 48,60
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 24,70 25,00
Citicorp. 31,10 31,70
Cotgate-Palm. 51,30 51.30
Comm. Edison 37,50 38,00
Comp.Gen.El. 423,00 428,00
Control Data 21,75 21,75
Dai-IchiYen 3330,00 3300,00
Dow Chemical 84,50 84.80
Du Pont 111,00 108,80
Eastman Kodak 46,80 47 30
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 205,00 200,00
Exxon Corp. 44,00 44,00First Paclnt 1,64 a
Fluor Corp. 31,25 28.90Ford Motor 48,20 48,50
Gen. Electric 51,50 52,10
Gen. Motors 41,60 41,70
Gillette 39,80 40,00
Goodyear 52,25 53,40
Grace & Co. 33,30
Honeywell 73,40 73,50
Int.Bus.Mach. 111,75 112,30
Intern.Flavor 54,00
Intern. Paper 48,10 46,00
ITT Corp. 56,80 57,10
K.Benson (f 5000,00 5000,00
Litton Ind. 86.00 86,00
Lockheed 47.00 47,60
Minnesota Mining 71.50 71,00
Mobil Oil 49,20 50,00
News Corp Auss 14.70 14,70
Nynex 78,70 79,70
Occ.Petr.Corp 27,20 27,50
Pac. Telesis 40,00 d 40,00
P& O. ® 7,00 7,00
Pepsieo 53,25 53,20
Philip Morris C. 138,50 138.80
PhiU. Petr. 21,70 22,50
Polaroid 38,00 38,00
Privatb Dkr 284,50 283.50Quaker Oats 64,50
St.Gobin Ffr 620,00 630,00
Saralee 55,50
Schlumberger 39,70 39,80
Sears Roebuck 43,60 43,80
Sony (yen)
Southw. Bell 51,00 51,70
Suzuki (yen) 893,00
Tandy Corp. 44,60 44,50
Texaco 50,25 51,25
Texas Instr. 38,80 39 60
T.I.P Eur. 1,72 1,72
Toshiba Corp. 1370,00 1390,00
Union Carbide 27,75
Union Pacific 70,50 71,00
Unisys 24,50 24.50
USX Corp 34,30 34,60
US West 68,20 69,50
Warner Lamb. 89.75
Westinghouse 62,00 62.70
Woolworth 51,70 51,60
Xerox Corp. 62,40 62,50

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 52,00 52,00
Am. Home Prod. 208,50
ATT Nedam 75,00 74,00
ASARCO Ine. 58,00
Atl. Richf. 203.00 202,00
Boeing Corp. 156.00 158,00
Can. Pacific 38,50 38,50
Chevron Corp. 120,00
Chrysler . 50,00 50,00
Citicorp. 68,00 66.50Coigate-Palm. 112,00 111,50
Control Data 41,50 41,50
Dow Chemical 184,50 186,00
Eastman Kodak 102,00 102,00
Exxon Corp. 95,00 94,00
Fluor Corp. 67,00
Gen. Electric 112,00 113,50
Gen. Motors 182,50 181,50
Gillette 87,00 87,00
Goodyear 114,00 112,50
Inco 57,50 57,50
IBM. 237,50 236,50
Int. Flavors 113,50
ITT Corp. 123,00 121.50
Kroger 27,00 30,50
Lockheed 104,00 103.00
Merck & Co. 145.00 144.50
Minn. Min. 156,00 155.00
PepsiCo. 114,00 113.00
Philip Morris C. 301,50 300,00
Phill. Petr. 46,00 47,00
Polaroid 76,00 75,50
Procter & G. 250,00
Quaker Oats 130,00 130,00
Schlumberger 86,00 85,00
Sears Roebuck 95.50 93,00
Shell Canada 79,00 77,00
Tandy Corp. 95,00 94,00
Texas Instr. 83,00 82,50
Union Pacific 154,00 155,00
Unisys Corp 52,00 54,00
USX Corp 74,00 76,00
Varity Corp 5.00 a
Westinghouse 133,80 135,00
Woolworth 111,00 111,00
Xerox Corp. 128,00 128,00
Certificaten buitenland
Deutsche B. 598.00 620.00
Dresdner B. 330,00
Hitachi(soo) 1500,00 1500,00
Hoeehst 295,00 299.00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nestlé 7750,00
Siemens 573,00 588.00
Warrants
Akzo 38,40 37,50
AMRO warr. 2,05 2,00
Bogamij 4,55 4.55
Falcons Sec. 18.90 18.90
Honda motor co. 2050.00 2065,00
K.L.M. 85-92 229,50 234.00
Philips 85-89 10.50 10,00
St.Bankiers a 0.85 0,90f
St.Bankiers b 2,15 2,20

Euro-obligaties & conv.
10/4Aegon 85 100.50 100,50
Aegon warr 12,85 12,80
10/2ABN 87 95.75 95.75
13Amev 85 97,75 97,75
13Amev 85 94,75 94,75
10 AmevBs 102.50 102,50
11 Amev 86 94,75 95.50
14'/4AmroB7 97.00 97,00
13 Amro-BankB2 101,00 101,00
10/2Amro 86 95,25 95,25
10 Amro 87 95,25 95,25
5% Amro 86 95,50 95.50
Amro Bank wr 34,10 35,00
Amro zw 86 70,25 70,00
9BMH ecu 85-92 99.75 99,75
7 BMH 87 95.00 95,00
lO'/uEEG-ecu 84 100.25 100.25
9%E18-ecu85 100.60
12/2 HIAirl.F 92,25 92,25
12 NIB(B) 85-90 101,00 101.00
11V4NGU83 1 101,00 101,00
10 NGU 83 100.25 100,70
2/4 NMB86 84,30 84,60
NMB warrants 63,25 64,75
B*4 Phil. 86 98.50 98.50
Pu Phil.B3 97,10 97,10
11 Rabo 83 101,75 101,75
9Rabo 85 102,70 102,70
7Rabo 84 102,00 102,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 27,50 25,90
Bredero eert. 17,00 15^5011 Bredero 18,00 18,00
Breev. aand. 28,50 28,00
Breev. eert. 25,00 25.00
LTV Corp. 2,00 2,005 Nederh. 68-78 23.00 23,00
Rademakers 27,00
RSV. eert 0.45 0,45
7/8 RSV 69 88.00 85.00 a
Parallelmarkt
Alanhen 22.80 22,80
Berghuizer 59,70 58.00Besouw Van c. 48.50 48,70
CBI Barin Oce. yen 1670,00
Comm.Obl.F.l 100,30 100,30
Comm.Obl.F.2 100.30 100,40
Comm.Obl.F.3 100,40 100,50
De Drie Electr. 27,50 27,10
Dico Intern. 132,00 139.50DOCdata 29,90 30,00
E&L Belegg. 1 75,00 75,40
E&L Belegg.2 75.00 75.30
E&L Belegg.3 75,00 75.40Geld.Pap.c. 85.50 85,60
Gouda Vuurv c 94,50 95,60
Groenendijk 40,00 40,20
Grontmij c. 167,00 166,20
Hes Beheer 269.00 266,00
Highl.Devel. 14,00 b
Homburg eert 4,00 4,00
Infotheek Gr 26,00 25.60

Interview Eur. 8,10 B.ooe
Inv. Mij Ned. 59.70 59.70
KLM Kleding 34.70 35,00
Kuehne+Heitz 38.00 37,10
LCI Comp.Gr. 57,30 60.00
Melle 257.20 253.20
Nedschroef 112,70 112,70
Neways Elec. 12.20 12,10
NOG BeLfonds 28,80
Pie Med. 13.70 13.60
Poolgarant 10.30 10.30
SimacTech. 21.20 21,10
Text Late 6.40 6,40
Verkade Kon. 266.00 266.00
VHS Onr. Goed 19,40 19.20
Weweler 118.80 119,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

D/n c dcc 225,00 302 4.00 a 2.90"
dsm c okt 130,00 289 11,00a 10.50
coc p jul 310,00 759 4.80 4,40
coc p jul 315,00 360 8,00 7,60
goud c aug 400,00 1444 2,30 a 2.50a
goud p aug 380.00 290 9.70 B.oob
hoog c jul 90.00 411 28,30 29.00
hoog c jul 95.00 348 23.30b 23,50
hoog c jul 105.00 308 14,00 13,80
hoog c jul 110.00 985 9.50 10.00
hoog c jul 115.00 990 6,10 6,00
hoog c jul 120.00 1246 3.50 b 3.30
hoog c jul 125,00 554 2.00 1.90
hoog c jul 130.00 299 1.20 1,00
hoog c okt 90,00 273 30.00b 31,00
hoog c okt 95.00 284 26.00 a 26.50
hoog c okt 100,00 702 21.00 22.20"
hoog c okt 105,00 513 19,00 19,00
hoog c okt 110,00 504 15,60 15,50
hoog c okt 120,00 848 10,40 10.60b
hoog c okt 125,00 444 8,30 8.60
hoog c okt 130.00 564 6.80 6.60
hoog p jul 100,00 258 0,20 0,20-"'
hoog p jul 105.00 426 0,40 0.40'
hoog p jul 110.00 362 1,00 0.80 -hoog p jul 120,00 718 6.00 5,00b
hoog p okt 105,00 367 3,00 3,00
hoog p okt 115.00 377 7.00 7.00
hoog p okt 120.00 274 9.20 9.00
kim c okt 50.00 441 2.30 2,50
kim p okt 50,00 255 3,50 3,20
knp c okt 60.00 409 2.50 2,50
knp c okt 65,00 281 1.40 1,20
nip c nov 97,50 1000 2,30 a 2.50
nip c nov 100.00 1200 0.90 0.90
nlw c nov 97,50 1150 1,30 a 1,10
nlw p nov 97,50 1000 I,loa 0.70
nly c nov 97,50 1000 0.90 a 0.65
nly c feb 100,00 500 0.45 a 0.25
nly p feb 97,50 500 1,35 a 1.20
nlz c n9l 100,00 500 I,ooa 0.70
obl p mei 95.00 500 0.50 a 0.40
phil c jul 40,00 1284 0.50 0.60
phil c okt 40.00 1082 2.40 2.60
phil c okt 45.00 670 1.00 1,20
phil c jan 40.00 464 3.50 3.60■phil c 093 30,00 883 14.30 14.80
phil p okt 35.00 742 0.80 0.90
olie c jul 140.00 362 1.50 1.50

'Start' steekt meer
geld in scholing

GOUDA- In 1988 heeft het niet-
commerciële uitzendbureau
Start ruim drieduizend werkzoe-
kenden kosteloos bijgeschoold.
Dat is 75 procent meer dan in
1987. Binnen acht weken na af-
ronding van de opleiding had
tachtig procent van de cursisten
werk gevonden. Dat blijkt uit het
gisteren verschenen jaarverslag
over 1988.

Honderdveertig vestigingen van
Start waren in 1988 samen goed
voor 96.000 plaatsingen. Daarvan
gaven er vorig jaar 77 bijscho-
lingscursussen. Het gaat om cur-
sussen die variëren van licht ad-
ministratief werk tot technische
vakopleidingen.
Dertigduizend uitzendkrachten
vonden in 1988 via Start een vas-

te baan. Nog eens dertigduizend
mensen die in dat jaar via Start
werkten vonden op eigen kracht
vast werk.

Geld gaat naar katholieke stichting

Schotse brouwerij
koopt Center Parcs
Van onze redactie economie

ROTTERDAM - Het recreatie-
concern Center Parcs zal voor
65 procent in handen komen
van de Scottish and Newcastle
Breweries in Edinburgh. Cen-
terParcs heeft dat gisteren be-
kendgemaakt. Scottish and
Newcastle neemt het belang
van 60 procent over dat de op-
richter van Center Parcs, P.
Derksen (76), had onderge-
bracht in de Stichting Levend
Water Beheer.

Bovendien plaatst Center Parcs één
miljoen nieuwe aandelen bij Scot-
tish and Newcastle Breweries,
waardoor het totale belang op 65
procent komt. Als alle uitstaande
converteerbare obligaties worden
omgeruild in aandelen, zal het be-
lang van de Scottish and Newcastle
zakken naar 50,3 procent.

" Beeld van Center Parks
De Vossemeren. Vakantie kost

topmanager tot
20.000 gulden

VEENENDAAL - Wanneer di-
recteuren van grote bedrijven
met vakantie gaan geven zij een
bedrag uit variërend van 8.000
tot 20.000 gulden. De helft van de
topmanagers gaat tweemaal per
jaarmet vakantie, telkens gemid-
deld drie tot vier weken.
Dit zijn uitkomsten van een
steekproef onder voorzitters en
leden van raden van bestuur van
de honderd grootste onderne-
mingen in handel, industrie en
transport. Het tijdschrift 'Mana-
gement Team' heeft het laten

verrichten. De uitkomsten van
de steekproef (respons 57 pro-
cent) zijn gisteren gepubliceerd.

Opbellen
Tijdens de vakantie kan onge-
veer eenderde van de directeu-
ren het niet laten om afen toe het
bedrijf op te bellen om te vragen
hoe alles gaat. Zij doen dat dan
vooral vanuit (Zuid-)Frankrijk,
dat in de zomer veruit het favo-
riete vakantieland is. De Ver-
enigde Staten is het tweede va-
kantieland. In de winter staat
Zwitserland bovenaan de lijst
van populaire bestemmingen.
Binnen Europa gaan acht van de
tien topmanagers met de auto
naar de vakantiebestemming.
Driekwart van hen brengt de va-
kantie in een hotel door.

economie

weekstaat ned. bank
Beleningen
voldoende

AMSTERDAM - In kringen van. geldmarkt worden de dins-
i ëmorgen bekend geworden
iar^Clale beleningenvan f 6,4 mil-
vnu Voor de Periode tot 14 juli
stat°ende geacht- Uit de week-st van de Nederlandsche
bei Wordt afgeleid dat zonder

Inen ingen het tekort zou kun-
imil oplopen tot ongeveer f 5,3
ko d' Interventies om de

*hebh van de dollar te drukken
■iDla pas eind vorige week
!kerifgevonden en zullen de we-
Uanri balans van De Neder-
ig, e Cne Bank pas volgende] gaan beïnvloeden.

jfi slcundigen schrijven verande-
Jti„^n in posten als reserveposi-ïlen - en waarderingsverschil-.Aatoe aan interventies maar
act rente-ontvangsten en trans-

<4f '^s met circulatiebanken. De
mai°Pen week werd de geld-

'lin Vo(>ral verkrapt door beta-
| jjjVan belastingvan f 6 miljard.

de
,ln de markt komen van kin-

dJ^'Jslag, f 560 miljoen, woog
|öelniet tegen °P-
ast ende week zullen de be-

ongeveer f 9
/rU jjTrd bedragen en zal een ver-
ivan n^ van de mar'tt ln de vorm
Ijjiej.- arbeidsongeschiktheidsuit-

"^ 'ngen van ongeveer f 1,1 mil-
Wri onv°ldoende tegenwicht
ten berekend zou dus moe-

■■da- Worden met een tekort en
l'°or moeten de speciale be-

!■£'ngen dus soelaas bieden,
s^^lijk houdt De Nederland-
de rekening met aanhou-
WeU tekorten in de komende
öatXe«- Uit de weekstaat blijkt
banifen van de teugels om de
vierri n in toom te houden is ge-
idie :.r->e kasreserverekeningen,
Jt^ .^Jn vastgesteld voor de pe-
|hg]? e tot 27 juli,z_n meerdan ge-

iar_ eerd en bedragen nu f 4 mil-

Ziekteverzuim
in confectie

kan fors omlaag
DEN HAAG - Het ziekteverzuim in
de confectie-industrie kan drastisch
omlaag. Een proef bij een aantal be-
drijven heeft geleid tot een bespa-
ring aan Ziektewet-uitkeringen en
bedrijfskosten van 1.500 gulden per
personeelslid per jaar.

Dat staat in het rapport „Maatwerk
in de confectie-industrie", dat de
Vereniging van Confectie- en trico-
tage-ondernemingen Fenecon giste-
ren heeft aangeboden aan staatsse-
cretaris De Graaf van Sociale Za-
ken. Deze heeft het onderzoek sa-
men met Economische Zaken ge-
subsidieerd.
De proef is een uitvloeisel van een
plan dat de Fenecon in nauwe sa-
menwerking met het GAK heeft
ontwikkeld om het hoge ziektever-
zuim in de bedrijfstak omlaag te
brengen. In het plan staat de steun
van de gehele onderneming aan de
aanpak van het verzuim centraal.

De start ligt bij een onderzoek bin-
nen de onderneming om knelpun-
ten aan het licht te brengen. Daarop
wordt een actieplan gemaakt voor
een gezamenlijke aanpak door
werkgever en werknemers. De ver-
zuim-oorzaken en het wegnemen
daarvan hebben daarin voortdu-
rend de aandacht.

De knelpunten in de confectie-indu-
strie liggen vooral in de sfeer van de
werkverhoudingen, in de geluids-
overlast, in belasting die leidt tot
nek- en schouderklachten, alsmede
in de klimatologische omstandighe-
den in de werkruimten. Naast ver-
beteringvan de arbeidsplaats wordt
vooral nadruk gelegd op een .moti-
vatie-ombuiging' bij werkgevers en
werknemers ten aanzien van verzui-
men.

VN zien groei
wereldeconomie

vertragen
GENEVE - De wereldeconomie zal
dit jaar, evenals volgend jaar,
groeien met 3,5 procent. De groei is
daarmee kleiner dan de 4,3 procent
die in 1988 werd geregistreerd, zo
staat in het jaarlijkserapport van de
Ecosoc, de Economische en Sociale
Commissie van de Verenigde Na-
ties. Het rapport dient als basis voor
de vergadering van de Ecosoc die
vanaf woensdag tot en met 28 juliin
Genève vergadert.

De vermindering van de economi-
sche groei is een gevolgvan de sinds
eind vorig jaar genomen maatrege-
len ter beteugeling van de inflatie.
Daardoor werd de vraag kleiner.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 4-07-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.050-/26.650-,
vorige ’ 26.110-/ 26.610 ; bewerkt ver-
koop ’ 28.215, vorige ’ 28.210 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 330-/400 vorige

’ 325-/ 395; bewerkt verkoop ’440 la-
ten, vorige ’ 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,11 2,23
Brits pond 3,30 3,55
Can. dollar 1,76 1,88
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,59 1,71
Jap. yen (10.000) 150,00 155,00
Ital. lire. (10.000) 14,95 16,35
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31,95 34,45
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) 1,70 1,85
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 2,16825-17075
Brits pond 3,4375-4425
Duitse mark 112,695-745
Franse franc 33,190-33,240
Belg. franc 5,3835-3885
Zwits. franq 131,335-385
Japanse yen 153,12-153,22
Ital. lire 15,145-195
Zweedse kroon 33,090-33,140
Deense kroon 28,960-29,010
Noorse kroon 30,765-30,815
Canad. dollar 1,81675-81925
Oost. schill 16,0090-0190
lers pond 2,9940-3,0040
Spaanse pes 1,7790-7890
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,6590-6690
Hongk.dollar 27,80-28,05
Nieuwz.dollar 1,2450-2550
Antill.gulden 1,2000-2300
Surin. gulden 1.2000-2400Saudische rial 57,80-58,05
Ecu gulden 2,3295-3345

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 193.70 193.70
id excl.kon.olie 189.70 189.50internationals 191.70 192,00
lokale ondernem. 198,50 198,00
id financieel 140.50 141,00
id niet-financ. 255.70 254,30
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 248.80 248,80
id excl.kon.olie 233,40 233,10
internationals 254,40 254,90
lokale ondernem. 242,90 242,30
id financieel 179,20 179,90
id niet-financ. 304,00 302,30
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 187,20 187,30
internation 194,00 194,20lokaal 186,00 186,10fin.instell 148,40 148,80
alg. banken 145,90 146,80
verzekering 149,80 149,90
niet-financ 198,20 198,20
industrie 188,90 189,00
transp/opsl 237,70 237.30

Avondkoersen Amsterdam

In verband met de sluiting
van de Newyorkse effecten-
beurs (Onafhankelijkheids-
dag) heeft er gisteravond geen
telefonisch effectenverkeer
plaatsgehad.

Speciale
beleningen

AMSTERDAM - Tegen de onveran-
derderente van 7,0 procent heeft de
Nederlandsche Bank gisteren spe-
ciale beleningen toegekend ten be-
drage van f 6389 miljoen voor de pe-
riode van 4 tot 14 juli. Op inschrij-
vingen tot f 100 miljoen werd alles
toegewezen en op hogere bedragen
de helft. In de geldmarkt liepen de
meningen over de grootte van de
beleningen uiteen van „voldoende"
tot „krap", maar overheersend was
het oordeel dat de centrale bank de
markt van voldoende middelen
voor haar behoeften heeft voorzien.

In Brazilië is gisteren bekend ge-
worden dat het land 812 miljoen
dollar aan rente voorlopig niet zal
betalen aan het buitenland. Brazilië
wil de deviezenreservesvan de cen-
trale bank ontzien. De crediteuren,
die nog even op hun geld moeten
wachten, zijn landen van de Club
van Parijs, een informeel overleg
van westerse crediteuren.Als het
uitstel van betaling doorgaat zal
Brazilië geen rente meer betalen
over middellang-lopende leningen
van commerciële banken.
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Duitsland 1
09.45 ARD-Ratgeber. Modische Ma-

schen - Chic mit Garn und Nadeln,
handwerktips.

10.00 Tagesschau und Tagesthe-
men.

10.23 Wagnis der Liebe.
11.55 Urnschau.
12.10 Kontraste.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.50 ""Teletekstoverzicht.
14.10 Tagesschau.
14.15 Aus der Disney-Werkstatt.

Entführt - Die Abenteuer des David
Balfour, Amerikaanse speelfilm uit
1960 van Robert Stevenson, met Ja-
mes MacArthur, Peter Finch, Peter

OToole e.a.
15.45 Sinha Mo***ca - Die Tochter

des Sklavenhalters. Braziliaanse tv-
serie. Afl. 155.

16.15 Hallo, hier ist Jochen. Pro-
gramma door, met en voor kinderen.

16.45 Links und rechts vom Aequa-
tor. Jeugdprogramma met reporta-
ges uit alle delen van de wereld. Pre-
sentatie: Ulrich Wickert.

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

Die Mutprobe.
17.44 Einsatz in Manhattan. serie.

Afl.: Schuldschein für einen Toten.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Felicitas auf leisen Pfoten. Se-

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

Unheimlich seriös.

19.58 Heute im Ersten.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Krimi-Sommertheater. In der

Stille... Mord! Tv-film van Sylvia Hof-
fman, met Dietrich Mattausch, Karin
Anselm, Ingmar Zeisberg e.a.

21.50 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ""Ohne Filter extra. Phoebe

Snow + Band. Portret van de zange-
res Phoebe Snow.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

"Karin Anselm, Dietrich Mattausch en Eva Schreuder in 'Inder Stille... Mord'. (Duitsland 1 - 20.15 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-abonnees,
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma
" " = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig Dij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

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

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

België/TV 1
17.00 Flipper. Amerikaanse jeugdse-

rie. Afl. 62: Katapult (Slingshot).
17.25 Juke Box.
17.30 Webster. Amerikaanse serie.

Afl. 4. Met: Emmanuel Lewis, Susan
Clark, Elexis Kanas e.a. (herh.).

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl. 221.

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

kinderen. Afl. 44: Drakenbloed, met
Paul Ricour, Lea Couzin, Jan Reu-
sens e.a. (herh.).

18.35 De tovenaar van Oz. 52-delige
Japanse animatieserie naar de boe-
ken van Frank Baum. Afl. 6: De tove-
naar laat 't kasteel heel. (herh.).

19.00 Levende aarde. Engelse docu-
mentatieserie. Afl. 12: Bakoven van
de Woestijn (2).

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Een zaak voor twee. Duitse de-

tective-serie. Afl. 49: Net voorbij An-
kara, met Günther Strack, Claus
Theo Gartner e.a. Aansl.: Uitslagen
Nationale Loterij.

21.00 Mijn mooiste legionair. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1977 van Marty
Feldman, met Marty Feldman, Mi-
chael Vork, Peter Ustinov e.a.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws. Aansl.: Ritverslag Ron-

de van Frankrijk.
22.50 Hoppla! Filmische interpretatie

van Mikrokosmos en het Quartor nr A
van Bartók, gedanst door Rosas
Choreografie: Arme Teresa de Kers-
maeker.

23.45-23.50 Coda. Kantoor van Ankie
Peypers.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
17.00 ""My linie pony. Tekenfilmse-

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

17.10 Magnum. Amerikaanse detecti-
veserie met Torn Selleck in de hoofd-
rol. Afl.: Emily. (herh.).

18.00 (TT)Cura***cao special.
18.20 Brommer en motor. 10-delige

serie over brommers en motoren in
Nederland. Presentatie: Caroline
Tensen. Afl. 10: De overheid en de
motor.

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

19.25 Family Ties. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Vrouw in het spel.
Wanneer Alex thuiskomt met de
vrouw van zijn dromen, voelt Andrew
zich achtergesteld.

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

Afl.: Nazi-belangen. Crockett en Swi-
tek infiltreren in een groep blanke ra-
cisten, dieervan verdacht worden iets
te maken te hebben met de moord op
ex-gevangenen van concentratie-
kampen.

21.20 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek. Presentatie: Jaapvan Meekren
en Joop Daalmeijer.

21.45 Miss Universe '89. Verkiezin-
gen.

22.35 China Beach. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Nabrander. Een piloot levert
twee vluchtelingen af van een gevan-
genkamp in de Vietcong. Eén blijkt de
verdwenen Natch Austen, de geliefde
van Colleen, te zijn.

23.20 Pin-up Club. Erotisch magazi-
ne.

00.00-00.05 Journaal.

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. Wimbledon,
rechtstreeks verslag. Commentaar:
Heinze Bakker en Marcella Mesker.

18.20 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.30 Sesamstraat.
18.45 Malvira. Belgische poppense-

rie. Afl. 5.
19.00 Studio Sport. Wimbledon, sa-

menvatting.
19.52 Verhalenvertellers. Afl. 2:

Frans verhaal. Abbi Patrix vertelt het
verhaal Equality.

20.00 Journaal.
20.29 Hoopvan de natie. Tv-film van

Mike Newell, met Jim Broadbent, Ro-
bert Stephens, Bryce Myers e.a. De
jonge leraar Geoff Figg begint een
nieuwe baan op een middelbare
school. Als hij ontdekt dat door het
autoritaire leersysteem de houding
van de leerlingen verandert in apathie
en agressie, besluit hij daar iets aan
te gaan doen.

21.55 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.40 Studio Sport. Wimbledon.
23.10-23.15 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Nan Woods in 'Cina Beach'. (Nederland 2 - 22.35 uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90 9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m|
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie, met Pat McDonald, Tom
Richards, Rowena Wallace e.a. Afl.
777.

19.23 Superkat en Supermuis. Te-
kenfilmserie. Afl. 18.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Omtrent. Vier zangeressen lie-

gen hun waarheid. Vandaag: Jo Le-
maire. m.m.v. Fa van Ham, Luc, Vic
en Jacky. Herh.

20.45 intermezzo.
21.00-23.00 Star Festival Knokke-

Heist 1989. Rechtstreekse uitzen-
ding waarom gerenommeerde ster-
ren veelbelovende jonge performers
uit hun voorstellen. Vandaag: België.
Annie Anderson en Maurice Dean
presenteren Frank Cools en Close
up. Presentatie: Marleen Gordts. (Ge-

lijktijdig in stereo via BRT 1-radio).
Aansl. Verkeerstips. Een ongeluk in
het buitenland.

%Jo Lemaire in 'Omtrent.
(België/TV 2 - 20.00 uur)

Duitsland 2
09.45 ARD-Ratgeber. Handwerktips.
10.00 Tagesschau und Tagesthe-

men.
10.23 Wagnis der Liebe. Herh.
11.55 Urnschau.
12.10 Kontraste.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
14.55 ""Teletekst-overzicht.
15.15 ZDF - Ihr Programm. Mit dem

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

cent Price.
15.50 Der Stem des Marco Polo. Tv-

serie voor de jeugd.Afl.: Die Regatta.
16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.

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

filmserie naar het boek van Lewis
Carroll. Afl.: Das Haus hinter dem
Spiegel.

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

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

17.40 Schloss zu vermieten. Franse
tv-serie. Afl.: Besuch beim Prinzen
(1). Met: Annie Girardot, Jean-Luc Bi-
deau, Patrick Prejean e.a.

18.10 ""Lottotrekking.
18.20 Schloss zu vermieten. Franse

tv-serie. Afl.: Besuch beim Prinzen
(2).

18.51 ""Lottotrekking.
18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.25 Sommerfestival im ZDF. Die

Didi-Show. Gags und Sketche mit
Dieter Hallervorden. Gasten: Hans-
Dietrich Genscher en Tony Marshall.

20.00 »«Na siehste! Talkshow met
Günther Jauch. Gasten: Mike Old-
field, Boy George, La Toya Jackson
en Leo Kottke.

20.45 Kennzeichen D. Nieuws uit
Oost- en West-Duitsland. Met van-
daag o.m. de onderzoeksresultaten
over de vervuiling van de Oostzee.

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

Das Geheimnis von Greensleeves,
met Tony Curtis, Roger Moore, Rose-
mary Nicols e.a.

22.45 Kontext. Basel - Markenzei-
chen oder Mogelpackung Die Wirt-
schaft und die Ethik, documentaire.

23.15 Sommerfestival im ZDF. Filme
von Frauen: Liebe ein Leben lang,
Amerikaanse speelfilm uit 1980 van
Lee Grant, met Melvyn Douglas, Lila
Kedrova, Brooke Adams e.a.

00.45-00.50 Heute.

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15 La boïte
aux images, tekenfilms met o.a. Mame-
mo, Hello Kitty, Alic au pays des mer-
veilles. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir,
Waalse actualiteiten. 19.30 Journaal en

weerbericht. 20.00 Le joyau dc la cou-
ronne, 15-delige Engelse serie naar
een roman van Paul Scott. Afl. 3: Les
jardins du Bibighar. Met: Matyelil
Gibbs, Tim Pigott-Smith, Art Malik e.a.
20.55 Striptease, magazine. Aansl.:
Uitslagen Nationale Loterij. 21.55 Coup
dc film, nieuwe films. 22.10 Les instru-
ments dc l'orchestre, 5-delige serie
over instrumenten. Vandaag: dc viool.
Presentatie: André Vandernoot. 22.35
Paardenkoersen, laatste nieuws en
weerbericht. 23.10-23.20 Le coeur et
l'esprit.

Duitsland 3 West
15.30 Teletekstoverzicht.
15.55 Das Eismeer ruft. Jeugdfilm

naar de gelijknamigeroman van Alex
Wedding.

17.15 Australien-Express. 10-delige
Western-serie. Afl.: Gefahrliches Po-
kerspiel.

18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 26.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Abenteuer Natur. Tiere im Hei-
ligen Land, 2-delige serie. Afl. 1: Wild-
nis in Palastina.

20.45 Landesspiegel. Das KZ in der
Kölner Strasse, reportage over het
symposium van ex-concentratie-
kampgevangenen van hetkamp Mes-
selager in Keulen.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Hobbythek. Bonsai und Saikei,

documentaire over het onderhoud
van bonsaiboompjes.

22.30 Rückblende. Wir sind wieder
jemand! Documentaire over het we-

reldkampioenschap voetbal 35 jaar =geleden. E
22.45 Das Chaplin-Jubilaum. Ram- =penlicht, Amerikaanse speelfilm uit s

1952 van Charlie Chaplin, met Char- flic Chaplin, Claire Bloom, Buster Kea- §
ton e.a.

00.55-01.00 Laatste nieuws.

" Melvyn Douglas en Lila =
Kedrova in 'Liebe ein Leben 1
lang. (Duitsland 2 - 23.15 |
uur)

België/Tele 21
19.00 Le coeur et l'esprit, magazine
van Radio Télévision Catholique Beige.
19.30-20.00 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal en
weerbericht.

TVS
16.05 Le Grand Échiquier. 18.05 Bré-
ves et Météo Européene. 18.10 Ré-
création. 18.30Les Aiguillages du Rê-
ve. 19.00 Des Chiffres et des Lettres.
19.30 Les Animeaux du Monde. 20.00
Un Sauvetage a l'Eiger. 21.00 Jazz in.
21.30 Journal Télévisé. 22.00 Météo
Européene. 22.35 Évasions. 23.30 Fi-
gures. 00.30-01.00 Papier Glacé.

Radio 1 radioElk heel uur nws 7.04 VARARadio
I Woensdageditie. (NOS: 7.30
Nws.) 12.55 Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.09 TROS Aktua.
13.25 Journalistenforum. 14.06
Radio Tour de France. 17.06 Tijd-
sein. 18.45Waar waren we ook al-
weer? 19.02 Hobbyscoop. 19.30
Akkoord. 20.02 Langs de lijn. 22.03
Podium van de Nederl. lichte mu-
ziek. 23.06 Met het oog op morgen.
0.02 Volgspot. 1.02 Romance. 2.02
Clair-Obscur. 4.02 Nachtexpress.
6.02 In 't voorbijgaan. 6.07-7.00
Vandaag... donderdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook Goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 12.04 Will wil wel. 14.04Te-
rug in de tijd. 15.04 Nederland Mu-
ziekland. 17.04 Hier en nu. 18.04

" De wereld zingt Gods lof. 18.53Int
i voorbijgaan. 19.04 Water en vuur.
i 20.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
I Elk heel uur nws. 6 02 De morgen-
: stond. 7.04 Ronduit Music-time.
i 9.04 Muziek motief. 10.04 Expres-; so. 11.04 Country trail. 12.04 Prai-
■ se. 13.04 Toga Party. 14.04 No-; zems-a-gogo. 16.04 Janssen &
■ Jansen. 17.04Ronflonflon met Jac-
i ques. Plafond. 18.04 Driespoor.
■ 19.03 Het Front. 20.03 La Stampa.
i 21 03 De Wereldontvanger. 23.03-
-i 24.00 Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 8.00
Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10

Platennieuws. 8.45 Te Deum Lau-
damus. Middelburgs Kamerkoor
met viool, cello en orgel. 9.15 On-
der de hoogtezon, pastoraal-muzi-
kaal programma. 10.00 Orkestpa-
let. 11.55 Pianomuz. van Dohna-
nyi. 12.25 Hélène Kox speelt Jo-
hann Christiaan Bach. (1). 13.00
Nws. 13.02 Lunchconcert. 14.00
Songs of praise. 14.30 Solisten.
15.00 In de kaart gespeeld. 17.00
Jacco'skeus, operette- en musical-
muziek. 18.00 Nws. 18.02 Zomer-
editie CeDéa. 20.00 Nws. 20.02
Jonge mensen op het concertpo-
dium. 2200-00.00 Voor het stil
wordt en wat later.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

EO
15.30 Vrouw-zijn. Gevarieerd maga-

zine voor vrouwen.
16.00 Portrait of America. Afl. 1:

West-Virginia.
16.50 Lassie. Amerikaanse serie. Afl.
De rand van de afgrond. Een jonge
padvinder klimt langs een steile rots
omhoog om een foto van een arend te
maken. Opeens brokkelt het paadje. achter hem weg. Gelukkkig merkt
Lassie het gevaar.

17.05 Job en zn pa. Presentatie: Leo
de Vos.

17.30 Journaal.
18.30 Gestrand in het zand. Israëli-

sche serie. Afl. 2: Hoe wordt ik een
Bedoeïen. Sophie wordt volgens Ara-
bisch gewoonte opgemaakt, terwijl
Hallil terugkomt met een nieuwe
V-snaar.

19.00 Journaal.

19.16 Gospelmagazine. Presentatie:
Jan van de Bosch.

19.45 Danger Bay. Canadese serie.
Afl. 1: Een plaats voor Ponga. Als de
vrouwtjes orang-oetan Ponga uit haar
tijdelijk verblijf ontsnapt, helpt ieder-
een mee haar weer op te sporen.

20.18 Zwerftocht door Afrika. Na-
tuurdocumentaire gemaakt in het
Noord Luangwa National Park in
Zambia.

21.10 Les Scheppies naar Cura-
***cao. Impressie van de reis van
deze muziekgroep bestaande uit
geestelijk gehadicapten naar een in-
ternationale culturele manifestatie.

21.18 De ogen van de vloot. Docu-
mentaire waarin een kijkje genomen
wordt achter de schermenvan de Ne-
derlandse Marine Luchtvaartdienst.

21.58 De Bergrede. Bijbelstudie,
(herh.).

22.30 Journaal.
22.40 Tijdsein. Actualiteitenmagazi-

ne.
23.10-23.40 Mag ik 's met je praten.

Mensen aan het woord met hun le-
vensverhaal. Vanavond: Henk Hem-
pius.

# Documentaire over de 'Ogen van de vloot. (Nederland 1
21.28 uur)

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus Engels, j

Les 26.
15.15 Tips voor werkzoekenden.
15.45 Der grosse Aufstand. Ameri- j

kaanse speelfilm uit 1953 van Lloyd j
Bacon, met Jeff Chandler, Faith Do- ;
mergne, Lyle Bettger e.a.

17.00 Avanti, avanti. Cursus Ita- ;
liaans. Les 13. (herh.).

17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels. !
Les 26. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.28 Das Terracotta-Pferd. Avontu- I
renserie. Afl. 1: Das Siegel Salo- I
mons.

18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.: I
Hoch hinaus.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht.
20.05 Das Forschungsobjekt. Engel- i

se comedy. Herh.
21.00 Südwest aktuell - Neues urn j

Neun.
21.15 Naher betrachtet. Reportages i

uit het Saar-Lor-Lux gebied.
22.15 Victor Charlie ruft Lima Sierra, j

3-delige Amerikaans tv-spel van j
Douglas Heyes naar de roman The iFrench Atlantic Affair, met Louis Jour- i
dan, Telly Savalas, Chad Everett e.a. |
Deel 2.

23.50-23.55 Laatste nieuws.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Meesters in
muziek. 10.00 TROS Postbus 270 -Gerard de Vries. 11.00 De duvel is
oud. 12.00 Nws. 12.05 Hetoog van
de naald. 13.00 Nws. 13.10 NOS
Wereldwijzer. 14.00 Wijzer op 5.
15.00 Meer over minder. 16.00
TROS Schlagerfestival. 17.00 Die-
renmanieren. 17.40 Basicode 3 -magazine. 17.55 Meded. en Schip-
persberichten. 18.00 Nws. 18.10
TROS Kinderforum op vakantie.
18.30 Tempo Doeloe. 19.00-20.30
Progr. voor buitenl. werknemers.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 «Lassie. Afl.: Die Zwillin-
ge. 09.35 Kimba, derweisseLöwe. Afl.:
Keine Feier ohne Eier. 10.00 SAT 1
Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.: Wo
steekt Scotty? 10.50 Teletip Natur.
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Wo bitte,
geht's zur Front? Amerikaanse kome-
die uit 1970 van Jerry Lewis, met Jerry
Lewis, Willie Davis, Jan Murray e.a.
Aansl. tekenfilms. 13.00 Tele-Börse.
14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Program-
ma-overzicht. 14.05 Niklaas, ein Junge
aus Flandern. Afl.: Das Bild von Aneka.
14.30 Catweazle. Afl.: Das Geburt-
stagsfest. 14.55 Der Goldene Schuss.
15.05 General Hospital. Afl.: Auf gute
Zusammenarbeit. 15.50 Teletip Ge-
sundheit. 16.00 BPat und Patachon.
Afl.: Zwei schone Fürstenkinder/Der
Kampf vor der Hochzeit.l6.2s Der Gol-
dene Schuss. 16.35 Bonanza. Afl.: Der
weiBe Indianer. 17.25 Teletip Markt.
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50Automan. Afl.: Mord im
Musikkanal. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
Glücksrad. 19.30 Carson & Carson.
Afl.: Auf Bewahrung. 20.25 SAT. 1
WETTER. 20.30 Spenser. Afl.: An
einem scheren Ort. 21.25 SAT. 1
BLICK. 21.30 Johanna von Orleans,
Amerikaanse speelfilm uit 1948 van
Victor Fleming, met Ingrid Bergmann,
Ward Bond, José Ferrer, Francis Sulli-
van, J.Caroll Naish, Gene Lockhart e.a.
23.55 SAT 1 Bliek. 00.05 Gefrier-
Schocker. Afl.: Charlie Boy. 00.55-
-01.05 Programmaoverzicht.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
00.00 MTV-Eurobreakout.
01.00 Club MTV.
01.30 Night Videos.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 XPO.
13.30 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola report.
17.15 3 From 1 at 5.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 US Top 20 Countdown
22.00 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.

SSVC
12.30 For Schools: Words and Pic-

tures. Afl.: The Runaway Roller-Ska-
te

12.45 For Schools: Seeing and
doing.

13.00 Children's SSVC. Staring
The Raggy Dolls.

13.10 Playbus. Serie. Afl.: The
Stop.

13.35 The Hitman. Met Nick OW*
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Paul en Gail

ten een weddenschap die hun f*
geweld aan doet.

14.50 Wimbledon '89. Live uitzef"
van de kampioenschappen 198?

17.10 Windfalls. Natuurprogrami*
17.25 Fun House. Pat Sharp is!

heer in de kindershow.
17.50 Home and Away. Steven <*

Sandra uit voor een dineetje i"
zeer elegant restaurant.

18.15 Emmerdale Farm. Serie'
heeft nachtmerries over een reis'
huis.

18.40 News and Weather.
18.55 Entertainment BFG. &

senteerd door Rory Higgins.
19.05 Trading Places. Nieuwe s

Afl.: Griekenland.
19.30 Conoration Street. Serie-
-19.55 A Ticket to Ride. Nieuwe *Afl.: Below Suspicion.
20.45 That's love.
21.10 L.A. Law. Nieuwe serie, j
22.00 New and Weather.
22.30 How To Make A Royal M4

Officer.
23.20-00.20 Wimbledon '89.

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

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

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7 45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 F>jr dieKranken. 9.10 Mv-

sikexpress. 10.00-12.00 ’gelegt. 12.00 Musik b_,
12.15VeranstaltungskalefJ?
sik bei Tisch. 13.00 f"
14.05 Musikzeit heute-.
Chansons und Folk. Is"i
mittagsstudio. 16.05-18.O0Jtem. 18.10 Regionalna^
BRF-Aktuell. 18.40-20.0»
und Chormusik.

satelliet

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Informatief program-
ma.

09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

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

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

kaanser serie. Afl.: Fotos aus der
Zauberbox.

11.45 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht. Herh.

12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns.
13.05 Inspektor Gadget. Tekenfilm-

serie. Afl.: Der Dieb von Paris.
13.30 California Clan. Amerikaanse

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

kaanse serie. (herh.).
15.00 Wimbledon - live. Presentatie:

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

18.45 RTLAktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Kampfstern Galactica. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Der Mann mit den
neun Leben.

20.15 Affare in Berlin. Amerikaanse
spionagethriller uit 1970 van Richard
Irving, met Darren McGavin, Fritz
Weaver, Brian Kelly e.a.

21.50 Wimbledon. Samenvatting.
Presentatie: Ulli Potofski.

22.30 RTL Aktuell.
22.40 Die Woche. Live-talkshow met

Geert Müller-Gerbes.
23.45 Staranwalte, Tricks, Prozes-

se. L.A. Law, Amerikaanse serie. Afl.:
Ein Fall für alte Herren.

00.30 Unglaubliche Geschichten.
Waren die Götter Astronauten? Pre-
sentatie: Rainer Holbe.

00.55-01.00 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business CW

Zakennieuws.
07.00 The DJ Kat Show. Eent

spanningsprogramma voor kind*T
09.30 Panel pot pourri.
11.00 The Sullivans. Australisch

milieserie.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World. Amerika

dramaserie.
13.55 Landscape Channel. t 1

beelden met muziek.
14.50 As The World Turns. Dl'

serie.
15.45 Loving. I
16.15 The Lucy Show. Koff
reeks. ;

16.45 The Littles. AnimatiereeK*
17.00 Countdown. Popmuziek. |(
18.30 Eurosport overzicht. -19.00 Transworld Sport.
20.00 Tour de France.
20.30 World Cup Diving.
21.00 Golf.
22.00 WK Voetbal. WK-reeksef L
23.00 Atletiek vanuit Berlijn.
00.30 Tour de France.
01.00 Eurosport overzicht. fl
01.30 Arts Channel. Kunstpr"f

ma. Ë
04.30 Landscape Channel.

beelden met muziek.

Super Channel
;; - - ■ ■ - . -^'

07.00 World news and businenii
08.00 The Mix.
15.30 The Global Chart ShoW- E
16.30 Hot Line live.
18.30 Transmission. \
19.30 Richard Diamond. \20.00 That uncertain Feeling- u,
21.30 Euromagazine.
21.50 World news.
22.00 Burke's Law.
22.55 Barnaby Jones.als. f>00.00-03.00 World News and!

ther.Followed by The Mix.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 !j
wie kein anderer. 11.00 'T 1?
elf. 12.00 Is ja 'n Ding. 14j
16.00 Entenjagd. 17.00Uf17.50 Sport-Shop. 18.00^duell. 19.00 Neunzehn -IJzwanzig: Das ist neu!; *.
dies. 21.00 Hörerwünscl 1*
Musik Non-Stop.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05*
melodie. 9.05 Musikpavil^
Gut Aufgelegt. 14.05 Au' Jmenade. 15.00 Caf^j
16.05 Heimatmelodie.
sik-Express. 20.05 *.|
Broadway undKudamm »j
sik zum Traurnen. 22.3n
press.
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Nieuw
Heel opmerkelijkwas het afgelopen
zondag tijdens de mars- en show-
wedstrijden, een aantal muziek-
korpsen in hetRodastadion te zien
verschijnen dat echt uitgebreid aan-
dacht besteedt aan die korpsfunc-
tie: de drumfanfares. Vaak zijn deze
drumfanfares voortgekomenuit een

vroegere drumband, al dan niet met
een pijper- of een trompetterkorps.
Aan de bezetting is dat veelal te
zien, want er lopen soms hele rijen
dwarsfluiten mee in zon drumfan-
fare, terwijl dat instrument daar fei-
telijk niet thuishoort. Op een gege-
ven moment is binnen die trompet-
ter- en pijperkorpsen vermoedelijk
de behoefte bestaan meer gevarieer-
de muziek te kunnen maken. Men
heeft de bezetting uitgebreid, al
naar gelang daar behoefte aan be-
stond. Trompetten, baritons erbij,
tuba's, hoorns, etc. Door de komst
van deze ventielinstrumenten kon
het repertoire worden vergroot.
De marsen die vroeger alleen voor
fanfare en harmonie waren wegge-
legd kunnen nu ook door deze korp-
sen gespeeld worden.

Resultaten
Dat leidt tot zeer behoorlijke resul-
taten. De R.ntamboers uit Zoeter-
woude bijvoorbeeld, maar ook
drum- en schowfanfare EDES uit
Enschede en Jan Bovy uit Maas-
tricht lieten een mooi stukje muziek
horen, dat zelfs het geoefende mu-
ziekoor zeer kon bekoren. De jury
echter letvoor 70 procent op de mu-
ziek en voor 30 procent op de mar-
sorde, discipline etc. Hoe er ge-
speeld wordt is dus erg belangrijk
en de marsen die de drumfanfares
op het repertoire nemen moeten
verantwoord uitgevoerd kunnen
worden en soms is datmet de wisse-
lende drumfanfare-bezetting niet
goed mogelijk.

Terug
Willen de drumfanfares dus de mar-
sen zo spelen als het moet, dan zul-
len ze langzaam maar zeker naar een
standaard fanfare- of harmoniebe-
zetting toe moeten, de leerlingen
naar een muziekschool moeten stu-
ren en gediplomeerde dirigenten
voor het korps moeten zetten. Op
die manier zouden er nieuwe fanfa-
res en harmonieën kunnen ont-
staan, die dan wel goed in het pak
zitten en aardig kunnen marcheren.

Statig bezette Rodahal luistert gedwee naar blaasmuziek

Geen geschunkel bij
orkest Walter Scholz

Nen DE - Een met slechts 700
," is gevL>lde Rodahal plat spe-
i Puh?-n hele toer- Maar het 40
;„ sfj 'lek dat gisteravond 22 gul-
yh o Ves had voor het WalterqV* Cnester luisterde wel erg
*l fn 0?_" del°TVan de avond, 'Freut
l£*ch«l ebens' so lanSe das

6nteerH nSch brennt', werd ge-
it. ** er'- or een man in een
o^oor t ,pak om voor conferen-l 6*l Saan-ïb het de hiJ om de tien mi-J>rp02

l Pubhek met kwinkslagen
l Uitkun- zodat het orkest evenfi-ry d azeri.at ik steedskom storen", zei

hij met het nodige gevoelvoor reali-
teitszin. Het publiek kon om som-
mige woordgrappen best glimla-
chen, de bandleden deden niet eens
meer of ze het leuk vonden.
Na uitsmijters als: „Boris Becker
spreekt zoals hij speelt: er kampft
urn jeden Satz", was het weer de
beurt aan het orkest. Hetrepertoire:
marsen,Russische melodieën, ever-
greens en een solistenparade. Vrij-
blijvende, vlotte muziek, meer een
onschuldig Herkent u deze Melo-
die?
Het orkest, in traditionele blaaska-
pel-bezetting, speelde zeker niet
slecht. Maar slechts zeer sporadisch
borrelde er een spontaan applaus

op. De band maakte een vrij stati-
sche indruk, evenals dirigent Walter
Scholz zelf, en passant 'de beste
trompettist van het moment en een
ungemein sympathiek mens' ge-
noemd.' Hij maakte armbewegingen
alsof hij aan de lopende band dop-
pen op razendsnel langsflitsende
flessen moest trachten te stoppen.
Misschien kwam het publiek volle-
digaan zijn trekken, en naar het ein-
de toe werd het applaus iets hefti-
ger. Maar bij het ter perse gaan van
dit artikel was er in elk geval nog
niet geschunkeld...

joos philippens

Il Waiff teer Scholz, ondanks buik vooruit en bolle wangen geen echte smaakmaker.
Foto: DRIES LINSSEN

Versteld
Hoewel het orkest twaalf jaar be-

staat, is dit WMC het eerste
concours waaraan wordt deel-
genomen. En meteen de eer-
ste prijs. „Splendid natuur-
lijk. Maar waar we nog meer
waarde aan hechten is het
leerzame contact watje hier in
Kerkrade krijgt met tal van
andere orkesten. Ik sta ver-
steld van de muzikaliteit. Niet
alleen van de andere deelne-
mers. Maar ook van het pu-
bliek," glimlacht Elaine Ng

Sjew Chen, zeulend met een
tuba na afloop van een mini-
concert gisteravond op de
Markt. En dirigent Luk wil
opnieuwkwijt hoe vereerd hij
is met de deelname aan dit
wereldbefaamde concours.

WMC

d'rjoep

Wagen
*"eet niet wie op het idee ge-

Z^en is me die bierwagen
/°r de neus te zetten, maar die. vt toch niet echt een gelukki-
j, Plek gekozen. In de eerste
j/*ats krijg ik onnoemlijke

st als ik zie hoe dat geelgou-
D üocht onder de schuimkraag
l**lt, aan de andere kant is
j^itzicht op de cirkel me ont-jj^en waar veel korpsen 's

t,. °nds en in het weekeinde op-
Ij-p71- Daar zijn altijdvan die

dames bij en - zeg
Zj* zelf - daarkijk ik veel lic-, Haar dan naar een bierwa-
Hql, Enfin, in de pijler zag je
,9 minder zullen we maar

'c99en.
l^igens zaten er gistermid-
n-9 ttoee Kerkradenaren aan
iJ!1 sokkel, die het over het
C^spark hadden, dat het
;jna?" zo mooi is met die verlich-
n 9 en de kiosk waar 's avondsJj^iek gemaakt wordt. Als ik
!*& hoor, dan zou ik best zelfïll eeris een kijkje willen ne-
ffi- daarachter in het park.

als het een keertje zo
1q vier uur 's nachts heelrus-
oj? *s, dat ik een uitstapje
5^9- Mocht iemand dan een
(j;e sokkel zien op de markt in
Oq ade, dan is dus bekendar ik ben. In ieder geval
|^et ik donderdagmiddag om
j*uur zeker terug zijn, want
% spee^ °P de markt het se-
\q*enorkest uit Maastricht en
1^Qezien mijn vriend devroe-
l^

e speaker van het WMC Ja-
iq

s .Heetman daar voorzitter
Ij; is, wil ik dat niet missen.
ruJ^hien zie ik nog wel meer
J~* bekenden.

Goed verzorgd de straat op met klinkende muziek

Drumfanfare: het
nieuwe muziekkorps

door wim dragstra

KERKRADE - Wat je bij harmonie- en fanfarekorpsen nogal
eens mist als ze op straat komen, dat vind je bij de korpsen in
de D-sectie van de mars- en snowwedstrijden, bij de zoge-
noemde drumfanfares: een goed verzorgd marsoptreden, stijl-
volle uniformen, gedisciplineerd marcheren, goede drumsec-
tie.

De functie van de harmonieën en
fanfares in vroegere jarenwas twee-
ledig. Enerzijds kwam de muziek-
vereniging op straat b. feestelijkhe-
den (processie, schuttersfeest, jubi-
leum, optocht op koninginnedag)
anderzijds gaf ze concerten in de
buitenlucht, danwei in een concert-
zaal. Beide facetten kunnen de
korpsfunctie en de orkestfunctie
van de harmonie of fanfare ge-
noemd worden.

De ontwikkeling in de afgelopen
vijftien tottwintig jaar is, dat demv-
ziekvereniging steeds meer aan-
dacht gaat schenken aan de orkest-
functie en steeds minder aan de
korpsfunctie. Drumbands, die ho-
ren bij een harmonie of fanfare, ver-
dwenen. Nieuwe uniformen die
werden aangemeten hadden geen
epouletten of tressen meer en gin-
gen steeds meer lijken op concert-
kleding. Veel muzikanten van mu-
ziekverenigingen wilden zelfs niet
meer op straat marcheren en zo-
doende kon dat dan ook niet meer.
Het harmonie-orkest of het fanfa-
re-orkest was geboren, het muziek-
korps bestond bijna niet meer. " Show- en drumfanfare EDES uitEnschede aan het werk in hetRodastadion. Vijftien trompettisten en ver-

volgens wat groot-koper. De drumband loopt achteraan. Foto: FRANSRADE

Smile
Prachtig, deze strijkages. Maar

toen de uitnodiging binnen-
kwam, wist niemand van de
band Kerkrade op de land-
kaart te vinden. „Ergens tus-
sen Amsterdam en Berlijn,"
grijnst Stephen Burrows. Wat
ze, nu ze er toch zijn gekomen,
van Kerkrade vinden? „Het is

de 'music city' van Europa,"
meent de dirigent. Stephen:
„Maar ook de vriendelijkheid
die we hier in deze stad tegen-
komen, vinden we geweldig.
Nou moet ik er bij zeggen dat
we in Moskou, waar we op
onze vliegreis een tussenstop
hebben gemaakt, alleen maar
nors zijn bejegend." Moskou?
Vliegt dit orkest dan niet van-
zelfsprekend met Singapore
Airlines, de luchtvaartmaat-
schappij met 'a Smile'. Deze
vraag brengt de Singaporezen
even in verlegenheid. Ste-
phen: „Voor die wereldbe-
roemde 'smile' moet je wel
duur betalen. En aangezien de

meesten van ons student zijn,
moesten we met de goed-
koopste. En dat was Aero-
flot."

Bovendien geven de NTSB-le-
den liever hun dollars uit aan
muziek. Met tassen vol com-
posities keren zij huiswaarts.
Een kleine greep: 'Sinfonia
Classica' van Ted Huggens
(pseudoniem voor WMC-jury-
voorzitter Henk van Lijn-
schooten), 'A Dutch Overture'
van Willy Hautvast. En van
Kees Vlak 'Quatre jour a Pa-
ris. Zelf blijven ze nog twee
dagen in Kerkrade.

wmc-vandaag

"Wijngrachttheater
20.00 uur: Concert in kader
van 150 jaar beide Limbur-
gen. Met medewerking van
Mannenkoor De Oud Heivin-
ken onder leiding van Jean
Muysers, Chevremonts Man-
nenkoor 1912 onder leiding
van Dion Ritten en het Eure-
gionaal Harmonieorkest on-
der leiding van Alex Schil-
lings.

" Markt

14.00-18.00 uur: Bolhoed Kin-
dertheater.
19.00-20.00 uur: Straattoneel
door toneelvereniging Excel-
sior.
20.30-23.30 uur: Oldtime Dan-
ce door The Oldtimers.
0 Pavi.oen
14.00-18.00 uur: Wagenspel.
21.00-01.00 uur: René Schu-
man en René Krans Band.

" Groene Long
14.00 uur: start IVN-wande-
ling

"Kapellaan
14.00-18.00 uur: graffiti en
straattekenen.

Harmonie-orkest Singapore sleept tassen vol composities naar huis

Weekje Tibetaans gemengd
klooster in Bleijerheide

door hans toonen
BLEIJERHEIDE - Een Ti-

betaans klooster, maar
dan gemengd, in Bleijer-
heide. Je moet wel even
je ogen sluiten. En je oor
te luister leggen in de
glimgladde gang van het
voormalig broederkloos-
ter in Bleijerheide. Ach-
ter deruitloze kamerdeu-
ren klinken die middag
Oosterse klanken die tro-
pische taferelen oproe-
pen van Boedha-tempels
en Conimex.

Geen wonder, want nog tot vrij-
dag is dit klooster slaaphuis
en repetitielokaal voor de Na-
tional Theatre Symphonic
Band (NTSB) uit de republiek
Singapore. Met 42 Singapore-
zen en één Brit - Stephen
Burrows, waldhoornist en al
acht jaar leraarEngels in deze
metropool - is dit sympho-
nie-orkest voor het eerst op
het WMC. Daarvoor is meer
dan alleen moed bijeen ge-
schraapt. Geld is er ook aan te
pas gekomen. „Normaal telt
mijn orkest 60 musici. Maar
omdat elk lid uit eigen zak
1000 Singapore-dollars (dik
duizend gulden) moest beta-
len, is er een twintigtal thuis-
gebleven," verduidelijkt Luk
Hoi Yui, 53 jaar en al sinds
1980 dirigent van het NTSB.

" Elaine Ng Sjew Chen met haar tuba, 'betrapt' op deMarkt. Foto: DRIESLINSSEN
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Yatha, het mooiste meisje
van de

Pin-Up Club...
06-320.324.36...50 Ct p/m

Best in Town!!
Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.
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.
Nightelub

St. Tropez
Putstraat 40 Sittard.

ledere dag geopend van
21.00-5.00 uur. Leuke

meisjes gevr. Tel. 04490-
-15828/17402.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605

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

Suffolkweg 13, Weert.
04950-42966.

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.

Orale sex
06-320.323.40 - 50 et p/m

Contactburo
Yvonne bemid. v. discrete
adressen. Inschrijvingen ge-
vr. 04490-23203, Sittard.

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington

06
320.320.22

50ct p.m.

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

Tel. 045-718067.
** 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Hallo
Ik ben Jolanda, bel mij

va. 09.00 uur. 045-721759
tevens meisje gevr.

Nieuw - Nieuw
Club Nirwana

Lisa en haar internationale
gastvrouwen.

Nieuwstr. 147 Kerkrade.
Tel. 045-463323.

; ma.-vr. 11-24, za. 11-18.
2 jongens laten zich

bekijken als ze
gloeiend

samen bezig zijn. Dan eisen
die 2 heren nog meer.

Doet 't nu met ons
06-320.323.86 - 50 et p/m

Ank schrikt. Hierbuiten
uitkleden?

Nee, stel jevoor dat iemand
't ziet. Maar toch ... Sensatie
als 't zo gebeurt, en dan...
06-320.323.85 - 50 et p/m

Op de
Orgiebox

praten ze nou eenmaal zo.
Daarom is het toch de

Orgiebox.
Zo vind je die partner.

06-320.324.40 - 50 et p/m

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

elkaar, heet en verlangend
naar meer. Voor echte

sex-contacten
■ 06-320.324.90 - 50 et p/m

De sexsuperbox
't gaat niet om die box,
welnee. Het zijn al die. mensen die je er op hoort.

Niet gewoon sexy, nee,
supersexy zijn ze. En... dat

laten ze horen
06-320.324.30 - 50ct p/m

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Volwassenen

vinden elkaar ongestoord en
met de goede manier

waarop volwassenen dat
doen op de

Box voor Volwassenen.
06-320.326.88 - 50 et p/m

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Box voor

romantiek
en liefde. De naam zegt
alles. Grove gesprekken
worden geweerd. Lief en
romantisch zijn we op

■ 06-320.326.37 - 50 et p/m
Nieuw! Nieuw! Nieuw!

Sex is niet verboden, maar
voor romantiek en liefde is

er maar één nummer...
de romantische

knuffelbox
06-320.327.37 - 50 et p/m
Alleen onder deskundige

leiding mag u bellen
Sexafganglijn

06-320.322,77 50 c.p m.
geen lef!! dacht ik al!!

Kouwe kikkers, ijsbergen?
de

Spitsbergenbox
laat julliesmelten, bloedheet

06-320.325.36 50 c.p/m.

Kontakten/Klubs

Nieuw! Nieuw! Nieuw!

de kriebel
wiebelbox

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

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

Ontdek de rijpere partner bij
de 40-plus box.

Strikt voor volwassenen.
06-320.327.28 - 50 et p/m

Wip in Box
Terug van weg. Nieuw en

anders, heet, recht voor zn
raap, sex-praat, sex-

vrienden en vriendinnen.
Met 13 of heet apart

06-320.324.60 - 50 et p/m

" 06-GAYCAFÉ
m06~320.327.55

/*K_J LIMBURG
i . .^ In het 06-Gay café kun je vrij uitpratenjrW^atiiïJmi/iiüii 'M ibijKü i -ii■^""■ff""" I'^TM[Yr~^ o,er le Bevoelensen ervaringen. Je leert

È^ée fNCiI nieuwe vrienden kennen die niet ver weg
jnfï in»^ kunnen wonen!
Er zijn ook 06-Gay cafés in de regio's:

Peggy
en vriendinnen, ma-vr,

11 tot 19 u. 04490-74393.'
Wil iedereen op zn beurt
wachten? ik raak over m'n

toeren en glij van mijn kruk!!
ja, nu ik!! 06-320.325.33 50

c.p/m.

De Beurtlijn
Diana Escort.

Tel. 045-215113.
Toen ik 'n trekje van die si-

garet had genomen begon ik
licht in 't hoofd te voelen....

en toen ohohohoh
06-320.320.13
Callcutta

50 c.p/m.

Privéhuis Diana
Te1.045-213142
6 sexy meisjes aanwezig.
Kom eens kijken. U bent

van harte welkom.
Al spreekt ze 'n taal die je

niet begrijpt, sex, echte sex
daar heb je geen taal bij
nodig!! 06-320.325.22

50 c.p/m.

Zoenbabwe
Voor echte sex bel je

nombre hombre
06-320.320.23

50 c.p/m. heterosexü

Porno box
voor de heetste gesprekken.

Vreemd... vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er in
zon box apart?

06-320.320.51 - 50 et p/m
Voor de broodnodige

variatie? op de
Kietelbox

vind je het. 06-320.325.14
smeuig 50 c.p/m.

Lekkere meid zkt sex-vriend

Sex-contact-lijn
Bel 06-320.320.33 - 50 c/pm

Direct snel sexcontact
50ct.p.m.

L.1.V.E.-afspreek-lijnü!
06-320.320.55

Hete meisjes zoeken
sex-contact:

Tippel-box
50 et. p.m. 06-320.326.66

Gay-
Meeting-Point!

Lekkere boy zkt sexcontact
06-320.330.21 - 0,50/p.m.

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
Je bent jongen gilt graag de

Kreunbox
06-320.325.16

voor kreunen en zuchten,
alles kan. 50 et. p/m.

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Hardlesbi
2 kanjers tegelijk

Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
Donna-Maria

met haar 7 vriendinnen.
045-227734/ 229718

06-Sex
Relax-Line

06-320.320.06
Zevende Hemel
06-320.320.07
Sex non stop

06-320.320.08

ÜLivel!
sex relax box

06-

-320.324.06
Addink Prod. 50 et./min.

Sex party box
06-320.323.06

talk prod. 50 et/min

De Live-
spelletjesbox j

voor meer dan praten alleen |
06-320.325.34 speels en \

sexie 50 et p/m \
De Sabbelbox !

De heetste meiden bellen, 'geen bandjes live sexü
06.320.325.69 50 et. p/m. 'Inwijding!! i
Jiva's Oosterse sexlessen,
voor een beter sexleven!

Les27. 06-32032351 50cpm \
Piepshowbox
Alle meiden zijn uit de (

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

Club Doma-SM !
Live uit de kelder!

Slavinnendag deel 7 >06-320.323.55 50ct p.m "Haar
sexervaring
in de trein hoor je op

06-320.323.55
Jouw treinsexverhaal beken

je op 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

slappe hap?
tsja schatje moet je mij maar
bellen dan ga je helemaal uit -je dak 06.50 c/m

320.327.27
Op de

Grofsexbox
kan het de vrouwen nietruig -genoeg toegaan. Harde I

sexpartners gewenst I06-320.323.54 I
50 ct.p.m. I

Tieners
GRATIS PORNO kalender

50 et p.m. 06-

-320.320.10
LIVE LIVE LIVE 50 et. p.m.

Sex Box
06-320.325.06

LIVE LIVE LIVE 50 ct.p.m.

SM Box
06-320.330.70
Nimf Debbie
alle gaatjes gevuld

50 et. p.m. 06

320.320.14
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.

Onze bellers schamen zich
niet! dus als jij sex! ook
lekker! vindt? bel je de

Sextopbox
06-320.325.20

50 c.p/m
Met geen pen te

beschrijven, woorden
schieten te kort!! Natuurlijk

Privéhuis
Michelle

met nieuw Jill
045-228481
045-229680

Escort j
Exclusief. Privétaxi mog. (

Tel. 045-423634. _ t
Veel beloven en weinig? <

Nu proberen J- Privéclub, exclusief. Escort, c
trio, lesbisch, SM en privé- j

taxi mog.
Industriestr. 13Kerkrade-W. !

ml. via onze charmante f
gastvrouw. 045-423634. <
Contactburo !

Lucie, voor bemiddelingvan i
adressen. !

Geleen, tel. 04490-50921. (

Contactburo
Maastricht. Bemiddel, in

privé-adressen 043-635264

Anita
privé met escort
ook zaterdags
045-352543.

Generatiebox....
Dames zoeken jongens en
meisjes willen een fijn ge-
sprek met ervaren heren.

06-320.326.27-50 cent p.m.

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

1 320.320.50
Angela

en haar meisjes, tot 3.00 u.
Privé en escort. Tevens
meisje gevr. 045-228975.
Opgewonden?? Trillingen??
Wij helpen jou er wel vanaf!

de vibratiebox
06-320.325.20 als je

sexueel geraakt bent! 50cm

Spoedsexbox
heb je even weinig tijd maar
wil je wel een snelle beurt

bel live!! 06.320.323.53.
50 et. pm.

(Huis)d leren
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes, en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. KIPPEN, leg-mestkui-
kens en kalkoenen. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
53b, Rimburg. Tel. 045-
-320229.
BOEMERHONDJES;
Yorks- en Foxterriërs. Wa-
lem 11A, Schin op Geul. Tel.
04459-1237.
Gevr.'goede KENNELHULP
of vakantiehulp liefst omge-
ving Sittard, Tilly Busch,
Putstr.so, Sittard.
Te koop groene amazone
PAPEGAAI sprek. niet voor
handel. Tel. 04492-5259.

Te k. prima WELSH-TER-
RIERS en gladharige Fox-
terriërs pups, lief karakter,
Tilly Busch, Putsr.so, Sittard
Te k. koppel VALKPARKIE-
TEN geel en grijs m. ruime
kooi ’150,-. 04459-1573.
Jonge schotse HERDERS
(collies) pups te koop. Euro-
paweg Nrd. 91 Landgraaf.
Tel. 045-310643.
Te k. jonge dwerg- en TOY-
POEDELTJES, goedkoop.
Kerkstr. 33 Übach o Worms.
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.

Bloemen & Planten
Wegens omstandigheden te huur aangeboden

centraal gelegen
Bloemen- en plantenzaak

goed rendabel met uitstekende mogelijkheden.
Inl. 045-323685'

In en om de tuin

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

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

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

GRASZODEN ’3,50 perm2, eerste kwal. Tev. aanl.
en wordt gratis bezorgd.
04450-2131 of 045-317627.
(TUIN)HOUTHANDEL Im-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Heeft voor .u in
voorraad Hogedruk geimpr.
planken, palen, rolborders,
1000 st. nwe en gebr. biels
enz.enz. bezorgen mog.

1 ste soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m 2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178
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.

Huwelijk/Kennismaking
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met D.J. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193.
Zoekt U een serieuze relatie
bel dan Huw. rel. bem. buro
"LEVENSGELUK" 045-
-211948.
PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.
Goeduitz. weduwe 56 jr. zkt
kennism. met ongeb. HEER,
leeft. 55-60 jr. goed milieu
voor gezellige weckend-re-
latie. Br.o.nr. B-1336 Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100,6401 DP Heerlen.

Serieuze partnerbem. voor
ALLEENSTAANDEN. Bel v.
ml. Huw.rel. bemm.buro Ge-
luk. Tel. 04498-54604.
Alleenst. weduwnaar, 58 jr.
zoekt een vrouw, Br.o.nr. B-
-1339, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Mode Totaal
Stoffenzaak TUMMERS,
excl. Bruidsstoffen en
damesstoffen. Enorme
keuze. Kerkstr. 302 Bruns-
sum. Tel. 045-272677.

Baby en Kleuter
Te koop KINDERBOX, loop-
stoeltje, z.g.a.n. Tel. 045-
-462961.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

riaHaO.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Problemen aan
uw dak

bel 045-219615
H Arndts

dakservice
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
HOFMAN V.O.F, voor het
reinigen van oude gevels,
uithakken . en voegen.
Schelsberg 17 Heerlen. Tel.
045-724462.

Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.

Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paratie zonder voorrijkosten.
Bel Geleen, 04490-45230.
Service binnen 24 uur.

Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijl
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel vooi
ml. ABC HEKWERK, gebr.
Veenstra Tel. 045-316238.

OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,

" tuinaanleg en vrijbl. prijsopg.r Tel. 045-423699.
! Wat VERKOPEN? Adver-

teer via: 045-719966.

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

Wonen Totaal

" O.K. HAL. Ongelooflijk: su-
per zwaar modern rundl.

| bankstel ’695,-; eiken
bankstellen v.a ’ 195,-; ei-
ken met rundl. bankst.

' ’695,-; klasse bankstel ins Mohair ’ 795,-; grote sorte-. ring grote en kleine wand-
meubels; toogkasten; bufet-. -ten v.a ’295,-; grenen eet-
hoeken iets aparts v.a
’795,-; rundl. kuipbankstel-. len; moderne eethoeken en. wandmeubels, alls opruim-
pr. en; inruilen mogelijk.- O.K.Hallen, Agnes Printha-
genstr. 22-24 Geleen een-. trum, vlakbij Alb. Heyn.
Te koop ALMILO keuken, I.- 3.50 mtr. groen. Tel. 045-
-353053.
Te k. Tafel en 4 stoelen uit
OMA'S tijd ’lOO,- 045-
-718563.
Pracht klassiek BANKSTEL
vr.pr. ’ 1.425,- (Vz jr., nw.pr.
’4.200,-); 2-zits bank
Chesterfield vr.pr. ’ 975,-;
zwaar eiken salontafel vr.pr.

’ 325,-. 045-323830.

Deze week! spotkoopjes in
onze snuffelkelder let op!
antieke kasten v.a. ’ 195,-;
Fautteuilles v.a ’ 65,-; partij
meubelstoffen v.a ’ 5,- p.
mtr.; Biedermaier bank v.
stoffeerder ’ 250,-; partij
kleingoed iets v. markth.

’ 125,- verder schilderijen,'
spiegels, eetkamerstoelen,
salontafels, modern eiken
wandmeubel ’ 295,- t.v. vi-
deo meubels v.a ’ 85,- enz.
enz. inruilen mogelijk; kijken
kost niets. Het WITTE HUIS
Rijksweg centrum 86-88
Geleen, naast hotel Stadion
en vlakbij Alb. Heyn (let op
Geleen kent ook Rijksweg
Noord en Zuid let dus op
Centrum).

Zoekt U 2e hands MEU-
BELS? zeer veel keus, ner-
gens goedkoper! Kouven-
derstr, 208 Hoensbroek.

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

Computers
Te k.IBM comp. turbo PV,
640 Kb, 5,25 en 3,5 mc. en_ 20 Mb harddisk, mcl. soft-
ware ’1.975,- event. met
printer 04498-53507.

Te koop orig. AMIGA 1010,
3.5 inch. drive, z.g.a.n. Tel.
045-215068
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966._ .TV/Vldeo

" KTVSI cm 12 prog. ’ 145,-,: 20 prog. ’ 245,-, 67 cm telet
[. 99, kan.afst. ’475,-, 12

' kan. ’ 145,-/195,- ’225,-.

" Videoree. VHS ’325,-- ’649,- ’795,-. Inr. mogel.
Verzetstr. 15, Heerlen. 045-

-'417651.

Gevraagd kleuren-t.v.'s v.a.
1980, defect geen bezw.; vi-
deo's VHS en stereo-torens.
Tel. 04406-12875.

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

\ Huishoudelijke artikelen

■ Bruin GASFORNUIS met
grill, mini wash en centrifuge. Tel. 045-222054

: Piccolo's in het Limburgs
i Dagblad zijn groot in RE-

SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kachels/Verwarming
KACHELS nieuw en ge-

" bruikt nergens beter ner-
gens goedkoper. De
f Kachelsmid, Walem 21,- Klimmen. Tel. 04459-1638
I

___
Te k. gevr. in degelijke staat
GASHAARD. Tel. 045-
-455955.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kunst en Antiek

i Te koop Engels STOELTJE. houtsnijwerk, versierd metr bokkepoten en duivelskop-

" pen, 17e eeuw. Tel. 045-
-715580 na 18.00 uur.

St. ROSAMARKT Sibbe,
zondag 16 juli Inl. Tel.
04458-2698.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Muziek

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

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterker*
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!

"r

I

Inruilvleugel!
Bechstein type B kleur zwart, pr. ’ 18.900,- conW j

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

Muziekhuis Guus Arons BV
Honigmanstraat 5-7-9, Heerlen. Tel. 045-7171#

Hèt adres voor voordelige aanbiedingen!^.
PIANO'S huur mët koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.
Klassiek el. orgel EMINENT
2000 Grand Theatre. Pr.n.o.
t.k. Tel. 045-222054
Te k. YAMAHA PSR 6300,
Roland E-20. Tel. 045-
-216139

Aangeb. wegens aai*
CD's, 500 SINGEL
’250,-, 500 LP's fl250 oude 78 t. _,
’400,-, zes oude lep "beeltenis Elvis Presly /
Remb.mogl. Tel.
638667/894543.

Te koop MUZIEKCASJ,
TES 50 stuks en 7 &
LP's. Tel. 045-71558
18.00 uur.

r, rr- — : «*«* j
Boeken/Literatuur

Te koop BOEKEN MDS-c
Iste en 2e leerjaar i.g.st.
045-414505.
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 en 2e jaars
HEAO-boeken, 030-716089
na 18.00 uur.
HEAO-BOEKEN te koop
gevr. 1e jaars. Tel. 045-
-463940.

;Te koop MAVO-BOo|
3e- en 4e-jaars. Tel-
-751880. II

" Een PICCOLO in het

" burgs Dagblad help'
weg naar snel succes; 045-719966. 1
16 delige Grzimek Jenceclopedie, pr.n.o.t"
045-222054

I Te k. boeken 1e klas.
i procestechn. tel.

255169. J
i Met een PICCOLO '®
i Limburgs Dagblad ’*uw oude spulletjes '<\ kwijt. Piccolo's doe" p. wonderen... Probeer

Tel. 045-719966.
Voor Piccolo's zie verder pagina 14

De tussenstand t/m -ws^k__^ k
.,^_____^^_____ill^^

van dinsdag 4 juli *^^^2^^
De ritten, verreden op 1 en 2 juli, f*t * i^s^^^^alsmede de ploegentijdritten tellen lIJ tt\ -«^r^fl __^_*"^^ (C^^

1 ENGELEN F J DOROTHEAGR 11 KERKRADE 50 Tot zover de kandidaten voor een prijs uit de prijzenpot. Hieronder staan dan nog deelnemers <> "2 LINDELAUFO HUNZESTR 21 HEERLEN 49 de 100',, 200',, 300', etc. plaats staan. LET WEL op die plaatsen kunnen meerdere deelnemer*
3 PUTMANSWG GRISPENSTR 19 VOERENDAAL 46 dat aantal punten staan, maar we hebben er slechts één willekeurig uitgekozen.
4 EKKERINKI HERTOGSNGL 318 MAASTRICHT 45

GEREKENS H M IRENESTR 7 HULSBERG 45
6 BECHOLZM HAANRADERWG 241 KERKRADE 43 300 BRUYN DE AA F A AARTSHERTOGENSTR 12 LANDGRAAF

OPGENORTJ ST LAMBERTUSSTR 4 SITTARD 43 400 VAESSEN P IRMSTR 84 SIMPELVELD
8 HAMERS D H ACHT BUNDERSTR 31 KLIMMEN 42 500 FORST M F HALSSTR 61 KERKRADE

SCHERES J W DAALZICHT 4 HEEL 42 600 WEELEN J M OUDE HEIDE 9 LANDGRAAF
10 JANSSEN J WILHELMINASTRIIS HOENSBROEK 41 700 DIETERS P H H PASTEURSTR 25 LANDGRAAF
11 KOOISTRAP HOOFDSTR49I LANDGRAAF 40 800 EXTRA J HERIK 7 LANDGRAAF
12 EVERHARTZ M J G LELIESTR 10 KERKRADE 39 900 BREUKINK P H FOSSIELENERF 310 HEERLEN

GOTZEN H HENDRIKLN 14 SUSTEREN 39 1000 JANSEN C J G HOFSTR 8 HEERLEN
KUYPERSH AAN DE VERVERY 60 VAALS 39 1100 OTTEN A OLTERDISSENSTR 19 GELEEN
LANG DE J MAASTRICHTERLN 193 LANDGRAAF 39 1200 WIERSMAM P DE HOOGHSTR 35 KERKRADE

16 FRANSSENRHMJ FOSSIELENERF 250 HEERLEN 38 1300 RITZEN B W N TEHEUXSTR 13 WYNANDSRADE
LEM J F LINDESTR 9 BRUNSSUM 38 1400 CROUSEN J G WILHELMINASTR 80 EYSDEN
RITZEN MJC MAARSTR27 KERKRADE 38 1500 HELLENBRAND P L MAASTRICHTERSTR 27 BRUNSSUM
SPETH F BERNADETTELN 83 LANDGRAAF 38 1600 LIPPERTS H H J STAMPSTR 77 SIMPELVELD

20 KNARREN P MGR SAVELBERGSTR 2A SCHINNEN 37 1700 RUZICK R MGR FERONSTR 66 HEERLEN
RUYTENA PAUMSTR3 BOCHOLTZ 37 1800 VULLINGS RT C J V MAERLANTSTR 25 HEERLEN
SCHAIKVANP BOSHEIDE 62 LANDGRAAF 37 1900 JANSSEN J G W TREEBEEKSTR 136 BRUNSSUM

23 JAGERS E H M WILHELMINALN 22 SUSTEREN 36 2000 ARNOLDS H ST JOANNESSTR 30 KERKRADE
24 DIDDEN J H GANZEWEIDE 192 HEERLEN 35 2100 JACOBS F ROBYNSTR 5 HEERLEN

KOEVOETS PJ C M KAST ALDENGOORSTR 49C MAASTRICHT 35 2200 VINCKEN A C STEENGANG 43 LANDGRAAF
LEMMENS J M S GIEZENHOF 4 HEERLEN 35 2300 GERARDS H BROEK 10 BOCHOLTZ
LOONENWPGM P BREUGHELSTR 17 SITTARD 35 2400 MAESSEN TH J HAESSELQERSTR 14 GELEEN
ZAGAR W R EUROPAWG N 99 LANDGRAAF 35 2500 THEWISSEN E J C G VALKENBURGERWG 66 WYLRE

29 ARNOLD G G ACHTER T KLOOSTER 99 LANDGRAAF 34 2600 BOTHMER C LINDENLN 31 KERKRADE
BEAUJEAN T DIAMANTSTR 9 HEERLEN 34 2700 DRIJVER MC G GEZELLESTR 8 HEERLEN
CORDEWENER J BENZENRADE 23A HEERLEN 34 2800 HAVERTZ P REMBRANDTSTR 20 SITTARD
GOLEMBIEWSKI H KAMPSTR 91 KERKRADE 34 2900 KAN VAN 1 PLEIN 4A KERKRADE
HENSELMANSJ VIGNONSTR 8 HEERLEN 34 3000 MAREL J VLOEDSTR 2 NUTH
HUNTJENSP JURGENSLN3 LANDGRAAF 34 3100 PLUYMACKERS P PANHUYS 31 HULSBERG
JANSE A DYKSTR 43 VOERENDAAL 34 3200 SIJSTERMANS W RDR HOENSTR 75 HOENSBROEK
PAFFEN P L DKN QUODBACHLN 43 KERKRADE 34 3300 VLUGGEN V JULIANASTR 34 EPEN
POL J C V W POELMANSTR 62 HEERLEN 34 3400 ENGELEN VAN C HELLEBROEK 23 NUTH
RUWETTE L KLOOSTERKOOLHOF 65 HEERLEN 34 3500 MOLEN VAN DE H M SPOORDAMSTR 37 HEERLEN
SOUDANT P M VREDESHOFJE 22 KERKRADE 34 3600 WETENKAMP H J STEENSTR 71 KERKRADE
THEWESSEN-MUYS C V TILLSTR 12 VALKENBURG LB 34 3700 GERAETS C VOORTSTR 12 LANDGRAAF
VAESSEN M AKERSTR3SA KERKRADE 34 3800 MESTERS J BEUKENBOSWG 17A KERKRADE
VANKAN R BEKERBAAN 37 SCHIMMERT 34 3900 THEUNS M C LOOIWINKELSTR 62 SPAUBEEK
VERHOEVEN M P J SOPHIESTR 23 WEERT 34 4000 JENNEN S P L KOSTER JACOBSSTR 32 SCHIMMERT
WERHENSJM ALTAARSTR 45 SCHINNEN 34 4100ARETSJR RDR HOENSTR 11 BRUNSSUM

45 DOBBELSTEIN J M HUBERTUSSTR 15 HOENSBROEK 33 4200 BOIJON FS H V STOLBERGSTR 2 HOENSBROEK
FALCO TT V ENGELBERTSTR 1 VALKENBURG LB 33 4300 CLEMENT J P IN DEN DAAL 52 OIRSBEEK
GERARDS J^ ASTERSTR6 VALKENBURG LB 33 4400 DECKERS-JANSONIUS A P TYRELLSESTR 21 VAALS
KUIPER AG A BERGEIKSTR 66 EYGELSHOVEN 33 4500 ERKENS R H J BOCKHOUTSTR 14 EYGELSHOVEN
SCHARBAAY B L R R DE VOSSEKUIL 186 HEERLEN 33 4600 GIJBELS P J G EYGELSHOVENERWG 17 LANDGRAAF
VERMEULEN H P PARALLELSTR 38 NUTH 33 4700 HENDRIKS W M ZESWEGENLN 94 HEERLEN
WEVER VAN DE A J M GRUPELLOSTR 4 KERKRADE 33 4800 HUISMAN R HAEMBUCKERSSTR 23 SIMPELVELD

100 ZANDVOORT VAN M E J OVERBROEKERF 36 HOENSBROEK 29 4900KAMPSAFV KAMPSTR 2A RANSDAAL
200 LEEUWEN VAN R VULLINGSWG 51 HEERLEN 25 5000 KUBBINGA G J VEEWG 15 MEERSSEN

LIMBURGS DAGBLAD PRIJZENPOT:
1e prijs 2e prijs 3e prijs 4e t/m 10e prijs 11e t/m 25e prijs 26e t/m 50e prijs

’ 500,- || ’ 250,- || ’ 200,- || ’ 100,- | | ’ 50,- | | ’25,-

De prijzen worden aan de eerste vijftig deelnemers, zoals die voorkomen in de EINDSTAND, toegekend. k



Verlengstuk
Jijdens zijn studie tandheelkun-
de aan de Universiteit van Nij-
megen verdiepte Thijssen zich in

de parodontale aandoeningen. In
de zeven jaar dat hij nu tandarts
is heeft hij zijn kennis daarom-
trent behoorlijk weten uit te brei-
den. „In februari heb ik, samen
met JoostHanssen en Marjo Nas,
mondhygiëniste, de kliniek voor
parodontologie opgestart. Er is
een zeer grote behoefte aan tand-
artsen die parodontale proble-
men als speciaal interesse-ge-
bied hebben, naast de andere
disciplines. We werken als ver-
lengstuk van de eigen tandarts.
Een goede samenwerking hier-
mee is onontbeerlijk."

In de meeste praktijken kreeg
deze hardnekkige aandoening
tot voor kort niet veel aandacht.
Dit kwam vooral door het cariës-
probleem dat de tandarts in de
praktijk meer dan voldoende
werk gaf, zodat hij aan de behan-
deling van parodontitis niet eens
toekwam. Bijkomende factoren
waren: het tekort aan tandartsen
en een slechtefinanciële vergoe-

ding(niet in het ziekenfondspak-
ket).

Zure melkprodukten
in voedingspakket

£js melk zuur wordt gaat ze
kiften, of anders gezegd, de
**ste bestanddelen gaan sa-?enklonteren. Die verzuring isj^tbegin van de zuivelbereiding./Jomenteel wordt er gebruik ge-bakt van speciaal gekweektuUrsel waarin melkbacteriënRoeien. Deze bacteriën op hun

weUrt zetten een deel van deaan-
j/^ige melksuikers om in melk-er. Daardoor ontstaan zureMelkprodukten.

van zure melkpro-
L^kten zijn: yoghurt, kwark en
j*rnemelk. Uit recent onderzoeki gebleken dat juist deze pro-
nkten de kans op borstkanker

de helft verkleinen. Reden
Ij.^arom deze produkten eigen-
J* niet in ons voedingsmidde-

mogen ontbreken.

>anleiding voor het Nederlands"jUivelbureau een brochure sa-
£en te stellen. In 'Het hoe en
t*arom van zure zuivelproduk-
j.-.ll' worden de feiten op een
'Jtje gezet.

* Zure zuivelprodukten bevatten hoogwaardige voedings-
J°ffen en zijn een stimulans voor het afweersysteem van
et lichaam.

Voordelen
Zd^e melkprodukten bevatten

voedingsstoffen alsc^lk: hoogwaardige eiwitten,
■'eium en de vitamines A, B en

D. Door het aanzuren is het ge-
halte aan vitamine B zelfs iets
hoger dan in melk.
Een ander voordeel is de goede
verteerbaarheid van het melkei-
wit omdat de melkzuurbacteriën
namelijk aleen deel van het mel-
keiwit hebben voorverteerd.

Voor mensen die melksuiker
niet kunnen verdragen zijn zure
zuivelprodukten ook een uit-
komst. De melkzuurbacteriën
hebben ook een groot deel van
de melksuiker omgezet en dat
scheeltzon 50% ten opzichte van
het melksuikergehalte in gewo-
ne melk.
De bescherming tegen borstkan-
ker zou zijn af te leiden uit een
reaktie in de darmen; daardoor
worden hormonen beïnvloed die
kanker in het borstweefsel be-
vorderen.
Door consumptievan zure zuivel
wordt het afweersysteem in de
darm gestimuleerd en het li-
chaamsproces extra aange-
spoordkwade tumoren te vernie-
tigen.

De brochure 'Het hoe en waarom
van zure zuivelprodukten' is aan
te vragen bij: het Nederlands
Zuivelbureau, postbus 30, 2280
AA Rijswijk, ® 070-953395.

Begrip
Het parodontium, wordt ook wel
het ophangapparaat van het ge-
bitselement genoemd. Parodon-
tologie betekent: rond-om-de-
tand. De tand ofkies staat in het
kaakbot, opgehangen aan een
soort elastiekjes. Het tandvlees
zit daar omheen als een verpak-
king. En dat is de plek waar de
schadelijke bacteriën zich
meestal nestelen. Joost: „We dra-
gen allemaal die bacterie bij ons,
in de mond. Bij onvoldoende
mondhygiëne zorgen deze bacte-
riën er bij iedereen voor dat er
tandvleesontstekingen ontstaan.
Bij tien tot vijftien procent van
de mensen gaat dit over in paro-
dontitis. En daarom is het zo be-
langrijk preventief te werk te
gaan. De bacterie mag de kans
niet krijgen zich in de pocket (dat
is de ruimte tussen tand en tand-
vlees), te ontwikkelen. Indien dit
wel gebeurt, ontstaat er een pijn-
loze ontsteking die langzaam het
kaakbot rondom de tand of kies
aantast. Dit aantasten houdt in
dat er diepe kraters in het kaak-
bot ontstaan die na verloop van
tijd tot gebitsverlies leiderr. En
dan is het vaak te laat."

Parodontitis wordt vooral ver-
oorzaakt door een slechte voe-
ding, een verkeerde wijze van
reinigen van tanden, kiezen en
tandvlees. De erfelijke factor kan
maar hóeft geen rol te spelen.

„Verstandig is he.t daarom zo
min mogelijk suikers, geraffi-
neerde (gezuiverde) produkten
als witbrood en meel, én koolhy-
draten te gebruiken. Rauwkost
en hard voedsel nuttigen, waar je
lang en stevig op moet kauwen,
is een uitstekende zaak. Een
zachte tandenborstel voor het
poetsen is geen overbodige luxe.
Maar ook de tandzijde mag niet
vergeten worden. Een goede
mondhygiëne werkt preventief
tegen parodontitis. Indien de pa-
rodontitis echter reeds flink is
voortgeschreden is mondhygië-
ne alléén niet meer voldoende en
is en blijft professionele hulp en
begeleiding noodzakelijk. Want
eenmaal een 'paro' patiënt - al-
tijd een 'paro' patiënt", aldus

Thijssen
" Joost Hanssen, Marjo Nas en Jan Thijssen onderzoeken een patiënt ov varodontitis.

Foto: FRANS RADE

Kenmerken
De patiënt en zijn tandarts moe-
ten alert zijn. Bloedend en ge-
zwollen tandvlees, terugtrek-
kend tandvlees en een slechte
adem kunnen een kenmerk van
parodontitis zijn. In een verge-
vorderd stadium gaan de tanden
en/of kiezen uit elkaar of los
staan. Ze kunnen zelfs uitvallen.
Dat kan het gevolg zijn van een
onbehandelde 'paro'. Door het
verlies van kaakbot wordt het in
de toekomst des te moeilijker
een goedpassende prothese te
plaatsen. Er blijft namelijk te
weinig kaak over. Bovendien
kunnen er relaties ontstaan tus-
sen chronische ontstekingen van
het tandvlees en ontstekingen el-
ders in het lichaam.

Onderzoek
Om na te gaan in hoeverre de
tandvleesontsteking zich ont-
wikkeld heeft worden er drie on-
derzoekjes gedaan. „Met een een-
voudig instrumentje wordt eerst
de mate van bloeding van het
tandvlees gemeten. Vervolgens
geeft een vloeistof aan hoeveel
plaque (bacterie-aanslag) er op
de tanden en/of kiezen aanwezig
is. Dit noemen wij de plaque-in-

dcx. Als derde wordt gemeten
hoeveel aanhechtingsverlies
reeds opgetreden is. Dit noemen
we de parodontiumstatus.

Jan Thijssen: „In de bestrijding
van dit euvel vormen wij samen
met de huistandarts, mondhy-
giëniste én de patiënt een hecht
team en in dit team speelt de pa-
tiënt een hoofdrol. De behande-
lingsmethode van parodontitis
valt of staat met de motivatie en
zelfzorg van de patiënt."

Rem
De onafhankelijke in
Den Haag gevestigde
instantie ziet toe op het
goed functioneren van

de bureaus. De Raad
van Toezicht is inge-
steld door en volledig
afhankelijk van het mi-
nisterie van Welzijn
Volksgezondheid en
Cultuur (WVC). Daarbij
wordt incidenteel een
project door Economi-
sche Zaken onder-
steund.
De Raad van Toezicht
stelt in het jaarverslag
dat zonder de financiële
steun van WVC de toe-
stand van de erkende
bemiddeling in ons
land 'zorgwekkend' zou

zijn. Doelend op de
niet-erkende bureaus
stelt zij: 'Het erken-
ningsstelsel van de
Raad is de enigerem op
ongezonde ontwikke-
lingen in de huwelijks-
en relatiebemiddeling.

Bij de Raad kunnen
cliënten onder meer te-
recht in geval van
klachten. In 1988 be-
droeg het aantal klach-
ten 68; in 30 gevallen
werd de geschillencom-
missie ingeschakeld.
Zeventien keer kreeg
de cliënt geheel of ge-
deeltelijk gelijk, dertien
keer werd de cliënt in
het ongelijk gesteld.

Uit het jaarverslag
blijkt verder dat mo-
menteel slechts twee
bureaus in Limburg het
predikaat 'Erkend' mo-
gen dragen: de Stich-
ting Relatievorming
Limburg in Maastricht
en deStichting Mens &
Relatie in Venlo.

Ongewenst intiem
Het kan niet anders dan toeval
zijn dat mijn eerste bijdrage in
deze rubriek in het LD in sep-
tember 1985 handelde over 'on-
gewenste intimiteiten' en dat
thans in deze laatste bijdrage
eveneens dit onderwerp ter spra-
ke komt.

Onlangs veroordeelde een kan-
tonrechter een werkgever, die
zijn werkneemster al te zeer on-
gewenst en intiem benaderde,
tot een hoge schadevergoeding.
De hoogte daarvan was zodanig
dat de werkgever het wel uit zijn
hoofd zal laten enig werkneem-
ster voortaan nog ongewenst in-
tiem te benaderen. Voor de
werkneemster betekent een der-
gelijke uitspraak dat zij niet be-
hoeft te dulden dat haar baas
'aan haar zit' en zij dit soort ge-

drag bij de rechter met succes
aan de kaak kan stellen. Of-
schoon een arbeidsovereen-
komst een gezagsverhouding
veronderstelt, behoeft een werk-
neemster niet allesvan haar baas
te accepteren.

De arbeidsverhouding is natuur-
lijk wel verstoord, zodra de
werkneemster besluit haar op-
dringerige baas aan te pakken.
Doorgaans zal het zo zijn dat de
werkneemster bij aanhoudend
opdringerig gedrag van haar
baas ontslag zal nemen. Toch is
de vraag of dat een juiste beslis-
sing is. Zij doet haar werk naar
behoren, geeft geen aanleiding
tot meer dan normale aandacht
en zou door andermans gedrag
het veld moeten ruimen? Van de
andere kant wordt de arbeids-

vreugde natuurlijk geweld aan-
gedaan, als de baas steeds hij-
gend, maar dan niet van kortade-
migheid, van zijn bedoelingen
doet blijken. De werkneemster
die uiteindelijk besluit het voor
gezien te houden bij haar baas,
moet behoedzaam te werk gaan.
Als zij ontslag neemt en geen
baan elders heeft, zal zij aan-
spraak willen maken op deW.W.
(Werkloosheids Wet). Ook al
vindt zij de reden van het ontslag
logisch en onvermijdelijk, de be-
drijfsverenigingkan zich op een
ander standpunt stellen. Een
W.W.-uitkering wordt immers
geweigerd als het ontslag een
niet-onvrijwillig karakter draagt.
Door zelf ontslag te nemen,
wordt aangenomen dat men deze
beslissing vrijwillig heeft geno-
men, ook al voelt de werkneem-
ster zich alleszins genoodzaakt te
vertrekken.

Bij de Centrale Raad van Beroep
diende laatst een zaak, waarbij

Behandeling
Ook voorlichting is belangrijk.
Marjo Nas, (mondhygiëniste),
geeft die aan de patiënt met een
parodontale aandoening. Marjo:
„Die voorlichting is natuurlijk
belangrijk. Er wordt gesproken
over het gebit, de bacteriën, het
ontstaan van deziekte, en de ver-
schillende manieren van schoon-
maken van de tanden en tand-
vlees. De metingen en het rönt-
genonderzoek volgen. Waarna
het behandelplan uitgebreid met
de patiënt besproken wordt."

De basisstructuur van zo'n be-
handelingsplan bestaat uit diver-
se fasen. Jan Thijssen: „In het
voorlopig behandelingsplan
staat vooral de initiële (oorzaak-
gerichte) parodontale behande-

ling centraal. Die wordt uitge-
voerd door ons en/of Marjo en
richt zich vooral op het aanleren
en begeleiden van een adequate
mondhygiëne door dc patiënt.
Het weghalen van het tandsteen,
ontstekingsweefsel en het ver-
wijderen van plaqueretentie-
plaatsen volgt.
Het voorlopige behandelings-
plan is ook gericht op herstel en
opbouw van het gebit en het pa-
rodontium. Ongeveer drie tot zes
maanden later, na de afronding
van de behandelingen in die ini-
tiële fase, vindt er een herbeoor-
deling plaats. Het definitieve pa-
rodontale behandelingsplan- in-
dien noodzakelijk - komt aan de

orde als de initiële therapie niet
voldoende resultaat heeft opge-
leverd daar de afwijkingen van
ernstigere aard zijn. Dan moeten
er chirurgische ingrepenverricht
worden," aldusThijssen. Dat kan
onder andere inhouden: het ver-
wijderen van niet te behouden
gebitselementen en parodontale
chirurgie.
„De definitieve restauratieve en
prothetische behandelingen
doen wij niet. De patiënt wordt
daarvoor weer terugverwezen
naar de eigen tandarts.
Uiteindelijkblijft de nazorg over.
Een regelmatige en continue be-
geleiding van de plaquebeheer-
sing is absolute noodzaak voor
een duurzaam behoud. Zeker bij
'paro-patiënten' dient de contro-
le een drie-maandelijkse fre-
quentie te kennen. „Alleen dan
kunnen we het parodontaal pro-
bleem terug dringen," aldus
Joost Hanssen.

Monique corten

Aanvragen niet gehonoreerd

Geen erkenning
voor veertigtal
relatiebureaus

Ongeveer veertig perso-
nen dienden vorig jaar
bij de 'Raad van Toe-
zicht op Dienstverle-
ning bij Relatievor-
ming', al dan niet for-
meel, een verzoek tot
erkenning van 'hun' in-
stelling in. Dat blijkt uit
het jaarverslag 1988 van
dit instituut. Geen en-
kele van deze aanvra-
gen werd door de Raad
gehonoreerd.

Evenals voorgaande ja-
ren, kwamen de meeste
aanvragen niet eens toe
aan het uitgebreide
vooronderzoek door het
bureau van de Raad. In
dat onderzoek worden
alle aspecten van de be-
treffende aanvrager be-
trokken. In bijna alle
gevallen bleek reeds in
het inleidende gesprek
dat de bemiddelings-
methodiek te weinig
doelmatig van opzet of
zelfs regelrecht onaan-
vaardbaar was. Daarbij
speelde de zwakke fi-

nancieel-economische
achtergrond voor een
bedrijfsmatige levens-
vatbaarheid eveneens
een rol. Voor de Raad
voldoende aanleiding
om geen onderzoekrap-
port, ten behoeve van
de behandeling door de
Erkenningscommissie,
op te maken.

consument

Kerkrade heeft eerste Limburgse kliniek voor parodontologie

We hoeven niet meer op
ons tandvlees te lopen

Over bijna alle ziekten weten we met zn allen ons zegje te doen. Maar als het gaat om paro-dontitis, een duur woord voor tandvleesziekte, laat haast iedereen het afweten. Door aller-lei oorzaken is deze veel voorkomende aandoening tot voor kort 'monddood' gemaakt. Endat is betreurenswaardig, vinden twee jongeLimburgse tandartsen. „Er zou door alle tand-artsen regelmatig een onderzoek gedaan moeten worden naar tandvleesafwijkingen en
Kaakbotverlies", meent Jan Thijssen, een van de medewerkers van de Kliniek voor Paro-dontologie in Kerkrade.

Wet behandelen van tandvlees-
ziekten wordt Thijssen en colle-
8a Joost Hanssen niet door alle
collega-tandartsen in dank afge-nomen. „We hebben de huis-
tandarts echter hard nodigom de
Parodontale aandoeningen terugte dringen. Het is een kwestie
van preventief te werk gaan, zo-
*el door de tandarts, als ookd°or de patiënt zelf. Dat wil zeg-
Pen: de juistevoorlichting geven
lr>zake voeding én het reinigenvan tanden en het tandvlees. Depensen die elk half jaar trouw
hun tandarts bezoeken zouden
Ook op tandvleesafwijkingen en
*aakbotverlies moeten worden
"ekeken. En dat gebeurt veel te
Geinig. Geen klachten over het
tandvlees betekent nog niet dat

in orde is", aldus Thijssen.

'Vloeibare
wasmiddelen
vervuilend'

Vloeibare wasmiddelen belasten
het milieu sterker dan de poe-
ders. En ze zijn ook duurder. Dat
schrijft deDuitse organisatie Wa-
rentest na een onderzoek. De
grondstofTenside kan weliswaar
voor 95 procent uit het water
worden verwijderd, maar de kos-
ten zijn erg hoog. Bovendien
acht Warentest de niet afbreek-
bare plastic-verpakkingen min-
der milieuvriendelijk dan de kar-
tonnen dozen van de poeders.
Bovendien zijn de vloeibare was-
middelen duur. Dat geldt dus
voor de Duitse prijzen. Het enige
pluspunt noemt Warentest dat
de vloeibare middelen beter vet-
vlekken kunnen wegwerken dan
de andere middeltjes.

Fosfaatvrije wasmiddelen was-
sen net zo goed als diemet fosfa-
ten, soms zelfs beter, heeft Wa-
rentest vastgesteld. In een inter-
view met deze krant vertelde drs
Terpstra van het onderzoekinsti-
tuut TNOruim een halfjaar gele-
den nog dat de door hem geteste
fosfaatvrije produkten minder
goed werkten dan de conventio-
nele middelen. Vloeibare mid-
deltjes kan men nooit alleen ge-
bruiken, omdat de prestaties er-
van nog niet voldoende zijn, zo
was zijn mening. Door de grote
reclame-acties van de producen-
ten bestond eind 1988 al 20 pro-
cent van de produkten uit vloei-
bare middeltjes.

Professionele
keukenmachine

Een traploos te regelen snelheid,
een eigen elektronische snel-
heidscontrole en een professio-
neel mengsysteem zijn de be-
langrijkste kenmerken van de
Kenwood Chef Excel keuken-
machine.
Omdat de gardevan deze machi-
ne excentrisch door de meng-
kom draait wordt slagroom net
zo luchtig stijfgeklopt als met de
hand. Dit mengsysteem is afge-
leid van de professionele machi-
nes bij bakkerijen.

Een ander voordeel van deze ma-
chine is dat de elektronische

snelheidsregeling ook bij lagere
snelheden de vollekracht van de
600 Watts motor afgeeft. Het ap-
paraat heeft bovendienvier extra
beveiligde uitgangen waarop
maar liefst 18 verschillendehulp-
stukken passen. Deze hulpstuk-
ken zijn in één handbeweging te
monteren en te verwijderen.

Tot de standaarduitrusting beho-
ren een 3-liter mengkom met
anti-spatrand, de bekende K- en
ballongarde en een deeghaak. De
keukenmachine kost ’ 599,- en
wordt geïmporteerd door Beska
Nederland, ® 073-216335.

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

een werkneemster zodanig in-
tiem door haar baas werd beje-
gend, dat ze uiteindelijk besloot
ontslag te nemen. Van de Be-
drijfsvereniging kreeg ze geen
W.W., maar de Raad van Beroep
gaf haar gelijk door te oordelen
dat het 'in ieder geval aanneme-
lijk was dat het optreden van
haar baas zodanig was dat zij er
niet meer tegen opgewassen
was. In hoger beroep kreeg zij
echter de kous op de kop. De
Centrale Raad vond dat zij tijdig
naar een andere baan had moe-
ten uitzien, hetgeen ze niet had
gedaan, omdat ze bij haar baas
toch uiteindelijk het onderspit
zou delven. De werkeloosheid
was haar dus wel aan te rekenen,
en dus bestond geen aanspraak

op W.W
Ook al zijn intimiteiten dus ern-
stig in de ogen van de werk-
neemster, zij doeter beter aan el-
ders aan de slag te komen, dan
zelf ontslag te nemen en geen uit-
zicht te hebben op W.W.
De jurisprudentie rond onge-
wenste intimiteiten ontwikkelt
zich in ruime en positieve zin. De
getreiterde werkneemster krijgt
steeds meer haar recht, en- 'het
probleem op de werkplek' wordt
niet meer weggegniffeld. Of er
ook heren zijn die zich op hun
werkplek door superieure dames
ongewenst voelen 'geïntimi-
teerd' is mij niet bekend; maar in
deze tijd van gelijke behandeling
van man en vrouw zou dat geen
verschil meer mogen maken.
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Autobedrijf Kwarten V.O.F.
Kastanje!. 148, Hoensbroek, 045-
-214171. Gratis bij APK-keuring: CO.
+ koplampen afstellen en voorkeuring.

Autobedrijf Sondagh-Citroën
Uw actieve Citroen-dealer, De Koumen
34, ing. Wijngaardsweg, Heerlen. 045-
-223300. Degelijke APK-keuring alle
merken.

APK-keuringen Bremen B.V.
APK-keuring ’ 50,-. Automaterialen,
autobanden, accu's, uitlaten. Kamp-
straat 59, Landgraaf, tel. 045-311784.

Citroen APK van Leeuwen
APK gratis bij grote beurt. Herkeuring
gratis. Tel. 045-453355, Strijthagen-
weg 129, Kerkrade.
Hensgens B.V. Nieuwstadt
Kruisweide 3. APK-keuring in vooruit-
zicht, alle reden snel afspr. te maken
voor klantvr. keuring. 04498-53055.

Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation. Rijksweg 61,
Berg en Terblijt, tel. 04406-41700.

Garage Sebregts en Co.
Off. APK-keuringsstation 1 en 2, dealer
Iveco bedrijfsauto's. Lindelauferge-
wande 8, Voerendaal, 045-752888.

AUTOGARANT Subaru Heerlen
Schelsberg 128, 725588. APK-keu-
ringsst., off. Subaru-dealer Heerlen
e.o. Let op spec. APK-aanbieding!

Seat Auto Aarts
Hamstr 211, Kerkrade, 045-412545.
* APK-keuringen * LPG-inbouw * Alle
reparaties * Bandenservice.

Coumans Beek B.V.
Bij een grote beurt APK-keuring gratis.
DSM-straat 7, Beek, tegenover Maka-
do, naast Praxis, tel. 04490-71243.

Autobedrijf Bos Heerlen B.V.
Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045-
-724545; Suzuki-dealer.

Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouw.
Onderd vooralle merken. Stationsstr.
6 Kerkrade. Tel. 045-455088

Aanhangwagens Jo Knops
100 stuks in voorraad. Tevens alle on-
derdelen en reparaties. Rijksweg Zuid
195 Sittard. Tel. 04490-12718.

W. Dabekaussen B.V.
043-632510 Levert torsie-assen en
aanh.wagenonderd. voorzelfb. + rep.
Gunst. Driizen. Punterw. 7 M'trich*

J. Verwijmeren. 04490-15011
Div. antennes, radio- en tv versterkers,
splitsers, koppeldzn., muurbeugels
enz. Wilhelminastr. 8 Sittard.

1600 m 2antiek. Pierre Coumans BV
Verk. v. antiek. Verk. en verh. excl.
automobielen. Heerstr. N. 144, Indu-
striew. 15 Stem. Tel. 32355/27770

frankort assurantiën b.v.
Voerendaal, Heerlerweg 146, tel. 045-
-751871. Al meer dan 40 jaar vakman-
schap in verzekeringen.

SAS Autoshop „De Specialist"
Voor auto-accessoires, car-Hifi, alarm,
inbouwcenter. Scherpe prijzen. Nobel-
straat 61, Heerlen, tel. 045-712113.

Autobanden Thijssen B.V.
* Uitlaten * schokdempers * sportvel-
gen * balanceren " uitlijnen * accu's.
Tunnelstr. 30 Geleen. 04490-45100.
Autobanden Jur Koerts
H. Hermansl 576 Geleen. 04490-
-49647. Alle merken banden leverbaar
Ma. t/m vr. 9-18, za. 9-15 u.

Autobanden van Son
Uitlaten schokdempers * sportvelgen
* balanceren * uitlijnen * Haefland 16
Brunssum. Tel. 045-253741.

Rotor B.V.
Honda-dealei, Heerlerbaan 229, 6418
CE Heerlen, tel. 416900.

Mitsubishi Gelissen
Voor onderh., reparatie, schade-afh.
1 e-kl. occas. m. gar. Hubertusstr.,
Gr.Genhout-Beek, 04490-71054.

Autobedrijf Rob v. Emmerik
Voltastraat 2 Schaesberg/Landgraaf.
Tel. 045-317593 Tien jaar service met
een grote S.

Bosch Service J. Borkowitz
Verk. rep. alle tye accu's, startmoto-
ren, dynamo's, bedrading, diesel en
bezine inspuitsystemen Niersprinkstr.
68 Kerkrade. 045-453926.

Autoglas Service Burlet
Napoleonsbaan 6, Geleen. 04490-
-45192, 44416, 51227. Alle merken, ty-
pen. Tevens ruitreparatie, harsinjectie.

Auto Veneken B.V. Sittard-Beek
Leasing VW, Audi, VW bedr.-wag. Sit-
tard, Leyenbroekerweg 27, 15777*.
Beek, Pr. Mauritslaan 171, 72882*.

Ecolease
Least alle merken, zowel zakelijk als
privé. Economiestraat 47, Hoensbroek,
tel. 045-217863.

Canton Reiss Lease
Spec op het gebied van operationele
leasing. Alle merken Tel. 945-718040.
Fax: 045-718581.

Autocentr. Collaris-Europcar
Leasing voor korte en lange termijn.
24-uur-service. Schelsberg 45, Heer-
len. 045-720202.

Canton Reiss Parts Center
Originele GM-onderdelen, access.
scherp afgeprijsd voor iedereen! Val-
kenburgerw. 34, Heerlen, tel. 718040.

Automaterialen Bremen B.V.
Autobanden, accu's, uitlaten, APK-
keuringen ’ 50,-. Kampstraat 59,
Landgraaf, tel. 045-311784.

Haros autoshop
Groot ass. autoace, autoradio's, auto-
alarmen, accu's en andere automat
Parallelw. 251, Heerlen.'o4s-716983.

Autorijschool Sjef Dörenberg
Bovag-erk. rijschool vracht-, pers.au-
to, autom. Al 25 jr. uw vertrouwd adr.
Sparstr. 7 Heerlen. 045-213735.
Sjaak Huisman, 045-423728
Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520,
Heerlen, kaderschool, rijksgediplo-
meerd

M.G. Dekerf 045-222228
Tussen 12.00 en 13.00 uur en na
18.00 uur. Oranjestraat 5 Hoensbroek.
Kaderschool. Rijksgediplomeerd.

Chris Adams
ANWB erkende auto- en motorrij-
school Mirbachstraat 14, 6367 CW
Voerendaal. Tel. 045-751718.

Autoschadebedrijf Jan Vrancken
Nagelbeek 1, Schinnen, 04493-1832.
Uitdeukén * spuiten * expertiserappor-
ten.

Carrosseriebedrijf Auto-Tasco
Voor schade en spuitwerk van alle mer-
ken. Economiestr. 47, H'broek, bij sta-
tion, 045-220955, 212539.

Autoservice Haleco BV Nuth
Erkend inbouwbedrijf van TBBS/TNO-
goedgekeurde autobeveiligingssyste-
men en dealer van autotelefoon storno
940. Demonstratieapparatuur aanwe-
zig! Tel. 045-242192.

Autop Autoverhuur Sittard BV
Verh. van pers.auto's, bestelauto's,
busjes, kampeerauto's en autoambu-
lance, leasing, long-rent en groepsver-
voer. Geerweg 2A Sittard. 04490-
-22424. Zandstraat 58 Montfort.
04744-2345.
Autocentr. Collaris-Europcar
Pers.auto's, campers, . pers.busjes,
bestelauto's en zelfverhuizers. Schels-
berg 45, Heerlen. 045-725666.

Happy Rent
Voordelig Opel huren al voor ’ 48,-
-p.d. 200 km vrij, incl'. BTW + verz.
Valkenburgerw. 34, Heerlen. 718040.

Steenmarkt Van Erp B.V.
Ca. 200 soorten bestratings- en gevel-
stenen, in elke hoeveelheid. Lahrstraat
17, Sittard, tel. 04490-12481.

Bouwmachines Damoiseaux
Verkoopt en verhuurt méér dan u
denkt! Industrieterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel 045-411930.

Diabo B.V.
Diabo b.v. boort en zaagt in alle beton
Adres: Industriesterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel. 045-414151.

Bruidshuis Dora Bijsterveld
Rosmolenstraat 6, Sittard, tel. 04490-
-19244. Geopend ma. t/m vr. 13-18
uur, za. 10-17 uur, dond. koopavond.

Camping Cars Ridderbeks
Verh., verk. en onderhoud van cara-
vans en vouwwagens. Prinsenbaan
180, Koningsbosch. 04743-2213. Lid
Bovag.

BORSU Limburg
Budgetvriendelijke bedrijfsautomatise-
ring. Telefoon 045-210419, Ganzewei-
de 127, 6413 GD Heerlen.
PIEK SERVICE
Uw partner voor verkoop/verhuur van
en service aan: « computers & software
* printers * fax-app. * telefooninstall.
f onderhoudscontracten * opleidin-
gen. Laan van Hövell tot Westerf lier 13,
Heerlen. Telefoon 045-719336 - Fax
045-740034.

Opl. Instit. voor Schoonh.spec.
Opl. Instituut voor Schoonheidsspec. -
Pedicure - Manicure. Jenny Smeets,
Meerssenerweg 216, Maastricht, 043-
-623643.

H.J. Crombach B.V.
Techn. isolaties + dakbedekkingen.
Van Besouw pvc kunstst. dakbedekk.
Colmont 10a, Übachsberg, 751818.

Dakdekkersbedr. „De Nok"
Voor al uw dakdekwerkzaamh., met de
langste schriftelijke garantie. Bel voor
vrijblijvende offerte. Tel. 045-224459.

Boumans Brunssum
Hout, board, triplex, ijzerw. en 1001
andere doe-het-zelf art., zagen en
schaven op maat. Pers. bediening. Gr.
bezorg. Dr. A. Kuyperstr. BA. 045-
-252688

drukkerij elma b.v.
drukwerk voor handel en industrie,
vouersweg 90, 6161 ag geleen, tel.
04490-48282.

Drukkerij Vliegen
Plein 14, 6466 GG Kerkrade-West. Tel
045-411432. Voor drukwerk wat de
aandacht trekt en indruk maakt.

Drukkerij L'Ortye b.v.
Kettingform., drukwerk voor handel en
industrie, familiedrukw. Kouvenderstr.
35, Hoensbroek. 045-212517. Laat bij
L'Ortye drukken, het scheelt u stukken.

Drukkerij Schreurs
Handels-, fam- en textieldrukwerk, fo-
tocopie, stickers en kant.boekh. Gra-
verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045.

Studio Kerdel zeefdruk/offset
Voor al uw drukwerk... van klein tot
groot, in iedere oplage.
Mauritslaan 114 Geleen. Tel. 42964.

Filmpost
Brunssum 045-254166; Geleen 04^90-
-46089; Heerlen 045-719484; Kerkrade
045-451598; M'tricht 043-620770; Sit-
tard 04490-25363; Weert 04950-
-32464. Uw adres voor betere foto's.
Van Houturn Videoverhuur
Verh. v. video - camera - recorder -
films - k.t.v., bruidsrep. Overzetten vi-
deobanden - S Bmm films en alle "repa-
raties. Markt 26, Sittard, tel. 26107.

G.V.L. Restauratie, 045-226000
Spec gevelreiniging, renov., kelderaf-
dichting, voegw., vochtwering 10 jr.
schrift, garantie. Stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis etc.

Aarts Glashandel
Dorpsstr. 46a, Maastricht-Heer. Tel.
043-610199. Levering en herstellen
van alle soorten glas.

Comelissen-Jonkers
045-258944. Glasservice: 24 u. ook re-
paraties, isolatie-, spiegelglas, etalage-
ruiten, glasslijpwerk, glas-in-lood of
-koper. Vijverstr. 48, Brunssum.

Orenstein & Koppel-Stessen BV
Sourethweg 10, Heerlen, 045-417876.
Het vertrouwde adres voor al uw hy-
drauliek, slangen en toebehoren voor
o.a. industriële machines enz.

„From Castle of Beauties"
Rijksgedipl. en rasspecialist van yorks-
hire, west highland white terriër. Inl.
M. Claassens. Tel. 04404-1439.

Van Thoor b.v.
Kunstmatig gedroogd. Frans eikenhout
in div. diktes. Tel. 04458-1818.
Holstraat 33, Margraten.

Houben 24-uurs service Geleen
Techn. inst. gas, water, sanit., cv-
onderh., ontkalken geisers, boilers
Asterstr. 53, 04490-43252, 43366.

Energiecentrum Mmli b.v.
24 uur totalshop en tankservice
Bokstraat 6, Heerlen. 045-229755.
Uw vloeibare energie-specialist.
Uw kachelspecialist. Streeperstraat 60,
Landgraaf. 045-318170.
De Kachelsmid, tel. 04459-1638
Koop bij de vakman, gas-, kolen-,
hout-, olie- en ant. kachels. Nieuw en
gebr. Ook repar. Walem 21, Klimmen.

Bijsmans kantoormachines
Grispenstr. 23, 6367 HN Übachsberg.
Tel. 045-752432. Het adres voor al uw
kantoormachines en kantoormeubelen.

Kappersbedrijfsschool Sittard
Daar kunt u ook voor behandeling aan
uw haren terecht. Gruizenstraat 18,
Sittard, tel. 04490-28529.

KelierhuisKeu^^
Ringovenstr. 1. 04490-47905. Aan-
bouwkeukens + apparatuur, event.
met compl. verbouwingen. Toonaan-
gevend in keukens.
Wocom Interieurkeukens
Emmastr. 1, Heerlen. 045-711864. Ita-
liaanse keukens - Interieurdesign.
J. Pepels 04490-33377
Snaidero Italiaans topdesign;
De Doors schuifdeur wandkasten.
Nijverheidsweg 25 Stem.

Van Mulken B.V. - Poggenpohl
Den Hoekstraat 4, Stem, tel. 04490-
-33536. Complete montage van keu-
kens.

CEMA
Geleen, Burg. Lemmensstr. 216,
04490-47575, keukens - badmeubelen- sanitair cv.

VROKO
Voor alle reparaties aan koel- en diep-
vrieskasten. Werkplaats: industrieter-
rein, Bocholtzerweg 23, Simpelveld.
045-441566.

Jo Kreutz
Speciaalzaak in HiFi-KTV-video. Het
vertrouwde adres v. al uw reparaties.
Kerkpl. 39, Schaesberg, 045-313815.

Hoonhout Tandtechniek
Voor alle kunstgebitreparaties, klaar
terwijl u wacht. Akerstraat-Noord 328,
Hoensbroek, tel. 045-228211.

Glashandel Voerendaal V.O.F.
Kunstst. ramen, deuren, alle figuur,
enkel en isolatieglas. Lindelauferge-
wande 1, Voerendaal, 045-753258.

Gebr. Bollen
Tel. 043-641293. Kunststof ramen-
fabr. sinds 1973. Timmerfabr. sinds
1924. Showroom Broekhoven 1, Geul-
le-Meerssen.

Feijen's leesportefeuilles
Absbroekstraat 3, Munstergeleen.
Goedkoop en nooit verplichtingen. Bel
voor informatie 04490-11212.

H. Hoeppermans C.V.
Sanitair, cv., dakwerk, gas, water;
wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8
Heerlen. Tel. 045-713265.

Manege Galop
Rijlessen in groepsverb. en mdiv., on-
der deskund. leiding. Instr. F.N.R.S.
Tunnelweg 1, Landgraaf. 045-461872.

Flecken Meubelen Susteren
Oude Rijksweg Nrd. 20. Te1,0449-
9-1260. Meubel- en woninginr., luxe en
huishoudelijke art. Eigen parkeerpl.

Frissen Tuin en park BV.
Honda motormaaiers, tuinfrezen, Stihl
motorzagen. Vroenhof 86, Valkenburg
aan de Geul. Tel. 04406-40253.

Handelsonderneming Mirandolle
Sabo motormaaiers, Sachs Dolmar
kettingzagen, Dibo hogedrukreinigers.
Verkoop, reparatie, onderdelen. Sta-
ringstraat 123 Landgraaf/Heerlen (bij
Frepa). Tel. 045-422797.

VAB Vaals, tel. 04454-1993
Verkoop van Deutz motoren 1-12 cil.
en onderdelen, versn. bakken, tussen-
bakken, aandrijfassen, kompressoren.

Siebreco Muurcoating
Voor muurcoating, gevelreiniging en
vochtwering met garantie. Siebreco,
Ten Esschen 38, Heerlen. Tel. 045-
-752069.

Van Troost Muurveredeling
Geen baksteen, geen steenstrip, toch
schoonmetselwerk. Lindelaufergewan-
de 5, Voerendaal. Vraag vrijbl. prijs-
opg. Tel. 045-753249.

Veldman naai- en breimachineh.
Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100;
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, 045-
-213538; Geleen, Raadhuisstr. 14,
04490-46480. Rep. alle merken, geen
voorrijkosten. Roermond, Neerstr. 62,
04750-31012.
Naaimachinehandel H. Wijnen
Geleen, Rijksw. Z. 112. 04490-
-468076. Sittard, Rijksw. N. 3. 04490-
-23336. M'tricht, Stationsstr. 43. 043-
-216000. Dealer v. Pfaff, Husqvarna,
Toyota. Ook industriemach. Rep. alle
merken binnen 24 u.

Gaswacht Limburg. 045-227676
Specialisten voor alle soorten gastoe-
stellen. Ontwerp, onderhoud, installa-
tie en verkoop. Litscherveldweg 5
Heerlen.

Boosten Parket Hoensbroek
Alle soorten klassiek en modern parket.
Wij borstelen ook best. vloeren. Lev.-
voorw. Cons.bond. 5 jr. gar. Weusten-
raedtstr. 45, Hoensbr. 045-214395.
Joop's Massief Parket
Vakw., serv., rep., schuren en borste-
len, 30 jr. erv. in parket. G. Gezelleln.
31, Geleen. 04490-41604. -A & S Parket en Kurk
* Hout- * Kurk- * Lamel- * Lamett- *Boeren- * Bourgogne-vloeren. » Her-
stellen, schuren en borstelen. Heerlen:
Benzenraderweg 69, 045-740335.
Maastricht: Boschstraat 81, 043-
-219717.
Kurkcentrum
De specialist in kurkparket. Akerstraat
32a, Heerlen. Tel. 045-718562. Ma.
gesloten * open va. 13 uur * za. va.
9.30 uur.

Plafond- en keukencentrum
Zambon 043-642535
Div. systeemplafonds, altijd een
pasklare oplossing voor plafondproble-
men. Al onze syst. zijn eenv. zelf aan te
brengen. Kruisberg 46 Meerssen.
Wand- en plafondstudio
Plafondbouw Kerkrade B.V.
Landgraaf
Sperwerweg 28, 045-455635. Show-
room v. part. Lindelaan 4, Kerkrade
(Chevremont); geopend va. 13.00 uur.

HeWUlP^^^^
Postzegelhandel, Nobelstraat 41, 6411
EK Heerlen, tel. 045-710571.

Buckx Sittard 04490-11301
Rolluiken, zonwering of onderdelen.
Aan het Broek 41 Sittard.

Laumen rolluiken-zonwering
Beitel 110A, 6422 PB Heerlen, postbus
21099, 6369 ZH Simpelveld, tel. 045-
-423848/442129.

Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uw rollui-
ken of onderdelen, kunststof schroten,
service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ
Kerkrade. 045-413049.

Raleigh Cycle-Center Helgers
Rumpenerstraat 62-50, Brunssum.
252709. Raleigh Mountainbikes 625,-.
Sport- en stadsfietsen + reparaties.
Zonder aanbetaling mogelijk.

Hupkens BV Maastricht
Markt 53-54, 043-215868 voor excl.
fietsen van Koga Miyata. Giant Specia-
lized en Cycle Tech.

Rijwielzaak Beckers
Barrier 81, 6343 RA Klimmen. Tel.
04405-3422.

Baderie John Lemmerlijn
Specialisten in sanitair, ontwerp, in-
stallatie en verkoop. Rijksweg 70, Mar-
graten, 04458-1609.

V.S.M. Driessens-Nïessen
Schildersbedrijf b.v. Ankerkade 1
6222 NL Maastricht. 043-6303!
Voor alle voorkóm, schilderwerken.

De Gast Schoonmaakbedrijf B'
Hoofdkantoor: De Boelelaan 7, 10
HJ Amsterdam. Tel. 020-443912.
lex: 10526. Telefax: 020-443454. I

Math. Linssen. Tel. 045-2415
Bergerw. 20 Nuth Onderh. c v -vj
Gesp. in Radson en Nefit ketels, 9
water-install. Erk. schoorst vegersbe

G.V.L. Restauratie, 045-2260
Stralen van meubels, autoplaatwi
velgen, chassis etc. Spec. gevelre
ging, renov., kelderafdichting, voeg
vochtwering 10 jr. schrift, garantie-

EDG-textielgroothandel
Het adres voor vrijetijdskleding. Gf
sortering jogging-/trainingspakken'j
043-251013, Franssensg. 65, M'trft

Novascreen 04498-58623
Als het om bedrukken gaat! 0
sport, promotietextiel. Ook loono'
tot 6 kleuren. Mik 7a Grevenbicht. |

Lektuurhal Michiels
Stationsstr. 21 Sittard. 04490-150
Speciaalzaak in tijdschriften, bui'!
dagbladen en stripboeken.

Mesterom Bunde B.V.
043-645959. Verandadakpl., Le'<
Thermoclear, gegar. tegen hageis';
blijvend helder. Pr. Ireneweg 6, Bü"1

Harreman Verhuizingen
Gespee, internat, erkend verhU'j
Event. opslagruimte. De Koumei 1 >6433 KD Hoensbroek, 045-21834
Bern Willems Verhuizingen
Erkend verhuizer. Opslag inbo^,
verhuiswinkel. Sittard, Industries'
16, tel. 04490-12697.

Sjra Vleeshouwers-Hermans]
Excl. verlichting en antiek. B. v. ï
telstr. 4 Limbricht. Tel. 15502. 1\
broekstr. 5 roermond. Tel. 117721]

SHfrolK
Gespecialiseerd in verhuur, vef* \
van erotische videofilms. Sittard,' j
tionsstr. 31, 04490-10987. IJ i
tricht, Via Regia 105, Brusselsep"1 i

Tegelstudio BK '87
Rijksweg 51, 6269 AB Margraten
Tel. 04458-2664. v

Venetian Blinds b.v.
zonweringskonstrukties, jalo"* „
markiezen en rolt. in alu.. staal +, ij
Kipstr 30-32 Kerkrade 045-453J !
i

Sportprtjzencentrum Heerl^*
Stickers - vaantjes - bedrukkej 1

*T-shirts en sportkleding, naamP'.^
Geleenstr. 53, Heerlen, 045-71Jj '



door emile hollman

Voorgesteld is de opleiding onder te brengen
in het Schaesbergse Carré, waar de lokale
omroep straks definitief een onderkomen zal
vinden. Momenteel wordt er nog druk getim-
merd aan de studio's. De 'meer dan vrijbly-

De opleiding gaat rond de 60.000 gulden per
jaar kosten en zal grotendeels gefinancierd
worden door Sociale Zaken. Naast de werk-
lozen zal waarschhnhjk ook een kortere cur-
sus voor vrijwilligers van start gaan.

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De Stichting Welzijnswerk
Landgraaf (SWL) en de lokale omroep in die
gemeente willen in oktober een éénjarige op-
leiding starten voor radio- en televisiemede-
werker. Tien werklozen uit de regio kunnen
meedoen.

De gemeente Landgraaf staat positief tegen-
over het projectdat voorlopig driejaarzal du-
ren. Niet alleen uit oogpunt van werkgele-
genheid is het idee voor de opleiding ont-
staan, ook de ontwikkelingvan de lokale om-
roep in Landgraaf en de belangstelling voor
audio- en video-technieken in het algemeen
liggen ten grondslag aan het project.

HEERLEN - Bewoners van het De
Hesselleplein en zijstraten in Heer-
len zijn des duivels vanwege de
komst van een trefcentrum voor
zwervers en verslaafden aldaar. Het
zogenaamde aanloophuis is een ini-
tiatief van onder meer het CAD, El-
mar en Zymose en is ondergebracht
in een particuliere stichting.Van der Valk biedt goedkoop grond aan

Zwemparadijs mogelijk
naast Motel Heerlen

De VVD probeerde vergeefs door
een motie de werkzaamheden een
halt toe roepen. De partij werd al-
leen gesteund door Jan de Wit van
de Socialistiese Partij (SP). Ook de
fractie Heerlen-Noord maakte een
voorbehoud. De liberalen en- de SP
zijn van mening dat eerst de bewo-
ners gehoord moeten worden. Maar
volgens wethouder Zuidgeest be-
treft het hier een particulier initia-
tief dat de gemeente toejuicht. „En
omdat de stichting een particulier
initiatief is dat niet door de gemeen-
te wordt gesubsidieerd, kunnen we
niets doen tegen de verbouwings-
werkzaamheden en dus tegen de
komst van het trefcentrum", zei
Zuidgeest. Ook liet hij doorscher-
meren dat over de verstoring van
openbare orde niets gezegd kan
worden daarde opvang nog niet van
start is gegaan.

De bewoners zijn met name woe-
dend omdat ze van te voren niet ge-
hoord zijn en geen inspraak hebben
gehad. „In deze kinderrijke buurt is
geen plaats voor een dergelijke in-
stantie. We hebben in het verleden
al genoeg last gehad van verslaaf-
den. Blijkbaar wilde de stichting de
komst van het huis geheim houden,
gezien de overvaltactiek. Niet voor
niets beginnen ze net voor de zo-
mervakantie met de verbouwing",
lieten de afgevaardigden strijdlustig
Weten. De bewoners hebben inmid-
dels een advocaat in de arm geno-
men. Morgen gaat een aantal nijdige
brieven de deur uit.

De Stichting Noodhuis is van plan
om in het pand een aanloophuis
voor zwervers in te richten dat van
17 tot 21 uur open is. Vanafdat tijd-
stip kunnen verslaafden en zwer-

Per toeval hoorde éénvan de bewo-
ners dat het pand nummer 19 ver-
bouwd werd om er een opvanghuis
voor zwervers van te maken. In al-
lerijl is een actiegroep opgericht die
van één ding zeker zegt te zijn: het
aanloophuis komt er niet! „Des-
noods voeren we keiharde en illega-
le acties", lietenHan Hos en Jo Lin-
den namens de bewoners gister-
avond laat weten. Vlak voor de
raadsvergadering in Heerlen brach-
ten zij de WD op de hoogte om de
gang van zaken aan de kaak te stel-
len.

vers terecht in het slaaphuis aan de
Ruys de Beerenbroucklaan.

Van onze correspondent

Van onze verslaggever

Heerlen krijgt ongelijk
Alsnog uitkering
voor Marokkaan

HEERLEN - Het Van der Valk-concern heeft de gemeente
Heerlen het stuk grond naast het motel tegen zeer gunstige
condities aangeboden om daar het zwemparadijs te bouwen.
Hoe hoog de grondprijs is, wilde de directeur van het Heerlen-
se motel, Freek van der Valk, gisteren nog niet zeggen. Hij liet
er echter geen twijfel over bestaan dat hij een eventuele komst
van het paradijs op die plek toejuicht. „ledere recreatieve ont-
wikkeling rond het motel is natuurlijk welkom", zei Van der
Valk gisteren.

katies zou'moeten buigen om de be-
stemming te veranderen. Ook de
motel-baas is zich daarvan bewust.

«wJ. de traditionele, interna-
Of * bruiloftsfeesten in dt
jey°sta_i_c/ie stad Ljubljana
£ verleden week hebben

en waaraan
ee/y !9 landen deelnamen
l«M Nederlandse paar, Ri-iK|s suylen (28) uit Houthem
\dyTnburg en Marieta Sijster-
\q?* '31) uit Heerlerheide, de

9estolen. Op advies van
ie galden uit Schin op Geul.
jig a' jaren het Nederlands
e'j selecteert, verscheen de
a"J"undse dele9atie in Volen-
if kostuum. De organisatie
jj^bljana schrijft de deelne-
Ween folkloristische kleder-
tynt voor. Het Volendamse
'«aP* de klompen, ook in Joe-
favië nog steeds het symbool
L.°Ns land, bleek het dit jaar

uüstekend te doen.

Bungalows
Van der Valk heeft inmiddels van
burgemeester Piet van Zeil de mon-
delinge toezegging dat ook zijn aan-
bod bekeken zal worden. Twee jaar
geleden verwierf het Van der Valk-
concern de weide in eigendom. Tot
dusver heeft het concern slechts en-
kele ideeën over wat er op het wei-
land zou moeten komen. Van der
Valk: „We denken aan enkele toeris-
tische zaken die in harmonie zijn
met de omgeving. We hebben het
dan zeker niet over een pretpark.
Maar wel over bungalows, bijvoor-
beeld rond het zwemparadijs, aan
een tennisbaan, midget-golf, een
visvijver, dat soort dingen. Overi-
gens zijn die ideeën nog niet ont-
wikkeld. Maar als er in Heerlen over
toerisme gesproken wordt, willen
we daar graag over meedenken", al-
dus Van der Valk.

DEN HAAG/HEERLEN - Het ge-
meentebestuur van Heerlen zal als-
nog een in die gemeente woonachti-
ge Marokkaan een eenmalige uitke-
ring moeten geven. Met deze uit-
spraak van de rechtspraakafdeling
van deRaad van State komt een ein-
de aan een vier jaar durende juridi-
sche strijd tussen de man en de ge-
meente Heerlen.

De Wet Eenmalige Uitkering 1985
eist dat de aanvrager of zijn echtge-
note vanaf 1 januari 1985 duurzaam
in Nederland hebben gewoond. De
man heeft in dat jaar 54 dagen in
Marokko doorgebracht.

De gemeente concludeerde hieruit
dat geen sprake is van een duur-
zaam verblijf en weigerde de aange-
vraagde uitkering.
Volgens de rechtspraakafdeling
moeten de 54 dagen worden gezien
als een korte onderbreking van het
verblijf die de duurzaamheid ervan
niet ondermijnt.

Trouwen (2)
lt)l terdag jl., toen de paren
fy } Paarden getrokken koet-

-1 op wea begaven naar
j «ihH "ouuj van het stadsparle-. t>ny.' kreeg vooral het bruids-
'i Uu Nederland veel aan-

5~-rf- bruidspaar uit Chi-
Hqj 1' tand tvas voor de eerste

i *<iyi}lerteQenwoordiQd ~' be-
WnQ

uit Huang Jian en Lu
wV u« Chen Du - kreeg even-
fti^el bijval. De paren tre-

j «t £°r elkaar op als getuigen.
Vaderlandse paar fungeer-

-1 'lt J, <*e burgelijke huwelijks-

* in £king als getuige van Zo-
ink(anevsfci en Vesna Ster-eo, uit Skopje, Macedonië.

Bewoners Zeswegen
willen meer openheid

De Heerlense gemeenteraad is al ak-koord gegaan met de bouw van een
zwemparadijs dat qua exploitatie,de
gemeente evenveel moet gaan kos-ten als de sterk verouderde zwem-
baden Terveurdt in Hoensbroek enhet Sportfondsenbad in Heerlen.Deze baden zouden moeten ver-dwijnen. Maar eerst wil de gemeen-
te Heerlen een onderzoek afwach-ten naar de meest geschikte lokatie.Mede gezien de infra-structuur lijkt
het industrieterrein In de Cramer(naast de toekomstige meubelbou-levard op het terrein van het voor-
malige woonwagenkamp, red.) de
beste papieren te hebben. Maar het
duurt nog minstens eenjaar, en wel-
licht nog veel langer, voordat degrond daar gifvrij is gemaakt. De
'schoonmaakkosten' belopen rond
de 22 miljoen.
De lokatie Van Grunsvenplein
wordt vooralsnog niet al te serieus
genomen, het terrein bij Nieuw
Eyckholt naast de stadsautoweg en
de plek tegenover de Open Univer-
siteit zullen in het onderzoek wor-
den betrokken. Evenals het stuk
grond tegenover deuniversiteitrust
ook op de weide naast het motel de
bestemming 'extensieve recreatie',
hetgeen zo veel wil zeggen als: laten
zoals het is. Dat betekent dus dat de
politiek zich nog eens over deze lo- zoek heeft aangetoond dat er amper

gevaar dreigt voor de volksgezond-
heid in Zeswegen, laat debewoners-
vereniging weten niet overtuigd te
zijn van de uit de onderzoeksgege-
vens gedestilleerde 'niets-aan-de-
hand-conclusie'van de gemeente.
In de brief dringt de belangenvere-
niging allereerst aan op een onder-

Van onze verslaggever

HEERLEN - De bewonersvereni-
ging 'Het Fundament' uit Zeswe-
gen, in derug gesteund door milieu-
biologe Höppener, stelt in een brief
aan de Heerlense raad dat men al-
lesbehalve gerust is over de situatie
in de wijk. Hoewel bodemonder-

Diefstal bij WMC-buffetten

Naar verluidt is in het Heerlense ge-
meentehuis afgelopen weken flink
'met de deuren gesmeten' toen de
Brunssumse plannen bekend wer-
den voor een soort zwemparadijs in
het Schutterspark, hoewel wethou-
der Jos Zuidgeest al eens heeft aan-
gegeven dat 'streekgewestelijk den-
ken' ook inhoudt dat Heerlen niet al
te hard moet huilenals een dergelijk
project naar een van de buurge-
meenten zou gaan. Overigens lietde
wethouder gisteravond weten niet
op de hoogte te zijn van het aanbod.
Op de vraag of er nog wel plaats is
voor een zwemparadijs in Heerlen
als er een soortgelijk bad in Bruns-
sum komt, antwoordde hij: „Is er
nog wel plaats voor een zwempara-
dijs in Brunssum nu er een in Heer-
lenkomt." Verder wildehij nietveel
kwijt, behalve dat hij vreemd had
opgekeken toen de Brunssumse
plannen werden gepresenteerd.

houd met de gemeente, nog voordat
het derde onderzoek van start gaat.
Met dit onderzoek naar kleinere
PAK-vervuilingen (Polycylclische
Aromatische Koolwaterstoffen)
hoopt de gemeente Heerlen de affai-
re Zeswegen voorgoed af te wikke-
len. De bewonersvereniging wil af-
ronding van het thema voorkomen,
todat er volledige duidelijkheid be-
staat omtrent eventuele gevaren
voor milieu en volksgezondheid.
Naast volstrekte openheid wenst
'Het Fundament' ook een onder-
zoek naar allerlei vluchtige verbin-
digen, die onder bepaalde weersom-
standigheden in de wijk vrijkomen.
„PAK's betekenen vooral een be-
dreiging op de lange termijn. Maar
er zijn talloze acute gezondheids-
klachten in de wijk, die samenhan-
gen met verandering van weersom-
standigheden. Die klachten wijzen
in een bepaalde richting. Ook de
klachten aan de luchtwegen doen
dat. Alles wijst op vervuiling buiten
dievan dePAK's. En daarwillen wij
een onderzoek naar", aldus samen-
gevat de briefvan 'Het Fundament',
die gisterenoverigens niet - zoals de
bedoeling was - in de Heerlense
raadsvergadering werd behandeld.

HEERLEN - Een nagenoeg gloed-
nieuwe Golf (type Manhattan) ver-
dween begin deze week van een
parkeerplaats bij de Peter Schunck-
straat in Heerlen. De wagen heeft
een waarde van ruim 26 mille. Van
de daders geen spoor.

Wagen gestolenKERKRADE - De politie van Kerkrade heeft begin deze week twee jon-
gensvan 18 en 21 jaaruit die gemeente aangehouden, wegens diefstal van
flessen drank, glazen, openers, afschuimers en dienbladen van diverse
WMC-buffetten op de markt in de Klankstad.
In eerste instantie dacht depolitie dat de jongensmet de gestolen waar te
voet wilden vluchten, maar later bleek dat zij eenauto in de buurt van de
markt gereed hadden staan. Die was al gedeeltelijk gevuld met bovenge-
noemde spullen. Nadat proces-verbaal was opgemaakt, werden de jonge
dieven weer op vrije voeten gesteld.

Donderdagavond zal de kwestie in
een commissie van het streekge-
west aan de orde komen.

Dreiging
tegen milieu
in Stolberg

STOLBERG - Een anonieme bur-
ger van Stolberg bij Aken heeft de
autoriteiten gedreigd groenvoorzie-
ningen te vergiftigen, als het in de
natuurlijke staat terugbrengen van
een geasfalteerde weg in het stad-
deel Büsbach niet wordt gestopt.
Korte tijd na de dreiging ontdekten
milieu-ambtenaren een jerrycan
met afgewerkte olie in een natuur-
gebied. Bij de politie is aangifte ge-
daan. Van de bewuste weg wordt op
het ogenblik het asfalt verwijderd.

Trouwen (3)
t/j,. ,kW banden van de stadspre-

L «ievrouu> Nusa Kersa-
\^nj-vingen alle paren hun
«Hl Tangen. Tijdens een mas-
k-ri bruiloftsmaal werden ze
l^aden met geschenken.Aan
ijj jfjyn namen ook de ouders
»3(j an_ta Sijtermans en de
f p fan Richard Suylen
0$ f* et voornaamste cadeau
(tijj^t kinderledikantje, be-
ft rd met Sloveense motie-
i^n voorzien van gebor-
t /* beddegoed. Na de brui-
\ffhtte de paren nog een
n<j l3ksreis naar het schitte-
iijcaan de kust gelegen Crik-
\?' Vrijdag 7 juliwordt het
'|tid lJ'Ce huwelijk van het
>^Paar ingezegend in deSt
hr, luskerk in Heerlerheide

'f^-r^sluitend een receptie in
*H in Schim-

Een autoschadebedrijf uit
Brunssum stelde de sterkste
dammervan Brunssum namelijk
deelname aan het jaarlijkse dam-
toernooi in Moskou, eindnovem-
ber van dit jaar, in het vooruit-
zicht. Eigenaar Frans Beckers
ging zelfs verder door Budé een
tweejarig contract voor te leg-
gen. Het zou gaan om een bedrag
van enkele duizenden guldens
per jaar.De sponsoring betekent
tevens een Limburgse primeur.
Nooit eerder werd immers een
dammer uit onze provincie door
het bedrijfsleven financieel bij-
gestaan.

Brunssum op bres
geschorste dammer

Raadslid Van Betuw: 'Dit komt alleen achter IJzeren Gordijn voor'BRUNSSUM - De gemeente
Brunssum gaat zich inzetten
voor deelname van de amateur-
dammer Eddy Budé aan het
twaalfde internationale damtoer-
nooi in die gemeente. Zoals be-
kend werd Budé geschorst om-
dat hij tijdens het elfde toernooi
als correspondentvan deze krant
een bericht over de uitspattingen
van dronken Russische dam-
mers schreef, dat bij de organisa-
tie in het verkeerde keelgat
schoot. Budé werd niet lang na
publikatie van dat bericht van
verdere deelname aan het toer-
nooi uitgesloten.

Trots
'^ie, Tour de France-circus

gistermorgen Luxem-
\wn streek neer in het 'land\rsQ-rie\ waar de Tour een-
%r9lüeo thuishoort. In het

;^. van de Tourkaravaan
'htj J 1elf Rowans van Scou-
'.Wjï-J'Tarcitius uit Nieuwen-
-1Pibi e ronderenners in Lu-
J^W/9 tegemoet. Op één dag
■W de elf dappere Land-
f\Z e jongensperfiets 165 ki-
,ri '^ n-T a/- En of die fietstocht

' *teg et voldoende was, werden
(i h^ aankomst in Wiltz de
I *6 Q

°Pgezet en werd verse
<& ?e'coo'ct- Ook de terugreis

*te ??r fiets. Jongens om trots

of overmorgen gaan we naar de
organisatie voor een gesprek.
Daarna zien we wel verder."

voor Budé zoden aan de dijk zet,
valt te betwijfelen."

ste subsidiegever hier niet aan
meewerken. Ik dacht dat derge-
lijke toestanden alleen achter het
IJzeren Gordijn voorkwamen."

Nadat vorige week echter het
een en ander hierover in de re-
gionale pers verscheen, nam het
Brunssumse raadslid Paul van
Betuw (PAK-fractie) zich voor
een lans te breken voor de 23-ja-
rige dammer uit de oud-mijn-
stad.

# Eddy Budé

Zuur
Inmiddels overweegt Beckers
ook de Brunssumse aamtalenten
Schreurs en Caubo te sponsoren,
twee clubgenoten en trainings-
maatjes van Budé, die overigens
uit protest tegen de behandeling
van Budé van deelname afzagen.
Voor de organisatoren is het af-
haken van deze getalenteerde
jongens zuur. Temeer daar zij in
aanmerking komen voor spon-
sorgelden, terwijl het organisa-
tie-comité zelf al jaren vergeefs
op zoek is naar een toernooi-
sponsor.

heel wat van te leren. Ik hoop
dan ook dat de organisatie me
alsnog tot de wedstrijden toe-
laat."

Van Betuw: „Het is toch onge-
hoord dat een correspondent die
per toeval damt,voor het signale-
ren en noteren van feiten aan de
dijk wordt gezet. Die schorsing is
belachelijk. De gemeente Bruns-
sum kan en mag als belangrijk-

Mocht deelname (van 29 juli tot
en met 5 augustus) niet meer luk-
ken, dan heeft Budé in ieder ge-
val een doekje voor het bloeden.

Opening
Navraag bij de gemeente leerde
gisteren dat het college in princi-
pe bereid is te bemiddelen tus-
sen Budé en de organisatie van
het toernooi. Gemeentesecreta-
ris Cuijpers: „We gaan in ieder
geval bekijken of er nergens een
opening is, zodat hij toch kan
meedoen. Of dat deze week nog
lukt, is echter de vraag. Morgen

De heer Elzinga van detoernooi-
organisatie werd gisteren warm
noch koud van Van Betuws in-
spanning en de plannen van ge-
meentewege. „Vorig jaar schreef
Budé een dambericht bezijden
de waarheid. Daarop hebben we
hem van verdere deelname uit-
gesloten. Ik geloofniet dat we op
die beslissing zullen terugko-
men. We zijn natuurlijk altijd be-
reid om een gesprek te voeren
met de gemeente. Maar of dat

Hoop
Eddy Budé, die in 1985 het toer-
nooi won en bij het jeugd-WK in
hetzelfde jaar debronzen medail-
le pakte, hoorde de nieuwtjes
gisteren met gespitste oren aan.
„Vorig jaar werd ik achtste. Ik
heb toen hier en daar een steekje
laten vallen en me voorgenomen
in 1989 beter voor de dag te ko-
men. Bovendien spreken mij de
wedstrijden tegen de Russen
enorm aan. Daar valt immers nog
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" Het stuk grond naast het motel dat door de eigenaar te koop is aangeboden aan de
gemeente Heerlen; op dieplek verrijst wellicht het zwemparadijs. Foto: fransrade

Bewoners Hesselleplein
woedend over komst
trefcentrum zwervers

Opleiding voor
televisiemaker
in Landgraaf

vende' opleiding zal rond de dertig uren stu-
die en prakticum per week vergen van de
deelnemers. De opleiding zal begeleid wor-
den dooreen aantal deskundigenuit deprak-
tijk. De stages worden gevolgd bij deLokale
Omroep Landgraaf. De eindwerkstukken
van de cursisten worden aan het eind van de
opleiding voorgelegd aan een deskundige
jury. De programmaraad van de omroep zal
later beslissen of de programma's ook wor-
den uigezonden.

Van onze verslaggever

Trouwen
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Getrouwd
Jeanny
Slijpen

en
Hans

Sterken
4 juli 1989
Schaesberg

t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met haar mochten bele-
ven, doen wij u weten dat is overleden, mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, dochter, schoon-
dochter, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Nanny Mol
echtgenote van

Giel Do veren
Zij overleed in de leeftijd van 50 jaarvoorzien van. het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Landgraaf: E.H. van Doveren
Bram en Peter

Amsterdam: Yvonne en Ben
Familie Mol
Familie Doveren
Familie Ni yard

6371 JC Landgraaf, 3 juli 1989
Willem II Laan 22
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 7 juli a.s. om 12.00 uur in de parochie-
kerk van St. Barbara te Schaesberg-Kakert, waarna
aansluitend de crematie zal plaatsvinden inhet cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overle-
dene donderdag 6 juliom 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het de Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks

: van 16.00 tot 17.00 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het onverwachte overlijden van mevrouw

N. Doveren-Mol
maatschappelijk werkster van het medisch
kleuterdagverblijf Giezenhoove te Heerlen

Haar niet aflatende inzet, grote betrokkenheid en
optimisme, in het verleden voor het kindertehuis
het Sterrehuis en daarna voor het MKD Giezen-. hoove, zijn vele kinderen en ouders steedstot steun
geweest.
We leven van harte mee met haar man en kinderen.

Namens het bestuur van de
Dr. G.A. Driessen Stichting
M.Th.P. van Oeffelen
voorzitter

Heerlen, 3 juli 1989

Verslagenheid heerste op het MKDtoen wij het be-
richt ontvingen van het overlijden van onze mede-
werkster

Nanny Doveren-Mol
Lange tijd heeft Nanny op het MKD gewerkt, als
groepsleidster, als speltherapeute en de laatste ja-
ren als maatschappelijk werkster.
Je was een fijne medewerkster, met hart voor de
mensen voor wie je dezorg had, opgewekt, vol be-
langstelling voor iedereen om je heen.
We zullen je missen.
We wensen haar man en kinderen sterkte in deze
moeilijke tijd.

Medewerkers Medisch
Kleuterdagverblijf Giezenhoove

Heerlen, 3 juli 1989
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Enige en algemenekennisgeving

t
Heden overleed, tot onze diepe droef-
heid, na een moedig gedragen lijden,
voorzien van de h.h. sacramenten, in de
ouderdom van 56 jaar, onze dierbare zus,
schoonzus, tante en nicht

Leny Timmermans
echtgenote van

ClaudeOdille
"Frankrijk, 4 juli 1989
54420 Saulxures-lès-Nancy
Allee Roland Garros
Corr.adres: T. Timmermans
Blijdestein 77, 6132 CT Sittard

De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden op donderdag 6 juli as. om
15.15 uur in dekerk St.-Martin te Saulxu-
res (Frankrijk).

Voor de vele blijken van medeleven die wij moch-
ten ontvangen bij het overlijden en de crematie van
mijn lieve echtgenoot, onze goede broer, schoon-
broer, oom en neef

Hein Kals
betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Toos Kals-van Vugt
Familie Kals
Familie Van Vugt

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 8 juli om 19.00 uur in de H. Pauluskerk
te Vaals.

Groot is de leegte die hij achterlaat.
Mooi zijnde herinneringen dieblijven.

Onze welgemeende dank voor debelangstelling en
het medeleven tijdens de ziekte en bij het overlij-
den van mijn man, onze vader en opa

Jan Kuiten
De aanwezigheid van zoveel mensen bij de af-
scheidsbijeenkomst, de bloemen, brieven en con-
doléancekaarten hebben ons bijzonder goed ge-
daan.

Riet Kuiten-Peltenburg
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, juli 1989

I t
Na een leven datwerd getekend door goedheid, op-
rechtheid en eenvoud, heeft de Heer tot Zich geno-
men, gesterkt door het h. sacrament der zieken, in
de leeftijdvan 56 jaar, mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader, schoonzoon, broer, zwa-
ger, oom en neef

Hay Beckers
echtgenoot van

Ria Wagemans
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Brunssum: M.E.E. Beckers-Wagemans
Heerlen: Odette enRonnie

Brunssum: Rodny en Sandra
Familie Beckers
Familie Wagemans

6444 CD Brunssum, 3 juli 1989
Acaciastraat 49
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 7 julias. om 11.00uur in deparochiekerk
van de Fatima te Brunssum, waarna aansluitend de
crematie in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk; geen condoleren.
Hay wordt bijzonder herdacht in de avondwake
van donderdag 6 juliom 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met ontsteltenis namen wij kennis van het toch nog
onverwachte overlijden van ons bestuurslid,
hoofdjeugdleider, kaartvriend en supporter

Hay Beckers
Graag houden wij jouwtomeloze inzet en sportivi-
teit in onze herinnering.
Moge Ria en de kinderen hierin de kracht vinden
om dit grote verlies te dragen.

Bestuur en leden RKVV De Leeuw
jeugdafdeling RKVV De Leeuw
toepclub De Leeuw
supportersclub De Leeuw

I "
Nooit een klacht
Altijd een glimlach

Diep bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en
zorg die hij ons tijdens zijn leven gaf, geven wij u
kennis van het toch nog vrij onverwachte overlij-
den, na een langdurigeziekte, op de leeftijd van 87
jaar, van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa en oom

Thomas Smeding
echtgenoot van

Anna van Hamburg
In dankbare herinnering:

Brunssum: A. Smeding-van Hamburg
Brunssum: A. Pijls-Smeding

F. Pijls
Torn, Michel
VVendy, Miranda
Familie Smeding
Familie Van Hamburg

Brunssum, 3 juli 1989
Corr.adres: Platanendreef 41, 6444 DE Brunssum
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 7 juli as. in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Vooraf een korte rouwdienst in de aula aldaar om
10.30 uur.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, waar ge-
legenheid tot schriftelijke condoleancevanaf 10.00
uur.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum; bezoekuren dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I "
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien
van het H. Oliesel, op de leeftijd van 76 jaar, mijn
lieve vrouw, onze dierbaremoeder, schoonmoeder,
oma, schoonzus, tante en nicht

Elisabeth (Lies)
de Boer
echtgenote van

Jan Witvoet
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: J. Witvoet
Kerkrade: P. Witvoet

F.H. Witvoet-Grissen
Kerkrade: H. Witvoet

H. Witvoet-Roden
Sliedrecht: S. Witvoet

H. Witvoet-Haesen
en al haar kleinkinderen

6469 XZ Kerkrade, 3 juli 1989
Kievitstraat 10
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
crematie te Imstenrade, zal plaatsvinden op zater-
dag 8 juliom 11.00 uur in de kapel van de Lücker-
heidekliniek te Kerkrade-Chevremont, St.-Pieter-
straat 145.
Bijeenkomst aan de kapel, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur. ,
De overledene ligt opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade; bezoek-
uren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Wij werden diep getroffen door het bericht van
overlijden van

Richard Dorssers
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte.

Docenten en studenten
Hogeschool Sittard
sector Mikojel

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze gepensioneerde medewerker de heer

H.J.A. Hendriks
De heer Hendriks was tot aan zijn pensionering in.
1979,ruim 30 jaarwerkzaam bij onze afdeling trans-
port.

Directie en personeel
NV Provinciale Limburgse
Elektriciteits Maatschappij

Maastricht, 29 juni 1989

Na een levenvol liefde en intense zorg voor ons, die hem zo
dierbaar waren, nam heden van ons afscheid, in de hem zo

aaaaaai aaaaaaaa vertrouwde huiselijke kring, mijn lieve echtgenoot, onze va-
der, schoonvader en grootvader, broer, zwager, oom en neef

Gustaaf Mathieu
Joseph Corneille
Alberts
♦ 22-3-1921 14-7-1989
echtgenootvan

Elisabeth Catharina Maria
Veerkamp

Sittard: E.C.M. Alberts-Veerkamp
Sittard: B.J.M, de Bruin-Alberts

P.G.M, de Bruin, Ivar en Thorvald
Maaseik (B): J.J.M. Alberts

E.S. Albers-Dubied, Ricky en Chris
Sittard: A.J.M. Alberts

A.M.H.C. Alberts-van der Burg
Roy, Collin en Bob

Nijmegen: R.V.J. Alberts
OosterHout: J.H.M. Rooijmans-Alberts

G.J.A.L. Rooijmans, Raf en Maxime
Oosterwolde: M.G.M. Alberts
Oostende (B): J.R.L. Alberts

H.S.J. Alberts-Nijs
Haarlem: J.B.P.M. Alberts
Gent (B): G.A.J. Alberts

V.P.J. Alberts-Pollenus
Amsterdam: P.W.M. Alberts

Sittard: M.P.J. Alberts
Ottersurn: M.H.J. Alberts

Familie Alberts
Familie Veerkamp

6132 BA Sittard, 4 juli 1989
Molenaarlaan 13
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben in de Chris-
tus Koningkerk te Sittard, Leyenbroek, op zaterdag 8 juli om
11.00 uur, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren ...
vanaf 10.30 uur.
Aansluitend is de teraardebestelling op de algemene be-
graafplaats, Wehrerweg te Sittard.
De dierbare overledene zal bijzonder worden herdacht tij-
dens de avondmisvan vrijdag 7 juliom 19.00 uur in bovenge-
noemde kerk.
Wilt u, indien u nog geen kennisgeving hebt ontvangen, deze
annonce als zodanig beschouwen.

Hoewel niet geheel onverwacht, heeft het heengaan van de
heer

G.M.J.C. Alberts
ons diep getroffen.
Met grote dankbaarheid denken wij terug aan de langeperio-
de waarin hij als commissaris van ons bedrijf heeft gefunc-
tioneerd.
Wij zijn hem erkentelijk voor debijzondere verdiensten wel-
ke hij voor onze vennootschap heeft gehad.

Directie Alberts Onderwijs B.V.
Sittard, 4 juli 1989

Met verslagenheid hebben wij kennis genomenvan het over-
mm lijden van de heer

G.M.J.C. Alberts "

commissaris van onze onderneming.
De warme belangstelling die hij steeds voor ons en onze ge-
zinnen heeft getoond, zal lang in onze herinnering blijven.

Personeel en ondernemingsraad
Alberts Onderwijs B.V.

Sittard, 4 juli 1989

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van ons oud-
bestuurslid de heer

G.M.J.C. Alberts
Met respect zullen wij blijven terugdenken aan zijn persoon
en dewijze waarop hij steeds debelangen van onze stichting
heeft behartigd.

Namens het bestuur van de
stichting administratiekantoor Alberts
P.H.M. Korsten, voorzitter
N.A. Hennes, secretaris

Sittard, 4 juli 1989

Rectificatie
t

In de krant van dinsdag 4 juli stond in
de overlijdensadvertentie van

Frans Meijers
abusievelijk vermeld dat de uitvaartdienst om
11.00 uur zal plaatsvinden, doch dit moet zijn:
donderdag 6 juli om 10.00 uur in de parochiekerk
van de H. Augustinus te Geleen.

4.Piet Frijnts, oud 81
1 jaar, echtgenoot van

Anna van Gastel. 6227
TV Heer-Maastricht,
Drs. Leesensstraat 5.
De eucharistieviering
zal plaatshebben op
donderdag 6 juli om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Pe-
trus-Banden te Heer.
Gelegenheid tot schrif-
telijk condoleren in de
kerk.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken, willen wij langs deze weg u
allen oprecht dank zeggen voor uw condo-
leances, bloemen, gebeden en h.h. missen, als-
mede voor uw talrijke aanwezigheid bij de uit-
vaartdienst van onze geliefde schoonzus, tan-
te, oudtante en nicht

Fina Berger
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 9 julias. om 11.30 uur in de
St.-Remigiuskerk te Simpelveld.

Familie Berger

aaaßßaaaaaiaiaaaaßßßßaaaßßßßßßßßßaßßaaßßaaaaaaßaaßaßßßaßßaßßßaßßßßßßßßaßaaßßßßaßaaaßaaßaaaßaaaaßßßaaaa*

t Annie Wijers, 54
jaar, echtgenote van

Pierre Nacken, Huur-
vaarderstraat 56, 6043
SR Roermond. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden vrijdag 7 juli
om 11.00 uur in de Goe-
de Herderkerk te Roer-
mond.

tLei Backes, 60 jaar,
echtgenoot van Sis-

ka Bongers, Prinsen-
baan 61a, 6104 BB Ko-
ningsbosch. De plechti-
ge uitvaartdienst zal
worden gehouden vrij-
dag 7 juli om 10.30 uur
in de parochiekerk van
O.L.V. Onbevlekt Ont-
vangen te Konings-
bosch.

tSeraj Sangers, 4 jaar,
Plutolaan 7, 6043 VM

Roermond. De engelen-
mis zal worden gehou-
den donderdag 6 juli
om 11.00 uur in de To-
maskerk te Roermoncl.

tRichard Dorssers, 21
jaar, Swalmen. De

crematie heeft in beslo-
ten kring plaatsgevon-
den.

t Maria Werens, 82
jaar, weduwe van

Hendrikus Steffanie,
Merummerweg 11, 6049
CW Merurn-Herten. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op vrijdag 7 juli
om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Mi-
chael te Herten.

t Louis Welkenhui-
zen, oud 69 jaar, echt-

genoot van Johanna
Loozen. 6215 VN Maas-
tricht, Jupiterhof24. De
uitvaartdienst zal wor-
den gehouden donder-
dag 6 juli om 11.00 uur
in de parochiekerk van
St.-Anna, Via Regia,
Maastricht. Schriftelijk
condoleren in de kerk.

tAnne Miessen, oud
75 jaar, weduwe van

Mathieu Doyen. Maas-
tricht, corr.adres: Geel-
gietersdreef 22, 6216 RE
Maastricht. De uit-
vaartdienst zal worden
gehouden op donder-
dag 6 juli om 11.00 uur
in de Kruisherenkerk,
Kommelplein, Maas-
tricht. Er is geen condo-
leren.

Mag ditkind
er beter

van worden?
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Enige en algemene kennisgevin

Na een liefdevolle verzorging in bejaardencentra
Firenschat te Kerkrade, is toch nog onverwaw
van ons heengegaan, op 75-jarige leeftijd, onze 1$
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootm^
der, schoonzus, tante en nicht

Carola Thomas
weduwe van

Hein Kuckelkorn
Heerlen: Annie en Harrie

Schumacher-Kuckelkorn
Harrie en Ineke
Marion en Jos
Rob

Brunssum: Jo en letje
Kuckelkorn-Hendriks
Willie en Yvonne, Robin
Karma en Jan
René
Familie Thomas
Familie Kuckelkorn

Kerkrade, 4 juni 1989
Corr.adres: Vijverstraat 27A, 6443 XX Brunssufl1

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden word
op vrijdag 7 juli om 14.00 uur in de kapel van'
jaardencentrum Firenschat, Schaesbergerstraat
te Kerkrade, waarna om 15.30 uur de crema'
plechtigheid is in het crematorium te Heerlen, l
stenraderweg 10.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
de kapel.
De dierbare overledene is opgebaard in derouw'
pel op het terrein van de LückerheideklinieK
Chèvremont-Kerkrade, alwaar dagelijks bezoeW
legenheid is van 18.00 tot 19.30 uur.

'-Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid W
ben genomen van mijn onvergetelijke vrouw, °"goede moeder, schoonmoederen oma

Elisabeth
Temmink-Miseré

Tot intentie daarvan zal de plechtige eerste j*
dienst worden gehouden op zaterdag 8 juli as-'
19.00 uur in de H. Hartkerk te Mariarade-Ho«
broek.

H. Temmink
kinderen en kleinkindef*

Hoensbroek, juli 1989

>

Mama.
bestaan er
nog echte
panda's?

GEEFOM DE TOEKOMST.
Word voorf 27,50 donateurvan het

Wereld Natuur Fonds.Giro25.Zeist. **
y

i—i : MBerg aan de Maas - Stem
HMai Uniek gelegen, luxe appartementen aan de Maas ■■■

"Si_l! "| '%ÏS^—' ~ "" " In Berg aan de Maas, op circa 15 minuten
van Maastricht, worden op een unieke [j

X ,fc_^*'- |Ir, ligging tegen het oevertaludvan de Maas
Tr mi 1i ''^t\ luxe aPPartementen gebouwd. De per-

i. 1 'fiat f!! *■■■■" '"* aémtfi fecte lokatie, de stijl en het niveau van
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fff "^P*-__S geven de appartementen een extra
"";:;."^-'----jj4- llÉ^^wtf"JiAahs* " dimensie. Een representatieve woon- ("■tt^iN : _T'"'"lir-V{ti_Wfi^w^R^p»i. gelegenheid met een hoge toegevoegde

' - . I'*!.^ M f*- ' «C_ __:'' [" r. ■j_A _^ ... .. waarde.

-—-~p~^^fW%^f J "finifllïiiP'^i^lla^fii^iPSS^^"'^" Het niveau van de appartementen wordt
'? :- J j_» Tf 111 - "'' Btrr^Tfl fff»^?^' naast de vooraanstaande ligging mede

-■■■ ' \ Jl»Haï*i " *rr^Jf^^^ :i bepaald door de inrichting, de voorzie-
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.êjf /*|SP%|'ilP^^J^ " ï X 2 of 3 slaapkamers, riante terrassen enS. jjr S> IflllP^- \ ruime vertrekken. In het appartementen-

s' *^#|P __pf"^lai__l^a^_rTf ffJ "/ i \_~J Koopprijzen vanaf ’ 195.000,-v.o.n.
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rig jaar werd het fusievoorstel van
de commissie Verheyen op het nip-
pertje door Limagas verworpen om-
dat Plem geen harde garanties voor
de toekomstige winst kon of wilde
geven.

MAASTRICHT - De Plem heeft het
alternatieve bod uitgebracht op uit-
drukkelijk verzoek van enkele aan-
deelhouders van Limagas die liever
geen contante betaling zien. Met
name de provincie, houder van 45
procent van de aandelen Limagas,
heeft op de nieuwe constructie aan-
gedrongen om elke schijn te vermij-
den dat ze zo nodig geld uit de ener-
giebedrijvenwil trekken.

MAASTRICHT - De Rijksuniversi-
teit Limburg en de eveneens in
Maastricht gevestigde Rijkshoge-
school voor opleiding tot tolk/verta-
ler zijn voornemens taalcursussen
te verzorgen die zijn afgestemd op
een beter persoonlijk funktionerén
in internationaal verband.

Als doelgroepen heeft men zowel
studenten en docenten van het ho-
ger onderwijs als hooggekwalifi-
ceerde medewerkers bij overheid
en bedrijfsleven op het oog.

GS stimuleren
talencursussen

Volgens dat oude plan gaan beide
energiebedrijven met behoud van
identiteit als werkmaatschappijen
op in één moedermaatschappij.
Plem toonde zich bij eerdere be-
sprekingen met Limagas bereid het
winstniveau te handhaven op het
niveau van 1987. Dat bleek destijds
voor de Raad van Commissarissen
van Limagas niet voldoende.

Handhaven

Van Goethem ergert zich

'Plem negeert
rol van Vegal'

Van onze redactie economie
HEERLEN - De Vereniging van
Gemeentelijke Aandeelhouders
van Limagas (Vegal) is tot heden
volstrekt genegeerd door de
Plem inzake het bod op Limagas.
De voorzitter van de Vegal, de
Beekse burgemeester A. van
Goethem, ergert zich eraan dat
z_n vereniging consequent als
gesprekspartner wordt overge-
slagen.
In deVegal zijn de 66 Limburgse
gemeenten verenigd diezijn aan-
gesloten op het Limburgse gas-
net.
Volgens van Goethem, die na-

mens de Vegal tevens commiss-
saris is bij Limagas, onderhan-
delt de Plem wel rechtstreeks
met de andere aandeelhouders;
de Gasunie en de provincie. In
plaats van de Vegal worden ech-
ter alle gemeenten apart bena-
derd.
De Vegal staat op het standpunt
dat het hoog tijd wordt voor een
samensmelting van beide ener-
giebedrijven. „Maar het is niet
verstandig om dat door een vij-
andige overval te doen," aldus
Van Goethem. „De situatie die
nu is ontstaan leidt ertoe dat
straks beide partijen naar de
rechter stappen."

Van Goethem denkt dat met de
nu cirkulerende overnameplan-
nen slechts én partij wordt ge-
holpen: „De banken die de over-
name begeleiden, worden er 30
miljoen beter van."

Eerder bood Plem de aandeelhou-
ders van Limagas (provincie, ge-
meenten en Gasunie) al de keuze uit
twee mogelijkheden. Ze kunnen
hun aandelen (van ’ 1000,-) omwis-
selen voor ’ 4800,- contant of voor

’ 2600,- contant plus drie preferenteaandelen van Plem. Het nieuwebod
betekent een derde keuzemogelijk-
heid voor de aandeelhouders. Aan-
gezien de provincie voor deze laat-
ste nieuwe mogelijkheid lijkt te
gaankiezen, is dePlem al verzekerd
van 45 procent van de aandelen Li-
magas. Het streven is om minstens
66,7 procent van de aandelen in han-
den te krijgen.

penraau van Beek heeft de afgelo-
m, ' baanden overduidelijk laten
1_ Van Tilburg er niet meer bij[billen hebben. Voor het geval hij
r aad Verscneen> zou de rest van de
ïeh opstaPPen- Tijdens de laatsteW°s den vergadering op donder-
(otfhö juni verscheen Van Tilburg
jfg" m de raadszaal, ondanks het,orJernent van zijn collegae. Om te
W , en dat Van TilburS daar-
-itte een mdcraadszaal kwam te
"ijfïiß er» in zijn eentje besluitenzou
Saan besloot deraad akkoord te, met een voorstel van b en w

m de toegang te ontzeggen.
'*>i ri J Werd gewezen op artikel 72
lift m gemeentewet, dat het moge-

|i^^aakt raadsleden uit een verga-
SW S te zetten als zij de orde ver--%tn' an TilDurgPikte dat niet en
fy j* samen met zijn advocaat mr

" hiddema naar de Raad van Sta-

" Het oogsten van de wintergerst is vervroegd begonnen. Landbouwer Harrij Verbeek in-
specteert zijn wintergerst, vlak voordat de machines van het loonbedrijf met het oogsten
beginnen. Foto: JAN-PAULKUIT.

MAASTRICHT- „U doet alsof u bij
de Hema speelgoedautoootjes hebt
weggenomen". Zo reageerde een
verbaasde Maastrichtse rechter
dinsdagmorgen op gedetailleerde
bekentenissen van een 20-jarige
Kerkradenaar die in Limburg en
over de grens in totaal tien trekkers
en, afzonderlijk, evenzovele opleg-
gers had weggehaald. De opleggers
waren veelal volgestouwd met goe-
deren ter waarde van vele tiendui-
zenden gulden.
„Een mens doet veel als hij geen
geld heeft", luiddeverdachtes moti-
vering. „Toen ik geen uitkering
meerkreeg, stond ik voor de keus te
bedelen of te stelen...."
De grote partijen goederen waar-
mee de jongemannaar potentiële af-

Mr. Tripels nauwelijks verrast door uitspraak

Schadevergoeding voor
mr Masson niet omhoog

ST. ODILIENBERG -Door de
aanhoudende droogte is de
oogst van de wintergerst enke-
le weken eerder gestart dan vo-
rig jaar. Volgens het loonbe-
drijf van Birgelen in St. Odi-
liënberg is de kwaliteit uitste-
kend, in tegenstelling tot de zo-
mergerst die over een paar we-
ken van de velden gehaald
wordt.

Wintergerst
al geoogsttLtoegang tot een raadsvergade-

g is zo'n fundamenteel recht voor
Raadslid, dat het hem alleen op
"om van de wet ontnomen kan
filh n- Nu dat niet kan' moet Van
w?Urë toegang worden verschaft,

i '^'
s al heeft dat gevolgen voor de; I asvergadering.

1 Ie gens Kapteijn is het gehanteer-
artikel een uiterste redmiddelr^e besluitvorming te laten door-. _fr: et feit dat Van Tilbui*g wei";sl lri te gaanop het verzoek van de

jj[Je'e raad om afstand te doen van

' tah*61*1'is in de °Sen vanKapteijn

' 'êh0
0Vertreding in de zin van arti-
* van de gemeentewet.

h dat de andere
'«nieden biJ aanwezigheid van
W Tüburg de zaal verlaten, doet
le ftiets aan af. Belemmering van
1iJ°0rtgang van de raadsvergade-
liil ls dan toe te schrijven aan de
Cere raadsleden.
!ijn °caat mr Th. Hiddema zei in
le pleidooi dat een raadslid alleen
!^0egang tot de vergadering ont-
>C maS worden als zijn gedrag
0^ eh de raadszaal daar aanleiding
Ei. Seeft. Uit de jurisprudentie

JKt voigens Hiddema dat hieron-

rjs?r kreeg het gemeentebestuur
»èpftn te noren dat men niet juist

Volgens staatsraad
w " Kapteyn in zijn uitspraak is
ÏL6ebruikte artikel 72 van de ge-
>BVk tewet niet op het raadslid toe-
jj^aar,omdat Van Tilburg de orde

* *ls vergaderingen niet ver-
dort.

der alleen herhaaldelijke insinua-
ties, beledigingen en overschreeu-
wingen verstaan moeten worden.
Als ordemaatregelen zoals het ont-
nemen van het woord geen effect
hebben, mag de burgemeester het
raadslid in dat geval de toegang tot
de vergadering ontzeggen. Aan dit
onwelvoeglijk gedrag zou Van Til-
burg zich volgens Hiddema niet
hebben schuldig gemaakt.

Integendeel, het gedrag van de an-
dere raadsleden zou er juist toe lei-
den dat er nog slechts één raadslid
in de vergadering zit. „Enkel de
strafrechter heeft de mogelijkheid
om iemand als bijkomende straf het
kiesrecht te ontnemen", aldus mr
Hiddema. „De opiumwet biedt die
mogelijkheid niet. Bovendien ver-
wacht Van Tilburg in hoger beroep
te worden vrijgesproken."
Namens de gemeente Beek bracht
mr Frans Heuts naar voren dat erwel degelijk een relatie tussen het
privé-gedragvan Ad van Tilburg enzijn functioneren als raadslid be-
staat. „De gemeenteraad dient op
het terrein van welzijnsbeleid en ge-
zondheidszorg, waaronder drugs-
problematiek, besluiten van groot
belang te nemen", zei mrHeuts.
„Dat de raad het onverdraaglijkvindt met iemand, die wegens over-
treding van de Opiumwet tot een re-
latief zware gevangenisstraf is ver-
oordeeld, te vergaderen is alleszins
begrijpelijk." Heuts sprak van 'aan-tasting van de geloofwaardigheid
van de besluitvorming.
De verwijdering van Ad van Tilburg
zou geenraadsvoorstel zijn geweest,
maar ingegeven door het verloop
van de vergadering van 8 juni. Bur-
gemeester Van Goethem moest zich
onder de gegeven omstandigheden
afvragen hoe de blokkade in de be-
sluitvorming kan worden opgehe-
ven. In het belang van de gemeente
achtte de burgemeester zich gehou-
den de impasse te doorbreken.

nemers crosste, waren van de meest
uiteenlopende samenstelling. Zo
ging hij in Bom aan de haal met een
aanhangwagen waarin voor eeèwaardevan 160.000 gulden aan huis-
houdelijke apparaturen. In Heerlen
koppelde hij vast aan een oplegger
met een partij waspoeder ter waar-
de van veertigduizendd gulden en
in het Belgische Hasselt verbaasde
hij de nachtwaker van een meubel-
fabriek met de mededeling dat hij
voor een firma in Tilburg een lading
meubels kwam halen. Met een ge-
vulde oplegger was hij al weer bui-
ten de fabriekspoort voordat de
nachtwaker goed en wel van zijn
verbazing was bekomen. In Kerkra-
de ontfermdehij zich over een uit de
Verenigde Staten aangevoerde con-
tainer met meubels. Toen zijn afne-
mer enkele uren later begon uit te
pakken, stootte hij tevens op zeven
volledige tandartsenunits.... „Weg
met dat spul!", heette het toen en
prompt daalde de overeengekomen
honorering tot ver onder de helft.
De jongeman was overigens in hét
geheel niet veelrijker geworden van
zijn kwalijke handel. Hij bekende
aan alle transacties niet méér dan
vijftienduizend gulden te hebben
overgehouden.
„Daar tegenover staat dat één vande benadeelden zijn eenmansbe-drijf door toedoen van deze ver-dachte aan de grond heeft zien lo-pen", hield officier van justitie mrM. Kolkert de rechtbank voor.
Tot de criminele wapenfeiten van
de jeugdigeKerkradenaar behoorde
ook een reeks oplichtingen met als
buit onder meer een grondfreesma-
chine, een lasapparaat, heteluchtka-
non, tapijtreiniger en compressor
alsmede tientallen videofilms. Op
alle plaatsen had hij zich gelegiti-
meerd met een vervalst paspoort
dat hij in een café voor 150 gulden
zou hebben gekocht.
In zijn requisitoir sprak officier mr
Kolkert van „maffia-achtige praktij-
ken" waardoor bedrijven én parti-
culieren voor grote bedragen zijn
benadeeld. Naar zijn mening is in
Europees perspectief een opbloei
van internationale transporten te
voorzien met annex een intensief
gebruik van opleggers.
Een optreden als dat van verdachte
past niet in dat beeld, meende hij.
Voor alle feiten tezamen eiste de of-
ficier drie jaar gevangenisstraf
waarvan één voorwaardelijk.
Raadsman mr A. Baburek bepleitte
aanzienlijke reductie op de geëiste
straf teneinde het zijn cliënt moge-
lijk te maken zo spoedig mogelijk
op de weg te komen als internatio-
nale chauffeur. „Zijnhartewens", al-
dus verdediger. De rechtbank doetaanstaande vrijdag in deze zaak uit-
spraak.

Provincie steunt
alternatief bod

Oudfusieplan ook weer uit de kast

le Raad van Beroep: „Ik heb nog
geen motivatie van de uitspraak
ontvangen en kan derhalve ook nog
niet zeggen wat verder ondernomen
zal worden".
De ambtenarenrechter verwijt Mas-son dat hij geen duidelijkheidheeft
verschaft over zijn handel en wan-
del kort nadat hij in verband werd
gebracht met fraude. Bovendien
merkt hij op dat Masson na de be-
slissing van de minister geen nieu-
we feiten of omstandigheden naar
voren heeft gebracht.
Mr Masson werd 7 juni vorig jaar
door het Gerechtshof in Den Bosch
op alle punten vrijgesproken en
sinds die tijd probeert hij de gele-
den schade te vorderen.

Mr Tripels vordert 600.000 gulden
van Masson als vergoeding van de
kosten van rechtsbijstand. De ver-
dediging werd destijds gevoerd
door mr. Hans Pfeil, die tot 1 april
1988 in de maatschapvan mrTripels
zat. Op verzoek van de laatste werd
Masson op 25 februari van dit jaar
op bevel van de rechtbank in Den
Haag in gijzeling genomen. Masson
werd gedwongen aan te tonen dat
hij geen geld heeft om mr. Tripels te
betalen.
De gijzeling werd na bijna zes we-
ken beëindigd omdat volgens de
presidentvan de rechtbank was vol-
daan aan de eis stukken te overleg-
gen waaruit bleek of hij over kapi-
taal beschikt om de vordering van
Tripels op Masson te voldoen.

MAASTRICHT - De Maastrichtse
advocaat mr M. Tripels toont zich
niet verrast door de uitspraak van
de Rotterdamse ambtenarenrech-
ter. Die had maandag beslist dat de
Staat op geen enkele wijze verplicht
is een schadevergoeding van één
miljoen gulden te betalen aan de
voormalige directeur beleggingen
van het ABP, mr drs A. Masson. De
ambtenarenrechter achtte een uit-
kering ter hoogte van de helft van
het achterstallig salaris (170.000 gul-
den), zoals door minister Van Dijk
van Binnenlandse zaken besloten,
niet in strijd met het ambtenaren-
reglement. De beslissing van de
minister was voor Masson de aanlei-
ding om naar de ambtenarenrechter
te stappen.
„Ik had verwacht dat de ambtena-
renrechter overeenkomstig zou be-
sluiten, maar er is door mij beslag
gelegd bij het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken. Het door mij ge-
vorderde bedrag van 600.000 gulden
blijft verschuldigd", aldus mr
M. Tripels.

MrA. Masson weet nog niet of hij in
hogerberoep zal gaan bij de Centra-

Er zijn vestigingen in Beverwijk,
Leeuwarden, Groningen, Zoeter-
woude, Maastricht en Roosendaal.
Nog dit jaar zullen vestigingen in
Arnhem en Spijkenisse worden ge-
opend. Ondernemingsraden en
vakverenigingen zijn op de hoogte
gebracht.

HAAKSBERGEN - Twentsche
Kabel Holding gaat de aandelen
van de elektrotechnische groot-
handelsholding Eiectro Automati-
sering te Beverwijk en Eiectro
Graus Holding te Maastricht over-
nemen. Deze groothandels hebben
samen 95 mensen in dienst.

Eiectro Graus
Maastricht

overgenomen
Neerleggen
De eerstkomende raadsvergadering
in Beek staat al voor morgenavond
op de agenda. Ad van Tilburg kan
dan ook gewoon verschijnen. Bur-
gemeester Van Goethem kondigde
gisteren desgevraagd aan zich bij de
uitspraak en de aanwezigheid van
het raadslid neer te leggen. „We
moeten als gemeente het besluit
van de Raad van State uiteraard res-
pecteren. Daarom zal er geen aktie
genomen worden tegen znn aanwe-
zigheid. Ik verwacht niet dat we in
een impasse raken, doordat de raad
de eerder uitgesproken dreigemen-
ten zou uitvoeren. Want ik neem aan
dat de raad als democratisch orgaan
eveneens het besluit van de Raad
van State respecteert", aldus de bur-
gemeester.

Inbreker
verjaagd

tSTRICHT - Een 81-jarige al-
W^ande vrouw uit Maastricht
jlte .door geschreeuw een nachte-
e f>'nbreker uit haar woning aan

essor Kernstraat verjaagd.
'ef( j°°gbejaardevrouw des huizes
%ji ln het holstvan de nacht opge-
«Hjp door gestommel in de woon-
\ h Toen zij daar poolshoogte
t^^men, kwam zij oog in oog te
tw toet een man, die via een
'6&in raam °P e tweede ver-
to^S de woning was binnenge-

' * Vj" ■ Hij deze confrontatie zette

' hUw net °P een gillen. De dief
6H g aarop de benen. Hij heeft wel

uden polshorloge meegeno-

XP verliest
veel klanten

" Deputé Pleumeekers buigt zich over de 'geamputeerde hand. Het kunstwerk, dat protes-
teert tegen de teloorgang van de gemeente Grubbenvorst. Foto:wtddershoven

Handreiking
aan deputé

De Raad van Commissarissen (RvC)
van Limagas overweegt inmiddels
om opnieuw met de Plem te gaan
praten over een fusie langs de nor-
male patronen. Aanstaande vrijdag
beslist de RvC in een extra en be-
slissende zitting of zal worden ge-
tracht middels een laatste gesprek
de Plem van de plannen voor een
vijandelijke overname af te bren-
gen.

1)6dr? - Vanwege de overna-Nd°r TNT heeftX^ de afgel<>Pen
°W fn vee* klanten verloren.

de operationele servicever-Vf^S als onze mensen hebben
*H, en behoorlijke knauw gekre-
'*è'r aar gelukkig zijn we daar nu
fy(j overheen. We werken weer
"ïgrjj/^h tal van nieuwe ontwikke-
". Dat zegt B. Roozekrans, vi-

*fna,Sldent marketing van XP In-
fe7°nal.

ih ovemame door TNT moest
'cht A

april de vestiging bij Maas-
Hm Airport sluiten. Dat ging ge-e,,met de detachering van 61

erkers naar andere XP- ofesügingen en de afvloeiing
$genres terende personeelsleden.
Nf s Roozekrans werken XP en
jy totaal onafhankelijk van el-

' hrjt aarbij is XP gespecialiseerd
?'kei rvoer van de lichte expres-
fï v

en terwijl de aandacht van
°oral gericht is op de zware

üNa tn" Roozekrans stelt dat
tn Z^ net sterke netwerk van

ü.SteHi " name haar aflevering op
gen naar Frankrijk,

en Scandinavië heeft kun-

' beteren.

MAASTRICHT - De stichting
Aktiegroep Gemeente Grub-
benvorst heeft gistermiddag
bij deputé Pleumeekers nog
'eens officieel geprotesteerd te-
gen de 'amputatie' van de ge-
meente ten gunste van Venlo.
Een afvaardiging van de actie-
groep overhandigde aan de ge-
deputeerde een sculptuur 'de
handreiking' genoemd.

Het is een door Mieke van
Vroonhoven uit Grubbenvorst

gemaakt kunstwerk om aan te
geven in hoeverre de gemeente
Grubbenvorst bereid is aan de
wensen van Venlo tegemoet te
komen. Venlo wil een stuk van
Grubbenvorst inlijven voor de
vestiging van industrieën en
het plegen van woningbouw,
waarvoor binnen haar eigen
huidige grenzen te weinig
ruimte is.

Ondermeer de Vegal die zitting
heeft in de Raad van Commissaris-
sen van Limagas is van mening dat
beter weer het oude fusieplan uit de
kast kan worden gehaald. Eind vo-

dels ontslagen admini-
stratief medewerker
was bij Volvo onder
meer belast met het ver-
zorgen van de aanvra-
gen voor premies ge-
zinshereniging voor
buitenlanders die bij
Volvo werken.

Deze premie behelst

Van onze verslaggever
BORN - De administra-
tief medewerker bij
Volvo die werd ver-
dacht van fraude met
'premies gezinshereni-
ging' heeft de autofa-
briek voor tenminste
100.000 gulden opge-
licht. De man heeft in-
middels bekend en al
de eerste termijn van
een terugbetalingsrege-
ling voldaan.
Op 24 mei jl. werd de
man aangehouden door
de rijkspolitie, nadat
Volvo aangifte had ge-
daan van fraude met
kasbewijzen. De inmid:

Ad van Tilburg weer
toegelaten in raad

Gemeentebestuur Beek op vingers getikt door Raad van State Met behulp van de na-
men van buitenlands
Volvo-personeel vulde
de medewerker zelf de
kasformulieren voor de
premies in. Handig ge-
bruik makend van wis-
selende openingstijden
van de kas kon de admi-
nistrateur waarschijn-
lijk gedurende twee jaar
zonder problemen pre-
mies innen.
Van het buitenlandse'
personeel was niemand
van zijn handelingen op
de hoogte. De rijkspoli-
tie rondt over enkele
weken het onderzoek
naar de fraude af.

Fraudeur Volvo
maakte ton buit

Buitenlanders treft geen blaam

een vergoeding voor de
buitenlandse werkne-
mers om derest van het
gezin naar Nederland
over te laten komen en
omvat ondermeer een
reiskostenvergoeding
en een uitbetaling in-
eens van 1500 gulden
voor het herinrichten
van de woning.
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Van onze verslaggever

JEN HAAG/BEEK - Raadslid Ad van Tilburg, in maart ver-
v°rdeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf wegens het ver-

van amfetaminen, mag in de toekomst toch de
aadsvergaderingen van de gemeente Beek bijwonen. Op don-verdag 8 juni werd hem door het college van benwen de rest
Jjjn de raad nog de toegang ontzegd. Maar de afdeling recht-
tpuaalc van deRaad van State, waarbij hetraadslid beroep aan-
rende, bepaalde gisteren dat het gemeentebestuur niet be-

°egd is om hem de deur te wijzen.

Jongen (20) roofde
voor tonnen aan

containerladingen

Officier eist gedeeltelijk voorwaardelijke straf

Van onze verslaggever
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Te koop gevraagd
Te koop gevr. oud ijzer en
metalen sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216 bgg
045-272516 ook 's avonds
Te koop gevr. GASFOR-
NUIS (butagas) met oven.
Tel. 045-751588.
GOUD, zilver, munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

DRINGEND te k. gevr.
Dames pockets, bouquet,
candlelignt, 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

Diversen

Nu inblikken
van

Vakantievlees
(tevens kant- en klaar uit voorraad)

Slagerij Martien Arts, Dorpstraat 86, Brunssum.
Tel. 045-252823

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

Voor uw WERKKLEDING,
laarzen en schoenen, ook
mst stalen neus enz. enz. Bij
K. Stienstra en Zn., Wagen-
schutsweg 21, Palemig-
Heerlen. Tel. 045-722334.
Adngeb. TALENCURSUS-
SEN in 83 talen op Ip's of
cass. ’ 65,-. ( ook voor bui-
tenlanders), 21 danscursus-
sen op cass. enz. ’lOO,-.
Tel. 070-894543/638667.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest
U blijft komen. 045-353489.

De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. 045-
-228481.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

Nieuwe AARDAPPELEN
(klei), spitskool geschikt
voor de diepvries 10 kg

’ 7,50. Veendrick, ingang
kasteel Amstenrade.
Latoya en Saroya met hun
erotische SHOW met o.a.
slangen, spinnen, vuur, top-
less act etc. Ook bekend
van tv. Voor ml. 040-544708
Exclusieve PENNEN(SETS)
Waterman V. nieuwprijs. Tel
045-222054.
Te k. DIEPVRIESKIST, 350
ltr., merk Ruton; autoradio
Philips. Tel. 045-455685.

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x S4x 42x

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

Ettect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar Elk bedrag tussen

’ 1000-en f 100000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever

" Ovehijdensrisico 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 priisopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing -" Voordelige le. 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar wow

Reed* meer dan 15 jaarvertrouwd_ (gediplomeerd) kredietintermediair _,

(f) nedertandse hartstichting
25 jaar* \U

lang
zullen we

leven?

giro 300 -$&» jj bank

Niet voor iedereen, zijn gezondheidszorg en
onderwijs vanzelfsprekend.

Geef.... Actie
SYNMTIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg 14,

3735 ME Bosch en Duin
Tel. 030-281822

H?% o*»».'-**%, __j__E^ _a^_F

Van deHema mag jegerust
jetanden laten zien.

___—.=, '" +b***ÊÈ!l£&^' 1 zo herkent u aanbiedingen in de Hemazo herkent u aanbiedingen in de Hema ■$ -*■—-. Éri» nn _^afaoo. *"___. _B?v>>j3 '— ■—i.— ■__________________—__________———_
______

irWBaV v '»«**. _B__a,^!_» ' JoBv3Bsk' **■ ____&U_^_ "**»*— «P*^ _aa- J&T ■/>s? 1

■^^ V /*> < iimriii-f|-T-iiii S ! ü «*"«,_Jö^° wJ *■_ WJF ;_l2-
Opvouwbare nylonkoffer.lndiver- jéÊ ?fff II lIM *«>. ___f .2-50-tal■
se kleurcombinaties. _H fff!l|l '''■■

SI _____Si_| P* Huidverzorgings-sene voor alle
«wHk-^llM /B^ll- JB ■■£* huidtypen geschikt
■Hflp^lp' fPWifo j_Pw Dag-of nachtcrème 2^e 2-

combinaties. _^| lfc___wfc _T > O OVK

het aanzien waard zijn. Want Everclean Plus versterkt je tandglazuur met
fluoride èncalcium. Die vormen een effectiefpantser tegen gaatjes. Wèlregel-
matig poetsen natuurlijk. Want zuinig zijn met tandpasta hoeft niet meer... mm^mmm #m

I Echt Waar Voor Je Geld A, I

|___-----!=== " UZOUWUGBIZIJHWUMURBtTAALfZ_____________________
! 1

Ontdek jeplakje.
Snijworst. Vers van 't ._—__^. Huzarensalade. Ver-
mes. "1 If\ _^v^___v pakking a 1000gram*

i*s jÊ mtéÉm __S_t, Extra belegenGoudse

250 gram. Edelzwicker A.C. 1988.

Bundels met Slojes j£=9B 5k ffi Itr'^

ketbakkerSrOOm en zonerw^uaanWx^rn.teHarna

"""^ HEMA
Aanbiedingen geldig t/m 8 juh 1989 89139-4/7 Echt Waat" VOOf Je Geld

- >
Laat e^

= LimburgsDagblad piccolo ml
ÉamJam\ maaa\ ■ aaa\ amm\ ammm> I atmmMam^.9DICCOIO S

H__M_li_3ll^EMlS_ïaHHH
«.« 045-7199**

J
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Vijftien maanden geëist
Inbreker aan
de haal met

politie-uniform

'Sluiting speelautomatenhallenonrechtmatig'

GokbazenVenlo eisen
heropening speelhallen

Limburgs dagblad J provincie

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - „Het klinkt
misschien stom, maar zodra ik
geld heb zie ik maar één ding
voor me: heroïne..." Met deze be-
kentenis gafeen 23-jarige Heerle-
naar dinsdagmorgen in de Maas-
trichtse rechtszaal de volgens
hem enig juiste verklaring voor
een reeks criminele ontsporin-
gen. Het handelde om vijf dief-
stallen en drie pogingen, verbo-
den wapenbezit en handel in he-
roïne en cocaïne.
Het inbrekerspad had zowel naar
Heerlen als naar Sittard geleid.
In laatstgenoemde plaats bleek
de jongeman terechtgekomen in
het hol van de leeuw toen hij in
een binnengedrongen woning
een politiepet en politietuniek
aan de kapstok zag hangen. Van
de eerste schrik bekomen, eigen-
de hij zich beide uniformstukken
toe. Niet omdat een politiepet
iedereen heet te passen, maar
wel om 'origineel' voor de dag te
kunnen komen met carnaval....
Op een ander adres in Sittard
kaapte hij een bromfiets, een le-
ren jas, enkele beurzen, een sta-
peltje CD's en de nodige cheques
waarvan hij er enkele verzilver-
de.

Bladerend in het strafregister
van de manvatte officier van jus-
titie mr M.Kolkert de jongste
reeks feiten samen als „een tries-
te zaak".
Uitzicht op een ommekeer in het
leven van de jeugdige Heerle-
naar leek hem nauwelijks aanwe-
zig. Dat alles gaf hem aanleiding
een geheel onvoorwaardelijke
gevangenisstraf van vijftien
maanden te eisen. Aanstaande
vrijdag volgt de uitspraak van de
rechtbank.

Van onze medewerkerFons van Ophuizen

Redland wil
steenfabriek

Thorn overnemen

" Arnold Hendriks (met doffer), geflankeerd door Ben Meij-
berg (rechts) en Gerrit Geurts. De snelste Limburgers op 'natio-
naal Pau.

Foto: FRANS RADE

staat tussen gokverslaving en crimi-
naliteit; er rond de hallen handel in
en gebruik van verdovende midde-
len plaatsvindt en er (mogelijke)
verstoring van het woon- en leefkli-
maat in het algemeen plaatsvindt.

Van onze verslaggever
UiCRJvIOND - De eigenaren van de speelautomatenhallen in

y iu° - cüe vorige week donderdag op last van de gemeente
nlo werden gesloten - hebben gisteren in een kort gedingor _e rechtbank in Roermond heropening van hun hallen

> eist. De heropening zou in ieder geval van kracht moeten
boHVen' z°lanë derechtbank geen uitspraak heeft gedaan in de
jj ernprocedure. *n taxatierapporten wordt volgens de eige-
i,!jn e schade door sluiting op een slordige negen miljoen
suWen geraamd.

Op 22 april '87 al besloot de gemeen-
teraad van Venlo geen verordening
op de speelautomatenhallen vast te
stellen. De gemeenteraad dit deed
'omdat er een duidelijk verband be-

Namens de eisende haleigenaren
bracht mrM. Bouwman-Geeraedts
naar voren: „De gemeente Venlo
heeft niet een zodanig zwaar belang
bij de sluitingvan de hallen dat deze
niet open zouden kunnen blijven,
voordat in deze zaak is beslist."

Op grond van het overgangsrecht
verleende de burgemeester de eige-
naren van de speelautomatenhallen

Procedures

Hendriks-Meijberg
snelste op Pau

Limburgers vooraan op lange afslandsvluchtnog een vergunning tot 1 december
'88. Door diverse beroepsprocedu-
res (tot aan de Raad van State) werd
de sluiting pas afgelopen donder-
dag geëffectueerd.

het DvNL de directies tot morgen,
donderdag de tijd gegeven de plan-
nen voor een fusievan de beide dag-
bladen in te trekken. Behalve deon-

turn, maar vindt wel dat hetrapport
onvoldoende argumenten bevat om
tot fusie over te gaan. De staf heeft
de directie ook gevraagd het rap-
port terug te nemen.

De staf, bestaande uit de adjunct-di-
recteur, de hoofdredactie en de
chefs van verschillendeniet-journa-
listiekeafdelingen, stelden zich niet
in meerderheid achter het ultima-

De Limburger wijst
fusie met DvNL af

dernemingsraad steunen ook het
technisch en administratief perso-
neel de redactie.

J^STRICHT/VENLO - De
De aTtleraad van het dagblad
V 0 j-'irnburger wijst in een
tjj standpunt een juri-
K uctle fusie tussen De Lim-
]Sf0

ger en het Dagblad voor
he.or^-Limburg op basis van
tje waarop de direc-
af Y.^e fusieplannen baseren,
Vat k ens deredactieraad be-
&at> z°genoemc>e 'Limburg
Vr*ep or*' onvoldoende zwaar-
den nc^e argumenten voor
yj, fusie. De redactieraad
i^u |t op korte termijn nadere
etin en over ne* raPPortSta!:^errit daarna een definitiefn^punt in.

Volgens de raadsvrouw van de eige-
naren is er voor de gemeente Venlo
geen enkel belang dat wordt ge-
schaad als de hallen 'toteen grondi-
ge beslissing' blijven geopend. „De
hallen zrjn er al vanaf '81. Als de cri-
minaliteit en drugshandel van dus-
danige ernst is als gesuggereerd
door de gemeente, dan had de bur-
gemeester ook op basisvan de oude
wet de vergunning kunnen intrek-
ken. Dat heeft hij nimmer gedaan.",
aldus de raadsvrouw.
Raadsman mrP. Ament begon met
te verwijzen naar het afwijzen van
het schorsingsverzoek van de eige-
naren door de voorzitter van de
Raad van State in Den Haag. „Daar-
mee is elk beletsel voor de burge-
meester om door middel van be-
stuursdwang tot sluiting van de
speelautomatenhallen over tegaan,
althans voorshands, weggenomen.

winnares van het internationale dui-
vinnenconcours.
Een doffer van de Fransman Paul
Deseur zegevierde op 'internatio-
naal Pau.' Zijn duifkreeg echter 250
km. minder onder de vleugels dan
de duivinvan Ten Have die men als
de morele winnaar beschouwt. De
derde internationaal wint de Duit-
ser Spielberger uit Bamm om 10.25
uur op 930 km. Dan volgen de Bel-
gen Coutteau om 10.55 uur en Rave-
lingin om 10.39 uur. Seegmüller in
Duitsland om 11.00 uur met drie
kopduiven en Hendriks-Meijberg
uit Heerlen om 12.23 uur. Door de
harde kopwind is Pau opnieuw een
loodzwaar concours geworden. Gis-
teravond om 19.00 uur waren in Ne-
derland 225 duiven thuis van de
2.000 en internationaal waren toen
850 bekend van de 6.000.
De vroegste aankomsten in Neder
land waren van:

- U kunt niet met de auto door de beek, zegt de in-woonster van het gehucht Mamelis droogjes. Ze heeft gelijk. De Mamelisser-
r*?9weg, uit te spreken met nadruk op de eerste lettergreep, ziet er alleen op

l3n kaart indrukwekkend uit.^De werkelijkheid is een smalpad langs een
°ee/c. Mijn tweede etappe begint met een valse start.

L eeft h Ctieraac* van e Limburger
jgeve Pe£rip en sympathie voor het
agbl Van de redactie van net

hetu ad voor Noord-Limburg voor
trat..elloud van de identiteit van de
iran a v°oral omdat bij deovername
ten d det door VNU aan de betrok"
iretl agbladen garanties zijn gege-
ie s Ultbreiding en verbetering van
bla( j Menwerking tussen het Dag-
\ixt\V.Voor Noord-Limburg en De
NmuürBer wijst de redactie van DePb«rger niet af.
LT s bekend heeft de redactie van

In vitro-bevruchting

'De Wever
voldoet wel
aan eisen'

Van onze verslaggever

HEERLEN - Directie-secreta-
ris Jo Houben liet gisteren we-
ten zeer verbaasd te zijn over
het concept-advies van de Pro-
vinciale Raad voor de Volks-
gezondheid waarin staat dat
de raad vindt dat het Heerlen-
se De Wever-ziekenhuis niet
aan in vitro fertilisatie (IVF,
reageerbuisbevruchting) mag
doen. De raad is tot het nega-
tieve oordeel gekomen omdat
het Heerlense ziekenhuis, in
tegenstelling tot het acade-

misch ziekenhuis in Maas-
tricht, volgens haar niet aan
een aantal voorwaarden kan
voldoen.

„Vorige week vrijdag hebben we
nog een brief van de raad ontvan-
gen, waarin ons een toelichting
werd gevraagd over onze het vorig
jaar ingediende aanvraag," aldus
Houben. Volgens deze woordvoer-
der is er recent een regeling in het
leven geroepen die erin voorziet dat
ieder ziekenhuis in feite reageer-
buisbevruchting mag toepassen,
mits het in een laboratorium ge-
schiedt dat aan bepaalde kwaliteits-
eisen voldoet. „En daaraan voldoen
wij wél", aldus Houben.
De conceptadvies van de provincia-
le raad wordt deze week omgezet in
een definitief advies, dat is uitge-
bracht op verzoek van de provincie
Limburg. Gedeputeerde Staten
hebben de provinciale raad om ad-
vies gevraagd om zelf een advies op
te stellen ten behoeve van het mi-
nisterie van WVC, dat op de aan-
vraag van de ziekenhuizen beslist.

Ament wees er ook op dat ten tijde
van het afgeven van de vergunnin-
gen was al bekend dat de wetgever
zou worden gevraagd gemeenten de
mogelijkheid te bieden speelauto-
matenhallen radicaal te weren.
Overheidsbestuur en autonomie
wordt een illusie, als elke 'schade'
door wetswijzigingen zou moeten
worden vergoed, zo leidde Ament
zijn slot in. „De gemeente heeft wel
degelijk een behoorlijke afweging
gemaakt." De president van de
rechtbank doet donderdag 20 juli
uitspraak.

Wetgeving

HEERLEN- De Limburgse duiven-
melkers blijven domineren op de
nationale lange afstandvluchten.
Roda JC-sponsor Arnold Hendriks
uit Heerlen die met zijn compagnon
Ben Meijberg weer een sterk sei-
zoen kent, klokte gisteren de snelste
Limburgse duif van Pau. In het na-
tionale klassement eindigde het ja-
renlange succesvolle Heerlense duo
fraai tweede.

Internationaal doenze een gooi naar
de vijfde plek. Een driejarige doffer
zorgde voor deze fantastische pres-
tatie. Verleden jaar behoorde hij
reeds tot de beste lange afstands-
vliegers van Limburg en dit jaar
won hij kopprijzen van Vierzon en
Limoges. Frans Muyzers uit Lottum
maakte het Limburgse succes com-
pleet en greep het brons van 'natio-
naal Pau. Jan Vercauteren uit
Schimmert werd prachtig zesde.
Liefst 15 Limburgers klasseerden
zich in deeerste 50 van het nationale
concours. Een vierjarige duivin van
de 50-jarige fabrieksarbeider Paul
ten Have uit Silvolde kwam tot een
heldendaad op 1079 kilometer, een
der verste afstanden en won de eer-
ste nationaal en tweede internatio-
naal van Pau. Ze werd bovendien

1. P. ten Have (Silvolde) 11.49 uur,
976 meter (1079 km); 2. Hendriks-
Meijberg (Heerlen) 12.23; 3. F. Muy-
zers (Lottum) 14.03; 4. K. de Frel
(St.-Philipsland) 13.26; 5. W. v. Luijt-
gaarden (Noordhoek) 13.41; 6.
H. v.d. Eijnden (Deurne) 14.17; 7.
j.Vercauteren (Schimmert) 13.10; 8.
P. v. Alphen (Sprang Capelle) 14.09;
9. R. Gebraad (Stavenisse) 13.25;
10/18. T. Ernest (Halsteren) 13.29 en
13.49; 11. L. v.d. Wegen (Steenber-
gen) 13.42, 14.50 en 14.52; 12. J.
v. Riessen (St.-Philipsland) 13.41;
13. J. Schellekens 14.02; 14. A. Ge-
rads (Neer) 14.09; 15. T. Hoek (Gel-
drop) 14.10; 16/18. J. Loomans (Lie-
rop) 14.16 en 14.40.

EINDHOVEN - Redland Bouwpro-!
dukten is van plan, eventueel sa-
men met derden, Beheers- en Houd--
stermaatschappij Thorn over te ne-!
men. De produkten van de steenfa-*
brieken Thorn en Corubona, beid«v
dochters van Thorn, vormen eerfuitstekende aanvulling op het be-
leid van Redland om haar baksteen-
activiteiten verder te versterken en-
uit te breiden.
Directie en commissarissen van
Thorn zullen het voorgenomen bod
van Redland aan aandeelhouders
voorleggen en voorzien van een po-
sitief advies.
De twee bedrijven met in totaal 65
medewerkers en met een gezamen-
lijke produktie van vijftig miljoen
bakstenen in 1988 zullen onder de
huidige leiding binnen Redland
hun werkzaamheden zelfstandig
voortzetten.

Redland Bouwprodukten, houd-
stermaatschappij van vijf produk-
tiebedrijven met ruim 2300 mede-
werkers, behaalde vorig jaar een
nettowinst van f45 miljoen op een
omzet van ’ 423 miljoen.

dukten vrij die, volgens Niesten,
bruikbare alternatieve zijn voor
grind.
Deputé Hilhorst beaamde nog eens
dat in de huidige wingebieden geen
grind van betekenis weggehaald
kan worden. Door dieper te graven
kunnen grindpakketten aange-
boord worden met 20 tot 25 procent
grind. „De rest is ballast," aldus de
deputé. Op deze wijze en met even-
tuele uitbreidingen van grindgebie-
den zou wel één miljoen ton binnen
te halen zijn, maar in vergelijking
met de op jaarbasis benodigde7 a 8
miljoen ton is dat volgens Hilhorst
een peuleschilletje.

Overige Limburgse klassseringen
nationaal: 19. G. v. Daal (Horst)
14.42; 22. Van de Vin (Weert) 14.04;
27. F. Hustinx (Sittard) 14.03 en
15.47; 28. J. Saya (Heer) 13.40; 29.
Vrösch-Meijers (Heerlen) 13.59; 30.
Gebroeders Frenken (Weert) 14.28;
34. W. Coenen (Nuth) 13.52; 39. Bec-
kers-Willems (Sittard) 14.20; 40. Gu-
likers-Knubben (Heer) 13.55; 42. Th.
Degens (Heerlerheide) 14.21; 50.
Schrijnemakers (Maastricht) 14.46.

Vervolg van pagina 1van de repetitie dat hij zichtbaar
schrikt als hij erachter komt dat
zijn beurt al afgelopen is.
De door mij geconsulteerde he-
ren van het het orkest vonden
een andere kandidaat beter.
Maar ik hoop toch dat deze het
ook haalt. Een van de WMC-ers
dacht dat ik de vrouw van de di-
rigent was. Dat schept een band.

MAASTRICHT - De WD-er Nies-
ten vond nog dat de provincie in het
antwoord aan De Korte moeten wij-
zen op de alternatieven voor grind.
Daar wordt in de brief géén woord
over gezegd. Bij de winning van
kalksteen (mergel) komen afvalpro-

'Alternatieven
grindwinning
onderzoeken'

De afvalrace
in Kerkrade

'Twee ijs met sahne' Zes weken lang reist
onze verslaggeefster
ANS BOUW/AANS
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 Nieuwstraat/Neustrasse in
Kerkrade/Herzogenrath heeft
me altijd dé grensstraat der
grensstraten geleken. De ene
helft Nederlands, de andere
Duits, gescheiden door een laag
muurtje. In zon straat lopen,
moet wel vreemd aanvoelen. In
zon straat wonen, moet wel
merkwaardig zijn. „'t Is niks bij-
zonders," zegt mevrouw Riedel
van de tabakswinkel opnummer
61A. Ik moet haar gelijkgeven.

Nieuwstraat

voor publiek, zegt de zeer vrien-
delijke WMC-man, maar voor mij
wil hij wel een uitzondering ma-
ken. Als ik de namen maar niet
opschrijf, want dat is zo rottig
voor de dames en heren die de af-
valrace niet doorkomen.

gen aula staat een ontvangstco-
mité. Niet voor mij, dat is duide-
lijk. Voor wie dan wel? Mijn on-
wetendheid is slechts van korte
duur. Het antwoord ligt voor de
hand. In Kerkrade bestaat dezer
dagen nog maar drieletters:
WMC.

Meneer Riedel verkoopt sigaret-
ten, koffie en koekjes. Zon as-
sortiment rookwaren zul je ner-
gens anders zien, zegt hij trots.
Alles heeft hij. En per slof tien
D-mark goedkoper dan in Duits-
land! De klandizie bestaat dan
ook voor 80 tot 90 procent uit
Duitsers. De eerste zinnen Ne-
derlands gaan wat moeizaam -
hij spreekt óf Duits óf dialect -
maar dan rollen de woorden
weer over zijn lippen. Over de
Duitsers die aan de Nederlandse
kant komen wonen, omdat het
goedkoper is maar de kinderen
'over de muur' naar school stu-
ren. En over zijn ervaringen aan
de 'Hollandsekust', waar ze hem
steevast voor een Duitser aan-
zien.

Hij lacht. Nu ja, dan moetje ook
maar niet 'twee ijsmet sahne' be-
stellen.

De heren staan de kandidaten op
te wachten, die hier meedoen
aan een van de twee voorselec-
ties voor jonge dirigenten tot 30
jaar. Slechts achtvan hen mogen
donderdag aan het concours
meedoen. De selectie is wel niet

Dirigent
De dirigent komt binnen. Hij
kent het orkest niet. Het orkest
kent hem niet, noch het muziek-
stuk dat ze moeten spelen. Voor
de dirigenten is het een ondank-
bare taak zeggen twee leden van
de orkestharmonie St Aemiliaan
in Kerkrade. Muziek vanaf pa-
pier spelen, gaat wel. Maar de di-
rigent weet helemaal niet wat

voor vlees hij of zij in de kuip
heeft.
Nu weet ik helemaal nietsvan or-
kestmuziek. Piano is zacht en
forte is hard, zo ver reikt mijn
kennis ongeveer. Dus verwacht
geen oordeelkundig commen-
taar op de prestatie van de jonge-
man. Ik zie dat hij vaak met zijn
stokje op het katheder tikt. Dat
betekent stop. Ik hoor dat hij
verschillende keren bemoedi-
gend 'uitstekend' zegt. Dat bete-
kent 'het kan nog beter. En ik
realiseer me dat er zoveel herha-
lingen zijn dat ik het stuk in zijn
geheel wel niet zal horen. Dat
klopt. De dirigent is zo in de ban

Woensdag 5 juli 1989 " 15

Topdesign of Klasse Klassiek?I Een bijzondere keuken, een aparte open haard,
I een wandmeubel van gepatineerde mahonie of

gordijnen in de kleur van uw ogen?

H ZATERDAG 15 JULI

(8 grote speciaalzaken onder één dak.)

PiiinrttntJn- jTTTtX tJ^^^-M-H atn^___^

■!!■ tjlitl []________ ■^yai

ushalte pal op de grens.
Foto: DRIES LINSSEN

tnan ?indje verderop ligt deKol-
twe ~erbosweg. Tijd voor een
4i4S

üe Poging om de grenslijn
-j. v*\n Vaals en Bocholtz precies
-a^j 'gen. De verharde weg ver-let langzaam in een zandpad,
[la^j °sgebied gaat over in wei-
"€renen en korenvelden. Nabij
ieik sPaal 204 staat een enorme
ïlerj n_it een veldkruis ervoor.
bl0e krans verschoten plastic
Sed?1?11 hoven een bordje metVe vns uw heer. Het is het eer-
2ie j^dkruis dat ik die ochtend

" lvaaar niet het laatste.

h^ nadeel van zandweggetjes is
b ord°ntbreken van straatnaam-
koj^g. 11- Ongewis over de uit-
Hetg ai^ her en der rechtsaf.
tuSsfev°lg is dat ik na een slalom
in hPP een aantal grote plassen
de „p Plaatsje Orsbach, net over
belanri m het West-Duitsland,,Peen borden, geen prik-
je te t

en een slagbomen om
l\f stoPpen. Ineens was ik er.
slUi^n rondje door het dorp be-
daar over dezelfde zandpaden
ki g :'weer terug te rijden. Geluk-
Wet _er geen politie. Ik moet de
ï£n HVe r̂eden om dit weggetje
Êr staat itse kant in te rÜden.toegan een bord met verboden
bittrf'g voor auto's en motoren.
*erheidek°m ik Uit in Boeholt-

g
aar Kerkrade, waar vlakbij

l voormalige jongens-
§eb 0 ?naat Bleijerheide ligt. Het
?° sw ls nu 'Kontaktcentrum',V°or h

op het bord te lezen.
\J/e deur van de naastgele-

"De Nieuwstraat/Neustrasse inKerkrade: de grensstraat der grensstraten.
Foto:DRIESLINSSEN

grensgevallen



Wahlwiller-kerkje
historisch juweeltje

WOENSDAG 5 JULI:

MARGRATEN: VW-wande-
ling. Vertrek 19.00 uur ■ vanaf
WV-bureau. Lengte wandeling
2,5 en 7 kilometer.
WEERT: WV-stadswandeling.
Vertrek 14.00 uur vanaf WV-bu-
reau. Prijs 5 guldenper persoon.

MAASTRICHT: Kleine waren-
markt van 8.00-13.00 uur.
Rondleiding Spaans Gouverne-
ment (Vrijthof 18)om 14.00,15.00
en 16.00 uur. Toegang gratis.
GEULLE: Avondvierdaagse. Af-
standen: 5, 10 en 15 km. Start-
plaats café 't Heukske. Starttijd
tussen 17.30-19.30 uur. Info: 043-
-646397.
GRATHEM: Avondvierdaagse.
Afstanden: 5 en 10 km. Start-
plaats: kasteel Oud Buggenum,
Starttijd 18.00-20.00 uur. Info:
04748-1691.
MECHELEN: Bezichtiging Com-
mandeursmolen (Hoofdstraat)
van 9.30-17.00 uur.

# een Zeeuwse uitgeverij pre-
senteert morgen een Duitstalige
krant voor toeristen in Zeeland,
bestaande uit zestien pagina's
met nieuws over actuele evene-
menten, met sfeer- en achter-
grondverhalen over de Zeeuwse
waterbouwwerken en met infor-
matie over dienstdoende artsen.
De badkrant, oplage 40.000, ver-
schijnt op Schouwen-Duiveland
en Goeree Overflakkee. De Ne-
derlandse versie van de Bad-
krant bestaat al vijfenvijftig jaar.
In het hoogseizoenwordt hij der-
tien keer met een oplage van
26.000 exemplaren gedrukt.

weer in europa

in gesprek
Huisartsen

In het Limburgs Dagblad vanl)
juni jl. kan men lezen: 'Landgr*
slecht bereikbaar voor zieken_
tos. In dit artikel kan men eni|
zins waarnemen hoe de meningj
ook onder doktoren verdeeld kuj.
nen zijn.
Gelukkig, denk ik dan, de artsen^doktoren zijn net als de burgeme<]|
ters uiteindelijk maar gewone m4|
sen. Zij het dat de een zich zelf I
een hoger sokkel heeft geplaajjj
dan de ander. Deze constateril
geeft mij niet hetrecht - enik zou!
mij niet aan durven wagen - te Jweren: 'onder hen zijn er diekletst
in de ruimte'.
Een burgemeester hanteert meesj
een relatief argument, het algemq
belang, vaak afhankelijk van delf
ging van zijn stulpje. Sommige al
sen argumenteren met een weljj
niet aanwezig zijn van een medisj
bewijs. Gaarne zou ik voorstel^
heren neem de proef op de sojj
Plaats uw auto's op de park«j
plaats bij Kaldeborn in Heerl*|
dagteller op nul. Stopwatch klaarj
wordt opgeroepenvoor een ongejlj
in de J. v. Galenstraat te Landgrajj
U rijdt er naar toe met inachtflj
ming van de geldende verkeerSlj
gels. U mag zelf bepalen of U viafl
Froweinstraat of via de Hofstr^rijdt. Neemt u in elk geval de burej
meester als bijrijder mee naar *n
gefingeerde aanrijding van emie .
denvan het Vrouwenappel en en»,
wethouders. Waarschijnlijk komUI
tot de conclusie dat Landgraaf ijl
alleen voor ziekenauto's, maar o«
voor auto's van huisartsen 3j|
slecht bereikbaar is, iets wat de fl
sen van het GezondheidscentfH
'De Maar' gaarne beamen.
F.J. Hartzheim Landgf*

per persoon

De Sint Cunibertuskerk in
Wahlwiller is zowel in archi-
tectonisch als in artistiek
opzicht van grote waarde.
In de eerste plaats uiteraard
voor de circa vijfhonderd
parochianen die geregeld
de kerk bezoeken. De be-
langstelling echter voor dit
godshuis heeft zich inmid-
dels ook uitgestrekt tot ver
buiten de landsgrenzen.
Gedeelten van de kerk dateren
uit de elfde en twaalfde eeuw.
Fraai gelegen boven een schui-
noplopende begraafplaats biedt
het kerkje een pittoreske aan-
blik. Het interieur komt op een
bijzondere manier tot leven. Een
gulden in het offerblok stelt de
lichtinstallatie in werking, die
goed de overgang in beeld
brengt van het lichte midden-
schip (geel) naar het mystieke
paars rond het priesterkoor.
Fraai ook zijn de werken van wij-
len kunstenaar Aad de Haas, die
er een zestiendelige passieserie
maakte over de lijdensweg van
Christus. Onomstreden was zijn
werk in het licht van de toen
gangbare rooms-katholieke op-
vattingen overigens niet. Zeker
niet vanwege de twee delen die
De Haas aan de gebruikelijke se-
rie van veertien toevoegde. Eén
daarvan betreft de opstanding
van Christus, de overwinning
van het leven op de dood, zonder
welke de schilder het geloof zin-
loos achtte. Op bevel van de
toenmalige bisschop van Roer-
mond moesten de panelen op
Goede Vrijdag van 1949 worden
weggehaald. Inmiddels heeft
eerherstel van de verbannen
kruisweg tegelijk met de restau-
ratie plaatsgehad. Het maakt de
kerk met een aantal prachtige
muurschilderingen het bekijken
meer dan waard.

Het Cunibertuskerkje van Wahlwiller

Aktieve dagtochten in
en rond Eindhoven

Geslaagd
" Aan deKatholieke Leergange"!!
Tilburg slaagde mevrouw M.L. 'j
den Brekel-Widdershoven voofl
eerste graads HBO-opleidingFr^J|

" P.P.M. Erven uit Nuth studeer
aan de Katholieke Universiteit I j
Nijmegen af als tandarts.

" Olaf Janssen uit Heerlen isaaij
aan de polytechnische faculteit n
de Hogeschool Rotterdam e.o- JJ j
slaagd voor het examen econOH
sche bedrijfstechniek.

" Jacqueline van de Weyer 5
Heerlen heeft onlangs in het AJJJnius Doctor College het onder1!
mersdiploma gekregen. Zij w#jj
500ste geslaagde van de Stich^Kerkraads Onderwijs Instituut, "l
het diploma kreeg.
Huub Leclaire uit simpel^J

slaagde aan de universiteit van *j
bant voor het doctoraal Econo1!
trie.

De botanische tuin Jochum-
Hof in Steyl, gelegen in de ge-
meente Tegelen dichtbij de stuw
van Belfeld, is voortdurend inte-
ressant. Naast de expositie 'Wa-
ternood, leven dood' haalt iedere
natuurliefhebber c.g. tuinbezoe-
ker er zijn hart op tijdens een
wandeling over paden en langs
perken, bloemen en planten. De
Jochum-Hof is dagelijks ge-
opend tussen 11.00 en 17.00 uur.
Info: 077-733933.

Voor meer informatie: VW's
Eindhoven en Kernpenland, Sta-
tionsplein7, 5600 AAEindhoven.
Tel.: 040-449231.

Vakantievierders die wat langer
in de regio Eindoven en Kern-
penland willen verblijven, kun-
nen bij de WV's Eindhoven en
Kernpenland vragen naar de spe-
ciale campingkrant, de brochu-
res over fietshotels en stadsva-
kanties, de fiets- en wandelarran-
gementen met koffer-nabreng
serviceen de huifkarvakanties.

Meer tips

De folder 'Aktieve Zomerdag-
tochten' is gratis verkrijgbaar bij
de VW's Eindhoven en Kern-
penland en bij de VW's Bladel
en Valkenswaard.

Noorwegen, Zweden en Denemarken: zonnig en zomers. Langs de
Noorse westkust, vooral meer naar het noorden bewolking en af en
toe wat regen of motregen, langs de Noorse zuidkust en in geheelDe-
nemarken echter zonnig. Middagtemperatuur landinwaarts 24 tot 29
graden. Aan de Oostzeekust en op de Deense eilanden 20 tot 25 gra-
den.
lerland, Schotland en Engeland: zonnig en warm. In Schotland nu
en dan bewolking. Middagtemperatuur langs de kusten bij aanlandi-
ge wind en in noordwest-Schotland 17 tot 22 graden, elders 22 tot 28
graden.
België en Luxemburg: zonnig. In Luxemburg en zuidoost-België
vanavond kans op een regen- of onweersbui. Middagtemperatuur 24
tot29 graden, langs de Noordzeekustbij een straffe noordoostenwind
rond 22 graden.
West-Duitsland: in het noorden zonnig met maxima van 22 graden
langs de Oostzee tot 27 landinwaarts. In midden-west-Duitslandover-
wegend zonnig maarlater vandaagkans oponweer bij maximavan 24
tot 28 graden, in zuid-west-Duitsland veranderlijk bewolkt en moge-
lijk een regen- of onweersbui. Middagtemperatuurrond 26 graden.
Frankrijk: in noord-Frankrijk benoorden Par _s en in Bretagne zon-
nig maar later vandaag mogelijkonweer. Elders vanuit het zuiden op-
komende onweersactiviteit. Langs de Middellandse Zee vrij zonnig.
Middagtemperatuur langs de Kanaalkust 21 graden, elders 25 tot 32
graden, langs de Golf van Biscaje lager.
Spanje en Portugal: veranderlijk bewolkt met vooral landinwaarts
enkele regen- of onweersbuien, het meest in de middag en avond.
Langs de Portugese en Spaanse kusten, zuidelijk van Lissabon en
van Barcelona, vrij zonnig. Langs de kusten van noordwest-Spanje
en noord-Portugal, soms mist of laaghangende bewolking. Minder
warm weer met middagtemperaturen tussen 20 graden in het noord-
westen tot 30 graden aan de zuidoost zijde van het Iberische schier-
eiland.
Zwitserland en Oostenrijk: een enkele regen- of onweersbui in de
middag of avond, vooral in hetzuidoosten van Oostenrijk, overigens
vrij zonnig en warm. Middagtemperatuur in de dalen en in het laag-
land rond 25 graden, in het zuiden tot 29 graden.
Italië: eerst vooral in het noorden en landinwaarts ook elders enkele
onweersbuien. Op Sicilië overwegend droog. Overigens zonnig. Mid-
dagtemperatuur 28 tot 33 graden.
Joegoslavië:eerst opveel plaatsenregen- ofonweersbuien, het meest
landinwaarts. Later vanuit het westen verbeterend. Aan de Adriati-
sche kust vooral zonnig. Middagtemperatuur 27 tot 31 graden.
Griekenland: in noord-Griekenland en landinwaarts ook in midden-
Griekenland enkele onweersbuien, het meest in de middag of avond.
Langs de westkust, opKreta en de meer zuidelijk gelegen eilanden,
droog. Middagtemperatuur 25 tot 28 graden, op hetvasteland in laag-
vlakte tot 34 graden. Op de oostelijke eilanden een krachtige noorde-
lijke wind.

VAKANTIEPUZZEL

In een overzichtelijkefolder wor-
den zeven georganiseerde dag-
tochten vermeld. Nostalgische
tocht per huifkar door Bladel,
spanning en sensatie op het
vliegveld Budel waar men zelfde

In de maanden juli en augustus
organiseren de VW's Eindho-
ven en Kernpenland, naast de
standaard dagtochten en de ex-
clusieve incentives die het gehe-
le jaar door worden georgani-
seerd, speciale aktieve dagtoch-
ten.

stuurknuppel van een vliegtuig
kan bedienen, exclusieve rond-
leiding door het PSV-stadion en
sportief er op uit op een All Ter-
rain Bike. Waterliefhebbers ha-
len hun hart op tijdens een kano-
tocht over deDommel en wande-
laars kunnen terecht in Valkens-
waard waar twee wandeltochten
langs de mooiste en meest inte-
ressante plekjeszijn uitgezet. Tij-
dens de dagtochten, die de gehe-
le dag in beslag nemen, wordt de
inwendige mens niet vergeten.

Van onze verslaggever

SIMPELVELD - Er komt ee^Jj
derzoeknaar het uitploegen vai1 4(
voetpad tussen Bocholtz en i
Duitse plaatsje Orsbach. Ve jf
meente Simpelveld acht hetJluitgesloten dat het verdwenen \ti
pad straks weer wordt aangel«U
Een en ander kwam naar by
toen raadslid Zinzen bij de b<^j
deling van het voorstel om 3F}
sche wegen op te knappen, zij11,,
bazing uitsprak over het uitgeP 1
de voetpad. De gemeenteraad :
Simpelveld ging unaniem ak"*^meteen krediet van 22 mille tö\J
betering van agrarische eJtdingswegen (Orsbacherweg, "I
weg en Horbacherweg). ,'"

Pad Bocholtz
uitgeploegd

Lucy Huygens
op carillon

BRUNSSUM - Mevrouw
Huygens bespeelt morgen het c*j
lon op het bestuurscentrum j

Brunssum. Het beiaardconcerjj
gint om half acht 's avonds en dj
een uur. Naast een aantal JaK.{
volksliedjes en bekende wiege^
jesbrengt Lucy Huygens verdej\
der meer werken van Mozart, P]
hoven, Mendelssohn, Hande
bert en Paul McCartney ten g^n *\

Frühschoppen
Nieuwenhagen

NIEUWENHAGEN - Harm^'St. Caecilia uit Nieuwenh^houdt zondag 9 juli haar frühscjji
pen in de harmoniezaalaan het jjl j
plein. Het kermisfeest begint oiLj
uur en de entree is gratis. De T
vauer Musikanten zullen zorg ~gen voor de muzikale omlijstin»

verbaal (afk.); 138 verouderd biersoort;
190 bezigheid tot ontspanning; 191
vruchtbare woestijnplaats; 192 om-
vangrijk, uitvoerig; 194 onbeklemtoon-
de vorm van mij; 195 godin van de
dageraad; 196 woonschip; 197 karaat
(afk.); 198 Amerikaanse sierheester;
200 godsdienst (afk.); 202 Meetmid-
del; 203 verplaatsing v.e. schaakstuk;
204 windrichting (afk.); 205 rivier in
Oostenrijk; 206 altijdgroene heester;
208 stoot; 209 schaakfiguur; 211 uit-
holling in een muur; 213 voorzetsel;
214 gebakken deeg; 216 vreemde titel;
218 feestmaal; 220 kwaal, gebrek; 222
slotwoord van gebeden; 223 punt
bij cricket; 224 overslaande sluiting;
226 snel; 227 slaapplaats; 229 flink;
230 Eurovisiepartner (afk.); 231 rang-
telwoord; 233 schrijf- en tekenkunst;
235 soort kers; 237 onderdeel v.e. ten-
nispartij; 238 voorzetsel; 239 tegen-
over (afk); 240 voegwoord; 242 deel
v.e. jaar; 243 wiskundig getal; 244 be-
zittelijk vnw.; 246 symbool van neon;
247 rank vaartuigje; 249 zonder ver-
hoging; 251 recht stuk v.e. vaarwater
tussen twee bochten; 252lichaamsdeel;
254 deel van de voet; 256wereldreizi-
ger; 257 deel v.e. vliegveld.

Horizontaal: 1 bespeler van zeker mu-
ziekinstrument; 11 waaraan geen einde
schijnt te komen; 21 overal; 22 over-
blijvend teken v.e. vlek in een stof; 23
bergplaats; 25 aantal aaneengebouwde
huizen; 26 vlug; 27 per procuratie
(afk.); 29 wereldorganisatie (afk.);
31 voorzetsel; 32 opstaande scheeps-
wand; 34 met name (afk.); 36 voor-
zetsel; 37 dieregeluid; 38 grond bij een
boerderij; 40 bloedgever; 43 stof; 45
rangtelwoord; 48 mannetjesbij; 49 ver-
achtelijk; 51 gewricht; 52 mislukking;
53 wandelplaats; 55 lichaamsdeel; 56
ploegsnede; 57 geweldige figuur (fig.);
59 oprecht (van personen); 62 paleis
met harem v.e. Turkse vorst; 64 aan-
vang; 65 paardeslee; 66 inhoudsmaat
voor schepen; 68 hooistapel; 69 anek-
dote; 71 vrucht; 72 vallei; 73 uitroep;
74 aanmatigende houding; 75 gedwee,
mak; 77 uiting van kou; 78 blaasinstru-
ment; 80 walkant; 81 niet massief; 82
bloeiwijze; 83 muzieknoot; 84 godin
van de landbouw; 66 wild zwijn; 88
bevlieging; 90 heilig boek; 92 luitenant
(afk.); 93 waadbare plaats; 94 apparaat
aan een grammofoon om meer platen
zender onderbreking achter elkaar te
kunnen afspelen; 97 korte tijdsduur;
99 wetgevervan Athene; 100 ofschoon;
101 sportevenement (afk.); 102 bunzi-
nesoort; 104 glazen klok die over iets
heen gezet wordt; 107 opera van Mas-
senet; 109 wreedaard (fig.); 110 offici-
ële naam van lerland; 112weg met bo-
men; 115 hoofdstad van Peru; 116
plechtige verklaring; 117 deel v.e. jas;
118 mohammedaanse godsdienst; 120
stad in Zuid-Frankrijk; 121 eerstko-
mende (afk.); 122 muzieknoot; 123
plaaggeest; 124boom; 125en dergelijke
(afk); 127 niet parkeren (afk.); 128
bedrieglijke slimheid; 130 muzieknoot;
131 dwarshout aan een mast; 132 oor-
sieraad; 134 onderdeken; 135 beroep;
137 lang smal stuk; 138 fortissimo
(afk.); 140per adres(afk-.); 142rivier in
Duitsland; 144 cent (afk.); 146 voor-
zetsel; 147 wijfjesschaap; 148 alstu-
blieft (afk.); 150 verbrandingsrest; 151
uitroep; 152 lidwoord; 154 stof; 156
tegenvaller; 158 geboren (afk.); 159
uit lerland afkomstig; 161 fout; 162
extraatje; 163 uekvisnet; 164^ eens-
klaps; 166 kostbaar voorwerp; 167
scherp naar één punt kijken; 168 zoon
(afk.); 169 te weten (afk); 171 schep-
sel; 173 vragend vnw.; 174 ideale le-
venspartner; 184 metaal; 186 proces-

Verticaal: 1 lekkernij; 2 circa (afk.); 3
onder leidingvan (afk.); 4cirkelvormig;
5 0.1 meter (afk.); 6 voorzetsel; 7 Eu-
ropeaan; 8 boom; 9 sint (afk.); 10 ra-
kelijzer; 12 laagtij; 13 stad in Duits-
land; 14kwetsuur; 15 persoonlijk vnw.;
16 titel (afk.); 17 verbond; 18 snelle
loop; 19 oude lengtemaat; 20 beroep;
23 wensende verwachting; 24 nauw-
sluitend; 28 uitgestrekte grasvlakte in
Noord-Amerika; 30 deel van het been;
32 afgebroken deel; 33 steekvlieg; 35
ding van weinig waarde; 37 Noordame-
rikaanse zwarte beer; 39 modegek; 41
oosterlengte (afk.); 42 rivier in Duits-
land; 43 bewijs, teken; 44 eetlust; 46
godin van de tweedracht; 47 0.1 gram
(afk.); 48 soort hond; 50 opening; 52
soort schermclegen; 54 insekt; 56 blad
papier; 58 klein vaartuig (fig.); 60 zee-
hond; 61 gezichtsorgaan; 63 bontge-
kleurde papegaai; 64 zeilsoort; 67 hof-
persoon in vroegere jaren; 69 zacht,
week; 70 soort tapijt; 72 te weinig

vocht hebbende; 76 klap; 78 tenen
mand; 79 ingezet stuk; 81 raamscherm;
84 muziekinstrument; 85 bladgroente;
87 van een (afk.); 89 persoonlijk vnw.;
90 huisdier; 91 land in Azië; 93 deel
v.e. zin; 95 muziekterm; 96 werkver-
trek v.e. kunstschilder; 98 buigzaam;
99 bedekte hatelijke opmerking; 103
verhaal van aanzienlijke omvang; 104
vis met kleine kop; 105 hansworst;
106 dans; 108 leersoort; 110 bijwoord;
111 advies; 113 deel v.e. kolenkachel;
114 voorzetsel; 117 burcht; 119 vier-
handig dier; 122 dun uitgesneden reep
vis; 126 hoeveelheid (b.v. van een ge
neesmiddel); 128 vod; 129 hcogste
punt; 132 toiletartikel; 133 schrijfge-
rei; 136 vaartuig; 138 uitroep; 139
land in Europa; 140 kleine persoons-
afbeelding, 141 motorvoertuig; 143
edel; 145 kweking (b.v. van vruchten);
147 verfstof; 143 breekbaar; 151 van-
daag; 153 aanhankelijkheid; 155 vol-
tooid; 157 naar onze mening (afk.);
158 gesponnen draad; 160 schuif-
knoop; 163 als met een waas bedekt;
165 Deens eiland; 166 verzoekschrift;
168 hemellichaam; 170 bieibencdigd
heid; 172 uiting; 174 gaffelvormige
steunbalk, 175 gebakken vloertegel;
176 langspeelplaat (afk. Engels); 177
lof, hulde; 178 sierspeld; 179 omwen-
teling; 180 brandbaar mengsel; 181
loofboom; 182 middel van bestaan;
183 grove stof; 185 steenachtige korst
die ontstaat bij het koken van hard,
kalkhoudend water; 187 toonaange-
vend persoon; 189 aarden vaas; 193
orgaan v.e. vis; 194 plaats ten Z.W.
van Tiel; 197 waterkoud; 199 vis;
201 beroep; 205 elektrisch geladen
atoom; 206 slaapplaats voor honden;
207 afstammeling (fig.); 209 slagin-
strument; 210 bijbelse berg; 212 dof
van geest;'2ls uitroep; 216 grens tus-
sen land en zee; 217 flink; 218 stad in
Joegoslavië; 219 vliichthouvel in dijk-
loos land; 221 listig persoon (fig.);
223 muzieknoot; 225 stel; 226 vogel;
228 lidwoord; 231 gebied, streek;
232 verharding van de opperhuid,
234 dwarsbalk over het wapenschild;
235 zacht van smaak (van tabak); 236
insekt; 239 aanhangend postzegel-
strookje; 241 vochtig; 243 dakbedek-
king; 245 weefsel v.e. spin; 247 boks-
term (afk.); 248 bijbeldeei (afk.); 249
rivier in Italië; 250voorzetsel; 252 uit-
roep; 253 muzieknoot; 254 100 gram
(afk.); 255 muzieknoot.

Oplossing aanstaande vrijdag op deze pagina. SCHAESBERG
Autokino: My stepmother is anali*
t/m di 22.15 uur. _.

Royal: Licence to kuil, dag. 15 18
uur. Rivoli: Short Circuit 2, dag- \x19.00 en 21.30 uur. Taran en de toV^tel, dag. 14 uur. Maxim: The naked <\dag. 14.30 16.30 19.30 en 21.30 uur-.i
Police acadeipy VI, dag. 14.30 19-4S»
21.30 uur, za en zo ook 16.30 uur-i
man, dag. 14en 20.30uur, za en zo o"
uur. Tequila Sunrise, dag. 18.30 e.
uur, za zo ook 16 uur, dovr ma di ° jj
uur. The Bear, za zo wo 14 uur. F* 4
matary, dag. 19.15 en 21.15 uur, °-°$
ma di ook 14.15 uur, za zo ook 16.1^,
Twins, dag. 14 18.30 en 21 uur, za
ook 16 uur. 'n Avontuur me'
staartje, za zo wo 14.15 uur.
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TOURDfFRfInCE

WASQUEHAL - Reikhalzend keek Frans
Maassen gisterenmiddag voorbij de eind-
streep van de vierde Touretappe in het
Noordfranse industriestadje Wasquehal uit
naar zijn ploegmakker Jelle Nijdam. Enorme
blijdschap straalde afvan het moegestreden
en met een dikke stoflaag bedekte gelaat van
de kersverse Nederlandse kampioen. „Jelle,

gefeliciteerd. Fantastisch", riep Maassen enkele seconden later
naar de zich op de met hijgende renners overspoelde Avenue
de la Marne een weg naar het podium zoekende ritwinnaar.

Met enkele slokken coca-cola leste
de Haelenaar zijn dorst. „Het was
best een zware rit. De finale was op
het hjf geschreven van Nijdam.
ledereen weet, dat Jelle de allerbes-
te coureur voor de laatstekilometer
is. Dat heeft hij hier in Wasquehal
weer bewezen."

Smoke Eaters
contracteert
Joep Franke

SswLN - Smoke Eaters heeft de
voor T^am-speler joep Franke
8ec0nt

et nieuwe ijshockeyseizoen
Mlrie^acteerd. Drie jaar geleden
len r^anke al 'verhuizen' naar Ge-
Woon?)en kree& hij van de ijshoc-
elgkr.u geen toestemming. De

lrims ue verdediger, Mike Pelle-
rs neeft zijn contract met desas benV°0r een Jaar verlengd. De

t^okfr_ ernde penningmeester van
J}f hij haters, Paul Dortu, twijfelt

ElJn funktie wel zal aanvaar-

Radioploeg
naar TV-10

vOo j?§u"EHAL_ Televisie of radio,
fyL ledereen geldt hetzelfde: wie er
tV.iipat is gezien op de lijst van
ferU/!\ Ook voor driekwart van de
ÏQUr h ele N°S-radioploeg in de
Hof^ eFrance. Eindredacteur Jaap
Versla Vertrekt en niJ neemt de
Ver a£gevers Leo Driessen en Arno
iïtSrneu!en mee. Alleen Jorrit Jor-
We er a z't ook volgend jaar nog wel
sche;ri

oP de motor. Een soort af-
trj0 Sstournee dus van een radio-

pc van de twaalf, die iedereHa^JJ frankrijk in de weer zijn voor
%urs° Tour: 3 reporters, 2 chauf-
eti éé' rnotard, 2 piloten, 3 technicin chefd'équipe, JaapHofman.

DeLimburger had in de beslissendefase over de bonkige kasseien van
de Belgisch-Franse grensstreek zijn
bijdrage geleverd aan het eerste
etappesucces van de Superconfex-
ploeg.
„We waren in de finale met veel ren-
ners vertegenwoordigd", wees
Maassen op de presentie in de
hoofdmacht van zijn teamgenoten
Solleveld, Van Hooydonck, Jakobs,
Tolhoek, Poels en Nijdam. „De
mannen van Post reden het gatnaar
de vluchters Echave, Riss en
Gayant dicht. Toen zijn er weer een
paar man weggekletst. Ik had al
naar mijn ploegmakkers geroepen
dat we om beurten moesten demar-
reren. Met een massasprint schieten
wij niets meer op. Ik ben ook enkele
keren meegesprongen. Op een klei-
ne twee kilometer van de meet is
Jelle uiteindelijk aan de haal ge-
gaan. Ik wist meteen dat hij zou
winnen."

Superconfex

Het bedankje van Nijdam sprak
boekdelen. „Een mooie overwin-
ning. Gelukkig. De kop is er nu voor
onze ploeg vanaf. We zijn in ieder
geval al niet voor niets naar de Tour
gekomen. Bovendien krijg je van
zon eerste dagsucces enorm veel
moraal", maakte Frans Maassen een
eerste balans op.

Het feit dat ploegleider Jan Raas
voor de tweede achtereenvolgende
dag niet in de karavaan aanwezig
was, deerde hem niet. Maassen:
„Het belangrijkste is, dat we gewon-
nen hebben. Janheeft elders andere
verplichtingen. Hij moet het con-
tract met de nieuwe sponsor afhan-
delen. Het ritsucces van Nijdam is
overigens een goede zaak voor onze
nieuwe geldschieter."

LONDEN - Steffi Graf heeft afgere-
kend met de kampioene van van-
daag. Alleen de sterren van gisteren
staan nog tussen haar en een tweede
Wimbledontitel. Er is Steffi Graf
veel, zo niet alles aan gelegen het in
Parijs verloren gegane aura van on-
overwinnelijkheid zo snel mogelijk
te heroveren.

LONDEN -Het vrouwentennis gaat
zich voegen in het anti-dopingbé-
leid, zoals dat door de internationale
Olympische bonden wordt voorge-
staan. De WITA, de bond van ten-
nisspeelsters, kondigde dinsdag in
Londen dopingcontroles aan. Tij-
dens de toernooien van het vrou-
wencircuit zal op zijn minst één en
niet meer dan driekeer per periode
van twaalf maanden onaangekon-
digde controles worden uitgevoerd.
Daarbij wordt twintig procent van
de geplaatste speelsters betrokken
en twintig procent van de overigen
van het deelneemstersveld. Er zal
worden gecontroleerd op anabole
steroiden, maskerende middelen en
cocaine. Als een speelster voor de
eerste keer positief wordt bevon-
den, volgt een schorsing van negen
maanden.

Dopingcontroles
bij vrouwentennis

Wimbledon
in cijfers

LONDEN - Uitslagen van dekwartfina-
les in het vrouwenenkelspel op Wimble-
don: Navratilova-Magers 6-1, 6-2; Lindq-
vist-Fairbank 7-5, 7-5;Graf - Sanchez-Vi-
cario 7-5, 6-1; Evert-Golarsa 6-3, 2-6, 7-5.
Speelschema halve finales: Navratilova
(VS) - Lindqvist (Zweden) en Graf
(W.Dld) - Evert (VS).
Vrouwen dubbelspel, derde ronde:
Schultz/Temesvari - Smylie/Turnbull
6-1, 6-3;, Novotna/Sukova - Bollegraf/P-
-faff 6-1, 6-1

als de spontane teenager, die klapte
voor een ace van haar tegenstand-
ster er iets van een strijdplan op na
had gehouden, was de Westduitse
wellicht een set kwijtgeraakt. En
wat er dan had kunnen gebeuren,
was in Parijs te zien geweest. Daar
verloor Graf uiteindelijk met 6-7,
6-3, 5-7. De taktiek had er natuurlijk
op gericht moeten zijn Grafs ge-
duchte forehand te neutraliseren.
Nu de Duitse zich heeft ontdaan van
achtereenvolgens Seles en Sanchez
is alleen de oude garde overgeble-
ven om haar devoet dwars te zetten:
Chris Evert in de halve finales en -
als de ongeplaatste Caterina Lindq-
vist niet voor een verrassing zorgt -in de eindstrijd Martina Navratilo-
va.
De 34-jarige Evert, tegenwoordig
eigenlijk mevrouw Andy Mill en de
twee jaar jongere Navratilova zijn
vaste gasten op de Wimbledon-par-
ty. Evert staat voor de zeventiende
maal in achttien jaar in de halve fi-
nales, Navratilova doet weinig voor
haar onder. Slechts één keer in vijf-
tien jaar miste zij de laatste vier.
Beiden zijn inmiddels multi-miljo-
nair. Navratilova verdiende het
meest (alleen aan prijzengeld ruim
dertig miljoen gulden), Evert hield
er het meest aan over. Het scheelde
niet veel ofEvert had het jaarlijkse
onderonsje gemist. De 21-jarige
Laura Golarsa leidde in de beslis-
sende derde set met 5-2, voordat
Evert zich ertoe zette te bewijzen
dat haar beweeglijke opponente ver
boven haar stand had geleefd.
Zonder een spoor van emotie prikte
de prima ballerina van het Ameri-
kaanse tennis de ballen naar de
plekken, die net door de over-en-
thousiaste Italiaanse waren verla-
ten.
„Ach ik heb wel eens eerder zon
achterstand opgehaald. Ik meen te-
gen Nancy Richey", aldus Evert.
Dat zou dan in het begin van de ja-
ren zeventig gebeurd moeten zijn.
Britse journalisten bestreden dat.
Een dergelijke partij komt in hun
secuur bijgehouden archieven niet
voor. Het is al meer voorgekomen,
datEvert bedrogen wordt door haar
eigen geheugen. Het is voor haar
niet zo belangrijk meer tegen wie ze
speelt. Ze houdt al achttien jaarvast
aan precies hetzelfde bedachtzame
spelletje, zonder zich ooit te force-
ren. Ze won er 157 toernooien mee,
meer dan wie ook. Waarom zou ze
het nu veranderen.

„Ze vermoordt me als ze de kans
krijgt", realiseerde Aranxta San-
chez-Vicario zich bij voorbaat. Toen
de olijke Spaanse in Parijs van lou-
ter plezier over de baan rolde en als
met ketchup besmeerd herrees,
wist ze al dat het een eenmalige ge-
beurtenis zou zijn. Graf zou wraak
nemen. Dat stond vast. De West-
duitse had haar maatregelen geno-
men om te voorkomen dat haar con-
ditie opnieuw zou worden aange-
tast. Haar vader zat weer op de ver-
trouwde plaats voor het oog-con-
tact.

Kribbig
Na zoveel voorbereidingen was ze
behoorlijk kribbig, dat de strafexp-
editie meer tijd had gevergd dan zij
daar gewoonlijk voor uittrekt. Haar
gemiddelde lag in Londen op drie
kwartier; de 7-5, 6-1 tegen Sanchez
kostte haar een uur elf minuten.
„Het liepvan geen kanten", aldus de
Westduitse. „Ik was veel te ongedul-
dig pas in de tweede set nam ik wat
meer tijd om mijn forehand te
slaan."
Steffi Graf gaf de lieveling van het
publiek veel meer kansen dan ze
zich eigenlijk kon veroorloven en

'Ritzege Nijdam goed
voor nieuwe sponsor'

Frans Maassen verheugd over succes van teamgenoot8200 deelnemers
aanLD-Tourspel

d£?RLEN - Met nèt geen 8200
T 0 ~emers heeft de Tip Tour
van u en' net jaarlijkseTourspel
re p "et Limburgs Dagblad, een

°rd aantal deelnemers gekre-
ua " Zij dingen allemaal mee
<w de noofdPrÜs van 50° §ul-
V a en de 49 andere geldprijzen.
ty

n<*f vandaag (zie pagina 8)
bpif de tussenstand iedere dag
.j^end gemaakt.
Z j: lr,tig tijdelijke medewerkers
Ure fe afgel°Pen dagen velen lang bezig geweest de na-
deei} en gegevens van de 8200
Voe ers m de computer in te
U- ren- Opvallend was dat de
di* ■ bij veel inzenders
'[ Jaar ontbrak....

NamenJanRaas wil Steven Rooks als kopman

ZelfsMora genoemd
alsnieuwe sponsor

het goede moment met een groepje
meespringen. Hoewel dat gemakke-
lijker is gezegd dan gedaan.Met het
rood-wit-blauwe kampioenstricot
om de schouders is het voor mij nog
moeilijker geworden om aan de aan-
dacht van de concurrentie te ont-
snappen. Ik word steeds meer in de
gatengehouden. Dat heb ik de afge-
lopen dagen goed gemerkt."

Frans Maassen beweerde gisteren-
middag de naam van Raas nieuwe
geldschietervoor de komende jaren
niet tekennen. „Ik zou het echt niet
weten. De laatste dagen circuleren
in de Tourkaravaan namen van al-
lerlei mogelijke sponsors. Het
maakt mij niets uit welk bedrijf het
wordt. Dat zien we dan wel. Belang-
rijkste is, dat mijn contract in ieder

geval wordt aangepast. Ik heb wel
begrepen, dat Eric Vanderaerden
definitief naar onze ploeg overstapt.
Ik vind dat een goede zaak. Met
Vanderaerden erbij zal de aandacht
in het peloton minder op mij geves-
tigd worden. Daarvan kan ik dan
mooi profiteren."

Hoewel de Tour de France pas en-

kele dagen draait, is de rode trui-
winnaar van de vorige editie van la
Grande Boucle in zijn nopjes met
het huidige verloop.

„Tot nu toe heb ik elke dag goed ge-
fietst. Ik ben in topvorm en mag
derhalve niet klagen. Omdat er een
tijdelijke veroveringvan de gele trui
voor mij niet meer inzit, zal ik don-

derdag in de tijdrit niet voluit gaan.

Ik wil krachten sparen voor de vol-
gende etappes. Mijn doel blijft een
ritzege. Waar en wanneer maakt
niets uit. Behalve de bergetappes in
Pyreneeën en Alpen komen nog ge-
noeg gelegenheden. Ik zal het van
een ontsnapping moeten hebben.
Een kwestie van attent fietsen en op

van onze verslaggever

Sf^?dHEHAL " Jan Raas maakt
CQnfg om 1700 uur tijdens een

ntie in Dinard officieel
?ar d.e k bedriJf vanaf volgend

r° tlfexw?Pi°nsorinS van de Super-
Jr°Urkar rploeg overneemt. In de
SverSe !?Vaan circuleerden gisteren
J^strinK*men- Daarbij was ook de
m? in k ♦se snacksfabrikant Mora,
A°eg Sw rverleden al de handbal-
_?dere n Roerr nond sponsorde.rihieter« amen van mogelijke geld-
k>Puterk a!l de ploeg Raas z«n dettCS| Tulip, Alpha en
KalisePrHln sneltransporten gespe-
len v multinational DHL en
pk l büri„a?ntwagenProducent Daf.
wef dW " waarover de ZeeuwseL h'kk^Ulpe Jaarlijks komt te be-
tö*1 gUld^UK°T en nah» de 7-5 mil"ï Ha__e"bedragen.
CeB hoi sponsoring van zijnk Wat

eHemaal rond heeft, kan hijac versterking betreft spij-

kers met koppen gaan slaan. Peter
Winnen en Eric Vanderaerden zul-
len vrijwel zeker een aangeboden
contract tekenen.
Overigens heeft laatstgenoemde
met twee ploegleiders overeenstem-
ming bereikt voor een transfer. Hij
ging vorige week reeds mondeling
akkoord met devoorstellen van Jan
Raas, maandagavond in Luik ook
met die van de Italiaan Pietro Alge-
ri. Op de eerste rustdag in de Tour
beslist de Belg, nu nog bij Peter
Post, voor welke ploeg hij in 1990
actief zal zijn.
Wel of geen Vanderaerden, maar
Raas wil ook een kopman voor het
rondewerk aantrekken. Voor die rol
heeft hij zijn zinnen gezet op Steven
Rooks. „Ik heb enkele maanden ge-
leden inderdaad met Jan Raas ge-^
sproken over een eventuele over-
stap naar diens ploeg. Meer is er tot
nu toe niet gebeurd. Na de Tour
neem ik pas een beslissing over
mijn toekomst", aldus Rooks.

zijn remmen dicht. Hij had liever
zelf gewonnen, het was tijd maar het
zat er niet in. „Proficiat Jelle", zei
Van Poppel sportief. „Goed ge-
daan."
Op de vierde dag bezorgde Jelle Nij-
dam de derde van de vier Neder-
landse ploegen in de Tour de eerste
etappezege. Peter Post had de pro-
loog van Erik Breukink al binnen,
Gisbers kreeg maandag een onver-
wacht cadeautje van de Mexicaan
Raul Alcala eji Jan Raas werd

woensaag door Jelle Nijdam tevre-
den gesteld. Nu Cees Priem nog. De
debuterende ploegleider van TVM
moest het voorlopig stellen met
twee opeenvolgende tweede plaat-
sen van Jesper Skibby.
Commentaar van Nijdam, na zijn ze-
gevierenderen over dekasseien van
Borinage en Noord-Frankrijk: „In
de eindfase zag ik tot mijn verras-
sing, dat de sprinters geen steun
meer hadden van hun ploeggeno-
ten. Van Poppel zat alleen en ook

Planckaert. Dat betekende, dat aan-
vallen tijdens de laatste kilometers
succes zouden hebben. De sprinters
hadden geen mannen meer om de
zaak bij elkaar te houden. Vanaf die
ontdekking nam ik me voor in elke
ontsnapping mee te springen."
De renners van Peter Post niet. Van
Poppel, de sprinter, op wie de Tour-
ploeg was samengesteld, reed geiso-
leerd naar de eindstreep. Alleen
Guy Nulens bevond zich nog in zijn
buurt. De Belgische knecht kon het

Het terugbrengen van de pechvolle
proloogwinnaar werd verzorgd do<Jr
Lubberding, De Rooy en Wampers.
De laatste kreeg op zijn beurt een
lekke band. Lubberding, een dagte-
voren in de aanval, werd gelost.
John Talen verspilde krachten in
het begin van de etappe bij de tu6-
sensprints voor de rode trui. Bij de
eerste bevoorrading miste hij zijn
etenszak en kreeg prompt eein
flauwte. Vanderaerden was hele-
maal nergens. Tegen Van Poppel
riep hij: „Je moet het zelf maar uit-
zoeken, ik voel me niet best."

TOURDCFRAfICE

WASQUE-
HAL - Een
jaar geleden
was Jelle Nij-
dam bij meer
dan één gele-
genheid de
grondlegger
van de sprint-

successen van Jean-Paul van Pop-
pel. Na de overgang van het sprint-
wonder gebruikte de zoon van de
vroegere wereldkampioen achter-
volging Henk Nijdam al zijn krach-
ten voor eigen erelijst. Van Poppel
keek dinsdag in Wasquehal op vijf-
tig meter afstand toe hoe Nijdam
ongrijpbaar bleef voor het peloton
en de vierde Touretappe op zijn
naam schreef.

Van Poppel. kneep teleurgesteld

Sprinters misten steun van ploegmakkers

Krachtpatser slaat toe
niet alleen. Waar was derest?
„Van achteren", zei Teun van Vliet.
„We hebben wel wat meegemaakt
op die kasseien zeg. Breukink
kwam te vallen en we hadden hem
nog niet teruggebracht of hij reeid
lek."

" Onder aanvoering van geletruidrager Acacio da Silva dendert het peloton in de Belgisch/Franse grensstreek over de kas- 'seien richting Wasquehal. Foto . COR vos

door I

tourclips
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I Woensdag 5 juli 1989 " 17 " JelleNijdam, kroon op werk.

" Steffi Graf, op weg naai
nieuwe titel.

Strafexpeditie tegen Aranxta Sanches-Vicario

Steffi Graf stelt
orde op zaken
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GUNSTIGE LENINGEN

(f HUISBEZITTERS; ___ PERSOONLIJKE LENINGEN ■ DOORLOPEND %
EXTRA LAGE LASTEN I ■._,I,M.LM.|.M.|.MJJ.M!.I KREDIET
16] a>6 611 06 rilrU I n. Parsoonlijka laningan zondar ondtrpand

zonder taxatie-kosten I ""''"n:^.nkwii,sch,' ,!ln9 Sff E_ri_ Sri. SS
KfiEDIET- LOOPTUDIN I NEnoiN -„ t.BEDRAG MAANDEN I HANDEN 72» S4X 42x 5.000," 100,- 0,89% 67
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25.000, 182, 266, 292, 11 18.000, 338, 419, 514, 40.000, 800, 0^ 66
40.000, 291, 426, 467, II 24.000, 450, 559, 685, ■■kMHHBHHHM^M75.000!- 545!- 800!- 876!- II 36.000, 674, 839, 1028,1 FINA^ICIERINGSKANTOOR
Andiia hadngan/looptijdanóók moelijk. _^50.000, 936, 1165, 1427,1 |T\/71^fl^^^^kPsT]r^f\TAlhankalijk vtnirj. waard, van uw woning mm Ef_ E(fcu ,„_ W7% „, u'AS ik' PK1

kunnandatanavanvarnr.n. _£ T»«aniijn'vanaf. UUU^a_P^_a^Ll\JüziU\J
PVfV_P9_PP9VI Ischarnerweg 108 Maastricht

r^fckTl^ Fm'M'Ml!*M te1.043-636200
■4|BfMÉÉ||V<HlVJ_k|É|[ I Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek

Tel. 045-225000van 11.00 -20.00 uur

_f£|fc_, I rOVInCie Bureau Bibliotheek
wönj | :_,!...,,- Postbuss7oo
iffjj_j L-lfllUUrLj 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

madadeiïng Overeenkomstig hetBesluit
m 117/27-8$ JaarrekeningZiekenhuisvoorzieningen lig-

gen bij debiobliotheekvan hetProvinciehuis
ter inzage, de jaarrekeningenover 1988 met
de daarbij behorende accountantsverklaring
van: - Stichting St. Jans Gasthuis te Weert;
-Stichting Medisch Kleuterdagverblijf
Westelijke Mijnstreek te Limbricht; -Stich-
ting St. Vincentiushuiste Venray; -Stichting
Daelzicht te Heel; -St.Augustinusstichting te
Gennep;- Stichting Verpleegklinieken te
Heerlen; Stichting Academisch Ziekenhuis te
Maastricht; Stichting Burgerlijk Armbestuur
Maastricht; Stichting Maria Auxiliatrix te Ven-
lo; Stichting Ziekenhuisapotheeken Klinisch
Laboratorium te Venray; -Stichting St. Jozef-
ziekenhuiste Kerkrade.

Gevraagd

TANDARTS-
ASSISTENTE

voor praktijk in
Meerssen.

Vereist:
17- tot 19-jarige

leeftijd;
Mavo/Havo-niveau.

Sollicitaties met
pasfoto naar br.ond.

nr. MA 003 LD,
Stationsstraat 27,

6221 BN Maastricht.

W AA Openingstijden:
W MBÊk^Êa\\ ma.-vrij. 10.00-18.00 uur

W Af dond. koopavond
za. 10.00-17.00 uur

Deze week op alle afdelingen

speciale
vakantieprijzen

Toevoeging verleend d.d.
19-5-1989 onder nr.
03008584 AC
Bij exploit van kandidaat-
deurwaarder J.H.M.
Beurskens, werkzaam ten
kantore van deurwaarder
P.C. Baarda te Maastricht,
is op 29 juni 1989 door An-
tonius Lambertus Del-
bressine, ambtenaar, wo-
nende te Vaals aan deKol-
mondstraat 63, tegen zijn
echtgenote Jozefina Pe-
tronella Maria Jongen,
onderneemster, wonende
te Vaals aan de Kolmond-
straat 63, een eis tot ophef-
fing van de gemeenschap
van goederen waarin par-
tijen zijn gehuwd, inge-
steld.
Een afschrift van voor-
meld exploit kan bekomen
worden ten kantore van
ondergetekende, procu-
reur van eiser.
Mr. P.M. Boudewijn,
advocaat en procureur,
Grupellostraat 8-10,. 6461 EV Kerkrade.

m^ {VyKRITISCHE CONSUMENTEN LETTEN ÓÓK OP DE CENTEN^tw
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TURKU - Na vier ronden in het
Europees kampioenschap bridgen
heeft het Nederlandse team goede
en slechte wedstrijden achter de
rug, maar de ploeg staat toch nog op
de vijfde plaats. Subtopper derhal-
ve, Helemaal onderaan, op de 25e
plaats, staat Bulgarije. De Bulgaren
hebben ongetwijfeld nog tekampen
met het feit dat ze, overigens geheel
buiten hun eigen schuld, hier een
dag te laat aankwamen. Dank zij de
welwillendheidvan Finland en Tur-
kije konden ze de twee gemiste
wedstrijden alsnog spelen.

In de vijfde ronde moest Nederland
tegen de Sovjetunie uitkomen. Een
historische ontmoeting, want het
was de eerste keer dat beide ploe-
gen tegenover elkaar zaten. Het was
tevens een ontmoeting waarin het
door de spelwijze van de Sovjets
nogal geëmotioneerd toeging. Ne-
derland won overigens met 19-11.
De Sovjet-paren hanteren tot grote
ergernis van veel deelnemers een
kunstmatig systeem. ledere bieding
heeft een afwijkende betekenis en
steeds opnieuw moet uitleg worden
gevraagd hetgeen de tegenpartij tot
overmaat van ramp dan ook nog ïn
tijdnood brengt. Als gevolg van wat
misverstanden viel dezege wat min-
der fors uit dan verwacht.
Voordat de strijd tegen de Sovjets
plaatsvond was Oranje tegen Enge-
land in het strijdperk getreden. Ook
nu werd het 19-11, maar wel in het
voordeel van de Britten.

Van onze sportredactie

(ADVERTENTIE)

ma t/mvrvan 14.00lor22.00 uur

■ een gesprekvan hart tothart.

j^RKRADE-Alfons Groenendijk, Michel Haan en Sip Dijk-
Wa meldden zich gistermorgen tevergeefs met hun sporttas■foor de eerste training van Roda JC. Trainer Jan Reker en ma-ager Hens Coerver stuurden de drie spelers na een gesprekaar huis, omdat zij de hen aangeboden contractverlenging
vlet hebben geaccepteerd. En zolang zij niet bijtekenen, blij-
j.
611 middenvelder Groenendijk, aanvaller Haan en reserve-
°eltnan Dijkstra persona-non-grata op de training van Roda.

1. Lilholt 74 punten; 2. Kelly 69 p; 3.
Skibby 60 p; 4. Da Silva 55 p; 5. Ander-
son 46 p; 9. Nijdam 35 p.

bergklassement

Groenendijk, Haan en Dijkstra weigeren contract te tekenen
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Trainingsverbod voor
drie Roda JC'ers

" Terwijl drie Roda JC'ers
onverrichterzake naar huis
moesten, werden de nieuwe
aanwinsten tijdens de
eerste training flink onder
handen genomen. Bert
Verhagen, Peter van der
Waart en René Hofman
(voorgrond v.1.n.r.) hielden
'erflink de vaart in op
Kaalheide.

Foto: FRANS RADE

De Zwitser Wegmüller begint bij 123e
km aan solo tot de 206ekm. Maximale
voorsprong: 2.30. Kelly en Fignon bren-
gen finale op gang. Chaotische taferelen
in kasseiengebied. Val Breukink en tal-
loze lekke banden. Gayant, Riis en
Echave rijden 20 km voorop. Tien kilo-
meter voor einde gaat Gayant alleen
door. Lilholt achterhaalt als eerste
Gayant, Skibby en Nijdam sluiten iets
later aan.

1. Claveyrolat 22 p; 2. Le Clerc 16 p;3. Da
Silva 8 p; 4. Poisson 7 p; 5. Kelly 7 p; 7.
Theunisse 7 p; 9. Siemons 2 p.

tussensprint

1. Talen 34 p; 2. Lilholt 26 p; 3. Zanatta
16 p; 4. Schurer en Pieters, beiden 12 p.

van start tot finish

In Luik startten 195 renners voor de
vierde etappe over 255 kilometer naar
Wasquehal in Noord-Frankrijk. Par-
cours: vlak, maar wel met enkele kassei-
stroken in finale. Weer: zonnig, rug-
wind.
Begin etappe verlevendigd door tussen-
sprints. Rode-truidrager Talen wint eer-
ste en wordt tweede in de tweede achter
Schurer. Poisson eerste boven op de Ci-
tadel van Namen voor Claveyrolat en
Theunisse. Schurer wint derde tussen-
sprint voor Talen.

Manager Hens Coerver ontkent dat
Roda JC het trainingsverbod ge-
bruikt als een soort chantagemid-
del, om de spelers aan te sporen tot
het zetten van een handtekening.
„Daar is geen sprake van. Helaas ligt
de zaak zo, dat degene die geen con-
tract heeft, ook niet werkt. Vroeger
ging het wat betreft het meetrainen
wat soepeler, nu is gekozen voor de
andere houding. Men moet ook niet
vergeten dat men zonder contract
niet verzekerd is". .

?ERKRADE/DEN HAAG - De
Takelen rond Danny Hoekman
lijven Roda JC achtervolgen.. achten de Kerkradenaren ein-
/"jk daarvan verlost te zijn met
|1verkoop van de 'dissident'aan

'^ Den Haag, plotseling zyn
kijker nieuwe problemen gerezen.J^n Haag liet weten de transfer-
Qs van 250.000 gulden niet te'jlen betalen, omdat Hoekman -.r/gens eigen zeggen - transfer-

'J zou zijn. Tijdens de perspre-
j_^*tatie liet de promovendus we-
.l de linksbuitenwelover te ne-Pen-, maar daarvoor niet te beta-

Weer problemen
rond Hoekman

Jan Reker, die gisteren met een se-
lectie van twintig man aan de voor-
bereiding op het nieuwe seizoen be-
gon, houdt de poot stijf totdat het
trio op de loonlijst van Roda is bij-
geschreven. „Ik wil Groenend _k en
Haan er graag bij hebben, maar ik
ben niet van plan mensen te laten
meetrainen, dieniet in dienst zijn en
misschien over een paar weken bij
een andere club zitten. Ik denk dat
wij met Haan en Dijkstra (die waar-
schijnlijkwordt uitgeleendaan Hel-
mond Sport, red.) een dezer dagen
rond komen. Met Groenendijk ligt
de zaak gecompliceerder".

Nijdam ontsnapt 1500meter voor finish
uit kopgroep en wint vierde etappe met
3 seconden voorsprong. Da Silva be-
houdt gele trui.

vandaag

Vandaag hoeven de renners niet in actie
te komen. Een rustdag in de echte bete-
kenis van het woord is het desondanks
niet. Het helepeloton maakt vanuitLille
een vliegreis naar Dinard, de startplaats
van de individuele tijdrit die morgen
plaatsvindt. Nog minder dan voor de
renners is de vijfde Tourdageen rustdag
voor de volgers. Zij moeten namelijk de
afstand tussen de finish van gisteren en
de start van morgen per auto overbrug-
gen. Een ritje van ongeveer zeshonderd
kilometer. En niet uitsluitend overauto-
wegen!

Vierde etappe Luik-Wasquehal 255km:
1. Jelle Nijdam 6.13.58 (gem.snelheid
40,912 km/uur); 2. Skibby op 3 sec; 3.
Museeuw; 4. Jérome Simon; 5. Lilholt,
allen z.t. als Skibby; 6. Indurain 0.05; 7.
Lieckens; 8. Fidanza; 9.Pieters; 10. Kel-
ly; 11. Hermans; 12. Bomans; 13. Ander-son; 14. Planckaert; 15. De Wilde; 16.
Haex; 17.Hoste; 18. Dhaenens; 19. Vila-
majo; 20. Van Poppel; 21. Wilfried Pee-
ters; 22. Theunisse; 23. Vandenbrande;
24. Vichot; 25. Poels; 26. Vanderaerden;
27. Dahlberg; 28. Hanegraaf; 29. Mar-
tens; 30. Chaubet; 32. Van der Poel; 35.
Marie; 43. Bauer; 46. Tolhoek; 50. Da Sil-
va; 54. Rooks; 55. Alcala; 58. Fignon; 61.
Mottet; 62. Kleinsman; 66. Parra; 67.
Hampsten; 70. Delgado; 74. Roche; 79.
Maassen; 80. Beuker; 90. Lammerts; 91.
Herrera; 92. Criquielion; 100. Breukink;
104. Jakobs; 109. Van Aert; 112. Ducrot;
114.Manders; 119. Van Vliet; 126. Solle-
veld, allen z.t. als Indurain; 132. Sie-
mons 2.32; 134. Nijboer z.t; 148. Van Or-
souw 5.27; 150.Draaijer; 151. Talen; 157.
Stevenhaagen; 170.Lubberding; 179. De
Rooy; 182.Schurer, allen z.t. als Van Or-
souw; 195. en laatste Hernandez op
18.17.

algemeen klassement

1. Da Silva 17.16.37; 2. Lilholt op 14 se-
conden; 3. Marie 1.57; 4. Fignon 2.37; 5.
Pascal Simon 2.48; 6. Alcala 2.52; 7. Rué
3.00; 8. Breukink 3.03; 9. Lavainne 3.08;
10. Skibby 3.16; 11. Barteau 3.20; 12.
Garde 3.26; 13. Kelly 3.27; 14. Le Mond
3.28; 15. Vanderaerden 3.31; 16. Tolhoek
z.t; 17. Muller z.t; 18. Maassen 3.36; 19.
Theunisse 3.39; 20. Yates 3.40; 21. Rooks
3.41; 22. Hampsten 3.44; 23. Kuum 3.48;
24. Nulens 3.52; 25. Dhaenens z.t; 26. Nij-
dam 3.54; 27. Mottet z.t; 28. Jérome Si-
mon 3.56; 29. Colotti z.t; 30. Museeuw
3.58; 33. Anderson 4.09; 41. Bauer 4.25;
48. Pieters 4.39; 61. Zimmermann 5.01;
65. Criquielion 5.04; 67. Roche 5.16; 68.
Van Aert 5.17; 70. Van Poppel 5.19; 72.
Van Vliet 5.24; 74. Solleveld 5.25; 75.
Manders z.t; 89. Ducrot 5.51; 97. Poels
6.17; 100. Herrera 6.42; 105. Parra 7.11;
106. Van derPoel z.t; 111. Indurain 7.31;
114. Lammerts 7.47; 118. Jakobs 8.19;
122. Kleinsmann 8.30; 123. Hanegraaf
8.34; 128.De Rooy 9.16; 130.Beuker 9.39;
131. Draaijer z.t; 134. Delgado 9.57; 138.
Stevenhaagen 10.07; 140. Hermans
10.09; 148. Schurer 10.53; 166. Lubber-
ding 13.09; 170. Van Orsouw 13.30; 172.
Nijboer 13.46; 181. Siemons 16.08; 188.
Talen 18.46; 195. en laatste Gianetti op
34.48.

ploegenklassement

Dagploegenklassement: 1. SuperCon-
fex 18.42.04; 2. TVM op 3 sec; 3. ADR; 4.
Histor; 5. Z/Peugeot, allen z.t. als TVM;
6. PDM 0.05; 12. Panasonic z.t.
Algemeen ploegenklassement: 1. Sys-
tème U 51.57.13; 2. PDM op 2.25; 3. Su-
perConfex 2.38; 4. Carrera 2.48; 5. Pana-
sonic 2.57; 9. TVM 4.32.

Televisie: Nederland 3: Onder voorbe-
houd om 19.00 en 21.55 uur flitsen van-
uit de hotels waarin de renners na hun
vliegreis naar Dinard logeren.
Radio: Radio I: 14.06-17.06 uur: Inter-
views met renners en volgers.

Michel Haan is eveneens onverbid-

Haan

Hens Coerver
u a geert schouderophalend op

aktie van FC Den Haag. „Ik,h eeg een telefoontje van ene?eneer Werkhoven, die mee-
ff£ elde dat Den Haag niet betaalt,
r vind dat een vreemde gang
m|J zaken. Wij zijn mondeling
j^Koord en Den Haag moet ge-

betalen als het Hoekman
<lat Le.'3't,en- Waar men op baseert
{~ ."-ij transfervrij is weet ik niet
j 'nteresseert mij ook niet. Wij
jlJ'fll geen vrijgave om te speleniaat het geld binnen is. Het zal

a s wel op een arbitragezaak
Ww°men' N°u' die uitspraak is
'öp en wiJ Saan ervan uit dat

et* Haag dan moet betalen".

Sponsors
ontevreden
over KNVB

De contractperikelen komen deels
voort uit het feit dat Roda JC, op
voorspraak van Jan Reker, lang-
zaam naar een nieuw betalingssys-
teem wil. Minder basisloon en hoge-
re premies, luidt het devies bij de
contractverlengingen. „Ik vind dat
de spelers hun geld moeten verdie-
nen en daarom huldig ik het stand-
punt: loon naar werken. Daarvoor
heb ik in navolging van PSV een
schaalindeling gemaakt van spelers
1 tot en met drie, vier tot en met ze-
ven en van acht tot en metveertien.
Natuurlijk is een overgangsperiode
nodig, omdat een hoop contracten
gewoon doorlopen. Maar de spelers
die nu ermee te makenkrijgen, kun-
nen dit seizoen veel meer verdienen
als ze in de competitie net zo goed
presteren als vorig jaar", reageert
Reker.

Groenendijk
Alfons Groenendijk is behoorlijk
ziek van het conflict, dat zich toe-
spitst op de autokostenvergoeding.
„Het verschil tussen vraag en aan-bod is een bedrag van 400 gulden
per maand. Ik heb met Rob Baan en
het vorige bestuur afspraken over
de autokosten en daar hou ik de
club aan. De aanbieding die ik heb
is best redelijk, maar ik vind dat eer-
dere toezeggingen moeten worden
nagekomen. Ik ben natuurlijk geen
ventje van vijftien meer, dat zich

Volleyballers zetten
Frankrijk opzij

„Je hebt exclusiviteit en dan zie je
bij belangrijke interlands dat een
ander bedrijf ook plaatsbewijzen
toegewezen krijgt", geeft voorlich-
ter Moeskops van de vliegmaat-
schappij een voorbeeld.
De groep van zeven maakt er geen
probleem van dat de KNVB meer
sponsors aantrekt, maar dan wel in
een andere branche en voor een lan-
gere termijn. „We tekenenvoor goe-
de en slechtetijden. Bij het EK was
detijd goed. Toen werden er opeens
anderen binnen gehaald, die na het
evenemenent weer snel verdwenen
waren. Waarom zijn wij dan geld-
schieter?", vraagt Moeskops zich
ook namens de anderen af.

DEN HAAG - De sponsors van het
Nederlands Elftal zyn ontevreden
over dewijze waarop deKNVB hen
behandelt. De bond op zijn beurt is
niet blij met de manier waarop de
geldschieters hun grieven naar bui-
ten brengen. Vandaag is een ge-
sprek tussen de partijen om de pro-
blemen uit de wereld te helpen. „De
attitude van de KNVB zou kunnen
veranderen", stellen de sponsors.
„We geven deKNVB een voorzet."
In een brief van Transavia aan de
andere zes bedrijven die jaarlijks
elk 250.000 gulden inbrengen, staan
de zaken die voor verbetering vat-
baar zijn op een rijtje. De belang-
rijkste zijn de wijze van toewijzing
van entreekaarten, de garantie voor
exclusiviteit en het vervoer van
sponsors en supporters naar Italië.
Vooral over die exclusiviteit zijn de
sponsors ontevreden.

DEN HELDER - Het Nederlands
volleybalteam (heren) heeft in Den
Helder de eerste van een serie van
vier oefenwedstrijden tegen Frank-
rijk winnend afgesloten. In een
goed gevulde sporthal De Slenk
versloeg het team van Harry Brok-
king de nummer acht van de Olym-
pische Spelen in Seoel in vier sets.
Oranje leverde de eerste set in met
10-15. Daarna werd de zege met 15-2,
15-13 en 15-9 veilig gesteld.

Servaas Henzen
naar Caesar " Rob Druppers (links, naast de Duitser Baumann) zet in het NK alleen de 800 meter onzijn programma. p Stand na vijf ronden: 1. Zweden 102 pun

ten; 2. Oostenrijk 99 p; 3. Italië 95 p; 4. Enge
land en Nederland 91 p.

Jan Reker wil
nieuwe doelman
Va^KRADE - Met de komst
ne*J René Hofman, Bert Verha-
«/} en Peter van der Waart, die
9eh en voor het eerst meetrain-
XO

, "Js wat Jan Reker betreft de
Vji n°S niet af-DeRoda-trainer
§3 Persé een nieuwe doelman
?ist ' naast os Smits, die
(Je >ren zÜn 34e verjaardag vier-
L'"Y°rig jaarhad ik met Neder-
£rgh (verkocht aan PSV, red.)
j^j mits het beste keeperskop-

van Nederland. Ik wil weer
fcj^ gelijkwaardige doelman-
BT 1- Als iets met Smits gebeurt
*H een j°nge gast onder de lat
b^Jj^n zit ik niet rustig op de
Iqb *!* denk datin dè begroting
JiJ* ruimte is voor één van de
ln Pers die ik op het oog heb".
ler °taal zijn zeven nieuwe spe-
*of aan e R°da-selectie toege-

a §d. Naast voorgenoemde
'ie ü°Pen» werd de jeugdigegoa-
W^°nald Waterreus aangetrok-
ty" van RKVVM en kregen de

enec*e elftalspelers Gerrie Sen-
Jhe ■ Mark Luypers, Bernie Ro-
£r °en Gerard Douven een full-
>_v 'contract op leerlingbasis.

et lot van Frits Nöllgen
l^^t later deze week beslist,

'ji Jürgen Streppel vrijwel
_j?er aan Helmond Sport wordt
s beleend.

Arbitrage
Hqh zover komt, dan wachten
{^aa JC de komende weken
K*e arbitragezaken. Want ook
ij»j e zaak Erwin Vanderbroeck
,«h °-e gesprekken muurvast
»0 een uitspraak van de

uitkomst brengen.

UnitasatleetLimburgse troefbijNK in Hengelo Jubileumloop
in GeleenDe 18-jarige Mare Weemaes

(Kimbria) zal zich komend week-
einde op de sprint meten met
Achmed de Kom, Regilio van der
Vloot en Rob van de Klundert.
Weemaes behoort tot de outsi-
ders.

Dielis laat
concurrentie

schrikken

GELEEN - Vandaag, woensdag 5
juli, vindt in Geleen de tiende Bur-
gemeester Damenparkloop plaats.
De jubileumloop staat open voor
wedstrijd- en recreatielopers. Plaats
van handeling de 666 meter lange
baan van Glanerbrook. Start om
19.00 uur met een 1500 meter voor
jongensen meisjes tot en met twaalf
jaar. Een kwartier later starten de
dames (3000 meter) en om 19.40 uur
de heren voor de 5000 meter. Het
startsein voor de hoofdloop, 10 kilo-
meter voor dames en heren, klinkt
om 20.15 uur. Inschrijven ter plaatse
vanaf 18.00 uur. Voor de eerste drielopers van de diverse afstanden zyn
geldprijzen beschikbaar.

HENGELO - De middenlange-
afstanden van de Nederlandse
baanatletiek werden de laatste
jaren gedomineerd door Rob
Druppers en Han Kulker. Het
duo wist de nationale kampioen-
schappen steeds naar hun hand
te zetten. Door de plotselinge op-
komst van Bob Dielis lijkt daar
snel een einde aan te komen. De
tijden van de Unitasatleet,
1.46.67 op de 800 en 3.37.50 op de
1500 meter, hebben hun uitwer-
king niet gemist. Voor het eerst
in vele jaren hebben Druppers
(800 m.) en Kulker (1500 m.)voor
slechts een nummer ingeschre-
ven.

Coach Brokking liet in de eerste
ontmoeting zijn vaste basis Zwer-
ver, Zoodsma, Grabert, Benne,
Blangé en Posthuma de party af-
werken. In de eerste set nam Frank-
rijk, vooral door een uitstekende
service, een voorsprong van 4-1. By
10-10 leek setwinst voor de Neder-
landers nog mogelijk, maar de
Fransman Bouvier maakte met vijf
succesvolle sprongservices een ein-
de aan de set. Het verlies werd door
het Nederlandse team in de tweede
reeks snel weggespoeld met een
overtuigende winst van 15-2.
Frankrijk, met de nieuwe spelver-
deler Chambertin, herstelde zich in
de derde set van de afstraffing. Na
de 13-13 stand betekende een terui-
me service van Bouvier echter de
tweede setwinst van Nederland.
Met de voordelige marge op zak
dacht Oranje het duel snel te kun-
nen klaren. Frankrijk bood echter
bij het begin van devierde reeks op-
neiuw felle tegenstand. Bij de ach-
terstand van 6-8 hervond de Neder-
landse ploeg de concentratie. Via
een veelvuldig scorend blok en een
gevarieerde aanvalsopzet kwamen
de cijfers 15-9 op het bord.

ger Jaspers op de 5000 en 10.000
meter. Jaspers is veel meervoor-
uitgegaan dan Borghans en Kus-
ters, maar heeft de pech, dat op
de lange afstanden zowel de top
als de subtop nog veel breder
zijn. Marti ten Kate, Tony Dirksen John Vermeule zijn nog te
sterk voor de Maastrichtenaar,
en mogelijk maakt zesvoudig
crosskampioen Klaas Lok zijn
.comeback.
Paul Hagedoren hoort op de
steeple tot de kandidaten voor
het zilver achter de onaantastba-
re Hans Koeleman. Lino Pani
(Unitas) en Richel Keijsers
(Weert) maken met de polsstok
eveneens kans op eremetaal.

De clubrecords van Hugo Kus-
ters (1.48.3) en Mark Borghans
(3.39.02) heeft Dielis totaal doen
verbleken. Als Kusters en Borg-
hans zondag een medaille omge-
hangen krijgen, zal dat een ver-
rassing zijn, want die subtop is
breder en sterker geworden. Dat
geldt ook voor clubmakker Ro-

Hoogspringster Moniquevan der
Weide gaat met Marjon Wijnsma
in de slag voor het goud. De pa-
pieren van zevenkampster
Wijnsma liggen net wat beter. Zij
sprong al 1.87, tegen 1.83 voor de
Unitasatlete.

Clubgenote Claudia Elissen
hoopt op de sprints op een me-
daille te pakken, maar zij heeft
de pech, dat de subtop achter
Nellie Cooman (100) en Yvonne
van Dorp (200) duidelijk in bewe-
ging is. Het wordt in het FBK-
stadion toch al dringen voor
slechts zes finaleplaatsen, want
behalve de routiniers Marjan
Olijslager, Edine van Hezik, Gre-
ta Tromp en Miekevan derKolk,
zijner nog sterke junioresals Pe-
tra Huybrechtse en Monique Bo-
gaards.

" BEEK - Servaas Henzen speelt
komende voetbaljaargang bij eerste
klasser Caesar. De Heerlense vrije
verdediger en centrale middenvel-
der kwam in het verleden in actie
voor RKHBS, Roda JC en Eindho-
ven.

" NAPELS - Het Nederlands mili-
taire elftal is de strijd om de wereld-
titel voetbal slecht begonnen. Het
team, dat een uitstekende voorbe-
reiding achter de rug had, werd in
Napels mét 1-3 verslagen door de
Verenigde Arabische Emiraten.

" ISTANBOEL - Het Turkse Trab-
zonspor heeft Jean-Marie Pfaff, de
Belgische international die zes jaar
in het doel stond bij Bayern Mün-
chen, voor een miljard Turkse Lira
(ruim een miljoen gulden)voor twee
jaarondercontract genomen. De 35-
-jarigePfaff speelde 64 maalvoor het
Belgische nationale elftal. Hij stond
tot einde afgelopen seizoen onder
contract bij Lierse.

" ANKARA - Sigi Held staat op het
punt een eenjarig contract te teke-
nen als trainer van de Turkse ex-
kampioen Galatasaray. Held, de
voormalige international uit Dort-
mund, zou bij de Turkse vereniging
een netto-jaarsalaris krijgen van
350.000 gulden, alsmede een huis en
een comfortabele auto. Held is mo-
menteel trainer van de IJslandse na-
tionale voetbalploeg.

jU^EEN- TWC Eurotax houdt
Kl, dg een trimtocht. In het par-
RT) 2lJn alle Limburgse hellingen
Part ,nige betekenis opgenomen.
Pressen 700 en 10.00 uur bij 't
\. *e, Heidestraat ste Geleen.
jgj^.llDEL PLATA - Oud wereld-

Bbrvt °en boksen in het middenge-
E?!) ;s*e Argentijn Carlos Monzon,
fe Mar del Plata veroordeeld tot
p» s angenisstraf van elf jaar we-

t. °°dslag op zijn vrouw. De
gjar:ank- achtte bewezen dat de

e §e Monzon zijn vrouw had ge-
*ö „ en vervolgens van het balkon
iv. go°id.

Kqm kS -In het vraag en ant-g-Hip?Pelletje gaat-hij-wel-of-gaat-
!gV WeS> heeft Maradona op-
ffi'tti lescoord- In het ItaliaanseB^kt KChrift Gazetta della Sport
K&°li K6t ArgentiJnse wonderkindïPor-,: nem te laten gaan. „Ferlano
ÏS*ier er NaPoli, red.), doe me een
Pi, en verkoop me aan Olympi-Rh f.^rseille", luidde de oproep

dradona.

Het Nederlands team opent' de
strijd om de Europese titel op 23
september in Oerebro tegen titel-
verdediger Sovjetunie. Een dag la-
ter komt de formatie van Harry
Brokking uit tegen Griekenland.
Daarna wachten Roemenië (25 sep-
tember), Joegoslavië(27 september)
en Polen (28 september).

TOURTELLER

sport kort

door huub paulissen

laat inpakken. Het is een rotsituatie,
want op moment krijg ik geen geld
en zit zonderauto. Ik heb het ontzet-
tend naar mijn zin bij Roda, maar ik
ga liever kapot, dan dat ik afstand
doe van datgene waar ik recht op
heb".
De ex-Hagenees realiseert zich dat
hij in moeilijk parket is verzeild ge-
raakt. „Met lood in de schoenen ben
ik naar huis gegaan toen ik niet
mocht meetrainen en vervolgens
heb ik, met de blik op oneindig,

twaalf kilometer gerend. In feite is
het zo dat ik werk weiger. Noem het
maar lastig en eigenwijs, maar ik
heb bepaalde principes en diezet ik
niet aan de kant. Ik ben niet iemand
die twee maanden lang zijn poot
stijf houdt en dan plotseling bij-
draait. Ik was rond met Racing Me-
chelen, maar op het laatste moment
ketste dat af, anders waren deze toe-
standen niet nodig. Hoe het nu ver-
der moet weet ik niet. Ik denk dat
de spelersvakbond er aan de pas
moet komen, maar die mensen zijn
nu op vakantie".

delijk. „Het is een beetje raar dat je
niet mag meetrainen, maar het was
te verwachten. Ik wil graag bij Roda
blijven, maar heb daaraan ook be-
paalde eisen verbonden. Ik zit met
mijn CIOS-studie en op aandringen
van Roda, ben ik bereid het laatste
jaar te spreiden over twee jaar. Mag
ik danin die periode aan het voetbal
misschien iets overhouden en niet
alles hoeven uit te gevenaan de stu-
die. Bovendien, als ik niet speel
krijg ik niets. Ik wil garanties en het
is voor alle partijen het beste als
Roda snel water bij de wijn doet.
Anders stort ik me weer helemaal
op mijn studie", aldus Haan, die ge-
sprekken met MVV Vooralsnog op
niets zag uitlopen.

Van onze verslaggever

Winst en verlies
voor bridgeploeg

Van onze medewerker
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AUGURKEN "

& ufrq v/am uft MFQ. V *^"*- xt SLADRESSING Zoetzuur B, 1 *^Q W jg&, V' <VERS VAN HET MES - , .... **,*«* Naturel voehurt knoflook P<>t 680 gram 13$ L.éCD i »DANABLUESO+I Cö "Naturel yognurt, Knoflook h & W^ | (Pr ;3?J
llOOgram L-99'1.0y^^_^v , _,-IfiQ PERLA MILD KOFFIE ..JET «

___." n _- _ >;, s , i fles4soml Nu ±.\JZJ Snelfiltermaling,vacuüm %iti| |&
EENKOPSTHEE "** verpakt,4 pakken AA O JÊm EV __*#
ENGELSE MELANGE BONNER ROZIJNEN a 250 eram JU^rï 9 4_£ P^\ü^^—- ?rJG s^ln STR°MP 9 ?!fPak' NU4hVeN,3BETALEN.
30gram -o=B9^ \Jm /%J PotBsogram Nu ___.0%7 129gram 1.49 ±.KJZJ

GOUDSE LICHT- "^"«^^.l^gl N IBB-IT COCKTAIL Rings naturelof paprika, 1 A ö
BELEGEN KAAS W J ~H -] ff zak 100 gram J^ l/W
Vers van het mes of vacuüm

knackebrqd
V /#"fc W% WMM W\ 7"_#"V i^-b/I» r« _fW% (B|J2ZAKKENNIBB-ITGRATISPRETRAKKET) ,

kikT UMT 9.90 Pak 180 gram 1/ \ 'M L/_IU* k|P ' M _ft-li_fll TISSUE TOILETPAPIER CQQ ;

.»„."«- Ulli/Alll\r |JI Ij/A II B J^LZ,^\
inkrijgt u toch nooit genoeg? 15

memwmmmm ***** ELSEVE SHAMPOO OF UIT DE NOTENBAR: GESLAGEN ROOM UIT EIGEN BAKKERIJ:
roAC|ÜCAii| CREMESPOELING KATJANG GOERIH QAQ VLOERKADETTEN I!?" £?!_?«"

■%Ös^N€#«! D iVerse soorten, IAA Bus 240 ml. 455 O.H^Zf OOQ ?*K?° EKJES AQR|H duo-pak fi QC_ 250gram 2.98" A..Z/ZJ UIT EIGEN GRILLVARKENS 6stuksa± 60gram _-..--.O Inhoud 70stuks ~Tm +J%J
VHPV~| M 2x250 ml. MÜ.%/J I NZA HALFVOLLE ROLLADE OIA .0? '*um± PAMPERS Mini, maxi, maxi-■ WaWmm ROBIJN FLEUREN FIJN GESTERILISEERDE 10° g Z*& £.u±V jjkplusof midi, OC AC

WWmmÊaXWaamtaWÊaWM A CA MELK IQ QC KIPFILET 1/1 AA ¥ ♦ Per pak £-\J'ZJ%JEE PP Pak 1000 gram4.B9 4.0y Doos 15 flessen ±o^o Per kilo 14.yU fc BIJ AANKOOP VAN 1 PAK
S»»-*» llll_f PAMPERS EEN BADLAKEN

ROBIJN WAS- MONA PUDDING KIPKLUIFJES H* I MET "NIJNTJE" OPDRUKK^-J^WfVl'Va VERZACHTER Met saus, diverse Gekruid, Q AA K<k Éf TWV F 12.50 GRATIS.fAdO^fildi Lavendel, OOQ smaken IOA ±1700gram O.*_/*!/ _________-^ IVÏ^M^Si «-»1-51**7* 229 2».25gr, ra «.L39 b,EF.TÜK OAQ .^M^^^WKf^0"""^VCr^^^"^ CHOCOLADE VLA Per 100 gram _C.~_V__/ ■■«*"* 4stuks(24og) 1.991./Z/_S^" o!llliter
y_,K cS2S?TE,B_Fl ADEN-. -_-_ KRENTENBOL OCO ZOETE KERSEN2^ Jfölf* I | SCHNITZEL ICA 6 stuksa± 60 gram ___.3_l OAAWfSliWll-lJtflltißß 1 OA te.2#<__#! Per 100 gram JL.«»/*_/ ROOeram __L HH !■ftl- FJ.flfflM AÉI .öy HltlilSl" cTC^r__AM C . «A-r AARDBEIENTAART 500gram £-.*J+J

am~m-v\m-\m\\\\\uia%a%, J--"^ Ha» «L^^ Middel- QQQ grannysmith\\ 51R2ÏQROEN9.99 YOVOLDR
\-^m,;i^^^ SSïS ;s^:voLtrß^^ i_muh-. 3.99J

_^ INU BIJ PERSIL F 2.50RETOUR 1,2,3,4-vrucht, f Af\ I | Tl _? ot««?, - _^_^ ponton.. _-__-__-_ I.JR VABANKOFCRO. pa. ! liter 0^1.49 / WT" *3_- 1.99 50RQOg^OU 0.99 (1

Lage prijzen enwinkelgemakonder één dak. I
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OPRUIMING BIJ DE MEUBELBOULEVARD...
~^^ X^ —""x—^ —^ Wij zijn verplicht een deel van onze huidige collectie tegen

y^ — STERK GEREDUCEERDE PRIJZEN op te ruimen. Dit om
' -N^- ""^y"' j^_~ V^ *^\. "X y^ ~*X plaats te creëren voor onze nieuwe collectie. Dit levert TU-
s~—-i [MEUBEL BOULËVARdI """X^-— ~~"~\ -^ DELLJK voor u financieel een groot voordeel op.

Il ■■ ■ ~11. X^- \ Een bezoek aan onze MEUBELBOULEVARD met een totale
fltr—-if"- | y "TT""" rr (:■ 'i\A (i verkoopoppervlakte van 10.000 m2isvoor u ALTIJD de

a/^s^v*v C\\ n i ■ LJ JJ M m -4j ] \l\L\ moeite waard, want u vindt er alle soorten meubelen, zowel
\J^\ lil Mha-k. Ülm UPA- P nHfl I 1/ltV l KLASSIEK als MODERN in diverse prijzen, stijlen, hout-

* r ' i lil I I ii«sï üVi IKL _i 111 i "i J U' U—i _*£"% soorten en BEKENDE MERKEN zoals: ALPING, BEN-
-^m^Jaa^W^T^i^^^^^^^^- -fIM^JL__J___J_J[JLL _W^ DERS/BENCH, CASTELIJN, GELDERLAND, HENNIE DE

!^Mr—*^^Sl_Kfc^S^^ ÏÉ^*^l%^^J^S^£-^_&ï} aMMÜÈJ^^Eï^^^^B"^^fe JONG, YOUNG INTERNATIONAL, METAFORM, MONTIS,

" Tevens beschikken wij over 100 GRATIS
:i|-._, -r w^ __-, w w-k _r^ w -r« _r-» _r PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), eenMEUBELBOULEVARD René Pans B.V. -"op"ctócHE-««■

Cabergerweg 10, Maastricht, tel. 043-215585 WIJ heten u van harte welkom
H .. Directie en medewerkers x_avbeste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht. Meubelboulevard Topform (2%an rechts afslaan (dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10 's Maandags vanaf 13.00 uur geopend en donderdag koopavond dealer t£^_

1^

_B_P*'njZ./£_ïi

r _n 9 s^P1 1 JFen v ~^_^. _______fl _\N■_ WmWpï:x __^_>~_laWZ-lTT__l RP^_lf' »_J tJV"'_É__!^____■___! 7lh________ _________É____L__________H _la»^^__» -M ■ V _________ _^^^^^ _______________
____ki Ü4 W ______■___!

i-___II^SE^HiMBI
_________________i______________________u <*C7SHWf*foB

Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.00 uur. TV-registratie: TROS.
TV-regie: Ger Roos. TV-uitzendingen: TROS, VTM en RTL-plus.. Produktie en samenstelling: Harry Thomas.Ur9anisatie: Harry Thomas, Harrie Cremers, Hans Krasovec, Leon Ramakers

i.s.m. het Limburgs Dagblad.
Entree ’ 42,-. Kaartverkoop VW-kantoor Vaals en alle kantoren van het

iimburasDagblad
£—fS-F
■N_-

2£M_Lodern _______________________ /w /\v

>$w—*^V___i

omtrokken met suède leder
optimaal loopcomfort

Vlrfr _ _/ __*** -Nuth, Stationsstraat 224. Tel.: 045-241286*i-r_T /y /7V-f4 Wyckerbrugstraat 38A~~ " ~ 6221 ED Maastricht. Tel.: 043- 043-210426Schoenen b.V. bondardag koopavond tot 8 uur

IJk. 'a maandaga tot 1 uur gaalotan

_[»"!"»i ■■■■■■■■■■iifl'H *»"»f_rTW!f__rWf^_H!TTlfWW9!Wr!lsl

Giro

55Ö55

Astma Fonds

I Citioën AXK-Way
en AX Bijou.

Zelfs hun financiering
isheelbijzonder.

WkaaWßam*^ topontwerpers van het fameuze Franse modemerk K-Way. Herkenbaar
!■■■■ maamaaw^^^ aan een subtiele striping in rood en blauw, zonnedak voorstoelen met

-fl ___■ mtmaW %± hoofdsteunen, chique grijze bekleding met rode en blauwe banen, radio-

' /mi W \\ fc___.
uitrusting enz. Prijzen vanaffl. 16.700,- excl. afleveringskosten.

m KÉn II WL w^ oo'< e Citroën AX B'JOU is nee^ aPart om te zien DieP _'an~
Jp \, . zend, bijna mysterieus zwart, tot en met zn flankbeschermers, zn extra

// \\ buitenspiegel en de wisser op zn achterruit. Met een zeer speciaal inte-
g{ -■~ \\ rieur, zowel qua uitvoering als compleetheid. En dat alles voor fl. 17.900,-

-j^ .r^i^WaJrr?^ Kom snel naar onze showroom, want deze aanbiedingbetreft
3ttMßMMß__n_iiil|J^^lJ^T-»a-U slechts een beperkt aantal exemplaren van deze twee bijzondere

R^A^^tóMißlÏP^ AX- versies. Wij hebben trouwens ook voor de andere Citroen AX en BK

AX Bijou aanschaft bieden wij u een zeer aantrekkelijke financiering. U (*^_^^silPV»_'"lW f^ÊÊËaaaWÊ, m

Financiering op basis van huurkoop volgens de gebruikelijke voorwaarden van Citroen Financiering Nederland
i ■

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN. AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129 KERKRADE

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58 62, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,
INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD.
I

______________

süEnnmddhm__--WËSsßssagöSß
// Philips elektrische "hotbrush". I ÏBlfi^i^Ji Wit metalen schuifbrood- .- ' jÉËÊÊ!m&^

Lichtgewicht vouwfauteuil o=========^^!^M^^l^0=========^^!^M^^1^ Zorgt ook op vakantie voor een W&L -AkWt trommel. Natuurlijk met ■r-_-_-L?_r*g--~gs'J* " ÉPfIPC Mietor Watehauor
met onbreekbaarkunststof// Yp&miMMMÊIWz vefZ9f9d se'- SF 1 stootband en ventilatieopeningen, i^3*^ rPtfSfVöl «"«»CI VVClsllaVci |
buisframe en onverslijtbare // *-viesP_lJs 22,50 liË'__riirfiP'^!^ftJ **■*?■ _■_ _* 111 con^h_r,nr,„„imal
bekleding. Onze prijs IsMIK^ 1-^5 Ka\Q^% 11' scheerapparaat met
Per stuk 39.95 ,c^^^^SmgiLs^^^M^^ _JWACJ^T** n ifnfl ■ iHffl 'Jr« iferYT^VVTttt Si scheerkop. Scheert beter dan *u^\\^MÊmW^s^^^^S!n\ m fvE^jy nnrlllfl IslLfCUallUa K-lil' een klassiek scheermes./^^*siH__f \___T7i U " * u/^' ____-—-___=======:^r__^ "h! f Geschll<lvoorbi|naalle 1 4^Mf «4

NU2STUKSVOORSLKHTS Pw» /JT KmLIKa [prijs |58^ /*J- | iljjl|# M
LEGÖ2S-50% KORTINGÖ N AL ONZE speelgoedzaken^5— -fe-W WW / V ■ ■ ■ ■ ■ llMj^gherkenbaar aan de Blokker-kabouter n —



jiSF&%A __^_____ -\ j^^Bk^^^B >-^"_ ______
*__ _3r^ ia— \,_j___d_______l________-<—_ _fl fl V fl fl fl fl m%\ fl fl fl fl BH flfl fl fl fl\ fl/, f_^___*iß BBjpp^*^^_H HPS|^^. >o^iw,*^^vi_J/^_^;^_ï _____ ____ ______ ____■ ______ ____■ ______ ____■ _______ ______ _______ ______ ____■______ ___f_H ____■ ______ ______ ______

W_fl!_a___a»aßr^^:____l j__y^?' v-^'^'*y*^fcr^_o*_Bi _P%V._I —F^^tJl fl fl —_ fl __ _>^^^^^ ___ fl __ __ _■—— Bfl "^ _B __ __
t___M_SV A jÉ—fl _B«af- -",*^(*'*f~_ PjH__ _T fl fl fl fl fl fl fl fl fl] fl fl fl fl fl^ Hfl fl fl fl

ral wÈß&aa\ r^aa^^^^/^^^^^^Waam E_Üi__ &_.* _i LV I__ __ _■ __
_______r __! _v I __ __ _ _■ __ _■ L^L____i IB*^"yht«mJÊ J^amam fl Ifl fl fl fl fl Bfl fl I fl Hfl fl H fl Bfl Hflaam*lßÊ: mamw __#* J J^iïpwL/^Ë *<*. fl H fl Hfl fl fl Bfl Hfl fl H H HH H fl H fl Hfl HHBr^-"T_ly' "—~^ ___r ___jb_____. "WL t^H IRo^_—. ___■ __■ I ___■ ___■ ___ ___■ _f __■ ___■ __■ ____» ___

_^S-I____ÉÉ^_a_#**(»'ri*ÉÉ_^SSi_^_v aaTiiin'- BK X fl ■fl fl ■fl aw_fl H fl fl fl ■flwÈ-:*ÊÊ\ WÊmamam. Ut fl flfl B fl Bfl fl fl H fl Hfl fl fl fl fl ■ fl Bfl_____ Bk- ____B Bfl Bfl Bfl Bfl flfl ____■ ____fl _______ _______ _______ Bfl Bfl Bfl BH Bfl flfl Bfl flflIl§_r«fl pMÖZaPIH \ fl. Jam fl I fl fl I fl fl fl fl fl fl Vfl I
:'-^Bés__^ ___ mi r __ ■■ I jfl fll Ifl fl fl Ifl_s^"^riß__ wa*^ _a~^ All _VÜ ___■ Bi HF _____* __■ __■ _■ h

t_»_. $* _ VWI __t^^_9 B_

.^y ___. _r^ '* —— Ta |h aS __H __a ___Kn__l __rsHl __J^__p_____r ___rB ' B ■ i ____ _i _F —9 fl _______§ r «Hi^ /-v' P»1 _if^ / ■"■ B_i Bfl r "^_____l iß>.^L_-s __^^__-yaëy v,l§r_y_rr_____r _f■ | Ijl W&J \% W BrVfl __F ' ËSBI '*_^ '' H^Saf^__P_/_H 'W _f

JK__ÉI x __fl -SM P"_*^_-_l f JÊk _L"M<_i Kmilllr y_rJr v —fc__a^B <<fl _Hfl %\te/w& BI BW '_^^_S_l

■ aaß__ ,-/-T Si B—^Bld^r ' '_^ S__^B yVi-ffiÜ'f"_____ rI a ./^ ■fl\fl_r fl ï _/

f"«»_- I _T_dÉP -ii;%__ fl 6 »JL Jr 1 Ar _»a

’ ,*«L«_ fl^'i ?: fl^J /_Kr -» —-__^fllfl^_ \w^m*aWJa\

__ _Jk ._■ —fl fl -fl iV P fl^. ______________ ____. fl _^^N_. __l
w^^. _^^\ fl -fl Ito _k. B _r ___l__a «__r \ 1^ _■ ______ fl Ifl fl _r _»_-

-_^% %^CMB^^ _^ x*^ >C^^'

Korting bij dekassa! ——I ftü^A/Op honderd duizenden artikelen geeft C&A nu dikke
veffe olifanten-korting. Let on 't label metde olifant! c**»**A»«*d°£<9<*f

\\\\\\\\\\\\\\\\\W *n I hl 1! 'X' .!_'W 'I'É Ifci 9 l^i 9 \t fl l(*l _4/^___________i
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