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Kamerleden boos Milieuorganisaties niet verrast

Vervuiling bodem
veel omvangrijker

Van onze Haagse redactie
[SN HAAG - De Tweede Kamerleden Melkert (PvdA) en TommeiL bb) vinden het onbehoorlijk dat minister Nijpels van milieubeheer
lït matie heeft achtergehouden over de vervuiling van de bodem.Leen vertrouwelijk rapport van het adviesbureau Data Process
|'kt dat de bodem op meer dan honderdduizendplekken zo ernstig
L ervuild dat er moet worden gesaneerd. Totnu toe werd - op basis
F 1Provinciale inventarisatielijsten - aangenomen dat het ging om. t meer dan tienduizendvervuilde plekken, waarvan er zestienhon-

d voor sanering in aanmerking komen.

De Kamerleden zijn verbaasd dat
het Nationaal Milieubeleidsplan
niet over de nieuwste cijfers rept,
terwijl Nijpels bij het opstellen er-
van al wel over deze gegevens be-
schikte. De Kamerleden willen de
minister hierover aan de tand voe-
len en hebben inmiddels schriftelij-
ke vragen gesteld.
Volgens het ministerie zijn de cij-
fers, die Data Process in opdracht
van VROM verzamelde, echter 'bo-
terzacht. Het rapport dat april vorig
jaarwerd afgerond, wordt naar ver-
wachting volgende maand gepubli-
ceerd als bijlage van het tienjaren-
scenario voor de bodemsanering.

Opvoedcursus
voorhardnekkige

verkeerszondaars
LEN HAAG- Hardnekkige snel-

Ill^iasovertreders, alcoholrijders,: "Ageren en 65-plussers, moeten
~.*- toekomst mogelijkeen ver-Uchte verkeerscursus volgen.

w is één van e voorstellen die
Z onderzoeksinstituut voor

Traffic Testeft gedaan aan het ministerie
Q Verkeer en Waterstaat in het

van het Drivers Improve-
het Pr °Ject- Het project moet
fQ einde van dit jaar zijn afge-
„Z"- Het departement wil hier-
aZ6 probleemrijders beter gaan[^Pakken.
jZ net plan doorgaat, krijgen

kare overtreders de keuze tus-
sentrekking van het rijbewijs,
v ajs nu gebeurt, en het volgen
l een verkeerscursus op eigen
l sten onder leidingvan een ver-
k erspsycholoog. „De ervaring
kZ't geleerd dat intrekken van
u» r'Jbewijs slechts een tijdelij-_ oplossing is", aldus drs E.
I^bregts van de afdeling Ver-
jfy*rsveiligheid van Verkeer en
interstaat. „Als de overtreder

|th "jbewijs terugkrijgt, volgt
listal snel weer hetzelfde ge-
L g"

Gegevens
'Nederland Gifvrij', een samenwer-
kingsverband van Natuur en Milieu,
Milieudefensieen enkele andere mi-
lieuorganisaties, is niet verbaasd
over de cijfers van Data Process.
'Gifvrij' wijst er op dat dezelfde ge-
gevens voor een deel al verwerkt
zijn in het rapport 'Zorgen voor
Morgen. Op dit alarmerende rap-
port over de toestand van ons milieu
baseerde minister Nijpels zijn Na-
tionaal Milieubeleidsplan. „Nijpels
wist dus allang dat de bodem op
veel meer plaatsen vervuilcj is", al-
dus Hendra Versteegde van 'Gif-
vrij'. Data Process in Amersfoort
schat dat de bodem op ruim 500.000
plaatsen is vervuild. Op circa
106.500 van die plekken is ingrijpen
noodzakelijk om verspreiding van
de vervuiling te voorkomen.
Op de inventarisatielijsten van de
provincies staan alleen de plekken
waarvan onomstotelijk vast staat
dat de bodem er vervuild is. Het
gaat daarbij om voormalige vuil-
stortplaatsen, terreinen waar vroe-
ger gasfabrieken hebben gestaan en
autokerkhoven. Data Process daar-
entegen heeft op grond van beperkt
onderzoek schattingen gemaaktvan
het aantal vervuilde (voormalige)
bedrijfsterreinen (80.000 stuks).

TROPISCH
\J:aag krijgen we een echte
W?lSche dag meteen middag-
V^atuur van 32 graden.
& e

vankelijk is er weinig of
t\fe bewolking, maar in de
o,*tsi e nelft van de middag
W^ laan er stapelwolken
ho^door we rekening moeten

e?en met fikse regen- of on-
W s°uien, die later weer
Uiflrekken. De wind is matig
Vorstelijke richtingen.
Vff actuele informatie be-
ki,h ende het weer in Limburg

1» bellen: 06-91122346 Jaar
GS willen gezien de grote politieke
en maatschappelijke weerstanden
tegen de ontgrinding eerst een mi-
lieu-effectrapportage uitvoeren; dat
is hen opgedragen door Provinciale
Staten. GS menen dat dit onderzoek
naar de gevolgen voor het milieu
van de ontgrindingen binnen een
jaarkan zijn afgerond. Dat zou geen

onaardvaardbare vertragingen voor
de grindwinning met zich meebren-
gen.

Pilletjes in
snoeppapier

VALKENSWAARD - De
politie in Valkenswaard
heeft een 49-jarige vrouw
uit die plaats aangehou-
den. Ze wordt ervan ver-
dacht dat ze 38 in snoeppa-
pier verpakte pilletjes op
straat heeft achtergelaten.
Een deel van die tabletten
is voor kinderen dodelijk.
De politie spreekt van
„een lugubere zaak".

De eerste pilletjes werden
dinsdagmiddag gevonden.
Ze zaten in een bonbon-
doosje waarop met een
pen 'snoepjes voor ieder-

een' was geschreven. De
tabletten waren afzonder-
lijk verpakt in papier dat
wordt gebruikt om echte
zuurtjes in te verpakken.
Het doosje werd gevonden
door een kind dat er mee
naar zijn ouders stapte.
Die waarschuwden op hun
beurt de politie.
Tijdens een uitvoerig
buurtonderzoek werd nog

een tweede doosje gevon-
den. Alles bij elkaar gaat
het om drie soorten witte
en rosé pillen waarvan
twee soorten dodelijkkun-
nen zyn.
De verdachte wordt po-
ging tot moord ten laste
gelegd. Ze ontkent maar
de politie heeft tijdens een
huiszoeking voldoende
bewijzen gevonden om
aannemelijk te maken dat
de doosjes inderdaad af-
komstig zijn van de
vrouw, die al geruime tijd
een psychiatrische behan-
deling ondergaat.

Bejaard echtpaar verbrand
WEERT - Een bejaard echtpaar,
beiden circa 70 jaar oud en af-
komstig uit de Randstad, is gis-
termiddag omstreeks twaalf uur
om het leven gekomen toen een
militair voertuig tegen de stil-
staande auto van het echtpaar
reed. De militaire vrachtwagen
werd bestuurd door een 20-jarige
dienstplichtige uit de provincie

Zeeland. De Koninklijke Mare-
chaussee in Weert had gister-
avond nog geen nadere gegevens
over de juiste identiteit van het
echtpaar.

De auto vatte meteen vlam en
brandde geheel uit. Redding van
de inzittenden bleek onmogelijk.
Het ongeluk deed zich voor op de

Roermondse weg ter hoogte van
het wegrestaurant 'De Tos. De
wagen van de slachtoffers stond
stil omdat een voorligger voor-
sorteerde om de parkeerplaats
van het restaurant op te rijden.
Hoe het mogelijk is dat de mili-
tair met zijn vrachtauto op de 'fi-
le' van drie personenauto's in-
reed, is nog een raadsel.

" De brandweer inspecteert het totaal vernielde wrak. Foto: JEROENKUIT

Raad van State wijst verzoek Stevol BV af
Grindproducenten moeten
milieurapport opmaken

DEN HAAG/MAASTRICHT
De Raad van State heeft giste-
ren het verzoek van 17 grinel-
producenten afgewezen, die
wilden dat Gedeputeerde Sta-
ten snel een beslissing nemen
over de zogeheten Stevolver-
gunning, het omvangrijke ont-
grindingsproject in Midden-
Limburg. Dat betekent dat
Stevol BV, het consortium
waarin de 17 zijn verenigd, de
gevraagde milieu-effecten-
rapportage (MER) moet gaan
opmaken. GS hebben aan de
afgifte van de vergunning het
maken van een dergelijk mi-
lieurapport als voorwaarde ge-
steld. De grindproducenten
zijn hevig teleurgesteld in de
uitspraak van de Raad' van
State.

Stevol BV had om spoed bij de be-
handeling van de aanvraag ge-
vraagd omdat zij vreest dat zij niet
in het midden van 1991 met de ont-
grinding kan beginnen. Dan komt
volgens hen uit de huidige winge-
bieden onvoldoende grind, zodat de
continuïteitvan de grindwinning in
Limburg gevaar zou lopen. Uit de
uitspraak kan echter worden afge-
leid dat de Raad van State het
spoedeisend belang niet onder-
schrijven.

Afwachten
Een woordvoerder van de provincie
zei gisteren dat hij voor definitieve
uitspraken de overwegingen van de
Raad van State wil afwachten. On-
duidelijk blijft of de provincie c.g.
de grindproducenten wettelijk ver-
plicht zijn een MER te laten maken,
omdat de Raad van State daarover
(nog) geen uitspraak heeft gedaan.

Het ziet er wel naar uit dat de pro-
vincie de juiste weg heeft ingesla-
gen, aldus de zegsman.
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EG-commissie
wil grensverkeer
vereenvoudigen

BRUSSEL - De EG-commissie in
Brussel is het gisteren eens gewor-
den over een Europese richtlijn die
het de Europese burgers gemakke-
lijker moet maken goederen voor
persoonlijk gebruik mee over de
grens te nemen. Sinds 1 juli van dit
jaar mag iedereen boven de achttien
jaar in Europa goederen voor een
bedrag van 390 ecu (ongeveer 900
gulden) vrij over de grens brengen.
De EG-commissie wil datbedrag in
etappes verhogen.

Op 1 januari van het volgende jaar
zou het ruim 800 ecu (1.800 gulden)

moeten worden. Een jaar later zou
het 1.200 ecu (ongeveer 2.800 gul-
den) moeten worden en op 1 januari
1992 zou het moeten stijgen tot 1.600
ecu (ongeveer 3.750 gulden). Weer
een jaar later - op 1 januari 1993,
wanneer de volledig vrije markt er
moet zijn - zou elke Europese bur-
ger goederen voor een ongelimi-
teerd bedrag moeten kunnen im-
porteren.

Bij deze in het EG-jargon hetende
'reizigersvrijstelling' gaat het om
goederen voor eigen gebruik. Men
mag er dus geen handel mee drij-
ven. Men mag ze vrij over de grens
brengen, maar men moet ze (met de
bijbehorende factuur) bij het passe-
ren van de grens wel tonen.
Voor bepaalde artikelen (b.v. alco-
hol en tabak) bestaan er speciale be-
palingen.

Oliver North:
voorwaardelijke
gevangenisstraf

WASHINGTON - De voormalige
Witte Huis-medewerker Oliver
North is gisteren veroordeeld tot
een boete van 150.000 dollar (onge-
veer 330.000 gulden) en een voor-
waardelijke gevangenisstraf van
drie jaar met een proeftijd van twee
jaar.

Luitenant-kolonel North is veroor-
deeld vanwege zijn betrokkenheid
bij het Iran-Contra-schandaal ten
tijde van de regering-Reagan, waar-
bij illegaal wapens geleverd werden
aan de Contra's in Nicaragua met
geld dat verdiend was door everv
eens illegale wapenverkopen aan
Iran.
Behalve de voorwaardelijke gevan-
genisstraf kreeg North door de fede^
rale rechtbank in Washington te-
vens 1.200 uur sociale dienstverle-
ning opgelegd.

het weer

Inbreker aan
de haal met

Politie-uniform

(ADVERTENTIE)

Carita, wat doe je me nu...
BIJNA ALLES
HALVE PRIJS

exclusief voor Heerlen en
Maastricht. Ja, u leest het goed,
vanaf vandaag, donderdag 6 juli
om 9.30 uur, starten wij onze

grandioze actie
BIJNA ALLES HALVE PRIJS!
Nadat we eerst onze vaste klanten

op donderdag 29 juni jl. de
gelegenheid hebben gegeven van
deze actie te profiteren, hebben nu
ook onze toekomstige klanten de
kans dit te doen. Carita en haar

medewerkers presenteren zich dan
ook altijd met'de slogan: GROTE
MERKEN (exclusief hoofddealer

voor Limburg), KLEINE
PRIJZEN!!!

In deze actie vallen alle topmerken,
exclusief voor Heerlen en

Maastricht: In Wear, Matinique,
Radio Girl, Radio Boy, Esprit
(uitgezonderd hoogzomer en
jeans). Een goed advies: kom

tijdig, want OP=OP.

"CARITA"
The boutique with the best

choice in the middle of the town.
Saroleastraat 3, Heerlen-City

Kleine Staat 6, Maastricht-City

(ADVERTENTIE)
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(ADVERTENTIE)

Schunck voordeel

daar winkel je voor je plezier !

(ADVERTENTIE)
y^Ledenmededeling Bke <jonc jerc|ag nationale en internationale artiesten
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Id-elpee
In het van humbug, opsmuk en
vergankelijkheid vergeven pop-
wereldje is de kaste der 'noeste
helden zonder franje' altijd al
zwaar ondervertegenwoordigd
geweest en zal dat vermoedelijk
ook wel eeuwig blijven. Als er
iemand uit dit keurkorps reeds
tijdens zijn leven onderhand aan
een monument toe is, dan is het
wel JOE COCKER - door zijn
volgelingen ook wel liefkozend
de Scheur, van Sheffield ge-
noemd. Zonder een zweempje
sleet op zijn schuurpapieren
stembanden trekt deze Brullen-
de Woudreus immers nu al zon
kwart eeuw lang in sjofele plunje
de wereld rond, waarbij hij in-
middels zowat elke studio, sta-
dion en sporthal van binnen en
buiten gezien moet hebben.
Zelfs met alsmaar toenemende
gretigheid, want afgaande op 's
mans voorbije Nederlandse
mini-tournee en recente plaat-
werk, is hij aan zijn derde jeugd
begonnen. Zijn allernieuwste
studioproduct ONE NIGHT OF
SIN is er wederom een van hoog
octaan-gehalte. Met een overdo-
sis aan energie en vitaliteit
neemt Mighty Joe moeiteloos en
uiterst professioneel de elf(op cd
twaalf, dat schijnt tegenwoordig
zo te moeten) 'horden' op de
plaat. En opnieuwzijn alle ingre-
diënten van het zo beproefde
Cocker-recept ruimschoots aan-
wezig: Joe rockt en sings the
rythm & blues dat het een lieve
lust is, terwijl een even uitgele-
zen als omvangrijk gezelschap
oude (Grease Band, Chris 'Mad
Dog' Stainton en de blazers van
The Uptown Horns) en nieuwe
(de Canadese gitaarheld Bryan
Adams) kameraden voor een
meestentijds zeer stevige bege-
leidingzorgt. Het door Cocker al-
tijd hogelijk gewaardeerde 'com-
mentaar' van zijn drie pittige
achtergrondzangeresjes ont-
breekt op One Night al evenmin.
Deze - overigens wat vlakke en
dus minder geslaagde - Presley-
titelsong geeft al aan dat het al-
bum als gebruikelijk een groot
aantal covers bevat (toch blijf ik
uitzien naar Cockers compositie-
debuut). Waarvan Peggie Lee's
Fever weliswaar demeest beken-
de is, maar Gerry Goffin's GotTo
Use My Imagination, het swin-
gende en hit-potentiële I Will
Live For You en het explosieve
soul-nummer Just To Keep
From Drowning (let op de
Horns) de meeste indruk maken.
Evenals You Know It's Gonna
Hurt allesbehalve nieuwlichterij
(sowieso al geen Cockeriaanse
term) maar wat mij betreft wel
goed voor bloedstollingen afge-
wisseld door kippevel. Bryan
Adams zorgde trouwens voor het
onbetwiste prijsnummer When
the Night Comes: een 'Bob Se-
ger-introotje' gevolgd door
Adams snoeiharde gitaarriffs in
gevecht tegen die machtige
scheur van Cocker. Prachtig.

laurens schellen

agenda
JULI

" 7: De Kajuit Landgraaf:
Action in DC

" 7: Boerderij Geleen: Johnny G

" 7: Drop-In Kerkrade: The Run

" 8: Jachthoes Maastricht:
Fietsefreem

" 9: AUez Heerlen: L'Heure Blue

" 9: Rustiek Lanaken: Fietsefreem

" 10: Goffertpark Nijmegen:
Pink Floyd

" 12: Drop-In Kerkrade: The Run

Veroordeling schending mensenrechten

Engagement troef
bij Latin Quarter

Wat zeggingskracht en inhoud
betreft is Swimming Against
The Stream van de Engelse
formatie Latin Quarter een
van de meest tot de verbeel-
ding sprekende elpees van de
laatstetijd.

De plaat is opgedragen aan elf leren,
die werden ontslagen omdat ze wei-
gerden in een winkelcentrum te Du-
blin goederen uit Zuid-Afrika te
verkopen. Na juridische schermut-
selingen, die driejaar duurden, wer-
den de leren niet alleen in het gelijk
gesteld, maar kondigde de lerse re-
gering ook een boycot van uit Zuid-
afrika afkomstige produkten af.

„We might be swimmingagainst the
stream but, with this kind of coura-
ge, we can reach the other shore",
luidt de subtitel van deze derde el-
pee/cd van Latin Quarter, die is ge-
produceerd door Paul McKenna,
die eerder Tracy Chapman onder
zh'n hoede had. Het titelnummer is

een scherp commentaar op de situa-
tie waarin zich momenteel de strijd
voor gelijke burgerrechten in de
Verenigde Staten bevindt. In tegen-
stelling tot wat de bedoeling is zijn
na 25 jaarzwarte mensen nog steeds
het slachtoffer van repressie en dis-
criminatie: 'More talk of marching
on Washington/It never really
seems to get things done/Along the
way we maybe make good friends-
/But they can't teil vs where the
rainbow ends'.

De plaat stelt non-stop racisme,
schending van de mensenrechten,
de uitzichtsloze werkloosheid en de
uitbuiting van de natuur aan de
kaak. Van nucleaire experimenten
in de Stille Zuidzee in de vijftiger ja-
ren en de uitroeiing van bedreigde
diersoorten tot de burgeroorlog in
Chili: 'Last night I heard of the
death of a stranger to me/And I
didn't ask how she died/Because
the way that she lived was all that
we need to know/While we've still
got time to decide.

" Latin Quarter: boordevol engagement

Weer trammelant rond Guns n'Roses

Dronken Axl Rose
schiet varken dood
Rellen en incidenten
blijven de Amerikaan-
se heavy metalgroep
Guns n' Roses achter-
volgen. Nu is zanger
Axl Rosé in de publi-
citeit gekomen omdat
hij met de nodige bor-
rels achter de kiezen
in het huis van een
vriend in Beverly
Hills een varken zou
hebben doodgescho-
ten.

Dit gebeurde na af-
loop van een kroegen-
tocht dieRosé had on-

dernomen met de le-
den van Depêche
Mode na de Ameri-
kaanse première van
hun film '101. Het is
niet duidelijk of De-
pêche Mode bij de
schietpartij aanwezig
was. Zanger Dave Ga-
han verklaarde later
dat Axl Rosé niet een
varken maar 'n koe
had doodgeschoten.
Eerder had Rosé in
een interview onder
andere verteld:
„Slechts weinig men-
sen weten wat ik alle-

maal doe als ik echt
dronken ben. Dan ben
ik pas 'n ruwe klant".

Overigens houdt
Guns n' Roses zich
ook nog bezig met
datgene waarvoor de
band oorspronkelijk
is opgericht, namelijk
muziek maken. In de
herfst komt een dub-
belelpee uit die wordt
gekoppeld aan een
Amerikaanse tournee.
Verder is Guns n' Ro-
ses vast van plan een
eigen benefietconcert
voor AIDS-patiënten
te geven. Eerder werd
de groep geweerd van
een dergelijk, door an-
deren georganiseerd
concert, omdat zij
anti-homoteksten zou
spuien.

recept
Stamppot ijsbergsla
met kaas en ananas
Benodigdheden voor 4 personen:
300 g Kernhemse kaas, 4 schijven
ananas, 1 krop ijsbergsla, 2 middel-
grote uien, 2 el boter, 4 tl kerriepoe-
der, 2 pakjes aardappelpureepoe-
der, melk volgens gebruiksaanwij-
zing, 1 bouillontablet, 4 el rozijnen,
zout en peper.

Snijd de korstjes van de kaas en
snijd de kaas in blokjes.
Snijd de ananas in stukjes.
Snijd ijsbergsla in smalle reepjes.
Pel en snipper de uien.
Verhit in grote pan boter en fruit de
uien met het kerriepoeder.
Voeg melk en water volgens ge-
bruiksaanwijzing aardappelpuree
toe.

Breng aan de kook en laat er het
bouillontablet in oplossen.
Roer er het aardappelpureepoeder
door tot een stevige puree.
Schep er de ijsbergsla in gedeelten
door en voeg dan de kaas, ananas
en rozijnen toe.
Warm de stamppot goed door en
blijfroeren.
Breng op smaak met zout en peper.

hub meijer

pop
quote

,J£ijk naar die kloothommels
daarboven die 28 miljoen dollar
besteden aan de inhuldigingvan
Bush. Ik vind dat een droevig
verhaal. Maar een vriend van
me zei: 'Ik geef geen moer om die
rotzooi, John, ik moet mijn tele-
foonrekening verdienenZ En
weet je wat het is: hij heeft ge-
lijk".

JOHN COUGAR
MELLENCAMP

Nieuwe platen
van Pogues en

Cowboy Junkies
Het heeft lang geduurd maar
nu is-ie toch echt onderweg, de
nieuwe elpee van The Pogues,
de lang verbeide opvolger van
If I Should Fall From Grace
With God. De plaat komt over
enkele weken uit en bevat dit
keer geen traditionals. Enkele
songtitels zijn White City, Boat
Train, London You're A Lady,
Cottonfields, Lorelei en het op
single verschenen Misty Mor-
ning, Albert Bridge.

Het sensationele debuutalbum
The Trinity Session van de Ca-
nadese groepThe Cowboy Jun-
kies heeft een vervolg gekre-
gen. De elpee heeft nog geen
titel maar de opnamen zijn on-
langs gedurende drie dagen ge-
maakt in de Sharon Temple in
het Amerikaanse Ontario.

Volgens Michael Timmins van
de Cowboy Junkies kiest de
groep op deze elpee een andere
richting, 'more downand dirty'.
Op de plaat staan twee covers,
namelijk Powderfinger van
Neil Young en een uptempo-
versie van het Stonesnummer
Dead Flowers.

De Freitas dood na motorongeval
Drummer Pete de Freitas van Echo & The Bunnymen is vorige week
bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Hij botste in Staf-
fordshire met zijn motor, een 900cc Ducati, tegen een personenauto.
De Freitas, die 27 jaarwerd, was op weg naar Liverpool om met de an-
dere leden van The Bunnymen een nieuwe plaat te gaan opnemen. De
Freitas kwam bij The Bunnymen als 'vervanger' van Echo, de drum-
machine, waarmee de groep vroeger optrad. Het laatst was hij te zien
in de videoclip China Doll van zijn vriend Julian Cope.

" Echo & theBunnymen in betere tijden, met vooraan Pete
de Freitas.

popmuziek
Redaklie: Peter Homans

Markt 3, 6161 GE Geleen
Telefoon: 04490-46868

Busreizen naan
Gloria Estefan

Er is zó veel vraag naar kaarten *de concerten van Gloria Esteftl
the Miami Sound in oktober, ].
alle concerten nu al vrijwel zijn'
verkocht. Alleen bij Buro PinW
in Geleen (© 04490-52500) zijn'
gecombineerde bus- en entreek'
ten a 77,50 gulden te krijgen voo
concerten op dinsdag 10, woens'
11 en donderdag 12 oktober in
Rotterdamse sportpaleis Ahoy''
wie volgende week maandag
naar Pink Floyd in Nijmegen
buskaarten zijn bij Pinkpop te'
gen tot morgenmiddag 16 uur. j

" Vanavond is het 'kassa' inDe Kajuit teLandgraaf waar&
Heerlenserock & rollband Action In DC optreedt. De vijfmu#'
ei zijn rasechte AC/DC-epigonen die met een explosieve sho^een spetterend eerbetoon brengen aan de Australische haf"'
rockers, uiteraard mét de sologitarist in schooluniform. Actis\
In DC bestaat uit zanger Mario Vermulst, drummer Harfi\
'houthakker' Sznapka, bassist Jo Wetzels en de gitaristenPi_ t̂Hayden en Len Boom. De heavy-metalgroep Ten Force waT***
de boel vanavond op in Landgraaf. Entree vijfpiek, aanval* \
20 uur. . A

Oplossing van gisteren:
1. apekop; 2. karate; 3. alpino; 4. WJ5. letsel; 6. sonoor; 7. bolero; 8. elefl
groots.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. bovenbouw v.e. wagen; 4.
moerasvogel; 7. vis; 8. onvergelijkelijk; 10.
boomloot; 12. familielid; 13. kaart v.h.
kaartspel; 16. naschrift (afk. Latijn); 17.
lofdicht; 18. bijbeldeel (afk.); 19. laatste
letter v.h. Griekse alfabet; 20. maangestal-
te (afk.); 22. vlaktemaat; 23. motorschip
(afk.); 25. Nederlandse provincie; 28. alvo-
rens; 29. bijbelse naam; 30. beminde van
Zeus; 32. lang smal stuk; 33. ogenblik; 34.
zangstem.

Verticaal: 1. uitkering van bijzondere'!
2. tegenstander; 3. 1000 gram (afkJJmuzieknbot; 5. dwergbuffel op Celeb eJ
laguneachtige riviermonding; 7. wijKPj
iri dijkloos land; 9. genodigde; 11. ooj
dig; 14. vreemde munt; 15. telwoord'
stekelhuidig dier; 21. gil; 23. ansjovis*
ge vis; 24. vogel; 26. regelmaat; 27. h
31. hoewel; 32. dwarshout aan een f
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1 GOED ZIEN GOED OGEjf JHÉÉBM
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DE BRIL METKARAKTER
Een traditionele maar uiterst populaire bril die

past bij alles watje draagt. De favorieteklassieker voor
elke gelegenheid; stijlvol en met een "personal touch".

Altijd een fascinerend gezicht.

_L N^ l\\Ji I LIX MODEBR|LLEN + KONTAKTLENZEN Votk■■■^■HiliUlJUlU^H^^^H Promenade 60» Heerlen Tel 045-714821 V '
sagarmatha panda en de vakantievoerder
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Bobbejaanlandm FAMILY PARK

nodigt
yLimburgsDagblad

lezers uit
f en biedt in 1989

MMWmrm^*^m^*mMa^mmmaaWmraW4WMkmm^m^FmMM_jZA y w M m M m. \ \ F m w^F'SV'JIHII rl BJ Li rIJ
■W ■■fiM^w m^l^w 1 w I É\ \ J kil

op de entreeprijs.
■

*"'■" Bü- **z«< '■'»-'"l*;vMa^SÉ:-fe- j^Sr M »
WuuÉn^^JmßcV^^^ÊiC^l -mW ét-W-***■

WNfIU *4ü^ÜffSBßl B * &V^BM l 't*'** 4l^a^^w3g«3MMr -ï-^y &a»^ JL ?Hfc\„fifi* o L**'#**A

felflflf JHMfa'i tMmBB fit 'mWtW Ijifr*; '■■.*Ï>W& '.''^STK '
flflHfcflflfl' ..fo^-j fiM : eRL> ■■ Z^St^BHJ■r^jfij ■■■■nflT 'S i ":'' j^junflfll

MmSM'-maW MMW**^^ mWtm\ &.-*"_ *.^»lfiflß

■■BH IflkfiflßflUvwflHfMi PmBÉMwL^». I "J-ESflflMlÖÏtVk)
■fl^S fiW§fi«5JMC SjSSjj

Bi t ■W'Sjl ..v^««#* fez BiBS^PCr
J^PmMFi_s MmmW* E

Bobbejaanland is een echt
FAMILY PARK.

Wie met het hele gezin een dag
[ amusement zoekt, moet beslist naar

Bobbejaanland.

Daar is het
\ elke dag feest!

\r Am\ \W \r .afl Ea J

■«■■■JhHBW^ÉLJLHBBJLJi



Bobbejaanland
9 FAMILY PARN

BOBBEJAANLAND: meer dan 40 attrakties voorl
één enkel entreebiljet.

Naast de vele topattrakties als AIR-RACE,
CONDOR, SKY PEDALO, RAINBOW,

LOOPING STAR, WILDWATERBAAN is er nu \
een absolute wereldprimeur:

"THE REVOLUTION"

Wwkyf TFW\^É^f^tW-W\ T.'" rm\ t* M _f_M
MMv.mrt mwVmTAwWË£mwm immTWMmmmmmmm mmmWMmmw tmmU^ —mmmmMWmmmmmrimrt mxmWmm mmw :e .—u& g^M —_. ... r ê mwgMMMVAmMrn^mW ' F wMW Tfi IS—mmmmmtMmmMM — M mM—mm iI

■ JF—f/M mm 'M im i,. — ~ HlrZ-MMI I n f 1 mm*wSömmm\ ■ W . _Jrh XmWW M»
"WJHkLoP^^^IH mZ^^^^mumm mr^^^
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Natuurlijk moeten we een beetje opletten. Precies zoals in de "sport of de showbizz, moeten we ook in deze brache uitkijken
met het bezigen van superlatieven. Uitkijken dat we ook

morgen nog passende woorden vinden.
Nochtans....

Wat "Bobbejaanland" nu uit de hoge hoed tovert,
mag toch wel wereldklasse heten!

"The Revolution" - ontworpen door de Nederlandse firma ,
Veeoma - bestaat slechts twee maal ter wereld. Eèn in

"Opryland", Nashville-Tennessee, behorende tot de tien j
grootste attraktieparken van de Verenigde Staten.

Het tweede exemplaar staat in "Bobbejaanland", Lichtaart
Belgium.... "The Revolution" is gesitueerd in een enorme

overdekte - en donkere - hal, met een basisbreedte van 50 bij
50 meter, en 28 meter hoog. Binnenin vinden we twee

sekties: een kern en een uitwendige ring. Op de bodem en
in de nok van de kern werden twee reusachtige parabolische
filmschermen geïnstalleerd, met een diameter van 24 metef

elk. Op beide schermen worden simultaan
70mm-filmbeelden geprojecteerd. De sensatie wordt

ondersteund door stereofonische klankopnamen vanuit een
volledig gesynchroniseerd 16-kanalen systeem.

Met een futuristische "wagon-train" worden de bezoekers in
de aktie gekatapulteerd.

De trein klimt in een spiraalbeweging naar de top, om dan*
met 50 km per uur, weer omlaag te suizen. Langs kraters.

lawines en vallende ijspunten....

Een ervaring om nooit meer te vergeten.
En onmiddelijk weer in te schepen voor een nieuwe rit.
Een belangrijk facet van het gebeuren wordt natuurlijk

geleverd door de filmbeelden. Hiervoor werd beroep gedaan
op de produktiemaatschappij Greenberg in New Vork.
Met andere woorden: de speciale effectenmakers van

Steven Spielberg's Star-Wars.
"The Revolution" gaat definitief de verbeelding voorbij.

Dit wordt de sensatie van de jaren '90!

Show in Bobbejaanland
In Bobbejaanland is het steeds showtime.

Diverse theaters en podia. De shows zijn ook b')
het entreebiljet inbegrepen.

Kuieren in Bobbejaanland
In het Family Park is aandacht geschonken aa"

groen en wandelpaden, waar het heerlijk
kuieren is.

Het Family Park ligt in het Belgische Lichtaart bH
Turnhout en is gemakkelijk te bereiken.

\ VW NEDERLAND '
I

jLUXEMBOURG

’ 3,50 KORTING VOOR
UMBURGS DAGBLAD-LEZERS,

BON
OP vertoon van deze bon ontvangen maximaal

2 personen
60 BF (ca HFL 3,50) KORTING

op de entreeprijs van BF 380 in

! BOBBEJAANLAND
De bon is geldig tot 1 oktober 1989 en is niet combineerbaar

met andere kortingen.

! U



Veel Turken
verlaten
Bulgarije

30^PlA/KAPIKULE - Minstens■ -WO Bulgaren van Turkse af-
ttist zullen de komende wekenst/1 Urkije vertrekken. Inmiddels

dagelijks zon 3.000 vluch-
j, lnëen bij de Turkse grensplaats

het land binnen.
l2ftn a^Selopen weekeinde zijn
Se t?^ Paspoorten aan de Bulgaar-
aaZWken gegeven, terwijl 200.000
jv"Vragen nog in behandeling zijn.
Ve . uitreisvisa zouden onbeperkt
se lengbaar zijn, zodat de 'Bulgaar-
hu n?os''ms °P elk moment naarn oude vaderland' kunnen terug-
aut6n' Sofia beweert dat de Turkse
o oriteiten aan de grens de Bul-
n arse reisdocumenten in beslag
Hii?en> zodat de etnische Turken

1 meer terug kunnen.

Gorbatsjov weet
Fransen niet
te inspireren

jyftIJS - De Franse president
Mitterrand en de

president Mi-
naïl Gorbatsjov hebben zichsusteren tevreden uitgelaten

k er hun besprekingen. Toch
K?! 1 dit niet verhullen dat Gor-tsjovs bezoek aan Parijs in
"Z goede bedoelingen is blij-en steken.
'arm moment wist de door binnen-
in ?Se problemen geplaagde Sov-
van er e"n te s^aëen de narten
Vo?; e fransen te stelen, zoals hij
ty ge maand wel deed met de
geJjtduitsers. Een ontmoeting met
ren °^e Pai"iJzenaars verliep giste-
tr0 ülterst stroef. Matheid was ook
de e^bij een rommelig gesprek op
gr- met een
(VeP schrijvers en academici.
Per?en afsluitende gemeenschap-

e Persconferentie maakten
Sev ,atsJ°v en Mitterrand in ieder
j, al een positieve balans op. De
lijn *^se president verklaarde dat de
en ri° z^n uitgezet voor een goede

i
Urzame samenwerking tussen

bat? Jk en de Sovjetunie. Gor-
(va ze' datnet bezoek aan Parijs
rjg^aag maakt hij een uitstapje
bllr

r deRaad van Europa in Straats-
be-, aan al ziJn verwachtingen had

v0oDatsjov brak verder een lans
'utjr»een »nieuwe filosofische revo-
be e' als inleiding tot een nieuwe
g 0 Staving. Klassenstrijd en anta-
tijd Srne tussen staten zijn uit de
c 0 'bet gaat tegenwoordig om de
lUur °ntatie van de mens met de na~

Scholen te mild
voor spijbelaars

Van onze
correspondent

ROTTERDAM - Leer-
plichtambtenaren staan
machteloos tegenover
het groeiend schoolver-
zuim. Een van de rede-
nen daarvoor is het ge-
brek aan medewerking
van de schoolleiding.

De overheid moet dan
ook sancties instellen
tegen scholen, die zich
onvoldoende inspan-
nen om het spijbelpro-
bleem aan te pakken.
Bovendien moeten de
leerplichtambtenaren
uit hun isolement wor-
den gehaald.

Dat blijkt uit het onder-
zoek 'Verzorgen of ver-
volgen' van de Erasmus
universiteit in Rotter-
dam onder negen scho-
len. Onder leiding van
de onderwijssocioloog
prof. dr J. Leune is in
opdracht van het minis-
terie van Onderwijs be-
keken in hoeverre ge-
meenten toezien op de

naleving van de Leer-
plichtwet.
Leune: „De ambtenaar
zit in een netwerk van
instanties waarvan hij
afhankelijk is. Ouders,
Justitie, reclassering,
jeugdhulpverlening,
schoolbesturen en
schoolleiding moeten
meewerken. Dat ge-
beurt nu te weinig. Met

name de houding van
de schoolleiding ten
aanzien van lesverzuim
is van vitaal belang.
Sommige scholen ne-
men het spijbelen veel
te gemakkelijk. In de
toekomst moet er een
systeem komen waar-
door spijbelen veel be-
ter wordt geregistreerd.
Bovendien moeten die
scholen actiever wor-
den in het tegengaan
van lesverzuim".
Uit eerder onderzoek is
gebleken dat de spijbel-
problemen het meest
ernstig zijn in de grote
steden en dan met
name in het lager be-
roeps onderwijs (LBO).

Beroering
Het initiatief had tot hevige beroe-
ring geleid in de Likoed-gelederen.
Shamirs tegenstanders, met aan het
hoofd minister van handel en indu-
strie Ariel Sharon, zeiden te vrezen

dat de Palestijnse verkiezingen uit-
eindelijk zouden uitmonden in de
oprichtingvan een Palestijnse staat.
Vlak voor de cruciale stemming
maakten Shamir en Sharon elkaar
nog uit voor verrader. In deze ver-
bitterde atmosfeer werd in Israël
zelfs niet uitgesloten dat de bijeen-
komst van de top van deLikoed zou
uitlopen op een handgemeen.
Zover kwam het echter niet, door-
dat Shamir op het laatste moment
een geharnaste toespraak hield.
Daarin nam hij verscheidene door

EOD maakt
vliegtuigbom
onschadelijk

SCHIPHOL - De ontdekking van
een niet ontplofte Engelse vliegtuig-
bom uit de Tweede Wereldoorlog
heeft gistermiddag en -avond voor
een aanzienlijke verstoring van de
activiteitenop de luchthaven Schip-
hol gezorgd.

De bom, die om kwart over twaalf
tijdens graafwerkzaamheden in een
bouwput op het Schiphol-Centrum
letterlijk boven water kwam, kon
even na 22.00 uur door de EOD ter
plaatse onschadelijk worden ge-
maakt.
Uitgebreide veiligheidsmaatregelen
zijn aan de demontage vooraf ge-
gaan. „Eenredelijk snelle demonta-
ge, die goed is voorbereid en dievol-
gens plan is verlopen", zo zei kapi-
tein M.J. Huibers van deEOD na af-
loop van het karwei, dat door twee
van zijn medewerkers met de hand
moest worden uitgevoerd.
Daar een deel van de zich aan de
achterzijde van de bijna een meter
lange bom bevindende ontsteker
was afgebroken, kon voor de verwij-
dering ervan geen op afstand be-
dienbare apparatuur worden ge-
bruikt.

Hoewel het luchtverkeer geen mo-
ment stil heeft gelegen hebben toch
een dertigtal vluchten vertraging
opgelopen. Er zouden geen passa-
giers zijn geweest die door de veilig-
heidsmaatregelen hun vlucht heb-
ben gemist. De NS legde het trein-
verkeer stil en zette bussen in.

zijn rivalen gestelde voorwaarden
over.

binnen/buitenland

Kogel dreigt
voor Cubaanse
topofficieren

.Z*/ANA - Omdat ze zich inlieten
wet drugsmokkel, is de doodstrafseeist tegen enkele Cubaanse topof-
af' uren die bekend staan als trouweaanhangers van Fidel Castro. Onderen is (j e eX:generaai ArnaldoZ"a. tot januari jongstleden com-andant van de Cubaanse troepen-
hf>ïk in AnS°la. die banden zou
lnmuen met drugshandelarenin Co-«nbia, Mexico, Panama en de VS.
tuSen zeven andere verdachten is
vatSen de vijftien en dertig jaar ge-vangenisstrafgeëist.

ra ,gens minister van justitie gene-
(aa iZUan Escalona, de auditeuranklager) in het geruchtmakende
Ve 5?s datzondag in Havana begon,
f a|enen Ochoa en de zes andere

de kogel. Hij beschuldig-
Vj; zs,yan verraad, drugsmokkel en
lanri e daden tegen een buiten-
zou H 6 naÜe' De afêeloPen drie jaar
via nankzi J nen zon zes ton cocaïne
keld naar de VS z^n Sesmok-

Aa
drugschandaal, dat op 12 junin het licht kwam, is volgens di-

2aal^aten ln Havana zon serieuze~~ak dat Ochoa de doodstraf bijna
«ker wacht. Dat zou te maken heb-en .met het feit dat het leger en het

c lriisterie van binnenlandse zaken,
Zl de spionage- en de contraspiona-sedienst, door drughandelaren zijnëeinfiltreerd.

zou de Amerikaanse ge-
afflrïle dienst verwikkeld zijn in de
la t

're om naar wordt vermoed be-
kend materiaal tegen Cuba te ver-delen.

Betere informatie-uitwisseling NA VO- Warschaupact bepleit

Sovjetunie vergoedt
schade MiG-incident

BRUSSEL/DEN HAAG - Bel-
gië zal er in de NAVO op aan-
dringen dat er een betere uit-
wisseling van informatiekomt
tussen het westerse bondge-
nootschap en het Warschau-
pact. De Belgische minister
van buitenlandse zaken Eys-
kens verklaarde gisteren dat
lessen moeten worden getrok-
ken uit het incident met de
MiG-23, die dinsdag vanuit
Polen over West-Duitsland en
Nederland vloog en in België
nabij Kortrijk neerstortte. De
schade die daarbij werd aan-
gericht, zal door de Sovjetunie
worden vergoed.
Het al boven Polen door de piloot
verlaten gevechtsvliegtuig stortte 's
morgens om 10.37 uur neer, pas om-
streeks acht uur in de avond kwam
er een eerste bericht van het Soyj et-
agentschap Tass. Uit dit volgens de
Belgische bewindsman betreurens-
waardige incident moet de les wor-
den getrokken dat „de uitwisseling
van informatie tussen de twee
machtsblokken verbetering be-
hoeft".
De ambassadeur van de Sovjetunie
in België heeft Eyskens de verzeke-
ring gegeven dat de Sovjetunie alle
schade zal vergoeden die na het
neerstorten van het toestel is aange-
richt. Tijdens een onderhoud met
Eyskens heeft hij zijn spijt betuigd
over het incident en excuses aange-
boden. De nabestaanden van de 19-
-jarige jongen die bij het ongeluk
werd gedood, werden door de am-
bassadeur gecondoleerd. De Russi-
scheambassadeurs in Nederland en
West-Duitsland boden ook hun ex-
cuses aan de regeringen in Den
Haag en Bonn aan.
De Nederlandse regering aanvaardt
de aangeboden verontschuldigin-
gen, maar wenst wel nog op de
hoogte te worden gebracht van de
oorzaken van het incident. Ook wil
Nederland weten waarom de Sov-
jet-autoriteiten niet hebben gewaar-
schuwd alvorens de MiG-23 het Ne-
derlandse luchtruim binnenvloog.
De Sovjet-minister van defensie, Ja-
zov, sluit niet uit dat het ongeluk
met de onbemande straaljager te
wijten is aan een motorstoring. Een
onderzoekscommissie heeft met de
Belgische autoriteiten afgesproken
dat het in België de oorzaak van de
ramp zal bestuderen en de kwestie
van de schadevergoedingen bespre-
ken. Belgische militairen zijn giste-
ren begonnen met de berging van
het wrak.

De Belgische minister van binnen-
landse zaken Tobback zei gisteren
bedenkingen te hebben tegen mili-
taire luchtvaartactiviteiten boven
het dichtbevolkte West-Europa.
Voorzitter Spiegelenberg van de
Nederlandse vereniging Onze
Luchtmacht reageerde verbaasd op
de bedenkingen van de Belgische
bewindsman. „Tobback reageert
wat emotioneel op het incident van
dinsdag. Er zijn nog voldoende
vliegmogelijkneden boven West-
Europa te vinden, waar grote be-
bouwde oppervlakten kunnen wor-
den vermeden", aldus Spiegelen-
berg.

" De vroegere Sovjetrussische president en minister van buitenlandsezaken Andrej Gromyko
is gisteren tijdens een bescheiden plechtigheid ter aarde besteld op het Novodjevitsji-kerkhof in
Moskou. Zon 400 mensen woonden de begrafenis van Gromyko bij. Hij overleed zondag op 79-
-jarige leeftijd. Behalve de ongeveer 400 genodigden waren maar enkele tientallen mensen naar
de begraafplaats gekomen. Namens de partijtop sprak Vitali Vorotnïkov een korte grafrede uit.
Vorotnikov en Aleksandra Birjoekova waren de enige twee leden van het Politburo die aanwe-
zig waren bij de plechtigheid op hetkerkhof waar ook de vroegere partijleider Nikita Chroesjts-
jov,Anton Tsjechov en Nikolaj Gogol begraven liggen.

Israëlische premier doet concessies aan Likoed

Shamir krijgt steun van
partij voor vredesplan

TEL AVIV - De Israëlische Li-
koed-partij heeft gisteren haar
zegen gegeven aan het plan
van premier Yitzhak Shamir
verkiezingen te houden onder
de Palestijnen in de bezette ge-
bieden. Om ditresultaat te be-
reiken, moest Shamir conces-
sies doen aan de haviken in
zijn partij.

De premier beloofde dat hij nooit
zal onderhandelen met de Pales-
tijnse Bevrijdingsorganisatie PLO,
een onafhankelijke Palestijnse staat
zal toestaan of een eind zal maken
aan de joodse nederzettingenpoli-
tiek op de bezette Westelijke Jor-
daanoever en in de Gaza-strook.
Het gevolg van deze toezeggingen
was dat de 2600 leden van het Cen-
traal Comité van de Likoed met
overweldigende meerderheid in-
stemden met Shamirs verkiezings-
plan.

Applaus
De beloften van de premier werden
met ovationeel applaus en gezang
begroet. Maar waarnemers wezen
erop dat door Shamirs handreiking
aan zijn tegenstanders het verkie-
zingsplan onaanvaardbaar kan zijn
geworden voor de Verenigde Sta-
ten, de Arabische landen en de Pa-
lestijnen.
Dank zij de aanvaarding van de re-
soluties is de Likoed er in geslaagd
de eenheid te bewaren. En passant
bevestigde Shamir zijn leiderschap.
Anderzijds kan de uitkomstvan het
debat nu een crisis veroorzaken in
de relatie met de Arbeiderspartij,
Likoeds coalitiepartner.

Van Houwelingen wil
deel tanks vernieuwen

DEN HAAG - Staatssecretaris Van
Houwelingen van defensie wil 342
van de 468 Leopard 1-V gevecht-
stanks moderniseren. Hij schrijft dit
in een gisteren verstuurde brief aan
de Tweede Kamer. De overige 126
Leopards wil Van Houwelingen in
de huidige staat houden. Over hel
eventuele afstoten van deze tanks
moet later een besluit vallen.

De modernisering van 342 Leopard-
tanks betekent dat zij groot onder-
houd ondergaan, een nieuw hydrau-
lisch systeem krijgen en dat een

vuurleidingssysteem met een zoge-
heten geïntegreerd warmtebeeld
wordt aangebracht. Daarmee zullen
detanks in hoge mate overeenstem-
men met deLeopards in de Bonds-
republiek. Met de modernisering is
een bedrag van ruim 900 miljoen
gulden gemoeid.
Bij de plannen voor de modernise-
ring houdt de staatssecretaris reke-
ning met de vermindering van de
reële groei van het defensiebudget.
Bovendien, zo stelt Van Houwelin-
gen, dient rekening gehouden te
worden met de uitkomst van be-
sprekingen over wapenbeheersing
die NAVO en Warschaupact in We-
nen voeren.

Discussie
De Weense onderhandelingspart-
ners zijn het eens over een weder-
zijds plafond van 20.000 tanks in
Europa. Hoe binnen de landen van
de NAVO de vermindering moet
worden verdeeld, is nog onderwerp
van discussie. Daarom acht Van
Houwelingen een besluit over ver-
mindering van het aantal Neder-
landse tanks „nu nog niet noodza-
kelijk en gewenst".

Zonder modernisering zou de Leo-
pard-1 in 1995 aan vervanging toe
zijn. Volgens Van Houwelingen is
echter op dat moment nog geen ge-
neratie nieuwe tanks beschikbaar.
Na het grote onderhoud moeten de
Leopards-1 ten minste tot 2005 mee-
kunnen, zo schrijft de staatssecreta-
ris.

Weer ongeluk bij
NS-evenement

Van onze correspondent

UTRECHT- Een 11-jarig meisje uit
Waalwijk is gistermiddag gewond
geraakt, toen een multiplex decor-
stuk omwaaide op het evenement
'Treinen door de tijd' van de Neder-
landse Spoorwegen in Utrecht. Het
kind liep een hersenschudding, ver-
wondingen aan het gezicht, kneu-
zingen en schaafwonden op. Het
meisje kon na behandeling in het
Academisch Ziekenhuis met haar
ouders mee naar huis.

Het is voor de tweede maal dat er
een ongeluk gebeurt op 'Treinen
door de tijd', de jubileummanifesta-
tievan de NS op het terrein van de
Jaarbeurs. Op woensdag 21 juni
overleed een 6-jarig Utrechts jon-
getje en raakten drie mensen ge-
wond, van wie een ernstig, nadat
een klimwand op hen terecht
kwam. Deze wand was niet veran-
kerd.

Vorige week werd het evenement
heropend, nadat er volgens de NS
alle voorzorgsmaatregelen waren
genomen om verdere ongevallen te
voorkomen.

De Vries (CDA)
waarschuwt Kok
NUNSPEET - CDA-fractievoorzit-
ter De Vries heeftPvdA-lijsttrekker
Kok gisteren gewaarschuwd zich
door het PvdA-congres niet te laten
verleiden tot nog meer beloften.

„Als dat gebeurt, is dat geen goed
voorteken voor een kabinet waar-
van de Partij van de Arbeid deel uit-
maakt", zei De Vries tijdens een
CDA-bijeenkomst in Putten.
Een kabinet van CDA en PvdA zou
volgens De Vries al gauw bol komen
te staan van de spanning. Het CDA
zou daarbij in de rol gedrukt wor-
den van de grote spelbederver die
allerlei leuke dingen voor de men-
sen niet wil laten doorgaan. „Het
CDA heeft de waarschuwingen van
de WD echt niet nodig om te besef-
fen dat dit geen aantrekkelijke rol

puntuit
Staking

De derde 24*uurstaking van
Britse spoorwegarbeiders is
gisteren met name in Londen
opnieuw uitgelopen op een
enorme verkeerschaos. Behal-
ve de intercity-treinen reden
ook de treinen tussen het cen-
trum en de voorsteden niet en
evenmin de metro. Een groot
deelvan debussenreed wel na-
dat werkgevers en vakbonden
het dinsdagavond eens waren
geworden over de loonsverho-
gingen. De vakbond van spoor-
wegpersoneel NUR heeft voor
de komende weken nog twee
stakingen aangekondigd.

Staking (2)
In Peru hebben dinsdag bijna
500.000 werknemers in zowel
de openbare als in de privé-sec-
tor niet gewerkt uit onvrede
over hun salaris. Dit is verno-
men in vakbondskringen. Een
zegsman zei dat ongeveer
12.000 artsen van openbare zie-
kenhuizen aankondigden dat
zij de minst bedeelden gratis
zullen helpen gedurende hun
actie. De artsen legden al 36 da-
gen geleden het werk neer. Ver-
der begonnen dinsdag onge-
veer 250.000 werknemers in het
publieke onderwijs een 24-
-uursstaking en ging de staking
van zon 200.000 bouwarbeiders
gisteren haar tweede dag in.

Verlies
In Mexico heeft de regerende
Institutionele Revolutionaire
Partij (PRI) toegegeven dat zij
de verkiezingen voor de gou-
verneurszetel in de staat Baja
California heeft verloren. Luis
Donaldo Colosio, de voorzitter
van het nationaal partijbestuur
van de PRI, zei dat de verkie-
zingen zijn gewonnen door de
grootste oppositiepartij, de Na-
tionale Actiepartij (PAN). Daar-
mee komt voor het eerst in zes-
tig jaareen gouverneurspost in
handen van de oppositie.

Eieren
Inspecteurs van het Britse mi-
nisterie van Landbouw hebben
vastgesteld dat duizenden uit
Nederland en Frankrijk afkom-
stige eieren, die in Birmingham
te koop waren aangeboden, on-
geschikt waren voor consump-
tie. Meer dan de helft van de in
totaal 7.000 eieren had een ge-
broken schaal of misvormde
dooier. De eieren hadden kun-
nen leiden tot vergiftiging met
de Salmonella-bacterie, het-
geen bij kinderen, oude men-
sen en zieken de dood tot ge-
volg kan hebben.

Privé-grond
Litouwse boeren mogen voort-
aan beschikken over een stuk
privé-grond van ten hoogste 50
hectare bewerken. Dit staat in
een wet op de privé-landbouw
die de Opperste Sovjet van Li-
touwen heeft aangenomen, al-
dus het Sovjetpersbureau
TASS gisteren.

Westerschelde
De regeringen van België en
Nederland zijn nog geen stap
verder gekomen in hun overleg
over verbinding van de oevers
van de Westerschelde. Minister
Smit en haar Belgische collega
Sauwens hebben alleen over-
eenstemming bereikt over de
diepteligging van een eventule
tunnel onder de zee-arm. België
blijft vooralsnog tegen de bouw
van een brug over de Wester-
schelde.

Geschorst
Kardinaal James Hickey, aarts-
bisschop van Washington,
heeft de zwarte priester George
Stallings geschorst wegens
diens 'daad van ongehoorza^n-
heid'. Tegen de uitdrukkelijke
wil van Hickey heeft Stallings
afgelopen zondag een zwarte
Afro-Amerikaanse parochie ge-
sticht om tegemoet te komen
aan de nodenvan zwartekatho-
lieken.

Aanslag
In de Colombiaanse stad Me-
dellin zijn zes mensen gedood
bij een aanslag met een bomau-
to. Onder hen was de gouver-
neur van de provincie Antio-
quia. Dit heeft de Colombiaan-
se politie meegedeeld.

Regenwouden
Groot-Brittannië gaat Brazilië
helpen bij de bescherming van
zijn regenwouden. Dit heeft de
Britse minister voor overzeese
ontwikkeling, Christopher Pat-
ten, verklaard. Het Zuidameri-
kaanse land heeft eenderde van
de regenwouden in de wereld
binnen zijn grenzen.

Cocaïne
Een Surinamer en twee Neder-
landers zijn in Frankrijk in
staat van beschuldiging gesteld
wegens het bezit van bijna een
kilogram cocaïne met een ge-
schatte straatwaarde van ruim
300.000 gulden, zo is woensdag
uit welingelichte Franse bron
vernomen. Het drietal werd op
de Parij se luchthaven Orly aan-
gehouden.
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BLAUPUNKT CR-8010 BMM matische witbalansmstelling en Nieuwe beeldchip met 420.000 Ml H UüVI i___^ >VIDEOMOVIE elektronische viewfinder. Ge- pixels voor een hoog oplossend I _\\^m\\ -\W -Êw SÏZIIISBü
Portable camerarecorder die wicht slechts 1,65 kg inkl. accu vermogen en scherp gestoken I mmW WM B 1VftTi*f^^*^^^^^ ■ ij
werkt volgens de Bmm we- en cassette. Wordt kompleet ge- beeld. «| fl .j.'^ | i^^^—^—-_ -reldstandaard. Vernieuwde en leverd met de volgende acces- «am-J iJiJiJ I^^ M m^ fl AwW TiiiiPPrrnMPan-o 'ill^^^A^^'uiterst gevoelige CCD opname- soires: lichtnetadapter/accula- -*yw>-***** w M M M If M «RcnMAi mMDMTcn /■MTwmmrwtniP.^il:\
chip. geschikt voor minimaal 8 der, accu, schoudernem, AV- t Wmtm-^ \ÈW B dp T,? k , .ullin. ull. B,. c ~ „ , _, j
Lux Ob,ekt,ef met 6x motor- adapter en antennekabel. Kleur SONY m.^H^^ f ▼ B k°^ L ïï ,

tcd
kleur 4 vr^ slots serelepoj ■zoom, makro-stand en autofo- zwart. -^ BS ▼ bouwdrond de NEC(Intel 8088 PERSONAL COMPUTER parallete poort AT layout to*

me Perfakt «hktaanri h»H en yicofr- dJtü»^^ —^^^^ -». compatible)microprocessor met Compatible personal computer senbord, real time clo*
*» mo.inn Zr i knnnen

A*W'" JiSßSrfißßfr fek. -4Mmmm\\ B^ een kloksnelheid van 4,77,7,15 met 16 bits microprocessor, MS/DOS 3,30 en GW Basic. Nu :AAAA ITOIUÉBSSI'' .^B l^^^^^W l^^^^^k. en 9-54 MHz-Slandaars640 Kb 8088-2 met een klokfrequentie inkl. gratis Philips BM 7513n» ■fZSS^S 2999 *lj9sP^^ A ElBIlW^ interngeheugentzerowaitesta- van4,77enBMHz76BKbRAM nitor
M p —y mMmjmMMmm^mM'MMam) Mm te), 5 langeslotswaarvan er 4be- intern geheugen, 1x720Kb 3V? J_ü_frl.

NOG ENKELE VOORBEELDEN SONY CCD-VBB CAMERARE- M schikbaar zijn. Real time clock/ inch floppydisk, en een 20 Mb -w;'o' _
cuiDDuir>Knuu«ro,"i«""^*, «m-94QQ CORDER _m\r m\ fl k^^kW kalender, microsoft compatible harddisk, videokaart met MGA, vQQ*ISHARP VLC 650 VHS-CBxmotorzoom + koffer_3sB6r- 2499 E enV,deo8 camcorder met een MIW _mV fl M_MW mouse interface, seriële poort, Hercules. CGA en Plantronies -tVO^Jml
GRUNDIGVSC4OVHS-C6xmotorzoom,loLux 2299 gewicht van slechts 0,9 kg, M^ _m%%W-m\\ m W 0flat screenmonitor, kompleetmet unr cuuci c unnBRPPInru
BLAUPUNKT CR 5000 VHS-C 6x motorzoom _jU99^2999 éPy_P\_-\_p\ _^_W _^_W_^_B Jk W\\WM-J^^A*m_^_^_^_*Ê_W^ voet. De Tulip PC Compact 2,s »UÜ cnnELC VUUtIOCtLUtN
cniuv rrnc «n omm r «", e„«a, im">fl ■aia»-94QQ «»«^-

"% aWW a^LW-^Lm m\mmm\ mr^^^** Wk*- mmm^^^^ stil en kan zowel horizontaal als ATARIS2O STmgeb. floppy, 720Kb, mod. en muis JJ9T- 10''SONY CCDF33O 8 mm, 6xzoom, super impose_j336T:*<Wa &A\ffiT.%mJ mj mj mj _mmmw AmmmW mW' l^k. -i"u„.„. „,^„„ ,*tA
nlL«nu,(.UM»uli(«

, al «OO AW BtW^ , W^T vertikaal geplaatst worden. ATARlMEGAST,4MbßAM,inkl.montor.^^jtó9er-4198
PANASONIC MC 10VHS-C6xmotorzoom,8 koppen 3699 In vernieuwdebehuizing. ......„_ AUir . cnn ~. „^1949

s-___> V Mmrm-Wmr COMMODORE AMIGA 500 mgeb drive + muis .MWT-U'"|j(r^^W WttHfFttT^^^m P^^BWjJ COMMODORE PC 10-1112x360,640 Kb + monitor «2496? 1998
I^J^^J U^^^Jl fl afl M m\\mmW Am-. J OAQQ LASER 386,20 MHZ, 2Mb intern +40MB HD^J4SOO:-950Ö

SONY I _\W M \\^_^_W _^_\ 1111111^ Mm__ fc T" %^O PHILIPS NMSB2Bovideoeditmg MSXcomputer^aTOTT-1999
>SSSHSft9\ | I I Stereo fl SAMSUNG PC, 2x360 Kb, 640Kb interne monitor_JB99T-2299
ff )|1 fl fl 4\+^^o^^ m TULIP PC COMPACT 2HD TULIP AT 386 SXI6 MHz, 40 Mb + monitor 042457-8498Hl H » -^^. __^_\W^ m Idem maar dan met 1x360 Kb, Tl niDl,vmuDi(>Tooccv .n.iL. .«^. 70Q8'31 ■ fl W -mmmW \_^r fl een 20 Mb harddisk (origineel). TULIP SX COMPACT 386 SX processor, 40 Mb_BB49r-799

\W_M\y ___\^T fl STAR NB 241024 naald printer, zeer degelijk J925< 99s
l^fe=^^Bj| \\^mW A-XmmT ,-mW^ fl SAMSUNG CD 1453 EGA monitor en wonderkaarUWJ? 1795

g^ *! WM fl ■ M QOQQ EPSON/APEX LXBOO printer, 9 naalds m? 599
ARISTONA 37 XE 1022

l" B " fl fJ fl A_\W fl OfcÏ7O TULIP COMPACT 220 Mb, 1,2 Mb floppy _^_686«- 4995PoSemonïS beeld(4pag,geheugen).Draad- m MPortable monitoriook kieurente MON|TOn.LOOK KLEUREN- loze afstandsbediening waarbij \W fM mWAf kWevisie me een 37 cm beeldbuis TELEV|S|E vrywel alle functies via het beeld- W__ ■"(( XS^^^77?9flßflßHHH!ijßijlJllll^dLZafstóndsbedl'nl" Voorzien van deSonyßlack-tnni- scherm worden getoond. In an- 4fl |LLjP£^m^m I'"°^ .._,^^Maraaaiozeatstanasoeaienng.in lron f|at square 54 cm bee|dbuis traciet/zwart uitgevoerd. B^ jflfl _& £ m pfeï^|M|rw\r^^T^ 96n (51 cm effekt,ef). met een haar- fll «QNY SONY ' -m\\\\m\ m(bxhxd):37x34x37cm. scherpe beeldweergave. Sythe- lil J._ ~.-. 7z~ZJ, |i:;!i||PC/
C é^ sizer tuner met 3(^x voorkeuze. ' _

-^ -^ B ■ BJSlfl !lp:^||i|r -
__u_-? J3■ %-¥ DecomPUler9esluufC)eleleleksl If^ClCf v' >-0*"'" geeft een uiterst rustig en scherp m%t +-9 +mJ ___^_^_WÊ_W_\ __-ZL-m-BWfl fe^ta ZL^^ i^^^^^ SONYCFD-64 CD PORTABLE SONY ICF-1 FM RADIO stuk voor stuk een prima orf-
CASIO=ssBS!SSSS*^ NOG ENKELE VOORBEELDEN WA B Stereo radio/cassetterecorder Handige FM ontvangstmet een vangstkwaliteit.

Qi- JVC Cl4O 36 cm, 30Kanalen metafst bediening 599 _^_^_^M m^MA. met CD-speler voorzien van di- sportieve vormgeving. Ideaal -^
_

Q(--11 ~.,„„,. rf
, , -w ,„„, <nft„ 1/1Q m^-t-UMMMwWm P^^2 B verse zoek-en herhaalfuncties. voor op't strand, detennisbaan ZJ/■«'*'ITC 700 31 cm, zwart/wit portable ook 12 Volt 409T-149 flßß^ Hetcassettedeckkan synchroon of voetbalveld. ICF-'s hebben ifc^T

SHARP CV 3704 37 cm beeldbuis, 36voorkeurzenders_ 499 __^_MÊ_M P^^^^^^__ dupliceren vanaf de CD-speler. _u„ mc n .... „ 70mmm\\\wmz, ■BH». poh,a mot pm ctoron Qn ay PHILIPS 0 6200 portabee cassetterecorder 98^ ''GRUNDIG T5l-340 TXT. 51 cm afstandsbediening J«9T-1099 "l'^^^^É B Radio met FM stereo en AM, ~\" »D,CTnuAM« mc « Z, ' icoo BP^^ 888 ■ speelt zowel op batterijen alsop SONY CFS 201 radio cassette recorder mr- H»
CASIO TVSOO LCD MINI TV/ ARISTONA 63 XE 5725 63 cm flat square JO»:- S»» ' lichtnet, 2 groteluidsprekersvoor SONY CFS 930 V sportsradio cassetterecorder^^- 249
MONITOR BLAUPUNKT IS 63-28 VT63 cm, stereo itt3T-1749 een perfekt geluid.Kleur zwart. „„„,..„..„, , , .. „. . '
imu»,m ß/",^hmU „.«» ▲ .^fl^k. .^^^ i^^_ k ■ .^^k. .^^^ PHlLlPSDBo9Btandemsoundmachme.FMsereo_Jos? '''LCD kleuren TV met een beeld- PANASONIC TXI9BB 63cm, stereo, TXT J699T-1499 l^^^ A^^ f %^e^ W^ Ïm. a^^\.P" A^^\ /m Jm é*\ eiußiiwvrwmv»

, , , ~IZ 139scherm van 5 cm. Ideaal voor ti|- -Ull .„m. irr M
, ,

1700 m#% #1 # #^ I IV I#^ ml M ZLZI.CI SHARP WQT 352 dubbing set, zeer goed geluid JB*;- &\
densvoe.ballen,,ndeau,o,opva- PHILIPS 5795 VT 63 cm, kompleet toestel 1799 |/\ /h"! f ï\JI 11~l -■ -599? TELEFUNKENHP^dubbmgse.me.loseboxen.J»;. 299
kante en alsmonitorop de video- BLAUPUNKT CS 82-78 VT 85 cm grootbeeld 3999 >IBI\ # V__^ V -mTW V^ 7Camera QQ PANASONIC TX 3370 zeer luxe grootbeeld 4399 \\mmWm %■ MikaV^ ■ V^ml I^l r/^^^WHiW«Bßß«^^^^^^^^^^^^^^^^*TW*# ITT 3548 63 cm monitoriook .1*967-1349 K /j BJ 55^^^

9)BLAUPUNKT Metleesp&l MetLCD scherm l^j^^fl BénÉtaiMÉH Hfl l^^^fl BhMMdUÉBÉIHIM I^BBHI l\ \ ii^^ " I
ÉRBBBBBBlij^^^^^^r ciyQflß^^Bsa w^tts^^B fjosf^m inter audio/bosexl 1000 jl fl 1^ I|S^^ fi^^ Br>Cf ONKV^ri.._ 2— -^fl fIPB 1 m^~ luidsprekerbox J Bk i I

BLAUPUNKT RTV-520 VIDEO- name Euro-AV aansluiting. Vele RECORDER T BSMW belastbaarheid van 10-80 Watt, « SONY WMB 602 JUBILEUM denvoor een perfekt basgeM*
RECORDER automatische funkties en voor- JVCmetzeer eenvoudigebedie- i^ca=g MM s^^g^m-mWi-m V* *^ 2-weg systeem, QQ jlffü MODEL Inkl. hoofdtelefoon en nemchp-
HQ videorecorder met infrarood bereid voor VPS. Inklusief draad- ning.VHSlndexSearchsysteem ONKYOTXZ 850 TUNER/ JAMOD-150POWER LUID- B^B^^ 199^" W%/ BÉi Super walkman metautoreverse, - _*\/\
afstandsbediening en streepje- loze afstandsbediening en bar- die snel het begin opzoekt van VERSTERKER mogelijkheden, sluimerschake- SPREKERS unr PUI/PI P 1/nnRRFFInPU lefl SÏÜÉ Dolby B ruisonderdrukking, een T CIM
xode-programmenng. Hyper- code pen. Uitvoering antraciet, een opname, HQ beeldkwaliteit, Krachtige versterker van 2x75 ling via de afstandsbediening, Basreflexsysteem, 3-weg, hoorn NUu tHKcLt VUUnttttLUtN LJ BB megabass systeem met 3 stan- 249t- mm. *mw mf
banmd tuner met 56 voorkeur- Afm. (bxhxd): 38x8,2x34 cm. programmering van 48 voor- Watt met dynamic BASS expan- _**__**__**_ tweeter, 150-200"Watt, Overbe- ELIPSON 1401 gemakkelijk plaatsbaar .886? 699 fIÉB|H unr PUlfPl P l/ntIRRPPI nPUzenders, timer voor 4 program- _fmm,_m\._m\. keurzenders mogelijk. Afstands- der. 20 voorkeurzenders, 6 in- Cl Cl Cf lastmgs-beveiliging, wielen. JAMOSUBWOOFERsubwoofermet2speakers__J>69r- 499 Ijl^BiÜÜiiM nuu EltnELt VUUnßttLUtn
ma's in 31 dagen, Super-OTR QQQ bediening metLCD display, gangen, waaronder videokopieer %/ %J %J OAA ELIPSON COLLONNE wit slank model J»e- 799 /j^ AIWA HBPC 202 top walkman met Dolby Ben C 2M? 24»
toets voor snel instellen van op- i4s^ M* *J ** QQQ *«fiENKELEVOORBEELDEN .349- -dX)\j BNS-245 concert line, 2-weg syS.eemll__Z^- 349 ___/& GRUND.G BEATBOY 55 leuke walkman, zeer solide_^, 39
NOGENKELE VOORBEELDEN 1399? WW^ DENON DRA-35 topklasse, 2x40 Watt digitaletuner_J»Br 698 _BOS£^ BOSE 601 volgens DDR principe LB .U9BT-999 KENWOOD CDF 5 wakman met oplaadbare batterijen^B9r- 34»
SHARP VCAIOS 60 kanalen, tuner met afst.bedienmg 899 YAMAHA RX-300 digitale uitlezing, 2x33 Watt JÖ9< 599 WAWjt~~_ZTZZ2 JAMOD-80 3-weg systeem 110 Watt 199 GRUNDIG CITY BOY 10 SONY WMB 47 walkman automatic reverse, zwart_446T- 12»
BLAUPUNKT RTV 560 3 videokoppen JS69T-1099 AKAI AAV-205 receiver, 2x65 Watt, surround JJ98r599 B4|fi|^ jljjM JAMOMAGIC 14 3-weqqesloten 140Watt_ _i49rr 249 WALKMANRADIO SONY WMBF 52 sportswalkman, spatwaterdicht J69r- 149
MARANTZMV 685 Hifi stereo, audio dubbing, 8 uur i»99T-1549 ■n»| WÈËÉ JVC RX-222 2x35 Watt + afstandsbediening J»9<599 [f utruiT ucDcn %», mn 190 Watt u*- 49Q r?,,edlt card siere°radl° mcl AIWA HSJ 4150 autoreverse walkman, FM en AM_J449?369sjßw*sg^j -. Lg^B^g^flimy maunai Mor-ou o-weg, iuu-i^u wdii -Q*ru\ m tjj FMstereoenMG LED stereo in- ooflPANASONIC NVD 80 topklasse, veel mogelijkheden 4665:-1999 r/^^HfflP^^^H BOSE 301 LUIDSPREKERS KEF C 7510-100 Watt, 3-weg systeem 799 dikat.e, inklusief stereo oortele- AIWA HST 37 autoreverse walkman met radio, FM_J4^ 2/»
BLAUPUNKT RTV 900 perfekte beeldlas JJ798?2199 ARISTONA 86SB1 VHS |l( /jfl fl/Z/i'/^tSfl s-Werelds meest gekochte ELIPSON 1404 topklasse luidsprekerLB 3499T-1999 foon en nemkl|P- SANYO MGR 84 walkman met radio automaticreverseJ69^ 14*
i , I|MM—fck VIDEORECORDER kompakte luidspreker.Direct re- _ SCOTTLUISPREKERS Gewicht ca. 100gr. SONY WMBF 448walkman met FM, stereoen AM_-M9T- 129

HUIH^ Opname/weergaveduur 4 uur. mii^S_{^_^___^_^_________^^_l__l_m «eeting systeem. Perfekte stereo K^i_M_^m_m Luidsprekerbox met een vermo- *_% £% SONY WMBF 58 sportswalkman metFM en AM 269? 229HEBEBgSggIBBII " ,'T II Digitale uitlezing van program- m.'Mm iißßiaßtsJ geluidsweergave muw hele ka- voor nIBItII oen van 40 Watt oroot frekwen- ca- -S^f c"n,.«n,Jllu ." -^ cQ9@^P—Pt '' '
feS £e£S'z?urt?ïanna JMBB^iI^^IBBIIBI mer. Uitvoering noten. r/e |g SS aan te sluïn oplvele **' °^ SONYDlsoDlSCMANsuperkomp,d,scman,4oogrJB9r- 59»
len, inklusief S-kanalenen hyper- MARANTZ ST 35 DIGITALE keurzenders op FM en Bop AM, QT'T kamer ssl fIP» V/^M^^I^VBHSHVVVM^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^SONY SL-V 801 DIGITALE 8programma's binnenl jaar.In- band. Automatische afstemming TUNER hoge selectiviteiten lage vervor- %fóT %\_\ f 9W^^^^ j^ |(( / j^BlwfFT/T/^fl I^*^VIDEORECORDER (afgebeeld) kl. IR afstandsbediening. Zwarte op 48 voorkeuzezenders. Uitv. Kwarts synthesizer tuner voor mingscijfers, -^ l-to. -^ Zi<\ I^^BhAéÉÉml fl S sSB i'HIFI stereo VHS videorecorder uitvoering. Afmetingen(bxhxd): zwart. Afmetmgen(bxhxd): perfekte afstemming, laag ruis- QQQ f/ t^ZT ■^^^"tT1met een digitaal beeldgeheu- 43.5x9,2x37,7 cm. 42x8,5x35cm. niveau, geheugenvoor 16voor- 348^ O %/%/ lü/ jfl flfr'J^fjTsfl nrofoo^^^^ JËr= 1)

gen, waardoor het beeld "bevro- OfiQft-r ■fe^J^■^^■^^i^^B </\^mW_tmmW>' fï= At'*\
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Oproep Stichting van de Arbeid vond breed gehoor

'Helen van pensioenbreuk
indrukwekkende operatie'
JEN HAAG - De Stichtingvan de Arbeid vindt dat er in
Uttele jaren een indrukwek-

kende respons is gegeven aan
ï^ar oproep van 25 oktober
;_ 5 om op vrijwillige basis

te treffen om pen-
loenverlies bij veranderingan baan of werkloosheid te

Op 1 juli waren er
lrcuits van pensioenfondsen

waarbinnen waarde-
verdracht van pensioenaan-
Praken mogelijk is en waar-
*- 2,2 tot 2,3 miljoen deelne-mers gebruik kunnen maken,

erder is het aantal pensioen-
j,egelingen met andere, moge-Jkheden om pensioenbreuk

r
e voorkomen, zoals indexe-
lng van 'slapende' pensioe-

naanspraken of voortzetting
Z*n pensioenopbouw bij

erkloosheid toegenomen.

tic gisteren verschenen evalua-
l9ft^an et e^ect van e oproep van
bp h

r°ept de Stichting van de Ar-
ia de pensioenfondsen op die nog

0 er» enkele aanbeveling hebben
Z^genomen (met 232 duizendelnemers) dit met spoed te doen.

De stichting laat zich overigens niet
uit over het verschijnsel dat vele
reeds ingetreden pensioenbreuken
door de recent geopende mogelijk-
heden tot waarde-overdracht niet
geheeld worden.

'Mogelijkheid'
De Stichting van de Arbeid gaat af
op een inventarisatie van de Pen-
sioenkamer van bestaande pen-
sioenregelingen. In oktober 1985
hadden 790.000 Nederlanders de
mogelijkheid om hun ingelegde
pensioengeld bij verandering van
werkkring mee te nemen, nu zijn
dat er bijna 2,3 miljoen, zo conclu-
deert de Pensioenkamer. Het gaat
om een 'mogelijkheid. Het oude
pensioenfonds staat het toe, maar
het hangt ervan af of het nieuwe be-
reid is de pensioenerfenis te aan-
vaarden.

De Pensioenkamer signaleert dat
eindloonregelingen volgens het
dienstjarensysteem met vaste inde-
xering een grote vlucht hebben ge-
nomen de afgelopen jaren. Die vaste
indexatie houdt in dat slapende
pensioenaanspraken bij het pen-
sioenfonds van de voormalige werk-
gever worden verhoogd volgens een
vaste norm, zoals salarisontwikke-
lin£. Het aantal deelnemers met die

waarborg is de afgelopen drie jaar
toegenomen van anderhalf miljoen
tot 1,8 miljoen.

Waarde-overdracht
Die groep wordt in overgrote meer-
derheid (twee miljoen deelnemers)
ook in staat gesteld de pensioen-
breuk op te vangen door waarde-
overdracht bij verandering van
baan. Bij een eindloonregeling met
het levensjarensysteem (het nieuwe
pensioenfonds vangt de pensioen-
breuk gedeeltelijk op) is maar wei-
nig sprake van indexering van sla-
pende pensioenaanspraken. Daar-
entegen kan over het algemeen wel
gebruik worden gemaakt van waar-
de-overdracht.
In totaal gaat het bij dit pensioen-
systeem om 590.000 deelnemers,
van wie er 493.000 hun ingelegde
pensioengeld kunnen mee verhui-
zen naar het fonds van de nieuwe
werkgever.

Verantwoordelijk
Het verblijf van Bush in 's-Gra-
venhage betekent automatisch
dat de Haagse politie als eerste
verantwoordelijk is voor de vei-
ligheid van een van de belang-
rijkste wereldleiders. Nu is de
Haagse politie wel wat gewend.
De gemeente wordt met regel-
maat bezocht door regeringslei-
ders en het korps beschikt dan
ook over een groot aantal des-
kundigen op het gebied van per-

soonsbeveiliging. Zij hebben een
speciale training ondergaan om
de veiligheidsrisico's bij bezoek
van mensen als Bush tot een mi-
nimum te beperken.

De grootste beveiligingsoperatie
waarmee de Haagse politie tot
dusver was opgezadeld, was in
1986 toen Nederland het voorzit-
terschap van de Europese Ge-
meenschap bekleedde en alle
EG-regeringsleiders voor een
conferentie in Den Haag bijeen-
kwamen. Maar de beveiliging
van Bush vergt meer inspanning
van het Haagse korps. Voor de
duur van het bezoek van de
Amerikaanse president zijn veel
verloven ingetrokken. Een groot
deel van het korps, totaal ruim
2200 mensen, zal worden ingezet.

Plan
In de voorbereidingsfase is uit-
voerig overleg gevoerd met func-
tionarissen van de Amerikaanse
ambassade over de veiligheids-
maatregelen, die getroffen moe-
ten worden. Er wordt weliswaar
goed geluisterd naar de wensen
van de Amerikaanse veiligheids-

experts, maar uiteindelijk is het
de Haagse politie die het plan op-
stelt. „Er worden compromissen
gesloten, niet alle wensen zijn
uitvoerbaar," wordt bij de politie
gezegd. „Maar daarvoor bestaat
begrip. De Amerikanen weten
dat ze hier te gast zijn."

De Haagse politie is tijdens de
voorbereiding belast met het
nauwkeurig controleren van de
plaatsen, die Bush tijdens zijn
bezoek aan doet. Bush zal over-
nachten in het goed te beveiligen
paleis Noordeinde. De president
wordt gereden in een gepantser-
de auto die vanuit de Verenigde
Staten is overgevlogen. Speciale
aandacht besteedt de Haagse po-
litie aan het parkeer- en ver-
keersvrij makenvan deroute die
de president zal afleggen. Van
andere politiekorpsen worden
hekken geleend om wegen af te
zetten.

Het veiligheidsplan van de Haag-
se politie wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de hoofdofficier
van justitie en uiteindelijk vast-
gesteld in het driehoeksoverleg
van burgemeester, korpschef en

officier van justitie. Het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken
wordt daarvan op de hoogte ge-
houden, maar draagt formeel
geen verantwoordelijkheid. Wel
wordt de politie gevraagd en on-
gevraagd voorzien van adviezen
van de ministeries van Binnen-
landse Zaken en Justitie en van
de Binnenlandse Veiligheids-
dienst (BVD) en de Centrale Re-
cherche Informatiedienst (CRI).

binnen/buitenland
Commissie signaleert groot aantal problemen

Kosten van het onderwijs
zullen verder toenemen

DEN HAAG - De kosten van
het onderwijs zullen verder
stijgen. Dat komt doordat
meer jongeren doorleren na de
leerplichtige leeftijd. Ook
meisjes, vrouwen en buiten-
landse jongeren komen door
de emancipatie, en de buiten-
landse jongeren ook door het
migratieoverschot vaker in de
klas. De vernieuwing van het
onderwijs brengt bovendien
kosten met zich mee en daar-
naast moet de achterstand in
investeringen van de afgelo-
pen jaren worden ingelopen.
Tenslotte wordt de behoefte
aan kennis groter waardoor

her- en bijscholing belangrij-
ker wordt.

Dit concludeert een speciale com-
missie onder voorzitterschap van de
Nijmeegse hoogleraar ir W.C.M van
Lieshout, in haar rapport 'Rijkdom
van het onvoltooide' over de uitda-
gingen- voor het onderwijs in ons
land. Dit zogenoemde landenrap-
port is opgesteld op verzoek van de-
missionair minister Deetman, voor-
uitlopend op onderzoek door de Or-
ganisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling
(OESO) naar het onderwijsbeleid in
ons land.
De commissie signaleert een groot
aantal problemen die het onderwijs
in de toekomst onder druk zetten.

De sterke stijging van deelnemers
aan het onderwijs.pastweliswaarbij
de behoefte aan een hoger opgelei-
de beroepsbevolking, maar zet het
onderwijs ook onder druk. Onder-
wijs leidt immers niet alleen op voor
de arbeidsmarkt, maar draagt ook
bij aan de persoonlijke vorming en
het maatschappelijk functioneren
van het individu. Die functie dreigt
onderbelicht te raken.
Goed onderwijs is alleen mogelijk
met genoeg leraren met voldoende
kwaliteiten. Het imago van de leraar
is echter aan erosie onderhevig. Het
beroep van leraar in het voortgezet
onderwijs en vooral in het basison-
derwijs wordt steeds minder ge-
waardeerd, aldus het rapport
De vraag naar goed opgeleide are-
beidskrachten sluit niet aan op het

aanbod. Velen worden opgeleid i
richtingen waaraan weinig of gee
behoefte bestaat op de arbeid
markt en andersom heerst in son
mige richtingen een ernstig tekort

Overheid
De commissie legt verder de ving<
op de handelwijze van de overheii
Te centraal gestuurde en teveel o
details gerichte regels van de ove
heid blokkeren de flexibiliteit e
vernieuwingscapaciteit van het oi
derwijs.

De commissie voorspelt dat voor
durende na-, en bijscholing tijder
de hele werkzame periode van cc
mens regel zal worden. „Een leve
lang leren," zo luidt het parool.

Voor het eerst Amerikaanse president naar Nederland

Beveiliging Bush
wordt grote klus

Van onze correspondent

DEN HAAG - De Haagse
politie staat aan de voor-
avond van een van de groot-
ste beveiligingsklussen in
de geschiedenis van deresi-
dentie. De komst op 17 juli
van de Amerikaanse presi-
dent Bush werpt haar scha-
duw al geruime tijd vooruit.
Nederland had nog niet eer-
der de belangrijkste man
van de Verenigde Staten te
gast. Op alle niveaus wordt

»dan ook gewerkt aan een
doorwrocht plan, dat de vei-
ligheid van de president
volledig moet garanderen.

Op 17 julizal George Bush, na af-
loop van de topconferentie in Pa-
rijs van de zeven grootste indus-
trielanden, ons land voor een
tweedaags verblijf aandoen. Po-
litie en Jusititie zijn, om begrij-
pelijke redenen, zeer karig met
het verstrekken van informatie
over de te nemen veiligheids-
maatregelen.

Verboden
Wat bij de beveiliging van rege-
ringsleiders een probleem kan
vormen, is het optreden van de
vele veiligheidsmensen die de
buitenlandse gast begeleiden.
Op 17en 18 julizullen in ieder ge-
val geheime VS-agenten met
'dikke bobbels' onder hun jas
voortdurend nerveus in de buurt
van Bush rond lopen. Het is bui-
tenlanders - met uitzondering
van NAVO-militairen in uniform- verboden om in ons land een
wapen te dragen. Dat wordt ook
altijd meegedeeld aan de ambas-
sade van het land van de betrok-
ken regeringsleider. Maar de
praktijk is doorgaans een andere.

Het maakt natuurlijk groot ver-
schil uit of de president van
Amerika of de groothertog van
Luxemburg naar Nederland
komt. In het laatste geval is het
niet moeilijk de Luxemburgers
ervan te overtuigen, dat het dra-
gen van wapens in Nederland
niet is toegestaan. De Amerika-
nen zullen voor zon wettelijk ar-
gument geen enkel begrip kun-
nen opbrengen. Maar volgens
een woordvoerder van het minis-
terie van Justitiekan aan buiten-
landse veiligheidsmensen toe-
stemming worden verleend om
een wapen 'voorhanden te heb-
ben. „Meestal zijn de regerings-
leiders als ze ons land aandoen,
op doorreis. Hun veiligheids-
mensen kunnen op grond daar-
van dan een zogenoemd 'consent
van doorvoer' voor hun wapens
krijgen." Nederland heeft nog
geen formeel verzoek gehad van
de Amerikanen om wapens te
dragen.

Schrikbeeld
Het is de buitenlandse veilig-
heidsfunctionarissen in elk geval
verboden om het wapen te trek-
ken en ermee te vuren. Maar het
is niet reëel te denken dat de vei-
ligheidsagenten zich iets van dat
verbod zullen aantrekken, als op
Bush een aanslagzou worden ge-
pleegd. Het is voor deHaagse po-
litie te hopen dat dat nooit zal ge-
beuren. Het idee dat plotseling
tientallen mensen hun wapen
trekken, is een waar schrikbeeld
voor het verantwoordelijke
Haagse korps. „Dan krijg je een
situatie, die niet meer is te over-
zien. Probeer dan maar eens de
dader te vinden," zegt een veilig-
heidsspecialist.

Bezweet en slechts gekleed in een onderbroek ver-
laat de Amerikaanse kunstenaar John T. Halpern
zijn 'gezondheidshuis' in Hoorn. Na tien dagen inade-
men van zuivere lucht in een luchtdicht afgesloten
glazen huis eindigde hij zijn gezondheidsexperiment.

Zuurstof verkreeg de Amerikaan via planten. Met
zijn actie wilde Halpern 'zijn innerlijke wereld explo-
reren', waarbij hij veel informatie opdeed over poli-
tiek, economie en ecologie. Tevens wilde hij de mens-
heid overtuigen dat er iets aan de bedreiging van het
milieu gedaan moet worden.
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dagelijks geopend v.a. 09.00 uur. Makkelijk te bereiken via de BAB 553, afslag I
Bruhl-Sud. Op een oppervlakte van meer dan 280.000 m 2biedt PHANTASIALAND I

V een dag vol avontuur,afwisseling,fantastische shows enadembenemende ritten. I
x^ (Wijzigingen voorbehouden.) ___\

Donderdag 6 juli 19895
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Roxaseet Groen iser in twee versies. PPPrc_ _T 3r \Roxasect Groen tegen kruipendongedierte, zoals vlooien, W-mï_dZvmW
kakkerlakken en larven. En Roxasect Groen tegen mieren. ""~"~"~"^gj g|_|V
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De 4stenenbarbecue
vanGastonkan alleen
mislukken als 'tregent.

Donna Karma vleesstick ± 130-140 gram per stuk 2. . . * p Êb* SZte^n

Gemarineerde filetlapjes 500 gram /" < % 9fe? ,-<■ "^SmrH^fjg *

Kippe-drumsticks (in kerriemarinade) 500 gram U» xX^M^ÉMHll^i^H v^^'^i ißii'1'^^ ±100 gram 125

zigeunersaus 100 gram 1/ u r -i D mC/ f %_Z"_z2j_wt6
p—|-w Heerlijke Buzetwijn 1986 "l/^vm /l

knoflooksaus 100 gram 1/ 0,75 literfles 5.95 2 voor XvJ« /jj ||

M^bMIHB 99» yZaêïÊè mmW %""■ **w___\\ WWw^'' *§t

"Mag ik 't als chef-kok van Pyrogrill houtskool pak a 598 Leeuwezegel margarine wvmma Dixan vat a 6 kilo 27.75 Reuze stokbrood "1 95
Jan Linders even met u 8 liter inhoud 3* pakje 250 gram 49 '*NËÉIP* Nu 10% gratis méér inhoud. ±400 gram _!_"

|gg| over de 4 sterren-barbecue 'Hertog Janpils -J7BO Nu 5 halen, 4 betalen. Douwe Egberts Select "5 39 Mini-puntbroodjes QQ«hebben? Nou das mi, te krat, 24x 0,3 bierflesjes \&ïö 11. « Becel margarine |MI koffie 250 gram nu ). "> stuks voor W
moeilijk, hoor ik Ual zeg- ta „ e . ... Ni l\ ~ . enn

6
,-^ -in igpra ». . Cnmnaxo- hélecervelaat AQ%

OPn M^rh^tPOPn 3 Bordeaux Superieur Vin Blanc, ** kuip a 500 gramZ2?nu 2.19 g|J| Hoppehotelcake neie cervelaat
gen Maar het tegen- Moelleux. 0,75 literfles 4.75 /Bè kuip a 250 gram -h2ünu 1.09 JglS (vernieuwd) 500 gram 189 500 gram per stuk T.

\r K K >
£ Waar-. Z°" rf Nu6halen, 5 betalen. ÏÏ Fanta sinas literflessen 1. Echte Limburgse cervelaat 150echte barbecue zit m puur in de -*i ' dm ranta sinas merries i<zrv en 100 gram nu _L»

kwaliteit van de ingrediënten. Want E| Liebfraumuch 0,7 literflessen « sinaslight literfles 1^119 Peijnenburg, 199 slaeers.achterham ~ mals die niet buitengewoon goed zijn, Q 3.65 Nu 3 flessen voor 9. * d^k-pn,s verlaagd: 1. grote ontbijtkoek 500 gram 1. S^jdrtcrf^m 2"
kan'n veelbelovend tuinfeestje be- *** Limara toiletzeep |99 Schutters bier monoflesjes, A^Q c
hoorlijk tegenvallen. Daarom kan ik Mo" volle yoghurt met ,-flggft extra groot, 150 gram 1. (geen statiegeld). Tray a 6 flesjes Limousine "nderpoulet 065

i lardbeien ofbos vruchten WËÊËLsT -mr-m oa-vo<"'uw nasi orgouian, >uu gram v^/»
u het prachtige Limousine-vlees en * , , EslSf Calgon waterontharder C79 Grote Christoffelvlaai fY)S . w i j i
i l ii i i i. j Lenpersoons bekertje a , , cnn j .->-, llt-^ *-# Lichtgekruide varkenssaucijzenhet eersteklas varkensvlees uit deze ' -. pak a 500 gram </" 0 27cm.Ihr50nu /" cnn/

,
cnn/ , Anc

advertentie van harte nnnhevelen 125 gram 85 Nu 4 halen, 3 betalen. ,>-__~ 50% varkens-en 50% rundervlees. " AJ^advertentie van harte aanbevelen ;jk*sf3T Zwitsal bijdehandjes Grote JtK 500 gram T^(het is nog bijzonder voordelig ook). Brinkers Bak & Braad QQ W^s in navulpak, 50 stuks 050 kruisbessen-schuimvlaai Q95 JÖP^Hollandse tomaten IQBTerwijl ver met de sausjes en de 200 gram 59 Nu 3 pakjes voor 7/ ter kennismaking: -<-*" ±1250 gram 10r5Ünu O. 4K39le kwaliteit helekilo 1.andere aanbiedingen zelf iets extra '
lekkers van kunt maken. Zo kan uw Hü VI" 1 *'*» e^stukomkoramcr99
als 't regent". jgnrl Méé». L)c/e WL'ek ontvanët u ook het erote l.an '-'nders-

mMt* w Vakantienieuws met heel veel speciale aanbiedin-
-11 *" gen. Akties gelden van donderdag6 julitot en met

UnOXbeter gevulde SOepen I Ml «WaWroaWWhWWI iHiil mKHb HhP l-juli 1989.Devers-aktiesgeldenvandon-
kip-, groente-Of tomatensoep. ■# -,-,-, -,-.-. derdag 6 jul, tot en met zaterdag 8 juli 1989.
,T ~ / /^- A Elke maandag adverteert an Linders metvers-aktiesLiterbiiki»nu tAllerbestevoor nvnenaeli)Keprijs n it da^en



Driekwart miljard gulden
Enorme order
voor Olivetti

FRIJN ■ De Rabo-bank heeft vandaag de
Rotste investering in

ge-
legd diezij ooit in éénNract heeft vastge-
gd. Olivetti zal de
pk een nieuwe gene-
P*e computer-appara-
Pjr leveren met een
aarde van ten minste

."'ekwart miljard gul-
F}. Ook voor Olivettide order het grootste
rjtract uit haar ge-
Ftiedenis.

' voorzitter van de
fWddirectie van de
pbobank, drs. Herman
H.P. Wijffels, en de pre-sent van Olivetti, Car-

lo de Benedetti, hebben
de overeenkomst giste-
ren in Turijn onderte-
kend. Het contract
voorziet in de uitrusting
van de plaatselijke Ra-
bobanken met nieuwe
apparatuur waarmee de
activiteiten van de bank
verder worden geauto-

matiseerd en versneld.
De voorbereiding van
het systeem heeft twee
jaar geduurd.

In Italië heeft de Rabo-
bank vandaag ook een
vestiging in Milaan ge-
opend. Het aantal bui-
tenlandse vestigingen

van de bank is daarmee
op 27 gekomen. De be-
langrijkste taak van het
nieuwe kantoor is de
begeleding en advise-
ring van Nederlandse
ondernemers die zaken
doen of willen gaan
'doen in of met Italië.
Het land is voor Neder-
land de zesde handels-
partner. De Nederland-
se export naar Italië be-
staat vooral uit land-
bouwprodukten, voe-
dings- en genotmidde-
len, chemische produk-
ten en aardgas. De in-
voer vanuit Italië con-
centreet zich in het bij-
zonder op kleding en
schoenen.

Einde aan afbraak werkgelegenheid

Betonindustrie
had goed jaar

van onze redactie economie

HAAG -De Nederlandse
y°nwaren- en prefab beton-l^strie, verenigd in deE***, heeft in 1988 goed kun-Jl Profiteren van het herstel
L^e bouwnijverheid. DeJz°mzet groeide met 15 pro-
P tot 1 75 miljard gulden.

Het aantal werknemers nam
met 3 procent toe tot ruim
7800.

De BFBN heeft dat gisteren meege-
deeld. Ze concludeert dat voorlopig
een einde is gekomen aan „de gesta-
ge afbouw van werkgelegenheid in
de branche".

" De betonindustrie had een goed jaar. Een dochteronderne-
ming van de Enci in Maastricht was in 1988 ondermeer betrok-
ken bij de bouw van een betonnen tuibrug in Heusden. De be-
tonnen brug moest een oude stalen brug vervangen.

Vraag
De omzetgroei is vooral te danken
aan de toename van de vraag. De
prijzen stegen slechts in geringe
mate, hoewel de stijging van kosten
voor lonen, grond- en hulpstoffen
een grotere verhoging zou hebben
gerechtvaardigd, aldus de BFBN.

Ook voor dit jaar is de BFBN opti-
mistisch gestemd. Ze verwacht

voort de totale bouwnijverheid een
omzetgroei van 5 procent.
Wel toont de BFBN zich ongerust
over het dreigend gebrek aan grind.
De winning daarvan zal in ons land
op termijn worden beëindigd. De
betonproducenten vrezen op korte
termijn problemen. Zij hebben
daarover al bij het kabinet aan de
bel getrokken.

Pierson ziet
rentetarieven
licht stijgen
an onze redactie economie

ij^LEN - De bank Pierson, Hel-
J!& Pierson, een dochtervan de
i ° Bank, verwacht dat de rente
| J.tand de komende tijd nog iets
Z^gen tot ongeveer 7,5 procent.
(>,een krap monetair beleid van
iZ'ederlandsche Bank zal de in-ije slechts licht toenemen van
J^ocent dit jaar tot 2,25 procent

iHk 0- Het overheidstekort ziet de
svoorts dalen van 23 miljard tota"Jard gulden.
L.
"{u Vlsie ontvouwde prof. dr. mr.
t^'endux van de beleggingsad-
h}"r Pierson Capital Management
ijZen bij de presentatie van een
Jl* beleggingsfonds, dat maan-
ta°P de Amsterdamse Effecten-_s zal worden genoteerd.
y.Saat om het Pierson Rente
ta l Fonds, dat belegt in vastren-
fcZ waarden. De uitgiftekoers be-

P honderd gulden per aandeel
L"'en gulden nominaal.

beurs-overzicht
Lichte daling

- De optimisten
\ B'sterochtend dachten dat de

zich goed zou houden kre-
V lr> de middag het lid op de
Wh toen e koersen krachtig

Een s';ee<^s verder weg-
rende dollar en behoorlijk la-
fl^ Prijzen in Wall Street haal-
V^ streep door derekening
VM^t aanvankelijk ruim prijs-
sMend gestemde Damrak. De
(10, fningsindex daalde per sal-

ee Punten tot 185,5. De om-*& bleven gematigd.
MchtVu nt vormde de obligatie-
V> ' waar de koersen van de
\ te staatsleningen zich 0,2
\ l>3 punt konden herstellen.
\uerstel kon tot stand komen
Vf 2iJ een licht neerwaartse
%r)6ris van de rente in Neder-u en Duitsland.
tal\t< n°.g zagen handelaren
t(v slechts een technische

K*
kL Aangepakt werden de che-
Vhe waarden. Zo zag DSMC" verloren gaan op f 131,\* f2,80 op f 145 en het lokale

Us Norit zelfs f 35 op f 910.
Z1 rt\\ Qe internationale aandelen
[l 3R°orKoninklijke Olie f 1,60 op
H t." Uitgever VNU kelderde
forj °i f 101 en Bührmann-Tette-
Kh aalde f 1-70 tot f68,30. Ned-%l gaf f 6 PriJs °P f 426-50 enV^oed f 2,50 op f 142,80. Fok-
\ ette de terugtocht voort metverlies van f 1,80 op f43.

?'s v aren ook uitzonderingen zo-
Vk°kr de bankaandelen. Amro-
öb f R °oekte een winst van f 1,40
fef ö5,30 en NMB was f 2,70 ho-
Sy f 239. Ook Heineken zocht
'^Q^gerop en noteerde op fu ruim f 2 hoger.

'ok-ale markt kwamen een
\\ flinke wijzigingen voor,
?^t 50rnamelijk werd veroor-

-OUi oor gebrek aan materiaal.
lVn?m Eriks flO tot f 397 en
\rtPten Porceleyne Fles en\Z^rserf3bovenop.

BT 'bundelt
oud papier'

AMSTERDAM - Bührmann-Tette-
rode BT heeft een plan ontwikkeld
om haar krachten in het oud papier
te bundelen. Ter verdere verster-
king van zijn positie heeft het con-
cern gekozen voor een organisatie,
waarbij per land een oud-papierbe-
drijfeen leidenderol zal vervullen.

Voor Nederland betekent dit dat de
BT-bedrijven Lignac Van der Meer
te Breda en 'Levison te Zutphen
worden samengevoegd tot een nieu-
we onderneming genaamd Lignac

Levison, die in Breda gevestigd zal
zijn. Verder zijn als landenorganisa-
ties aangewezen The Birmingham
Waste Company in Birmingham
voor Engeland, S. Levison in Moers
voor West-Duitsland en Mont Saint
Guibert in de gelijknamige plaats
voor België.

Voor een optimale samenwerking
tussen deze bedrijven per land
wordt voorts een overkoepelend or-
gaan opgericht, dat tot taak krijgt de
grensoverschrijdende (handelsacti-
viteiten in oud papier op elkaar afte
stemmen. BT is in West-Europa een
van de grootste verzamelaars en
handelaars in oud papier. Een aan-
tal BT-bedrijven met een gezamen-
lijke omzet van meer dan 900.000
ton oud papier is in vier landen ac-
tief.

beurs van amsterdam slotkersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 99,50 99,70
Ahold 117,80 117,10
Akzo 147,80 144,50
A.B.N. 42,60 42,90
Alrenta 163,10 162,90
Amev 53,60 53,50
Amro-Bank 83,90 85,40
Bols 146,60 146,50
Borsumij W. 128,80 129,50
Bührm.fet. 70,00 68,30
C.S.M.eert. 69,10 69,60
DAF 57,30 56,40
Dordtsche P. 253,20 251,00
DSM 135,20 131,00
Elsevier 74,00 73,30
Fokker eert. 44,80 43,00
Gist-Broc. c. 35,50 35,00
Heineken 123,80 125,90
Hoogovens 118,00 114,00
Hunter Dougl. 123,20 123,10
Int.Müller 98,50 99,00
KBB eert. ■ 72,00 72,20
KLM 49,30 48,70
Kon.Ned.Pap. 56,20 54,70
Kon. Olie 138,10 136,50
Nat. Nederl. 63,60 63,60
N.M.B. 236.30 239,00
Nedlloyd Gr. 432.50 426,50
Nijv. Cate 99,80 99,00
Oeé-v.d.Gr. 309,00 303,00
Pakhoed Hold. 145,30 142,80
Philips 38,70 e 38,60
Robeco 104,40 104,00
Rodamco 156,90 157,10
Rolinco 102,40 102,20
Rorento 61,80 61,80
Stork VMF 37,00 36,80
Unilever 141,50 140,40
Ver.BezitVNU 105,00 101,00
VOC 46,50 46,10
Wessanen 91,50 90,60
Wolters-Kluwer 48,00 47,30

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 47,50 48,00
ACF-Holding 52,00 50,10
AhrendGr. c 320,00 a 315,00 a
Alg.Bank.Ned 42,40 42,70
Asd Opt. Tr. 25,00 25,00
Asd Rubber 7,60 7,50
Ant. Verff. 340,00
Atag Holde 105,00 104,50
Aut.lnd.R'dam 90,20 90,20
BAM-Holding 490,00 492,00
Batenburg 94,00 94,00
Beers 144,50 145,50
Begemann 110,40 110,50
Behndo 374,00 374,00
Berkels P. 4,95 4,95
Blyd.-Will. 24,30 24,00
Boer De, Kon. 445,80 444,50
de Boer Winkelbedr. 59,00 58,10
Boskalis W. 15,60 15,00
Boskalis pr 13,50 13,00
Braatßouw 1160,00a1150,00 aBurgman-H. 3380,00 3380,00
Calvé-Delft c 918,00 918,00

Calvépref.c 5175,00 5200,00
Center Parcs 71,00 68,20
Centr.Suiker 68,30 68,50
ChamotteUnie 11,00 11,00
Cindu-Key 122,50 120,50
Claimindo 363,00 363.50
Content Beheer 23,90 24,10
Cred.LßN 82,20 82,50
Crown v.G.c 109,50 105,00
Desseaux 234,80 234,00
Durdtsche pr. 252,00 250,50
Dorp-Groep 53,50 53,00
Econosto 262,00 261,00
EMBA 131,00 136,00
Enraf-N.c. 53,50 53,00
Eriks hold. 387,00 397,00
Flexovit Int. 72,10 72,00
Frans Maas c. 82.20 82,80
Furness 128,00 127,50
Gamma Holding 86.00 86,50
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 27,40 27,30
Geveke 39,50 40,00 i
Giessen-de N. 294,00 288,00
Goudsmit Ed. 388,00 375,00e
Grasso's Kon. 94,50 96,00
Grolsch 135,00 137,50
GTI-Holding 186,50 188,50
Hagemeyer 99,00 98,00
H.B.G. 218,00 217,00
HCS Techn 15,50 15,30
Hein Hold 106,50 106,50
Hoek's Mach. 188,00 188,00
Holdoh Hout 745,00 745,00
Holec 30.20 29,80
H.A.L.Tr. b 1665,00 1678.00
Holl.Am.Line 1675,00 1675,00
Heineken Hld 106,50 106,50
Holl.SeaS. 1,42 1,41
Holl. Kloos 575,00 555,00
Hoop en Co 11,50 11,80
Hunter D.pr. 5,85 6,30
ICA Holding 18,20 18,20
IGB Holding 63,00 63,00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 33,00 32,00
Industr. My 229,00 228,00
Ing.Bur.Kondor 570,50 570,50
Kas-Ass. 50,00 48,20
Kempen Holding 17,60 16,70
Kiene's Suik. 1350,00 1350,00
KBB 74,00 73,00
Kon.Sphinx 121,50 122,00
Koppelpoort H. 328,00 323,00
Krasnapolsky 204,00 204,00
Landré & Gl. 62,00 63,00
Macintosh 55,00 54,30
Maxwell Petr. 672,50 672,50
Medicopharma 77,50 77,00
Meha Int. 7,40 7,70
MHV Amsterdam 23,00 a 23,00a
Moeara Emm 1179,00 1175,00
M.Enim 08-cert 15600,00 15600.00
Moolen en Co 34,50 34,50
Mulder Bosk. 86,00 a 77,00
Multihouse 10,70 10,70
Mynbouwk. W. 447,00 446,00
Naeff 250,00
NAGRON 51,00 51,50

NIB 565.00 565,00
NBM-AmsteUand 21,60 21,50
NEDAP 354,00 352,00 a
NKF Hold.cert. 363,00 360,00
Ned.Part.Mij 39,70 39,50
Ned.Springst. 9700,00 9700,00
Norit 945,00 910,00
Oldellt Groep c 202,50 200,00
Omnium Europe 17,00 17,00
Orco Bank c. 73,50 73,60
OTRA 830,00 857,00
Palthe 72,00 72,00
Pirelli Tyre 55,10 54,70
Polynorm 106,00 109,50
Porcel. Fles 140,00 143,00 .
Ravast 50,40 50,40
Reesink 72,50 73,00
Riva 58,00 58,00
Riva (eert.) 58,00 58.00
Samas Groep 74,50 74,20
Sanders Ben. 112,00 119,00 b
Sarakreek 28,90 28,50

' Schuitema 1510,00 1510,00
Schuttersv. 140,00 141,00
Smit Intern. 44,00 44,00
Stßankiers c. 25,80 26,80
Stad Rotterdam 149,50 149,00
TelegraafDe 462,00 460,00
TextTwenthe 305,00 305,00
Tuüp Comp. 60,90 60,10
Tw.Kabel Hold 145,50 143,50
Übbink 112,00 113,00
Union Fiets. 16,95 16,85
Ver.Glasfabr. 284,00 284,00
Verto 68,30 68,00
VolkerStev. 66,20 65,50
Volmac Softw. 54,50 53,30
Vredestein 18,70 18,90
VRG-Groep 69,70 67,70
Wegener Tyl 197,00 191,00a
Westlnvest 31,50 31,50
Wolters Kluwer 190,00 189,00
Wyers 47,60 47,90

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,50 35,60
ABN Aand.f. 74,10 73,80
ABN Belegi. 57,30 57,20
ALBEFO 53,30 53,40
Aldollar BF $ 21,30 21,30
Alg.Fondsenb. 249,00 247,00
AllianceFd 12,10 12,10
Amba 45,70 45,70
America Fund 313,00 309,00
Amro A.in F. 93,60 93,60
Amro Neth.F. 76,50 d 75,70
Amro Eur.F. 70,60 71,00
AmroObl.Gr. 152,10 152,20
Amvabel 95,20 95,80
AsianTigersFd 58,30 58,40
Bemco Austr. 57,80 58,50
Berendaal 113,50 113,00
Bever Belegg. 24,20 24,50
BOGAMIJ 106,00 105,20
Buizerdlaan 42,50 42,50
Delta Lloyd 40,80 40,70
DP Am. Gr.F. 25,00 25,00
Dp Energy.Res. 34,50 35,70

Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 64,90 65,10
Eurinvestü) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 6,90 6,90
EurGrFund 58,70 58,80
Hend.Eur.Gr.F. 201,00 201,00
Henderson Spirit 72,70 72,00
HoUand Fund 74,60 74,40
Holl.Obl.Fonds 122,20 122,20
Holl.Pac.F. 109,00 109,00
Interbonds 563,00 563,00
Intereff.soo 40,90 40,90
Intereff.Warr. 284,80 284,00
JapanFund 36,00 35,00
MX Int.Vent. 66.80 66,80
Nat.Res.Fund 1475,00 1475,00
NMBDutch Fund 38,20 38,00
NMBObhg.F. 36,70 36,80
NMBRente F. 103,20 103,30
NMB Vast Goed 38,00 37,90
Obam, Belegg. 216,50 216,00
OAMFRentef. 14,15 14,20
Orcur.Ned.p. 49,40 49,40
Pac.Prop.Sec.f. 42,50 42,60
Prosp.lnt.High.lnc. 9,40 9,40
Rabo ObLinvl 75,60 75,70
Rabo Obl.div.f. 50,70 50,70
Rentalent Bel. 1349,50 1350,60
Rentotaal NV 31,30 31,30
Rolinco cum.p 102,00 103,00
Sci/Tech 17,55 17,55
TechnologyF. 16,10 16,10
Tokyo Pac. H. 235,50 239,00
TransEur.F. 76,20 75,60
Transpac.F. 540,00 550,00
Uni-Invest > 111,00 111,00
Unico Inv.F. 85.70 85.70
Unifonds 30,40 30,70
VWN 58,00 58,00
Vast Ned 120.00 120,0»)
Venture F.N. 44,50 44.80
VIB NV 86,50 86,50
WBO Int. 75,60 76,00
Wereldhave NV 212,00 213,00

Buitenlandse obligaties
83A EEGB4Ü) 102,10 102,50
3/2 EngWarL 36,70 36,80
5% EIB 65 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,00 33,00
Amer. Brands 67,70 67,70
Amer. Expres 33,50 33,25
Am.Tel.fc Tel. 34,70 34,50
Ameritech 57,20 57,20
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 27,70 27,70
AU. Richf. 93,70
BAT Industr. 6,50 6,40
BeUAtlantic 87,10 87,10
BeUCanEnterpr 39,20 39,20
BeU Res.Adlr 0,85
BeU South 48,20 48,20
BET PubUc 3,00
Bethl. Steel 21,10 21,10

Boeing Comp. 48,60 48,60
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 25,00 24,90
Citicorp. 31,70 31,70
Colgate-Palm. 51,30 51,30
Comm. Edison 38,00 38,00
Comp.Gen.El. 428,00 430,00
Control Data 21,75 21,80
Dai-IchiYen 3300,00 3290,00
Dow Chemical 84,80 84,80
Du Pont 108,80
Eastman Kodak 47,30 47,30
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 200,00 200,00
Exxon Corp. 44,00 44,00
First Paclnt 1,64 a
Fluor Corp. 28,90
Ford Motor 48,50 48,90
Gen. Electric 52,10 52,10
Gen. Motors 41,70 41,70
Gillette 40,00 40,00
Goodyear 53,40 54,00
Grace & Co. 33,30
Honeywell 73,50 73,50
Intßus.Mach. 112,30 111,25
Intern.Flavor 54,00
Intern. Paper 46,00 45,75
ITT Corp. 57,10 57,10
K.Benson® 5000,00 5000,00
Utton Ind. 86,00 86,00
Lockheed 47,60 47,60
Minnesota Mining 71,00 71,00
Mobil Oil 50,00 50,00
News Corp Auss 14,70 15,00
Nynex 79,70 79,70
Occ.Petr.Corp 27,50 27,50
Pac. Telesis 40,00 40,00
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 53,20 53,10
Phiup Morris C. 138,80 139,00
PhiU. Petr. 22,50 22,50
Polaroid 38,00 38,00
Privatb Dkr 283,50 286,10
Quaker Oats 64,50 64,00
St.Gobm Ffr 630,00 630,00
Saralee 55,50 55,00
Schlumberger 39,80 39,80
Sears Roebuck 43,80 43,80
Sony (yen)
Southw. BeU 51,70 51,70 d
Suzuki (yen) 893.00 890,00
Tandy Corp. 44,50 44,50
Texaco 51,25 51,25
Texas Instr. 39,60 39,30
T.I.PEur. 1,72 1,72
ToshibaCorp. 1390,00 1390,00
Union Carbide 27,75
Union Paeific 71,00 71,00
Unisys 24,50 24,50
USX Corp 34,60 34,60
US West 69,50 69,50
Warner Lamb. 89,75
Westinghouse 62,70 62,70
Woolworth 51,60 51,60
Xerox Corp. 62.50 62,50
Certificaten buitenland
AMAX Ine. 52,00 52,00
Am. Home Prod. 208,50

ATT Nedam 74,00 72,00
ASARCO Ine. 58,00
Atl.Richf. 202,00 200,00 d
Boeing Corp. 158,00 153,00
Can. Paeific 38,50 38,00
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 50,00 50,00
Citicorp. 66,50 65,50
Colgate-Palm. 111,50 111,00
Control Data 41,50 42,00
Dow Chemical 186,00 187,00
Eastman Kodak 102,00 101,00
Exxon Corp. 94,00 95,00
Fluor Corp. 67,00
Gen. Electric 113,50 113,50
Gen. Motors 181,50 179,50
Gillette 87,00 83,00
Goodyear 112,50 114,50
Inco 57,50 57,00
1.8.M. 236,50 236,00
Int. Flavors 113,50
ITT Corp. 121,50 122,00
Kroger 30,50 30,00
Lockheed 103,00 104,00
Merck & Co. 144,50 146,50
Minn. Min. 155,00 155,00
Pepsi Co. 113,00 112,50
Philip Morris C. 300,00 298,00
PhiU. Petr. 47,00 47,00
Polaroid 75,50 75,00
Procter & G. 250,00
Quaker Oats 130,00 130,00
Schlumberger 85,00 83,50
Sears Roebuck 93,00 93,50
Shell Canada 77,00 77,00
Tandy Corp. 94,00 94,00
Texas Instr. 82,50 83,30
Union Paeific 155,00 155,00
Unisys Corp 54,00 50,50
USX Corp 76,00 74,00
Varity Corp 5,00 a
Westinghouse 135,00 134,00
Woolworth 111,00 110,50
Xerox Corp. 128,00 130,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 620,00
Dresdner B. 330,00
Hitachi(sOo) 1500,00 1500,00
Hoechst 299,00 301,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nestlé 7750,00
Siemens 588,00 590,00

Warrants
Akzo 37,50 36,00
AMRO warr. 2,00 2,05
Bogamij 4,55 4,65
Falcons Sec. 18,90 18,40
Honda motor co. 2065,00 2150.00
K.L.M. 85-92 234,00 230,00
Philips 85-89 10,00 10,70
St.Bankiers a 0,90 f 0,85
St.Bankiers b 2,20 2,20

Euro-obligaties & conv.
WM Aegon 85 100,50 100,50
Aegon warr 12,80 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 95,50 95,50
14'/<AmroB7 97,00 97,00
13 Amro-BankB2 101,00 101,00
W/i Amro 86 95.25 95,75
10 Amro 87 95.25 95.25
5% Amro 86 95,50 95,50
Amro Bank wr 35,00 35,70
Amro zw 86 70,00 70,00
9BMH ecu 85-92 99,75 99,75
7 BMH 87 95,00 95,00
lO'/sEEG-ecu 84 100,25 100,25
9^EIB-ecu 85 100,60 101,50
12V2 HIAirl.F 92,25 92.25
12 NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11'ANGU83 101.00 101,00
10NGU 83 100,70 100,70
2'/< NMB 86 84,60 84,60
NMB warrants 64,75 66,50
8% Phil. 86 98,50 98,50
63A 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. 25,90 25,90
Bredero eert. 15,50 15,50
11 Bredero 18,00 18,00

Breev. aand. 28,00 25,50
Breev. eert. 25,00 23,60
LTV Corp. 2,00 2,00
5 Nederh. 68-78 23,00 23,00
Rademakers 27,00
RSV. eert 0,45 0,46
7'/»RSV 69 88,00 85,00a
Parallelmarkt
Alanheri 22,80 22,90
Berghuizer 58,00 60,00
Besouw Van c. 48,70 50,00
CBI Barin Oce. yen 1670,00
Comm.Obl.F.l 100,30 100.40
Comm.Obl.F.2 100,40 100.50
Comm.Obl.F.3 100,50 100,60
De Drie Electr. 27,10 29,00
Dico Intern. 139,50 146,50
DOCdata 30,00 31,30
E&LBelegg.l 75,40 75,20
E&L Belegg.2 75,30 75,10
E&L Belegg.3 75,40 75.20
Geld.Pap.c. 85,60 82.80
Gouda Vuurv c 95,60 97,00e
Groenendijk 40,20 40,20
Grontmij c. 166,20 166,00
Hes Beheer 266.00 265,50
Highl.Devel. 14,00 b
Homburg eert 4,00 4,20
Infotheek 'Ir 25,60 25,50e

Interview Eur. B.ooe 8.40
lnv. Mij Ned. 59,70 59,00
KLM Kleding 35,00 34,20
Kuehne+Heitz 37,10 37,00
LCI Comp.Gr. 60,00 58,50
Melle 253,20 250,20
Nedschroef 112,70 112,70
Neways Elec. 12,10 13,10
NOG BeLfonds 28,80
Pie Med. 13,60 13,70
Poolgarant 10.30 10,30
Simac Tech. 21.10 21,00
Text Lite 6.40 6,20
Verkade Kon. 266.00 262,00
VHS Onr. Goed 19,20 18.80
Weweler 119,00 117.50

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jul 45,00 328 0,10 0.30
akzo c jul 150.00 401 1,50 0.80
akzo c okt 150,00 741 6,50 5,20
akzo c okt 160.00 370 2.50 2.00b
akzo p jul 150,00 369 3,40 5,70
akzo p okt 140,00 308 2,00 a 3,00
akzo p okt 150,00 614 5,40 7.50
amev c okt 55,00- 513 2,30 2,40
amro c okt 85,00 512 2,60 3,00
dsm c okt 135,00 681 7,20 5,80b
dsm c okt 140,00 489 4,50 3,70
dsm c okt 145,00 1278 3,00 2,60
coc c jul 290,00 307 19,50a 16,00
coc c jul 305.00 371 6,80 4.50
coc c jul 310,00 681 3.50 2,40
coc c jul 315,00 823 1,90 1.20
coc c aug 300,00 447 13,70 11,50b
coc c aug 310.00 368 7.10 5,80
coc p jul 300,00 1597 1,00 1,80
coc p jul 305,00 417 2,50 3,50
coc p jul 310,00 776 4,40 6.20
coc p jul 315.00 304 7,60 9,50
coc p aug 300,00 327 3,40 4,40
coc p aug 305,00 487 4,70 6,20
goud c aug 400,00 356 2,50 a 3,50
hoog c jul 105,00 462 13,80 11,50a
hoog c jul 110,00 450 10,00 7,20
hoog c jul 115,00 487 6,00 3,80
hoog c jul 120.00 698 3,30 1,90
hoog c okt 105,00 323 19.00 17,00
hoog c okt 110,00 536 15,50 13,50
hoog c okt 115,00 526 12,70 11,10
hoog c okt 120.00 545 10.60 b 9.00
hoog c okt 130,00 533 6,60 5.60
hoog p jul 115,00 424 2,30 3.50
kim c okt 50.00 474 2,50 23
knp c jul 55,00 314 2,30 1,20
phil c okt 40,00 878 2,60 2,50a
phil c jan 40,00 455 3.60 3,60
phil c 093 30.00 444 14.80 14.50
phU p jul 40,00 408 1,60 1,80
phil . p okt 40,00 623 2,50 2,70
phü p jan 45,00 415 6,80 7,00
olie c okt 140,00 311 4,70 3,90
olie c 091 105,00 1170 35.80 33.50
olie c 092 135.00 1143 18.50 17,50
ohe p jul 140,00 508 3,10 4,00
unil p okt 130,00 520 0.80 1,00
voc c okt 45.00 537 5,20 5,00

Volvo Car St. Truiden bouwt nieuwe fabriek
SINT TRUIDEN - Volvo Car St. Truiden gaat een Continu Variabele Transmissie (CVT)
fabriek bouwen.
Hier zullen automatische versnellingsbakkenworden ontwikkeld en gebouwd. Midden in de jaren negen-
tig zullen ruim 600 mensen werk kunnen vinden in deze nieuwe fabriek. Bij de start zullen er zon 150
mensen werken. Het nieuwe bedrijf komt op twee kilometer van de huidige vestiging in St. Truiden.
In 1995 kan de fabriek 35.000 CVT's leveren. Tegen het jaar 2000 verwacht men 80.000 CVT's te maken. ,

economie
Finnen azen op

Stork Werkspoor
AMSTERDAM-Het Finse scheeps-
bouwconcern Wartsila wil een be-
lang verwerven in Stork Werkspoor
Diesel. Er zijn oriënterende ge-
sprekken gevoerd, maar van echte
onderhandelingen is nog geen spra-
ke, zo heeft de heer H.A.D. van den
Boogaard, bestuurslid van Vmf
Stork, bevestigd.

SWD is voor 49 procent in handen
van Vmf Stork terwijl de staat even-
eens 49 procent houdt. De resteren-
de twee procent is bij een onafhan-
kelijke stichting ondergebracht.
Volgens Van den Boogaard hebben
de Finnen noch met Vmf Stork
noch met de staat contact gehad.
SWD is een volledig autonome ven-
nootschap en de besprekingen zijn
nog niet in het stadium dat de groot-
aandeelhouders zijn benaderd.

Adverteerders besteden
minder bij dagbladen

AMSTERDAM - In vergelij-
king met de eerste helft van
1988 hebben nationale adver-
teerders 8,6 procent minder
geadverteerd in vooral de re-
gionale dagbladen. In de
maanden junien juliwas spra-
ke van een daling van respec-
tievelijk 20 en 10 procent.

Deze cijfers zijn gisteren bevestigd
door een woordvoerder van het
Centraal Bureau Couranten Publi-
citeit (Cebuco). De totale bestedin-
gen van alle soorten adverteerders
daalden in de eerste helft van dit
jaar met 0,5 procent.

De woordvoerder tekent hierbij aan
dat de cijfers over vorig jaar gunstig
Vertekend waren door de Europese
kampioenschappen voetbal. Het
bureau sluit niet uit dat de daling in

de eerste helft van dit jaareen cor-
rectie is.

Bij de regionale dagbladen zijn de
zwaarste klappen gevallen.■ Natio-
nale adverteerders in Zuidwest-Ne-
derland besteedden bij voorbeeld
17 procent minder in dergelijke
kranten, aldus het Cebuco.

Japan leent aan
Mexico en de

Filipijnen
TOKIO - Japan zal een lening van
twee miljard dollar verstrekken aan
Mexico. Mexico kan het geld ge-
bruiken voor schuldvermindering.
De lening is bedoeld omruggesteun
te geven aan leningen van vier mil-
jard dollar afkomstig van het Inter-
nationale Monetaire Fonds en de
Wereldbank. Dit heeft de Japanse
krant „Asahi Shimbun" maandag
bericht.

Mexico is het eerste land dat lenin-
genkrijgt in het kader van het plan-
Brady. De Amerikaanse minister
van financiën maakte eerder dit jaar
een plan bekend waarin schuldver-
mindering centraal staat. Mexico
heeft een buitenlandse schuld van
ongeveer honderd miljard dollar.
Volgens het financiële dagblad „Ni-
honKeizai Shimbun" zal Japan ook
geld lenen aan de Filipijnen. Daar-
bij zou het gaan om een bedrag van
1.7 miljard dollar aan leningen en
ontwikkelingshulp. De Filipijnen
verwachten dit jaar ongeveer 1,7 tot
1.8 miljard dollar nodig te hebben
om een economisch herstelpro-
gramma te financieren, aldus de
krant.
Vanaf maandag vergaderen de cre-
diteuren van de Filipijnen in Tokio.
De verwachting is dat zij dit jaar3,5
miljard dollar aan hulp aan de Fili-
pijnen zullen overmaken. De bijeen-
komst zal drie dagen duren. Japan
zal de leningen aan de Filipijnen en
Mexico een dezer dagen bekendma-
ken, aldus de „Asahi Shimbun".

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 6-07-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.970-/26.470-,
vorige ’ 26.050/ 26.550 ; bewerkt ver-
koop ’ 28.070, vorige ’ 28.150 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 330-/400 vorige

’ 330-/ 400; bewerkt verkoop ’ 440 la-
ten, vorige ’ 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,10 2,22
Brits pond 3,31 3,56
Can. dollar 1,75 1,87
Duitse mark( 100) 110,50 114.50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,60 1,72
Jap. yen (10.000) 150,50 155,50
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) 129,00 133,50
Zweedse kr. (100) 31,75 34,25
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 2,15275-15525
Brits pond 3,4395-4445
Duitse mark 112,690-740
Franse franc 33,190-33,240
Belg. franc 5,3815-3865
Zwits. franc 131,340-390
Japanse yen 153,83-153,93
Ital. lire 15,555-605
Zweedse kroon 33,065-33,115
Deense kroon 28,975-29,025
Noorse kroon 30,730-30,780
Canad. dollar 1,80425-80675
Oost. schil] 16,0130-0230
lers pond 3,0000-3,0100
Spaanse pes 1,7810-7910
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,6550-6650
Hongk.dollar 27,60-27,85
Nieuwz.dollar 1,2400-2500
Antill.gulden 1,1925-2225
Surin. gulden 1,1925-2325
Saudische rial 57,35-57,60
Ecu gulden 2,3290-3340

INDEXAmsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 193,70 192,00
id excl.kon.olie 189,50 187,90
internationals 192,00 190,00
lokale ondernem. 198,00 196,60
id financieel 141,00 14M0id niet-financ. 254,30 251,30
CBS-Herbeleggingsindex (1983=1001

algemeen 248,80 246.60id excl.kon.olie 233,10 231.20internationals 254,90 252,20
lokale ondernem. 242,30 240,60
id financieel 179,90 180,40
id niet-financ. 302,30 298,70
Stemmingsindex (1987= 100)

algemeen 187,30 185,50
internation 194,20 191,20
lokaal 186,10 184,50
fininstell 148,80 149,50
alg. banken 146,80 148,40
verzekering 149,90 149,50
niet-financ 198,20 195,80
industrie 189,00 186,30
transp/opsl 237,30 234,00

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):

Akzo 144,50-144,60(144,50)
Kon. Olie 136,00-136.50(136,50)
Philips 38,40 g/b 38,70 (38,60)
Unilever 139,50-140,40(140,40)
KLM 48,70 (48,70)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2446.13 1163.97 209.38 948.80
Hoogst 2467.19 1175.94 210.58 957.06
Laagst 2431.53 1155.08 207.94 942.52
Slot 2456.56 1170.44 209.95 953.01
Winst'
verlies + 3.79 + 5.98 - 0.12 + 2.22

(ADVERTENTIE)

SEASON SINGLE SEASON SINGLE

Vfanaf heden -geeft The Society
Shop 40% korting op "enkele stuks".We noemen
ze Season Singles en u mag ze echt met
missen...

THE NAME BEHIND FASHION
Heerlen:

Bongerd 23,1eL: 045-710307.

~HONDA|
naar HEKAlp

Haefland 15, Brunssum
045-252244 |
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®piccolo's
045-719966

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

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

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

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

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

Personeel aangeboden
3VL RESTAURATIE, 045,-
-?26000. Spec. gevelreini-
jing, renov., kelderafdich-
ing, voegw., vochtwering 10
r. schrift, garantie. Stralen
/an meubels, autoplaat-
verk, velgen, chassis etc.
k heb nog tijd om behang-
sn SCHILDERWERK, kl.
netselwerk en tegelzetwerk
e verrichten, in eigen tijd.
fel. 045-256710.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
SCHILDER neemt werk
aan. Tel. 045-416342.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u óp
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Personeel gevraagd

Grand Hotel
vraagt part-time

nette kamermeisjes
tot 20 jaar. Sollicitatie na tel. afspraak met

mevr. Becks, tel. 045-713846.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorgers m/v
Voor bezorgwerkzaamheden tussen 6 en 7 uur 's ochtends

in HOLTUM en SITTARD
Inl. Baandert 16 Sittard, 04490-15577

tussen 8.30 en 17.00 uur.

Hoensbroek
Het Dagblad De Telegraaf

zoekt op korte termijn
kandidaat bezorgers(sters)

Heeft u interesse, bel dan na 17.00 uur
045-223968.

Chauffeur
gevraagd voor de bezorgdienst, tevens voor magazijn-

«erkzaamheden. Rijbewijs voor grote vrachtauto's vereist.
Sollicitatie na tel. afspraak 043-632777.

Bos Vogelvoederfabriek bv, Punterweg 16,
Beatrixhaven, Maastricht.

Becu-Montagebouw BV
zoekt voor aanstaande maandag

CV monteurs (autogeen lassen)
Sanitairmonteurs

Entlüftungsmonteurs
Voor langdurige projecten in Keulen en Dusseldorf.

Tel. 045-321193.
Schoonmaakbedrijf De Gast

vraagt
Dames

voor werkzaamheden in de avonduren van 17.30 -20.00
uur uit te voeren in bedrijfspanden in Heerlen.

Inlichtingen, uitsluitend telefonisch 045-418258,
Vordt RIJINSTRUCTEUR/
fRICE. Rijschoolhouder
nag ook. Met Kaderschool-
liploma. Enige erkend door
Ministerie. Examens door
iw docenten. Nieuwe dag-,
:aterdag- en avondoplei-
lingen starten snel. In Best
jn Utrecht. Na drie maan-
ten kunt U al aan de slag.
/ast en zeker werk: 250 va-
:atures. Vraag gratis studie-
jids. Bel (ook 's avonds)
M998-99425.
Jouw- en architectenbureau
3EHLEN-GANS BV.,
Trichterweg 125, Brunssum
ix. voor Duitsland Ervaren
immerlieden, metselaars en
izervlechters (handlangers
)nnodig te soll.), ook co-
onnes omg. Keulen-
\/lönchengladbach. Tel.
145-229529 of 229548.
Ml-round LOODGIETERS
jn leerling-loodgieter en cv-
nonteurs gevr. Hoog loon.
Reacties: Instal.bedrijf J-P.
Hogenboom BV, Hoogbrug-
straat 13, Maastricht. Tel.
M3-210518.

Gevr. BARDAMES. Aan-
melden alle dagen tussen
19.00-21.00 uur. Rijksweg
79, Stokkem-Dilsen.
Voor seizoen buffetmede-
werkers/sters, KELNER en
iemand voor te folderen ge-
vraagd. Pers. aanm. vanaf
21.00 u. Dancing Ahoy, Ko-
ninginnew. 1, Valkenburg.
Moderne KAPSTER " gevr.
Dames- en herenkapsalons
W. Fober, Brunssum. Tel.
045-256223
POETSHULP gevraagd
Thull 14, Schinnen. Tel.
04493-1768.
Leuke vlotte part-time VER-
KOOPSTER gevraagd voor
de maandag (Vz dag) en za-
terdag. Moet genegen zijn
bij ziekte of vakantie van on-
ze vaste medewerkers te
vervangen, liefst met erva-
ring in onze branche. Luxe
bakkerij Peter Broekmans,
Heerlen-Oirsbeek. 045-
-715507 of 04492-1404.
Aanmelden na telefonische
afspraak.

Gevr. BETONTIMMER-
LIEDEN V.O.F. Wedo, tel.
045-416657 of 420584.
Privehuis DONNA vraagt
leuk meisje. Inl. 045-
-227734.
Gevr. v. supermarkt enthou-
siaste jongensom 's avonds
rekken te vullen, min. 18 jr.,
CASSIËRES 24 u. p.wk.
AGF medew. 24 u. p.wk.
jongens voor 24 u. p.wk.
Edah, Kerkpln. 1-3, 6367
EN Voerendaal.
FRITUREHULP gevr. voor
namiddag- en avonduren.
Snackbar de Markt, Markt
15, Nuth. Tel. 045-244429.
Met spoed gevr. BETON-
TIMMERLUI, ijzervlechters,
metselploegen en stuca-
doors. Goed loon en soc.
voorzieningen. 045-426454.
KAPSTER gevr. zelfst.kun.
werk. Hairstyling Trudy
Wiertz. 045-412010 K'rade.

Wij vragen voor direct een
flinke HULP voor het
schoonmaken van onze ho-
telkamers, moet zelfstandig
kunnen werken. Tel. 04406-
-12072.
BEZORGERS gevraagd
voor Aarveld en Kerkrade.
Tel. 045-229745.
Wie kan voor een redelijke
prijs mijn auto 100% perfect
metallic SPUITEN? Tel.
045-224700/259527.
Gevraagd UITVOERDER
(voorman) voor onze wer-
ken op het gebied van in-
dustrieisoleren, ml. 013-
-434246.

Te huur gevraagd
Academicus zkt. weg. tijde-
lijk werk kamer of etage in
HEERLEN e.o. Per 1 aug.
t/m 31 jan '90. Tel. 080-
-239168.

Onroerend goed te huur aangeboden

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

Te h. bij ABP, APPARTE-
MENT met garage. Inl. 045-
-711617. __
Heerlen-Centr. PARKEER-
PLAATSEN te h. open en
overdekte. 045-455755.
Te h. 1 pers. gemeub. ZIT-
KAMER met aparte slpk.,
gez. keuken, w.c, douche,
’5OO, - all-in excl. ’500,-
-borg. Te bevr. Hommerter-
weg 86, Hoensbroek, van di.
t/m za. v. 9.00 tot 18.00 uur.
Gem. ZIT/SLAAPKAMER
met cv, douche, en gebr. v.
keuken. Tel. 045-456877.

Gemeub. KAMER te huur
met alle comfort bij Centrum
Kerkrade 045-461870 of
452269.
Te huur aan Tempsplein te
Heerlen: BENEDENWON.
m. aparte ing. tuin en 2 slpk.
045-710895 (na 13.00 uur)
Te h. vrijgezellen APPAR-
TEMENT in gem. Landgraaf
event. echtp. huursub. mog.
Tel. 045-320079.
Kl. en gr. STUDIO in villa
met park nabij station Val-
kenburg. Tel. 04406-12491,
na 17 u. 13346.

Onroerend goed te koop aangeboden
Te koop

Weilanden met natuurpias
Groot ca. 14 Ha. gelegen te Itteren

"In de Weerd" (sectie A) vraagprijs ’ 200.000,-- Aqua Terra, tel. 04750-10609.

Sittard
Vrijstaand woonhuis, bwj. ca. 1925, met grote tuin ca.

650 m2en div. bergingen. Mogelijkh. voor het bouwen van
een garage. Ind.: woonk., keuken, badk. 1e Verd.: 3 slpks.

2e Verd.: zolder bereikbaar via vaste trap.
Prijs ’ 139.000,- k.k. (2182)

Inl. Stienstra Makelaardij bv
Tel. 045-712255.

HEERLEN, Hondsrug 8,
boerenwoning met landelij-
ke ligging, paardestallen en
ca. 1400 m2grond. Pand is
grotendeels gerenoveerd.
Kooppr. ’ 159.000,- kk. Wij-
man & Partners Vastgoed.
Tel. 045-728671.
Te koop HEERLEN
Heerlerheide halfvrijst.
woonh. met tuin en garage,
bwj. '78. Ind.: hal, toilet,
woonk. 30m2, keuken.
Verd.: 3 slpk's en badk. met
ligb. en 2e toilet, vaste trap
naar zolderverd. Aanv. op
korte termijn mog. Vr.pr.
’129.000,- k.k. Inl. Van
Oost Ass. V.O.F. Tel. 045-
-224241 bgg. 045-218062.
HOENSBROEK. Te k. half-
vrijst. woning met berging en
tuin. Ind.; hal, toilet, woonk.
met parketvloer, keuk. met
luxe keuk.installatie. Verd.:
3 slp.k's , badk. m. douche,
zolderkamer. Vr.pr.
’119.000,- k.k. Inl. Van
Oost Ass. V.O.F. Tel. 045-
-224241 bgg 045-218062. -3 Ha. bos en vijvers te koop
in Meewen-Belg. Tevens
BOUWGR. 2.215 m 2te
Genk in winkelcentr. nabij
autoweg. 09-3211854107.

NIEUWENHAGEN, Dorps-
str. 57, eengezinswoning
met 3 slpkmrs, badkmr met
ligbad en 2e toilet. Kooppr.
’BO.OOO,- kk. Bij 100% fi-
nanc. netto mndlast ca.
’475,-. Wijman & Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671.
Te k. app. te SITTARD. Ind.:
voortuin, kl. hal, woonk. met
open keuken, bar, douche,
wc, 2 slpks., berghok, kl. L-
vorm. tuin en stal. Pr.n.o.t.k.
Bellen na 17.00 uur 04490-
-24409.
TERWINSELEN, Callistus-
str. 66, eengezinswoning
met grote woonkmr, 3 slp-
kmrs en badkmr met ligbad.
Kooppr. ’ 79.000,-kk. Bij
100% financ netto mndlast
ca ’450,-. Wijman & Part-
ners Vastgoed. 045-728671
Te koop vrijst. WOONHUIS
gelegen aan de Maas, 5 min
afstand van Vrijthof. Inh.

850 m3, opp. 1200 m2., li-
ving 85 m2, keuken, bijkeu-
ken, toilet, tuinkamer 60 m2,
met 2e toilet en berging.
Kantoorruimte 30 m2met a-
parte ingang. 3 grote slaap-
kamers, badkamer. Vraag-
prijs ’ 275.000,-. Tel.
09-32-11713837, Maasdijk
14, Smeermaas.(België).,

Kamers aangeboden/gevraagd
Te huur KAMER in natuur- KAMERS te huur aangeb.

?ebied te Schin op Geul. aan de Rijksweg Zuid 69
el. 04459-2120. Sittard. Tel. 04490-22747.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt efi verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
Te k. TROTTOIRTEGELS,
zeskant en 30 x 30 x 6. Inl.
045-711617.

Te k. mooie gebr. hardhou-
ten WANDEN voor serre,
tuinhuis of aanbouw. Te-
vens houten en ijzeren bal-
ken, ramen, kozijnen, biel-
zen. Tijdens bouwvak ge-
opend. Matrak Nuth 045-
-243736.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Reparaties

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

stel "Prijsopgave vooraf.
Audio Video Centr. Heerlen.

Tel. 045-728130.

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

Bedrijven/Transacties
Ter overname GEVRAAGD

Brandkast
Br.o.nr. B-1297 L.D. Post-

bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Doorkiezers vanaf ’250,-;
tel.centrales 1/4 ’200,-; 2/8
’250,-; 3/8 ’300,-; Pana-
sonic tel.beantw. met afst.
bed. vanaf ’195,-. Info
MEGRO Ned., tel. 045-
-220902; fax 229707.

Landbouw en Veeteelt
Te koop aangeboden aluminium

Kweekkas
27 x 10 mtr. Inl. 045-226985

Te huur aangeboden
Kweekkas met verkoopruimte

Totale opp. 450 m2. Inl. 045-323685
Robin BOSMAAIERS, zo-
meraktie tijdelijk weed-
eater-kop gratis bij aanschaf
van een bosmaaier. HO Mi-
randolle, 045-422797.
Gebr. OPRAAPWAGENS:
Krone 24 m3, Mengele 30m3, Kernper 25 m3en 27m3. Tegens Hagedorn kuil-
verdeler, Fahr en PZ front-
maaiers. Collé Sittard. Tel.
04490-19980. Collé Ko-
ningsbosch. 04743-1205.
Te koop MORELLEN, rode
bessen. Akersteenweg 240
Maastricht. 043-613517.

TUINBONEN, spitskool,
koolrabi en nieuwe aardap-
pelen. G. van Laar, Heerler-
weg 23, Voerendaal.
Te koop partij VEILINGKIS-
TEN, t.e.a.b. Kleuters Vo-
gelvalderenweg 11 Merkel-
beek. Tel. 045-250497.
Gebruikte Claas MAAIDOR-
SER, type Mercor met maai-
bord van 2,85 mtr. en graan-
tank. Collé Sittard. Tel.
04490-19980.
Te koop aangeb. zure ker-
sen (kelleris), zwarte BES-
SEN en honing 04405-2152

Auto's

Autobedrijf \Wf\^ =1^,979 Klimmen m> []\V/
Jubileum Autoshow

SPECIALE AANBIEDINGEN EN SUPERKORTINGEN
OP ALLE TOPOCCASIONS

Zondag Kijkdag
Jeep Aro 4x4 '84 ’ 7.000,-; BMW 320 rood '79 ’ 5.200,-;
BMW 316 groen '79 ’4.900,-; BMW 525 I '82 ’ 11.900,-;
Ford Sierra 1600 5-drs. '83 ’ 11.500,-; Ford Granada '83

’ 8.500,-; Ford Taunus Station '82 ’ 6.950,-; Ford Sierra
2.0 ’lO.OOO,- '83; Ford Escort aut. '86 ’16.500,-; Ford
Escort '79’ 2.500,-; Ford Escort '82 ’ 7.950,-; Ford Fiesta
'84 ’ 10.950,-; Ford Fiesta '81 zwart zeer spec. ’ 5.900,-;
Fiat Panda 45 '85 ’5.950,-; Fiat Panda 750 CL '87

’ 11.250,-; Fiat Ritmo 65 '81 ’ 2.950,-; Honda Quintet '82
’4.250,-; Lada 4-drs. '84 ’3.950,-; Landrover Jeep

’ 5.950,-; Mazda 323 '79 ’ 1.950,-; Mitsubishi Galant LPG
'81 ’ 3.950,-; Mitsubishi Colt GLX '85 ’ 12.500,-; Mini Me-
tro '83 ’ 6.750,-; Mini autom. '79 ’ 2.200,-; Opel Corsa
12S TR ’ 1.350,-; Opel Manta GTS 1e eig. '86 ’ 17.900,-;
Opel Manta 1e eig. '80 HB ’4.900,-; Opel Kadett Coupé
'79 ’ 2.950,-; Opel Kadett 1200 S LPG '81 ’ 4.950,-; Opel
C 1200 ’ 2.250,-; Opel Rekord 2.0 LPG '81 ’ 3.950,-; Opel
Ascona 2 ltr. 4-drs. ’1.500,-; Opel Corsa '87 1300
’15.900,-; MG Midget ’9.750,-; MG-B rood ’17.000,-;
Renault 5 TL '82 ’ 3.500,-; Renault 20 TX '83 ’ 6.950,-;
Skoda 105 S '87 ’ 5.950,-; Skoda 105 L '83 ’ 2.950,-; To-
yota Celica KT '80 ’4.900,-; Toyota Carina LPG '79
’2.500,-; Toyota Tercell '80 ’3.250,-; Toyota Tercell '85

’ 8.950,-; Talbot rolstoelverv. ’ 3.950,-; Vauxhall Cavalier
'79 ’ 2.000,-; VW Golf GLS 1300 '80 ’ 4.900,-; VW Santa-
na diesel bwj. '84 ’ 11.500,-; VW Derby '81 ’ 2.950,-; VW
Jetta '81 LPG ’ 5.250,-; Volvo 360 GTL '86 nw.st.

’ 22.000,-; Volvo 343 '79 autom. ’ 3.250,-. ■

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

Goede service en garantie
APK-keuringsstation

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

Fiat Sittycar
Panda 750 L, '86, kl. rood

’ 8.900,-; Panda 750 L '87

’ 10.500,-; Panda 750L'87

’ 8.000,-; Panda 750 CL '87

’ 9.900,-; Panda 750 CL '88

’ 10.900,-; Panda 1000 CL
'87 ’ 10.900,-; Panda 1000
CL'BB ’ 11.900,-. Fiat Sitty-
car, Pres. Kennedysingel

8-12 Sittard. 04490-17544.

ca. 150 geselecteerde
inruilauto's van div. merken

en uitvoeringen

Peter Schunckstraat 10
(hoek Heerlerbaan) Heerlen

045-412641
Geopend ma. t/m vr. van

9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van

10.00 tot 17.00 uur.
Donderdag koopavond tót

21.00 uur.
2 CV 6 SP, rood '83

Visa, rood 10-'B5
Visa 11 RE, wit 6-'B5
Visa 11 RE, wit 7-'B7

BK 14 E, grijs '86
BK 14 RE, rood 1-'B7

Mazda 323 DX, groen 6-'B3
Renault 11 GTX, rood 8-'B4
Volvo 340 Winner, wit 1-'B5
Van Roosmalen

Rijksweg 113 Gulpen.
Tel. 04450-1450.

Te k. LANDROVER diesel,
bwj. '77, korte uitv., APK-
gek„ ’ 2.950,-045-210435.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezwaar. Tel.
045-720200.
Te koop SPORTVELGEN 3-
delig 14" 7J, voor Ford, lm
13" 6J voor type VW, BMW
en Opel. Te bevr. Fossielen-
erf 596 Heerlen, tot 18.00 u.
Te k. ALFASUD 1500 Tl,
bwj. '81, i.g.st. vr.pr.

’ 3.000,-. Tel. 045-722352.
Tek. AUDI 100, '78, pr.n.o.t.
k., APK tot mei '90. Tel. 045-
-444931.
Te k. BMW 323 ibwj. '80,
zeer mooi met veel extra's
’5.950,- 04490-26843 tus-
sen 17.00 en 18.00 uur.
Te koop BMW 728i, bwj. '82,
nieuwst, ’ 9.250,-. Inr. evt.
045-316940.
Te koop BMW 320, 6 cyl.
type '80, i.z.g.st. pr.n.o.t.k.
Tel. 045-413779.
BMW 323i, bwj. '81, get. ra-
men sptvleg., spoilers, trk.
hk. ’8.450,- mr mog.
04498-52479 of 57042.
Te k. BMW 525 i, '83, m. air-
co, radio-cass. 5-bak, af-
neemb. trekh. alu vlg. metal-
lic ’13.950,-. 045-722363
na 19.00 uur.
Te k. BMW 316, zwart, bwj.
'83, nw. model, verlaagd,
sportvelgen, stereo. Tel.
045-273525.
SMEETS MB biedt aan:
BMW 316 zwart 1981
’6.500,-; BMW 518 goud-
met. 1980 ’3.500,-; BMW
728iautom. 1981 ’7.000,-;
Opel Rekord 2.0 S 1982

’ 6.900,-. Rijksweg Nrd.
125, Geleen. 04490-46333.
Te k. BMW 728 I, bwj. '84,
mr. mog. Caumerweg 70,
Heerlen.
Tek. BMW 525 '81, APK 6-
90. ’4.500,-. Inr. kl. auto
mog. Industriestr. 35, Sittard
Te koop mooie BUICK Re-
gal, bwj. '81. Te bevr. 045-
-728264, na 18.00 uur.
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.

Te k. MERCURY Cougar
KR 7 Cabriolet; Mercedes
350 SL Cabriolet. Automo-
bielbedrijf Johan Schmidt,
Hommert 24 Vaesrade,
kruispunt Schinnen.
Te k. CITROEN BK 14 RE,
bwj. '88, i.z.g.st., met div.
ace. Tel. 045-326743.
Te koop Datsun SUNNY
140Y, type 80, APK'9O. Tel.
045-257871.
Direct CONTANT geld voor
auto's vanaf bwj. 1980. Tel.
045-414372 ook 's avonds.
Te k. Bova WINKELWAGEN
i.z.g.st., pr. ’4.000,-. Tel.
045-414372
Kadett 1.2 '82, zilver
’5.750,-; Ford Escort 1300
'82 ’5.900,-; Kadett 1.2
station '81 ’3.500,-; VW
Golf D '81 ’4.750,-; Opel
Manta '79 ’1.750,-; Ford
Granada '80 ’950,-. Inr.
mog. 045-211071. Over-
broekerstr. 54, Hoensbroek.
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. Tel.
04490-75386, na 16.00 uur.
Te koop Fiat UNO 60 S, bwj.
'86, i.z.g.st. 5-drs. Tel.
04490-45452.
Tek. FIAT Panda '85, kl. wit.
Tel. 04490-72242.
Part.b. aan FORD Sierra 1.8
bwj. '85, 1e eig. 65.000 km.
pr. ’ 12.750,- 045-442125.
Te k. Ford ESCORT 1300L.
APK, bwj. '79, pr. ’ 1.250,-.
045-725576.
Ford TAUNUS 2300, bwj
'77, alu. vlgn, stereo, vele
access. vr. pr. ’ 1.400,-. Te
bevr. tel. 045-422740.
Te koop Ford TAUNUS 1.6
bwj. '80, APK juli '90, pr.
’1.500,-. Lampisteriestr. 6,
Hoensbroek, na 12.00 uur.
Te k. automatic Ford
ESCORT nw. model 16 CL,
bwj.7-'B7, vr.pr. ’ 16.500,-.
Tel. 045-243007.
I.z.g.st. Ford ESCORT 1300
Bravo 5-deurs nov. '82, vr.
pr. ’6.700,-. Tel. 045-
-725876.
Ford GRANADA 2,8 GL aut.
LPG '81, veel extra's, APK.
’3.750,-. 045-319328.
Te k. HONDA Accord au-
tom., m. zeer goede motor
en bak, '80, APK '90,
’1.150,-. Tel. 045-323178.
Te koop Honda ACCORD kl.
wit, bwj. '79, mooi en goed,
APK. Tel. 045-352829.
Honda PRELUDE EXR, bwj.
'84, met.grijs, ABS remmen,
stuurbekr, electr. dak, ver-
laagd, sportvelgen, 84.000
km. pr. ’17.250,-. Tel. 045-
-215375.
KOOPJE: Mazda 323 APK
tot apr '90, ’BOO,- 045-
-463501.
Speciale MAZDA 323 GT
'81, nw. mod. APK '90,
’4.650,-. 045-319328.
Te koop MAZDA 626 GLX
1,6 ltr. coupé, kl. blauw, bwj.
'87. 045-212799 na 18 uur
Te k. MERCEDES 190 E
automatic, bwj. '83, kl. wit,
verl. model, met veel
access. Te bevr. Eindstr. 27,
Schinveld. Tel. 045-255443.
Tek. MERCEDES 190, lich-
te plaatschade, bwj. '83,
verlaagd, sportvelgen,
schuifdak. Tel. 045-255027.
MERCEDES 280 S, aut. '78,
extra's, ’3.750,-. Tel. 045-
-211071.
Tek. MINI 1100 Special, get
glas, ATS velgen, moet ge-
spoten worden! Vr.pr.
’700,-. 045-213357.
Tek. Opel CORSA, bwj. '85,
12 S TR, APK-5'90, km.st.
54.000, i.z.g.st. 045-228469
Te k. OPEL Kadett 1.2 S wit
met sunroof, bwj. dcc. '83, i.
z.g.st., APK t/m sept. '89,
045-252108.
Te k. Opel KADETT 1.2 LS,
5-drs., okt. '85, ’14.750,-.
Tuinstr. 28, Heerlen, na
18.00 uur.

Te koop Opel MONZA i.z.g.
st. ’5.800,-. Burg. v. Mul-
kenstraat 53, Elsloo, na
17.00 uur.

Tek. Opel MANTA 2.0 S, i.z. I
g.st.. bwj. '76, APK 4-'9O, kl. 'wit. Tel. 045-221482. I
Te koop Opel KADETT :
Hatchback 13 N, bwj. '80, vr. 'pr. ’ 3.350,- 045-727744.
Opel 2 ltr. S '80 op gas, APK ■i.z.g.st.; Opel 2 ltr. '79 APK l
i.z.g.st. 04499-3398. ,
KADETT HB 10-'B2 i.z.g.st.; I
Kadett 16 D '83; Mercedes I
TD '79. 04499-3398 I
Te koop Opel KADETT 1,2 'LS, bwj. '85, GSI-uitv. zeer
veel extra's. Hemeley 3 Sit-,
tard. Tel. 04490-29442.
Te k. Opel ASCONA, bwj. |
'82, kl. groen, vr.pr. |

’ 6.000,-. Tel. 045-457503. |
Te koop Opel KADETT 13
S, bwj. '87, mr. mog. Dr. M L
Kinglaan 133 Hoensbroek. 'Te k. Opel KADETT 13 S 'HB, van part., i.z.g.st., bwj.
'81, vr.pr. ’4.450,-. 04404-
-2527. j
Opel ASCONA Berlina type
'79, nwe. uitlaat en trekh. Dr. i
De Visserstr. 15 Heerlen i
(Meezenbroek).
Zeldz. mooi KADETT, type
125,82. Kerkraderweg 166,
Heerlen.
Te koop Opel ASCONA 16S
met sunroof, kl. zwart, APK
6-'9O, bwj. '77, tevens te k.
gasinst. gecomb. merk BK.
Tel. 045-270109.
Te k. PEUGEOT 305 SR
break, 5-drs., '81, i. nw.st.,
LPG, APK '90, ’3.250,-.
Tel. 045-323178.
R 9, type GTL, bwj. 8-'B3,
km.st. 53.000, 1e eig. met.
groen, zonnedak pr.

’ 7.500,-. 04490-49806.
Te k. RENAULT 18 GLS
stationcar, 5-bak, bwj. '82,
APK. Tel. 04490-27465.
RENAULT 4 GTL bwj.'Bo,
APK, i.g.st., vr.pr. ’1.550,-.
Heerlerweg 78, Voerendaal.
Te k. RENAULT 4 GTL, kl.
rood, bwj. '79, APK, prima
auto, geh.gerev. o.a. nw.
motor, vr.pr. ’l.OOO,- 045-
-318841.
Te k. RENAULT Feugo GTS
bwj. '81, APK-gek., vr.pr.

’ 2.950,- 045-423973.
Te koop Toyota CELICA 1.6
St, bwj. '83, kent. '88, 2 kl.
antraciet, l.m. velgen, zen-
der uitbouw, elec. schuifdak,
sportstuur, elec. antenne,
sportuitlaat, achterspoiler,
get. glas, afst. alarm, Blau-
punkt stereo, geen tweede
zo mooi, vr.pr. ’ 13.000,-.
Dagelijks 16.00-18.00 uur
tel. 04750-15980.
Te koop Toyota LAND-
CRUISER'7B, LPG,

’ 8.200,-Tel. 045-270946.
Te koop VW GOLF LS type
'79, APK juni '90, ’1.850,-.
Tel. 045-720951.
VW Kever '73 1303 S; Kever
'74 APK ’950,-. Handels-
weg 12 Susteren.
SCIROCCO automaat, bwj.
'78, i.z.g.st. APK 4-'9O, don-
kergroenmet. vr.pr.

’ 3.000,-. Tel. 045-273795.
VOLVO 343 type '80 (scha-
kel) APK tm juni '90,

’ 1.850,-. Tel. 045-720951.
Te k. VOLVO 360 GLS type
'83 met 'LPG en trekhaak.
Vr.pr. ’5.200,-. Tel. 045-
-325544 of 311925.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
AUTO"S. Hallo opgelet! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.5 GLX '86 '87 en '88;
Seat Ibiza 1.2 GL '85, '86,
'87 en '88; Seat Ibiza Playa
'86; Seat Ronda 1.7 GL D
'87 en '85; Seat Ronda 1.5
GLX '84 en'B7; Seat Malaga
1.5 GL '88; Seat Malaga 1.2
GLX '86; Seat Malaga 1.2 L
'88; Seat Malaga 1.5 SKI
'88; Seat Bestel '88; Seat Ibi
za 1.2 XI '89; Subaru 1300
'80; Talbot Solara 1.6 GLS
'81; Mazda 1300 '76; Mazda
323 '81 en '79; Lada 2105
GL '82; Fiat 127 '80; Fiat
Ritmo D '80; Austin Allegro
'78; Sunbeam 1000 '79;
Saab 99 '76; Datsun 120 V
'79; VW Passat '81; Citroen
Visa '79; Fiat Ritmo '79;
Ford Fi ësta '78; OpelKadett
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, Optel Kadett '80,
BMW 320 '79, Mitsubishi
Saporro '81; Inruil en financ.
mogel. Donderdags
koopavond

Mazda 626 coupé 2.0 GLX ''88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG i
27-10-'B7; Mazda 626 2.0 I
GLX '86 (3x); Mazda 626 HB j
1.6 GLX '87; Mazda Sedan
1.6 LX "86; Mazda 626 HB
2.0 LX Diesel '86; Mazda :
626 HB 2.0 GLX '84; Mazda |
626 Sedan 2.0 LX diesel '84;
Mazda 323 HB 1.5 LX '86 ;
Mazda 323 HB 1.3 LX '86:
Mazda 323 HB 1.3 LX aut.
'86; Mazda 323 HB 1.3 au-
tom. '84; Mazda 323 1.3 Es-
tate '83; Mazda 323 NB 1.7
GLX Diesel '88; Mazda 323
NB 1.5 GLX'B6; Mazda 323
NB 1.3 LX '86; Mazda 323
NB 1.5 DX '81; Mazda 323
NB 1.3 DX '81; Opel Ascona
1.6 S '84; Opel Manta 1.8 S
'83; Opel Kadett 1.2 S 84;
Opel Kadett 1.2 S '82; Opel
Kadett 1.3 N '80; Opel Ka-
dett 12 S 5-drs. '82; Opel
Corsa TR 1.2 S '85; Ford .Siërra 1.8 Laser, 5-drs., '85; 'Ford Escort 1.3 L, LPG '82;
Honda Accord automatic
met stuurbekr. '82; Nissan
Cherry 1.3 GL '84; VW Golf
'84; Triumph Spirfire MX 3,
1971, ’5.500. Goedkope
inruilauto's: Mazda 323 '78

’ 1.500,-; Mitsubishi Sa-
porro, aut. '78 ’ 2.500,-;
Nissan Blue Bird '80 1.6
’4.950,-; Opel Kadett '77
’1.250,-; VW Polo '78'
’1.850,-; Volvo 343 DL
autom.'77 ’ 1.250,-. 'LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045-
-722451. Erkend APK-
keuringsstation.
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.
Te koop MAZDA 626 2.0
GLX Coupé bwj. '87, antra-
ciet, stuurbekr., vr.pr.

’ 22.500,-; tevens BMW
320 6, bwj. '78, metalliclak,
versch. ace., 1 jaar APK,
motor 100%, vr.pr. ’4.000,-
Tel. 04455-1391.
SMEETS M.B. biedt aan:
Lancia VlO Fire wit '87
’12.750,-; Opel Kadett 1,3
GSI uitv. rood '85 ’ 17.750,-
BMW 324 D wit '86
’26.000,-; BMW 316 4-drs
lachsilber '87 ’ 26.500,-;
BMW 316 rood "Matvoe-
ring 12-'B7 ’29.500,-;
BMW 524 TD zilvergrijs '86
’27.500,-; Mitsubishi Ga-
lant 1,6 GLX LPG 10-'B7

’ 19.500,-; Renault R25 TS
bl.grijsmet. '86 ’ 19.750,-;
Volvo 740 GLE LOG '87

’ 39.750,-. Rijksweg Nrd.
125, Geleen. 04490-46333.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-423973, ook 's-avonds.
Te koop Nissan PATROL
3.3 turbo diesel, '87; Audi 90
'85; Datsun Bluebird '83;
Ford Fiesta 1.6 diesel '86.
Tel. 04498-54973.
Mercedes 190 E, veel ex-
tra's, nov. '86; Ford Siërra
20 i 3-drs. '84 '86; Ford
Siërra 20 SR 3-drs. '86;
Ford Escort 1400 CL 5-drs
'87; Ford Escort 1400 CL 3-
drs '86 '85; Ford Fiesta 1100
Festival '86; Toyota Corolla
1300 DX '86; Renault 5 TL
'83; Peugeot 309 Diesel '87;
Opel Kadett 1300 LS '85,
'84; Opel Ascona 4-drs. '80,
’3.000,- . Garantie, finan.,
inruil en APK. Autobedrijf P.
.VEENSTRA, Rotterdam-
straat 98, Heerlen. Tel. 045-
-725806, na 18.00 uur. 045-
-312059.
Te k. BMW 520, 6 cyl., bwj.
'78, pr. ’ 2.250,-; Ford Sier-
ra, bwj. '84, ’ 11.000,-. Tel.
045-256997.
BMW 316; BMW 1502; Golf
D '78; Fiesta 13 S; Fiesta 11
S; Mini '79; Kadett '79-'BO-
-'B2-'B3, APK. 04499-3398.
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.
BMW 520 i '83 zeldz. mooi

’ 12.000,-; Ford Siërra 1600
Laser 3-drs. '85 ’11.500,-;
Honda Accord '80 3-drs.
’2.750,-; Ford Fiesta '80
Supersport ’ 2.750,-; Talbot
1100 Pick-up '83 ’2.150,-;
Mercedes 207 D '78

’ 3.700,-. Automobielbedrijf
Johan Schmidt, Hommert 24
Vaesrade, kruispunt
Schinnen.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Wij kopen alle koop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S tevens
gratis ophalen tev. RDW
vrijw. bew. O Körfer 045-
-751807.

Auto onderdelen en accessoires

Koni Schokdempers
"de allerbeste"

100.000km garantie.
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

_^P ..V.

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines en testapparatuur

Reparatiewerkplaats:
t voor startmotoren en dynamo's onder vakkundige leiding.

Erkend inbouwstation:
Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat.

Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

l
In de Cramer 31. Tel. 045-716951.

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
BMW MOTOR 318 m. versn
bak, bwj. '81, km.st. 83.000,
’1.200,-. 045-443849 Irm-
str. 57 Simpelveld.
Te koop aangb. BMW-alu-
minium velgen KBA 40622,
’4OO,- z.g.a.n., 045-
-741148 na 18.00 uur.

Motoren
Te koop HONDA CR 500
Crosser, bwj. '84, mcl. kle-'
ding en helm, ’ 1.400,-. Evt.mr. tegen wegmotor mog.
(geen Off the Road). Tel.
04454-1437.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

«§|>. Proficiat!!
s

Goeiemorge'
Pap

vandaag de laatst
llona, Bert en Tin*

{Bromfietsen
Nieuw, Batavus Buster ALL
TERRAIN bike ’799,-. Nu
leverbaar. Tweewielerspe-
cialist Math Salden, Lim-
bricht.

FIETSEN: Gazelle, Batavus,
Rih-cove en kinder-oma-
fietsjes, fa. H.Plas en Znv
Schildstr. 36, Brunssum en
Mauritsweg 52 Stem.

Opa-OMAFIETS-dameS
heren-cross-kinderfiets8

Tel. 045-257371. y.

Te k. KREIDLER bror»r
’ 200,- 04492-2656^;
Te k. KREIDLER R-M-J
’250,-. Tel. 045-720g!::
YAMAHA DT te koop; ;
'85. Tel. 045-214^
17.00 uur.

Watersport/Surfen
Te koop allround SURF-
PLANK i.z.g.st., kompleet,
prijs ’350,-. Tel. 045-
-424501, b.g.g. 045-418339.

Ten Cate Leaper corflr j
zeil (Neil Pryde Ultra |*
pr. ’ 600,-. Tel. 045-3^

Vakantie en Rekreatie
Te huur in bosachtige omg.
4-6 pers. ZOMERHUISJES
en stacarvans. Vrij ponyrij-
den en zwemmen. Tel.
05246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.

KANOVAREN in ArC
’37,50 mcl. bus en
Elke zaterdag vertr»
Maastricht. Bel Edad *078-179777.

Caravans/Kamperen
Te k. STA-CARAVAN 7 mtr.
met voort. hout. stal, compl. inw inger. o.a. bar, stereo, o- :pen keuk. met dubb. spoelb. ;
warm en koud water, enz. (
enz. van binnen geh. met
hout afgew. als nieuw staat
op bosrijke camping Rei-
gershof in Montfort vak B nr.
6, ’ 6.500,-. 04490-28868.
Te k. 6-pers. BUNGALOW- 'TENT Walker en div. toebeh

’ 1.600,-04492-3181.

Te koop VOUVW
met keuken, i.g.st. In<|
str. 39 Kerkrade-Wgg>
CARAVAN, Adria 39°^ -cent '84. Prachtige Jtoiletr., verw., _■
f 7.650,-. Te[. 04490^
VOUWWAGEN te $'
penkreuzer Select '°0'
045-317505.
Wat VERKOPEN?
teer via: 045-719966^

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert n3*avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren n^iavontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 50

06-320.330.03
SEXSPEL

Een erotisch avontuur dat begint als jij er klaar vo°!j
waarin het door jou gekozen meisje zicht onderweg
jouwbeslissingen. Verleid haar door het kiezen
mers op je telefoon tot de vreemdste variaties ■_]
Speel het spannende spel van de oeverloze uitspa11

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

50 et p/m >
Echte sex kent geen tijd

River-Side-Club
5 meisjes ontvangen u in een sexy sfeer. E9afsl^S
Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak 100 m. voorbij <j*J

Maasterp. Ópen ma t/m vr van 14.00 tot 2.0°
Tel. 04755-1854.

|- ■ Oó-GAYCAÓ
/'J_%_^, LIMBURG
l over |eßevoelensen ervaringen.'■,

m7|£ ti&A nieuwe vrienden kennen die niel"
fijni wi<^ kunnen wonen!
Er zijn ook 08-Gay café's in de regio's: Jl

Gezellig flirten en... (Geinig hè!)

Flirt-Box 06-320.330.0]
-gr;

Warme dagen, Hete meisjes, Korte rokjes

Tieners 06-320.323 J
Club Pin Up

met mooie sexy pin-up girls, en excl. service. P(-zj
laan 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend"

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

Gezellige dames
charmant, discreet, bezoeken u thuis of in

Tel. 045-311895.
06-06-06-06
320.320.05....P0ur toi
320.320.28... Lesbi

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

320.324.01....50ft
320.324.02....Potten

320.324.03....Live
320.324.05....Live hot

320.325.02....Heet
320.325.03....Macaber

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

Mark en Boy
privé en escort. Tel. 045-

-223850, na 14.00 uur.

Escortservice 3 ,
045-32615

Zoekt u een beetjej
Kom dan naar '^Rosy en 6 spontan^

verwennen u graag
plezier. :

Club Merj
Rijksweg Zuid 241' j

tel. 04490-458^Nieuwe meisjesj^ -
Nieuw No^s
en assistente, oo^j

slavin. Ook zat*
04492-5605/K

Voor Piccolo's zie verder pagina 10



Grenzland
Express in

feestpaviljoen
Van onze showpagina-redactie

KERKRADE - Grenzland Ex-
Pfess is de naam van het nieuwe
Oberkramer Sextett dat volgen-
de week zaterdag 15 juli in een
'eestpaviljoen te Kerkrade zal
°Ptreden ter gelegenheidvan het
elfde WMC. De zes enthousiaste
J^uzikanten, die hun sporen in
{tet genre van de volksmuziek al
f^ng hebben verdiend, brengen
JHan programma onder het mottoAug geht's mit Schwung.

Het repertoire bestaat onder an-
deren uit succesnummers van de
111 Limburg bekende Viller Spat-
*en. Voorts heeft men zich ge-
specialiseerd in muziek van de
Alpenoberkrainer. Dat gebeurde
fta contacten van Lei Kraussen
toet componist/arrangeur Ivan

van deze bekende groep.
*an de nieuwe Limburgse for-
toatie maken naast muzikaal lei-der en klarinettist Lei Kraussen

uit: Ger Blokzijl (slagwerk),
glef Langenberg (bariton), Ger

(gitaar), Wout Willi-
senburg (accordeon) en Martinv d Tillaard (trompet). Deze laat-ste is ook de zakelijk leider (Iris-
ftraat 6, 6466KM te Kerkrade, ®"45-418241).

i ehalve in de eigen regio (optre-
den;; voor ex-mijnwerkers, in be-
jaardenhuizen en bij vereni-
J-j'ngen) zal 'Grenzland Express'
"Uinenkort ook in het buiten-end te horen zijn. Dat zal het ge-
*l zijn tijdens de tournee die

toen binnenkort maakt door
en Oostenrijk.

~*°ogtepunt voor de Limburgse
touzikanten is dan tevens een op-
deden voor de Oostenrijkse tele-v'sie.

r Grenzland Express: binnenkort ook op tournee door
en Oostenrijk.

nederlandse top veertig
- Vakantie in het land, dus óók een Spaans plaatje. Paco

i llJft met 'Amor de mis amores' staan op detiende plaats in de Neder-
? ftdse top veertig. Hier een overzicht van dit wekelijkse hitgebeuren
b°als dat vrijdagmiddag vanaf 15.03 uur weer valt te beluisteren op

i ( 1) No more Bolero's - Gerard Joling
~ ( 2) Marina - Rocco & The Canations
f ( 3) Manchild - Neneh Cherry3 ( 9) Licence to kill - Gladys Knight
„ ( 6) Little Jackie wants to be a star - Lisa Lisa & Cult Jam
? ( 8) Batdance - Prince
8

( 7) It's the first time - Lois Lane? ( 5) Express yourself- Madonna
j0 ( 4) I want it all - Queens Knight
j, (10) Amor de mis amores - Paco
l_ (12) Sealed with a kiss - Jason Donovan

Ü5) All I want is you - U 2
u (23) Spin me around - Zeon Jones
u (26) Patience - Guns 'n Roses
jg (29) Teil it like it is - Don Johnson
17 (13) Jij blijft bij mij -Koos Alberts

XL (32) Back to life - Soul II Soul
ja (H) If you don't know me by now - Simply Red
>n (24) Calling out to Carol - Stan Ridgway
2? (21) Kom van dat dak af- Peter Koelewijn/MC Miker G/DJ Sven
25 Miss you like crazy - Nathalie Cole
2a (14) Americanos - Holly Johnson
24 (37) Like the way Ido - Melissa Etheridge
2g (27) Dagen dat ik je vergeet -Kadanz
26 (—) Nergens goed voor -De Dijk
2>j y~~) Don't wanna lose you - Gloria Estefan
2o (20) Ferry 'cross the Mersey - Diversen
2g (17) Fm every woman- Chaka Kahn
3q (19) Hand on your heart - Kylie Minogue
3j (25) Looking for freedom - David Hasselhof
35 (16) Me myself and I - De la Soul
33 38) Circle - Edie Brickell & The New Bohemians
34

( ) Memre den - Surinam All Stars
35 ( ) When the night comes - Joe Cocker
3g (-—) Ik ben een gokker - André Hazes
37 ("—) I would do for you - ÜB4O
3g (18) Rooms on fire - Stevie Nicks
3g (30) I don't wanna get hurt - Donna Summer
40 (28) Every little step - Bobby Brown(36) Mr DJ - Joyce 'Fenderella' Irby

'Ook een professor wil wel eens wat anders'

Academici als
straatmuzikant
Van onze showpagina-redactie

AKEN - Voor vier academi-
ci uit Aken is een lang ge-
koesterde wens in vervul-
ling gegaan. De heren debu-
teerden als straatmuzikant!
„Reeds als student had ik
die onweerstaanbare drang
om eens - letterlijk - aan de
weg te timmeren", zegt dr.
Klaus Borggrefe. De aan het
ziekenhuis van Aken ver-
bonden chirurg blijkt in dat
opzicht niet de enige die
eens wat anders wil. Zijn
medestudenten (van nu
ruim dertig jaar geleden)
willen de sleur van het da-
gelijkse leven ook wel eens
doorbreken. Professor doc-
tor Stetter zegt dat hij graag
zijn academische graad
even vergeet inruil voor een
optreden met de viool.
Trouwens de titel 'doctor'
krijg je van de heren Otten
(technicus in de chemie) en
Ferbert (docent) ook tijde-
lijk cadeau. Echter onder
één voorwaarde: de muze
moet voor een keertje dan
wél de boventoon voeren.

Nu zijn deze heren studenten
van weleer al langer danvandaag
en gisteren dikke vrienden. Ze
zoeken elkaar thuis regelmatig
op en dan wordt de viool even
van de muur gehad. Dr. mcd.
Klaus Borggrefe, professor
Christian Stetter, dr. Borchert
Otten en dr. mcd. Andreas Fer-
bert vormen al een tijdje samen
een strijkkwartet. Maar ze stellen
wel nadrukkelijk dat ze ama-
teurs zijn, die zo nu en dan de
strijkstok hanteren en daarmee
dan tegelijkertijd de traditie van
de kamermuziek in ere houden.
„Echter", zo filosofeert de medi-
cus dr. Klaus Borggrefe, „vanzon stille liefde moet je nooit,
maar dan ook nóóit je beroep
maken. Dan heb je een hobby
waaraan je steeds plezier kunt
beleven, een aardig verzetje dus
op zn tijd".

Een paar weken geleden was het
weer eens zo ver. De heren gaven
elkaar opnieuw muzikaal rendez-
vous en tijdens die bewuste
avond werd besloten dat 'het er
maar eens van moest komen.
Een optreden voor publiek dus.
Borggrefe attendeerde zn vrien-
den er wel meteen op dat voor
zoiets wel een vergunning moet
hebben. Hij greep dus naar de
pen en schreef Akens burge-
meester dr. Kurt Malangré een
brief waarin hij mededeling deed
van het onweerstaanbare verlan-
gen om als 'straatmuzikant' te
mogen optreden. Terwijl Borg-

grefe dagelijks zn brievenbus
goed in het oog hield, vernam hij
van patiënten in het Marien-hos-
pitaal dat ze in de Akense Anna-
kerk dringend om een nieuw or-
gelverlegen zaten. Die aktievoor
een geldinzamelingpaste dus he-
lemaal in het straatje van de
straatmuzikanten-in-spé.
Inmiddels had Akens burgerva-
der het enthousiaste strijkkwar-
tet laten weten dat hij het idee
niet alleen prima vond, maar
Kurt Malangré vond het ook een
aardige 'stunt. Dus mochten de
heren op zijn medewerking reke-
nen en konden ze op het politie-

bureau een vergunning afhalen.
Afgelopen zaterdag was het dan
zo ver. Via de pers waren de bur-
gers van Aken op de hoogte ge-
bracht dat de heren straatmuzi-
kanten met hun viool zitting zou-
den nemen aan de Kremerstras-
se. Mocht het daar te druk zijn,
danzou worden uitgeweken naar
een ander straatje in de onmid-
dellijke omgeving van het oude
raadhuis. En terwijl de wind de
partituur bijna van de standaard
blies, werd er vrolijk gemusi-
ceerd. Giften voor het nieuwe or-
gel in de St. Annakerk werden
gul gedeponeerd. De droom van

heren academici ging in vervul-
ling. En, de nieuwe straatmuzi-
kanten van Aken hebben de
smaak te pakken. Dr. Klaus
Borggrefe verzekert na afloop:
„Als het aan ons ligt, zal het bij
dit ene optreden zeker niet blij-
ven. Wij willen best nogwel eens.
Zeg maar na de vakantieperiode.
Per slot van rekening wil een
straatmuzikant zich ook verze-
kerd weten van grote schare luis-
teraars. Dat is, zeg maarvoor ons,
het schouderklopje waarop
iedereen bij tijd en wijle zit te
wachten".

harrie cremers

" Voor een keertje als
'straatmuzikant', deze vier
academici van Aken. Met
de viool in de aanslag
bestaat dit strijkkwartet
uit (v.1.n.r.) dr. mcd. Klaus
Borggrefe, dr. Borchert
Otten met achter hen dr.
mcd. Andreas Ferbert en
professor Christian
Stetter.

Foto: WIM KUSTERS

Marjol Flore
zonder omroep
op Starfestival

Van onze rtv-redactie
KNOKKE - „Je krijgt overal
hetzelfde te horen: We zouden
wel willen, maar we hebben er
het geld niet meer voor", zucht
chansonnière Marjol Flore (41).
Zonder financiële en produk-
tionele steun in derug van een
Nederlandse omroep is ze de
'vedette' en aanvoerster van de
Nederlandse zangploeg deze
week naar de Belgische bad-
plaats Knokke. Zaterdagavond
laat Marjol in het pluche Casi-
no voor de tv-camera's van de
BRT horen en zien wie ze uit
Nederland heeft meegenomen
om het Star-festival 1989 te win-
nen.

MarjoPs zangploeg bestaat uit
'de Montezuma's,' die al enige
naam opbouwden via een CD en
een theater-tournee door Neder-land en Lenette van Dongen, die
uitblonk in de Nederlandse ver-
sie van de musical 'Jeans' en die
in het afgelopen seizoen samen
met Peter Lusse te zien was in
het programma 'Pappenhei-
mers'. Marjol zelf zal het Starfes-
tival 1989 na de pauze besluiten
met een combinatie van oude en
nieuwe Franse chansons, Engel-
se musical-nummers en zelfs een
Argentijnse tango.

De jury - met namens Nederland
Conny Vandenbos - zal tijdens
Marjol's optreden de punten op-
tellen, die aan haar ploeg en aan
de zangploegen van Frankrijk,
Engeland, West-Duitsland en
België eerder dezeweek zijn toe-
gekend. De VARA steunde in de
afgelopen jarenal eens twee keer
een winnende Nederlandse
zangploeg, de TROS was met
Marco Bakker en Liesbeth List
als ploegleiders twee keer min-
der succesvol.

Betreurt Marjol nu ook, dat we-
gens het ontbreken van de steun
van een Hilversumse omroep
ook in Nederland geen Knokke-
beeld via de Nederlandse tv-zen-
ders in dehuiskamers zullenver-
schijnen?

Marjol: „Welnee. De Belgische
zenderBRT 2 zendt de hele week
alle optredens rechtstreeks uit
en die is op alle Nederlandse ka-
bels te ontvangen. Bovendien
zijn we ook in West-Duitsland en
Engeland op tv te volgen. Nee,
het enige nadeel is, dat we het nu
met een minimum aan financiële
middelen moeten doen. Dank zij
een jonge, enthousiaste impresa-
rio is er een enthousiastteam om
me heen gebouwd, maar finan-
cieel hebben we allemaal water
bü de wijn moeten doen. Zelfs de

stichting Conamus, die is opge-
richt om Nederlandse artiesten
te steunen, is op ons verzoek om
een financiële bijdrage niet inge-
gaan. We zullen het alleen met
eenkarige bijdrage van de Belgi-

sche tv moeten zien te redden.
En als we winnen vangen we ten-
minste nog iets".
Over de geringeHilversumse be-
langstelling voor haar en de

meeste van haar collega's, met
uitzondering van Anita Meyer en
Gerard Joling, is Marjol niet ver-
rast. In West-Duitsland ver-
schijnt ze de laatste jaren vaker
voor de camera's dan in Neder-
land.

" Marjol Flore: in West-Duitsland en België vaker op het
scherm dan in Nederland.

show

Hein Simons
uitgebreid
op de radio

HEERLEN - Hein Simons en
"pro-programmamaker Peter*fik zijn de eerste gasten in het
nieuwe programma 'Onvoltooid
Verleden tijd' bij de NCRV op
deze donderdagochtend vanaf
U-04 uur op Radio 2. Dertien zo-
merweken lang gaat de redactie
°P zoek naar onderwerpen en
Personen die in de jaren vijftig
tot en met tachtig in het nieuws
stonden. Vandaag wordt terug-
gekeken op het jaar 1975. HeinSimons kreeg in dat jaareenEdi-
s°n en Peter Flik maakte in dat
tear een radiodocumentaire over
sabotage in het leger. Deze uit-
*ending kwam de Vpro op een
°fficiële berisping te staan.

DJ's Radio 3
op Overste
Hoffeesten

Van onze showpagina-redactie
LANDGRAAF - Op de binnen-
plaats van hoeve 'De Overste
Hof te Strijthagen wordt aan-
staande vrijdagavond van 19.30
tot 22.30 uur een 'Harte Strijtha-
genRadio 3 Disco Show' ten bes-
te gegeven. Deze wordt verzorgd
doorLuc van Rooij en Wim Rig-
ter, die wekelijks op dinsdag via
Radio 3 zijn te beluisteren met
respectievelijk 'Varas verrukke-
lijke 15' en 'Rigter'. Brj minder
goed weer vindt deze Radio 3
Disco Show vrijdagavond plaats
in de grote feestzaal 'De Overste
Hof. Oók zaterdag en zondag
zijn er festiviteiten.

Filmpremières
mogelijk naar

de vrijdag
Van onze showpagina-redactie

HEERLEN - De Nederlandse
Bioscoopbond onderzoekt of het
zin heeft de premières van nieu-
we speelfilms te verschuivenvan
donderdag naar vrijdag. De
Amerikaanse filmmaatschappij-
en hebben daarom gevraagd.ln
het verleden gingen de films in
Nederland ook op vrijdag in pre-
mière. Bij de bond bestaat nog
geen indruk van de behoefte bij
de Nederlandse bioscoopexploi-
tanten en distributeurs aan een
andere premièredatum. „De re-
cettes van het weekeinde, zullen
er stelligniet door omhooggaan",
aldus een woordvoerder. „Maar
de Amerikanen zeggen dat ze
kunnen aantonen dat de vrijdag
meer voordeel biedt".
De bond gaat nu alle betrokken
partijen, inclusief de filmjourna-
listen, om hun mening vragen.

CD strop
voor auteurs

HILVERSUM - De auteursrech-
tenorganisatie STEMRA onder-
vindt in toenemende mate hin-
der van de verhuur van compact
discs. De CD's worden niet ge-
huurd om naar te luisteren, maar
voor het kopiëren naar muziek-
cassette. Voor deze kopieerprak-
tijk wordt geen cent auteurs-
recht betaald. Uit een onderzoek
blijkt dat 90 procent van de CD's
verhuurd worden om te kopië-
ren.

Europabeker
Het is niet voor het eerst, dat
Marjol Flore inKnokke optreedt.
Marjol: „In 1968, toen hetfestival
nog de strijd om de Europabeker
voor de Zangvoordracht werd
genoemd, maakte ik deel uit van
de zangploeg onder leiding van
Rob Touber. In die ploeg zaten
verder Dave, later beroemd ge-
worden in Frankrijk, Annet Hes-
terman en Renee Frank. In 1976
heb ik nog eens meegedaan aan
het jaarlijkseZeezwaluwen-festi-
val in Knokke".
Jekent het publiek daar, dus je
komt niet met controversiële ca-
baret-achtige teksten uit je thea-
ter-programma?

Marjol: „Nee, hoor ik zing twaalf
nummers, oud en nieuw. En we
hebben een originele manier ge-
vonden om mij voor de pauze de
leden van de zangploeg te laten
introduceren. We proberen deze
week ons Knokke-programma
eerst uit tijdens try-outs in Hoo-
geveen en Zevenaar en de voor-
stelling is zelfs verkocht aan Til-
burg".

West-Duitsland stuurt de popu-
laire schlager-zangeres Heidi
Brühl ( „Wir wollen niemals aus
einander geh'n") als leidster van
een zangploeg naar Knokke, de
Engelse ploeg staat onder aan-
voering van klarinettist mr Ac-
ker Bilk („Stranger on the sho-
re"), Frankrijk vaardigt de vedet-
te Christiane Legrand af en de
Belgische ploeg staat onder lei-
ding van van het duo Anni An-
derson en Maurice Dean.

(ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE)
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Kontakten/Klubs

Thai Privé
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.

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

Privé en escort
045-220866

** 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Buro Elvira
v. dames en paren-party's.
045-419384, insch. gevr.

Nieuw - Nieuw
Club Nirwana

Lisa en haar internationale
gastvrouwen.

Nieuwstr. 147 Kerkrade.
Tel. 045-463323.

ma.-vr. 11-24, za. 11-18.
Tranen om de

scheiding?
Nachten alleen in bed?

Het duurt niet lang als die
jonge knul de TV repareert.
06-320.323.84 - 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 - 50 et 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 Ct p/m

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

De Jarretelbox
Voor fijnproevers die

geraffineerd weinig mooier
vinden dan 100% bloot. Met
zn 2 of met een gezellig stel
06-320.326.27 - 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

Als ik aan je
denk raak ik al
opgewonden!
Erotifoon!

06-320.320.12
50 et p/m

Glibberen en glijden doe je
bij de

Likbox
06-320.325.36 50 c.p/m.

voor sexcontacten met zn
tienen of met 'n paar apart!!

Peggy
en vriendinnen, ma-vr,

11 tot 19 u. 04490-74393.

Diana Escort.
Tel. 045-215113.

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

van harte welkom.

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
Heb je nog niet iemand

versiert? de
Scoorbox

06-320.325.14 voor als je
vreemd wil 50 c.p/m.

Met geen pen te
beschrijven, woorden

schieten te kort!! Natuurlijk

Privéhuis
Michelle

met nieuw Jill
045-228481
045-229680

Lekkere meid zkt sex-vriend
Sex-contact-lijn

Bel 06-320.320.33 - 50 c/pm
Direct snel sexcontact

50ct.p.m.
LI.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
Contactburo

L'Amour, dames, trio, p-r,
privé enz. Heerlen,

045-225237.
Sta je op springen?? Bel de

porno-
boerderijbox
onze meisjes melken

het best!! 06-320.325.16 -50 et. p/m.

Teleservice
Draai eerst 06-320 en dan
PORNO-LUISTERLIJNEN

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

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

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

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

NIEUW:
SEX'O'FOON AUTOMATIEK

06-320.320.11
Toets of draai jeeigen

sexverhaal!
NIEUW:

SEX'O'FOONBOX
06-320.329.50

Metéén debeste sexbox
met meisjes van de

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

06-320.330.11
HOMOBOX

06-320.325.50
De twee grootste

gayboxenl
PARTY-LINE
06-320.330.10

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

Hardlesbi
2 kanjers tegelijk

Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
06-Sex
Relax-Line

06-320.320.06
Zevende Hemel
06-320.320.07
Sex non stop

06-320.320.08

ÜLiveü
sex relax box

06-

-320.324.06
Addink Prod. 50 ct./min.

Sex party box
06-320.323.06

talk prod. 50 et/min

Marcha
Grieks 06-

-320.325.55
50 ct.p.m.

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

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22a, Geleen
Tel, 04490-42315.
Meisje gevraagd.

Is vreemd gaan jouw
hobby? Vind je sex 't
belangrijkste? Bel de
friemelbox

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

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Donna-Maria
met haar 7 vriendinnen.
045-227734/229718

De Sabbelbox
De heetste meiden bellen,

geen bandjes live sex!!
06.320.325.69 50 Ct. p/m.
Spec. voor ambtenaren de

sexinjeslaapbox
lekker sexen met veel meis-

jes tijdens een dutje.
06.320325.54 50 et p/m

Inwijding!!
Jiva's Oosterse sexlessen,
voor een beter sexleven!

Les2B. 06-32032351 50cpm

Piepshowbox
Alle meiden zijn uit de

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

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

bel live!! 06.320.323.53.
50 et. pm.

"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
Angela

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

Tieners
GRATIS PORNO stickers

50 ct.p.m. 06-

-320.321.10
(Huis)dferen

HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
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.

Kortharige kleine HONDJES
voll. geënt en getatoeëerd.
Tel. 04459-1237.

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

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 geïmpr.
planken, palen, rolborders,
1000 st. nwe en gebr. biels
enz.enz. bezorgen mog.

Huw./Kennism.
Dond., vrijd., zat. en zond.
qez. DANSAVONDEN in ca-
fé De Pijp, Maastrichterlaan
4, Übach over Worms.
Zoekt U een serieuze relatie
bel dan Huw. rel. bem. buro
"LEVENSGELUK" 045-
-211948.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Bewijs
verplicht. Het bestuur.
ALLEENSTAANDEN Opge-
let!! Zaterdag 22 juli organi-
seren wij 'n dagtocht naar
Brussel. Interesse? Bel dan
Huw.-Rel.-Buro "Levens-
geluk". 045-211948.
DAMES van 20-35 jr., zoekt
U een serieuze relatie, laat
U dan nu inschrijven. Tot 31
juli betaald U slechts

’ 100,-. Huw.-Rel. -Buro
"Levensgeluk". 045-211948.
PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.

Bar/Dancing HELIPORT ie-
dere zaterd. en zond. gezel-
lig dansen voor jong en oud
m. dj. vanaf 20.00 uur. le-
dere dond.avond contacta-
vond v. alleenstaanden. Le-
gitm. verpl. Achterkant Eu-
rohal, Griend 9-11, Maas-
tricht. Tel. 043-219704.
Weduwe 67 jr. wil kennis-
maken met nette HEER als
vriend. Br.o.nr. B-1352, LD,
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.
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.

Heren, opgelet. Jong meisje
moeder en dochter, meeste-

res en nog vele andere
mooie meisjes in

Club Exclusief
Trio, lesbisch, escort,

privetaxi mog. Ma-za v.
11-23 u. Zond. 14-21 u.

Industriestr. 13 Kerkrade-W.
Tel. 045-423634.

Nieuw
Privé Terminée,

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

van 16.00-04.00 uur.
Santfort 6, Thorn.

Tevens meisjes gevr.
Tel. 04756-2419.

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling van .

dcJrêsssn
Geleen, tel. 04490-50921.

Anita
privé met escort
ook zaterdags
045-352543.

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

06-320.326.27-50 cent p.m.

Vrouw ontvangt
Privé

Tel. 04406-41916.

Nieuw
Dag en nacht geopend.

Rijksweg Zuid 1318, Geleen
Tel. 04490-48448.

Tev. meisjes gevraagd.

Privéhuis
Wie heeft er voor ons een
privéhuis (club) of geschikt

pand hiervoor te huur?
Eventueel overname. Off.

aan PB 2775, 6201 JA
Maastricht.

’ 50,- all-in
045-423608

Moderne man voor dame
of echtpaar. Tel.

045-318413
Videoclub

vanaf ’ 20,-. Kijkotheek,
leuke meisjes aanw.

Tel. 045-718067.
De korste weg naar een

sexafspraak is de
Sexplezierbox
06.320.325.34. ze liggen

klaar. 50 et. p/m.

Te koop gevr. KANARIES
lichte en rode kleuren ’ 10,-
-parkieten jong ’4,-; Aga-
pornissen ’ 6,-. Tel. 045-
-351340.
Te k. gevr. PAPEGAAI, ka-
katoe's of ara's, mr. op tam-
me sprekende ook mog.
Worden afgehaald.
Tel. 043-214305.
Jonge POESJES gratis af te
halen. Tel. 045-322497 v.a.
21.00 uur.
Te koop nest duitse HER-
DERS, Duits import. Kerkstr.
33 Übach o. Worms

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

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

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800SpaceCap

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

ri.H.o-
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Problemen aan
uw dak

bel 045-219615
H Arndts

dakservice
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook allere-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg en vrijbl. prijsopg.
Tel. 045-423699.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paratie zonder voorrijkosten.
Bel Geleen, 04490-45230.
Service binnen 24 uur.
HOFMAN V.O.F, voor het
reinigen van oude gevels,
uithakken en voegen.
Schelsberg 17 Heerlen. Tel.
045-724462.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
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 voor
ml. ABC HEKWERK, gebr.
Veenstra Tel. 045-316238.

Wonen Totaal

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effe kleu-

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

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

Heeft U last van "doorliggen"
Watermatrassen

worden steeds meer in ziekenhuizen en
verpleegklinieken toegepast

Watermatrassen
ondersteunen het lichaam totaal maar broeien niet.

Overleg eens met uw arts of fysiotherapeut.
Howa Beddenspecialist

M. Snijders, Nieuwstraat 12-14 Hoensbroek. Tel. 212900.
Pracht klassiek BANKSTEL
vr.pr. ’ 1.425,- (Vz]r., nw.pr.

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

’ 325,-. 045-323830.
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. zwaar eiken EET-
HOEK m. 6 stoelen en eiken
bankstel.Tel. 04490-14161.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. zwaar Barok BANK-
STEL en eethoek; electr. or-
gel. Tel. 04498-56108.

KLEERKAST ’150,-, sa-
lontafeltje ’25,-, 2 pr. ro-
tanstoelen met kussens

’ 75,- p.st. Peugeot 104 bwj
'79, i.z.g.st. ’950,-. Tel.
04405-2708.

Zonnebankz-hemel
Te koop ZONNEBANK en
Hemel, tunnel 20 lamps, ali-
sun, 10008. 045-464179.

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.

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.

TV/Vldeo
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
KTV 51 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.

Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
TV's. Occassioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's.Tel. 045-723712.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

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

Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad.Tel. 045-
-719966.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren tv-

video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
VHS videore-
corder Fisher,
programmeer-
baar, 14 dagen
timer, met af-
standsbedie-

ning, etc. geen
1.898,- of

1.298,- maar
598,-. .

Maar ook: Compact disk,
boyenlader, Yoko FB2 geen
378,-of 278,- maar 148,-.

Maar ook: Akai platenspeler
direct drive geen 218,- of

178,- maar 98,- en nog veel
meer!

Witte Hal
Bergerweg
51-53 Sit-

tard
(Industrieterrein Bergerweg)

Tel. 04490-18162.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor

ongekend lage
prijzen

Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelstkwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Radio en Afspeelapparatuur
Gebr. Digit. TUNER ’ 145,-
-’175,-. Hifi boxen 100 W
’79,- ’95,-, 20 W ’15,-.
Cass.deck Akai ’175,-

-’ 150,-. Autoreverse
’245,-. Midiset ’195,-.
Topklasse tun. verst. 4 x 100
W ’450,-. Boxen 120 W
’125,-, 90 W ’90,-. Ver-
zetstr. 15 Heerlen. 417651.
.......... ; ; ; ' " ' ;. ..
Kachels/Verwarming

KACHELS nieuw en ge-
bruikt nergens beter ner-
gens goedkoper. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638
ALLESBRANDER en
schouw (ijzer) met omligg.
eik. balk. Tel. 04450-2098.

Muziek
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.
Te koop antieke PIANO te
gebr. als oefenpiano. Tel.
04490-73241.

Literatuur
Te koop gevr. 1e jaars MTS-
BOEKEN, afd. WTB, recen-
te druk. Tel. 045-421102.
Te koop MTS-BOEKEN. 3e
en 4e jr. afd. Commerciële
Techniek. Tel. 045-462026.
Te k. boeken 1e klas MTS,
procestechn. tel. 045-
-255169.
Te koop BOEKEN HLO-1.
Tel. 045-751760.
Te koop gevraagd BOE-
KEN, 1 jr. HBO-V. Tel. 077-
-663352.
Te k. gevraagd 2e-jaars
HEAO-boeken. Tel. 045-
-314851.

Kunst en Antiek
Onze kwaliteit bewijst zich
zelf met de jaren. Antiek
SIMONS Dorpstr. 45A, Nuth
(t/o ingang kerk, naast chin.
rest.). Donderdag koop-
avond. Tel. 045-243437.
Te koop complete SLAAP-
KAMER uit de 40-er jaren, i.
g.st. Tel. 04490-29298.
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.

Te koop gevraagd
GOUD, zilver, munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Te k. gevr. CAMPING-
KOELKASTEN, Diepvrie-
zers en kookplateaus (Buta)
045-726206.
Te koop gevr. oud ijzer en
metalen sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216 bgg
045-272516 ook 's avonds

DRINGEND te k. K
Dames pockets, bow
candlelight, intiem, Ja^Alle soorten porno w€
en sexbladen, Elpees, Jles, compact disk pia^
videobanden. Vandaag!
beid, vandaag gehaat j
welke uithoek van Lij*;
U ook woont. 045-71777 j
Wat VERKOPEN?
teer via: 045-719966.— , _

Diversen
Nu vanaf ’ 1.200,- excl. BTW, heerlijke koelte in U* 1

kant. en/of woonruimte, met een airconditionar v«
Sproncken Koeltechniek BV
Hoofdstraat 45, Schimmert. Tel. 04404-2348^1

Volautomatische ijsblokjes-machines, nu vanaf ’ 1^excl. BTW. Eigen reparatie- en servicedienst. ,
Sproncken Koeltechniek BV.
Hoofdstraat 45, Schimmert. Tel. 04404-2348^

Nu inblikken
van

Vakantievlees (
(tevens kant- en klaar uit voorraad)

Slagerij Martien Arts, Dorpstraat 86, Brunssum-
Tel. 045-252823 J

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
met stalen neus enz. enz. Bij
K. Stienstra en Zn., Wagen-
schutsweg 21, Palemig-
Heerlen. Tel. 045-722334.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest
U blijft komen. 045-353489.

De massage van VE^
QUE is en blijft uniek-1228481. .: 1 I
GEBIT gebroken? Kla^wijl u wacht. BorsboO1!Moers, StreeperstrJ
Schaesberg. 045-3lsgi/
Nieuwe AARDAPPj|
(klei), spitskool 9^lvoor de diepvries 'zl
’7,50. Veendrick, "*kasteel Amstenrade^!
Te koop FORNUIS uitg
moeders-tijd, kl. wit tm
stand; tevens kantelp^f
z.g.st. Tel. 04404-240 11'
12.00 uur.

j

LimburgsDagblad g

jipiccolo i

>

1 -m-rM**\T^^\9^^ ■ \_^^Brffl ft

De speciaalzaak met 40-}arige ervaring in
SUEDE, - LEDER- EN LAMSVACHTKLEDING^

; Rijksweg C. 20, tel. 04490-45580, Geleen JJ .

rZANKER WASDROGER V PHILIPS WSONY ■ SHARP Prijs-en modelw.jzigingenvoo^oujj
I cS^r^ftïïsUtoX' GEZICHTSSOLARIUM I JUBILEUM WALKMAN ICM^NM^xM^SS^ I ----w-^--,hjT^^^Ï^^^
I der kreuk! R.V.S. TROMMEL. = orj I M.m h«tnttanrl»ni ■ met AUTO-RfcVfcßS>t. Halfautom. {\WrC3*& B Q i v„„i„.,wlt<,— v ■ ivießaDass i j sianuen i. i . . , rAuDirmtcr m H .... f K Jn\\ Koellieaev>» rt/7~ "Taf IH|h R en auto-reve ■ platenspeler en COMPACT-DISC. Nu yjj |" s^^ggjj , 0^,.. net<%

f"' ' l""l '\ /imiFlMiwl 1 se. Nu extra goedkoop |B^mp^ me _
_f"^- Diepvriesg^jl

Volautom. wasautomaat voorzien STOFZUIGER type S-227 VHS-VIDEORECORDER I ö p|rtte beddboii metrechte hod»%j)
van alle programma's. Toerental Zeer krachtige 1150 watt motor VHS-frontloader 16Kanalen en keuze-zenders en TELETEKST Incl. DRAAP^
centrifuge 400. Adv. pr. f 799,-. Slang geheel draaibaar. KEMA- I 4 programma sl4 dagen vooraf AFSTANDSBEDIENING .K-M aI__—^«^ KEUR Adviesprijs f 529- ■Deelectro-afdeling bezorgt gratis aan huis! ■ programmeerbaar. HQ-systeem AraiAwiaßtuitPiirni.^K_J_Mj-s

.__iJX^n Incl hulpstukken Nu voor Alle artikelen metvolledige garantie en INCL. DRAADLOZE AFST. -^^é^SSSSÊSSSS-M^mW^mmmr^■^N^^—~~gZS~ZZZ^I ""■' "»'!»""""■■ '■"" ««■ service Zolang devoorraad strekt. RFn _.. SsXaiMrfrTCS■ . ■ „ i fWWII ■ Afwijkingen in afbeeldingenvoorbehouden. ■ nff

V|\ V l^tShs ï# \^_\£jj£_\j_^_^_\ fiS njfl pi)*"'' nu 'CZ^
L_W_M dAm-m-V^m. mmmWA WmW m\\ I Promenade Heerlen etage m\m*m-4mmmmm. mmmW m\tl _ JÏH _AWmm\^*mmmmr^mmWAtWW m I K^FeN ■ ' telefoon m*È W-mmWmmY'
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Duitsland 1
2DF-'nfO-Arbeit und Beruf.

£ Tagesschau und Tagesthe-

1$ 'n der Stille...Mord! (herh.)
Ijjï Urnschau.Ij's? Kennzeichen D.
'Irift Persoverzicht.Ijg Heute.
13.4Q ""Teletekstoverzicht.
'3^5 Tagesschau.
L Ein Kamel im Wilden Westen.
g6rerikaanse speelfilm uit 1973 van
,! riard McEveety met James Ger-

ls.-|è a Miles' Clay oBrien ea-
skl» nha Moca - die Tochter des
rio .enhalters. Braziliaanse tv-se--155,Af1.: 156.
/(ll Auf und davon! Kinderserie.

l6.i*s ■Es lebe die Freiheit.
or Tiere in Spanien. Kinderpro-
IjA^ma. Afl.: Die Nachtvogel.
ma Hexe Lakritze. Kinderprogram-eAfi. 7.
V **RD-sport extra. Wielrennen:
t)6

r de France, 5e etappe: Dinard -
er, ues- Verslaggevers: Jurgen Emig

l),1sMerbert Watterott.
% 'agesschau.
rj 6 '25 Columbo. Amerikaanse se-
W t': Schritte aus dem Schatten.
'8.30 tagesschau.
H-55 rl' er und Heute-
Inj* °ie Wiesingers. Serie. Afl.: Fe-
-1»,Sj auf dem Lande.
v"o LÏ°9ramma-overzicht.

1S jTnTa9esschau.
iw Mahagonny an der Spree. Do-
ds entaire over de geschiedenisvanonderwereld in Berlijn. Aansl.: Ta-K hau-Der 7. Sinn.
Dr^ ""Musikantenstadl. Muziek-MrTarnrna gepresenteerd door Karl%*/ Met: Kitzbüheler Dirndl, Hah-. *arnmmtrio, Schwabenland-Musi-

kanten e.v.a.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Walter Scheel 70 Jahre.
23.30 Achtung Dinosauriër! Ameri-

kaanse speelfilm uit 1985 van William
Asher, met Carles Grodin, Penny
Marshall, Walter Matthau e.a.

00.50 Tagesschau.
00.55-01.00 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15-13.30 ZDF-info Arbeit und Be-
ruf. (herh.)

14.55 "«Teletekst-overzicht.
15.15 ZDF-lhr Programm. Mit dem

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

lerie Harper.
15.50 Der Stem des Marco Polo. Tv-

serie voor de jeugd.Afl.: Die theater-
vorstellung.

16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.
Presentatie: Dirk Chatelain.

16.30 Alice im Wunderland. Teken-
filmserie naar het boek van Lewis
Carroll. Afl.: Der Ausflug der Herzkö-
nigin.

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

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

17.45 Ein Engel auf Erden. Ameri-
kaanse tv-serie. Afl.: ...und unseren

i kranken Nachbarn auch (1). Aansl.:
Mem Butler und ich. Duitse tv-serie.
Afl.: Das Geschenk.

18.25 Ein Engel auf Erden. Ameri-
kaanse tv-serie. Afl.: ...und unseren
kranken Nachbarn auch. (2).

18.55 Programmaoverzicht.
19.00 Heute.
19.25 ««Der Superflip. Spelprogram-

ma, gepresenteerd door Michael
Carl.

20.00 Tiere, Clowns und Akrobaten.
Variété-programma, gepresenteerd
door Freddy Quinn. Met: Die Villos,
Duo Amedeo, Gran Picaso e.a.

21.00 Gesundheitsmagazine Praxis.
Gezondheidsmagazine. Vandaag: 1.
Incest; 2. Nieuwe strijd tegen alcohol
achter het stuur.

21.30 Heute journal.
22.00 ""Live. Talkshow. Presentatie:

Amelie Fried en Harry Valérien.
23.30 Eine Liebe in Deutschland.

Duitse tv-film van Andrzej Wajda naar
het boek van Rolf Hochhuth, met
Hanna Schygulla, Piotr Lysak, Bern-
herd Wicki e.a.

01.05-01.10 Heute.

" Hanna Schygulla in 'Eine
Liebe in Deutschland'.
(Duitsland 2 - 23.30 uur).

TV-KANALEN,

GOLFLENGTEN
"ÖoZ,8n CAI-aDonnees;

anaien zie schema exploitant

»,^*Wart wit programma
°o * s,ereo geluidsweergave
T| * lweetalig bij stereo-app,

'eletekst ondertiteling

TELEVISIE
PMM. 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
Belgié/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1:3 en 8
België Télé 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 S: satelliet

belgië/TV 1
2*' Afi ')er" Amerikaanse jeugdse-
% vja Airpower. Sandy en Bvd wil-
'licritif aanbetaling een tweedehands
Ser, Ssenboot kopen. Het bedrag
Dr9ani 2eki elkaar te krijgen met ge-
Ges 'seerde trips door de Evergla-

'*§ iÜke Box .
J'l. s!^ Dster. Amerikaanse serie.■ San I-*rav's- Met: Emmanuel Lewis,

r*ka_an Clark, Alexis Kanas e.a. Ame-
"Nooif komische serie over een
iSr ~huwd stel dat de hoede krijgt
'.Ss «en 2wart jongetje (herh.)

*'<>S p!k Tak- Animatieserie, (herh.)
\S fh ns- Afl-: Plons en de kukura-\ «herh.)
[t'6tn ün9 Fu. Amerikaanse serie

V Ahn Carradine. Keye Luke, Phi-
Sj o ca- Afl.: Een kleine vermin-

Dfficiëua9e 20ekt Caine op met een
°or _l 9rat|e van de Chinese keizer

*6r|iik(T*noord 0D een lid van de kei"Niwl'amil'e. Dit slechts op één
n 9er« i Caine moet één van zijn

% * laten afhakken. Lady Ching,e n d^'nses uit de keizerlijke familie
Ift^er-P'teinsvrouw hebben echter'"5$ f plannen...
Ü? re^n9s Vlaamse wegen. 4-deli-%ten over beschermde monu-
S.vJ ®n 'andschappen in Vlaande->t ver|ewaa9: Kortriik. de droom van

lllllllllllllliniiiii ■""

19.25 Mededelingenen programma-
overzicht.

19.30 Nieuws. Aansl.: Regeringsme-
dedeling.

20.00 Buren. Australische serie. Bes
vertelt Scott dat ze niet lang meer te
leven heeft. Paul en Terry genieten
van hun wittebroodsweken.

20.45 Panorama.
21.40 Chelworth. 8-delige Engelse

serie met Peter Jeffrey.Afl. 1. Als een
oudere broer sterft, vertrekt Michael
Ansley naar het familiegoed Chel-
worth. Als enige erfgenaam besluit hij
Chelworth te restaureren en is boven-
dien vastbesloten de hele familie on-
der één dag te verenigen. Dit blijkt
niet zo eenvoudig te zijn.

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

22.50 Unknown Chaplin. 3-delig por-
tret van Charles Chaplin n.a.v. zijn
100-ste geboortedag. Deel 1:Mijn ge-
lukkigste jaren. Chaplin maakte 12
komedies voor de Mutual Film Com-
pany. Historici kregen weinig inzicht
in Chaplins Methoden omdat hij de
opnamen die hij niet gebruikte liet
verbranden.

23.45-23.50 Coda. My favorite, van en
uitgevoerd door Tars Lootens, piano.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws, voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.00 "" Service Salon. Magazine.

Herh.
16.48 ■ Roseanna McCoy. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1949 van Irving
Reis. Met: Farley Granger, Joan
Evans, Charles Bickford e.a. In de
bergen wonen sinds jaren twee fami-
lies, die verwikkeld zijn in een oude
vete. Er ontstaat echter grote op-
schudding, wanneer blijkt dat Ro-
seanna uit de ene familie en één van
de zonen van de andere familie ver-
liefd op elkaar zijn geworden.

18.14 Guitarra. 8-delige serie over de
geschiedenis van de gitaar. Presen-
tatie: Julian Bream. Afl. 1.

18.40 "" David, de kabouter. Serie
naar het boek De Kabouter van Rien
Poortvliet en Wil Huygen. Afl. 15: De

houthakker. Herh.
19.05 Music Masters. Muziekquiz ge-

presenteerd door Ad Visser.
20.00 (TT) Journaal.
20.29 Growing Pains. Amerikaans

comedyserie. Afl. 6: Mike's Madonna
Story. Jason en Maggie schrikken
zich een ongeluk wanneer een nieu-
we aanbidstervan hun zoon Mike een
natuurgetrouwe kopie is van Madon-
na.

20.55 At Mother's Request. 4-delige
serie met Stephanie Powers, E.G.
Marshall, Corey Parker e.a. Afl. 1.
Franklin en Berenice zijn van plan
hun dochter te onterven, dus Frances
wordt hierdoor gedwongen, over te
gaan tot het smedenvan een noodlot-
tig plan.

21.48 "" Bayara. een geschenk van
de Emir. Documentaire over een le-
prozerie in Nigeria.

22.28 North Sea Jazz Festival. Hoog-
tepunten van de afgelopen jaren.Afl.
2.

23.30 "" Ontdek je plekje. Vandaag:
Stevensweert. Herh.

23.45-23.50 Journaal.

RADIO
Radio 1:95,3en 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)
WDR4:93.9en 91.9 mHz

België/TV 2
15.30-17.10 Wielrennen: Ronde van

Frankrijk. Rechtstreekse reportage
van de tijdrit Dinard-Rennes. Com-

mentaar: Mark Valombeek en Mark
Uytterhoeven.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Alisons romance met
Björn krijgt een ernstige deuk. Craigs
handigheid voorkomt narigheid voor
Debbie.

19.23 Superkat en Supermuis. Te-
kenfilmserie.

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

gen hun waarheid. Vandaag: Bea van
der Maat. M.m.v. Katrien Devos, Ray-
mond van het Groenewoud, Jean
Rousseau, Jos Boudewijn e.a. (herh.)

20.45 Intermezzo.
21.00-23.00 Star Festival Knokke-
Heist 1989. Rechtstreekse uitzen-
ding van het festival waarin gerenom-
meerde sterren veelbelovende jonge-
re performers uit hun land voorstel-
len. Vandaag: West-Duitsland. Heidi
Brühl presenteert Cornelia Corba en
de Royal Companyband mit Vocal
Group. Presentatie: Marleen Gordts.
(Gelijktijdig in stereo: BRT 1 Radio.)

België/RTBF 1
15.30-17.25Tour de France, overname
van Télé 21. 18.00 Vacaturebank.
18.15L'écran des vacances, tekenfilms
met o.a. Jimbo Jet, Madame Pepperpo-
te, L'école hantée en Alex. 19.00 Jour-
naal. 19.03 Ce soir, Waalse actualitei-
ten. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.00 Wielrennen: Tour de France, sa-

menvatting van de 5e etappe: Dinard -
Rennes. Verslaggever: Frank Bau-
doncq. 20.10 Autant savoir, consumen-
tenmagazine. 20.35 Notre histoire,
Franse speelfilm uit 1984 van Bertrand
Blier. Met: Alain Delon, Nathalie Baye,
Michel Galabru e.a. 22.25 Belgische
kortfilms. 1. Tous les voleurs s'appelent
Arsène, van Johan Knudsen. 2. Pie Pie
André show, van Vincent Patar en Sté-
phanieAubier. 3. Tout va tres bien, van
Arme Levy Morelle. 4. Voyage, van Ma-
rie Hélène Massin. 23.15-23.50Loterij-
uitslagen, laatste nieuws.

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. Rechtstreeks

verslag van de vandaag te rijden
etappe in de Tour de France. Wimble-
don, eveneens rechtstreeks verslag.
Commentaar: Heinze Bakker en Mar-
cella Mesker.

18.20 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.30 Sesamstraat.
18.45 Malvira. Belgische poppense-

rie. Afl. 6.
19.00 Studio Sport. Wimbledon, sa-

menvatting. Tour de France, samen-
vatting.

19.52 Verhalenvertellers. Afl. 3: Ver-
haal uit Gyana. Godfrey Duncan ver-

telt het verhaal Not even God is smart
enough.

20.00 Journaal.
20.29 Vlekkeloos. 2-delige serie over
taboes en vooroordelen rondom men-
struatie. Afl. 2.

21.05 De voedselfuik. 4-delige serie
over de oorzaken van de honger in de
wereld. Afl. 2.

21.55 Een keur van Kylian. Serie bal-
letten van Jiri Kylian. Vanavond: Sin-
fonietta, ballet op muziek van Jana-
cek, uitgevoerd door het Nederlands
Dans Theater.

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

%Julian Bream in 'Guitar-
ra'. (Nederland 2 - 18.14 uur)

Duitsland 3 West
15.30 Teletekstoverzicht.
15.40 BFahrraddiebe. Italiaanse

speelfilm uit 1948
17.15 Australien-Express. 10-delige

Westernserie. Afl.: Geisterstadt.
18.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de, les 26.
18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde.
20.00 Das Geheimniss der fünf Gra-

ber.
21.21 West 3 aktuell.
21.35 Kurt Schumacher. 2-delige se-

rie. Afl. 1: 1895-1945 - Ein kampferi-
scher Sozialist.

22.20 Jean Cocteau erzahlt aus sei-
nem Leben. Portret van de veelzijdi-
ge kunstenaar Jean Cocteau n.a.v.
zijn 100everjaardag.

23.20 Eupen, Malmedy und noch et-
was mehr. Documentaire over de
Duitstalige gemeenschap in Oost-
België.

00.05 Laatste nieuws. Aansl. :Zur
Nacht.

Duitsland 3 SWF
08.30-09.30 Telekolleg 11. Chemie,

cursus scheikunde. Les 26.
16.00 Auf dem Komete. Tsjechische

speelfilm uit 1970 van Karel Zeman,
met Emil Horvath, Magda Vasaryova
e.a.

17.15 200 Jahre auf dem Buckel:
Der Resenhof. Reportage over hout-
werkkunst in het museum van Bernau
in het Schwarzwald.

17.30 Telekolleg 11. Chemie, cursus
scheikunde. Les 26. Herh.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl.: Das

Tal der Pferde.
18.52 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:

Das Segel-Tuch.
18.56 Das Sandmënnchen.
19.00 Abendschau Bliek Ins Land.
19.30 Mister Cory. Amerikaanse

speelfilm uit 1956 van Blake Ed-
wards, met Tony Curtis, Martha Hyer,
Kathryn Grant e.a.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Perspectiven. Economisch ma-
gazine uit Rheinland-Pfalz.

21.45 Sport unter der Lupe.
22.30 Dempsey and Makepeace. En-

gelse tv-serie. Afl.: Das Todesurteil.
23.15 Showbiss. Magazine.
23.45-23.50 Laatste nieuws.

België/Télé 21
15.30-17.10 Wielrennen: Tour de Fran-
ce, 5e etappe: Dinard - Rennes. Ver-
slaggevers: Theo Mathy en Frank Bau-
doncq. 19.30-20.00 Journaal met si-
multaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht.

TV5
16.05 Un sauvetage a l'Eiger. Herh.
17.00 Jazz in. 17.30 Echo magazine.
Economie. 18.10 Récréation. 18.30
Les aiguillages du rêve. Jongerenma-
gazine. 19.00 Des Chiffres et des Let-
tres. Spel. 19.30 Histoires Naturelles.
20.00 Passage secret. Frans drama uit
1985 van Laurent Perrin. 21.30 Papier
glacé. 22.00 Journal Télévisé. 22.35
Apostrophes. Literatuur. 23.45 l'Oeil en
Coulisses. Theatermagazine. 00.45-
-01.00 Apos. Literatuur.

Radio 1 radioleder heel uur nws. 7.04 AVRO's
radiojournaal (NOS: 7.30 Nws.).
9.06 Arbeidsvitaminen. 10.06 Ko-
peren Ko en Nikkelen Nelis. 10.50
Leuterkoek en zandgebak. 11.06
Koperen Ko en Nikkelen Nelis.
12.06 De Burgemeester is jarigl
12.55 Meded. voor land- en tuin-
bouw. 13.09 AVRO's Radiojour-
naal. 14.06 Radio Tour de France.
17.06 Onbekend. 17.30 Echo-ma-
gazine. 18.35 Joodse wandelingen.
19.03 Peper en zout. 19.30 Inspec-
teur Simone Verlaat (IV), hoorspel.
19.53 Column. 20.03 Voor wie niet

kijken wil. 23.05 Met het oog op
morgen. 0.02 Truc light. 1.02EO's
country uur. 2.02 Voor wie niet sla-
pen kan. 3.02 Gospel van toen.
4.02 De ochtend-mix. 5.02-7.00
Wakker op weg.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord. 7.11 Vandaag...don-
derdag. 8.04 Hier en nu. 8.53 Ont-
moeting. 9.04 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.04 Plein pu-
bliek. 11.04 Onvoltooid verleden
tijd. 12.04 't blijft Hollands. 12.40
Middagpauzedienst. 13.04 Hier en
nu. 13.20Skip Voogd presenteert...
14.04 De tafel van vier. 15.04
NCRV Coupe soleil. 16.04 De Fa-
milieshow. 17.04 Hollandse hits.
19.02 NOS Jazz platform. 20.00-

-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 De ha-

vermoutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12.0450 Pop of een envelop.
14.04 De nationale hitparade top
100. 18.03 Driespoor. 19.03
TROSdancetrax. 21.03 De CD
show. 23.03-24.00 Sesjun.

televisie en radio donderdag

Nederland 1
,'i°*13.05 Nieuws voor doven enVj^hthorenden.
|Z Neighbours. Australische serie.
fig ?"es wat Terry heeft meegemaakt

'ba '^ax toen wel meelÜ-
>*er nl<y- Amerikaanse tekenfilm-
Yi'e. Afl.: Veel geschreeuw en wem-ni 9 wol.

17.30 Journaal.
17.41 "" (TT) Vooruit met de geit.

Serie. Afl.: De Afrika Savanne. Herh.
17.55 De avonturen van Teddy Rux-
pin. Tekenfilmserie. Afl.: Limonade-
kraam. Herh.

18.17 De Freggels. Engelse teken-
filmserie. Afl.: Doeners zijn doeners.

18.30 De Smurfen. Tekenfilmserie.
Afl.: Gargamels toekomst. Herh.

18.43 Boes. Tekenfilmserie. Afl.:
Scheer je schaap.

19.00 Journaal.

19.18 Mijn familie en andere dieren.
Engelse serie. Afl. 3. Gerry krijgt van
een oude boer een fles met een
schorpioen van reusachtige afmetin-
gen. De volgende dag is de schor-
pioen weg en wordt Larry ziek...

19.48 Lingo. Spelshow.
20.20 Costa Hollanda. Programma

over vakantievierend Nederland. Pre-
sentatie: Carl Huybrechts.

21.05 Songfestival Halve Finale.
Presentatie: Robert ten Brink.

21.59 Op't scherp van de snede. En-
gelse comedyserie. Afl. 2: De waar-
nemer. Sheila Sabatini weigert met
waarnemers en plaatsvervangers te
werken, totdat de betreffende waar-
nemer in levende lijve voor haar
staat...

22.30 Journaal.
22.40-00.10 Recht hebben en recht

krijgen. 5-delige serie. Afl. 1: Mis-
daad en straf. De advocaat Frank
Cartwright wil samen met Katherine
Hughes een alternatieve advocaten-
praktijk oprichten om de strijd tegen
de klassejustitie aan te binden.

SiJüne Lapotaire in 'Recht hebben, en recht krijgen',
herland 1 - 22:40 uur)

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws.). 9.00 Veronica's mees-
terwerken I: Radio Symfonie Or-
kest van Leipzig met sopraan.
10.35 Muziek voor miljoenen.
12.00 Veronica's meesterwerken 11.
13.02 Nederland muziekland klas-
siek. 14.00 Metromonium in ,kon-
sert'. Nationaal Orkest van de
ORTF met piano. 16.00 Senza pa-
rola, zomerprogramma. 20.00 Nws.
20.10 Senza parola, vervolg.

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 Hulpverleners
naar het dal. 10.00 De zonne-
bloem. 11.00 De 50+-Senioren-
show. 12.00 Nws. 12.05 Wat heb-
ben we gelezen? 13.00 Nws. 13.10
Boekenwijsheid. 13.30 Da Capo.
14.00 Klasse-special. 15.00 Het
dossier. 16.00 NOS Cultuur. 17.25
Marktberichten. 17.30 Scheeps-
praat. 17.35Postbus 51 Radio-ma-

gazine. 17.55 Meded. en schip-
persberichten. 18.00 Nws. 18.10
KRO-literair: Lezen voor de lijst.
18.40 Turks progr. 19.00 Progr.
voor buitenl. werknemers.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
Programma-overzicht. 09.05 SAT 1 -
Teleshop. 09.30 Programma-overzicht.
09.35 Niklaas, ein Junge aus Flandern.
Afl.: Das Bild von Aneka. 10.00 SAT 1
Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.: Auf
gute Zusammenarbeit. 10.50 Teletip
Gesundheit. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05
■Canaris. Duitse speelfilm uit 1954
van Alfred Weidemann, met O.E. Has-
se, Martin Held, Adrian Hoven e.a.
Aansl.: tekenfilm. 13.00 Tele-Börse.
14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Program-
ma-overzicht. 14.95Arme mit den roten
Haaren. Afl.: Ein großer Erfolg. 14.30
Die Monkees. Afl.: Die Morkees wa-
schen, waschen und waschen. 14.55
Der Goldene Schuss. 15.05 General
Hospital. Afl.: Charlie Lutz. 15.50 Tele-
tip Koehen. 16.00 SAT 1 - Teleshop.
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Bo-
nanza. Afl.: Ben und der blinde Maler.
17.25 Teletip Auto. 17.35 SAT 1 Bliek.
17.45 Programma-overzicht. 17.50
Sherlock Holmes und Dr. Watson. Afl.:
Der geist im Hause Kindersley. 18.15
Taxi. Afl.: Das grofie Rennen. 18.45
SAT 1 Bliek. 19.00 Glücksrad. Quiz-
Show. 19.30 Trapper John, M.D. Nieu-
we serie uit Amerika van Jackie Coo-
per. Afl.: Der ertraumte Vater. 20.25
SAT 1 Wetter. 20.30 Cagney & Lacey.
Afl.: In glühender Hitze. 21.25 SAT 1
Bliek. 21.30 Mama macht mobil. Duitse
speelfilm uit 1988(1), van Peter Steiner
Sen., met Erich Setfried, Gerda Palt-
zer-Steiner, Rudi Decker, Peter Steiner
sen., Heidi Voss-Eck, Franz Huber,
Gerda Steiner-Schönberger e.a. 23.10
SAT.I Bliek. 23.20 Topics. 23.50 Die
Profis. Afl.: Spiel der Spinne. 00.40-
-00.50 Programma-overzicht.

SSVC
12.30 For Schools: Our World.
12.45 For Schools: Look, look and

look again.

13.05 Children's SSVC. Gran.
13.15 Playbus. The Patch Stop.
13.35 Give vs a clue. Gepresenteerd
door Michael Parkinson.

14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie. Madge
heeft een bewonderaar... of niet?

14.50 Wimbledon '89. Live uitzending
van de tiende dag van de tenniskam-
pioenschappen in Engeland.

17.10 Grim Tales. Afl.: The fisherman
and his wife. Verteld door Rik Mayall.

17.25 Children's Ward. Serie. De
laatste aflevering in deze serie. Billy
mag naar huis.

17.50 Home and away. Serie.
18.15 Emmerdale Farm. Amerikaan-

se serie. Joeen Turnerkijken uit naar
Denis Rigg.

18.40 News and Weather.
18.55 Scène Here. Magazine.
19.15 Every Second Counts..
19.50 Voygaer. Amerikaanse serie.

Afl.: Blazing Pedals.
20.15 A tale of two cities. Nieuwe se-

rie. Vandaag deel 1.
22.00 News and weather report.
22.30 Rory Bremner.
23.00 Great sporting moments.
23.15-00.15 Wimbledon '89 Match of
the day. Hoogtepunten.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sul Ii vans.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

advies.
13.00 Another World. Dramaserie.
13.55 Landscape Channel. Sfeer-

beelden met muziek.
14.50 As The World Turns. Drama-

serie.
15.45 Loving. Dramaserie.
16.45 The Littles. Animatiereeks.
16.00 Countdown. Pop.
18.30 Eurosport overzicht.
19.00 Motorsport Nieuws.
19.30 Surfen.
20.00 Tour de France.
21.00 Indy Cart Racing.
22.00 Eurosport - What a Week!
23.00 Australian Rules Football.
00.30 Tour de France.
01.00 Eurosport overzicht.
01.30 Landscape Channel.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control. Spel.
12.30 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. Morrissey.
17.30 VJ Malken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek.
19.00 MTV at the Movies. Filmru-

briek.
19.30 Remote Control. Spel.
20.00 VJ Kristiane Backer.
21.00 MTV's Metal Hammer.
22.00 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV - Yo!.
00.30 MTV - Funk Mix.
01.00 Club MTV. Dansmuziek.
01.30-07.00 Night Videos. Clips.

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, Consument, 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. 17.25 Anno
toen: geschiedenissen uit Limburg.
17.55 Kort nieuws. 18.05-18.07
Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde.
(6.30, 7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws. 10.03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11.55 Mediatips. 12.00 Lim-
burg 1989 13.00 Nieuws. 13.10
Het schurend scharniertje. 13.15
Roddelradio. 14.00 Hitbox. 17.00
Focus. 17.10 Amazone. 18.00
Nieuws. 18.10 Over stuur. 20.00
Het orgeltje van Yesterday. 22.00
Nieuws. 22.05 Boem boem. 23.30-
-6.00 Nachtradio. (5 00 en 5.30
Nieuws.)

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut Aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. Musik-Ex-
press. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.00 Musik zum
Traurnen. 22.30 Nachtexpress.

satelliet

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

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

seri. (herh.).
10.45 Tekenfilm.
11.00 Die zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Die letzte Klappe.
11.45 RTL Musikrevue. Schlagers,

(herh.)
12.30 Klassik am Mittag met het

RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.05 Inspektor Gadget. Tekenfilm-

serie, afl.: Retter des Waldes.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

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

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

18.45 RTL-aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Reporter des Verbrechens.

Amerikaanse serie.. Afl.: Tails you
lose.

20.15 Zwei nette Früchten. Engelse
speelfilm uit 1976 van Michael Tuch-
ner, met Roger Avon, Ronald Lacey.
Elisabeth Lax e.a.

21.50 Wimbledon. Samenvatting.
22.30 RTL aktuell.
22.40 Die Windsorpapiere. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1983 van Clive
Donner naar de bestsellerKönigsjagd
van Jack Higgins, met Robert Wag-
ner, Hannah Winter, Horst Janson
e.a.

00.25 Unglaubliche Geschichten.
Sic kommen von fremden Sternen.
Presentatie: Rainer Holbe.

00.50-00.55 Betthupferl.

Super Channel
07.00 World News and Business

Hour. Nieuws- en weerberichten, fi-
nanciële informatie.

08.00 The Mix. Entertainment.
14.30 The U.K. Top 40. De Britse hit-

parade.
15.30 Tracking. Popmuziek.
16.30 Hot Line. Live jongerenpro-

gramma.
18.30 Nino Firetto. Pop.
19.30 Richard Diamond. Detective-

serie.
20.00 Treasure Island. Britse avontu-

renfilm uit 1972 van John Hough.
21.50 World News and Weather.
22.00 Mark of the Hawk. Brits drama

van Michael Audley uit 1957.
00.00 World news and Weather and

The Mix.
02.00-07.00 Rete Mia. Gevarieerde

Italiaanse amusementsprogramma's.

Belg. Rundfunk
6 30 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Für die Kranken 9.10 Mu-
sikexpress. 10 00-12 00 Gut aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch. 12.15
Veranstaltungskalender. 13.00 Fri-
schauf. 14.05 Schulfunk: Biologie.
Afl.: Hörbild eines Lebensraumes.
Leben zwischen wasser und Land.
14.20Musikzeit heute: Country and
Western. 15.00Nachmittagsstudio.
16.05 Spotlight. 17.05 Oldiekiste.
18.10 BRF-Aktuell. 18.40 Jazz.
20.05 Nachrichten/Sendeschluss.

gf516Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00Treff nach
elf. 12.00 Is ja 'n Ding. 14.00Viva.
16.00 Entenjagd. 17.00Musikduell
17.50Sportshop. 18.00Musikduell
19.00 Neunzehn - Vierundzwanzig:
Haste Töne 20.00 Open house.
21.00 Kuschelfunk. 22.00-0.00 Mu-
sik Non-Stop.
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|&pj Provincie
ïïfs Limburg
m«ded«iing Verordening grondwaterbescherming
m 113/26-89 Limburg 1989.Kennisgeving van een verzoek

om ontheffing.

Verzoek
Verzoek d.d. 17 mei 1989van N.V. Koninklijke
Sphinx te Maastrichtom Ontheffing voor het
bouwen van een fabriek voor vuurvaste arti-
kelen en technische keramiek in de Beatrix-
haven te Maastricht, gelegentussen Fregat-
weg en Schoenerweg, ingekomen ten provin-
ciehuize op 23 mei 1989en aldaar ingeschre-
ven onder no. 8553119.

Tervisielegging
Verzoek ligt ter inzage vanaf7 juli 1989:
a. ten provinciehuize (bibliotheek) tijdens de
werkuren; b. ten gemeentehuizevan Maas-
tricht tijdens de werkurenen daarbuitenop de
aldaargebruikelijke plaatsen en tijden, tot het
einde van de termijn waarbinnen beroep kan
worden ingesteld tegen debeschikking ophet
verzoek.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door eenie-
dertot 8 augustus 1989 schriftelijkworden in-
gediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus
5700, 6202 MA Maastricht. Degene die
daarom telefonisch verzoekt (043-897632)
kan tot 1 augustus 1989 mondeling bezwaren
inbrengen.

Geheimhouding
Degene diebezwaar maakt kan verzoekenzijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

■ [ "' >" II ■ ■— 11.1--"ll "■.?■' 'I'll - _
| RAMEN en DEUREN"

É Hardhout

Kunststof
Bocholtzerweg 14, Simpelveld

IDE GAAS b.v. 045-442726

i

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.
Geef.... Actie
SYMPATIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg 14,

3735 ME Bosch en Duin
Tel. 030-281822— ■ ■ 1 L . .

Een echte Singervoor zon spotprijsje...
r% ■üiaflfll E ©SINGER

" Rechtsteek "Naait moeiteloos "Naaldposiüe *»*■<**
Tj&gy |hC Sound Ol FaSlUOn

■*%/ """\ Li «Zigzag doorverschillende I.M.R.
ig^ .Afwerken lagen jeans .Aanschuiftafei # Heerlen: Saroleastraat 40, tel.|; V~y\ '^TT "£!!?""! , 'Td^** 715687 " Maastricht: Muntstraat

V W "Ritsen inzetten "Klik-naaivoeten handleiding ft . . o-iooq-i R
ÏÏ A^mmJimtW-L im. .Knoopsgaten .Klem-vrijegrijper .Kema-Keur i 4+ I OCI Ifo m =

mmm WkWmim M\m\\ m '^> «Stoppen .Naailicht .1 jaargarantie Kerkstraat 17, tel. 251518
'" ■^SflijfllflLjfllAB1' " Nieuwenhagen: Wilhelmina-

——t-WtZJ£/# Model 187imetknoopSga.automaa, en S^f^f■lig'8 ' Sittard=
m blindzomen: 449,-

-...dan ga jetoch meteen naardevakman.. * Een Handelsmerkvan THESINGER COMPANY(«^

'^GELEENSTRAAT 9 HEERLEN

Hl
BSTHEATERS IN 1
Efl i Do. 6 juli t/m woe 12 juli

V9K NEDERLANDSE PREMIÈREI!

PBf^PJ De Police Atademy fl PJflgEP^'^"T*
4f^| H* druipt 'n ce ~^fl mij

■■fl huid van

fllfl IK de misdaad. „^fl| Béb-JBl*

■H?ti dWrPflfeii umi 'j^^rfefl Dag. 2.30-4.30-7.30-9.30 uur.■PET SEMATARY
De nieuwste ven STEPHEN KING
Sometimes deed is betterl
Dag. 4.15-7.00-9.15 uur.

MELGIBSON, MICHELLE PFEIFFER en
KURTRUSSELin
TEQUILA SUNRISE
Een avontuurlijke mix ven geveeren
hertstocht, fnioo^ir^ol
Dag. 2.00-4.00-6.30-9.00 uur.

BEKROOND MET 4 OSCARSIIIDUSTIN HOFFMAN en TOM CRUISE in
RAIN MAN è* * * AL
CXIICXXI'tTIMOI J. X
Dag. 2,00-5 00-8.00 uur.

Alleen hun moeder kan ze uit elkaar houden.
TWINS AL
Met: ARNOLD SCHWARZENEGGER en
DANNY DE VITO _, .■ y)looL«vtT«mo|
Dag. 2.00-4.00-6.30-9.00 uur.

Een tekenfilm van Steven Spielberg.
Nederlands gesproken en gezongen.
EEN AVONTUUR MET EEN
STAARTJE AL
Dag. 2.15 uur.

VERWACHT

"PLATVOET EN ZIJN
VRIENDJES*

*THEY LIVE*
*ROADHOUSE*
*3 FUGITIVES*
*LETHELWEAPON2*

Te koop aan dekassa
Bioscoopbonnenvan ’ 10,- en’ 15.-.

's LimburgsDagblad

<ipiccolo s
— - __^ m

|M i UI Y£RSfcARTIESTtN 8* iF
i||lPwttPMflwwß^ i^ «>/^,, "ü I

o.^BgBW <,' * ,?) jV,;',* J /. ÏSlHflHl flflj-iiVi-anYiriirittffi iini.»i.i *': ' I■IllBBHi HflMMMlilMMfliJfMirMiM^^ k > \J':\--u ■ tX" ,*, '■■"', ■■/'■ ~ fj

'i|f& \W W ' *«^**.*W«*:ttKK(is*(<fff*tt# || 1 flg|g|g^||^jj|j||^

''^BflHßc^iWaJl ' VtfWf Éiriflt tfirfnv""*t*jt-^ :' £flni. 'ifflHIQ»; «NS^r^^tó^

sßflßflflfiM BgßlJPff^^^'''-- "B ?^|ÉlpWWßWHWßWMÉßflflflflflflMflfl^sr

: '«^ flfl f H *'***"&"">" *"*" in'KAvï.o* «l^#j ï

■Hf| Ntv/tjf^, jl U DLUFO VUUI J-W im

1 4*

T^r->T^TT t/~mjt>tdt"ttji\.ttt 8"7 |Ü ur°PeK'ngs of Hot Jazz and Hot juijFREILICHTBUJ INE Comedy Londen UUM

Éfrmmmm^mm^mmm*mmml^^m'^\ "BoD Kerr's Whoopee Band"
/g \ I Dixieland, humor, satire, slapstick en

\i , f^\ Be9'n 20-15 uur 'DM 12-/I°-)
jj f \ I 15-7 Wittener Kinder- und Jugendtheater

~\ ■ ~_ "Ausflug mit Clowns"
Jl/% ' dftm Mm Kindertheaterstuk door F.K. Waechter

JP"S^_^J Begin 16.00 uur (DM 5,-/3,-)

I JW7Ï////7//J "Hoen auf dem gelben Wagen"
/ /^MjL/JJJJ-J-J\ Folkloristische muziekvoorstellingr

/> /nF=ae^** I Begin 20.15 uur (DM 10,-/8,-)
\J_mJ£_^i2_^_m_wmm_w-_mmmS 29-7 Globo & Raluti
_. "Von Zweien, die auszogen"HIT TRCi Familie- en kindertheatermatineexvvj Begjn 16 Q0 uur (DM 5

_
/3i_)

WILHiI/LMol l!yli\ Bij slechte weersomstandigheden worden de
ekholungsgebiet_wurmtal voorstellingen verplaatst.
qtaTïT WTTR^FT FN Telefonische informatie: 09 49 2405 15039.ö 1J\U 1 W UttöE^ciN Kaartenvoorverkoop: Dje Mayerische

Buchhandlung, Aken. Tel. 09 49 241 4777111
'96667 Kulturamt Würselen. Tel. 09 49 2405 67404.

[ KOERS MEE Mij
DE KEURSLAGg
De Tour de France isgestart De Keurslager laat J^Wvrntu meesprinten. Tijdens de Tour ontvangt u bij fll Jt
elke besteding van tenminste’lO -een spaar- Wyt&m]
bonnetje. Tegen tienvan dezebonnetjes krijgt u \^» _\
gratis een leuke Tourpet en een kanskaart voor ~^fleen stoere kinderfiets. Sprint nu naar uw _^W_^L_M
Keurslager en maak ook kans op zon* _\\
stevige en stoere Jrf^v.kinderfiets.

Informeer bij

Keurslagerij
Jos + Pierre v. Melick
Hoofdstraat 78, 045-212651, Hoensbroek

Keurslagerij
G.L.H. Geenen
Annastraat 22, 04490-43586, Geleen ,J I
Keurslagerij

Bert Vanthoor fLaurastraat 9, 045-351208, Eygelshoven „/
Keurslagerij

L. Haenen
Bovenstestraat 53, 04754-85201, Echt '
Vink slagerijen

XJcA Steenweg 18 iPte^j£* 04490-10249 Paardestr9*j j

M^/T 3\\ ]. lekkervkW^f
HUI HUI HUI HIPPf
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'^mmmm W. " ' M J Mmmm^A .—MïÊÊmm MMëM Ifl ~"~ BflW■L^^. ",'*' flflV^' *%_ Jt mJS^ IÜS^-x BflflflflflH

\mrmWAmW_m f'*mWmmmmmmKKßj^^ S^HHHNBm %iÜnS! Abt m. flLta.^^^fll
I Ê flflfll "%*""* ■";£>'"- '\, _m^o i ■■ ■■Ih^c^flivSfl' - it^ÉS flfl>VM ■■■■■■■■■

IH V t
Sportschoenen uick sporttassen QQn PIy A 4jzs^e OÏJ./u 3^75 9.9 U___W\_\pH ia sÉßi^: fIHIENfIDII^IICS ;^ÜM^ P^kJ Katoenen jeans Bikini's Alle kinder- VflE^lflTWlflElH iq Qn qQn zomerjacksl qQn TtsATlßli j^^ifl..HflM

P-| U.3U J-3U NU I3.au GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! |p ■]
P^fl UoronhomHon Lrnrto mnmif 10 QA HEERLEN, SCHELSBERG 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. enTofhe Mm

f fltgltgimcllHiPll KUT IP HlüllW *VèSu I3.JU | sinARD, BRUGSTRAAT 1, tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. | gratis; ■ fll ■

[gunstige leningen
■JfIMBDEZE KUNNEN WIJ MEESTAL BlNNENBflflflflfll

ÉÉN DAG AAN U UITBETALEN

f
MEESTAL KWIJTSCHELDING BIJ OVERLIJDEN

PERSOONLIJKE LENINGEN TÊÊW DOORLOPEND %
96x 84x 72x 60x 54x 42x 30x Krediet- P mnd Re„,e ineorI bedrag mcl rente per mnd loopt2.000 ----- 60 79

S.IOO - - - 113 182 148 197 5.000,- 100,- 0,89% 67
'0.100 156 170 190 217 235 288 384 II'000'" 22°'" °'89*S 7I
15.000 231 253 281 322 350 428 570 *°/°°°/- 400'" __*\f *6?
Ï0.000 309 337 375 430 466 571 761 «"f J*!* £_ I 40.000,- 800,- 0,87% 6625.000 386 421 469 537 583 714 950 ■■■^■^^^^■■■BMMMaMM35.000 539 602 656 751 816 999 1331 I FINANCIERINGSKANTOOR

1 50.000 769 860 936 1074 1165 1427 1901 fl r~\/~1 [\["| fT^fX fl I
% Looptijd 84 en 96 mnd gelden bij aanschaf duurzame goederen nn !VJ fll N. PKi^jk Effekt rente vanaf 0,87% per maand | [\/| l^flflVflflr Uvll *—i j|\

■JflJflJ ■■■■■■■■■■■■■■1 Scharnerweg 108 Maastricht
\rr- -^"«^T^*W^^^^^^r»T^^L Bijkantoor:
[yfl>k\\L FjL'^,l'/ \ *I*JI Hoofdstraat 9. Hoensbroek

feiyNL C-trekking 2eklasse 85e loterij
rATf Nederlandse klanten.

___
-^ijfè Neemvoormeennformatteof DM 250.000 ~ OD lOtlll" 292909toezending van de volledige Wf* «w »■■■■.

trekkingslijst kontakt op met PM 40.000,-op lotnrs. 452430 789347 DM25.000,-op lotnrs.284663 581070 815743
OM 10.000,-op lotnrs. 007576 019659 027680 036903 349338 459963 559987 575240 585670 606765

608791 669258 696424 796345 841965
'^rg^ DM 5.000,-op lotnummerseindigend op 37507 73624 75658
& Klantenservice, DM 1.000,- op lotnummerseingigepd op 2298 DM 750.-op lotnummerseindigend op227
\^| H^lp^B bb| DM 288.-op lotnummerseindigend op 53 tondervoorbehoud!

y|TC^ SüddeutscheKlassenlotterie

j En morgen gaan we onze nieuwe auto ophalen.'e 'Onze oude auto was helemaalop. Wewilden dolgraag. een nieuwe. Maar daarvoorkwamen wij nog een vrij groot
bedrag tekort We klopten dus aan bij de mensen van de

| CMVBank. En noggeentwee delgenlaterkonden wede auto

■ iflflJi I» Z ]||? caravan, een verbouwing en elke andere grote uitgave. We
gj *Ê fmmW JwY'- werkensnel.discreetenberekeneneenschappelijkerentedie

ÊËÊ[< *> 'v ,J||f Vanl7.oo-21.00uurenzaterdagsvan9.00-13.00uur:06-0227272.

HkJfl^ï fISIfag^aaMm %<: :■::- Jfï?

■w —^.

Wat dachtuvan 2.000f
aan accessoires lÉliißnaarkeuze cadeau?

Plus... een aantrekkelijk

Kortoni^wat dachtuvan een
bezpekje aan 'nPeugeot-dealer?

,„«-*rf'flflflflfl*fl| mMmmmm^m^mmm^^^mmW J AVJ BflflnTnnlnMinnnnnnnttiHit^M^MMWMlrSiTlft

£ 3MRMMMMNN9R_M____i _______> fw^ nwh^. arfflSB *t

___________________________^___________k^É>M^tt.L^iLLLLLL-i'U--ili '' ""uulinffiïlß _____t Wmm—Wi WW AW&
____vTÏT«II W^ —M^^\ B _H1rß^ -n-ÉMI

*1É BT il ITfl _M__^______a_s_a_au_üm_a_^_x_sS___W^ %fl_ ____W' fl IPV fl WAW

■R __.ÏP*MSiggj *" M^ÊW-r--■:-.^ H „,„,*„«„.maai in H B ■
m W fl\ *r.fl ÏF H flL^ii#fIH Bf Ji -______^^W^fll feÉ*

De Peugeot 309 is een auto waarmee het hele metallickleur, een (fiets)imperiaal, speciale buiten-
gezin uitstekend kan opschieten. En, u hebt volop spiegels of een ruitewisser/sproeier achter,
keus. Wordt het een 3- of 5-deurs, een benzine- Of natuurlijk een combinatie van deze of
uitvoering, een 1905 cm3 diesel, een automaat of de andere accessoires. Zolang het de 2.000,- mcl. BTW
supersnelle GTI? Maar er is meer te kiezen. niet te boven gaat. Dit aanbod geldt voor elke uit-

Want u krijgt tot maar liefst 2.000- aan voering van de 309, met uitzonderingvan de Comfort,
accessoires naar keuze cadeau als u vóór 31 juli Tot slot heeft u nog het voordeel dat wij u
zon comfortabele Peugeot 309 aanschaft en op uw tijdelijk een wel heel speciaal inruilaanbod kunnen
naam laat registreren. Dit aanbod geldt voor 1989- doen. Ga snel langs bij de Peugeot-dealer. Zijn adres
modellen en zolang de voorraad strekt. vindt u in de Gouden Gids.

Kiest u maaruit: een zonnedakje ofeen spoiler, r} tpfllf* wp £\ *t~%
of sportieve wielplaten, of een trekhaak, of een fraaie On Vi wiH rl
stereoradiocassette-recorder of misdampen. Maarook _
fj^jll PRIJZEN INCL. BTW.EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN 485,- WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PEUGEOT LEASE. LEASEN ThGLN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS.
E^l PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

_ Als u ons voor 12 uur r> ILimburgsDagblad ■__£ Ük ImU mlaaalaC 's ochtends belt, staat uw LJCJI

ImT P*yf?L" PICCOLO de volgende dag al 045-71 9966
"'""" urn in het Limburgs Dagblad. VIJ *' ■* *****
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fIHB ____P^ mmm* ▼

IS^^mï^^r^^^ MÊÊÊ * tJ**""^ S^^^Ëo;'M«)BTW^»^oo's,e 1 "FLAIR" TAPIJTTEGELS

11151llllÉ-3°0/o *Aft- ailiflïill Vz«e»^*!t"TQ - lilllSlh^___Lp >̂**S- Oft* ■ ï*»3!»_500/oKORT,NG

__flfl(_____^^^O^flw^____r * __H__fl^^z____fc ïfc __.V* ______B__B^fl_Fï___?fl_H__fc <,""^A- *** mi- W&ï %^_yttJp<fl^yMP 191 |jfljs & ff Si' _w:~"a__L':':: ■^y. ..—>-o z?'ïiZr z^M' #% __r*x__r*^

S *^** 3_____fl^__f J-Hl V^flH_lwr^flTvl----t^--F itf Ért* Ë993-----i-d--_-r mt^F V\_-_i . I B fi fls __BZ

DE GROOTSTE KARPETTEN Alle kleuren voorradig *E—ZZ _-—— ~r~\;:.. W—^:(gl|9) VOORRAADHOUDER HEEFT Dit komt nooit meer! 4ft FA — z ' r^^JlÉlf
karE^FS!!. ImikHP Normaal 32,50 Nu I?^.OU ) flgjÜfll lilfl] |T_KARPETTEN VAN lUlilOvlw \ =t^S^ —*~~ —-~"l*|POOTC6T6 PRACHTIGE DAMAST EN SATIJNSTOFFEN [T31 f

ono/ I^ADTIKir Nu met 50% KORTING .j/> /^—>
met 30% KOR I ING Nl .o^r^K. I^QhNormaal 27,90 Nu |ObJ7v

170X240cm van 510- voor 355." S^RD'SETThE AGEP MODERNE SLAAPKAMER IN ALPINE WIT
Hele VOOrraaa. Alle nOOgieS Roya

,e ombouw met ingebouwde verlichting. #%#%*■>
■av Nu voor nederlands laagste pnjs «i A(f Ledikant uo of iBox2oocm. yM I*% ■

200 X 300cm van 750,-voor OfltO»" p/mtr I "%*W K°mp' eeton9e,oofllJk %7wWh |



HEERLEN - De grond waar een woonwagenkampje moet ko-
men aan de Terweijerweg in de Heerlense wijk Passart is moe-
rassig en vervuild. Dat kan voor de gemeenteraad een reden
zijn af te zien van de aanleg van een kampje op die plek. Alvo-
rens daarover echter duidelijkheid komt, zal er een bodemon-
derzoek plaatsvinden.

Van onze correspondent

Bewoners: 'Buurt dumpplaats van Heerlen'

Grond lokatie kampje
in Passart vervuild

gezelschappen waar we uit kunnen putten."

De jeugdafdeling werd ongeveer zeven jaar
geleden opgezet door Toine Mertens. „Vanaf
het moment dat hij weg ging, leidde de
jeugdafdeling een armtierig bestaan", aldus
Sonnenschein.

Een ouder van een jeugdlid belde gisteren
woedend dezekrant. Hij betwist dat de maat-
regel is genomen uit gebrek aan talent. Vol-
gens hem heeft de artistiek leider gewoon
geen tijd voor de jeugd. „En dus zou het be-
stuur een andere leider moeten benoemen."
Ook bij het bestuur heeft hij geklaagd. Son-
nenschein kan zich wel voorstellen dat de
maatregel hier en daar slecht gevallen is,
maar zegt hij: „We moeten eerlijk zijn."

Jeugdafdeling
streektheater
ontbonden

Bij gebrek aan talent jongeren

altijd een beroep doen optalentvolle spelers
van bijvoorbeeld Exelsior uit Kerkrade. Biji
ons zijn de mensen vry om te gaan en staan
waar ze wilen. Bovendien zijn er veel dialect-

Van onze verslaggever
Zij doelden daarbij op de onhoud-
bare situatie in Tuindorp; de realise-
ring van een autosloopplaats voor
een twaalftal woonwagenbewoners
op de Weggebekker èn het metha-
doncentrum dat ook in de Heerlen-
Noord moet komen. Als er ook nog
een woonwagencentrum bijkomt is
het leed volgens de bewoners niet
meer te overzien.

HEERLEN - De bestrijding van grootschalige handel in verdo-
vende middelen staat in de gemeente Heerlen voorlopig op een
laag pitje. Vorige week werd namelijk op last van de korpslei-
ding een bezuinigingsmaatregel getroffen, waardoor het Heer-
lense narcoticateam geen mogelijkheden meer ziet om speciale
projecten uit te voeren, die de aanpak van grote handelaren tot
doel hebben. Zo hebben de hoofdinspecteurs Brongers en De
Heus van het Heerlense korps gisteren desgevraagd bevestigd.
Eerder heeft derijkspolitie in Limburg al soortgelijke geluiden
laten horen. Daar kampt men ook met problemen vanwege be-
zuinigingen.

Wethouder Savelsbergh daarente-
gen vond dat alleen de woonwagen-
lokatie ter discussie stond en wilde
alleen daarover met de bewoners
van gedachten wisselen, en argu-
menten horen waarom het kamp in
de Passart niet gewenst is.

De woonwagenbewoners die in de
Passart gevestigd zullen worden,
staan momenteel op het overvolle
kamp aan de Peter Schunckstraat.

Inbraak friture

" Hub Vlieksfervent verzamelaarvanfossielen uit deKunrader Krijtfase. Foto: FRANS RADE

De raad van Heerlen nam dinsdag-
avond een voorbereidingsbesluit.
Toen liet de wethouder weten dat de
situatie op de Peter Schunckstraat
bijna schrijnend is. Savelsbergh
sprak tegen dat het spreidingsbe-
leid van de gemeente niet zou deu-
gen. Raadslid Geurts merkte op dat
de lokaties weliswaar redelijk ver-
spreid zijn in de gemeente, maar dat
de afstand tussen de kampjes in
Heerlen-Noord teklein zijn. De frac-
tiesWD, Heerlen-Noord, Geurts en
de CDA-ers Evers en Hamers, een
minderheid dus, stemden tegen het
voobereidingsbesluit dinsdag-
avond.Schatgraver Hub Vlieks

dol op krijtfossielen
werk moest worden verzet, dat van-
zelfsprekend extra geld kostte. Het
team overschreed daardoor welis-
waar de budgetgrens, maar onder-
schepte evengoed in de eerste zes

Het drugteam dat de 'bestrrjdings-
luwte'vorige week noodgedwongen
moest opzoeken, hoopt trouwens na
de zomervakantie weer gewoon op
volle toeren te draaien.

De bezuinigingsmaatregel is extra
bitter omdat het narcoticateam we-
gens herhaaldelijk succes moet be-
zuinigen. In het afgelopen jaar kre-
gen namelijk veertien grotere ope-
raties hun beslag, waarvoor tijdens
de voorbereiding nogal wat extra

Overal kampt men met tekorten.
Voorlopigkan er dus niets aan de si-
tuatie veranderd worden. Op ter-
mijn echter is het mogelijk dat de
gemeente Heerlen bijspringt. Bin-
nenkort komt het politiebudget
daar aan de orde. Het zou wenselijk
zijn, wanneer de bestuurders zich
de huidigeproblematiek van het po-
litie-apparaat ter harte nemen en de
nodige maatregelen treffen."

dan zal het narcoticateam dus min
of meer met de handen op de rug
moeten toekijken, omdat er geen
geld is.

Zouden zich op korte termijn be-
langrijke ontwikkelingen in het ka-
der van de Opiumwet voordoen,

Volgens Brongers en de Heus is er
geen kant en Klare oplossing voor
het financieringsprobleem van de
narcotica-afdeling. De Heus: „De
politie in Heerlen krijgt van de over-
heid ongeveer twintig miljoen op
jaarbasis en daar moeten we het
mee doen. Zomaar duizenden gul-
dens weghalen bij een andere afde-
ling, omdat het narcoticateam meer
geld nodig heeft, is onmogelijk.

De maatregel houdt allereerst in dat
de zeven narcotica-mensen van het
Heerlense korps voorlopig geen
overuren mogen draaien. Daarnaast
zijn enkele al geplande projecten,
ter bestrijding van de grote handel,
uitgesteld. Ook is er momenteel am-
perruimte voor stringente controles
in het milieu. De maatregel gebiedt
bovendien dat er zeer kritisch gese-
lecteerd moet worden watbetreft de
aanpak van bepaalde drugzaken.

maanden van dit jaaracht kilo hard-
drugs en één kilo softdrugs (gedu-
rende het hele vorige jaar 4,5 kilo
hard en zeventien kilo soft). Ook
werden 207 arrestaties verricht. On-
langs nog die van een grote groep
Antillianen, die in de Mijnstreek
voor miljoenen aan heroïne verdien-
de.

De rigoureuze bezuiniging werd
doorgevoerd omdat het Heerlense
drugteam het budget van '89 inmid-
dels met meer dan dertig mille heeft
overschreden.

HEERLEN - In een friture aan de
Honingmanstraat te Heerlen werd
in de nacht van dinsdag op woens-
dag ingebroken. Uit de kassa ver-
dween een klein geldbedrag. Ge-
tracht werd ook de aanwezige gok-
automaten te kraken. Die bleken
echter leeg.

HEERLEN - Opnieuw waarschuwt
de politie Heerlen voor oplichters,
die hun diensten als schoorsteenve-
ger, messenslijper of tuinier aanbie-
den en naderhand exhorbitant hoge
prijzen vragen. Een bejaarde vrouw
uit Hoensbroek maakte deze week
namelijk met deze praktijken ken-
nis, toen twee mannen aanboden
haar tuin op te ruimen. Zonder van
tevoren een prijs af te spreken de-
den de mannen hun werk om daar-
na een 'werkloon' te vragen dat in
geen enkele verhouding stond met
de gedane arbeid.

Politie waarschuwt
voor oplichters

Flink aantal arbeidsplaatsen

Kerkrade strikt
nieuw bedrijf

Van onze correspondent

KERKRADE - De gemeente Kerk-
rade heeft een overeenkomst geslo-
ten met een Amerikaans bedrijf
voor de verkoop van 1,5 hectare
grond van industrieterrein Dent-
genbach. Binnenkort wordt de
naam van het bedrijf bekendge-
maakt.
Met de komst van het bedrijf zou
een 'flinke portie werkgelegenheid'
gemoeid zijn, aldus een welingelich-
te bron. Het zou gaan om een firma
met hooggekwalificeerde arbeids-
plaatsen. De Amerikanen hebben
trouwens nog een optie voor nog
één hectare industriegrond.

Trefcentrum bedoeld
voor ruim 80 zwervers

" Het opvanghuis voor zwer-
vers aan het de Hesselleplein.

Foto: FRANS RADE

Auto's gestolen
KERKRADE - In het centrum van
Kerkrade zijn dinsdag twee auto's
met Duitse kentekenplaten gesto-
len. Tussen 17 en 18 uur verdween
in deDeken Quadbachlaan een Golf
GTI en tussen 21.30 en 23.30 uur
werd in de Ambachtstraat een Mer-
cedes 250 D (waarde 50.000 gulden)
gestolen.

In een aantal uitstalkasten in zijn
woning aan de Molsberg 90 heeft de
67-jarige 'schatgraver' vele honder-
den fraaie exemplaren keurig opge-
borgen. Daarnaast heeft hij op de
bovenverdieping nog tientallen la-
den en planken met mineralen,
kristallen en sierstenen.

Bijzonder trots is deex-houwer van
de Laura-mijn te Eygelshoven op
een versteende zeelelie, die zo zeld-
zaam bleek te zijn dat de Internatio-
nale Commissie voor Geologie be-
sloot de unieke vondst de naam 'Cy-
thidium Vlieksi' te geven.
Zijn collectie, bestaande uit de
meest diverse specimen van de
jongste bovenkrijt-periode, beslaat
zon vyf miljoen jaar. Globaal ge-
schat tussen 72 en 67 miljoen jaar
geleden toen rond Imstenrade,
Übachsberg en Terlinden nog de
haaien in formatie rondzwommen
in gezelschap van inktvissen en
zeeëgels.
De bijzondere hobby van Hub
Vlieks begon in 1971 met de vondst
van een dubbelkleppige schelp op
een landweg van Keverberg naar
Imstenrade. „Met mijn zoon Leon
wroette ik in een hoop kiezel, krijt
en Vaalser groenzand. Achteraf
bleek het de gelaagde inhoud te zijn
van een proefgat voor een aan te leg-
gen autoweg. Daar lag die schelp",
vertelt Vlieks. Hij bezit de rijkste
collectie Kunrader Krijtfossielen,
boven gespit toen de gelegenheid
zich voordeed: bij de aanleg en
bouw van de E76-autoweg tussen
het klaverblad Bocholtz en Terlin-
den.

Ontelbare uren heeft Vlieks ge-
klommen, gegraven en gewroet. Bij
een van deze klauterpartijen was de
beloning drievoudig: een versteen-
de oester, een koraal en een gepunte
zeeëgel. Voor Hub Vlieks is het ein-
de van zijn hobby nog lang niet in
zicht. Geregeld is hy op zoek naar
bijzondere voorwerpen in de groeve
Blom te Berg en Terblijt, op de
Brunssummerheide, het Ency-ter-
rein in Maastricht en de vuursteen-
mijnen in Rijckholt en het Belgi-
scheRullen.

Toch is Hub Vlieks (voorzitter van
de sectie archeologie en geologie
van heemkundeverenigingDe Bon-
gard Simpelveld) nog niet helemaal
tevreden over zijn bijzondere verza-
meling. „Ik heb slechts de bovenste
laag van het Kunrader Krijt afge-
speurd. Het reikt zeker nog dertig
meter dieper. Maar door de zoge-
naamde 'Benzenrader storing' die
voor een extra stuwing zorgde, heb
ik de meeste fossielen te pakken ge-
kregen. Een vrachtwagenchauffeur
vroeg op een gegeven moment hoe
ik die diertjes ving. Hij stond aan de
grond genageld toen ik hem vertel-
de dat die bestjes al zeventig mil-
joenjaar dood waren..."

klautert Hub Vlieks uit Simpelveld
geregeld tegen hoge wanden in de
Oostelijke Mijnstreek op, om mil-
joenen jaren oude fossielen uit de
Kunrader Krijtfase op te sporen.

Van onze correspondent

SIMPELVELD - Uitgerust met een
hamer, een draagtas, een stapel bo-
terhammen en een fles chocomel

Van onze verslaggever
HEERLEN - Schroothandelaar
Swinkels kan voorlopig niet naar
het industrieterrein De Beitel. De
Heerlense gemeenteraad heeft afge-
lopen woensdagavond besloten nog
even te wachten met de discussie
over de voorwaarden, waaraan de
vestiging op het industrieterrein
moet voldoen.
Raadslid Van Gessel (CDA) wilde
van wethouder Savelsbergh weten
of Swinkels al dan niet van plan is
de grond te kopen die de raad be-
schikbaar heeft gesteld voor de
schroothandelaar. „De cliënt is aar-
zelend", liet Savelsbergh weten.
Daarom stelden Van Gessel en Ro-
zeboom (PvdA) voor de behande-
lingvan devoorwaarden aan te hou-
den.
Dat uitstel komt de raad goed uit.
Zeker gezien de boze brief van de
Industriële Kontaktgroep 'de Bei-
tel' over de komst van de schroot-
handelaar. De bedrijven spreken
van 'imago-verlies' en menen dat de
geldstroom naar het industrieter-
rein in het geding komt met de
komst van Swinkels. De laatste
loopt overigens niet over van en-
thousiasme om van In de Cramer
naar De Beitel te verhuizen. De
schroothandelaar wil het liefst naar.
De Koumen, maar volgens het be-
stemmingsplan is daar alleen ruim-
te voor voor slopers.
Met de voorwaarden waaraan Swin-
kels op De Beitel moet voldoen
hoopt de gemeente de bezwaren
van de bedrijven weg te nemen.

Raad wacht nog
met verhuizing
schroothandel

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het omstreden aan-
loophuis dat momenteel wordt in-
gericht aan het de Hesselleplein in
Heerlen zal gaan dienen als opvang-
centrum voor de circa tachtig daklo-
zen die de gemeente Heerlen kent.
Dus niet specifiek voor de 'zware
druggebruikers', zoals de boze be-
woners aanvankelijk meenden. Tot
de initiatiefnemers voor het trefcen-
trum horen het CAD, het Straat-
hoekwerk, de Stichting Open Huis
en de Pensionvoorziening Verslaaf-

den. Uit deze instanties is de Stich-
ting Noodhulp geboren.

Het is de bedoeling dat aan het pand
aan het De Hesselleplein zwervers,
mensen zonder een dak boven het
hoofd en verstrikt in sociale, psychi-
sche of financiële problemen, men-
sen met drank- of drugproblemen
een hapje kunnen eten en een spel-
letje 'mens-erger-je-niet' kunnen
spelen. De stichting noemt deze
mensen 'de stille armen. In totaal
zullen ongeveer zestig vrijwilligers
het centrum draaiende gaan hou-

den. Zij kunnen steeds terugvallen
op de deskundigheidvan de organi-
saties waaruit 'Noodhulp' geboren
is.

De omwonenden van het Hesselle-
plein zijn met name boos omdat zij
over de komst van het trefcentrum
voorafniet zijn geïnformeerd en dat
inspraak onmogelijk is. Zij vinden
dat een dergelijke instantie niet op
het plein thuishoort. Er wonen vol-
gens hen te veel kinderen.
De plannen voor het trefcentrum
zijn al langer bekend. Maar nooit is
verteld waar het precies zou komen.

De bewoners uit Hassart lieten tij-
dens de tumultueuze vergadering
weten dat zij zich met hand en tand
zullen verzetten tegen de plannen.
„De gemeente is er erg druk mee be-
zig om van onze wijk de dumpplaats
van Heerlen te maken", zo stelden
zij eensluidend vast.

Dat zei wethouder Savelsbergh gis-
teravond tijdens de hoorzittingover
de plannen van Heerlen daar een
woonwagenkampje te realiseren.
Tevens liet de wethouder de bewo-
ners weten dat de gemeenteraad in
september al een definitieve beslis-
sing over de lokatie Passart zal ne-
men.

Politie moet wegens budgetoverschrijding bezuinigen

Drugteam met handen op rug

Van onze verslaggever

HEERLEN - De jeugdafdeüng van de Stich-
ting Heerlens Streektheater is opgedoekt.
Voorzitter J. Sonnenschein noemt als reden
het gebrek aan talent bij de ongeveer tien
jeugdleden.Althans, dat is de meningvan de
artistiek leider. „En daar moet we opkunnen
vertrouwen", zei Sonnenschein gisteren in
een reactie. Het streektheater heeft ongeveer
tien jeugdleden.Enkelen van hen, diewel als
talentvol beschouwd worden, gaan over naar
de seniorengroep.

Sonnenschein vindt niet dat de maatregel
een nieuwe stap is naar het einde van het
streektheater. „Ik ben niet zo bang dat de
aanwas van jongeren stagneert. Wij kunnen

ourspel
büns Engelen (49) uitKerk-
flfcijkt er helemaal niet van
rll hij na twee etappes op de
J* plaats staat van het LD
[Jour Top Tien-spel. De ad-
iï*tratief medewerker bij het
'"bedrij/ op De Beitel in
j^kn is tot dusver met vijftig
c*n de beste 'gokker' vanjBiBl (!) deelnemers. Frans
J* in een half uur tijd vijf-Jkamen van wielrenners in,
*H)ie het gros al blij is met
j ereplaats in een etappe.
?r ai die (meester)knechten
leerden boven verwachting
T*rden hem vele punten op.
J*1" Skibby is voorlopig zijn
J- De TVM-coureur scoorde

punten met twee
J^fe plaatsen op rij. Ook rit->ar Alcala (10), Marie (7),
iï°t (6), Indurain (5) ont-
tj^n niet op de lijst vanns Engelen.

Tourspel (2)
S^woon de mindere goden

FUig goed onder elkaar ge-
V,reageert de eerste leider

Z*et LD-spe£. ,fils de overige
stes een beetje normaal ver-
Pl. maak ik misschien een
t t,°P een leuke prijs. Want
ij, fignon, Parra, Breukink,
(X Bontempi, Van Poppel,
i^ans, Mottet, Rooks en Del-

Z^ staan in het rijtje. Die
I mag de eerste dagen

.teel pap in benen hebben,
J*belgado nog terugkomen.
S*" het is nog veel vroeg om te
i^n. De weg in de Ronde,
j, frankrijk is nog lang, ze-
jJJJet zoveel bergen voor de

Cramignon
o °Ü? de internationale brui-eesten in Ljubljana (Joe-
pie) was naast het Lim-
BBc echtpaar Suylen-Sijster-
C ook een folkloristisch ge-
>JtüP uit de Oostelijke Mijn-

|

_
* present. Bijna vijftig le-

ICr*n let volksdanscentrum
H^önon uit Heerlen verte-
iï°ordigden Nederland op
y^lklorefeest. Zij traden di-
\ T^aten op in de stad en lic-! i_'°P klompen) mee in de£ optocht. De 'Klapdans',

!i' wegerd' en de 'Hakketo-
u^üren dansen die op het
L*°jre van de Cramignons

Boerderij
L? 1 is alweer enkele dagen
i|,j*eri dat de rechter in Maas-
IdJ uitspraak deed in de_ 'Ploumen', de eigenaar
i5e kinderboerderij in Vij-

_
e beheersstichting had een

_
$eding aangespannen te-

Urnen omdat hij in een
ld."'ad uitspraken had ge-
t die de beheerstichting
taP'kte. Rechtbankpresident
% oven heeft Ploumen nu
oJi^Proken. In ieder geval
V.. * gewraakte artikel niet
k^ificeerd te worden. Laten
\ h°B é^n°*in9over zeaaen-
tf het uit zijn met het gedon-
tt(Zond de kinderboerderij.
%} loc alleen nog de dieren

Oaan aaien.

Zwemgast
**e Poiitie van Heerlen heeft
V een negentienjarige
Vf1 in het Heerlense Sport-
cl Len°ad aangehouden, na-
\ l) met een paar schoenen
''Uet671 o/ndere badgast naar
et y1 ujildestappen. Ja, u leest
\ °cd. De jongeman trok ge-
fy een vreemd paar schoe-

en u>itde daarmee
\$ern°ederd naar buiten
*cii( 'en. De badmeester kreeg
* ü(*n dediefstal en schakel-
«n. eteen de politie in. De jon-
'i (jQerd uiteraard bekeurd. Of
»is a dan blootuoets naar
i Segaan, is niet bekend.

Toeristen
Per) *n Maastricht is erg
BUnf71 over de groei van het
fc. toeristen uit Spanje en
l/olrf at blifet uit twee nieu-

Kea s e et P^aatse'y'ce
m^b 'lee^t laten maken, die
Böb ans en ver-
WLr a°-r zijn. Het eerste exem-
Hj^^an de Italiaanse uitga-
Riq eeds overhandigd aan de
I^WriSe ambassadeur in Ne-

d, Piero Ferraboscht.
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Op 8 juli as. hopen onze ouders en grootouders

Hein Maas
en

Maria Maas-Rothkrans
hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.
De h. mis tot dankzegging zal plaatsvinden in de kerk
van de H. Familieparochie te Schaesberg om 17.30 uur.
Gelegenheid tot feliciteren in het café 't Hoefveld,
Belvauer 58, Nieuwenhagen, van 19.00 tot 20.00 uur.
De kinderen en kleinkinderen

Beethovensingel 89, 6371 LE Landgraaf

Op 29 juni jl. voer ons huwelijksbootje 60
jaar. Graag willen wij iedereen hartelijk
bedanken die deze dag voor ons
onvergetelijk hebben gemaakt.
De vele bloemen, cadeaus, felicitaties,
maar vooral uw aanwezigheid, hebben wij
zeer op prijs gesteld, en dat was
hartverwarmend.

Agnes en Harrie
Huijten-Jansen

Landgraaf, juli 1989
Kerkplein 21

. t
Niemand die het weten kan
hoeveel ik van je hou.
Niemand die mij troosten kan
in mijn verdriet om jou.
Niemand die begrijpen kan
hoe vreselijk ik jou mis.
Niemand die beseffen kan
hoe erg die pijn wel is.
Waarom moest dit gebeuren.
We kunnen niet zonder jou.

Na een lange strijd, vol hoop en vertrouwen, is he-
denmiddag, in eerbiedige overgave aan Gods h.
wil, voorzien van de h.h. sacramenten der zieken,
overleden, mijn innig dierbare man, onze zorgzame
vader en schoonvader, lieve opa, mijn onvergetelij-
ke broer, onze zwager, oom en neef

Sef Niesten
echtgenoot van

Jeannie Schulpen
Hij werd 66 jaar.

De bedroefde familie:
Susteren: J. Niesten-Schulpen
Arnhem: Jeannie Engelen-Niesten

Henk Engelen
Esther, Kim

Dicteren: Peter Niesten
Lilian Niesten-Spelthan
Familie Niesten
Familie Schulpen

6114 CP Susteren, 4 juli 1989
Marialaan 5
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden op zaterdag 8 juli om
10.30 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbe-
vlekt Ontvangen te Mariaveld-Susteren.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Vrijdag 7 juliom 19.00uur herdenking in deavond-
mis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
17.00 tot 17.45 uur in het mortuarium van begrafe-
nisonderneming Peusen, Kloosterstraat 31 te Sus-
teren.
Mochten wij, gezien de omstandigheden, iemand
zijn vergeten, gelieve dan deze advertentie als ken-
nisgeving te beschouwen.

Diep getroffen hebben wij op 5 juli 1989kennis ge-
nomen van het heengaan van de heer

H.J. Demuelenaere
directeur van het 1.K.0.L.

Wij verliezen in hem de stuwende kracht achter de
totstandkoming van onze instelling.
Zijn persoonlijke inzet zal bij ons in herinnering
blijven.
Onze oprechte gevoelens van medeleven gaan uit
naar zijn echtgenote en kinderen.

Het bestuur van het 1.K.0.L.
Instituut voor Kategoriaal
Overleg Limburg

Met diepe verslagenheid hebben wij op 5 juli 1989
kennis genomen van het plotselinge overlijden van
onze directeur

Rik Demuelenaere
Met zijn oprechte betrokkenheid en zijn tomeloze
inzet bij het op gang brengen van onze nieuwe
werkorganisatie dwong hij ons allen respect af.
In zijn moed om rechtdoor te blijven koersen, ook
in de moeilijkste tijden, was hij voor ons een voor-beeld. ..
Maar voor alles zullen wij een blijvende herinne-ring aan hem houden als een hartelijke en fijne col-lega.
Wij wensen zijn vrouw Wies en zijn kinderen Chris
en Bart veel sterkte toe.

De medewerkers van het 1.K.0.L.
Instituut voor Kategoriaal
Overleg Limburg

Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van
het plotseling overlijden van de heer

H.J. Demuelenaere
direkteur van het IKOL.
Het Samenwerkingsverband van Oudergroeperin-
gen van geestelijk gehandicapten in Limburg
(SOL), is hem zeer erkentelijk voor de manierwaar-
op hij zich voor het Samenwerkingsverband heeft
ingespannen.
In onze herinnering zal hij blijven voortleven als
iemand die op de bres stond voor de belangen van
mensen met een handicap.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel kracht toe
dit zware verlies te dragen.

Bestuur en leden SOL

Dankbetuiging
Wij danken u van harte voor de vele blijken van
medeleven na het overlijden en bij de begrafenis
van onze moeder en oma

W. Rutten
Familie F.A. Fleuren
Familie G. Rutten

Hoensbroek, juli 1989

' t
Kust nu maar uit. je hebt je strijd gestreden.
Je hebt nooit geklaagd.
Je hebt nooit gevraagd.
Je hebt het als een moedig man gedaan.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?
Rust nu maar uit.

Wij geven u kennis dat, op 26-jarige leeftijd, van
ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacramen-
ten, onze lieve zoon, fijne broer en goede vriend

Fred Mamentu
Hoensbroek: E.F. Mamentu

M.A.J. Mamentu-Ferdinandus
Sandra en Hein
Jeffrey
Eric
Familie Mamentu
Familie Ferdinandus

6432 EP Hoensbroek, 4 juli 1989
Harmoniestraat 46
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 8 juli om 12.00 uur in de kerk van O.L.
Vrouw Maagd der Armen te Mariagewanden-
Hoensbroek, waarna om 13.30 uur de crematie-
plechtigheid is in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis vrijdag onj 19.15 uur in het oude St.-
Janskerkje.
Fred is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20te Heerlen, alwaar dagelijks be-
zoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annone als zodanig beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij ken-
nis genomen van het overlijden van onze
zeer gewaardeerde medewerker en colle-
ga

Fred Mamentu
Wij wensen de familie veel sterkte.

Alle medewerkers en directie
Z.0.L.-bedrijf DAC Heerlen

Freddie
Veel te vroeg moesten wij afscheid nemen van jou.
We verliezen aan joueen spontane en hulpvaardige
collega en goede vriend.
We zullen je missen.
Wij wensen de familie sterkte in dezemoeilijke tijd.

Je collega's
afdeling micro-verfilming

Bijna machteloos hebben we moeten
toezien dat onze dierbare vriend, na een
zeer lange strijd, toch van ons afscheid
heeft genomen

Fred
we zullen je missen,
maar we zullen je zeker niet vergeten.

Rust nu maar lekker uit.
Je vrienden

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven betoond
bij het overlijden en de crematie van mijn lie-
ve vrouw, moeder en schoonmoeder

Leny Bremen-Jaspers
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Een speciaal woord van dank aan de zusters
van het Groene Kruis en dr. Link.

Caspar Bremen
kinderen en kleinkinderen

Obbicht, juli 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 8 juli as. om 19.00 uur in
de parochiekerk van St.-Willibrordus te Ob-
bicht.

Met verslagenheid namen wij kennis van het over-
lijden van

Nanny Mol
Tijdens de korte periode dat zij lid was van onze
partij, heeft zij veel voor ons betekend.
Wij wensen hen die haar na aan het hart lagen, veel
sterkte toe.

Bestuur en fractie
PvdA Landgraaf

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor het medeleven ons betoond tijdens
de ziekte, het overlijden en de begrafenis van mijn
zorgzame man en onze lieve vader

Piet Leurs
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Bea Leurs-Mulkens
Maurice en Monique

Oirsbeek, juli 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 8 juli as. om 19.00 uur in de parochiekerk
van St.-Lambertus te Oirsbeek.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn echt-
genoot, onze vader, opa en overgrootopa

Wilhelm Pestel
zal plaatsvinden op zaterdag 8 juli as. om
19.00 uur in de parochiekerk van de H. Lam-
bertus te Kerkrade-Centrum.

Mevrouw M. Pestel-Oellers
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Kloosterraderplein 132
6461 CH Kerkrade

t
Heden is, door een noodlottig ongeval, van ons heengegaan, in de leeftijd van 72 jaar, voor-
zien van het h. oliesel, mijn dierbare echtgenoot, onze zorgzame en goede vader, schoonva-
der, grootvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Joseph Antonius Ruijters
echtgenoot van

Maria Bertha Vogten
De bedroefde familie:

Holturn: M.B. Ruijters-Vogten
Grevenbicht: Theo en JosRuijters-Vleugels

Holturn: Wil en Rosemarie Ruijters-Verkou
Marianne

Bom: JacRuijters enLilian Arets
Echt: Frans en Ans Ruijters-Dolmans

Ruud
Familie Ruijters
Familie Vogten

6123 AM Holturn, 4 juli 1989
Corr.adres: Kloosterstraat 27
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 8 juli as. om 11.00uur in deparochiekerk van
de H. Martinus te Holturn, waarna debegrafenis zal zijn op het r.-k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk vanaf 10.30 uur.
De overledenewordt herdacht in de avondmis van vrijdag 7 julias. om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis te Sittard; bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Bedroefd, maar ook vol dankbaarheid voor zijn
grote betekenis voor ons allen, delen wij u mede
dat, gesterkt door de h.h. sacramenten, na eenkort-
stondigeziekte, vol berusting in zijn lijden, is over-
leden, onze lieve vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Gerardus Albertus
Lumens

hij werd begiftigd met de erepenning der
gemeenteBom, vanwege zijn groteverdiensten als

raadslid, wethouder en gemeente-opzichter
weduwnaar van

Hendrica Maria Hermans
in de leeftijd van 67 jaar.

Gronsveld: Marly en Ben Caron-Lumens
Thomas

Sittard: Ans en Serf Widdershoven-Lumens
Holturn: Marion en John Stoffels-Lumens

Torn
Familie Lumens
Familie Hermans

6122 BN Buchten, 3 juli 1989
St.-Catharinahof 1
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 8 juli as. om
11.00 uur in de parochiekerk van St.-Catharina te
Buchten.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerkvanaf 10.30 uur.
Vader zal worden herdacht in de avondmis van
vrijdag as. om 19.00 uur.
Hij ligt opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Sittard; bezoek dagelijks van
17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
In de vrede van Christus is heden, na een kortston-
digeziekte, van ons heengegaan, voorzienvan de h.
sacramenten der zieken, onze inniggeliefde moe-
der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Elisabeth Demandt
echtgenote van wijlen

Johannes Michiel Snijders
Zij overleed op de leeftijd van 92 jaar.

Berg a.d. Maas: Wil Snijders
Liza Snijders-Tummers

Grevenbicht: Hari Snijders
Annie Snijders-Jessen

Berg a.d. Maas: Mai Bervoets-Snijders
Wil Bervoets

Berg a.d. Maas: Ton Munsters-Snijders
Sjang Munsters
en al haarkleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Demandt
Familie Snijders

6129 AJ Berg aan de Maas, 4 juli 1989
Willem I-straat 2
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 8 juli om 10.30
uur in de kerk van de H. Michael te Berg aan de
Maas.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondwake
gehoudenin voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Daemen & Zn., Heirstraat 41 te Elsloo-Stein; be-
zoek, dagelijksvan 17.00 tot 17.30 uur.

r—————^——^——^——^——^——^——^——^——m—m—^——m—m—m—m—m*

■t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijde
zijn leven heeft gegeven, hebben wij geheel on>*
wacht afscheid genomen van mijn dierbare rrf
onze vader, schoonvader, opa, broer, oom en n*

Sjeng Fredrix
echtgenoot van

Tina Sanders
Hij overleed in de leeftijd van 77 jaar, voorzienV
de h. sacramenten.

Elsloo: T. Fredrix-Sanders
Elsloo: JeanFredrix

Sophie Fredrix-Smeet*
Ingrid, Debbie

Geleen: Marga Peters-Fredrix
Jos Peters
Carmen en Berry

Voerendaal: Ria Smeets-Fredrix
Hubert Smeets
Mare, Roger

Elsloo: Piet Fredrix
Mia Fredrix-Houben
Arno, Sandra
Familie Fredrix
Familie Sanders

6181 JC Elsloo, 5 juli 1989
Mgr. Kerckhofsstraat 35
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de bei
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 8 juli om 1"
uur in de Mariakerk te Elsloo.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Vrijdagavond om 18.30 uur, tijdens de uitstell'
van het Allerheiligste, zal de dierbare overled^
bijzonder worden herdacht.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer i
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41
Elsloo; bezoek, dagelijks van 17.00 tot 17.30 u^
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hop*
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt «
schouwd.

Dankbetuiging
Wij willen vrienden en kennissen onze opre^
dank betuigen voor het medeleven en de bela"
stelling bij de begrafenis van mijn dierbare rt>'
onze lieve vader en onze fantastische opa

Antoon Berendsen
Annie Berendsen-Leuve"
kinderen en kleinkinde^

Juli 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoU'
op zondag 9 juli as. om 11.30 uur in de parochie^
van de H. Moeder Anna te Bekkerveld-Heerleft

Daar het ons onmogelijk is een ieder P*
soonlijk te bedanken voor de vele blij^l
van medeleven die wij mochten ontvanf.'
bij de crematie van onze moeder en om8

Seefje
Smeets-Schrijen

betuigen wij hierbij onze hartelijke daf"'
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsv'
den op zaterdag 8 julias. om 19.00 uurin
St.-Lambertuskerk te Kerkrade-Centru" 1

I

t IBedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, delen wij
u mede dat, op 72-jarige leeftijd, toch nog onverwacht van ons is heenge-
gaan, mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Hub Corten
echtgenoot van

Maria Frencken
Heerlen: M.L. Corten-Frencken

Sevenum: Lily Helgers-Corten
Hans Helgers

Utrecht: Marcella Jager-Corten
Rieks Jager
Liesbeth
Familie Corten
Familie Frencken

6414 AC Heerlen, 4 juli 1989
Heerenweg 41
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoudenzaterdag 8 juli om 10.30uur in de parochiekerk van de H. Gerardus Majella te Heksenberg-Heer-
len, gevolgd door de begrafenis op het kerkhof te Heerlerheide.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.
Het rozenkransgebed, gevolgddoor deavondmis, ter intentie van de over-
ledene, zal worden gehouden vrijdag om 18.45 uur in voornoemdekerk.
De overledene is opgebaard in derouwkapel van het De Weverziekenhuis
te Heerlen; bezoektijd dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce alszodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Waar j'ookbent. ik zout niet weten,
niet in tijd of afstand te meten.
Ik heb je bij me, diep in mij,
daarom ben jezo dichtbij.

Van velen mocht ik een warm medeleven ondervinden bij het afscheidvan mijn zoon

Jacky de Waal
Voor mij is het een grote steun en troost dat mijn verdriet door zovelenwerd gedeeld.
Ik dank u allen voor devele condoleances, bloemen, persoonlijk woord enuw aanwezigheid bij de rouwdienst.

Mevrouw T. de Waal-Jongen
Simpelveld, juli 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 8 juli as. om 19 00uur in de kerk van de H. Remigius te Simpelveld.

Hoe vlug gaat toch een jaar,
het lijkt nog helemaal niet waar.
Hoe langzaam gaat een jaar,
dag na dag zonder elkaar.

Het is een jaar geleden dat wij afscheid hebben moeten nemen van hem
dieons zo dierbaar was, mijn onvergetelijke man, onze allerliefste vader,
schoonvader en opa

Hubert Kersic
Nog bedroefd om het heengaan en de leegte die is ontstaan, herdenken
wij hem in de plechtige eerste jaardienst, die zal worden gehouden op za-
terdag 8 juli as. om 19.00 uur in deparochiekerk St.-Vincentius a Paulo te
Rumpen-Brunssum.

Gertud Kersic-Gulikers
en kinderen

Brunssum, juli 1989.

In plaats van kaarten
Voor de overweldigende blijken van medeleven ondervonden na he .
overlijden en bij de uitvaart van mijn inniggeliefde man, onze zorgzarne
vader en opa

Zef Wij ers I
betuigen wij onze oprechte en welgemeende dank.
Uw medeleven heeft ons diep getroffenen het is een grote troost geweeS1

te weten dat zovelen hebben laten blijken wat hij voor hen betekende.

Mevrouw Hubertina Wijers-Heugen
kinderen en kleinkinderen

Schinnen, juli 1989

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 8 juli aS
om 19.00 uur in de parochiekerk van Maria Onbevlekt Ontvangen te A"1'stenrade.

.
Daar het voor ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken \'°0,
het medeleven ons betoond bij het overlijden van mijn lieve man, on**
zorgzame vader, schoonvader en lieve opa

Hans Offermans
willen wij u langs deze weg oprecht danken voor de lieve brieven, condo-
léances, bloemen en h.h. missen.
Het was voor ons een grote steun om zoveel familie, collega's en bekende 11

te zien.
Emma Offermans-Simons
kinderen en kleinkinderen

Maastricht, juli 1989
De plechtige zeswekendienst is op zaterdag 8 juli as. om 19.00 uur in $
kerk van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad te Malpertuis-Maastricht-

| . A
Dankbetuiging

Wij willen u bedanken voor de belangstelling en het medeleven dat ofl'
werd betoond bij het overlijden en de crematie van onze moeder, sc-ioC'
moeder en grootmoeder

Victorine
van Mulken-Fancon

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 8 juli as. °^19.00 uur in de parochiekerk St.-Gregorius te Brunssum.

Op 10 juli is het eenjaar geleden dat wij afscheid hebben rt\Oe'
ten nemen van hem die ons zo dierbaar was, mijn onvergetelü'
ke man, zorgzame pap en liefste opa

Leo Quaedvlieg
Wij gedenken hem in de h. eucharistieviering op zaterdag 'juli 1989 om 19.00 uur in zijn parochiekerk St.-Gregorius ie
Brunssum.

M.H. Quaedvlieg-Meertens
kinderen en kleinkinderen .

vervolg familieberichten
zie pagina 18 J
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Hij grens aangehouden

Tieners met
gestolen auto

weg kwijt
Van onze verslaggever

HEERLEN - Drie jeugdige
Libanezen van 15, 16 en 17
jaar oud, zijn gistermorgen
rond 4.40 uur tijdens een
grenscontrole aan de auto-
weg in Heerlen aangehou-
den.

Het drietal had de nacht te voren
een auto gestolen in Klimmen en
was op weg naar Schinnen.

Zij raakten de weg kwijt en re-
den nietsvermoedend in een po-
litiefuik bij de grens. De 15-jarige
bestuurde de auto. Het linker
achterruitje van de auto was ver-
wijderd.
Het drietal is door de Marechaus-
see in Heerlen overgedragen aan
de Rijkspolitie in Voerendaal.

Geen oplossing
voor grindcrisis

Deputé ziet niets in uitbreiding bestaande winningsgebieden:

Van onze verslaggever

Vervolg van pagina 1
"MAASTRICHT - Over de grindcrisis die in Limburg dreigt te
fttstaan heeft een afvaardiging van GS, onder leiding van de-
NJté Hilhorst, gisteren overleg gehad met een topambtenaarah het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De Limburgse

heeft tijdens het gesprek nog eens uiteengezet, de situatie ontstaan is. Hilhorst heeft duidelijk gemaakt
M er vrijwel geen mogelijkheden zijn om het verwachte te-
?rt aan grind op te heffen doormeer grind uit de huidige win-'."'ftgsgebieden te halen.

" De brandweer moest eraan te pas komen om het slachtoffer te
bevrijden. Foto:PETERROOZEN Afkoelingsperiode

bij Dagblad Venlo

'In het belang van de werknemers'

'MECC zwijgt over
overleg met bond Echtenaar

verongelukt
in Susteren

bij een ongeval op de Suste-
renderweg tussen Nieuwstadt
en Susteren. Om 8.30 uur, toen
hij vanuit de richting Susteren
kwam, raakte hij door onbe-
kende oorzaak de macht over
het stuur kwijt en botste tegen
een boom.
Brandweerlieden hebben twintig
minuten gewerkt om hem uit het
wrak te bevrijden. De Echtenaar
overleed op weg naar het zieken-
huis. De verkeersgroep van de rijks-
politie heeft een onderzoek inge-
steld.

Tientonner
gekanteld

, - De directie van|ji expositie- en congrescentrum
0v zegt voortaan niets meer
,Zr de inhoud van de gesprekkeni j*l de Unie BLHP over de afvloei-
y* van enkele personeelsleden,
ijg J6ens woordvoerder L. Hustinx
*Zjst belang van de betreffendejZ*nemers niet met de publicaties
rij! trover gediend. Hij wilde daar
1 ' verder op in gaan.
(L
&Ltt e weken geleden liet Uniev^P-voorzitter F.Hol weten 'op
f.et van oorlog' met de MECC-di-J"ete staan. Directeur irD.Stapel
trjJLhet Maastrichtse congreseen-
V had hem te verstaan gegege-n dat hij de vakbond niet erkende
djo|een gesprekspartner, als afvaar-
Ci an ccl van^ het Perso_M middels heeft een vervolgge-]Lek plaatsgevonden dat volgens
* constructiever' was.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Een tientons vracht-
auto van AFCENT is gistermorgen
aan de Kleverberg tussen Schim-
mert en Valkenburg bij een uitwijk-
manoevre van de weg geraakt en
vijfmeter lagerop een talud beland.
De drie inzittenden kwamen met de
schrik vrij, maar moesten zich wel
onder doktersbehandeling stellen.
De schade aan de vrachtauto is ge-
ring.

Twee kranen deden er een hele mid-
dag over om de truck weer op de
weg te krijgen.

Inzage
De Unie-bestuurder wijst erop dat
zijn verzoek om inzage in de finan-
ciële situatie (nu en in de komende
jaren) niet is voldaan. Wel zou de
MECC-directie met het huidige per-
soneel gaan praten om de motieven
voor de bezuinigingen nog eens na-
der toe te lichten op een bijeen-
komst van het personeel. „Het ont-
brak aan een motiveringvan het be-
sluit en in het aangeven wat nog
méér aan bezuinigingen gedaan had
kunnen worden," aldus Hol, dienog
steeds vindt dat de directie het niet
kan maken om op slechts één post
de kosten te drukken.

Volgens woordvoerder Hustinx is
van een speciale personeelsbijeen-
komst geen sprake. Hij zei dat in ge-
bruikelijke gesprekken met de
werknemers altijd aandacht wordt
besteed aan het in het voorafgaande
jaar behaalderesultaten.

werknemers is aangesloten, is ech-
ter niet van de noodzaak daartoe
overtuigd.
Hol: „In 1988 heeft het MECC 14
mensen aangenomen. Plotseling
moeten ze een deel van die mensen
weer kwijt. Ik heb met Stapel wel
een constructief gesprek gehad,
maar dat wil niet zeggen dat we het
met hem eens zijn. Nog lang niet."

Van onze verslaggever

NIEUWSTADT/SUSTEREN -De 30-jarige J. Coolen uit Echt
is gisterochtend omgekomen

Minister De Korte van economische
zaken had onlangs nog laten weten
dat naar deze mogelijkheden geke-
ken moest worden, om de proble-
men op te lossen die op korte ter-
mijn in de grindvoorziening zullen
ontstaan. Hilhorst wees erop dat,
voor zover er mogelijkhedenzijn de
grindwinning uit te breiden, hier-
voor aanpassing van de lopende
vergunningen nodig zijn. Met alle
bezwaren die daarop te verwachten
zijn, zal dit een tijdrovende zaak
worden, verwacht de deputé.
Niettemin is overeengekomen dat
Limburg de mogelijkheden onder-
zoekt om een mogelijk grindtekort
te vermijden. In najaar hebben de
GS-deputatie een vervolggesprek
bij het ministerie van Verkeer en
Waterstaat.
De grindproducenten hebben in-
middels laten weten dat zich nu ge-
dwongen voelen het milieurapport
te laten maken. Deputé Hilhorst
heeft in een reactie in Den Haag ge-
zegd dat zij daarvoor maar het beste
een extern bureau in dearm kunnen
nemen, zodat niet nog meer tijd ver-
loren gaat.
Hij verwacht dat straks nog meer
procedures gevoerd zullen worden
tegen de ontgrindingen in het Ste-
vol-gebied (Stevensweert en Ohé en
Laak), ook al wordt de vergunning
pas afgegeven nadat een MER is
voltooid.

Van onze verslaggever
VENLO - De directie van het Dag-
blad voor Noord-Limburg in Venlo
is gistermiddag met de onderne-
mings- en redactieraad een afkoe-
lingsperiode overeengekomen tot 1
september. Dit deelde Will Gerrit-
sen, de secretaris van de redactie-
raad, na urenlang beraad gisteren
mee.
Directeur drs. J. Gerits liet gister-
ochtend de ondernemings- en
redactieraad weten dat hij bereid is
het rapport over de fusie te herzien
en de aangevoerde argumenten te
heroverwegen. De gedane uitspra-
ken over de te volgen procedure
trok hij in.
Ondernemings- en redactieraad
hebben daarna langdurig vergaderd
over de voorstellenvan de directeur
en vonden die uiteindelijk onvol-
doende. Beide raden stelden vervol-
gens aan de directie voor ook een

gedegen studie te laten maken over
het toekomstperspectief van het
Dagblad voor Noord-Limburg als
volledig zelfstandige krant. Beide
studies zouden in één rapport moe-
ten worden samengevat.
De directie heeft daarop zon studie
toegezegd. 'De ondernemings- en
redactieraad worden erbij betrok-
ken. De kans op een staking of an-
dere acties in Venlo zijn daarmee
van de baan. Enkele lezers hebben
inmiddels het voornemen een actie-
comité op te richten dat zich zal in-
zetten voor het behoud van de zelf-
standigheid van het Dagblad. De
ondernemingsraad van de VNU-
Dagbladengroep maakt zich zorgen
over de onrust in Venlo en heeft dit
gisteren in een brief aan de eigen di-
recteur J. van Tienen geschreven.
De OR wil dat Van Tienen zo snel
mogelijk de oorzaken van die on-
rust wegneemt.

Ontslagen
"êt '"Dm imhatief voor de gesprekken
bZl de MECC-directie nam de vak-
iV^r toen het ontslag van zeven
ftj werd aangekondigd.
d| maatregelen waren volgens de
m .5^e noodzakelijk, gezien de ex-
(CWietekorten van het MECC. DeUe- waarbij een aantal MECC-

grensgevallen

Marketingdirecteur optimistisch:

'Volvo kan dit
jaar 140.000

auto's verkopen'ROLDUC/RIMBURG-Verboden te vissen zonder vergunning van HSV Ons
Genoegen. Dat is klare taal. Alleen met het 'boterbriefje' op zak mag de hen-
Qel worden uitgeworpen in een van de 'vrouwezijpjes' bij Rolduc. De driezeer jongevissertjes wiens dobbers in het eerste vijvertje drijven hebben dat
Papiertje vast niet op zak: Maar ach, die kunnen natuurlijk nog niet lezen.

Van onze verslaggever
BORN - Volgens marketingdirec-
teur Max Rens kan Volvo dit jaar
140.000 in Bom gemaakte auto's
verkopen. De onlangs in enkele lan-
den geïntroduceerde 440 DL speelt
daarbij een belangrijke rol. Deze va-
riant moet samen met de GL de best
verkopende Volvo 440 uitvoering
worden. Rens zegt dat in het perso-
neelsblad van Volvo, de Binnen-
spiegel.

Het 'oude' model Volvo 300 blijft
zichzelf volgens Rens voorlopig
goed verkopen. In Bom is de pro-
duktie van de duurdere 300-model-
len echter afgebouwd om de klan-
ten over te halen voor de 440. Maar
dit jaar zullen er zeker nog 50.000
Volvo's 300 verkocht worden.
De Volvo 480 doet het volgens Rens
goed op de Europese markt. Er wor-
den tussen de 13.000en 15.000 stuks
van verkocht. „Nou lijken die aan-

tallen niet zo groot, maar van belang
is de strategische waarde van de 480
voor Volvo. De 480 heeft het imago
van Volvo sterk vernieuwd en ver-
jongd. De verwachting is dat de sta-
biele omzet van de 480 zich de ko-
mende jarenzal voortzeten."
De reacties op de in 1988 gelanceer-
de 440 zijn volgens Rens positief.
Tot nu toe is vrijwel alleen de dure
440-uitvoering verkocht. De goed-
koopste DL-uitvoering zal pas in de
komende maanden worden geïntro-
duceerd.

Rens beseft dat de markt voor de
440 moeilijk te veroveren is. „De
concurrenten van de 440 zijn bijna
allemaal modellen die niet ouder
dan twee jaar zijn, wat een harde
concurrentie tot gevolg heeft." De
fabriek zit met smart te wachten op
een groter aantal schonere Renault-
motoren voor de 440. „Tot dietijd is
het assortiment niet ideaal."

Zes weken lang reist
onze verslaggeefster
ANS BOUWMANS
langs de Limburgse
grens. Van Vaals langs
de grens met
West-Duitsland naar
Mook en weer terug
langs de Brabantse en
Belgische grens. Start- en
eindpunt: het
Drielandenpunt.

De bloemenwinkel
bij het seminarie

Rimburgse boer doel zijn middagslaapje

Vendelen mag gelukkig wel zon-der vergunning van Ons Genoe-gen, jjet is koeren stil langs het'!9ebele water in dezeepvormige
Tien jaar geleden heb iker> kortstondig verblijf op Rol-3uc doorgebracht, introductie-agen voor een hogere beroeps"Pleiding. Dit water heb ik toen

iet gezien, geloof ik. Ik kan mean het hele verblijf weinig her-sneren. Te druk met het nacht-
Zaken onder in de kelderbar en
J^ Psychologische spelletjes die
e] , hoesten worden gespeeld om
irïraar te leren kennen. Voor uw
formatie: ik had mezelf de by-vaam 'poesta borrelnootje' gege-

Daar was ik toen nogal dol

Uitl £ad lanBs de vijvertjes komt
2^. bij een grenspaal, nummer

5- Beneden ligt de grensover-gang op de - u raadt het al -rensweg. Een postbode stapt
g' 1 zijn rode PTT-bestelwa-
f Met gedecideerde passen
j °Pt hij de KloosterlindenwegZ' mijn kant op. Alleen de hui-
ft n aan de linkerkant krijgen
Hik -iPe andere kant heet name-
y* Klosterlindenweg.

Eygelhovense markt, zegt een in
woonster van Rimburg.

met zon naam behoor je inder-
daad in een abdij te wonen - star-
ten met de aanleg van een parti-
culier park dat dan over een jaar
of tien eventueel opengesteld
kan worden.

De vijf hectare grond, met daar-
omheen een kilometer hekwerk,
staat nu nog grotendeels vol met
bieten. Maar dit jaar wil Abby -

Met de auto kan de helling van
Rolduc naar de Grensstraat nog
sneller worden genomen. Het
mag eigenlijk niet maar alle 'Her-
zogenrathenaren' gebruiken dit
binnendoortje voor de bood-
schappen in Kerkrade, verzekert
Abby me. Bezorgd naar mijn per-
soontje kijkend, zegt hij dat de
weg wel wat hobbelig is. Pfoe!

Het is al een oeroude familie, al-
dus een dorpelinge. De jonge
meneer is begin zestig. Zijn
vrouw, een Nederlandse, zal be-
gin vijftig zijn. Ze hebben drie
dochters. Nee, niet getrouwd.
Dan had ze het geweten. Ze zou-
den zeker zijn getrouwd hier in
de kerk. Een voorvader heeft die
hier nog zelf laten bouwen.

Rimburg rust vanmiddag. Het is
zinderend heet in dit dorpje aan
de Worm. Over de brug - de
grens met Duitsland - ligt het
kasteel van Rimburg. Stand-
plaats van de familie Von Brau-
chisch, afstammelingen van de
generaalVon Brauchisch die nog
een rol heeft gespeeld in de oor-
log, zo is mij verteld. De familie
wil geen bezoek. Privatstück. Als
ik door de poort van het kasteel
kijk, zie ik driemaal hetzelfde
bord. Betreden is niet toege-
staan.

Slalom
Via de Grensstraat en de Haanra-
derstraatgaat de grenstocht naar
deWolfsweg. Aan het einde daar-
van stroomt de Worm. Je kan he-
lemaal langs de Worm naar Rim-
burg wandelen. Als ik niet ook
nog zou moeten teruglopen, had
ik het gedaan.

" De verroeste brug over de Worm bij grenspaal 238 C.
Foto: MARCEL VAN HOORN

kei. In de abdij van Rolduc, ofall
places!
Geen bijzonder originele ge-
dachte, blijkt vijf minuten later.
Abby Lempers (28), kleinzoon
van de oud-burgemeester van
Kerkrade en eigenaar van de
bloemenwinkel én de vijf hecta-

Abby
Ho? de Kloosterlindenweg naar
kw c teruê is slechts een stief
\_ artiertje lopen. Net voorbij de
Houng van het gymnasium van
lüiri C word ik opgeschriktdoor
stip muziek- duidelijk afkom-
*Unb-Van een Westduitse rund-
rne *^er wonen hier toch geen
iWSen' denk ik-Fout Er wonen
Bfot a^een mensen, er is zelfs eenle bloemen- en plantenwin-

re grond die bij de abdij liggen,
komt vaker mensen tegen die
zich over de lokatie verbazen.
Maar het gaat goed, zegt hij. Zes
jaargeleden is hij hierbegonnen,
na een opleiding in het mekka
der bloemen- en plantenkunde
Boskoop.

Een sage over Rimburg? lets his-
torisch? Nee, dan ben ik bij haar
niet aan het juiste adres. Haar
overbuurvrouw misschien. Of de
mensen verderop in het vak-
werkhuis. Nee de boer. Die moet
ik hebben. Maar de boer is bezig
met zijn middagslaapje. Kan niet
worden gestoord. De oude me-
vrouw in het grote huis heeft
geen tijd. Ze krijgt bezoek. Het
vakwerkhuis heeft geen bel. De
winkelier is nog te jong. En de
verslaggeefster heeft het opgege-
ven.

Had ik geweten dat ze in Rim-
burg een slalombaan voor auto-
mobilisten hadden aangelegd,
dan was ik gaan lopen. Enorme
rioolbuizen, zogenaamde plan-
tenbakken, staan her en der op-
gesteld om het de autobestuur-
der te verhinderen harder dan 30
kilometer per uur door het dorp
terijden. Met dank aan de dende-
rende Duitsers op weg naar de

(ADVERTENTIE)

Valencia Late Bospeen
sinaasappelen perbos
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Enige en algemenekennisgeving

f
Het wordt donker om me heen,
oh, liefste, laat me niet alleen.

Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met haar mochten bele-
ven, geven wij kennis dat plotseling is overleden, in
de leeftijd van 53 jaar, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken, mijn lieve vrouw, moeder,
schoondochter, onze schoonzuster, tante en nicht

Ennie Neuenhaus. echtgenote van

Lou van den Berg
Wij bevelen haar in uw gebedaan.

Heerlen: L.C. van den Berg
Marina
Familie Neuenhaus
Familie Van den Berg

6412 AR Heerlen, 4 juli 1989
Willemstraat 113
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 8 juli as. om 10.00 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart van Jezus te Schandelen-
Heerlen, waarna aansluitend de crematie in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10, zal
plaatsvinden.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis, mede tot intentie van onze dierbare
overledene, vrijdag 7 juli om 18.30 uur in de deke-
nale kerk St.-Pancratius te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.

Dankbetuiging
Aan allen die op welke wijze dan ook met ons
hebben meegeleefd tijdens de ziekte, het overlij-
denen de begrafenis van mijn lievevrouw, moe-
deren oma

Maria Debije-Cremers
betuigen wij u onze oprechte dank.

Harry Debije
kinderen en kleinkinderen

Jabeek, juli 1989
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zondag 9 julias. om 9.30 uur in de kerk van de
H. Gertrudis te Jabeek.

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

" en lieve vriend

Hens Vienerius
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Tiny Mobertz
Familie Vienerius
Familie v.d. Meer

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zaterdag 8 juli as. om 19.30
uur in de parochiekerk van de H. Geest
te Meezenbroek-Heerlen.

Daar het ons onmogelijk is een iederpersoonlijk
te bedanken voor de vele blijkenvan medeleven
die wij mochten ontvangen bij het overlijden en
de crematie van mijn lieve echtgenoot, onze
goede vader, grootvader en overgrootvader

Willem Janssen
betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.

Mevr. P. Janssen-van Haaren
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Landgraaf, juli 1989
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag
8 juli as. om 19.00 uur in de parochiekerk van
O.L. Vrouw van de Berg Carmel te Leenhof.

In plaats van een
persoonlijke dankbetuiging

Bedankt voor het afscheid komen nemen en het be-
wijzen van de laatste eer aan

Leo Coumans
Door alle reacties, door brieven, kaarten, bloemen
en lieve woorden, voelden wij ons gesterkt.

Uit aller naam:
Marleen Koren-Coumans

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 9 juli om 10.00 uur in de kerk van de H.
Eligius te Schinveld.

tTjeu Everts, 60 jaar, levensgezel van Mia van
Pol. Corr.adres: Molenweg 56, 6067 EP Linne.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
zaterdag 8 juliom 10.00 uur in de parochiekerk van
de H. Martinus te Linne.

t Annie Craenen, 76 jaar, weduwe van Willy van
Heerbeek. Corr.adres: fam. Stoffels-Craenen,

Haverterstraat 83, 6104 AP Koningsbosch. De
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden vrij-
dag 7 juliom 14.00 uur in de parochiekerk van O.L.
V. Onbevlekt Ontvangen te Koningsbosch.

tSjang Corbey, 80 jaar, echtgenoot van Margriet
Hawinkel, huize Sterrebosch, Onder de Bomen 4

kamer 125, 6017 AL Thorn. De plechtige uitvaart-
dienst zal plaatsvinden op zaterdag 8 juli om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Michael te Thorn.

t
Aan allen dieop welke wijze dan ook met ons heb-
ben meegeleefd tijdens de ziekte, het overlijden en
de begrafenis van mijn echtgenoot, onze vader,
schoonvader, grootvader en overgrootvader

Guill. Knops
betuigen wij onze oprechte dank.

H.A.M. Knops-Smeets
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Beek, juli 1989
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 8 julias. om 19.00 uur in de Martinuskerk
te Beek.

Wij willen familie, vrienden en bekenden onze
dank betuigen voor het medeleven bij het overlij-
den en de begrafenis van onze pleegmoeder,
schoonmoeder, oma en tante

Anna Catharina
Coenen-Beugels

Een bijzonder woord van dank aan het personeel
van het verzorgingstehuis De Dormig voor de lief-
devolle verzorging.

L. Coenen
J.Krüchten
M. Krüchten-Hilgers
en kinderen

Landgraaf, juli 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 9 juli as. in de parochiekerk van de Heilige
Familie (Veldstraat) te Schaesberg-Landgraaf, om
11.00 uur.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ons betoond
bij het overlijden en de begrafenis van onze moeder
en oma

Bernardine
Schröder-Rouwen

betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen

Terwinselen, juli 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 8 juli as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te Ter-
winselen.

Dankbetuiging
Groot is de leegte die zij achterlaat.
Mooi zijn de herinneringendieblijven.

Aan allen die, op welke wijze danook, met ons heb-
ben meegeleefd bij het overlijden van mijn echtge-
note, onze moeder en lieve oma

Mia
Bogman-Fredrix

betuigen wij onze oprechte dank.
G. Bogman
kinderen en kleinkinderen

Wij nodigen u uitvoor de zeswekendienst op zater-
dag 8 juli 1989 in de parochiekerk O.L. Vrouw van
de Wonderdadige Medaille te Beek om 19.00 uur.

Heer, wij staan voor U
om U te danken voor al het goede.
Lofzij U, Heer, in eeuwigheid.

De plechtige eerste jaardienst voor

Leonard Pricken
cm. pastoor van de Maria-Gorettiparochie

te Nulland
zal plaatshebben op zaterdag 8 julias. om 19.00 uur
in de parochiekerk van de H. Dionysius te Nijswil-
ler.

Broers en zusters
Familie Pricken

Hoe vlug gaat toch eenjaar,
——' het lijkt nog helemaal niet waar.

Hoe langzaam gaat toch eenjaar,
dag na dag, zonder elkaar.

De eerste jaardienst voor mijn
man en onze vader

Chrit Breukers
zal plaatsvinden op zondag 9 juli
om 10.00 uur in de parochiekerk
van O.L. Vrouw Geboorte te
Broeksittard.

José Breukers-In 't Zand
Sonja en Miranda

R.K. MAVO Heyendal
te Kerkrade
MAVO
N. Beaumont, A. Beckers, J. Bernaard, M.
Beugels, B. van den Biggelaar, E.Bischoff,
B. de Boer, R. Boesten, M. Borkowitz. P.
van den Bosch, C. Brsndt, K. Brull, C. Cal-
zada, C. Cesco-Resia, C. Dautzenoerg, D.
van Diest, N. Donners, C. Gijzen, K. Gode,
A. Gorissen, P. Görtzen, N. de Graaf, A. Gre-
ven, D. van Haaren. R. Haas, D. Hanssen, H.
Hochstenbach, A. Hoesen, L. Hoogma, B.
Housen, J. Housen. E. Hummel, P.
Huntjens, N. Jacqx, M. Janssen, M. Jilder-
da, S. Kaesler, R. Kamps, L. Koehen, P.
Körver, B. van der Laan, N. Lataster, M.
Lennaerts, S. van Loo, B. Lunk, N. Masts, A.
Mager, J. Mc Cool, G. Meys, S. Middeldorp,
J. Nelissen, N. Nelissen, I. Britt Nieszen, L.
Oostindie, R. Paffen, M. Palmen, B. Pen-
ders, D. Peters, L. de Pijper, M. Pütz, L.
Quaedflieg, R. Raskin, H. Renierkens, K.
Romero, D. Romijn, P. Salobir, S. Schil-
lings, A. Schmitz, S. Schröder, S. Schupp,
M. Slabbers, A. Smeets, S. Stadhouders, P.
Starmans, S. Strolenberg, V. Struijk. V.
Thuis, B. Tummers, M. Verduin, ~ Vermeij
L. Vodeb, J. Vreuls, M. Wehrens, S. Weze-
laer, M. Winkens, M. Wirtz, M. Zöld, allen te
Kerkrade; B. Davis, S. Lenzen, M. Middel-
dorp, allen teLandgraaf; M. Karsmakers, M
Meuwissen, te Simpelveld.

Nagekomen uitslagen eindexamen 1989:
Atheneum: M. Demas, M. Gieben, R. Heu-
velmans, J. Hofstee, R. Meijsallen uit Land-
graaf; M. v.d. Pas. Eygelshoven; D. Reneer-
keens, P. Stemmler beiden uit Landgraaf.
HAVO: C. den Daas, P. hanssen beiden uit
Landgraaf; R. de Jel, Eygelshoven; D. Kil,
M. Moonen, F. Senden allen uit Landgraaf;
L. Tans, Kerkrade; K. Tilmans, Landgraaf.

Eijkhagencollege
Landgraaf

Rutter, I. Schipper, N. Scholl, S. Senden, M
Snijders, C.' Spronk, L. Stijkel, M. Stur-
mans, P. Szlanina, W. Terpstra, H. Theunis
sen, J. Tillmans, L. Tummers, M. Vootz, E
Walls, M. v.d. Werff, G. Wevers, S. v. Wijk
M. Wolff, B. Wolfhagen en B. Zaouini.

Edwin Schröter, Michel Simons, Patrizia
Tocco, Nicolle Vaessen, Roel Vromen, Mau-
rice Weelen, Roger van Biljouw, Guido Gi-
gase, Jalmar Lochtman, Marco Niese, Maud
Senden, Carmen Serrano, Marco Starmans,
Vivian Grooten, Thomas Philippens, Indra
Spierts,Roger van derLinden, Belinda Kra-
mer.

M. Adema, D. v.d. Akker, A. Arets, T. Belle,
N. de la Bije, J.P. Boels, S. Bolster, Y. Bou-
wels, M. Braam, N. v. Bree, R. Broeks, M.
Buijsers, S. Bulte, S. Caubo, E. Comans, M.
Dahm, G. Douven, T. Drieman, R. Gielkens
M. Goltstein, M. Goossens, P. Goossens, R
Gorissen, M. de Groot, R. Hahn, D. Heems-
kerk, D. Heiden, J. Heijnen, C. Hendriks, R.
Hendriks, S. Hendriks, D. Hennen, C. Hu-
gens, N. Hugens, S. Hützen, C. Izquierdo, D.
Janssen, R. v. Kessel, J. Kisters, P. Kleu-
ters, D. Kölker, B. Kuijpers, L. Landre, A.
Leinders, R. Lichtner, R. Loffeld, R. v. Loo.
C. Luijten, P. Maessen, S. v.d. Mierden, T.
Mulders, N. Naebers, M. Neumann, M. Nie-
mantsverdriet, K. Ortmans, S. Outjers, E.
Palmen, L. Paumen, R. Peters, W. Raad-
schelders, M. Rademakers, T. Reubzaet, R.

MAVO Bronsheim
Brunssum

Gymnasium Rolduc
Kerkrade
KERKRADE -Aan het gymnasium Rolduc
te Kerkrade slaagden de volgende perso-
nen:
Domenica Amkreutz. Sandor Ballast, Clau-
dia Bitter, Petra van Bijnen, Pascal Coenen,
Willem Deserno, Maurice Friedrichs, Fons
Geraedts, Harold Geurts, Björn Hanssen,
Chantalle Havenith, Eric Helders, Sven
Herpers, Mare Hoebers. Carolien Houben,
Miriam Jansstn, Alexandra Jennes, Tanja
Jungen, Bram Kloth, Ellen Knebel, Audrey
Laven, Candy Lurken, Norman Meyer, Wil-
ly Offermans, Astrid Paffen, Luuk Pauli,
Marion Pauli, Petra Pauli, Nicolle Ploum,
Torn Ramakers, Mario Sauren, Dorien
Scheelen, Michelle Senden, Ellis Smeets,
Roel Smeijsters, Frank Sommer, Hennette
Stratmann, John Stürtz, Myra Tanis, Eric
Thelen, Nicole Urlings, Dia,na Velrath, Ralf
Voncken, Enk Wachelder, Riek Warnecke,
Vincent Wehren, Claudia van Wersch, Rem-
eo van Willige, Suzanne Winckels. Carlijn
Woltgens, Luciën Amkreutz, Mare Cremers,
Sandra Curfs, Patricia Gubbels, Frank Hof-
huis, Cynll Janssen, Sander Jongschaap,
Bettina Klemm, Patrick Merx, Bart Röm-
kens, Koen Römkens, Jeroen Schroeder,

KERKRADE - Aan het (huiswerkvrije)
MAVO Bleijerheide slaagden:
I. BahnenKerkrade; K. Bender Voerendaal;
A. Broekmans Simpelveld; C. Claessens
Heerlen; D. Coervers Kerkrade; M. v.d.
DommhoffKerkrade; I. Engels Heerlen; K.
Fuchs Kerkrade; P. v. Geenen Landgraaf;
E. Hamacher Kerkrade; R. den Harder
Maastricht;E. Helebrand;R. Herberichs; M.
Heynen allen uit Kerkrade; J. Hoogenboe-
zem Hoensbroek; P. Huynen Merkelbeek;
J. Jacobs Boxmeer; P. Jurgen Kerkrade; A.
Klip Luxemburg; L. Kooyman; R. Körver
beiden uit Kerkrade; R. Kuhnke Bocholtz;
C. Mans Kerkrade; B. v.d. Mark Landgraaf;
M. Mulkens Kerkrade; M. Muys voerendaal;
A. Nielaba; S. Pelzer; F. Rischmeyer allen
uit Kerkrade; B. Schins Heerlen; N. Schoe-
ters; G. Schreurs; J. Sijstermans allen uit
Kerkrade; M. Sijstermans Bocholtz; M. Ver-
reek Landgraaf; R. Vestjens Kerkrade; R.
Wijnen Bocholtz.

MAVO Bleijerheide afd. Horeca: restaurant-kok
R. Close, M. Coolen, R. Frijns, S. Hollan-
ders, W. van Hoof, L. Huppertz, R. Jansen,
P. Koch, R. v/d Laarschot, F. van Vark, W.
Vluggen, R. de Vries, R. Wehrens, A. Boe-
len, M. Tillmans, R. Kleynen.
afd. Bouw/timmeren
G. Heuts, M. Vliexs, E. Kluts.
afd. Detailhandel
C. Bonfrere, W. Devens, D. Wachelder, E.
Christiaans, M. Ringhs, M. Brouwers. M.
Hornesch, H. Korkar, D. de Vey, R. Rosell.
afd. Administratie
N. Emons, S. Engelen, T. Fortuin, R. Heut-
mekers, M. Vanderbooren, P. Keulen, F.
Polhaupessij, R. Senden, R, Steenbakkers.
afd. Electrotechniek
E. Bisschops. M. van Eysden, F. Janssen, R.
Janssen, M. Smal, C. Spons, L. Voncken, E.
Hermans, T. Haane.
Gastvrouw/heer
M. Beks, A. Lardinois, D. Pepels, M.Soete-
man, V. Stols, E. Ummels.

Onderwijsgemeenscha
p K.M.B.O.-Maastricht

Didden Wylre, E. Dohn Lemiers, E. £nij
bert Margraten, T. Engels Gulpen, S. v\
sen Reymerstok, N, Finken Mechel<j'I'|J
Franzen Vaals, R. Frederix Vaals, NJJrards Vaals, M. Gerrekens Gulpen. B- A
sen Noorbeek, J. Gijsens Gulpen. R- "ji
mans Mechelen, F. Halmans Eys, RZj
nen Noorbeek, V. Hermans Vaals, M " j
schen Margraten, H. de Hoen Meche'e 'j
Holtorf Vaals, P. Husson Cadier en Kef i
Huver Gulpen, P. Huynen Slenaken, J.A
minon Gulpen, M. Jaminon Wylre. A- v*
sen Lemiers, K. Jetten Simpelveld. B. £1len Gulpen, S. Kavsek Schin op GeJJ'lKolkena Nijswiller, S.Kusters Vylen. 'vl
Laarschot Gulpen, S. Laeven Noorbe*J
Linke Gulpen, M. Locht Epen, R. val\j
Eys, S. Loomans Eys, M. Meesters Va»1!!
Dreezens Valkenburg, P. Metset^'A
Scheulder, G. Möller Vaals, M. Moule"J
re, H. Niessen Vals, M. Nix Wylre, BJ-^Jmans Noorbeek, F. Offermans Noorbee»
Oudenaarden Mechelen, S. PhilippenS 'M
W. Pluymaekers Margraten, 1. Possen 1
chelen, E. Preboo Margraten, J. PZJ
Noorbeek, P. Quadackers Wylre, C. B^l
kers Vaals, B. Rocks Vaals. L. Ronk "jl
R. Sangers Slenaken, D. Schmitz Va^lSchneiders Gulpen, C. Simons Vaa' s'l
Slangen Epen, M. Slenter Reymerstojvi
Smeets Lemiers, K. Snellen Wahlwil)e.
Speetjens Slenaken, L. Swillens Scfr'ïi
Geul, C. Tychon Mechelen, P. Tychonjï
graten M. Vaessen Noorbeek, D. Verrtl^Vaals, G. Vermeeren Vylen, I. Vermei),!
re, R. Vleix Eys. M. Vluggen Partij. B- VJ
nen Margraten, G. Waghemans Voere" J
E. Weijenberg Nijswiller. E. Wendef* J
chelen, S. Zenden Gulpen, M. Zilver^!Epen, J. Zintzen Aachen Orsbach (B" I)
H.A.V.O. I,
M. Alberts Gulpen, G. Baggen VylfJ
Baggen Vylen. N. Bergmann Eys, £ J
sems Epen, M. Bormans Gulpen. FZ JLmansKelmis (B), R. Brouwers Eys, I.
Vaals, M. Creusen Wylre, L. Dautzen|
Gulpen. R. Debets Schin op Geul. "JTbougnoux Ingber, E. Delnoy Vylen.
nis Banholt, I. van Dongen Margrate I
van Empel Slenaken, B. Erven Vaa'^J
Felder Lemiers, M. Fröhlling Vaals. \-j\
ser Vaals, E. Göbbels Simpelveld, J-B i\
Gulpen, A. Hofman Vaals, M. Hupper*^
P. Hutschemakers Sint Geertruid. '■ ,J
schemakers Reymerstok, T. Jardon J
J. Jehae Vylen, A. Jongen Gulpen fZj
gen Gulpen, I. Kikken Mechelen, M- ftJ
mann Yzeren, S. Knops Wylre, R- 'ZA
Wylre, E. v/d Laar Vaals. S. Lennarts SJ
ken, P. Linck Wahlwiller, J.
Übachsberg, M. Loo Epen, R. Meefl*J
chelen, R. Meertens Vylen, J. Mccx Sc j
der, R. Moonen Noorbeek, P. Mulle.,!
Vaals, W. Mulleneers Epen. E. de
Gulpen, O. Müting Vaals. P. NaKl
Epen, H. Ortmans Partij, O. Pasn
beek, A. Pinckaers Gulpen, G. I'Z
Wittem. M. Rademaeher Mechelen. v'd
demakerMechelen, A. Roijen Margr^il
Roll Ingber, E. Ronken Mechelen, E- "'M
pers Wylre, M. Schijns Vaals, R. SchffJl
Wylre, C. Schors Mechelen, B. Sijben "J
op Geul, F. Simons Vaals, M. SlippC'gJ
op Geul, R. Sterck Vaals, M. v/d Ven J
op Geul, M. de Vliegere Epen, E. V'd
Vylen, D. Voncken Schin op Geul. B A
ken Eys, E. Wechseler Margraten, F' f
Partij, M. Wouters Slenaken.

Hogeschool Heerlen
HEERLEN - Aan de Hogeschool Heerlen,
opleiding Toegepaste Huishoudweten-
schappen (THW) slaagden de volgende
kandidaten:
Voorlichting: Jeanette Bosch, Nicole Cou-
mans, Claudis Curfs, Mariètte Jeuken, Mir-
jam Savelkoul, Desiré Schurgers, Resy Til-
mans, Jan van de Veer.
Ouderenbeleid: Carly Backes. Barbara van
de Berg, Myreen Chung, Jos Habraken, Ma-
rij Hogenboom, Dymphni Kops, Petra van
der Laak, Marjan van Lierop, Franco
Odrossly, Yvonne Peeters, Bert Pfeiffer,
Jetske Ultzen.
Management: Mark de Bekker, Peter van
Bloemendaal, Hermine Florack, Marianne
Habets, Josiane Hamans,Ronald van lersel,
Saskia van de Kamp, Stefan Kempinski,
Willy de Koning, Marjon Kunst, Lia Leen-
ders, David Loozen, JudithLucassen, Anita
Maessen, Ingrid Maessen, Diane Noppers,
Arnaud Opdam, Marianne Passage, Arold
Schevers, Nicole Schols, Chantal Schreurs,
Marike van Stiphout, Thieu Verheijen,
Chantal Vilain, Marieke van der Wegen.

College Sittard
Geslaagden HAVO van het College Sittard
B. Beckers. Sittard; N. Beckers, Susteren;
R. Bellaerts. Limbricht; M. van Birgelen,
Bom; J. Bogers, Sittard; A. van Bommel,
Susteren; R. Bosma, Bom; M. Broekhoven,
Einighausen; I. Coenen, Guttecoven; P.
Coenen, Guttecoven; S. Cohen, Susteren;
N. Derks, Nieuwstadt; C. Deuss, Greven-
bicht; H. Dobbelaar, Sittard; E. Dortants,
Oirsbeek; Y. LeDoux, Limbricht; S. Eh-
rens, Sittard; M. Op 't Eijnde, Einighausen;
W. Fleischeuer, Sittard; M. Franssen, Sit-
tard; R. Gerris, Holturn; E. Gjesbers, Nuth;
B. Habets, Bom; G. Hahnr.iths, Greven-
bicht; E. Heffels, Buchten; E. Hermans,
Holturn; F. Hermans, Sittard R. Hermans,
Papenhoven; R. Horbach, Obbicht; N. Hu-
bens, Papenhoven; V. Ikonomou, Sittard;
B. Janssen, Sittard; P. Janssen, Buchten; R.
Jennen, Limbricht; R. de Jong, Sittard; R.
Keyers, Puth; J. Kerstjens, Hcltum; P. Koh-
nen, Brunssum; M. Kramer, Sittard; P.
Krauth, Grevenbicht; A. Krekels, Urmond;
R. Kremer, Sittard; D. Kretze-s, Limbricht;
J. Kreuze, Grevenbicht; P. Kuit, Bom; R.
Küppers, Sittard; I. Kwanten, Sittard; E.
van Lamoen, Munstergeleen; C. Liedeker-
ken, Bom; M. Linssen, Nut.i; J. Meloen,
Berg a/d Maas; A. Meuwissen. Echt; M. Mul-
ders, Geleen; L. Munnichs, Buchten; J.
Niessen, Roosteren; M. Pae:;, Sittard; M.
van Peij, Buchten; H. Peters. Susteren; H.
Peters, Susteren; A. Pibiri, Buchten; M.
Porters, Sittard; K. Prop, Grvenbicht; F.
Roebroek, Buchten; R. Roos. Susteren; P.
Schaeken, Schipperskerk; S. Schlangen,
Roosteren; J. Schlangen, Buchten; M.
Schoens, Ulestraten; M. Schreurs. Lim-
bricht; R. Seuren. Limbricht; G. Simons,

Urmond; M. Smeets, Einighausen; Y.
Smits, Sittard; M. Stelten. Nieuwstadt; W.
Sulkers, Sittard; I. Swagemakers, Berg-Ur-
mond; S. Tassie, Nieuwstadt; L. Theunis-sen, Sittard; E. Theunissen. Roosteren; E.
Tummers, Bom; K-A. Tummers, Lim-
bricht; E. Urlings. Einighausen; R. Veraart.
Sittard; M. Verbrugge, Buchten; G. Verha-
gen, Sittard; S. Versteegen, Limbricht; P.
van der Vliet, Nieuwstadt; C. Vossen, Oirs-
beek; R. van Wegberg, Susteren; H. Wind,
Sittard.

r.k. MAVO Pius X
Susteren
SUSTEREN - Aan de r.k. MAVO Pius X te
Susteren slaagden de volgende eindexa-
menkandidaten: Nanda v. Aggelen Nieuw-
stadt, Robert Baas Susteren, Audrey Bak-
kes Nieuwstadt, Inge Coenen Susteren,
Frits Collé Nieuwstadt, Jan Craenen Suste-
ren, Roger Crutzen Susteren, Rob Dubbel-
man Roosteren, Frank Gelissen Susteren,
Silvie Hanewal Dicteren, Patrick Hartog
Susteren, Roy Heffels Susteren, Sacha
Heurkens Nieuwstadt, Mare Hoving
Nieuwstadt,Roderique Huls Sustern, Mela-
nie Hurkmans Roosteren, Roger JennenRoosteren, Danny Krijntjes Susteren, Leon
Leenders Roosteren, Danny Liebregts
Nieuwstadt, Maurice Meerten Susteren.
Wendy Meulenberg Holturn, Wilma Mooren
Susteren, Wendy Ophelders Holturn, Mark
Pelzers Susteren, Meivin Roseboom
Nieuwstadt, Veronique Roskamp Susteren,
Marco Sanders Susteren, Monique Sanders
Susteren, Bianca Schlangen Dicteren, Da-
niëlle Schreuders Susteren, Nicole
Schreurs Susteren, Richard Schulting Sus-
teren, Jolanda Slangen Dicteren, Peggy van
Steveninck Dicteren, Sandra Theunissen ll-
likhoven, Maureen van Valen Nieuwstadt,
Robert Vanneer Roosteren, Pascal Veen
Nieuwstadt, Esther Vergoossen Susteren,
Astrid Verheijen Susteren, Bianca Verjans
Nieuwstadt, Nicole Vertogen Susteren, Mo-
nique Waaijen Susteren, Paul Weijzen Sus-
teren, Claudia Welters Susteren, Sandra
Wetzels Susteren, Jacqueline de Wijs
Nieuwstadt.

Scholengemeenschap
Sophianum Gulpen
Gulpen- Aan descholengemeenschap Sop-
hianum te Gulpen slaagden
M.A.V.O.
S. Bastiaans Noorbeek, R. Bastin Wylre, S.

xßindels Eys. A. Bleeser Ingber. R. Blezer
Eys, R. Bos Margraten, M. Bos Margraten,
M. botterweck Vaals, K. Brouwers Noor-
beek, J. Brouwers Ingber, A. van Can Bo-
choltz, E. Caraballo Gulpen, p. Caubo Schin
op Geul, Y. Cransveld Vaals,R. Creusen Le-
miers, C. Crutzen Vaals, M. Debie Noor-
beek, C. Degens Eys, D. Delhaes Lemiers, I.
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door jef brauers

vertrouwen in. „Ik kon mijn ei
niet kwijt tijdens de repetitie.
Hoge verwachtingen had ik dan
ook niet", zegt de 26-jarige
Brunssummer, die evenals Inge-
borg Stijnen niet nalaat de in-
vloed van hun opleider Rats te
roemen.

Maurice Hamers ontbrak gister-
avond. De succesvolle dirigent
bereidt momenteel 'zijn' Ur-
mondse fanfare voor op deelna-
me in de concertafdeling tijdens
het WMC.

Vandaag, in de tweede ronde
gaat het achttal aan de slag met
harmonie St. Jozef van Kaalhei-
de. Uiteindelijkkomen drie kan-
didaten in de finale terecht, die
morgen, vrijdag, in de Rodahal
wordt gehouden.

Aan de eerste niet-openbareron-
den, die eergisteren en gisteren
gehoudenwerden namen 24 kan-
didaten deel, waarvan er 17 uit
eigen land kwamen en de ande-
ren uit België, Zwitserland, Thai-
land, Duitsland en Italië.

Ingeborg Stijnen uit Maastricht
was dan ook groot. Zij had na af-
loop van haar repetitie niet een
tevreden gevoel gehad.
„Ik heb prettig gewerkt, het
korps reageerde attent. Ik kon
mijn muzikale wensen goed dui-
delijk maken". Ingeborg Stijnen
studeerde in Maastricht HaFa-di-
rectie en Algemene Muzikale
Vorming en is momenteel nog
bezig met de studie solo-zang.

mers, Ingeborg Stijnen en
Rob van der Zee doorston-
den de eerste krachtproef
met glans. Het trio krijgt
vandaag vanaf één uur in
het Wijngrachttheater ge-
zelschap van zes andere
kandidaten: De Nederlan-
ders Arno van Raaphorst,
Henk Lubberdink en Pieter
Zwaans, de Duitse Marian-
ne Halder en de Zwitser
Jörg Dennier.

KERKRADE - Limburg is
sterk vertegenwoordigd in
de tweede ronde van de in-
ternationale dirigentenwed-
strijd van het WMC. De
Limburgers Maurice Ha-

" De deelnemers aan de de
dirigentenwedstrijd die
overgaan naar de tweede
ronde: Jörg Drennler, Henk
Lubberdink, Marianne Hal-
der, Arno van Raaphorst,
Rob van der Zee, Ingeborg
Stijnen en Pieter Zwaans.

Foto: Dries Linssen

Naar de tweede ronde
Limburg presleert goed bij dirigentenwedslrijd

Opmerkelijk is het feit dat de
twee eerste vrouwelijke deelne-
mers aan het evenement ook
meteen de tweede ronde bereik-
ten. De vreugde bij de 25-jarige

Kwam de kwalificatie voor Inge-
borg Stijnen niet helemaal on-
verwacht, voor Rob van der Zee
was het behalen van de tweede
ronde een complete verrassing.
De dirigent van harmoniekorp-
sen in Lemiers en Schaesberg
had er in eerste instantie weinig

Sjtekker

" Ger Withag in overleg met
de concertmeester van het
LSO tijdens de in Maas-
tricht gehouden generale re-
petitie van het galaconcert
dat vanavond vanaf acht
uur in de Rodahal te beluis-
teren is.

Foto: WIDDERSHOVEN

Galaconcert Venlona en Lambertus met LSO

Withags laatste

Amerikanen
op de stoep

KERKRADE - Maar liefst 50Amerikanen staan komende
maandag bij de commissie
huisvestingVan het WMC op
de stoep. En juist dat doorde-
weekse verblijf is vrij uitzon-
derlijk en noopt de commissie
tot extra maatregelen. Men is
nu druk op zoek naar particu-
lieren, die bereid zijn om een
of meer Yanks van maandag
17 tot en met woensdag 19 juli
gastvrijheid te verlenen. Het
telefoonnummer luidt:
351588.

door jos frusch
3&KRADE - Hij is een bijzonder vriendelijk en aimabel
vZj> houdt van muzikale humor, omdat hij de muziekwereld
M 1te ernstig vindt, en is voor de derde maal in successie vanKv Partij op het WMC.
(je

e 'hij' is de Tsjechische musicus Evzen Zamecnik, inKerkra-
fern tief als Jurylid tijdens de concertwedstrijden en de diri-
fj ?tenwedstrijd én als dirigent van het door hem in 1982 opge-
Zet

nte.Brno Brass Ensemble, dat vanavond vanaf 20.00 uur in
zal optreden. Daar kan men ook kennisL *en met de componist en arrangeur Zamecnik, want de

;en, die het ensemble in Kerkrade zal uitvoeren, werdenJWel allemaal door hem bewerkt of geschreven. „Verklap in
Kril^ 61 niet ' welke ëraPPige effecten ik in mijn 'Mundstück-
van u ' heb ingebouwd", vraagt hij mij met nadruk na afloop
,M het gesprek dat ik met hem op Rolduc (drie weken lang)
L.n thuishaven, had. „Dan zou het verrassingseffect van dezeP^mijter helemaal verloren gaan."

Tsjech als jurylid, componist en dirigent op het WMC

EvženZámečníkwil
humor in de muziek

Harmonieorkest
Euregio: een

soepel ensemble
Wij Kerkradenaren staan te
boek als muziekliefhebbers bij
uitstek. Dat bewijzen we trou-
wens ook bijna elke dag door
alle mogelijke soorten muziek
zeer te waarderen. En dan
maakt het de gemiddelde Kerk-
radenaar maar heel weinig uit
of hij die soorten muziek apart
ofdoor elkaar heen moet beluis-
teren.
Nu roept die laatste zin mis-
schien enige vragen op, maar
dan had u dinsdagavondrond
acht uur zelf maar even moeten
komen luisteren op mijn Markt.
Daar zaten op de kiosk de jon-
gens en meiskes uit Singapore
aangetreden. En omdat ik zon-
dag niet in de gelegenheid was
dat orkest in de Rodahal te be-
luisteren, tilde ik mijn koelkap
wat omhoog en spitste mijn
oren. En dat was nodig ook, zo
bleek al snel.
Honderd meter verderop zat
namelijk een orkestje te spelen:
'Gimme hope, JoannaZ En dat,
in combinatie met de Singapo-
rezen, leverde een interessant
muzikaal geluid op. Het pu-
bliek, allemaal kenners onder
elkaar, begreep het meteen en
ging precies tussen de twee lo-
katies in staan, ln dwarsposi-
tie natuurlijk, met het ene oor
gericht op Joannaen het ande-
re op Elaine Ng Sjew Chen. ïk
zelfkwam trouwens niet verder
dan Elaine, maar dit terzijde-
Wat ik mij nu afvraag: waar-
om stapt op zon moment niet
iemand naar dat orkestje toe
met de vraag of men een halfuurtje wil wachten met het vol-
gende liedje. Zeker als dat dan
'Satisfaction' blijkt te zijn,
want daar was het op dat mo-
ment toch nog veel te vroeg
voor. Desnoods biedt men een
pilsje aan, want daar zijn mu-
zikanten hèèl gevoelig voor. Ik
wacht af, anders verlaat ik
mijn sokkel om hoogstpersoon-
lijk dr sjtekker uit te trekken.
Dan neem ik Joanna daarna
wel even mee...

smeden uit talentevolle muzikan-
ten, dat in staat is ook composities
van het kaliber Lincolnshire Posy
tot een goed einde te brengen.
ledere kenner weet wat voor vlees
hij dan in de kuip heeft. Samen met
de beide koren voerde het orkest
ook Droomvuur van de Belg Geert
Malisse uit, het winnende werk van
de door het WMC uitgeschreven
compositiewedstrijd. Geen echt or-
ganisch geheel, zo op het eerste ge-
hoor, al voorziet het werk in de be-
hoefte naar composities voor har-
monie en mannenkoor met gemid-
delde moeilijkheidsgraad.

KERKRADE - In hetkader van '150
jaar beide Lintburgen' speelde gis-
teravond in het Wijngrachttheater
het Euregio Harmonieorkest 0.1.v.
Alex Schillings, voorafgegaan door
optredens van het Belgische Man-
nenkoor Dë Oud Heivinken en het
Chevremonts Mannenkoor 1912.
Een concert, waarop programma-
tisch - overladen en veel te lang -
als ook organisatorisch - er waren te
veel kaarten verkocht, waardoor
zelfs de pers aanvankelijk niet bin-
nen mocht - heel wat viel aan te
merken. Het aandeel van het Eure-
gio-orkest, dat het meest substantië-
le deel van het concert voor zijn re-
kening nam, stemde echter zonder
meer tot tevredenheid.
Dit heterogeen orkest, dat bestaat
uit jonge musici uit het Euregio-ge-
bied, liet een goede indruk achter.
In een gevarieerd programma, met
werken van Belgen (Benoit en Van
Cleemput), Engelsen (Graigner en
Holst) en een Nederlander (Ba-
dings) toonde zich het Euregio har-
monieorkest een soepel ensemble,
goed van klank en overtuigend in de
voordracht. Ondanks de steeds wis-
selende bezetting heeft Alex Schil-
lings een homogeen orkest weten te Jos Frusch

wat toch voor de hand had gelegen -
werden werken uitgevoerd als Gott
in derNaturvan Schubert en der Ja-
ger Abschied van Mendelssohn. Het
Chevremonts Mannekoor (0.1.v.
Dion Ritten) deed dat op zeer be-
hoorlijk niveau, begeleid door een
opvallend goed klinkend kameror-
kest Musica Mosa; de Belgen daar-
entegen op een ontoelaatbaar ge-
brekkige en inspiratieloze wijze.

Over het gedeeltevoor de pauze kan
ik kort zijn. In plaats van enkele
composities van Belgisch en Neder-
lands Limburgse componisten -

" Evzen Zamecnik, die in drie hoedanigheden op het WMC
aanwezig is, als jurylid, als dirigent en alscomponist.

Foto: DriesLinssen

Koordirigent
Ton Thissen
ziek thuis

L
fcirfi 1 Zamecnik (50) is van huis uitHj J^iist en violist. Jarenlang was
"êek violist verbonden aan de Ja-K Opera in Brno en later aan het

symfonie-orkest van die stad. Daar-
na werkte hij acht jaar lang als vrij
scheppend musicus, voordat hij
vanaf 1 januarivan dit jaar werd be-
noemd tot dramaturg van de opera
van Brno. Hoewel hij als kind reeds
met blaasmuziek in aanraking
kwam via het blaasorkest in zijn ge-
boortedorp Frydek-Mistek - „Mijn
vader van 78 speelt nu nog es-trom-
pet" - leerde hij zelf nooit een blaas-
instrument bespelen. „Pas als com-
ponist ben ik mij met blaasmuziek
gaan bezig houden. Zon twintig
jaar geleden heb ik mijn eerste com-
positie voor blaasorkest geschre-
ven. Sinsdien krijg ik regelmatig
opdrachten van de Bond van Com-
ponisten te Praag." Dat heeft gere-
sulteerd in zon vijftien werkenvoor
groot harmonie-orkest, naast talloze
werken voor kleinere (blaasmu-
ziek)-bezetting en zijn talloze com-
posities voor symfonie-orkest, ka-
merensemble, koor en zijn drie ope-
ra's. Vol overgave spreekt Evzen
Zamecnik over de Tsjechische
blaasmuziek, die in belangrijke
mate door traditie en folklore wordt
bepaald, over de kleine blaasorkes-
ten, die in de kleine dorpjes op het
platteland zon belangrijke sociale
functie vervullen en ook over zijn
eigen werken. Met name zijn kin-
deropera's, waarin de jeugd op
speelse wijze met dit muzikaal feno-
meen vertrouwd wordt gemaakt.
Een indrukwekkende monoloog,
die echter even vanzelfsprekend als
abrupt wordt onderbrokendoor zijn
vraag hoe de precieze melodie van
de Kerkraadse evergreen ,'t Sjönste
op der Welt' ook al weer gaat. Wat
hij daarmee moet, blijft onduidelijk
tijdens het gesprek.
In 1981 was Zamecnikvoor het eerst
op het WMC, als begeleider van een
Tsjechisch orkest, dat aan de con-
certwedstrijden deelnam („Een
mooie eerste prijs", weet hij zich
nog te herinneren).Toen bezocht hij
ook het concert van de James Shep-
perd Versatile Band in het Wijn-
grachttheater, een optreden, dat
veel indruk op hem maakte. „Dat
was voor mij aanleiding om ookzon
ensemble op te richten", vertelt de
veelzijdige musicus. „Maar ik wilde
niet, dat het een copie zou worden
van dit ensemble of van het Philip
Jones Ensemble. Ik heb daarom ge-
kozen voor een typisch Tsjechische
bezetting met een typisch Tsjechi-
sche klank." Het Brno Brass En-
semble heeft de bezetting van 3
trompetten, 2 hoorns, 2 trombones,
1 bariton, 1 tuba en slagwerk. Ty-
pisch Tsjechisch is het gebruik van
een bastrompet, eenkruising tussen
trombone en trompet, die in Tsje-
cho-Slowakije vooral als begelei-
dingsinstrument wordt gebruikt.
„Maar wij gebruiken de bastrompet
als solo-instrument", vertelt Za-
mecnik glunderend. „Jan Prehnal,
die trombonist is bij de Philharmo-
nie van Brno, kan het instrument
heel virtuoos bespelen." Hij zal on-
der meer de Tango Perverso van
Bartek uitvoeren, een kolderiek
werk vol verrassende vondsten.
Hoe het precies klinkt wil Evzen Za-
mecnik liever niet verklappen, maar
zijn ogen spreken boekdelen...

hO^RADE - Dirigent Ton This-
Cor .van mannenkoor Cantus ex
B^. e> dat aanstaande zaterdag een

f poneert zal verzorgen in het ka-
kji t Van het WMC, is ziek. Hij heeft
fün n een pijnlijke vorm van uit-
fu' "Hij heeft vreselijk veel pijn en
piu Wekenlang moe. Hij heeft pijn-
Wj rs en zalf gekregen. Spuiten wil
pip e*Z zegt zijn vrouw die er ern-
Pek<an twijfelt of haar man er fy-
ftoQf °e in staat is zaterdag voor het
Ktiri staan. „Maar mijn man ken-
"tt^l e zal hij er desnoods naar toeJj^n," zegt ze.
\ °L)ncert in het Wijngrchttheater

s "jet Slavisch-Byzantijns koor,
Kr a's één van de eerste in het ka-
ft^ Var> het WMC totaal uitverkocht.
Kjj zelf probeert zijn gezond-
nij "oestand w,at te bagatelliseren.
PW eSt momenteel veel rust te ne-
ftij e cri er van overtuigd te zijn dat
Hm Eaterdagavond bij is.

j. ■ toonde zich verrast door
htyjj leuws dat Ton Thissen ziek is.
R^t van niets. De uitvoering
V)Q gewoon door," aldus een
I. "ivoerder.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - „Jij daar met
die dikke trom. Zak eens door je
knieën." Ger Withag stond dins-
dagavond in het Maastrichtse
Staargebouw voor de 150 man-
nenstemmen van zijn 'eigen' ko-
ren Venlona (Venlo) en Sint
Lambertus (Kerkrade) en voor
het 'geleende' Limburgs Symfo-
nie Orkest; een generale repeti-
tie. „Het spijt me verschrikkelijk
dat ik Kerkraads dialect spreek",
verontschuldigd hij zich terwijl
hijzich het zweet van zijn voor-
hoofd veegt.
Vanavond, vanaf acht uur, ver-
zorgen de musici in de Rodahal
een galaconcert. In het eerste
deel hetRequiem van Luigi Che-
rubini en na de pauze acht
Spaanse liederen, op muziek ge-
zet door Jean Lambrechts en
vanavond uitgevoerd met mede-
werking van de Chileense soliste
Graciela Araya.

Voor Ger Withag zal het de laat-
ste keer zijn dat hij 'de jongens'
van Lambertus in zijn vingers
heeft: „Weg met die partituren.
Weg daarmee! En anders ga je
zelf maar weg", zo spaart hij de
roede niet. Na 23 jaar dirigent-
schap heeft de 53-jarige Kerkra-
denaar besloten rustiger aan te
gaan doen en alleen nog Venlona
aan te houden. Henny Ramae-kers, tevens dirigent bij concur-
rent De Staar, neemt na van-

afloop van het begeleiden van deperfecte uitbarsting in 'Malague-
na', het laatste van de acht
Spaanse liederen. En al zijn eer-
der gemopper is al weer verge-
ten.

tallen malen in binnen- en bui
tenland en nam het deel aan con
certreizen naar bijvoorbeeld Po
len en Portugal.
Na het galaconcert van van-
avond scheiden de wegen van
Lambertus en Ger Withag. „Nietover praten", zegt hij. „Laten we
eerst het concert van vanavond
goed doorkomen." Ger Withag
zelf heeft de hem onlangs aange-
boden videofilm over zijn carriè-
re bij Lambertus nog niet beke-
ken. Dat kan hij niet. En dat het
na vanavond gewoon 'Schluss'
is, Finito-zonder-tranen,.. daarin
gelooft niemand.

Ger Withag volgde in oktober
1966 de toenmalige dirigent

Louis Weemaels bij het Kerk-
raadse koor op. Vijfjaren had hij
nodig, zo betoogde hij meer dan
eens, om tot het vocale even-
wicht te komen dat volgens hem
de basis moest vormen voor ver-
dere successen. En die bleven
dan ook niet uit. Onder zijn lei-
ding concerteerde het koor tien-

avond de dirigeerstok definitief
van Withag over.
„Houd nou toch eens je mond,
jongens", beveelt Ger Withag tij-
dens de generale bij het doorne-
men van de ballade, de eerste
van de acht Spaanse liederen.
„Goedemorgen!" Klinkt het dan
na één uur repeteren als teken
van afkeuring. „Worden we wak-
ker?" vraagt hij zich vervolgens
hoofdschuddend af. Het loopt
niet erg lekker. Het is de eerste
keer dat het LSO en de twee ko-
ren samen repeteren. Maar een
moment later is hij blij als een
klein kind: „Leuk hè", roep hijna

Speciale
brievenbus
Voor WMC

fo - Op vijf plaatsen
briev ade z^n sPeciale WMC-ver, ,enbussen geplaatst. Brie-
ft. aaar in gedeponeerd krijgen
?fiev ciale WMC-stempel. De
[Jet Len°ussen zijn te vinden bijta] 'Joofdpostkantoor, de Roda-
St Sportpark, het PTT-bij-
t Mof inKerkrade-West bij het
"pt v "kantoor. In tegenstelling
P^orgaande WMC's heeft de
°Ö h een brievenbus neergezet
<Z markt.
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Ligt uw hart in
Limburgs natuur?
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Bel of schrijf:
Stichting

/ij het Limburgs Landschap

éÊtïï^ Kasteel Arcen

\iflf3L. postbus 4301

5944 zg Arcen
telefoon 04703-1840
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Elke dag zijn er
meer dan
honderdduizend
mensen in ons
land die snakken
naar lucht.
Mensen die last
hebben van CARA,
zoals astma of
longemfyseem.
Een ziekte die zo
levensbedreigend
kan zijn, dat deze
bijna viermaal
zoveel dodelijke
slachtoffers eist
dan hetverkeer.
CARA is één van
de meest
onderschatte
handicaps in ons
land waarvoor
nog geen
afdoende
behandeling is
gevonden.

Geef het Astma
Fonds de
mogelijkheid om
te helpen.

Uw steun is
onmisbaar.

Astma Fonds
Giro
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Van onze redactie economie
jiEERLEN- Vanwege de problemen in de directie van de NV
idustriebank Liof is de goedkeuring van de jaarrekening uit-psteld tot oktober 1989. Eigenlijk had de jaarrekeningvóór 1.■!ull klaar moeten zijn. De vergadering van aandeelhoudersneeft toestemming voor het uitstel gegeven.

Verkrachter
probeerde het
al dag eerder

Van onze verslaggever

nut van de Amerikaanse Liof-vesti
ging binnenkort nader wordt beke-
ken.

Drs- G. van Aardenne werd herbe-°emd als voorzitter van de Raad
atl Commissarissen. De Raad.e<"kt inmiddels verder aan een be-, "* opzet vanLiof. Voor het werven

" "JJ een nieuwe algemeen directeur
p/|et bureau Höltrop, Ravesloot en
k in rs u* -Amstelveen ingescha-
ald. Naar verwachting zal de huidi-

J>® interim-directeur, die geleend is
SSJJ het ministerie van Economi-. He Zaken, tot eind van het jaar

Met de acht buitenlandse vestigin-
gen was een investering van ’3B
miljoen gemoeid, die ongeveer 250
arbeidsplaatsen opleveren. Opval-
lend is dat drie van de buitenlandse
vestigingen uit Japan komen. Ja-
panse bedrijven bereiden zich al
voor op Europa 1992. Men wil dan
de Europese markt, van binnenuit
kunnen bedienen," verklaart het ac-
tiviteitenverslag.

De nieuwe binnenlandse vestigin-
gen investeerden voor ongeveer
’5O miljoen en dat leverde 150 ba-
nen op.

De binnenlandsevestigingen tonen
aan dat de distributiefunctie van
Limburg toeneemt. Drie van devier
bedrijven zijn actief in transport en
distributie: Frans Maas in Beek,
Harry Vos in Nuth en De Lely in
Kerkrade.

Verslag

HEERLEN - De man die op
donderdag 29 juni op ne
B-weggetje tussen Boeholt;
en Kerkrade een 16-jarigt
scholiere verkrachtte, heef
een dag eerder op dezelfde
plaats geprobeerd een andei
meisje aan te randen. Dat ij
gisteren bekend gemaakt dooi
de politie van Heerlen, die op
dit gegeven stuitte tijdens ge
tuigenverhoor.

Het meisje fietste die woensdag
rond kwart over twee/half drie ovei
het B-weggetje van Kerkrade naai
Bocholtz, toen plotseling een mar
uit de struiken tevoorschijn sprong
en haar van de fiets wilde trekken
Door de komst van een andere fiet
ser sloeg de dader echter vrijwe
meteen daarna op de vlucht.

Fietsende man

IPR
De bemiddeling van het Liof leidde
in 1988 tot 101 IPR-toekenningen.
Daarmee was een premiebedrag
van ’ 145 miljoen gemoeid op een
totale investering van ’ 1.230 mil-
joen. De projecten zullen volgens
Liof ongeveer 2600 arbeidsplaatsen
opleveren.

" Een drukte van jewelste in de Reddingsboei in Geleen.
Foto: PETER ROOZEN

Ter
ken comPensatie voor het ontbre-n van de jaarrekening werd deze
ti\ ■ een verkort verslag van de ac-uviteiten in 1988 gepresenteerd.

Z°fwist vorig jaaracht nieuwe bui-
-IWh rïse en ver nieuwe binnen-, ndse vestigingen naar Limburg te
m* "■T^van komt overigens slechts één

|j rij f uit de Verenigde Staten.
K^temin wordt in het activiteiten-
■hj ag volgehouden dat „de Ver-

lgde staten in Nederland de be-
»?pijkste bron blijven voor bui-rnjandse investeringen".

■Rj^ciaal voor het werven van be-! ü^yen heeft het Liof een duur fi-, cqT* in Denver USA. President-I Van Aardenne gaf in
i afgelopen maandenal aan dat het

In 1988 twaalfnieuwe bedrijven naar Limburg

len te nemen. Het gemeentelijke
politiekorps kent een hoge prio-
riteit toe aan de opsporing van
milieudelicten.
Een ander belangrijk accent is
naar het oordeel van de jury het
feit dat de gemeente veel initia-
tief neemt op milieugebied. Een
voorbeeld daarvan is de landelij-
ke primeur van de introductie
van de milieubox voor het inza-
melen van klein chemisch afval.

Voorts besteedt Weert veel aan-
dacht aan de milieubewustwor-
ding van haar burgers en van de
bedrijven in deze gemeente. Zij
doet dit niet alleen door veelvul-
dig informatie te verstrekken
maar ook door regelmatig over-
leg te plegen met de industrie,
landbouw en milieugroepen.

Voor de Müieuprijs waren naast
Weert de gemeenten Delft en 's-
Hertogenbosch genomineerd.
Volgens de jury was het erg
moeilijk uit de drie genomineer-
de kandidaten een keuze te ma-
ken, vooral omdat zij grote waar-
dering heeft voor het milieube-
leid van de twee andere.

Weert wint

MilieuprijsVan onze verslagever

WEERT - De gemeente Weert
heeft de Milieuprijs 1989 gewon-
nen. Zij kreeg hem gistermiddag
uitgereikt door demissionair mi-
nister Nijpels van milieubeheer.
De jury onder voorzitterschap
van de commissaris der koningin
in Utrecht, jhr. drs P. Beelaerts
van Blokland, oordeelde * dat
Weert de jaarlijkse prijs moest
krijgen vanwege de in elk op-
zicht goed functionerende mi-
lieu-afdeling.

Volgens de juryleden schuwt de
gemeente niet bestuursrechtelij-
ke en strafrechtelijke maatrege-

Liof wacht met
jaarrekening

De politie gaat ervan uit dat dezelf
de man zich een dag later vergreep
aan de 16-jarige scholiere en is op
zoek naar de fietsende man, dit
door zijn komst de verkrachting op
woensdag 28 juni wist te verhinde
ren.

Ook zoekt de politie naar iemand
die op donderdag 29 juni rond dt
klok van elf zijn Mechelse herdei
uitliet in de buurt van het B-weg-
getje en geruime tijd in een weiland
verbleef. Overigens heeft de tipge-
ver die eerder zei de dader op dt
fiets van zijn slachtoffer te hebber
zien weggevlucht, zich nog steeds
niet gemeld.

Alleen in Geleen echte vakantiepiek

Asiels minder vol

(ADVERTENTIE)

I Profiteer nu nog van de extra hogerente I
op dezespaarrekeningen: I

Spaardeposito Maandrente deposito I >- —-.
7 jaarvast 5 jaar vast s \

T/z% 7V4 % /Spaardeposito Maandrente deposito
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spaarbank limburg 5 pancratiusbank 5

Spaarbank Limburg -Pancratiusbank
Kantoren Spaarbank Limburg. Hoofdkantoor: Markt 17-18, Maastricht, tel. 043-296666.Distriktskantoör: Spoorstraat 38, Venlo, tel. 077-541212. Bijkantoren: Maas-
tricht (20), Amby. Beek,;Berg en Terblijt, Blerick (3), Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer (3), Meerssen, Roermond,Sittard (3), Tegelen, Vaals,
Valkenburg, Velden,Venlo (3) en Venray.iKanforen Pancratiusbank. Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen, tel. 045-716441. Overige kantoren te Heerlen (6), Hoens-broek, Geleen (2), Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2).

Recorddeelname
aan 'Barcelona'

25.500 duiven ingescheept voor marathon

Maar dieproberen een oplossing
te vinden en kiezen niet voor de
'vastbinden aan een boom-me-
thode. Het Heerlense asiel biedt
plaats aan 41 honden.

hier voldoende ruimte om te
kunnen rennen en spelen."

kantie gaan. De 56 katten die on-
derdak hebben gevonden in de
Reddingsboei vertegenwoordi-
gen een redelijk aantal.

TV-programma
Het onderzoek naar de dader door
de zedenrecherche van Heerlen
heeft tot op heden nog geen bruik-
bare resultaten opgeleverd. Mede
daarom zal de AVRO op 20 juli in
haar programma 'Opsporing Ver-
zocht' aandacht aan de verkachting
schenken.

HEERLEN - Asielhonden
vinden de laatste jaren snel-
ler een nieuw eigenaar. Va-
kantiepieken zoals die eer-
der merkbaar waren in de
asiels van Maastricht en
Heerlen lijken van de baan.
Anders is dat in de Red-
dingsboei in Geleen. Daar is
de traditionele vakantie-
piek zelfs uitgebreid van
mei tot september. In de
Reddingsboei in Geleen
verblijven op dit moment 62
honden. Tijdens rustige pe-
riodes zijn er dat ongeveer
40. Sommige rennen zijn
noodgedwongen dubbelbe-
zet.

Wie in het Maastrichtse dierena-
siel een hond koopt, krijgt hem
eerst veertien dagen 'op proef.
„Dat werkt prima. De toekomsti-
ge eigenaar weet dat hij niet met-
een aan de hond gebonden is,
maar als er problemen zijn altijd
bij ons kan terugkomen. Van de
vijf honden die herplaatst wor-
den, komt er 1 terug. Dat is een
redelijk aantal. Bovendien weten
we van de hond die terugge-
bracht wordt, wat er aan dehand
is", legt de beheerder uit.

Toen vorig jaar op dezelfde plaats
een even oude scholiere rond het-
zelfde tijdstip door vermoedelijk
dezelfde dader op dezelfde wijze
werd vastgebonden en verkacht, be-
steedde de AVRO ook al zendtijd
aan het misdrijf. Dit, zo mag duide-
lijk zijn, zonder enig resultaat.

Schepel, beheerder van het asiel
in de Limburgse hoofdstad,
noemt een aantal van 40 honden
en 25 katten redelijk. Over de
doorstroom van volwassen hon-
den is hij tevreden. Een echt pro-
bleem zijn echter de volwassen
katten. „leder jaarweer neemt de
belangstelling voor oudere kat-
ten af als er weer kittens bij ko-
men. Gelukkig hebben de katten

De beheerders van de dierente-
huizen in Maastricht en Heerlen
zijn bijzonder ingenomen met de
snelle doorstroming van de hon-
den. Beheerder De Boer (Heer-
len) meldt dat ook de katten
nieuw onderdak krijgen. Hij
heeft geen verklaring voor de
goede doorstroming. „Opmerke-
lijk is echter wel dat we vaker ge-
confronteerd worden met men-
sen die hun hond willen afstaan.

Ce ter wereld. Dat zijn er meer dan
ooit tevoren. Aan het internationale
concours nemen ruim 4.000 duiven
meer deel dan verleden jaar. Aan
het nationale concours met 6.611
duiven, T.200 meer dan in 1988.

De duivenwereldstaat dit weekein-
de onder hoogspanning. De vlucht
wordt niet voor niets het wereld-
kampioenschap van de duivensport
genoemd. De melker die de race
over de toppen en langs de flanken
van de Pyreneeën weet te winnen is
op slag een rijk man. Daar kan
kraanmachinist Wim van Leeuwen
uit het Brabantse Hedel over mee-
praten, die verleden jaarde interna-
tionale wedvlucht vanuit Barcelona
op zijn naam schreef.

Zijn winnende duif werd voor
f250.000- verkocht aan de Engelse
multimiljonair Maserella en nog
eens voor het dubbele van dat be-
drag verkocht hij nadien jonge dui-
ven. Voor de winnaar van dit jaar
gaat men beslist nog heel wat meer
op tafel leggen, omdat het vrijwel
zeker is dat door deharde kopwind
en dehitte een grootkampioen gaat
zegevieren. Het is overigens niet uit-
gesloten dat de duiven onderweg op
onweer stuiten.

Volgens de bijna 80-jarigeconcours-
leider, August Debacker uit Brussel
zijn de duiven gisteravond in Port
Bou aan de Spaanse grens aangeko-
men. In iedere van drinkwater voor-
ziene mand zitten slechts 15 duiven.
Om fraude tegen te gaan zijn alle
duiven in Brussel voorzien van een
geheim vleugelmerk.

Van onze medewerker
Fons van Ophuizen

- Morgenvroeg gaat in
l ü r^elona de 'marathon van het
2j.cntruim' van start. Dan gaan
grn duiven op de wieken voor de

1 °°tste en belangrijkste duivenra-

De beheerder van het Geleense
asiel verwacht dat het aantal
honden nog groter zal worden,
naarmate meer mensen op va-

Solvay Herten
moderniseert

I^HTEN - Solvay Chemie in Her-
rQ gaat de produktie-installatie
e_r natriumchloraat modernise-
er9e investering bedraagt onge-
a «.5 miljoen gulden. Over een

D 0 moet het karwei geklaard zijn.
sta jirs?e moderniseringwordt de in-
Seh a energiezuiniger en kan het

va een centraie computer
brvj:?en bestuurd. Het energiever-
daj K 2al met meer dan 20 procent

Vcw'Hnnchloraat wordt gebruikt
J>Ja net bleken van papierpulp.
Sok? natriumchloraat produceert
ter, lay Chemie chemische produk-
v^n f

ch'oor> waterstofgas en daar-
tW geleide produkten, waterstof-
v°or >Hyde en enkele katalysatorenue bereiding daarvan.

Folder vol
voorbeelden
emancipatie

Gokken
Ook in Limburg is er een ongeken-
de belangstelling voor de marathon-
vlucht. Ook hier een nieuw deelna-
merecord. Op de Barcelona-vliegers
is ook zeer veel gegokt. In het inzet-
lokaal in Zuid-Limburg werden 200
duiven ingemand waarop 20 mille
werd gezet door de eigenaars. Dat
betekent maar eventjes 100 gulden
per duif.

Volgens financieel expert

Winst Limagas
blijft stijgen
van onze redactie economie

dlïif ?LEN - Het gasdistributiebe-
toaj. .vimagas heeft de afgelopen vijf
"^alrt 4^ procent meer winst ge-
-overver dan de Plem onlangs in het
Voq -niebod had aangenomen.

eerstvolgende vijf jaar
v es. een winst na aftrek van de in-
fiiwringen begroot van hetzelfde

°°UmChriJft w- Moleveld van de ac-
*oek: tsgroep TRN, die op ver-
te Van Limagas weerwerk biedt
rljKn het overnamebod van ’230
aatl ?en dat Plem onlangs aan de
daZ*ec|lhouders Limagas heeft ge-

■J concludeert dat het door
len j .uitgebrachtebod op de aande-
houVlrnagas te laag is. Alle aandeel-
vinc?ers limagas (gemeenten, pro-
ton H-en Gasunie) hebben het rap-
j^ «insdag ontvangen.
Worïeld schrijft dat als rekening

gehoudenmet deextra winst-
'lkoo^e als Sevolg van een nieuw
Winst tract met de Gasunie de
&n tfevendheid zelfs nog kan stij-
feer,*; 1rendement zou dan zelfs 75

ri
noger kunnen worden danV°"r Plem geschatte rende-efoPri bovendien wijst Moleveld

brjj s aat Plem in de voorgestelde
{io Ucle en rekening heeft heeft ge-
en v= i? met de verwachte voorde-van de f-isie.

ROERMOND - Drie Limburgse
vrouwenorganisaties proberen met
deuitgavevan een folder te stimule-
ren dat politieke partijenvrouwene-
mancipatie in hun verkiezingspro-
gramma opnemen.
De folder is een initiatief van de
Limburgse Vrouwenraad, Stichting
Provinciaal Emancipatiewerk Lim-
burg en Vurore, Instituut voor
Emancipatie Ontwikkeling Lim-
burg. Folders zijn verkrijgbaar bij
Vurore ® 04750-19126.
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" G. van Aardenne
...herbenoemd...
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-sharp philips "(gauknecht mnrynen
Vidv°^era kleurentelevisie wasautomaat koel/vrieskombinatie

VHS-C HQ "Movie" met powerzoomlens (8 x) en "One-touch" 21 CE 4559 met stereo en Teletekst WA 6710
bediening. Auto-Focus. Auto witbalans. Video-Search. Flat Square beeldbuis. 120kanalen. 90 Voorkeurzenders. Tele- Ingebouwde centrifuge. 12 Programma's. Spaartoets. Roestvrij 180 Liter koelruimte. 90 Liter vriesruimte.

Elektronische zoeker. 8 Lux bij F 1.6. Ingebouwde microfoon. tekst. Stereo 2><ls Watt. Draadloze afstandbediening. stalen trommel. **** Sterren, luxe uitvoering.
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ZOMERVOORDEEL

OnzeKeukens
staan er nu extra zonnigbij en hebben

Een Beungrijk Voordeel. ..
DE PRIJS

Wie nu besluit een keuken aan te schaffen doet wel een hele goedekeus met meervoordelen dan ooit. En het belangrijkste
voordeel is deprijs. U kunt kiezen uit vele modellenen uitvoeringen. Merkkeukens. Zowel elegant modern als robuust eiken.

En verder vele smaakvolle accessoires en inbouwapparatuur.
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ZO HEB JEEEN DAK
BOVEN JE HOOFD...

de Mazda 121 Cabrio-Top.
m_^ÊÊk Bb> De Mazdal2l Cabrio-Top is

Een druk op de knop en W^ % compact, maar ruim. Pittig
het elektrisch bedienbare ■||R^| lil en toch zuinig. Voorzien
dak vouwt zich soepel gÉÊË 71 van eenvolgens Euronorm
open over de volle lengte I /Jj WÊÊR schone 1.31motoreneen
van het dak.Zodat hetzon 1 Ja | 5-versnellingsbak. Met de

gevouwd vormt deze één geheel met de showroom dus een uitstekend idee. Vooral
functionele dakspoiler. De voorspoiler zorgt als u bedenkt dat de Mazda 121 Cabrio-Top
ervoor dat u nagenoeg zonder windgeruis inclusief het unieke dakverkrijgbaar is
kunt genieten van de natuur. En mochten voor slechts f 22.595,-.Een"gewone"Mazda
er toch regendruppels vallen dan kunt u 121 koopt val vanaff 17.725,--

-...EN ZPDE ZON!
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AFLEVERINGSKOSTEN F 390,-. PRIJZEN INCLUSIEF BTW (WIJZIGING VOORBEHOUDEN). 6 JAAR CAROSSERIEGARANftf
IMPORTEUR: AUTO PALACE DE BINCKHORST B.V. DEN HAAG. TEL.: 070-489400. 1

T. - - j LOVEN HEERLEN B.V.
ffUI {IPfilPr ■ PalemigerboorO 401 Heerlenm*fwm "*"**■■""■ 1.,.....-.l Telefoon 045-722451

1 AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN Z AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. ' 1 AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
Maastrichterlaan 22-26 Beek j Kruisweide 3. Nieuwstadt Langheckweg 2. KerkradeLmi.'.J Telefoon 04402-71920 brrTri Telefoon 04498-53055 lv' '■■"' 1 Telefoon 045-464646

1 AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF ï AUTOBEDRIJF LEYMBORGH RADREMA AUTO'S
Klinkenberg 138 Meerssen j Bornerweg 5-8. Limbnchi Galioenweg 73 (Beatrixhaven). Maastricht

.'..^"'-■1 Telefoon 043-642697 |„..'...' | Telefoon 04490-15838 L^/l Telefoon 043-632250
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bergen van limburg

" Hubertus Quist

" De heerArie Peter van Kessel uit
's-Heer Abtskerke is benoemd tot
directeur aan de openbare basis-
school 'Douve Weien' te Heerlen.
Van Kessel is 42 jaar oud, gehuwd
en vader van vierkinderen. Thans is
hij werkzaam als directeur aan de
openbare basisschool 'De Poel' in
Borssele. Van Kessel begint uiter-
lijk 1 oktober op de Heerlense
school.

" Met ingang van 1 augustus is de
heer Hubertus Gerardus Quist be-
noemd tot directeur van de openba-
re basisschool Rennemig in Heer-
len. Quist is 36 jaar, woonachtig in
Apeldoorn, getrouwd en heeft twee
kinderen. Hij is werkzaam aan de
openbare basisschool 'De Poort' in
Apeldoorn.

Benoeming

Geslaagd

in gesprek

" Aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht slaagde voor het doctoraal
examen sociale geografie Rob Joos-
ten uit Brunssum.

" Bert Loop uit Voerendaal is ge-
slaagd aan de Technische Universi-
teit te Eindhoven voor werktuig-
bouwkundig ingenieur.

weer in europa

terreinen van voetbalvere-
niging Sylvia dit folkloris-
tisch evenement van for-
maat af. De organisatie ver-
wacht ruim 25.000 bezoe-
kers.
De deelnemers kunnen 134 prij-
zen winnen, hoofdzakelijk be-
staande uit zwaar verzilverde
schilden vervaardigd door zil-
versmid Bert Houben (Land-

iei"wijl de teerling om het
üd Limburgs nog niet ge-spen is, staat het vast dat

lastig schutterijen zondag
J3 juli in Nieuwenhagen fi-§Ureren zullen op het Zuid-i^triburgs Federatiefeest.
J? de slotdag van het We-

Muziek Concours in
Uurgemeente Kerkrade,
Peelt zich op en naast de

" Bert Collaris, Sjef Hans-
sen, Jan Gerards en Jan
Bonten bij het bord dat mel-
ding maakt van het Zuid-
Limburgs Federatiefeest.
Marketenster Peggy en haar
vader schutter Jos Collaris
fleuren de presentatie op.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Opwarmer
Als opwarmer voor het grote ge-
beuren zal een week eerder, op
zaterdag 15 juli, in het centrum
van Landgraaf een schuttersdag
gehouden worden. Naast de or-
ganiserende schutterij Wilhelmi-
na verleent ook zustervereniging

Hubertus (Landgraaf) medewer-
king. Tot 31 juli loopt in het ge-
meentehuis de tentoonstelling
'Daar komen de schutters. Trots
is deorganisatie op het bijzonde-
re entreebewijs, een zogenaamd
drieluik. Het is voorzien van een
plattegrond van het feestterrein,
van optochtroute en -volgorde en
van het feestprogramma. De en-
tree is bewust laag gehouden: 3
gulden.Kinderen tot 10 jaarheb-
ben gratis toegang.

wijkcentrum De Kleidoel zal tij-
dens de optocht als noodopvang
dienst doen.

korte toer
DONDERDAG 6 JULI:

De welbekende 'ouzo'. Van
het huis, bij wijze van be-
groeting. Als voorloper van
het hoofdgerecht figureerde
'keftedakia'. Kleine gehakt-
balletjes in tomatenpuree-
achtige saus (7,50 gulden)
met zoutloos stokbrood. Mijn
verzoek om er grote gedroog-
de bonen, soort fasolia pla-
ki' eveneens in tomatensaus,
bij te serveren werd keurig
gehonoreerd. Aardige en-
tree, hoewel de gehaktbal-
letjes wel wat warmer had-
den mogen zijn. Het hoofd-
gerecht heette Odysseusscho-
tel (20,50 gulden). 'Klassie-
ke' titulatuur voor een ge-
recht dat, zo bleek, een volle
maaltijd was. Diverse soor-
ten gegrildvlees op een bord.
Gedrapeerd met in wijnbla-
deren gewikkelde rijst en
een hoopje met tomaten ge-
kookte rijst, schijfjes witte
ui, gedroogde boontjes; rata-
toelje van aubergines, toma-
ten, paprika en, apart geser-
veerd, frisse koolsalade.
Rfff'-, ik slaagde er niet in
mijn bord braafjes leeg te
eten. In het glas hield mij een
Naousa'B6 gezelschap,
'Tsantalis' genaamd. Een
droge, rode wijn met een
apartepittige smaak. Gegist
druivesap van het wijnstok-
soort Xynomavro. Hoe meer
ik er van dronk, hoe beter hij
smaakte. Het was druk in de
'taverna', aan een tafeltje
debateerde een stel Limbur-
gers op vurige wijze over de
Tour de France.
Niet zo verwonderlijk, be-
dacht ik. Het volkse van
Akropolis overigens valt
kennelijk in de smaak. Men
kan er eenvoudig en smake-
lijk eten, merkte ik al op. Dit
Griekse restaurant is van
maandag tot en met zater-
dag van 17.00 tot 23.00 en op
zondag van 13.00 tot 23.00
uur geopend.

nino tomadesso

De Griekse keuken is oeroud.
Eenvoud in bereiding heeft
haar altijd gesierd. Onge-
kunsteldheid én versheid
van ingrediënten. InAKRO-
POLIS (Rijksweg C. 84, Ge-
leen), Grieks restaurant dat
een uitgebreide kaart voert,
iszij tevens volks. 'Taverna'-
achtig. Hetgeen zeggen wil:
gerechten zonder moeilijke
receptuur, in ruime hoeveel-
heid geserveerd, simpel en
toch smakelijk. Na binnen-
komst nipt men vlug aan
anijslikeur.

MECHELEN: Bezichtiging Com--
mandeursmolen (Hoofdstraat)
van 9.30 tot 17.00 uur.
GEULLE: Avondvierdaagse.
Start tussen 17.30 en 19.30 uur
vanaf café 't Heukske (Hulser-
straat 77). Afstanden 5, 10 en 15
km. Info: 043-646397.
GRATHEM: Avondvierdaagse.
Startplaats: kasteel Oud Bugge-
num. Starttijd: 18.00-20.00 uur.
Afstanden: 5 en 10 km. Info:
04748-1691.

MAASTRICHT: Rondleiding
Spaans gouvernement (Vrijthof
18) om 10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00 en 16.00 uur. Toegang gra-
tis.
Bezichtiging schatkamer St. Ser-
vaasbasiliekvan 10.00-17.00 uur.
Bezichtiging schatkamer O.L-
.Vrouwebasiliek van 11.00-17.00
uur.
GULPEN: Kunstroute wande-
ling 0.1.v. een gids. Vertrek 10.00
uur vanaf Geo-Mergellandwin-
kel, Looierstraat 2l/hoek Oude
Markt
VALKENBURG: Orgelconcert
St. Gerlachuskerk (Onderste-
straat, Houthem) door organist
Gerard Quaedvlieg. Begin 20.30
uur. Toegang gratis.

graaf). Naast de optocht, door het
hart van Nieuwenhagen, speelt
zich het feest af op een speciaal
ingerichteweide aan deKleikoe-
leweg. Juist deze lokatie vormde
een (eerste) probleem: het vin-
den van een schietweide in een
drukbevolkte streek. Na overleg
met het bestuur van Sylvia, zo
worden er op het hoofdterrein
geen drankbuffetten geplaatst,
werd dat probleem uit de wereld
geholpen. De organisatie heeft
kosten noch moeite gespaard om
openbare orde en hulpverlening
zo goed mogelijk te regelen. De
brandweer zal de hele dag met
een bluswagen aanwezigzijn, het
Rode Kruis slaat langs de (op-
tocht)route tenten op, drie extra
telefoonlijnen plus een uitge-
breid verbindingermet zorgen
voor in- en extern contact. Het

Op de brede kruin grazen Mer-
gellandschapen, trimt jong en
oud en slenteren verliefdenhand in hand. Tegen de heuvel
(111 meter hoog) leuntde goede,
oude, monumentale stad Maas-
tricht. Er leeft geen enkele 'Me-
streechteneer' die niet eens over
de 'berreg' gewandeld, gelopen,
gereden heeft. De hoge kalkrot-
sen, tussen Maas- en Jekerval-
lei, vormen een ideaal recrea-
tieterrein. Met vele bakens. Zo-
als het oudefort (begin 1700 ge-
bouwd vestingwerk, thans een
horecabedrijf herbergend), het
casino Slavante, het café Berg-
rust, het Encibos, de hoeve Lich-
tenberg (met ruïne van de vroe-
gere Caesartoren) en het na-
tuurgebied Dn Observant.
Deze variatierijke verheffing
in het Zuidlimburgse (grens-
land heet St. Pietersberg.

De St'. Pietersberg heeft méér.
Beduidend meer. Onderaards
is hij uitgehold, ligter een laby-
rint van zon twintigduizend
gangen kriskras in kalksteen,
ontstaan op de bodem van wat
eens (in de zogenaamde Krijt-
periode) een binnenzee was.
Het doolhof van groeven, in de
volksmond grotten genaamd,
vormt thans een cultuur-histo-

ren van vele grotbezoekers (de
herinnering bijvoorbeeld aanhet ondergronds verblijf al-daar van een kleine keizer-Napoleon visita la montagnede St. Pierre. 31 juillet 1803'

Kortom: wat voor beleid is het om
kortingen te geven op zaken, die
deze mensen zich toch niet kunnen
veroorloven? Wat voor beleid is het
om korting te krijgen omdat je za-
ken moeilijk kunt betalen, maar je
moet het wel een jaar voorschieten.
Wat voor beleid is het wanneer het
regeringsbeleid zulke wonden slaat,
dat er door de gemeenten pleisters
moeten worden uitgedeeld. Dat is
toch een beleid dat in de volksmond
'iemand blij maken met een dode
mus' wordt genoemd.
Volgens de Bond van Mensen zon-
derWerk moet het tijdelijke maatre-
gel zijn, die moet vermijden, dat er
mensen bevooroordeeld worden in
vergelijking met andere gemeenten.
Is het dit dan niet zo met het over-
grote deel van de gemeentelijke be-
lastingen, bijvoorbeeld de OGB-be-
lasting? Als klap op de vuurpijl stelt
de Bond voor om tegemoetkomin-
gen te geven voor de reparatie van
koelkasten, tv's en dergelijke.
Samenvattend moeten wij conclu-
deren dat dit beleid een flop is, om
nog maar te zwijgen over de verne:-
deringen die op je afkomen. De
ouderen onder ons kennen beslist
nog het gaatje in het fietsplaatje dat
aangaf dat je werkloos, c.g. steun-
trekker was. Er moet een beleid ko-
men dat eenieder het recht en de
mogelijkheden geeft om aan deze
gemeenschapsvoorzieningen deel
te nemen, met andere woorden: in
het gemeentelijk beleid moetvan al-
gehele lastenverlichting sprake zijn,
waarvan iedereen kan profiteren en
niet een beleid waarbij bedrieglijke
schijnoplossingen worden aange-
dragen.
A. Relaux, Socialistiese Partij, af-

deling Kerkrade

Maar laten we eens kijken wat dit
besluit nu eigenlijk inhoudt: 25 pro-
cent korting op het cursusgeld van
de muziekschool. Dit betekent dat
de minima 75 procent cursusgeld,
boeken en instrumenten zelf moe-
ten betalen. Welke minima kunnen
dat? Vervolgens vijftig procent kor-
ting op een passepartout voor het
Wijngrachttheater, d.w.z. vijftig
procent zelf betalen, of in guldens
uitgedrukt 210 gulden voor een
echtpaar per jaar alsmede nog eens
acht gulden per bezoek.

Naar aanleidingvan het besluit van
de Kerkraadse gemeenteraad inza-
ke de extraatjes voor de minima het
volgende: de minima in Kerkrade
gaan zonnige tijden tegenmoet door
dit unanieme besluit van de raad.
Let wel: liefst negen raadsleden wa-
ren afwezig.

Minima

men. De oudste beschrijving
van een dergelijk bezoek wordt
gegeven in het reisverhaal van
de jongeprins Philips de Twee-
de, zoon van Karel de Vijfde,
die in 1550 in Maastricht was.
Ook andere Spanjaarden, be-
kend uit de geschiedenis, heb-
ben het gangenstelsel bezocht.
Zoals Don Alvarez de Toledo,
hertog van Alva (1570) en Ale-
xander Farnese, hertog van
Parma (1579). Op 27 juli 1717
kwam tsaar Peter de Grotevan
Rusland naar Maastricht. Nog
dezelfde dag bezocht hij met
zijn gastheer, de militair-gou-
verneur De Dopff, het Fort Sint
Pieter en daaldevia dewentel-
trap afnaar het gangenstelsel.
Is er geen enkele 'Mestreechte-
neer' te vinden die niet eens
over het plateau van de St. Pie-
tersberg heeft gewandeld, gelo-
pen, gereden; de Maastrichte-
naren die niet eens door de
grotten van de 'berreg' hebben
gezworven, zijn op de vingers
van een hand te tellen. De weg
naar dit boven- en ondergronds
cultuur-historisch monument
staat in toeristenstad Maas-
tricht overal aangegeven.

N.T.

Ruim zeventigduizend mensenbezoeken jaarlijks de grotten
van de St. Pietersberg. In dereeks 'Maastrichtse Silhouet-ten schreef J. Kamphoven eronder meer ditover: 'De grottenvan Sint Pieter waren al vroegeen bezienswaardigheid, waarvele vreemdelingen op afkwa-

risch monument. Dat een van
de vroegste vormen van mijn-
bouw etaleert. Krijgslieden,
blokbrekers, smokkelaars,
champignons- en witlofkwe-
kers, fossielenjagers, houtskool-
tekenaars, grotbewoners, ontel-
bare bezoekers overal vandaan
(ook vandaag de dag nog dage-
lijks) hebben in de loopvan vele
jarendoorhet binnenste van de
St. Pietersberg gedwaald. En er
hun ogen uitgekeken op de res-
ten van mergelwinning, op de
hangend slapende vleermui-
zen, op de achtergebleven spo-

e *rwegen: overwegend zonnig maar in het midden en noorden ook
de u e wolkenvelden en nu en dan een bui. Middagtemperaturen in..kustgebieden rond 19 graden, meer landinwaarts oplopend tot om-

eeks 27 graden.
t*eden en Denemarken: zonnig en zomers. Middagtemperaturen 26
£ 28 graden, aan de Oostkusten iets koeler.
Jj Seland: flinke zonnige perioden en droog. Middagtemperaturen intl *binnenland oplopend van 25 tot 27 graden, aan de Noordzeekus-
Schlets koeler-
e «otland en lerland: eerst zonnig maar in de loop van vandaag ook
(^«ele wolkenvelden en in Schotland een kleine kans op een bui.
tJJdagtemperaturen rond 22 graden, aan de westkusten iets lagere
(j^Peraturen.hJeie en Luxemburg: eerst nog zonnige perioden, geleidelijk meer
tj volking en vooral's avonds kans op een regen- ofonweersbui. Mid-
u van 25 graden aan de Belgische kust tot 30 gradentya<Jinwaarts.
t^t-Duitsland: in het noorden eerst nog overwegend zonnig en een
"(^dagtemperatuurvan omstreeks 28 graden. Elders ook wolkenvel-
!-itiirt ,en kans op een reSen- of onweersbui. Middagtemperaturen in
'^a en zuid-west-Duitsland hier en daar oplopend tot 30 graden.
vty, krijk: in het Middellandse Zeegebied zonnig met middagtempe-
!'Qok en rond 30 Sraden- Elders in Frankrijk zonnige perioden, maar
v^an een enkele regen- of onweersbui. Middagtemperaturen langs de

aalkust omstreeks 22 graden, in de omgeving van de Golf van
■'Bra^aye rond 27 graden in het binnenland plaatselijk oplopend tot 32"L> n-
%ri^e en Portu£al: veranderlijk bewolkt en vooral in het binnen-
,ÏV0!/ enkele regen- of onweersbuien, meest in de middag en avond.
J.tlj,. al aan de Spaanse kusten overwegend zonnig. Middagtempera-
> gyer> aan de Spaanse noordwestkust omstreeks 23 graden, in Portu-t'L Van 25 graden in het noorden tot rond 28 graden in de Algarve.
{W1de Middellandse Zeekusten temperaturen rond 30 graden en in
*-Col.binnenland plaatselijk tot 35 graden.
i;tUr sjca en Sardinië: droog en overwegend zonnig. Middagtempera-
(M>r> ongeveer 33 graden.

,-'sila rische Eilanden en Madeira: vooral aan de noordkanten van de
enkele wolkenvelden. Overigens overwegend zonnig. Mid-

!xd6°lemperaturen 25 tot 28 graden, aan de noordzijden van de eilan-
|Wjtlets koeler. Aan de noordkusten hier en daar vrij winderig,
't^'serland: eerst nog hier en daar bewolkt en een enkele bui, gelei-

'Vit zonniger. Middagtemperaturen in de dalen rond 28 graden.
%t

,lenrijk: eerst nog hier en daar een bui, vooral in het westen van
'tl ri d-Geleidelijk meer zon en overal droog. Middagtemperaturen
l^j.e dalen en in het laagland omstreeks 30 graden.
Wrf: zonrug en droog maar in noord-Italiëeerst nog een enkele bui.
10^ aagtemperaturen 29 tot 31 graden.
s^Soslavië: vooral in het noordwesten van het land, landinwaarts
<lr~ enkele regen- of onweersbui. Overigens overwegend zonnig en
,(Jf j°g. Middagtemperaturen 30 tot 32 graden.
«eJ!k«nland: vooral in het binnenland van het Griekse vasteland
*''aiLn°g een enkele regen- ofonweersbui. Langs de kusten en op de
&J? en flinke perioden met zon. Middagtemperaturen van rond 30
%»,en °P de eilanden en langs de kusten tot 35 graden plaatselijk in[ binnenland.

Eten op z'n
buitenlands

)Pe in het komende weekeindebeginnende schoolvakanties in
friesland, Groningen, Drenthe,
[Overijssel, Flevoland en Noord-bolland zullen op doorgaandeWegen voor een groter verkeers-

dan normaal leiden. Gro-
v* stagnatie echter wordt niet
[verwacht. Bij mooi weer kan het

wegen richting kust en Arden-
nen. In Frankrijk tenslotte
wordt vooral morgenmiddag en
-avond in deregio Parijs en zater-
dag de gehele dag op de belang-
rijke autoroutes in zuidelijke
richting een groot verkeersaan-
bod verwacht.

Er wordt zeer druk verkeer met
files verwacht op vrijwel alle
doorgaande wegen in voorname-
lijk zuidelijke richting. Aan de
belangrijke grensovergangen
met Oostenrijk zal het verkeer
met wachttijden rekening die-
nen te houden. In België ont-
staan met name problemen op de

druk worden op de wegen van en
naar de kust. Bovendien dient
het verkeer op de A2Amsterdam
richting Maastricht door werk-
zaamheden rekening te houden
met vertraging. De A2is tussen
Oudenrijn en de afslag Nieuwe-
gein-IJsselstein afgesloten tus-
sen morgenavond 23.00 en zater-

dagochtend 10.00 uur. Het ver-
keer wordt omgeleid via de A27.

In het buitenland wordt het ver-
keersbeeld bepaald door ver-
trekkend vakantieverkeer. In
West-Duitsland beginnen de va-
kanties in Baden-Württemberg.

In Nieuwenhagen op zondag 23 juli

Zuidlimburgs Federatiefeest
met zestig schutterijen
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per persoonWeekeinde: overal druk verkeer

" Arie van Kessel
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Spreekuren voor
(ex-pendelaars) tussen
Nederland en België of
Duitsland
Pendelaars, ex-pendelaars en andere belang-
hebbenden, die informatie wensen over de op
hun van toepassing zijnde regelingen betreffen-
de de sociale zekerheid en de bijzondere rege-
lingen voor grensarbeiders, kunnen elke eerste
vrijdag van de maand terecht bij de Sociale Ver-
zekeringsbank district Maastricht, Brusselse-
straat 84.

Medewerkers van het Bureau voor Belgische
Zaken te Breda en van het Bureau van Duitse
Zaken te Nijmegen zijn op die dag van 10.00 tot
14.00 uur aanwezig om u alle gewenste inlichtin-
gen te verschaffen.

Voor de behandeling van persoonlijke proble-
men dient u alle bewijsstukken en andere papie-
ren mee te brengen. Voor het spreekuur kunt u
een afspraak maken onder tel. 043-298239. Rmt
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" John McEnroe,
getekend door de strijd
waarin hij zijn
technische kwaliteiten
weer eens etaleerde.

Amerikaan in adembenemende partij voorbij Wilander

McEnroe weergaloosLimburgs Dagblad sportLONDEN - John McEnroe
blijft een monster. Monster-
achtig in zijn uitbarstingen,
maar ongekend begaafd.
Woensdag beperkte de Ameri-
kaan zich tot het etaleren van
zijn technische kwaliteiten.
Het resultaat was een adembe-
nemende, bijna vier uur du-
rende viersetter tegen Mats
Wilander: 7-6 (8-6), 3-6, 6-3, 6-4.
Opnieuw bleef de Zweed in de
kwartfinales steken.

Na anderhalve week van zeuren,
vertragen, vervelen en ontsnappen
(in de eerste ronde tegenDarren Ca-
hill zelfs met 8-6 in de vijfde set)
kreeg McEnroe eindelijk iemand te-
genover zich, die hij respecteerde
als een gelijkwaardige tegenstan-
der. John Fitzgerald, zijn laatste
slachtoffer in de psychologische
oorlogsvoering had zich er bitter
over beklaagd. „Hij is nog net geen
bedrieger, maar hij rekt wel de re-
gels zover mogelijk op. De gewone
jongens, die zonder flauwekul pro-
beren te tennissen, zijn niet gewend
aan dit soort trucs. Ik begrijp niet
dat hij in Australië en Engeland nog
steeds zoveel bescherming geniet.
Als hij straks de finale speelt zit ik
niet op de tribune."

Tegen Wilander niets van dit alles.
De Amerikaan en de Zweed zijn
oude maatjes. Een enkele keer zijn
ze samen te vinden als lid van een
groepje dat hardrockmuziek produ-
ceert en vorig jaar stonden ze zelfs
bij een liefdadigheidsvoorstellingin
Dublin tegenover elkaar in de boks-
ring. „Ik kreeg de meeste klappen,
maar gaf ook de hardste tik", aldus
de Zweed.
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tourclips
Troost voor Post
DINARD - Henk Lubberding, weg-
kapitein in de ploeg van Peter Post,
heeft de hulp van Ted Troost inge-
roepen voor een oplossing van de
problemen in deTour de France. De
chef d'équipe van panasonic beves-
tigde woensdagavond de komst van
de haptonoom op de rustdag in Di-
nard. „Lubberding heeft last van
zijn rug gekregen. Hij komt al jaren
bij Troost. Die man zou toch al naar
Frankrijk gaan, dus komt hh ge-
woon even langs."

Oponthoud
Tienvan de 22 deelnemende forma-
ties aan de Ronde van Frankrijk
hebbenwoensdag uren op het vlieg-
veld van Lille moeten wachten voor
ze naar Dinard konden vertrekken.
Een van de twee door de organisatie
gecharterde toestellen vertoonde
technische mankementen.

Radio en TV
Televisie: Nederland 3: 15.00-17.15
uurrechtstreeks verslag van de vijf-
de etappe Dinard-Rennes. BRT 2:
15.30-17.15 rechtstreeks verslag van
tijdrit.
Radio: Radio I, 14.06-17.00 uur: flit-
sen van tijdrit.

Vandaag

Na de rust- c.g. reisdag van gisteren
wordt vandaag weer gefietst. De 195
overgebleven renners krijgen tus-
sen Dinard en Rennes een indivi-
duele tijdrit over liefst 73 kilometer
voorde wielen. Na 22 km wacht een
verraderlijk klimmetje. Weer zeve-
nentwintig kilometer verder is een
bevoorradingscontrole ingericht.
De eerste renner start om 9.00 uur;
de finish van de laatste man is om
17.07 uur.

Goede start
hockeyploeg

i
_

<^j

MADISON - Het Nederlandse hoc-
keyteam deed woensdag in Madi-
son in de openingswedstrijdvan het
toernooi om de Intercontinentale
Cup wat verwacht mocht worden.
Winnen van lerland. Dat was het
enige, dat telde. Het werd op papier
een ruime zege (3-0), in werkelijk-
heid had Oranje het op het door de
hevige regenval spekgladde veld
van de Drew University knap lastig
met de stugge leren, die echter een
afmaker misten.
Aanvoerder Mare Delissen verzil-
verde twee strafballen, één voor
rust, een erna. Van 't Hek zorgde in
de slotfase voor de derde treffer.
Uitslagen groep A: Nederland-lerland 3-0
(1-0; Verenigde Staten-Zimbabwe 4-3 (0-1);
Canada-Maleisiè 3-2 (2-1).

met een weinig memorabele zege op
Dan Goldie: 7-6 (10-8), 7-6 (7-3), 6-0.
Znn tegenstander had de dag tevo-
ren een dijbeenspier verrekt en die
blessure verergderde, toen hij in de
eerste set een lage volley probeerde
te slaan.

Herhaling
Een herhaling van de Wimbledonfi-
nale van vorig jaar blijft tot de mo-
gelijkheden behoren. Stefan Ed-
berg en Boris Becker kwalificeer-
den zich voor de halve finales. De
Duitser fluitend, de Zweed met een
voor zijn doen ongekende grimmig-
heid. Stalen zenuwen en een stalen
hand waren nodig om het verweer

van Tim Mayotte te breken. Beckers
tegenstander Paul Chamberlin was
al bij voorbaat overtuigd dat hij
geenkans had en hing declown uit.
Edberg en Mayotte stonden met ge-
trokken pistolen tegenover elkaar
als schutters in een western. Het
was een van die gevechten, waarbij
niets gegeven en alles werd geno-
men. Ace tegen ace en smash tegen

toto/lotto
HAMBURG - De cijfers van de Duitse Mid-
weeklotto zijn:
Trekking A: 3 - 15 - 19 - 22 - 40 - 47. Reserve-
getal: 11. Trekking B: 5-10-23- 44 - 45 - 49.
Reservegetal: 31. Spiel 77: 1495940.

smash. De drie sets 7-6 (7-2), 7-6 (14-
-12), 6-4 vergden bijna twee en eenhalf uur.

wimbledon cijfers
LONDEN - Uitslagen kwartfinales heren-
enkelspel op Wimbledon: Lendl-Goldie 7-6
(10-8), 7-6 (7-4), 6-0; McEnroe-Wilander 7-6
(8-6), 3-6, 6-3, 6-4; Becker-Chamberlin 6-1,
6-2, 6-0; Edberg-Mayotte 7-6 (7-2), 7-6 (14-12),
6-3.
In de halve finales spelen vrijdag: Becker-
Lendl en Edberg-MCEnroe.

Dames dubbelspel, derde ronde: Savtsjen-
ko/Zvereva - Harper/White 6-2, 6-1. Kwartfi-
nales: Novotna/Sukova - Fernandez/McNei)
2-6, 6-1, 6-4; Provis/Reinach - Graf/Sabatini
7-6 (7-0), 6-4; Navratilova/Shriver - Schultz-
/Temesvari 7-5, 6-7 (5-7), 7-5.

Raas pakt
een biertje

Huckler sponsort ploeg van ex-wereldkampioen

het budget, kwam het volgende
standaard-antwoord: „Daarover
doen wij geen mededelingen."

Het is de vraag hoe het Wilander
verder zal vergaan. De Zweed pro-
beert nog steeds zijn spel te veran-
deren. Een enkele keer durft hij de
backhand zelfs met een hand te
slaan. Zon aanpassing is moeilijk
en waarschijnlijk de oorzaak dat hij
na een grandioos 1988 met drietitels
bij de grand-slamtoernooien en de
wereldtitel op zak is teruggevallen.
Als het hem echter lukt, keert hij te-
rug als een completer speler dan
Ivan Lendl ooit is geweest.
De Tsjechoslowaakse Amerikaan
bereikte woensdag de laatste vier

aanpassing

" Charly Mottet: „Ik laat
het aan de mensen over
hoe men over mij denkt."
Foto: DRIES LINSSEN.

Gesterkt door de overtuiging dat in
deTour de France er voor hem meer
in het vat zou zitten, vertrok hij in
de editie van vorig jaar met nog
meer ambities. „Evenals voor Fig-
non was de Tour ook voor mij een
grote tegenvaller. Ik was doodziek
en staakte op zestien julide strijd."

Geel
Aan de zijde van Laurent Fignon
nam Mottet drie keer aan de Ronde
van Frankrijk deel. Een vierde
plaats, twee jaar geleden, was zijn
beste eindresultaat. „Ik droeg toen
zes dagen de gele trui. Op de Mont
Ventoux nam JeffBernard de Mail-
lot Jaune van me af.

toekeerde om kopman bij RMO te
worden.
„Sinds ik de ploeg van Laurent Fig-
non verlaten heb, voel ik me veel ge-
lukkiger. De verhoudingen binnen
de RMO-ploeg zijn veel duidelijker.
Ik ben deenigekopman. Zeker voor
deTour is dat heel belangrijk", ver-
klaart hij het feit dat hij op eigen be-
nen ging staan. „Ik voelde me oud
en sterk genoeg om die rol aan te
kunnen. Eigenlijk had ik al vroeger
die keuze moeten maken."

TOURDEFRRnCE
In de pas enkele dagen oude 76e
Tour de France is de miskenning
van Charly Mottet weer duidelijk
merkbaar. Bij de media komt hij
vrijwel niet aan bod. Niettemin
moeten zijn kansen op een eventue-
le eindzege niet onderschat worden.
Vandaag al wil Mottet in het kader
van zijn tweestrijd met Fignon er in
de tijdrace tussen Dinard en Rennes
een eerste rit van de waarheid van
maken.
IJverig als altijd sprong de 26-jarige
kopman van RMO gisterenmiddag
om 16.00 uur voor de deur van hotel
Printania in Dinard op zijn racefiets
om het parcours te gaan verkennen.
„Zonder vliegreisvertraging zat de
training er nu al op", mopperde
Mottet voordat hij wegsnelde. De
schoonheid van het prachtige kust-
plaatsje aan de Golf van Saint Malo,
waarop zelfs Richard Wagner,
Winston Churchill en Jules Verne
ooit verliefd waren, viel hem amper
op. „In de Tour kom ik om te fiet-
sen; niet om van de mooie dingen te
genieten."

door

/ bennie ceulen ]
Als men Charly Mottet een beetje
kent is het eigenlijk niet zo verwon-
derlijk dat hij niet geliefd is. Hij
schuwt de publiciteit. Als hij niet
fietst leeft hij het liefst teruggetrok-
ken in de bergen rond zijn woon-
plaats in de omgeving van Greno-
ble. De zonderlinge Alpenzoon
wordt vaak als een 'montagnard' af-
geschilderd. Maar fietsen kan hij als
de allerbesten.
„Ik laat het aan de mensen over hoe
over me gedacht wordt", merkt hij
op. „Het publiek moet ook zelf we-
ten of het me als de nummer een
van de wereld wil accepteren. Voor
mij is het belangrijkste of ik aan het
einde van het seizoen nog steeds het
FICP-klassement aanvoer. Een be-
wijs, datje van februari tot oktober
de beste en regelmatigste renner
bent geweest."

DINARD - Volgens zijn eerste positie op de FlCP-
ranglijst is Charly Mottet 's werelds beste wielren-
ner. De gewoonlijk daaraan verbonden waarderingkrijgt de kleine Fransman daarentegen niet. Vooral
in eigen land keert de publieke opinie zich tegen zyn
persoontje. Mottet leeft nog steeds in de schaduwvan Laurent Fignon. Zeker wat de populariteit van
zijn vroegere kopman en leermeester betreft.

Leider wereldranglijst beschouwt zichzelf als outsider

Charly Mottet miskend talent

Van onze verslaggever

'logg p -De nieuwe naam van de
Jaar : £as voor de komende drie

ciiao ""
Uclcler' een dochtermaat-

/ Vem van Heineken. Met de pro-
per :^ van het (bijna) alcoholvrije
Mkj2 * een overeenkomst tot en met

SRp gesloten- Hoeveel geld ermee
Öoe,id is niet bekend gemaakt.

'VKr'Jgt in ieder geval meer tot
"«schikking dan de vier mil-

rlui^un SuperConfex, maar naar
Icht£ i

C niet de zeven a
mi]joen kunnen binnenhalen,

'"J had gewild.
'*n riochj as had bureau Trefpunt ver-
■*H Zlcn namens hem te oriënte-

de internationale markt.
*> de "" multin-tionals stonden niet
Sn J^' "*n april werd ik toen tot
edeHrassing °Pgebeld door een

Wjandse firma. Na twee ge-
Z1 waren we rond". In het

Z^n twee nadrukkelijke
fy>et aarden opgenomen: Jan Raas

Ploegleider zijn en hij moet
gen 5e sterksfmogelijke ploeg zor-fc&t \_ °. wü de sponsor inspraak in

lFUas
,riJden programma. De ploeg-

fïren aat volgend jaar uit twin-
K^ïe FS' hoewel er de laatste we-Hr's H Veenamen circuleren, zegt

«at alleen sprinter Wiebren
fo^'stra reeds heeft getekend. Vol-
Hfen r? a*a t

duren de onderhandelin-
,t et Vanderaerden en Winnen

Hjlk Uw.e sponsor zal waarschijn-
Ml ccneI"ge geldschieter zijn; men

ent" dominante reclame. Dat be-
" 'dio' *de overeenkomst met de

h?s di Co_sPonsor Yoko, evenmin
''len met Superconfex, niet zaln verlengd. De ploeg-Raas

Kf| °°k andere auto's.
I §ens, de persconferentie in Di-

jpe .rd niet de spraakmakende
; .'!"ng waarop de nieuwe spon-n het wielerteam had gehoopt.
Zjr achthonderd uitgenodigde
v, "sten was practisch alleen

Zrsla"ederlandse contingent Tour-
aanwezig. Verreweg

Ste stoelen bleven een beetje
!5- onbezet. De Buckler-dele-

Mard e Per sPeciaal vliegtuig naar
as gevlogen keek er eenWr Slp b«- Men had duidelijk

S dres Pons verwacht. Veel heb-
-6 r^e wegblijvers niet gemist. Op

s," este vragen, met name over

„Ik ben pas zesentwintig jaar. Dat
vergeet men weleens. Ik heb de toe-
komst dus nogvoor me. Ik ben weer
een stuk sterker geworden. Jammerdat ik twee wekenvoor de Tourstart
door angina geveld werd, waardoor
ik in het Frans kampioenschap ver-
stek moest laten gaan. Mijn voorbe-
reiding was derhalve niet optimaal.
Toch ben ik tevreden over mijn
vorm. In de tijdrit tussen Dinard en
Rennes zal blijken of ik me niet ver-
gis. Normaal gezien is zulke rit een
kolfje naar mijn hand."

Charly Mottet roept niet, dat hij de
Tour nu al gaat winnen. „Als ik bij
de eerste vier eindig, zal ik al dik te-
vreden zijn. Natuurlijk denk ik ook
stiekem aan de eindzege. Maar ik
mag niet te veel nadenken. In de
Tour moetje alleen zo snel mogelijk
fietsen en daarbij goed nadenken;
dan zie je wel waar het schip
strandt."

< Volgens Mottet is Fignon aardig op
weg naar zijn derde eindzege. „In
het hooggebergte en de tijdritten zal

hij dan stand moeten houden. Dei-
gado heeft wel veel tijd verloren,
maar nog niet de Tour. En wat denk
jevan Greg Le Mond? ledereen had
hem vergeten. Onderschat hem
niet. Hij is volgens mij ook weer een
groot kanshebber. Ik beschouw me-
zelf als een outsider, zoals Rooks,
Theunisse, Hampsten, Parra en nog
enkele coureurs. Na de tijdrit zullen
we al iets meer weten over de
krachtsverhoudingen in het Tour-
peloton."

Meijssolist
L^rn yT^K - In het avondcrite-
\t sït Waasdijk voor amateurs
KlHer

ayrnond Meijs ijzersterk. De
v kii Ult Valkenburg bereikte na

°rsrj eter de finish met een
Wong van een minuut op Bok.

Sai?URG - Het Nederlands vol-
-0 % !jm (heren) heeft de tweede
jl^lij' edstrijd tegen Frankrijk dui-
-1 10 Tnrloren: 1-3. Setstanden 9-15,fooi!" 15-12'15--s er "^."BERLIJN - Erik de Bruin
sf'jrj jJdens de Grand Prix-wed-
d- aBd y- °ost-Berlijn niet in ge-
fii^üs, Jn nationale record bij het
V-,, £erPen aan te scherpen:
jTC^ecord is 67,58 meter.
VZ vOZÏTA~ Het Nederlands mili-
k%t3balelftal heeft zijn tweede
d, %mi ln de strijd om het wereld-fcteha-p gew°"r HeikZ-aspir Guinee, woensdagavond

f re op (biJ Napels), leverde een

Charly Mottet zal nooit ophefma-
kende uitspraken bezigen. Dat deed
hij ook niet, toen hij einde vorig sei-
zoen de Système U-ploeg de rug

In het verleden heeft Charly Mottet
vaak genoeg aangetoond een door-
bijtertje te zijn. Hij slaagt er steeds
in het hoogste rendement uit zijn
mogelijkheden te halen, getuige zijn
representatieve erelijst. Maar of hij
zich nu al in drie weken Tour kan
manifesteren als de beste, moet nog
blijken.

„Dat ik aanleg voor het grote ronde-
werk heb is zeker. Toch moet ik in
de Tour nog alles bewijzen", vindt
de nummer een van de wereld. „De
Tour is en blijft wel een obsessie
voor me. Wat dat betreft laaien mijn
ambities vaak zo hoog op, dat ik in
een soort droomwereld terecht
kom. Dat maakte ik vorig jaar ook
mee voor de Ronde van Lombar-
dije. Ik wil ook deRonde van Frank-
rijk ooit winnen. Slaag ik daar niet
voor het einde van mijn loopbaan
in, dan zal ik zwaar teleurgesteld
zijn. Dat zou dan betekenen, dat ik
me in mijn kwaliteiten heb vergist."

Met een sterk naseizoen (winnaar
van de Grand Prix des Nations en
de Ronde van Lombardije en een
rush naar de tweede plaats op de
wereldranglijst) nam Mottet revan-
che voor zijn vernedering in la
Grande Boucle. Dit jaar zette de
voormalige winnaar van de Tour de
l'Avenir zijn opmars voort met on-
der meer de eindzeges in de Vier-
daagse van Duinkerken en de Dau-
phiné Libéré.

Van onze verslaggever
KERKRADE - Daags nadat hij be-
hoorlijk aangeslagenKaalheide ver-
liet, had Alfons Groenendijk alle re-
den tot lachen. Gistermiddag train-
de hij alweer bij Roda JC, nadat in
de ochtenduren alsnog overeen-
stemming bereikte over een éénjari-
ge contractverlenging. Het pro-
bleem over de autokostenvergoe-
ding werd uit de wereld geholpen,

waarna Groenendijk zijn handteke-
ning zette.
„Het probleem over de auto is recht-
gezet en ik ben tevreden. Was het
meteen gebeurd, dan waren al die
toestanden niet nodig geweest.
Maar goed, ik kan me nu weer op
het voetballen concentreren", aldus
een opgeluchte Groenendijk.
Daardoor zit Roda JC alleen nog
met de contractverlenging van Mi-

chel Haan en Sip Dijkstra in de
maag. En vooral met Haan lijkt de
zaak nogal complex te liggen. De
spits uit Nieuwenhagen kreeg gis-
termorgen voor de tweede maal een
verbeterde aanbieding voor twee
seizoenen, maar weigerde die op-
nieuw.

Michel Haan was gisteren niet voor
commentaar bereikbaar, maar zijn
vader, oud-voetballer Joep Haan,
liet weten: „Roda JC bood vandaag
(gisteren, red.) 10.000 gulden bruto
meer, maar daar moet nog eens een-
zelfde bruto-bedrag bovenop voor-
dat Michel akkoord gaat. Michel wil
per maand 3000 gulden netto ver-
dienen en dan heeft Roda nog de
goedkoopste spits van Nederland.
De club kan het draaien en keren zo-
als het wil, als dat geld niet op tafel
komt, tekent hij voor honderd pro-
cent zeker niet".

Roda JC akkoord
met Groenendijk

Haan wijst verbeterde aanbieding af
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Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.

.' Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-

"" den te komen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning.Zo komt een
gesprek vlotter op

'' gangengaanweelkaar
ook'n beetje beter bc-. grijpen. Doen we dat '

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste

": omgeving:
01808-15 31 of

-. SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht
(irrl slot Icrmi rs

cvt'U tic lijd.

Publikatie aar^eboden door
dit blad, in samenwerking met de.

- Stichting Ideële Reclame s—lE

Jaarlijksworden 40.1MH)

Nederlanders getroffen
dooreen hartinfarct en nog

" eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

In ziekenhuizen, reva-
lidatiecentraen op vele an-
dere plaatsen wordt hard

' gewerkt om dit onvoorstel-
bare aantal van 60.000
slachtoffers terug te drin-
gen.

Al ditwerk isgebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek. Het bezuinigings-
beleid van de overheid
biedt voor dat onderzoek
echter steeds minderruim-
te.L w giftzorgt er voor dat

" dit levensreddende werk
kan doorgaan.

Geef aan de collectant,, of stort uw bijdrage op gi-
ro 300 of bankrekening
70.70.70.600.. Hartelijk dank.

- LAAT UW HART SPREKEN!
\J^vrienden van dehartstichting

W\v -m\\ UtmWmW ___P_ A m\\ m.

m^é\^m\w IIPB TéTéil §/'_■ F^T^l[ ____] [ ._■# t _ri __ illlJ i* L^lH Flk_ X r4A, , m. . __^_±___^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^Ë■_--------É_--É_l BÉ■B______-_-_-------____-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~
C', s

_T^_Nr y_tf^QwSo &' "L-''-a-^-^^^T-H-B -f"-KRI f a^K.t-__o_t "f J 1 'KV

mmmW^ _JB»' ,CÏ"" -^^3B|-_S6^^^^^^?^?^HWBct! Jfjl F-J/i' t■€ l '' ''■'■' —t^t&l ! 1 —^%'^tt^V'tHW <^Mfe<^ <W t 39

/ lil 11 *_f ErilranfioEEc-ii F_fTß__ "^r"" 1 j/Lw^ P

itPr* TdePPvn«fr7ks?u"^ 1.65 0*" 2.98 Calvé

■Hm I Van de Franse grond, I \ j
.^^b^^^z ïudi vocn icivivcr noiidiivü» èéèx

l*B7er QUALITATSWEIN kA» * Wat betref,. sperziebonen heeft Edah nu al de primeur. Terwijl de Nederlandse sperzie- |> M J^B^^m\^^kW%^, \I w,itó*eP"^^a-n««wrt9o7^7<«^ 1 bonen normaa| gesproken pas eind juli in de winkel liggen. Dat wij er zo vroeg bij zijn, zit \\w J ÜP IB1!|^TS?^^^ïs^ 'm in het feit dat we onze sperziebonen zelf verbouwen. Niet in Nederland, maar in TW JU* £ P^J «F j
N^^^^' is'" ,„?, ma::^^^> Frankrijk. Onze tuinders aldaar hebben het mogelijk gemaakt datu dezeweek al kunt ge- | ’ JÊ jjf j?/ /)

Wm een reis naar Frankri'k!
at daa oor hoeft i^vi^^Hr

te doen, is een slagzin op originele wijze af te maken. Een deskundige jurybeoordeelt l^)^^^^^m^S^m&-^
Wijn van de maand: - alle inzendingen. Vraag naar het wedstrijdformulier in «^-\E-iF|U/\ Coburger rauwe ham >OO
Mosel Riesling Q.b.A. /L/Q uwEdah-filiaal- || -snijvers- |»/Q
fles 1 liter -SrTT M## # | ; _ Per 9ram

A Spaghetti 7^ ® Café Cn» MM 0 Koffiecreamer @ Ongezouten pinda's
~"~

doos 500 gram 1.25 jSgTm !__ ó .OP __pot4oo_gram -&.77 _ zak 25° 9ram I'OJ

-SRI Servetten wit ËMfi Café Cruz Cafeïnevrij Galerie chocoladerepen |_ah Knakworst
EMg Servetten Wit

fOQ vacuüm, gemalen, 7ZC -—" diverse smaken, IOC «* _ IA9
pak 50 stuks 1.89 Pak2sog9ram 0.65 5x 25 gram _1.7 D _ b"k 2°° m f«°7

ÏÖ Servetten ËMfl Café Cruz Aroma
-_**_* @ Zoute pinda's Mayonaise

g"r 1.99 g^gT"' -3.09 ~
zak 250 gram 1.65 po 500 m 1.58

m Café Cruz Mocca Dessert llfi Café Cruz Aroma @ Zoute pinda's @ Chocoladehagel puur

I "^ Sr1!^ 3.75 1- -6.09 ~
„nco," 2.49 p^o 1.89

Edah heeft steeds meer te bieden. EDAH
EDAH HEEFT 'N GRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag 's morgens van 10 tot 12 uur en 's middags van 2 tot
4 uurkunt u gratisbellen met de mensenvan onze service-afdeling. Telefoonnummer 06-0506. Prijswijzigingen tg.v. over-
heids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden. Prijzen geldig t/m zaterdag 8 juli 1989. Zolang devoorraad strekt.

'

7 \jÈ£ \W/ <"~ ■^-_^__mt\ Mmi
/ \ -MM'W^k Johan L. kreeg als gepensioneerd
" Ê_M Wk „P__l I chau,,eur een hersenbloeding. Zijn

"♦ fLate M-mwm W^ lie,s,e wens was om toch zijn weke-
Am^K^^Ê mr lijks uitje te blijven houden. Dankzij

een aanvullendebijdrage van AVO-
!______! k , '_!,. Wk i Nederland heeft hij nu een rolstoel

Va _£ÊL I waarmee hij naar zijn harmonieclub
Il **_! Hk I kan9aan-

H B| | Als wettelijke regelingen niet toe-
ft~l| LJ reikend blijken, kunnen vele gehan-

I dicapten op AVO-Nederland reke-
_^^^^^^^^^^^^!^f^^;_^3r^"^^^^^^^^^^ nen. Steun ons werk. Word lid!

Stuur mij nadere informatie Steun ons

r ■' "jjj^k *VO-Nederland
vereniging voor arbeid en welzijn voor mensen

Postcode/plaats: | met een handicap
Deze bon in gesloten envelop zenden naar AVO- I „„„. ~., . _. -r

,
/noonc oo aa r-;m cocnnn

Nederland, postbus 850, 3800 AW Amersfoort Postbus 850, 3800 AW Amersfoort. Tel. (033) 75 33 44. Giro 625000
L ; -, f — i

Lepra zal ons zeker
een zorg zijn!

Een heel jaar medicijnen voor
een leprapatiënt kost maar 60
«uiden. Reden genoeg voor u
omnu donateur van de NSL te
worden.
I Giro 50500
Bank70.70.70.929 |

I___3j_T^
mwmmmMM^M^

Nederlandse Stichting
voor Leprabestrijding

Wibautstraat 13 5,
1097 DN Amsterdam,

tel. 020-93897 3.

In DE DRUKWERKINDUSTRIE.

Ammmmmm 'M ..,_*__ I. Je gaat één dag in deweek naar B
K WP K school en jekrijgt vijf dagen r^ZT~-~J^e^=nL= M

UIU i\ «Wilt betaald.Het werk is afwisselend, "" r I,^^ u~Z Mpjl 1
zodat je je niet zultvervelen. Z^________^-BB_!L-J* Ml Ispjj

OQ tl E -Cl Bovendien werk je met de modern- If^^^^^F^SplFl ICl U ste apparatuur, aan produkten die je I I f|M
' dagelijks ziet. Je doet een hoop PT^^pS^^l ]CVT^rIM

■ | ■ vakkennis op en! je leert voor een s^ltV—JmÊïfIP K fl ITI Q l erkend en waardevol diploma. ___^É^_frJJ[\Sff \~ JjL J( / | ö//IUUIAUIHOI je toekomst is dan verzekerd. Want J^*_^|B L^/^aNTai^m/ / f^T 'het gaat goed in DE DRUKWERK- jgSjTg^jlM J^Ol j ' \V_\E / / //
Werken, leren, leuk verdienen weten, bel dan het speciale info- J



rijke merkgenoten en is niet
erg tevreden over het slechte
startnummer. „Dat komt niet
overeen met de goede klasse-
ringen diewij devoorbije jaren
in het kampioenschap behaal-
den. Gezien de enorme vloot
snellere auto'svoor ons krijgen
wij het al moeilijk genoeg om
bij de eerste twintig te finishen
en onze tweede plaats te be-
houden", reageerde Vaesrade-
naar Boesten.

SPLEEN - Unitasatleet Roger
heeft de tiende Damen-

Parkloop van Geleen gewonnen. Hij
"«voor de 10.000 meter een tijd af-

van 33 minuten en 11,4 se-nden en realiseerde op Max van*ersch (Achilles TOP) een voor-zong van 1.11,4.
jj*Wedstrijd werd gehouden op de?* tneter lange wielerbaanvan Gla-
.«brook. De opkomst was ondanks' drukkende atmosfeer vrij groot

baanwedstrijd: 175 deelne-**rs en ruim vijfhonderd toeschou-wers. Organisator Jean Willems
L^°Pt volgend jaar een mijlrace te
!J°uden met topatleten als Bob Die-> Rob Druppers en Han Kulker.

Van onze medewerker

TRIER - Indien Erwin Doctor
met de Ford Sierra Cosworth
komend weekeinde een hoge
klassering scoort in de Huns-
rückrally, wordt hij in het Ne-
derlands kampioenschap nage-
noeg onbereikbaar voor de
concurrentie. Tevens verde-
digtDoctor in Trierzijn koppo-
sitie in de West-Eurocup. Ook
John Bosch met de BMW M3
(startnummer 10), Peter van
Merksteyn met de Opel Kadett
GSI (nummer 16) en Jan van
der Marel met de Mercedes
(nummer 17) komen in actie tij-
dens de Hunsrückrally.

Van Limburgse zijde vertrekt
Henk Vossen met nummer 15

op de Martini-Lancia. Met de
Lancia hebben Vossen en navi-
gator Schoonenwolf zijn terde-
ge voorbereid om een goede
klassering te halen in Duits-
land.

De Hunsrückrally wordt
hoofdzakelijk gereden rond de
militaire garnizoensstad
Baumholder. Vrijdagmorgen
start derally om 8.00 uur en de
finish is zaterdagavond om
20.00 uur op deRathausplatz in
Trier.

GEESTEREN - In navolging van de
tennissers, atleten en voetballers
willen ook de topruiters het grote
geld zien. Het concours hippique
van Geesteren, dit jaar voor het
eerst opgesierd meteen sterk bezet-
te landenwedstrijd, heeft daartoe
het prijzengeld opgeschroefd van
85.000 naar 180.000 gulden. Dat al-
leen was niet doorslaggevend voor
de internationale topruiters om 12

Theo Knoop en Paul Boesten
verdedigen in Trier de tweede
positie in het internationaal
open Nederlands rallykam-
pioenschap onder nummer 35.
De Peugeot-equipe moet het in
Duitsland opnemen tegen tal-

AC Milan verwacht Nederlander half augustus weer op training

Ruud Gullit onder het mes
J^'ag 10.000 meter heren: 1. R. Klinge-
(AJ" (Unitas) 33.11,4; 2. M. van Wersch(ffn'Ues TOP) 34.22,8; 3. W. Thimister
(gaastricht) 34.27. Dames: 1. R. Schiens55*sel) 47.41; 2. P. Servaes (Mergelland)
lAVri 50<)0 meter heren: 1. A. Adams
|2.j?N) 16.03.7; 2. Fr. Schoonbrood (Uni-
Si.l616.3; 3. R. Sluypers (AVON) 16.25.0.
I3~m dames: 1. S. v.d. Grinten (Geleen)
3 r?-8; 2. I. Timmermans (Sittard) 15.24.1;
..""■Laumen (Sittard) 15.24.1; 1500 m jon-
-sl°s,ym 12: 1.R. Zeetsen (Urmond) 5.08; 2.
(St» nds (Unitas) 5.10; 3. B. Cornelissenl*«i) 5.29. Meisjes t/m 12: 1.S. Leurs (Ge-
C„p

n) 5-40; 2. N. den Dulh (Geleen) 6.17; 3. L.Melissen (Stem) 7.06. MILAAN -Ruud Gullit is gisteren opnieuw aan derechterknie
geopereerd. De ingreep werd uitgevoerd in de Villa Bianca-kli-
niek in Rome door Professor Perugia. De operatie werd nood-
zakelijk geacht na de arthroscopie, die professor Perugia dins-
dag in Garda uitvoerde. Daarverbleef Gullit sedert een week in
het Park Imperial Hotel. Een super-de-luxe, vijf sterren onder-
komen, gespecialiseerd in de Tao-therapie, een anti-stress be-
handeling.

Professor Perugia heeft toegegeven,dat de snelle rentree van Gullit ge-
forceerd was. De aanvaller was on-
misbaar voor AC Milan in de eind-
strijd tegen Steaua Bukarest. Daar-
om werden op 21 april uitsluitend
de losse stukjes kraakbeen uit het
gewricht verwijderd, waarna een
aangepast trainingsschema de spe-
ler klaar moest stomen voor het
duel in Barcelona.

De aanvoerder van het Nederlands
voetbalelftal had in Milaan rondge-
bazuind, dat hij met zijn gezinop va-
kantie zou gaan in de Verenigde
Staten. In werkelijkheid dook hij
onder in het Park Imperial Hotel.
Daar wilde hij zijn knie laten gene-
zen door ontspanningsoefeningen,
massages, acupunctuur, zuivere
voeding en een speciaal soort gym-
nastiek, die onderdeel uitmaken
van de Tao-therapie.

Bridgedames
overtuigen

vjJ*KU - Het Nederlands dames-
de . eert iri de eerste ronde vaninrijd om de Europese bridgetitel
Hjn Ufku een overtuigende overwin-
(2£6 op Bulgarije behaald: 131-51
ge " "3). Daarna werd België versla-
-49 .24-6. Oranje staat nu eerste met

gevolgd door Frankrijk
en Zweden (40).

de Nederlandse heren kwamen in
*esde ronde niet boven de mid-

Ijj f^aat uit. Tegen Zwitserland, een
s» !ne middenmoter in het Europe-
V_.Dri dge, werd het 78-71, 16-14 in
(^strijdpunten. Nederland be-
gjZ.de ook een overwinningop Bul-

J- —1-9.

tot 16 juli met hun beste paarden
naar Geesteren te komen.

Het evenement, in hetkader van de
internationalisering omgedoopt tot
CSIO van Twente heeft de 'O', die
staat voor de landenwedstrijd, van
Rotterdam overgenomen. In de ha-
venstad wordt half augustus de
strijd om het Europees kampioen-
schap gehouden. Daarom valt Gees-
teren deeer te beurt namens Neder-
land de wedstrijd om de Nations
Cup te houden. De rubriek maakt
deel uit van een cyclus van 21 con-
coursen, over de hele wereld. Onge-
veer halverwege voert de Verenigde
Staten het landenklassement aan,
op de voet gevolgd door Groot-Brit-
tannië en Frankrijk.
Volgend seizoen is Rotterdam ech-
ter weer gewoon Rotterdam en
Geesteren weer gewoon Geesteren.
Het Twentse hippische evenement
voelt er echter niets voor een stap
terug te doen. „Dat zullen we ook ze-
ker niet doen", is de overtuiging van
bestuurslid technische zaken, Ge-
rard Maathuis.
Hoe hij het concours, datwordt ge-
houden op de terreinen van zijn
broer, oud Nederlands kampioen en
erkend handelaar Jan Maathuis, op
niveau houdt, wilde hij nog niet ver-
klappen. „Het heeft te maken met
een internationale cyclus, waarvoor
echter de definitieve contracten nog
moeten worden getekend", was de
summiere uitleg van Gerard Maat-
huis.
Het ligt voor de hand dat Geesteren
opgenomen wordt in deze cyclus,
waarin topruiters de gelegenheid
krijgen buiten het normale circuit
van landenwedstrijden en Grand
Prix' om de financiële status enigs-
zins te verbeteren. Paul Schocke-
möhle heeft zich daar meerdere ke-
ren een voorstander van getoond,
zelfs tennismanager lon Tiriac liet
in het kader van de commercialise-
ring van de paardesport onlangs
zijn gezicht zien op het concours
van Aken.

Aan de landenwedstrijd in Geeste-
ren zullen twaalf nationale teams
deelnemen. In Rotterdam waren dat
er vorig jaar slechts acht. Met uit-
zondering van de Bondsrepubliek,
dat sterren als Schockemöhle en
Sloothaak thuislaat, zijn alle landen
met ruiters van naam vertegen-
woordigd. Op verzoek van de spon-
sor en het publiek wordt de wed-
strijd om de Nations Cup op zater-
dag (de vrijdag was tot nu toe ge-
bruikelijk) verreden. Op de afslui-
tende (zon)dag is de belangrijkste
individuele wedstrijd, de Grote
Prijs van Twente. Jos Lansink,
evenals Raymakers en Laarakkers
nagenoeg zeker van een plaats in de
landenploeg, is daarin titelverdedi-
ger.
Overigens, met ingang van vandaag
vindt gedurende vier dagen in Arn-
hem het Nederlands kampioen-
schap voor springruiters plaats.

Startschot
om half elf

" Peter Meerburg heeft de verlossen-
definish bereikt na ruim vijf uur af-zien. Foto: PETER ROOZEN

Knarren tweede

" PROFKOERS - Dirk Heirweg
toonde zich de sterkste van honder-
dachtendertig profs in Sint Niklaas,
168km in 4.04.00. Verdere uitslag: 2.
Peelen; 3. Redant; 4. D'Hondt; 5.
Van de Laer; 29. Rozendal; 30. Dor-
gelo.

LANKLAAR-DILSEN - Amateur-
wielrenner Francois Knarren uit
Stem legde in Lanklaar/Dilsen be-
slag op de tweede plaats. De wed-
strijd over 110 kilometer leverde
een overwinning op voor de Belg
Patrice Suelze.

" ZEGE PASQUINO - In de nieu-
welingenkoers van Meese (België)
eiste Eddy Pasquino uit Geleen de
eerste plaats op. De 60 km, waarvan
hij het grootste deel als eenling aan
de leiding reed, legde hij af in
1.33.00. Tweede werd Delcommune,
derde Ceulemans.

" NOOR- De negentienjarige Noor
Björn Stenersen heeft de eerste
etappe van de Ronde van Rijnland-
Palts voor amateurs gewonnen. Na
143 kilometer van Kim naar Lud-
wigshafen versloeg hij in de sprint
de Fransman Pascale Chanteor en
de Westduitser Markus Schleicher.
Stenersen nam tevens de leiding in
het algemeen klassement over van
de Cubaan Osmani Alvarez, die de
proloog had gewonnen.

STEIN - In het grindgat in
Meers/Stem wordt zondag om
10.30 uur het startschot gegeven
voor de halve triathlon van Stem.
Aan het vertrek 600 atleten, die
2l_km zwemmen, 80 km fietsen
en 20 km hardlopen binnen s'/iï
uur dienen te 'verhapstukken.
De belangrijkste gegadigden
voor de overwinning zijn Ben
van Zeist, Henri Kiens, Cees
Zonruiter en Peter Meerburg bij
de mannen en Irma Zwartkruis
en Ada van Zwieten bij de vrou-
wen. De finish van de winnaar is
omstreeks 14.15 uur in het cen-
trum van Stem. De winnaars
(mannen en vrouwen) ontvangen
een geldbedrag van 2250 gulden.

Programma: vrijdag: jeugdtriathlon 240
meter zwemmen. 10 km fietsen en 2 km
lopen (start 18.30 uur). Zaterdag: stra-
tenloop over 1500 meter, 7, 14 en 21 km
(19.00 uur), trialshow (17.00 uur) en een
bergsportbeurs (15.30 uur). Zondag:
10.30 uur start halve triathlon Stem in
Meers, 14.15 uur finish winnaar.

Van onze sportredactie

STEIN - Beulend, stampend en altoos
spiedend naar de verlossende finish re-
kende Peter Meerburg verleden jaar in
een grimas van vreselijk afzien af met de
laatste loodzware meters in de halve
triathlon van Stem. De ledematenprotes-
teerden en deden pijn, maar de uiteinde-
lijke vijfde plaats vergoedde veel. Met
een totaaltijd van 4.07.15 voltooide de
voormalige Limburgse amateurwielren-
ner het drieluik. Meerburg was de eerste
Limburger die de meet overschreed en
die 'titel' heeft hij zich dit jaar (zondag)
opnieuw ten doel gesteld. „Daarvoor
train ik elf, twaalf keer in de week. Mijn
hele seizoen is op Stem afgestemd", zegt
Meerburg strijdlustig.
De voorbereiding op de 'halve van Stem'
is door ziekte (overtraind) en drukkewerkzaamheden in de zaak enigszins in
deknoei gekomen. „Nu ben ik weer drie
weken in training. De prestaties zijn wis-
selvallig. Afgelopen weekeinde, tijdens
de kwarttriathlon in Swalmen, moest ik
nog van de fiets stappen. Ik kwam niet
meer vooruit. Ik hoop dat me die teleur-
stelling zondag bespaard blijf.
Steindenaar Peter Meerburg (28) is een
van de zeshonderd deelnemers aan de
halve triathlon in zijn woonplaats. Hij is
een exponent van een nuchter en zelfver-

zekerd atleet. Gezien de wekelijkse trai-
ningsinspanning zou hij tot de Neder-
landse (sub)top kunnen behoren. „Je
moet echter reëel blijven. Voor de top
heb ik te weinig capaciteiten. Zon Ben
van Zeist bijvoorbeeld loopt tijdens een
hele triathlon 2.40 op de marathon. Dus
na het zwemmen en na het fietsen. Dat
presteren de meeste atleten nog niet zon-
der die andere twee disciplines. Van
Zeist is bovendien goed met wielrennen.
Twee jaargeledenklopte hij mij, ex-ama-
teurwielrenner, nog met vier minuten.
Neen, de top is voor mij onbereikbaar. Ik
heb er wel mijn liefhebberij van ge-
maakt".

Vooral de ambiance rondom de triathlon
spreekt Peter Meerburg aan. „Honderd-
duizend mensen langs het parcours is
niet niks. Van zon gekkeboel krijg ik
kippevel. Bovendien zorgen al die 'zaate
hermeniekes' voor een goede sfeer. Die
miste ik wel eens bij de wielerkoersen".
Meerburg ziet in Stem vooral op tegen de
2'/_ km zwemmen en de Snijdersberg in
het fietstraject. „Je zit toch regelmatig
kapot, omdat jeconstant tegen jefysieke
grenzen aanzit. Je zou de triathlon kun-
nen vergelijken met een Ronde van Lim-
burg. Het komt er vooral op aan dat je je
krachten zo goed mogelijk verdeelt".

Net als voor het grosvan het deelnemers-
veld staat voor Meerburg het bereiken
van de finish primair. „Ik zie wel hoever
ik kom. Ik zou best graag beste Limbur-
ger willen worden, maar weet dat de con-
currentie groot is. Mocht Lucien Loyens
deelnemen, dan is die uiteraard favoriet.
Andere Limburgse kanshebbers zijn
Louis Delahaye en Ron van Es", besluit
Meerburg, die zondag om 10.30 uur met
vloeibare voeding en diverse bidons
sportdrank aan zijn martelgang begint.

1"1 '"> <*e kopgroep bij de heren: 1.
152 n 165 P; 2- Oostenrijk 154 p; 3. Polen
bP;,4- Itallë 148 P; 5. West-Duitsland 143■ N«lerland 139 p.

Gullit speelde constant met pijn in
de knie. In de tweede helft van de
wedstrijd tegen Steaua liet hij zich
na tien minuten vervangen door
Virdis. Zijn taak was volbracht, de
wedstrijd was gelopen, het stond
4-0. Na het duel kreeg hij verlof van
de leiding van AC Milan zijn knie
met rust te laten genezen.

Voor het Nederlands elftal maakte
hij een uitzondering. Hij wilde perse
aanwezig zijn bij het duel tegen Fin-
land. Weliswaar weigerde hij een
plaats in de basis, hij was slechts in-
zetbaar als pinch-hitter. Daar maak-
te bondscoach Libregts gebruik
van. Met succes, aan Gullits voorzet
en de rake kopbal van Kieft dankte
Oranje de kostbare overwinning.

biij?EN HAAG - Elly van Hulst
lat- kij haar verbetering van het
Monale record op de 5000 meter,M»ndagavond in Stockholm, lang-
vanur *e z^n ëeweest dan de aan-

'2fid 'Uk opgegeven 15 minuten en1,^6 seconden. Zij bleek 15.29,25 te
Har en gelopen, waarmee zij haartionale record van 7 mei (15.37,43)
sui rum acht seconden scherper

MBRUNSSUM - In de oude ge-
[M^tehal van Brunssum houdt
Maboogvereniging Robin Hood
r,0 "8, 9, 14, 15 en 16 juli een toer-
strZ Op vrijdag beginnen de wed-
de Jden om 20.00 uur; op zaterdag is
'0 ft(?nvanS 14.00 uur en op zondag

'u° uur.
ve SCHINNEN - De landelijke rij-
Sc,e.niging Ons Genoegen uit
1^ 'nnen organiseert zondag de
iMPioenschappen voor landelijke
wfrs van de kring Sittard. De
Op strijden beginnen om 10.00 uur
V terreinen nabij kasteel Ter-

J^^AASBRACHT - Motor Club
iltfi j racnt '73 organiseert zondag 9
tr,otde vijfde Big End Rit voor solo-
v^°ren en zijspannen. De lengte
W ° "t is 165 km en voert door
'^Sok^' en Zuid-Limburg.
'Orm iJving a f 10>00- Start tussen
VC en 12.00 uur bij clublokaal 't

'■ Havenstraat 21 Maasbracht.

- Zaalvoetbalvereni-
vö|| Flatazor uit Susteren speelt

iv seizoen onder de naam van
t
6Uwe sPonsor Beckers Tectyl.

Vft een nieuwe coach, Leon Vos,'rjZ1 de club in Michel Deckers
Ve "'es) en Mark Haimans (Bom)

nieuwe spelers aangetrokken.

Vier dagen later stond hij in Barce-
lona in de basis in de Europese be-
kerfinale tegen Steaua Bukarest.
Daarin voerden hij en Van Basten
met elk twee doelpunten (4-0) AC
Milan naar de overwinning. Op 1
mei kwam hij in Helsinki in de
tweede helft in het veld in de wed-
strijd van het Nederlands elftal te-
gen Finland. Hij stond met een gave
voorzet aan de basis van de kopbal
van Kieft die voor de marginale
overwinning (0-1) zorgde.

Kraakbeen
Op 21 april werd Gullit in Rome al
eens aan de knie geopereerd door
Perugia. De professor haalde toen
los kraakbeen weg. Twee dagen er-
voor was de speler na de rust uitge-
vallen in de thuiswedstrijd tegen
Real Madrid (5-0) in de halve finales
van het EC-toernooi voor landskam-
pioenen. Op 20 mei maakte hij in de
tweede helft zijn rentree tegen Cese-
na.

Restant

Nog geen akkoord
over transfer

Johan de Wolff

" Ruud Gullit speelde constant met pijn in de knie

Iri hetrestant van de Italiaanse com-
petitie kwam Gullit niet meer in ac-
tie. Hij deed alsof hij geen last meer
had van zijn kwetsuur, maar was
voortdurend onder behandeling
van professor Perugia. Die weiger-
de evenwel, zonder de knie te ope-
nen, een definitieve diagnose te stel-
len. Hij hield rekening met drie mo-
gelijkheden: beschadiging van de
pezen, infectie of een kleine bot-
breuk.
Perugia schreefGullit de Tao-thera-
pievoor in Garda. Daar dook de spe-
ler met zijn gezin onder. Na een
week werd er geen vooruitgang ge-
constateerd. Er bleef vocht in de
knie terugkeren. Perugia voerde
dinsdag een kijkoperatie uit en stel-
de een tweede operatie voor. Die
werd gisteren in Rome uitgevoerd.
Perugia stelt dat na de tweede in-
greep de blessure definitief tot het
verleden zal behoren. AC Milan ver-
wacht Gullit half augustus weer op
de training.

Peter Meerburg aast
op prolongatie zege

Maandag hadden beide clubs over-
leg gevoerd om de patstelling te
doorbreken. Het gesprek had geen
resultaat. Beide verenigingen hiel-
den vast aan hun standpunt. De
Wolf, die een driejarig contract bij
Feyenoord heeft getekend, had al
een arbitragezaak aanhangig ge-
maakt. Hij is van mening dat FC
Groningen hem voor een half mil-
joen gulden moet laten vertrekken.
De noordelijke club zal de uitspraak
afwachten.

GRONINGEN - FC Groningen en
Feyenoord hebben geen akkoord
bereikt over de transfer van John de
Wolf naar de Rotterdamse club. Het
bestuur van FC Groningen heeft na
beraad besloten De Wolf aan zijn
nog een jaar doorlopende verbinte-
nis te houden.

'Mijn hele seizoen is op de triathlon Stei nafgestemd'

(ADVERTENTIE)

5e jaiDO subwoofer-opiossing,
Oluziekweergave

—=^
I tuimte kost I

1 * h?1

oamo sw-2
'■■y__' Subwoofersysteem voor betere geluidsweergave! Eert boskost,

"v. desubwoofer, ergens in de kamer, en 2 kleine (slechts 20
ft^/^_f cm hoo^ bo^ °P ö® boekenplank of aan de muur gevenW^S_m u meer luisferplezier. _, _Cö4P

j*W Nu met gratis muurbeugels. cz>6PpnjS Qit&m
'"Oio- en ol hitispeciolist om demonsltatie en lower jatlW 24 MAANOEN GARANTIE-EEN VEILIG IDEE!

sport kort
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Klingestijn
snelste in
Parkloop

Hunsrückrally
scherprechter
in titelstrijd

Prijzengeld mei honderdduizend gulden verhoogd

Geesteren lonkt
naar nieuw circuit

Limburgs dagblad sport



(Je zou het niet zeggen, maar dat is iemand die
precies weet hoe je druiven in wijn kunt veranderen.]

HWat
daar gezegd werd is onbekend, maar na dit

onderhoud deed de oenoloog wat trosjes van onze
Sauvignon in een mand en ging naar binnen.

„Eindelijk erkenning", riep onze druif triomfan-
telijk „De wereld zal inzien dat."Maartoen hij het
grote lege gistvat zag, waar hij nu alleen in moest, werd
hij nog bleker dan hij al was.

„Ik geloof dat ik er toch maar van afzie",
zei Sauvignon met een dun stemmetje tegen de
oenoloog. Deze was echter onvermurwbaar.
„Mag ik voor deze ene keer dan wel mijn schilletje aan-
houden?" smeekte het druifje sidderend. Dat mocht,

want een oenoloog is tenslotte ook maar een mens.
Hij zette het vat weg en keek er niet meer naar om.

Misschien hadden wij nooit meer iets van het
druifje vernomen, als de oenoloog niet zon
proper man was geweest Want toen hij een paar we-
ken later de kelder opruimde, trof hij in een vergeten

hoek het bewuste vat aan. De oenoloog kon zijn

oenologenaard natuurlijk niet onderdrukken en nam
nieuwsgierig een slokje.

Maar dat was lekker. Die rare schilletjes hadden

|-— ■ ■■_ ■ _r voor een heerlijk bouquet gezorgd. En de afdronk
L—l WCIO vvl lO wdl tlvid IVVI ]____.C UI Uli was misschien wat anders dan anders, maar er was

hier tenslotte ook een eigenzinnig druifje in het spel-
Ver hiervandaan - ja,nog wel verder dan België - leef- de wijngaard en dan ook nog eens als ze met zn allen Hetverhaal van de nieuwe witte wijn verspreidde

de hij in een zonnige streek, Bordeaux geheten. het vat ingingen. Want zo gaat dat in Bordeaux: wijn zichalsneldoordorpen,groeikernenensteden,totzelfs
—^t*&±^~~- wordt van meerdere druivesoorten gemaakt de grootste kruidenier er van wist

Onder ons gezegd was deze druif geen

innemende verschijning. Niet groot, zeg maar gerust Op een dag stond onze Sauvignon weer eens Zo is het dus gekomen dat voor het eerst in de
klein, en een tikje bleek Andere druiven noemden hem geweldig op te scheppen. „Wat doet /"gjjggsggt TB\ geschiedenis van Bordeaux een druif zijn

ook wel smalend "het besje". En dat stak, want eigenlijk iemand met mijn verfijnde persoonlijkheid R^*> naam op het etiket kreeg-

heette hij niet minder dan Sauvignon. toch tussen dit gewone druivenvolk? I| En als u die frisse, droge Bordeaux

Deze deftige naam had hem waarschijnlijk ook Ik ben vast voor iets groters bestemd." Ij Sauvignon proeft, zult u het beslist met

zo verwaand gemaakt De hele dag door moesten zijn Nu werd het de andere druiven toch wer- lïfc ons eens zijn dat zo af en toe brutaal zijn

collega's horen hoe bijzonder hij wel niet was. Eerst in keiijk te veel en zij riepen de oenoloog. SS_7 helemaal geen kwaad kan.
Bordeaux Sauvignon 1988, fles 0.75 liter E Qg*

Om de komst van onze nieuwe Bordeaux te vieren, Schweppesdrinks, ~l*lSi~3 Z fj* Tissue toiletpapier, CQQ Potchrysant, e*
hebben we maar liefst 14andereWijnen in de aanbieding, diverse soorten, -. --g ■ ".UflP NIEUW van ons huismerk: Si! pak 12 rollen M® O.W diverse kleuren, ®® 2 stuks J.

1 b fles 1 liter @© Nü I.UW SSJ Sladressing, B&BShampoo, @®©© Z _ Z ~.
Sélection Clémence, <ir\ Graacher Himmelreich of Nier- Slal uw slag met hetSchweppes SpkgJ yoghurt, knoflook, naturel©®®© -1 £Q diverse soorten, AQ(\ wXTdeANeman^Numefoa-wit, 3 flessen a 0.75 liter lUr steiner Gutes Domtal, golfspel Izie verpakking). Ï^KISL of vinaigrette, ©©© fles 450 ml I.o^ 3 flacons a 300 ml J^zr4.^U "akk^
Moselblümchen, Klüsserather fles 0.75 liter ©©© A&rO.ïyD Eénkops vruchtenthee, *^^P M^^v dagen, 12 recepten voor zomerse
Sankt Michael of Zeiler Niersteiner Spiegelberg KÜ ananas, citroen of * o*^f^^^Z^TVlfj_. salades en 10 vragen over alcohol.
Graftschaft, -Ifk Spatlese, fr QC nieuw: mango, 20 zakjes 1 or_ Haust Party extra's, krokant Verduyn fruitcocktail, 17Q n „. ,

A „„,■„, —
3 flessen a 0.75 liter®©®® lUr fles 0.75 liter ®s®&Ko.^o a 1.5 gram <*stor ±Sff\..3Ó toast of snackcups, IOQ zak 250 gram V& LJ\V IV^^SSSS^^
{$t Bordeaux blanc, OOC Beamonte, een Spaanse, j^PuL >v

Win feestkleding®©© Nu ±.o*7 fö Geslagen room, O/IQ cadoio -7rumrDroi ut waar kleine cijfertjes bij staan.Die artikelen
ffl fles 075 liter AS*0.*7O droge witte wijn, /l —r- Mp^'W fiT t.w.v. f 1.000- l_Ubus24oml A&ST 3f+3 oAKKIb ZUIVIbKr-KUI I. kuntgalleen kopen in AH winkels waaréén

_. (ia. me iitn Jn^ c ac- IX. /^ WSm%-y' Ulwm.k - _"
__ van die ci|fers op de deur staat.fft Blanc de Blanes, g Qr- fles 0.75 liter®®®© *+./U W^fi ëJ ó> Augurken B Pampers diverse OC QK Zoete kersen, 9QQ Reclameprijzen geiden van donderdag .

SD fles 1 liter AS^O.yD Muscadet Marquis de La W W ?t?" WSSïiur 1 *\r\ soorten, draagpak -CKJ.VU 500gram C.jrs 6 t/m zaterdag 8 juli a.s Bj
Hautière, /1 r_C

, citroen, i^l 29 Bestel nu een GRATIS badlaken Granny Smith, OQQ " zolang de voorraad strekt JJ<^Anjoublanc,^QC f|es 0.75 liter J^4.95 kersen mandarijn, passie of pot6Bogram L.CW mef'Nijntje"- opdruk. zaklK 3.99 ah service m(-"O6-0305.M$Lg/jl£J fles 1 liter chateau Belingard TZ^^^l89 fft Uit de diepvries: Persil groen, Persil vloeibaar of Broccoli, QQ V XmImMASchweigenerGuttenberg,/!-7c blanc sec, r-QC d«&dU] -..v/**» sL'Zeeschnitzels graatvrij, navulling pak 2 kilo QQQ 500 gram \y^ ___k-».0-—1 \*kwÊr
fles 0.75 liter ®®®545HJD fles 0.75 liter®®®® &S5D.uZ) Uit de bedieningsafdeling: 4 stuks, 400 gram OQQ of flacon 1.5 liter Z7.Z7*/ WÊMfVarkensrollade, pOQ ®m>® 2&3C.*ö\y Nuf 2.50 retour via bank of giro.* Biefstuk O/IQ

9'^ \
fftPunljes, 1/in >=^r 12?gFam.

llJ

®®® >S^Ouvvehand rolmopsen, Robijn fleur en fijn, ARQ 10°gram ®®®@ -*& -Q& H V /SD zak 8 stuks J^LOÜ >fey 90 licht- fft Gegr. Ide casselemb IpSS^ pot 2 stukso1C Paklkil°" M&'+.JZt Stroganoff gehakt n- - Amm.A-mmmXMsÈ** belegen kaas, *** 2*>Z.±D Robijn wasverzachter g ° 1_^8.99
ffis!_?SSBl39 "^-P%acSanAmQn Mild koffie De Jager Hollandse nieuwe, E?.5liter» Kipfi.et, ! I f IB*ls ter «WW? l-O* ve^^|Q Ons^Xma^vacuüm *

vacuüm verpakt, O/IQ "Win éénvan de 30 super- ffl 100 g -i^qq %Jt
Go Tan borrel kroepoek Daelmans appelbroodjes, verpakt, 4 pakken Q/19 2stuks ®s© Nu telefoons t.w.v. f 750,- kilo ®®©©ié^fjJ_q.yU T^-theiin'

Nü1.39 a6
gr% ,^1.35 fhsa?egn:a3mbetaien^y^ 'sLands grootstekruidenier blijftop dekleintjes letten. JST -L>
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