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Steunfraudevanuit gevangenis in Snanje
Maastricht - Een36-jarige Maastrichte-
naar is er in geslaagd
gedurende zijn opslui-ting voor een jaar in een
Spaanse gevangenis

van de Sociale Dienst
van zijn vaderstad een
bedrag van 20.000 gul-
den aan sociale uitke-
ringen op te strijken.
De man was in Spanje

een jaar achter de tra-
lies opgeborgen wegens
handel in verdovende
middelen. Bij een on-
derzoek van de sociale
recherche kwam cle

steunfraude aan het
licht. Tegen de man is
proces-verbaal opge-
maakt wegens het ple-
gen van valsheid in ge-
schrifte.

Beperkt behoud en ook reductie raketten
voor korte afstand bespreekbaar'

Gorbatsjov Komt met
nieuw wapenvoorstel
: Van onze correspondent

d RAATSBURG -De Sovjetunie verzet zich niet langer tegen
kn f

AVO"wens om een beperkt aantal kernwapens voor de
denfafstand in Europa te behouden. Wel willen de Sovjets on-rnandelen over de vraag hoeveel kernwapens nodig zijn°r een 'minimale afschrikking', zoals de NAVO dat noemt.

lei- £ kt uit de rede die Sovjet-lei-
j, r Gorbatsjov gisteren in Straats-derJ nield voor de Assemblee vanL- aad van Europa. Experts van de

(de VS, Frankrijk, En-'and en de Sovjetunie) zoudenL £ten afspreken boven welk aan-
va kernwapens niet langer sprake isn defensieve bedoelingen.

onderhandeld en lijkt een akkoord
mogelijk.

Gorbatsjov zei ook dat de Sovjet-
unie onmiddellijk eenzijdig haar
aantal kernwapens voor de korte af-
stand in Europa zal verminderen,
zodra met de NAVO onderhandelin-
gen over vermindering van al die
wapens beginnen. De NAVO kiest
echter voor de omgekeerde weg.
President Bush van de VS liet zich
gisteren al in een eerste reactie in
die zin uit.

Op de NAVO-top van eind mei heb-
ben deregeringsleiders gesteld pas
bereid te zijn tot onderhandelingen
over de korte-afstandswapens, als
de Sovjets eerst eenzijdig hun enor-
me overwicht aan korte-afstands-
wapens (zesmaal zoveel) eenzijdig
verminderen.

degens westerse diplomaten is dit
k eerste keer dat de Sovjetunie er-
ta,nt dat de NAVO een beperkt aan-
leg ernwapens nodig heeft. Tot nog
dj wüde Moskou alleen een volle-
Eet? denuclearisatie van Europa.. ovn ideaal dat volgens Gorbatsjov
,^erigens nog steeds rond de eeuw-
jjßeling bereikt zou moeten zijn.
k\,Westen vindt een minimaal aan-
stop rnwa Pens in Eur°Pa nodig als
de * achter de deur, ook als eenmaal
£ conventionele bewapening in
dj r°Pa_sterk is verminderd. Over
w. niet-nucleaire bewapeningrot sinds begin dit jaar in Wenen

"De Sovjetrussische leider
Michaïl Gorbatsjov en zijn
vrouw Raisa bezochten gis-
teren aan het eind van hun
driedaags bezoek aan
Frankrijk Straatsburg.
Daar werden zij op de lucht-
haven hartelijk begroet
door tweekinderen in Elzas-
ser klederdracht. In Straats-
burg hield Gorbatsjov een
rede voor de Assemblee van
de Raad van Europa.

het weer

0jk °PISCH
■w Vandaag blijft het in Lim-
tj & Puffen geblazen. De mid-
-3j «temperatuur loopt op tot
tt £.ra<len, hetgeen weer een
Sd S<?he dag betekent- 's Och-
"ha? s.*s er weinig bewolking,
sta j*r 'o de middagontstaan erUit?e,Wo,ken> die later zullen
Cr»«ien tot regen- of on-
end Komend week-
hUj

e kan er nog een enkele
",»tiiVallen met m'ddagtempe-
Vqo en van rond 24 graden,
'te» actue'e informatie be-kn„l ende het weer in Limburg
00k i

bel,en: 06-91122346
de rest van Nederland

Uw ,' net een tropische dag,
\ve at*r kans op regen en on-

Mensenrechten
Gorbatsjov, die de 177 parlementa-
riërs uit de 23 landen van de Raad
van Europa toesprak aan het slot
van zijn driedaagse bezoek aan
Frankrijk, hield een pleidooi voor
handhaving van de mensenrechten.
Hij pleitte voor een vergelijking vande bestaande wetten dieop mensen-
rechten betrekking hebben.

Gorbatsjov zette uitgebreid zijn
ideeën over het 'gemeenschappelijk
Europese huis' uiteen. Daarin zou-
den de landen van Oost- en West-
Europa nauwer moeten gaan sa-
menwerken. De Sovjetunie wil dan
ook meedoen aan projekten op het
gebied van milieu, cultuur, onder-
wijs en omroep.

Janos Kadar
overleden
Van de redactie buitenland

BOEDAPEST - De vroegere
Hongaarse partijleider Janos
Kadar is gisteren op 77-jarige
leeftijd overleden. Kadar werd
maandag jongstleden met
longontsteking en problemen
met de ademhaling en de
bloedsomloop in het zieken-
huis opgenomen.

Kadar koos in 1956 de zijde van de
Russische invallers, maar won na-
dien veel respect door van Honga-
rije de meest open en liberale staat
in het Oostblok te maken.

Door zijn weigering de hervormin-
gen door te zetten en de toenemen-
de politieke problemen werd zijn
positie gedurende de jaren tachtig
wankel.

Ironisch genoeg viel het overlijden
van Kadar op de dag dat het Hon-
gaarse hooggerechtshof ex-premier
Imre Nagy politiek in ere herstelde.

Nagy, de leider van de Hongaarse
opstand, werd onder Kadar na een
showproces in 1958 terechtgesteld.

# Zie ook poging 3

PvdA: kinderopvang
is taak van overheid

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - De overheid
moet zórgen voor voldoende
en betaalbare kinderopvang.
Als werkgever moet de over-
heid daarbij het goede voor-

beeld geven aan het bedrijfsle-
ven. Het PvdA-congres in Den
Haag heeft dat gisteravond, te-
gen de zin van het partijbe-
stuur, in het verkiezingspro-
gramma vastgelegd.

Het PvdA-bestuur vond dat niet al
leen de overheid, maar ook werkge
vers en werknemers verantwoorde
lijk zijn voor voldoende crèches.

De wijziging dat kinderopvang een
'basisvoorziening' is, is de enige be-
langrijke verandering diehet PvdA-
congres gisteren aanbracht.
De PvdA-achterban sprak wel uit
dat invoering van een 35-urige
werkweek een 'aanloop' is naar een
32-urige werkweek.
De milieu-voorstellen in het PvdA-
programma werden op enkele on-
derdelen door het congres aange-
scherpt. De sociaal-democratenher-
halen hun afwijzing van de maxi-
mumsnelheid van 120kilometer per
uur.

" Zie verder pagina 3

Sovjet-piloot biedt zijn excuses aan
MOSKOU - „Als ik geweten had
dat imjn vlucht de tragische
dood van een jonge Belg tot ge-
volg zou hebben, dan had ik het
vliegtuig nooit verlaten". Dit
heeft volgens het officiële Sov-
jet-persbureau TASS gisteren de
Sovjetrussische piloot Nikolaj
Skoerigin verklaard.

Skoerigin verliet op 4 juli boven
Pools grondgebied met de
schietstoel zijn MiG-23, die een
motorstoring vertoonde. Het toe-
stel vloog onbemand door en
stortte neer op een woonhuis in

het Belgische plaatsje Bellegem
Daarbij kwam een 19-jarige in
woner om het leven.
De piloot heeft een condoleance-
brief gestuurd aan de familie van
de overleden Belg. De familie
kreeg woensdagavond nog een
bezoek van een afgevaardigde
van de Russische ambassade in
Brussel.
De piloot zegt dat hij zijn toestel
richting zee had gekoerst alvo-
rens zich in veiligheid te stellen
met de schietstoel. Hijzelf be-
landde in een-boom en raakte ge-
wond aan een hand.

Volgens de Sovjet-luchtmacht-
autoriteiten heeft de piloot zijn
instructies juist uitgevoerd. Zij
willen echter hun conclusies uit-
stellen totdat het onderzoek naar
de oorzaak en toedracht van het
vliegongeluk is afgerond.
De Russische autoriteiten dach-
ten aanvankelijk dat de MiG zon-
der schade te veroorzaken, in zee
was gestort. Kranten in de Sov-
jetuniehadden veel kritiek op de
gang van zaken.

" Zie ook pagina 3

Taxichauffeur
doodgeschoten

op De Kissel
in Heerlen

Van onze verslaggever
HEERLEN - Bij een schiet-
partij of overval op het indu-
strieterrein De Kissel in Heer-
len is gisteravond om tien over
half elf een man doodgescho-
ten. Vermoedelijk is het
slachtoffer een Duitse taxi-chauffeur, die in zijn BMW
met twee schoten uit een pi-
stool of revolver is vermoord.
De politie wilde datechter niet
bevestigen.

De dader was vannacht nog voort-vluchtig. De politie heeft haar on-
derzoek gericht op een gewapende
man in een Opel.

Maar ook werden taxichauffeurs in
de Oostelijke Mijnstreek via hun
mobilifoon gewaarschuwd voor-zichtig te zijn bij het oppikken van
klanten.

t

De politie sloot gisteravond na deschietpartij het gebied rond de Kis-
sel en de Vossekuilflats hermetisch
af. Een woordvoerder liet weten dat
de toedracht of het motief van de
moord niet bekend is.
Getuigen, woonachtig in de nabijge-
legen flats, wisten ook niet meer tevertellen dan dat ze meerdere scho-
ten hadden gehoord op het verlaten
industrieterrein, ongeveer tweehon-
derd meter achter de Vossekuilflats.

vandaag
# Zomersene,

zweefvliegen in
Schinveld
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Man en kind
komen om bij
het zwemmen

Van onze verslaggever

HEERLEN/GELEEN - Een vijfja-
rig jongetje uit de Duitse plaatsje
Übach-Palenberg is gistermiddag
om drie uur verdronken in de zand-
groeve Sigrano te Heerlen.
Een paar uur later kwam in het bui-
tenbad van het sport en recreatie-
centrum Glanerbrook in Geleen een
21-jarige man uit die plaats door
verdrinking om het leven.
Het jongetje uit Übach-Palenberg
was met zijn ouders voor het eers-t
op bezoek bij de gevaarlijke v
plas in Palemig. De precieze oor
zaak van de verdrinkingsdood van
de man uit Geleen kon gisteravond
nog niet worden vastgesteld.

" Zie verder pagina 13

Proefmei homeopathisch middel tegen verzuring

Nederlands loofbos
ziekste van Europa

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De loofbossen in Ne-
derland zijn er in vergelijking met
die in 25 Europese landen het ergst
aan toe. Dat blijkt uit een onderzoek
van de Economische Commissie
voor Europa, een onderdeel van de
Verenigde Naties. Deze commissie
heeft voor het eerst landen in West-
en Oost-Europa met elkaar vergele-
ken voor wat betreft de stand van de
loofbomen. Volgens gegevens van
de commissie is bijna 30 procent

van onze loofbossen door verzuring
aangetast.

Bij een onderzoek naar naaldbo-
men, dat twee jaar geleden werd ge-houden, kwam Nederland er ook al
het slechtst af. Die situatie is vol-
gens de Economische Commissie
voor Europa iets verbeterd, maar
zorgelijk is nu vooral de toestand
van de eik. Van de oudere eikebo-
men is nog maar dertien procent on-
aangetast.
Over het geheel genomen zijn de
bossen in Portugal, Oostenrijk en
Litauen er het best aan toe. Het
ziekst zijn de bossen in Tsjechoslo-
wakije en Groot-Brittannië, gevolgd
door Nederland en Polen.
Op een landgoed bij Elspeet is het
Louis Bolk Instituut voor antropo-l
sofie en natuurwetenschap inmid-1dels bezig een proef te nemen met
het homeopathische geneesmiddel
biplantol om de zuurgraad van de
bodem te bestrijden.
Het middel, bestaande uit oplossin-
gen van mineralen, sporenelemen-
ten en een ontgiftigende' stof, zou
overigens alleen helpen bij bomen
die een vitaliteitsprobleem hebben.
Voor doodzieke bomen is het al telaat. Naast genezing is het middel
ook gericht op het wegnemen van
de ziekteoorzaak, die vooral het ge.
volg is van milieuvervuiling.
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Lepra zalons zeker
eenzorgzijn!

Wist u dateen heel jaarmedicijnen voor een lepra-
patiënt maar 60 guldenkost!? Geen geldals jebedenktwatlepra teweeg kan brengen, als die medicijnen nietop rijd
gegeven kunnen worden. Blindheid kan het gevolg zijn,
zoals bij deoma die haar kleinkind nog nooitheeftgezien.

Meer dan 10 miljoen mensen lijden nog aan lepra.
Voor één leprapatiënt kunt u een heel jaar de zorg op u
nemen. Geefu opvoor 60 gulden per jaaralsdonateurvan
de NSL.

| Giro 50500 Bank 70.70.70.929 [

Nederlandse Stichting voorLeprabestrijding
Witbautstraat 135, 1097 DN Amsterdam, tel. 020-9389731 .
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KLIJN - HEERLE^^|^sïl%^
TEL 045-220055



Gezelschap
Aan het begin van de jaren zestig
verliet Basilio het balletgezelschap
van dansmeester Antonio. Hij for-
meerde met nog twee dansers een
trio dat veel succes had: Basilio,
Emilia Real en Paco Romero.
Slechts één jaar waren ze bijeen,
daarna ging ieder zijn eigen weg.

In 1963richtte Basilio in Madrid zijn
eigen gezelschap 'Basilio y sus dan-
zas de Espana' op, waarmee hij tal-
loze toemees maakte door Noord-
en Zuid-Amerika en Europa. De
groep bestond uit veertien mannen
en vrouwen. Ze vormden een hecht
team. „We dansten voor verschillen-
de presidenten, we waren 'top'-ar-
tiesten. In Panama traden we per
dag in drie theaters op. TV-shows
werden opgenomen. Ik mag wel
zeggen dat we trots waren op ons
succes. Ik heb veertien gezinnen on-
derhouden. En ondanks het feit dat
er een groot verloop was binnen de
groep, heeft deze stand gehouden
tot 1974."

In dat jaar kwam Basilio naar Ne-
derland en opende in Utrecht een
Balletstudio. Ook werd hij gevraagd
als docent 'Spaanse dans' aan het
Brabants Conservatorium te Til-
burg en startte hij onder auspiciën
van de Spaanse Ambassade met het

geven van les aan de 'Casa de Espa-
na', een Spaans Cultureel Centrum
te Utrecht. Kinderen van Spaanse
migranten konden hier bij hem te-
recht. Na vijf jaar werd echter de
subsidie-kraa*1 vanuit Spanje dicht

gedraaid en moest hij stoppen.

Basilio zit inmiddels al zon veertig
jaar in het dansvak. Hij kent het
klappen van de zweep als geen an-
der. „Wat de meeste mensen hier in

Nederland over de flamenco weten
is wat ze hebben gezien aan de
Spaanse kust. Maar dat is door-
gaans alleen de commerciële fla-
menco.
Wat wij in het theater brengen
houdt veel meer in. Choreografisch
gezien ligt alles vast. En dat kun je
van de flamenco aan de Spaanse
stranden niet zeggen."

De Spaanse dans is onder te verde-
len in vier fasen: de Flamenco, de
Spaanse dans, de regionale dans
(volksdans) en de Escuola Bolera
(een dans uit de achttiendeeeuw, op
balletschoenen).
De Flamenco is van origine een
kunstuiting van zigeuners. Er werd
alléén gezongen. Daar kwamen later
de gitaar en de dans bij. Omdat in
Nederland maar zo weinig bekend
is over de Spaanse dans heeft Basi-
lio samen met zijn vriend Wim Wil-
lers een boek geschreven. Februari
van dit jaar werd het uitgegeven.
Voor de vertaling zorgde Maya
Hoogveld. Met zn drieën hebben ze
ongeveer vijfjaar aan het boek ge-
werkt. Het eerste exemplaar reikte
Basilio uit aan Pia Beek.
In 1984 kreeg hij een Spaanse Ko-
ninklijke onderscheiding, als waar-
dering voor zijn grote inzet voor de
Spaanse cultuur en de verspreiding
van de Spaanse dans in het bijzon-
der.

" Basilio Munoz Mora: „Dansen is en blijft mijn lust en mijn
leven".

Wereldomroep
filmt in Eys

kampioenschap
zakkendragen

EYS - Een televisieploeg van
deWereldomroep in Hilversum
maakt aanstaande zondagmid-
dagin Eys opnamen van deNe-
derlandse kampioenschappen
zakken dragen, 's Middags om
twee uurkomen - in vijf catego-
rieën - zeventig deelnemers aan
de start. De beelden zullen wor-
den aangeboden aan diverse
buitenlandse tv-stations waar-
mee de Wereldomroep samen-
werkt.

Deze winter tv-presentator van nieuw middagprogramma

Fréquinweg bij
KRO -Brandpunt

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Verslaggever Willi-
brord Fréquin vertrekt bij de KRO-
actualiteitenrubriek Brandpunt en
gaat voor deze omroep twee docu-
mentaires over de eenwording van
Europa maken. Oók gaat hij voor de
KRO samen met de presentatrice
Mieke Lamers 35 afleveringen van
een nieuw 'Brandpuntachtig' mid-
dagprogramma presenteren. „Er
wordt beslist niet in gekookt of
planten geschikt, en het lijkt dus ab-
soluut niet op AVRO's Service Sa-
lon", zegt Fréquin, die eerder dit
jaar meewerkte aan een omstreden
reportage over de vermeende han-
del in mensenhoofden en de pro-
duktie en verkoop van de chemi-
sche drug XTC. Beide reportages
bleken later gedeeltelijk in scène
gezet. De verslaggever is daarna eni-

ge tijd met ziekteverlof geweest

„Ik ben weer met meer dan open ar-
men bij de KRO ontvangen," luidt
de eerste reactie van Willibrord Fré-
quin op het nieuwe middagpro-
gramma. „Ik mocht kiezen: door-
gaan bij Brandpunt of iets anders,
zoals dit programma. Met die Tour-
kwis van vorig jaarkwam ik al met
een'half been buiten Brandpunt te
staan. Dat was ook de bedoeling. Na
zo veel jaarwilde ik langzamerhand
wel een andere richting op, en die
mogelijkheid doet zich nu voor. Ik
moet nog definitief beslissen, en
mijn vaste adviseurs eerst raadple-
gen, want afscheid nemen van
Brandpunt is ook niet zomaar iets,"
aldus Fréquin.
De problemen rond de reportages
over XTC en de mensenhoofden
hebben debesluitvorming versneld.

Tijdens zijn gedwongen afwezig-
heid heeft Fréquin aanvankelijk ste-
vig moeten onderhandelen over zijn

positie. Toen het complete team van
Brandpunt, onder aanvoering van
Ton Verlind, echter achter hem
bleef staan, en een nader onderzoek
bovendien uitwees, dat Fréquin al-
leen in het XTC-bericht enkele fou-
ten van geringe omvang had ge-
maakt, werd gewerktaan een snelle
terugkeer.

" Willibrord Fréquin: Jk
mocht kiezen, doorgaan of iets
anders".

recept
Aubergine met
gember en sesamzaad
Gember wordt in de Chinese keu-
ken heel veel verwerkt. Langzamer-
hand wordt deze grondstof zowel
vers alsook geconserveerd in Euro-
pese gerechten toegepast.
Benodigdheden: 900 g aubergine, V2
kopje sesamzaad, 4 groente len-
teuitjes dun gesneden, 1 el geraspte
verse gemberwortel, Vi tl zout, 3 el

lichte sesamolie, 1 dessertlepel li
mesap (sap van een groene citroen)

Schil de aubergine en snij ze in
blokjes. Schep de blokjes in een pan
met gezouten kokend water en
kook ze in 3-4 minuten beetgaar.
Laat ze daarna goed uitlekken en
dep ze droog. Spreid het sesamzaad
uit op een bakplaat afgedekt met
aluminiumfolie en met de dpffe
kant van de folie naar boven. Roos-
ter het sesamzaad op 175°C- stand 3

- lichtbruin. Maal ze daarna in blen-
der tot pasta en meng ze met de ge-
sneden lenteuitjes, de gember en
zout. Fruit blokjes aubergine in hete
sesamolie op hoog vuur. Voeg het
sesammengsel toe en fruit nog 2-3
minuten door tot het geheel goed op
temperatuur is. Roer er naar smaak
het limesap door en dien op als
warm of koud voorgerecht of als
groente.

hub meijer

show

Spaanse danser Basilio Munoz Mora werkte met Josephine Baker

'Les geven in Maastricht,
het lijkt me geweldig'

GEVERIK - Basilio Muhoz Mora. Hij was acht jaar toen hij
voor de eerste keer in aanraking kwam met de theater- en film-
wereld. Noodgedwongen nog wel, want zijn vader zat in de ge-
vangenis en zijn moeder werkte zestien uur per dag voor een
schamel loon. Basilio ging daarom ijsjes verkopen in biosco-
pen en in het Theater te Madrid. Later werkte hij als bood-
schappenjongen bij de Spaanse radio in Madrid. Ondanks alle
ellende die het gezin meemaakte kunnen Basilio en zijn twee
zussen terugblikken op een fijne jeugd. De familie Munoz is en
blijft een hecht gezin. „Ik bezoek tijdens de schoolvakanties al-
tijd even mijn vaderland. Per slot van rekening ligt daar toch
de basis van mijn hele leven," aldus de man die een ware am-
bassadeur blijkt van de flamenco en de Spaanse dans.

Dansen moet je toch wel in het
Dloed zitten. Basilio was twaalf toen
iij de eerste privélessen kreeg.
[Vee jaar later stond hij - mét een
;ontract - in de bekende nachtclub
Puerto Del Sol' op de planken,
■/anaf dat moment werd de flamen-
:o en de Spaanse dans voor Basilio
;ijn lust en zijn leven. Hij werkte sa-
nen met wereldsterren als Josephi-
ie Baker, Carmen Macarena en
Vlarlène Dietrich om er maar een
oaar te noemen.

Ma één jaarParijs ging Basilio terug
laar Madrid om zich daar aan te
sluiten bij het Balletgezelschap van
\ntonio Ruiz, dé inmiddels zeven-
:ig jarige danser van Spanje die in
ie volksmond een 'verschrikkelijke
dictator' wordt genoemd. Ook de
"classiek geschoolde Russische bal-
etmeesteres Ana Ivanova was ver-
Donden aan dit Ballet dat later
Spaans Nationaal Ballet zou gaan
leten. Basilio: „Ondanks de zware
:ijd, keihard werken en een loon van
drie gulden vijftig per dag, ben ik
dankbaar dat ik deze kans heb ge-
-cregen. Bij Antonio leerde ik het
dansen pas écht. Antonio was als ar-
rest uniek, maar als mens was hij
slecht. Ik kan me nog goed herinne-
-en dat hij straffen uitdeelde als je
liet naar zijn 'pijpen danste. Van de
drie gulden en vijftigcent bleefnau-
welijks iets over. Eén klein foutje en
;en gedeelte van het 'salaris' werd
ngehouden. Ik werd opgeleid tot
solo-danser. Voor mijn hele artistie-

ke loopbaan was ik van deze tienja-
rige dansopleiding afhankelijk," al-
dus Basilio.

Maastricht
In september gaat Basilio Spaanse
danslessen geven aan het Balletcen-
trum Maastricht. „Het is voor mij
een grote uitdaging om in Limburg
te werken. Per slot van rekening
ontdek je daar bij de mensen - veel
meer dan elders - dat temperament
dat de zuiderling heeft. En nog iets:
denk niet dat ik een soort aerobic-
les geef voor mensen die willen af-
vallen. Neen, het worden lessen van
ongekende intensiteit," aldus de
man die zich met hart en ziel wijdt
aan de wonderbaarlijke wereld van
de Spaanse dans.

Monique corten

Zwijgzaamheid
Mededelingen naar buiten toe ble-
ven uit, want de KRO en Fréquin
waren een periode van zwijgzaam-
heid overeengekomen. Die wordt
nu, met het nieuwe middagpro-
gramma in zicht, doorbroken. Fré-
quin: „Het wordt een journalistiek
programma, in opzet bedacht door
Gerard Hulshof. We gaan daarin het
nieuws volgen, een beetje Brand-
puntachtig. Actualiteiten en gezel-
lig, die twee ingrediënten. Dus niet
alleen Lubbers en Nijpels, maar ook
bijvoorbeeld een mevrouw met
krukken, die een dief heeft ver-
jaagd".

De KRO wilde voorafgaande aan
een laatste onderhoud met Fréquin,
dat gisteren plaatsvond, nog geen
uitspraak over het winterprogram-
ma doen. „Willibrord is door de art-
sen genezen verklaard en is weer
aan het werk gegaan," aldus een
woordvoerster.

Freek niet op
oudjaar bij VPRO

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Cabaretier Freek
de Jonge maakt geen Oudjaarssho*
voor de VPRO. In plaats daarvan za'
hij vermoedelijk voor het commef'
ciële tv-station Veronique een pi*
gramma maken dat op 31 decemb»
wordt uitgezonden.
De VPRO is niet echt verras^
„Freek zag bij ons een show toch »
niet zitten omdat Gaaikema en W1
't Hek gelijktijdig op de andere v»
versumse netten te zien zijn".

Concert op Terschelling gaat anders niet door

Normaal zoekt zelf
politie-agenten

Van onze showpagina-redactie
TERSCHELLING - De popgroep
Normaal zoekt in de Achterhoek
tien agenten, die volgende week
woensdag op Terschelling bijstand
kunnen verlenen aan de rijkspolitie
op dat eiland. Omdat daar op de be-
wuste avond slechts vier geünifor-
meerden aanwezig zijn, heeft burge-
meester Cootje van Beukering-Dijk
van Terschelling gemeend het con-
cert te moeten verbieden.

Teneinde het optreden te redden en
een schadepost van 15.000 gulden te
voorkomen, wil manager Martin
Jansen nu zelfvoor begeleiding zor-
gen. „Ik kan beter tien enthousiaste
agenten huren, dan een concert la-
ten vallen. Dat laatste kost me veel
meer geld". De burgemeester van
Terschellingvreest een ernstigever-
storing van de openbare orde, tij-
dens en na het optreden in de lokali-
teit Dellewal. Na advies van groeps-
commandant Hoogstra besloot ze
dan ook ter elfder ure geen vergun-
ning te verlenen.

Terschelling vindt een show van
Normaal niet passend, omdat het
gemeentelijk beleid uitgaat van het
credo 'Terschelling, een eiland van
rust en stilte. Burgemeester Van
Beukering : „Optredens van beken-

de muziekgroepen als Normaal PaS I
sen niet in dat beleid".

ManagerJansenwil nu met de hulp'
agenten ('Laat ze maar normaal &
burger meegaan') alsnog optreden
De argumenten van de burgerneef
ter vindt hij niet steekhoudend'
„Als je op een druk vakantie-eilan.fl
's avonds maar vier agenten hebt, 's
dat op zichzelf al onverantwoord
Daar heeft Normaal niets mee "
maken".

Oplossing van gisteren

BAK R A L
TONG ENIG
ENT-N-OMA
ruitenaas
ps-ode-nt

OMEGA
EK-ARE-MS
GRONINGEN
EER-G-ELI
LEDA REEP

TEL ALT

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. korte rust (tig.); 8. ingezet
stuk; 9. wig om hout te klieven; 10. rund;
11. bergruimte; 13. bijwoord; 14. niet ac-
tief; 16. geheel gevuld; 18. boomloot; 20.
bloedvat; 21. hemellichaam; 22. afslag-
plaats bij golf; 24. sierlijk dier; 25. Griekse
wijsgeer; 28. laagtij; 30. vlaktemaat; 31.
1000 gram (afk.); 32. bedrog; 34. afgemat;
35. kruiswoordraadsel zonder zwarte vak-
jes.

Verticaal: 1. alles in zich hebbend; 2. ha1*doek; 3. loofboom; 4. buit v.e. roofdier;':
dreumes; 6. watervlakte; 7. vogel met KU'
11. inhoudsmaat (afk.); 12. bokste
(afk.); 14. afhangend deel v.e. japon; j*
ondergrondse spoorweg; 17. lofdicht; .
uitdrukking van ontkenning; 23. kostb*'
kleinnood; 26. schuifbak; 27. voorzet**'
29. vogel; 31. vrouwelijke rund; 33. r|V'
in Italië; 34. militaire ordedienst (afk.)-
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MUZIEKCONCOURS
KERKRADEw

Drie weken lang slaat Kerkrade op de pauken!
Duizenden muzikanten uit 30 landen zullen op

diverse lokaties strijden om de" zo begeerde titels.

Naast de vele wedstrijden staat Kerkrade bol van
nevenevenementen. Op de markt, in het paviljoen,
in het park, in het voetgangersdomein en zelfs in de
Maria Goretti Kerk, kunnen groot en klein genieten

van talloze, veelal gratis, optredens.

KORTING VOOR
LEZERS VAN HET

LIMBURGS DAGBLAD
Daar waar entreeprijzen gelden genieten lezers van

het Limburgs Dagblad exclusieve kortingen.

★ BENNY NEYMAN

’ 2,- korting

vBÉ J-mW

* AVRO-3 ROADSHOW
’l,- korting

* LASERSHOW
’l,- korting

★ AQUARIADE '89
’l,- korting

* EEN FRISSE WIND

’ 2,50 korting op catalogus

WMC - FOTOWEDSTRIJD
In het kader van het 11e WMC wordt een fotowedstrijd georganiseerd

als thema- hoe kan hetook anders-WMC'B9 - in deruimste zin des
woords.

2owel jeugd als volwassenen kunnen meedoen. Men wordt verdeeld in
twee kategorieën: jeugd tot 18 jaar, 18 jaar en ouder.

Een professionele jurybeoordeelt na 1 september wiens inzending met
een van de vele prijzen wordt beloond. Wedstrijdvoorwaarden en

reglement zijn verkrijgbaar bij: Methronic, Wenckebachstraat 10; Meys,
Akerstraat 104a; Modern, Pieterstraat 9/11; Pöttgens, Poststraat 5 en. Vinders, Markstraat 9.

bekijk de agenda voor de tweede aktieweek op de
achterzijde van deze pagina. Maak uw keuze(s),
knip de bon uit en maak gebruik van de muzikale

korting die uw krant u biedt!



DIVERTIMENTO'S
W.M.C. KERKRADE

presenteert

AGENDA VOOR DE WEEK VAN 7 T/M 13 JULI:
Datum I Lokatie | Tijd | Artiest Entre*

7 juli Nierspr V&D 14.00 uur Amarillo Gratiscountry- Kapellaan 14.00 uur Moonlight Riders Gratisdag markt 14.00 uur Black Hills Country Band GratisPassage 14.00 uur Reckless Fingers GratisHoofdstr Kl W 14.00 uur Interstate Gratismarkt 20.00 uur Martin B. Gratis
Tony Wille Gratis
Major Dundee Band Gratis--------------------- >- ———-—-" i - | ,„„,,. 1MTH....,...,,.,.,, ____„—*'

paviljoen 21.00 uur Undercover Gratis
8 juli markt 14.00 uur Misty ~~~ Gratis!markt 15.00 uur toneelvereniging Excelsior Gratis ■markt 16.30 uur Jonge va Banneux Gratis,

markt 20.30 uur Big Band Willy Schobben Gratis !
paviljoen 21.00 uur Breultaler Musikanten Gratis'__ _J

9 juli markt 15.00 uur Rijn en Trijn Gratismarkt 17.00 uur Mandolineorkest Napoli Gratis Imarkt 19.00 uur toneelvereniging Excelsior Gratis Imarkt 20.30 uur Boulevard ■ Gratis_
paviljoen 15.00 uur Die Limburger Freunden Gratis

16.30 uur Die Original Schintaler Gratis19.00 uur Die Ruhrtaler Oberkramer Gratis20.30 uur Los Pajaros Gratis„ I
10 juli markt 14.00 uur Misty Gratis imarkt 20.30 uur Anseltaler Gratis

paviljoen 20.00 uur The Clue Gratis j
Chief's Gang Gratis
ATV-Bluesband Gratis '11 juli markt 14.00 uur Black Japs ~" Gratis Imarkt 20.30 uur Razzle Dazzle Gratis

paviljoen - 18.30 uur Bejaardenmatinee Gratis I
21.00 uur Belvauer Musikanten Gratis

stadspark 17.30 uur schildersclubs Gratis
Degens & Gillissen

20.30 uur Christian Hieronimus Gratis
Leon Vivre Gratis

12 juli Groene Long 14.00 uur IVN-wandeling Gratis"—Rodahal 14.00 uur oude spellen + Gratis
spandoekenwedstrijd

Paviljoen 13.00 uur Hasseltse Tijl Gratis— ,markt 15.00 uur Bolhoed kindertheater Gratismarkt 15.00 uur Drumband Watersley Gratismarkt 20.30 uur Black Japs Gratismarkt 22.30 uur Johnny G & the Pharaos Gratis ;. m ~paviljoen 21.00 uur Benny Neyman + René Krans Band ’ 10,0<
13 juli markt 17.00 uur sjpaskapellenkonkours ~ Gratis J15.00 uur Lex Maas Gratis |

markt 20.30 uur Chazz Gratis
paviljoen 21.00 uur AVRO-3 Roadshow ’ 5 N

Limburgs DagbladLezerskorting
Evenement : BENNY NEYMAN + RENÉ KRANS BAND
Lokatie : Paviljoen nabij NS-station
Datum : Woensdag 12 juli
Tijd : 21.00 uur
Entree : ’lO,OO

OP VERTOON VAN DEZE BON AAN DE KASSA
TWEE GULDEN KORTING P.P.

De bon geldt voor max. 2 personen.
___-_■

_
j

Limburgs DagbladLezerskorting
Evenement: AVRO-3 ROADSHOW
Lokatie : Paviljoen nabij NS-station
Datum : Donderdag 13 juli
Tijd : 21.00 uur
Entree : ’ 5,00

OP VERTOON VAN DEZE BON AAN DE KASSA
EEN GULDEN KORTING P.P.
De bon geldt voor max. 2 personen.

3Limburgs Dagblad Lezerskorting
Evenement : Tentoonstelling "EEN FRISSE WIND"
Lokatie : Rodahal
Datum : 25 juni t/m 23 juli
Tijd : 14.00-17.00 uur
Entree : Gratis (catalogus ’ 10,00)

OP VERTOON VAN DEZE BON ONTVANGT U

’ 2,50 REDUKTIE
op de prijs van de schitterende catalogus (’ 10,-) die een handig naslag** 1*
vormt en waarin de geschiedenis van de tentoongestelde instrumenten itA

toegankelijk wordt gemaakt.

. .7»Limburgs Dagblad Lezerskorting
Evenement: LASERSHOW - Spektakulaire laser/muziek-show van

internationale allure
Lokatie : Sportzaal in Recreatiecentrum Dr Pool
Datum : 1 juli t/m 23 juli
Tijd : Doorlopend van 12.00 - 24.00 uur
Entree : ’ 4,50 p.p. (kinderen t/m 12 jaar 3,00)

OP VERTOON VAN DEZE BON AAN DE KASSA
EEN GULDEN KORTING P.P.
De bon geidt voor max 2 personen. j

.7Limburgs Dagblad Lezerskorting
Evenement: AQUARIADE '89 - Groots opgezette aquarium- en

terrariumtentoonstelling, georganiseerd door VUURNEOÜ
Lokatie : Technische School, Old Hickoryplein 1
Datum : 1 juli t/m 23 juli
Tijd : 10.00 - 22.00 uur
Entree : ’ 3,50 volwassenen, ’ 1,75 kinderen

OP VERTOON VAN DEZE BON AAN DE KASSA
EEN GULDEN KORTING P.P.

Kmderen genieten 75 cent korting. De bon geldt voor max. 2 personen
De volgende weekpresenteren wij u deagenda voor ét

derde WMC-week én ook dan hebben wij weer
exclusieve Kortingen voor onze lezers.



affaires
verband leverde Sint ernstigelek op deaffaires die dekabinet-

ten-Lubbers hebben opgeleverd.
„lets te vaak is de schijn gewekt dat
er onvoldoende onderscheid wordt
gemaakt tussen dienstbaarheid aan
het algemeen belang en het accepte-
ren van prive-voordelen", aldus
Marjanne Sint.
Sint verweet het CDA ook de kie-
zers te misleiden met het verkie-
zingsprogramma. „Het CDA schrijft
dat het de komende vier jaar 500
miljoen extra wil uittrekken voor
onderwijs. Maar wat niet wordt ver-
meld, is dat dit met inbegrip is van
de 750 miljoen die Deetman nog
moet bezuinigen.".

De VVD kreeg ervan langs wegens
de uitspraken van Voorhoeve over
de minderheden in ons land. „Voor-
hoeve dient zich voortaan te ont-
houden van uitspraken datons land
te dicht bevolkt is en teveel werklo-
zen telt voor een ruimhartig vreem-
delingenbeleid. Politieke partijen -
ook de WD - horen in woord en

Idaad migranten te verdedigen".

Bedriegen
Groen Links kreeg tot slot een veeg
uit de pan van de socialistische par-
tijvoorzitter. Wie alle wensen van
die partij wil uitvoeren „en dan ook
nog volledig koopkrachtbehoud ga-
randeert bij een 32-urige werkweek,
houdt zichzelf en de kiezers - uitke-
ringsgerechtigden voorop - voor de
eek".

Alle verdachten
in moordzaak
Fagel nu vrij

UTRECHT- In de zaakrond de ver-moorde restauranthouder Gerard
Fagel heeft de raadkamer van de ar-
rondissementsrechtbank in Utrecht
gisteren besloten ook de laatste
twee verdachten niet langer vast te
houden. De officier van justitiehad
om verlenging van de gevangen-
houding gevraagd. Het recherche-
onderzoek gaat gewoon door.

De rechtbank achtte geen gronden
meer aanwezig voor de voorlopige
hechtenis en vond de tegen de ver-
dachten gerezen bezwaren „niet
ernstig genoeg" om ze nog langer
vast te houden.

Er is nu geen enkele van de vijfoor-
spronkelijke verdachten meer in
voorlopige hechtenis. Eind juni
werd één van hen, een ex-werkne-
mer van Fagels restaurant De Hoef-
slag, al op vrije voeten gesteld. Ge-
rard Fagel werd 9 juni doodgescho-
ten.

Gehaat
In de eerste jaren van zijn be-
wind was Kadar ongetwijfeld de
meest gehate en verachte man

van Hongarije: een landverraderen een marionet van Moskou.
Bovendien kleefde aan zijn han-
den het bloed van honderden
Hongaren die na het neerslaan
van de opstand werden geëxecu-
teerd, onder wie de held van de
gewapende opstand, generaal
Pal Maleter, en Imre Nagy.
Nagy had zijn toevlucht gezocht
in de Joegoslavische ambassade,
maar meldde zich bij de autori-
teiten nadatKadar hem een vrij-
geleide had beloofd. Ondanks
die toezegging werd depopulaire
ex-premier meteen door de Rus
gearresteerd en naar Roemenië
afgevoerd. Twee jaar later werd
hij samen met Maleter en een
aantal medestanders na een
schijnproces geëxecuteerd.
Kadar zorgde er echter voor dat
de terreur uit het Stalinistische
tijdperk van Rakosi en Gerö niet

terugkwam. Daarbij speelde on-
getwijfeld mee dat hij daar zelf
ook het slachtoffer van was ge-
worden: hy was in 1951 na een
zuivering in de partij in de ge-
vangenis beland. Daar kwam hij
drie jaar later pas uit, nota bene
op voorspraak van Nagy.

" Janos Kadar

Herbegrafenis Nagy werd Kadars grootste vernedering

Architect modern
Hongarije door
tijd ingehaald

Van deredactie buitenland

DEN HAAG - De gisteren over-
leden Janos Kadar gold lange
tyd als het politieke wonder van
Oost-Europa. Die reputatie
danktehij niet alleen aan dewel-
vaart en betrekkelijk grote vrij-
heid in Hongarije, maar mis-
schien nog wel meer aan de ge-
daantewisseling die hij onder-
ging: van een Quisling tot een
soort vader des vaderlands. Maar
de architect van het moderne
Hongarije kreeg een roemloos
einde. Al voor zijn dood leken de
meeste Hongaren hem te hebben
vergeten.

Kadars politieke einde kwam in
mei 1988, toen de partij hem aan
de kant zette, omdat hij doof
bleef voor de steeds luider wor-
dende roep om drastische her-

vormingen. Zijn opvolger als
partij-secretaris werd Karoly
Grosz. Als doekje voor het bloe-
den kreeg Kadar, die zich tot het
laatst toe verzette tegen zijn pen-
sionering, de speciaal voor hem
in het leven geroepen post van
partijvoorzitter.
In mei dit jaar raakte Kadar, die
inmiddels lichamelijk en geeste-
lijk al sterk afgetakeld was, ook
dat erebaantje kwijt, evenals zijn
plaats in het Centraal Comité.
Dat het doek definitief voor hem
zou vallen, stond al vast. Opmer-
kelijk was alleen hoe geruisloos
zijn gedwongen vertrek verliep.

binnen/buitenland

Socialisten twijfelen aan geloofwaardigheid christen-democraten

CDA voor PvdA ondanks
kritiek coalitiepartner

Van onze parlementsredactie

*|N HAAG - PvdA-voorzitter Marjanne Sint heeft gisterenntiek geuit op de weigering van het CDA de koppeling van
*>en en uitkeringen per 1 juli te herstellen. Sint verweet in|n adem Groen Links de kiezers 'voor de gek' te houden metbelofte dat de kortingen op de uitkeringen ongedaan ge-pkt kunnen worden. Tijdens het partijcongres van haar par-Iin Den Haag kondigde Sint aan dat de PvdA in een regering

die in opspraak komen tot aftreden zal dwin-

£l üet merken te twijfelen aan de
f'oofwaardigheid' van de belofte
P het CDA dat een volgend kabi-
t, de koppeling tussen lonen en«eringen zal herstellen. „Meent
( ,"E)A wat ze schrijft, of schrijft
M>» met net 00g °P e verkiezin-

p PydA-voorzitter liet er, ondanksrr kritiek op het CDA, geen twij-. °ver bestaan dat deze partij deg mogelijke coalitiepartner is naverkiezingen van 6 september,
ierigens zal bij een eventueel ka-
J£J van CDA en PvdA ook D66'"eten deelnemen.

Ij deed een oproep het vertrou-
jJJ.fn de politiek te vergroten. „De[y'J kan er niet zyn om de loop-pa Van partijgenoten tegen beter| eti in te behoeden. Bij onze be-&,selen past geen 'mantel der lief-I " °e doofpot behoort al helemaal7 tot het sociaal-democratischeubilair". Woede na terreuractie

tegen autobus in Israël
TEL AVIV - In Israël zijn gisteren
zeker 14 mensen om het leven geko-
men toen de autobus waarin zij za-
ten in een ravijn stortte langs de
autoweg tussen Jeruzalem en Tel
Aviv. Het ongeluk werd veroorzaakt
door een Palestijn, die de buschauf-
feur in een onverhoedse aanval het
stuur uit de handen rukte, daarbij
de kreet 'God is groot' slakend.

Er waren 27 gewonden, onder wie
zeven Amerikanen en een Cana-

dees. Een aantal van de gewonden
was er ernstig aan toe, aldus de poli-
tie. De dader liep ook verwondin-
gen op. De bus vervoerde 42 passa-
giers. Het was het bloedigste inci-
dent sinds de Palestijnse opstand
(de intifada) 19 maanden geleden
uitbrak.
Het nieuws over de aanslag bracht
grote beroering teweeg onder de Is-
raëlische bevolking. In een kenne-
lijke wraakactie werden op een
joodse marktplaats in Jeruzalem

twee Arabische gemeentearbeiders
afgeranseld. Ook herleefde de roep
om de invoering van de doodstraf.
Premier Yitzhak Shamir sprak van
een „verschrikkelijke misdaad" en
beloofde alles te zullen doen om een
halt toe te roepen aan het moorden.
Minister van gezondheid Jakov
Tzur (van de socialistische Arbei-
derspartij) verklaarde dat het terro-
risme bestreden moet worden, maar
dat ook gezocht dient te worden
naar een politieke oplossing van het
Palestijnse conflict.

" Een helikopter tandt om gewonden op te pikken bij de plek waar gisteren een Israëlische busna een terreuractie in een ravijn stortte.

Voorwaarden
De aanslag gebeurde een dag nadat
premier Shamir toegaf aan de druk
in zijn rechtse Likoedpartij om zijn
vredesplan aan harde voorwaarden
te binden. Shamir beloofde dat hij
nooit zal onderhandelen met de Pa-
lestijnse Bevrijdingsorganisatie
PLO en nimmer een Palestijnse
staat zal toestaan. Ook beloofde de
premier geen einde te zullen maken
aan de joodsenederzettingspolitiek.
Tenslottezei hij dat er eerst een ein-
de moestkomen aan de 19 maanden
oude volksopstand van de Pales-
tijnen tegen de Israëlische bezetting
van de Gaza-strook en de westelijke
Jordaanoeveralvorens er verkiezin-
gen gehouden kunnen worden.
In Israël dreigt nu een regeringscri-
siste ontstaan. Minister Yitzhak Ra-
bin van defensie zei gisteren dat hij
zijn Arbeiderspartij zal voorstellen
om zich terug te trekken uit de 'Coa-
litie van Nationale Eenheid. De
PLO zei gisteren dat deLikoed-par-
tij de weg naar vrede blokkeerde
door nieuwe voorwaarden te stellen
aan het plan-Shamir.

Amnestie
Ondanks zijn zwaar belaste ver-
leden, slaagde Kadar erin uit te
groeien tot een populaire staats-
man, een soort vaderfiguur voor
de Hongaren. Onder het motto
„wie niet tegen ons is, is voor
ons" begon hij begin jaren '60
met een poging de wonden van
de opstand te helen. Hij kondig-
de een amnestie af, waarbij vrij-
wel iedereen die in verband met
de opstand vast zat, op vrije voe-
ten kwam. Verder liet hij op cul-
tureel en economisch gebied de
teugels vieren.

Halverwege de jaren tachtig be-
gon het „socialistische wonder"
dat Kadar in zijn land had opge-
bouwd, steeds meer barsten en
scheuren te vertonen. De econo-
mie stagneerde, de buitenlandse
schuld liep. torenhoog op en de
inkomenspositie van veel Hon-
garen, vooral de jongeren en be-
jaarden, holde achteruit. Binnen
de partij rees steeds meer verzet
tegenKadar's halfslachtige' hou-
ding. De bejaarde partijleider
weigerde echter het roer om te
gooien.
Maar hij onderschatte de onlust-
gevoelens onder de Hongaren,
die nog eens werden aangewak-
kerd door dehervormingen in de
Sovjetunie. Gorbatsjov werd Ka-
dar's politieke einde.

Sinds het gedwongen vertrek
van Kadar is de politieke situatie
in Hongarije zo drastisch veran-
derd dat de vader des vaderlands
zijn eigen land nauwelijks meer
kon herkennen. De partij heeft
haar koers radicaal veranderd en
is besprekingen begonnen met
de oppositie. Die moeten ertoe
leiden dat medio 1990 vrije ver-
kiezingen worden gehouden.
De grootste vernedering voor de
gepensioneerde partijleider was
misschien wel de plechtige her-
begrafenis die Nagy, de leider
van de Hongaarse opstand, vori-
ge maand kreeg in Boedapest.
De boodschap van die emotione-
le plechtigheid waaraan hon-
derdduizenden Hongaren mee-
deden, was immers dat niet
Nagy, maar achteraf gezien Ka-
dar de „contrarevolutionair"
was.

Falen
Na de affaire met hetWest-
duitse 'stuntpilootje' Ma-
thias Rust in de hoofdrol -
een zaak die de toenmalige
Sovjetrussische minister van
defensie tot aftreden dwong
en zowat de complete lucht-
machtstaf de kop kostte — zit
de Russische luchtdefensie
thans met een tweede
schandaal van ontluisteren-

de omvang opgescheept.
Kort nadat in het Vlaamse Bellegem-Kooigem een onbemande
MiG-23 op een huis te pletter sloeg, ten gevolge waarvan een ne-
gentienjarige jongen om het leven kwam, meldde de commande-
rende Sovjetrussische luchtmachtgeneraal in de noordelijke sector,
V. Ogniev, aan de leiding in Moskou dat het toestel zonder schade
te veroorzaken in zee was gestort.
Deze haast weergaloze enormiteit werpt andermaal een schril licht
op de gang van zaken binnen de oostelijke luchtverdediging.
Deugt het systeem niet, liggen aan de spookvlucht van de MiG-23
boven Centraal- en West-Europa uitsluitendzorgeloosheid en na-
latigheid ten grondslag, of is het een combinatievan beide aspec-
ten?
Waarschijnlijk ligt de laatstgenoemde veronderstelling het dichtst
bij de waarheid. Het is uiteraard in ieders belang, maar vooral in
datvan de Sovjets dat de juiste toedracht van het incident geanaly-
seerd wordt. Waarbij in het bijzonder twee vragen van cruciale be-
tekenis blijven: waarom is de MiG-23 niet boven 'eigen' gebied'
onklaargemaakt en hoe komt het dat het Warschaupact het Wes-
ten niet van het incident op de hoogte heeft gebracht, toen het toe-
stel onbemand over Polen, richting DDR, en West-Duitsland raas-
de?
De Pravda en andere kranten in de Sovjetunie hebben het onver-
kwikkelijke incident aangegrepen voor een pleidooi tot verbetering
van de communicatie tussen NAVO en Warschaupact. Zon ge-
bundelde aanpak kan ongetwijfeld vruchten afwerpen, mits echter
beide participanten hun zaken technisch en mentaal voor elkaar
hebben. De spookvlucht van de MiG-23 staat echter al geen an-
dere gevolgtrekking toe dan dat de oostelijke luchtverdediging
schromelijk gefaald heeft.
Onwillekeurig komt de neiging dan op om het 'inferno van Kooi-
gem' te rangschikken in de scala van tragedies, diezich de laatste
maanden in de Sovjetunie hebben voltrokken. Van 'Tsjernobyl', via
een zinkende onderzeeër, een ontploffende dynamiettrein en een
alles verwoestende gasramp langs een spoorlijn in de Oeral tot de
aanvaring met een ijsberg van het cruiseschip Maxim Gorki. Stuk
voor stuk calamiteiten waarvan de oorzaak mede te herleiden is tot
menselijk falen en die, de snelle evolutie van alle 'high-tech' ten
spijt, aantonen hoe kwetsbaar de mensheid blijft.

F.S.

Eis levenslang
tegen verdachte
moord op Palme
STOCKHOLM - Het Zweedse
openbaar ministerie heeft gisteren
levenslange gevangenisstraf geëist
tegen de man die verdacht wordt
van de moord op de sociaal-demo-
cratische premier Olof Palme in fe-
bruari 1986.
Volgens openbaar aanklager An-
ders Helm staat vast dat de beklaag-
de, Christer Pettersson, Palme in
het centrum van Stockholm heeft
doodgeschoten toen deze met zijn
vrouw Lisbeth van een bioscoop
naar huis wandelde. Helm sprak
van een „executie in koelen bloe-
de".
Hij baseerde zich daarbij vooral op
de verklaringen van Lisbeth Palme,
die Pettersson na zijn arrestatie in
1988 identificeerde als de dader.
Verder hebben nog een aantal getui-
gen verklaard dat zij hebben gezien
hoe Petterson het echtpaar Palme
buiten de bioscoop opwachtte en
hen daarna te voet volgde door de
binnenstad.
Het requisitoir werd op verzoek van
Petterssons advocaat, Arne Liljeros,
enkele uren uitgesteld. Liljeros wil-
de meer tijd om nieuw ontlastend
bewijsmateriaal te bestuderen.
Naar verluidt versterken de nieuwe
gegevens de geloofwaardigheid van
de belangrijkste getuigea décharge,
die verklaard heeft dat hij Petters-
son op het moment van de moord
ergens anders gezien heeft.
Liljeros houdt maandag zijn slot-
pleidooi. De uitspraak wordt eind
juli verwacht.

Joris Ivens
begraven

PARIJS - „Ik ben geboren in een
land van lucht en water waar de
mensen er altijd van hebben ge-
droomd de wind te vangen"^
Deze woorden van de gisteren io-
Parijs begraven Nederlandse ci^
neast Joris Ivens stonden op de:
aankondiging voor de vertoning
van zijn laatste, in 1988 in China
gedraaide film 'Une Histoire de
Vent', in de Cinemathéque na de
begrafenis.

Dit Parijse filmarchief heeft zo
zijn bijdrage geleverd aan het
uitvoeren van één van Ivens'
laatste wensen: op deze manier
en samen met een comité tegen
de onderdrukking in China, pro^
testeren tegen wat daar op het
moment gebeurt. Ivens, het en-
fant terrible van de Nederlandsefilmwereld, overleed vorige
week woensdag op 90-jarige leef-
tijd in een ziekenhuis in de Fran-
se hoofdstad.

Een kleine duizend mensen
woonden de begrafenis bij op het
Cimetière Montparnasse en be-
tuigden hun deelname aan Mar-
celine Loridan, Ivens' vrouw,,
met wie hij samen vele films^
heeft gemaakt.
Onder de aanwezigen waren Si-
mone Veil, de vroegere voorzit-
ter van het Europese Parlement,
de filmer Costa Gavras, de direc-
teur van de Cinemathéque in Pa-
rijs, de schrijvers/filosofen Ber-
nard-Henri Lévy en Claude
Lanzmann.
Vanuit Nederland waren er Jan
Blokker en de cineast Johan van
der Keuken. Het ministerie van
WVC had de directeurfilmzaken,
drs. Aad Hogervorst, gestuurd.

(ADVERTENTIE)
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Sittard

Stadswegske 17, 04490-26851
Limbrichterstr. 45-47, 04490-15218

Groot assortiment baby- en
doorgroeikamers. kinderwagens,
wandelwagens, buggy's, boxen,

stoelen, autostoelen,
campingbedjes en sitters

] Uit voorraad leverbaar
openingstijden di, wo, vr 1-6 u

donderdag 1-9 u, zaterdag 1-5 u

't Babyhuis van Helden
P Stadswegske 17
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®piccolo S
045-719966

t

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 ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken Proficiat' en 'Vermist gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven transakties' ’ 1,50 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
rriet. niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
ontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties en/of vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

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

Personeel aangeboden
I DAKDEKKERSBEDRIJF De Voor VAKBEKWAME bin-I Nok, voor al uw dakdek- nen- en buitenschilderwerk-

werkzaamheden, met de zaamheden: 045-210020.
I langste schriftelijke garantie. Piccolo's in het LimburgsI Bel voor vrijblijvende offerte. Dagblad zijn groot in RE-

Tel. 045-224459 SULTAAT! 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.
Gevraagd enthousiaste

Slager/slagersleerling
met interesse voor de
worstmakerij

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

Pinckaers Dorpstraat 5 St. Geertruid.

Hoensbroek
Het Dagblad De Telegraaf

zoekt op korte termijn
kandidaat bezorgers(sters)

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

Gevraagd full-time
Apothekers-assistente (M/V)

Voor Apotheek in Maastricht.
Brieven o.nr. 81344 LD Postbus 3100 6401 DP Heerlen.

Rijinstructeur/Rijinstructrice
met ruime rijervaring kring Heerlen

Brieven o.nr. 81345 LD, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Becu-Montagebouw BV
zoekt voor aanstaande maandag

CV monteurs (aufogeen lassen)
Sanitairmonteurs

Entlüftungsmonteurs
Voor langdurige projecten in Keulen en Düsseldorf.

Tel. 045-321193.
Gevraagd voor langdurende projecten

montagemonteurs
voor koperen leidingen, SML-afvoer en autogeen lassen.

Hoog loon, reisgeld en 100% verzekerd.
Zonder ervaring onnodig te solliciteren. Tel. 045-219223.

Technische Service Vannerom
vraagt voor direct en indirect

FOTOLASSERS el. - a.a - CO2
PIJPFITTERS volgens Iso
ELECTRO-MONTEURS

Tel. 04490-34514 en 0932-23603935.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Gevr. BARDAMES. Aan-
melden alle dagen tussen
19.00-21.00 uur. Rijksweg
79, Stokkem-Dilsen.
All-round LOODGIETERS
en leerling-loodgieter en cv-
monteurs gevr. Hoog loon.
Reacties: Instal.bedrijf J.P.
Hogenboom BV, Hoogbrug-
straat 13, Maastricht. Tel.
043-210518.
Gevr. v. supermarkt enthou-
siaste jongens om '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
f;N Voerendaal..

Gevr. Part-time DIESEL-
MONTEUR, liefst mercedes
specialist, met enige jaren
praktijkeraring. Br.o.nr.
B-1332 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 ■DP
Heerlen.
Gevr. serieuze jongeman
als PART-TIME Hulp voor
20 u. p.w. op don./zat. en
ma. voor de verkoop bij Vis-
specialist. Ervaring in vis-
branche niet noodzakelijk.
Tel. 04490-43352.
Dames, op 'n leuke, gezelli-
ge manier 'n fantastische
bijverdienste. Verkoop aan
je kennissen en vrienden
bijouterieën van Pierre
CARDIN. 'n Investering in
één of meerdere kollekties is
noodzakelijk! Heb je interes-
se? Direct van importeur!
Schrijf aan Pierre Cardin
Nederland. Postbus 11,
6176 ZG Spaubeek.
MEISJES gevr. voor bar in
België, kost/logies vrij. 09-
-32-11758129, na 14^X) u.

POETSVROUW gevr. voor
de zaterdag. Inl. 045-
-228527.
Privehuis DONNA vraagt
leuk meisje. Inl. 045-
-227734.
CHAUFFEUR v. internatio-
naal vervoer combinatie of
trekker. 045-320536.
POETSHULP gevraagd
Thull 14, Schinnen. Tel.
04493-1768.
Leuke vlotte part-time VER-
KOOPSTER gevraagd voor
de maandag (Vfe 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.
Straatmuzikanten en AR-
TIESTEN (Clowns, Panto-
mime- en toneelspelers) ge-
vr. v. tweedaagsfeest Opga-
ve uitsl. na 18.00 uur via
04451-1747 of 04450-3633.
Stichting zoekt voor haar
BUITENDIENST 2 nette
personen, v.a. 18 jr. ook 50-
-plussers (als bijverdienste)
voor afspr. bellen hedenvan
18-20 uur tel. 045-256891.

Gevraagd: zelfstandige
PIJPFITTER-LASSER. In-
stal. Bedrijf. J. Daniëls b.v.
Voerendaal. Tel. 045-
-751591 (na 13.00 uur).
Gevr. CONSTRUCTIE-
BANKWERKER zelfst. tek.
lezen, erv. gewenst. Fa.
Schoonbroodt 04492-1255
GLAZENOPHALER gevr.
voor Discotheek. Tel. 045-
-273146, na 19.00 uur.
Gevr. SERVEERSTER en
afwashulp. Tel. 04492-1448
In ons jonge dynamische
bedrijf hebben we plaats
voor een brood en BAN-
KETBAKKER en leerling
brood- en banketbakker.
Sollicitaties schrift, aan Bak-
kerij Rob Pieters, Dorpstr.
40, 6438 JW Oirsbeek.
Flinke WERKSTER voor
vrijdags gevr. Liefst ouder
persoon tel. 045-710154.
Parttime SERVEERSTER
plusm. 18 jr., keukenhulp
plusm. 18 jr. gevraagd. Tel.
afspraak tussen 11-14 uur.
09-49-2454-1450.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. voor personeel
van bedrijf: woning of ruim
appartement in HEERLEN
of omg. 045-727342.

Onroerend goed te huur aangeboden

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

VALKENBURG 1 pers. app.

’475,- excl. geen huisd.
Heek I.Tel. 04406-13155.
Te h. gemeub. APP., slaapk.
keuken, woonk., badk. Tel.
045-455317.
Te huur BOYENWONING
met eigen voordeur, woonk.,
keuken, 2 slpks., badk., w.e.
Hoofdstr. 187, Hoensbroek ,
tel. 229369 na 17.00 uur.
Te h. BOYENWONING m.
douche-wc-keuk. ’ 685,-
All-in 045-312836/326125
Peterstr. 7 Schaesberg.
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.

HULSBERG. Te h. Boyen-
appartement. Ind.: woonk.,
keuk., 1 slaapk., douche en
w.c, bergruimte, gestoft.
evt. gemeub. 04405-3157.
Gemeub. KAMER te huur
met alle comfort bij Centrum
Kerkrade 045-461870 of
452269.
LOODS 50 m2en 100 m2te
Schaesberg. Te bevr. na 12
uur. Tel. 045-311288.
Te huur APPARTEMENT in
Valkenburg. Tel. 04406-
-13178.
Te huur centrum Spaubeek
ruim HERENHUIS, 3 slpk.
zolder. 04493-4444.
Kl. en gr. STUDIO in villa
met park nabij station Val-
kenburg. Tel. 04406-12491,
na 17 u. 13346.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

■ - ■-"- i .. ■ ■ '■' — . ' ' i . .■ .
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.

Brunssum, Ringoven 19,
ruime tussenwoning met tuin en garage.

Ind.: ruime woonkamer met half-open keuken, ruime, berging, badkamer met ligbad en 2e toilet, 3 slpks., zolder.
Vraagprijs: ’ 139.000,- k.k.

Amstenrade, Heiberg 28,
zeer luxe halfvr. woonhuis met ruime garage, onderkelderd

toilet met fonteintje, ruime woonk. met open keuken,
3ruime slpks., badk. met ligbad en toilet en vw, zolder met

vlizotrap. Opp. 1097 m2.
Vraagprijs: ’ 225.000,- k.k.

Brunssum, Venweg 98,
tussenwoning met tuin en carport. Ind.: woonkamer,

keuken, badkamer, toilet, 3 slpks.
Vraagprijs ’ 89.000,- k.k.
Van Oppen BV
Lindeplein 5, Brunssum.

Onroerend goed Hypotheken
financieringen verzekeringen. Tel. 045-254543.

HEERLEN, Hondsrug 8, ;
boerenwoning met landelij- i
ke ligging, paardestallen en Ica. 1400 m2grond. Pand is (
grotendeels gerenoveerd, i
Kooppr. ’ 159.000,- kk. Wij- j
man & Partners Vastgoed. ,
Tel. 045-728671. ]
Te koop HEERLEN
Heerlerheide halfvrijst. j
woonh. met tuin en garage,
bwj. '78. Ind.: hal, toilet, I
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. 'HEERLEN-NOORD te koop :
winkelpand met woonruimte i
grote garage, ruime tuin, ,
ook te gebruiken als bedrijfs i
annex, praktijk ruimte. Tot. i
oppervlakte pim. 360 m2. |
Bezichtingen alleen op af- i
spraak. 045-212442. |

HOENSBROEK. Te k. half- j
vrijst. woning met berging en |
tuin. Ind.; hal, toilet, woonk. i
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. I

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.
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).

Bedrijfsruimte
Te huur WINKELRUIMTE in
winkelcentrum Welten-
Heerlen 045-712600.

Kamers aangeboden/gevraagd
Te huur KAMER in natuur-

?ebied te Schin op Geul.
el. 04459-2120.

KAMERS te huur aangeb.
aan de Rijksweg Zuid 69
Sittard. Tel. 04490-22747.
Te h. gem. KAMER met cv.,
gebr. v. keuk. en douche,
eig. opg. ’4OO,- p. mnd.,
tel. 045-212755.

Te huur grote ZIT/SLPK. te
Hoensbroek. 045-229654
na 14.00 uur.
KAMER te huur, all-in. Tel.
045-420576.
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.

I —,

Bouwmaterialen

DE/MERBAU
; [SPECIALIST
i &

' Kom kijken in Zuid Limburgs mooiste showroom

ramen en deuren
Kunststof en hardhout

uw specialist voor nieuwbouw en renovatie,
i Showroom; Industriestraat 10-12

6466 GC Kerkade-West
Tel. 045-419273

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te koop koopje! pim. 15 m3
HOUT en motorzaag. Tel.
04499-1551.

Koopje! HEFTRUCK pr.

’ 2.750,-. Broekstr. 62
Schinveld.

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

Gratis STOEPTEGELS af te
halen. Tel. 045-719101.

2 m3STOLL, ’25,-. Afha-
len. Tel. 045-461756, na
18.00 uur.

Reparaties

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

stel "Prijsopgave vooraf.
Audio Video Centr. Heerlen.

Tel. 045-728130.

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

Hobby/Doe het zelf
Te k. degelijke TIMMER-
WERKBANK en oude ploeg.
Tel. 045-251053

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

Winkel & Kantoor
Kantoorkast

Afmeting 180 x 80 cm,kleur
grijs. Afhaalprijs ’ 295,00

excl. B.T.W. Sokla BV,
Schaesbergerweg 126,

Heerlen. Tel. 045-724379.

Kenline Fax
Leasen ’ 59,- p.mnd. excl.

8.T.W., P.T.T. goedgekeurd
Sokla, Schaesbergerweg
126, Heerlen. 045-724379.

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

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak

i wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Bedrijven/Transacties
Ter overname aangeb.

complete
Inventaris
van Snoepzaak

met 65 m2systeemplafond,
5 lichtbakken, 70 m2voor-
zetwanden en excl. verpak-
kingsmateriaal. Tel. 045-

-229583 na 18.00 u. 216130.
B en B BALLONNENEX-
PRESS, ballonnen van 65
cm. tot 9 mtr. bedrukt met U
eige n tekst. Snelle levering
020-122446.
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.

Wegens dubbele zaken te
huur aangeb. goedl. SEX-
CLUB/nachtbar, overn. in o-
verleg, postb. 478, Sittard.
Wegens omst. ter overname
aangeboden FIGUURCOR-
RECTIESALON met af-
slank- en bruiningsappara-
tuur in centrum M-Limburg-
se stad. Geen concurrentie
aanw. Zonder contanten on-
nodig te reageren. Br.o.nr.
B-1138, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Ter overname aangeb. CA-
FÉ, gemeente Heerlen/Zes-
wegen. Inl. 045-243900, tij-
dens kantooruren.
Gevr. met spoed MIDDEN-
STANDSDIPLOMA, han-
delskennis. Bellen 043-
-250458.-———————————————————————I 1 . ,——

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. MENGMESTVER-
SPREIDERS: Veenhuis
2500 ltr., Ipsam 5000 ltr.,
Colfra 4200 ltr. Collé Nus-
terweg 90 Sittard. Tel.
04490-19980.
Voor land- en tuinbouw MU-
RATORI driepuntsfrezen,
rotorkopeggen, klepelmaai-
ers en hefmasten, direct van
importeur, uit voorraad le-
verbaar. Collé Sittard. Tel.
04490-19980. Collé Ko-
ningsbosch. 04743-1205.
Te k. 2 rijige GRIMME DL
1500, wagenrooier met wiel-
besturing, vlaktestelling, e-
gelband, i.z.g.st. Gebr. Hoe-
demakers, tel. 043-642254/
649521.
Te k. stamboek SUFFOLK
schapen en lammeren tel.
04754-81197.
Te koop MORELLEN, rode
bessen. Akersteenweg 240
Maastricht. 043-613517.
Te k. TRAKTOR Ford Major
50 pk i.z.g.st. ’2.500,-.
Broekstr. 62 Schinveld.

Gebruikte Claas MAAIDOR-
SER, type Mercor met maai-
bord van 2,85 mtr. en graan-
tank. Collé Sittard. Tel.
04490-19980.
Uit VOORRAAD leverbaar:
nieuwe en gebruikte mach.,
voor speciale prijzen. Dikke
plastic drinkbakken en voet-
baden met en zonder vlotter
180/1800 ltr. Lely rotorkop-
eggen, kunstmeststrooiers
en hooimach. Fahr, Kuhn,
PZ en Vicon hooimach. en
maaiers enz. 1- en 2 rijige
aardappelvoorraadrooiers.
Alle typen vaste tand culti-
vatoren. Veewagens 2-4
koeien en 6-8 koeien tan-
dem as. Perfect weideblo-
ters. Div. kunstmeststroo-
iers. 1-2-3 schaar ploegen.
Weidehekken 3/5 m. gegal-
vaniseerd. Opgelet nu weer
uit voorraad leverbaar: voe-
derdrinkbakken op wielen
gegalvaniseerd 4/5/6 m. ook
voor hefinrichting. Tevens
automatische voederbakken
voor kalveren in weide bij te
voederen voor hefinrichting.
Bel direct Jean Spons, Eijs-
den. 04490-3500 of 2524.
WINTERGERSTENSTRO
te k. Portz, Panhuysstr. 6,
Wijnandsrade. 045-241423.

Auto's

I IESCHAEPKENS^]/Ai
Autobedrijf Wf\jg =p/ im Klimmen 1999 J \J/

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 ’ 10.000,- '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.
f

Saab Select auto's
koopt u bij Kompier

1 jaar garantie en een perfecte service.

Saab 9000 T, 5-deurs 1986
Saab 9000 T 5-deurs 1985
Saab 900 TS, 3-deurs 1984
Saab 900 T APC 3-deurs 1983

Saab 99 GL 2e helft 1982, 4-deurs
zilver, i.pr.st 1982
Saab 99 GL 4-deurs, donkerblauw, zeer mooi!! 1982
Saab 99 GL 4-deurs, kleur chamot, uniek!! 1981

Informeert u naar de prijs van deze aparte automobielen.

Lancia Occasion Label
Lancia Thema I.E. ABS, demo 1989
Lancia Thema VS 1986
Lancia Prisma 1.6 1986
Lancia VlO I.E. demo 1989
Lancia VlO Turbo electr. ramen, centr
deurvergrendeling, aut. verw.
nw.pr. ’ 28.170,-nu voor ’ 19.500,- 1987

Tip Occasion
Vraag naar de prijs!!!

Peugeot 505 SR 1986/1987
Golf 1.64-deurs, open dak 1987
Volvo 740 GLE automaat 1985
Opel Ascona 4-deurs, zeer mooi 1985
Talbot Solara 1.6een spotkoopje! 1984
Fiat Uno 70 S 1987

11^KOMPIER
Heerlen, Akerstraat 150. Tel. 045-717755.

Unieke Zweedse vinding!!
Gezondheidskussen

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

Overal te gebruiken, voor auto en kantoor.

In de Cramer 31, Heerlen.
Telefoon 045-716951

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87, Uno 45-55 '83 t/m '88, Uno
Diesel '84, Regatta 100S'86 met stuurbekr. en LPG; Ritmo
Ritmo '84 t/m '86, Regata 85S 84; Golf 5-drs., Synchro
4-wd '86; Fiat Ritmo 105 TC '82; 127 1050 '85, '86; Fiat
131CL 4-drs.; Suzuki Alto GL '86; Opel Ascona 1600 S
5-drs. Hatchback '81; Opel Corsa TR '84; Opel Kadett
1200 '82; R9GTL '85; Renault 11 TXE '85; Renault R5TL
'81; Skoda 120LS '86; Skoda 120 L '87: Volvo 345 DLS '82
Panda 1000 S'87; Citroen 2 CV 6 '82; Visa 11 '85;
Honda Quintet '82; Lada Samara 5-bak '87; Peugeot 305

GL '82 en '85; BMW 316 '82; Mitsubishi Colt '84 en '86.
Diverse goedkope inruilers in voorraad.

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.
* streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garantie

* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's
van max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie.

finGebruikteWagens
ULiPkisSysteem

ÖBOVAfi GARANTIE
Citroen AX 14 TZS 5-drs, 10.000 km, '88; AX GT 11.000
km '88; Citroen Cl5D bestel, wit, '86; AX 11 RE 6.000 km
'88; CX 20 RE zilver, '84; BK 16 TRS wit '86; 16 TRS zilver
70.000 km '84; BK 19 TRD schuifdak, blauw '85; BK 14 RE,
wit '84; Visa 11 RE wit '85; Ford Siërra Stationcar 5-drs
37.000 km '88; Fiat Mirafiori '84; Opel Kadett 13S groen
'81, bruin '80; Nissan Sunny D blauw '84; Mini blauw '78;

Bovag May Crutzen
Hunsstraat 33, Übachsberg. Tel. 045-752121.

Goedkope occasions
Audi 80 '79 ’ 1.750,-

Golf C 1.6 '78 ’ 1.600,-
Toyota Corolla '77 ’ 1.200,-
Chrysler Talbot '79 ’ 750,-
Passat autom. '78 ’ 1.750,-

LT '79 ’ 4.200,-
VW Combi bus '79 ’ 3.600,-
Ford Taunus 2000 GL '77

’1.700,-
Opel Manta 19S '76

’ 2.800,-

Auto Caubo
Mechelen, Hilleshagerweg

Tel. 04455-2271.

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.

7'<-

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 tot

21.00 uur.

Stationcars
1 Opel Rekord 2.0 S 5-drs '86

Opel Kadett 1.3S 5-drs '85
Mitsub. Galant 2.0 LPG '80

Inruilers:
1 Opel Kadett 12S 4-drs. '80
1 Opel Kadett 1.3 5-drs '86

Opel Rekord 2.0 LPG '84

' Renault 5 ’ 1.750,- '81
Inruil mogelijk en garantie

Autobedrijf
Ad van Neer,

Zandweg 160, Heerlen.
Tel. 045-416023.

Wat VERKOPEN? Adver
teer via: 045-719966.

vakantiekoopjes

' Ritmo 65 '79, APK’ 1.500,-
Talbot 1510 GL

'81, APK ’ 1.500,-.
Autobedrijf
Creusen BV

p.a. Bastiaans,
Spoorsingel 50, Heerlen.

045-724140.

Nu halen,
december
betalen

Citroen Visa 1.1 RE '88
Daihatsu Charade TSS '88

Fiat Panda 1000 CL'B7
Fiat Regatta 85 S '85

Ford Escort 1.1 Br. '86
Ford Escort 1.3 L '83
Ford Fiesta 1.1 L'Bs

Opel Corsa TR 1.2 S '86
Opel Kadett 1.3 HB S '87

Peugeot
104 GL '82

205 Accent '87
205 Accent '85

205 GE Accent 87
205 GL '84

205 GR 1.3 '87
205 GR 1.3 '84

205 Junior 1.1 '87
205 XL 1.1 '85

205KT Comm. '86
305 GT '85

309 GL Profil '86
505 familiale '83

604 GTI automaat '84
Skoda 120 L'B4

Toyota Corolla 1.3 LB '86

Peugeot
Janssen

Eygelshovergracht 64
Kerkrade

Tel. 045-460500.

Kera
i Groot aantal

' BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
Te koop SUZUKI Bus bwj.
'81, t.e.a.b. Tel. 04450-
-3401.
Te k. gevr. AUTO'S en be-- drijfsauto's. Schade of de-- fect geen bezwaar. Tel.

' 045-720200.

*s§pi?* ïPrcrfïcicitf <%§&£'

Opa en oma hartelijk gefeliciteerd met jullie40-jarig
huwelijksfeest. Bianca, Kevin, Jaimy. J

Proficiat
Pap ziet Abraham

\\\\\\yl.f^\
W-é^t- -m\

Mam, Resie, Henry, Danny
en Cristian.

Te k. LANDROVER diesel,
bwj. '77, korte uitv., APK-
gek„ ’ 2.950,- 045-210435.
Te k. Opel REKORD sta-
tioncar 23 D, grijs kenteken,
bwj. '79 APK-gek. Europastr
15, Schinnen na 18.00 uur.
Te k. 2 CV 6 bwj. '79, bl. met
rode neus vr.pr. ’ 900,- tel.
045-713355.
Alfa ROMEO 1.3 SC, 5-drs.,
bwj. 11-83, APK 11-'B9, i.g.
st., vr.pr. ’4.000,-. Tel.
045-420525. ■
Te k. ALFASUD 1500 Tl,
bwj. '81, i.g.st. vr.pr.

’ 3.000,-. Tel. 045-722352.
Te koop AUDI 80 GT, 1986,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-753603
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.
Te koop BMW 320i, bwj. '87,
m. serv.bkje, km.st 37.000,
evt. mr. mog. 04490-13976.
Te k. BMW 525 '81, APK 6-
90. ’4.500,-. Inr. kl. auto
mog. Industriestr. 35, Sittard
KOOPJE BMW 520itype 83
i.z.g.st. pr. ’8.250,- Broek-
str.62, Schinveld.
BMW 316 t.'79, sportwielen,
nwe uitl. en banden 100%

’ 1.950,-. Dr. Kuyperstr. 3
Heerlen. 045-726163.
Te k. BMW323i, bwj.'Bl, kl.
antraciet, stuurbekr., Rekar-
do interieur, motor Hartge,
184 Pk, in pracht, st., vr.pr.

’ 11.500,-. Tel. 045-459440
BMW 323 i, org. 57.000 km,
i.z.g.st., veel ace, verlaagd,
sportvelg., schuifd., enz., pr.
n.o.t.k. Diepestr. 5, Huls-
berg. Tel. 04405-3431.
Te k. BMW 2002 APK tot
mei '90 donkergrijsmet. met
Tl-carbarateurs, kuipst.,
sportv. en 60er-banden
Kempkenswg 25 Landgraaf.
Te k. prachtige BMW 320-6,
t. 80, autom., APK '90, 045-
-273340.
Te koop BMW 323 I, eind
'79, mooi en i.z.g.st.,

’ 5.750,-. Tel. 045-316940.
Te koop BUICK Century Li-
mited, bwj. '83, grijsmet. 6
cyl. automaat. 045-241491.
Te koop mooie BUICK Re-
gal, bwj. '81. Te bevr. 045-
-728264, na 18.00 uur.
Te k. MERCURY Cougar
KR 7 Cabriolet; Mercedes
350 SL Cabriolet. Automo-
bielbedrijf Johan Schmidt,
Hommert 24 Vaesrade,
kruispunt Schinnen.
Mooie zuinige Citroen VISA
Super E, 4 cyl. t. '81, APK
'90, i.nw.st. zien is kopen, vr.
pr. ’ 1.750,-. Beethoven-
sngl. 73 Landgraaf.
Te k. CITROEN BK 14 RE,
bwj. '88, i.z.g.st., met div.
ace. Tel. 045-326743.
Te k. CITROEN CX 20 RE,
nieuw model, 1987 met trek-
haak. ’25.000,-. Tel. 045-
-211000
Te koop CITROEN BK 19
TRS, 16.000 km, nov. '87.
Aran BV, Haefland 6, Bruns-
sum. Tel. 045-251872.
CITROEN AX GT wit,
10.000km. '88 BOVAG May
Crutzen. 045-752121.
Te k. CITROEN 2 CV 6,
Transatl. Bwj. 9-'B3, wit met
bl. streep, i.z.g.st. APK 7-
90. ’3.900,-. 04490-15372
(13-20 u)
Te koop Datsun SUNNY
140 V, type 80, APK '90. Tel.
045-257871.
Direct CONTANT geld voor
auto's vanaf bwj. 1980. Tel.
045-414372 ook 's avonds.
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.
Wat VERKOPEN? Adver-
tee/via: 045-719966.

Piccolo's in het LimWM
Dagblad zijn groot in "
SULTAAT! 8e1'045-719gM

Bedankt Michel H
van rijschool
de Langen fl

voor het in éénkeer beha» ■
van mijn rijbewijs. H

Evelyn. /l
Met een PICCOLO 'hj^H
Limburgs Dagblad raaJIJHuw oude spulletjes 't sn^lkwijt. Piccolo's doen V?JMwonderen... Probeer rna^HTel. 045-719966. ■
Te koop aangeboden
Van 127 D, '82, defecte HM
tor. Inl. 045-226985. JM
Te koop Fiat UNO 45, WË
27-3-'B7, veel extra's. ' ■04490-75386, na 16.00JU
Te koop Fiat UNO 60 S, bJiH'86, i.z.g.st. 5-drs. HM
04490-45452. -<dB
Te k. FIAT 124 spider, V I
'78, USA import, i.nw.st''H
04758-2670. _^>M
Fiat RITMO 60 L. 3-drs, -*M
84, apart, mooi Verk. n*jl
Pas gekeurd ’ 5.950,- w I
045-223754. -AM
Fiat UNO 55 S, 3-drs SJ_VÊ5 J_VÊ
bwj. '84, kl. rood als fj ■’ 6.950,-, gekeurd op c' I
'89. Inl. 043-254462. __^]M
Te k. Ford ESCORT 130)>4H
APKrbwj. '79, pr. ’ 1.25"' I
045-725576. JM
Te k. Ford ESCORT JBmotorisch i.g.st., nwe
den, trekh. Pr. ’ 600,-, " I
04492-5066 na 18.00^ M
Te k. Ford ESCORT *& I
matic 1300 L, bwj.'77, "%■
4-'9O. Pr. ’ 950,-. KoeW I
str. 11, Heerlen-Nrd ■045-218386. -^jM
Te k. automatic '\ZjlESCORT nw. model 16^' Ibwj.7-'B7, vr.pr. ’16.501' ITel. 045-243007. >j 1
I.z.g.st. Ford ESCORT 13} I
Bravo 5-deurs nov. '82. . I
pr. ’6.700,-. Tel. "*■725876. >■
Te k. Ford CAPRI GL 2'fl'80, aut. stuur-rembekr- j M
pr. ’3.000,-. 04490-: ■na 19.00 uur. JM
Te k. FORD Thundei*li|
Coupe zeldzaam mooi t*jM
te auto, APK 6-90, rtfJWmodel, bwj. '84, model l2m
(Merc. 500 SEC) 2-drs, 'M
opties, zilv.met. 2 kleure". ■
cyl. benz. mr. JJ1 'M
’22.750,-. 04750-1869M8
Ford GRANADA 2,8 GijSM
LPG '81, veel extra's, * I
’3.750,-. 045-31932a^ft|
Weg. omst. Ford TAÜ^II16L '78, APK, i.z.g.st. <e lil
b. 04450-2741. ___^1
Te k. Ford Siërra 23^J|
Laser bwj. '86, .{j 1

’ 13.750,-. Tel. 0445^23/1
Ford FIESTA Ghia, AP**l
'90, pr. ’1.250,-. LamP^lriestr. 2, Hoensbroek M
Randweg). .✓dl
Te k. Ford TAUNUS mes
fecte motor t.e.a.b. " I
753200 na 18.00 uur.^y. I
Ford ESCORT Combi' , I
drs.,'Bl, APK6-'9O, i-Z-9' I
’4.250,-. 045-316940^ I
Te k. Ford ESCORT 1.6^I
bwj. laat '86, 40.000 \, I
Klingbemden 33, Brunsjv I
Te k. Ford SIËRRA <*>§
grijs kent. wit, 5 vfno
sportw. mcl. BTW ’ 12-^ I
bwj. '86, 045:3221341^ I
Sportieve FIESTA 1V I
sportw. als nw., 70.000

’ 3.950,-, Hamerstr. 39^
ESCORT 1.3 L '82 RS 'xb,
rieur, nieuwstaat, tel- r
424128. __y^
Te k. HONDA Prelude *~torn., schuifd., '80, i-z%
APK '90, ’1.750,-.
045-323178. A
Honda PRELUDE EXPji
'84, met.grijs, ABSrem^stuurbekr, electr. dak, -J
laagd, sportvelgen, &*Ji
km. pr. ’17.250,-. Tel.
215375. 7
Te koop Honda ClVfy*
speed, bwj. '81. Tel-
227788. _^A\
Te k. HONDAAccord &'J\bwj. '83, stuurbekr., c
deurvergr. Q45-44433g>J
Te k. zeer mooie JAp>
XJ 4.2, bwj. '80, APK V
Patrolblauw, v. part- .1
045-460738na 15.Q0JJ>1
Jeep LADA 'Niva 4 *A
zwart, streep langs de *A
gril, mistlampen, ais I
Zeswegenln 84, HegrieJ^a
KOOPJE: Mazda 323 ty
tot apr '90, ’BOO,- V
463501. _-^7
Te k. MAZDA 323 a^.fy
bwj. '79, Mazda 929, u
bwj. '82, 045-462346^/
Te koop MAZDA 626
1,6 ltr. coupé, kl. blauw^i'87. 045-212799 "a3^
Koopje! MAZDA 626 Jj*
'80 i.z.g.st., APK

’ 1.650,-. Broekstr-
Schinveld
Te k. MAZDA 818 S c$
eind '78. Tel. 04405^^MAZDA 323 GT t '82. f
sartweg 27, HeerlervJjT^

Voor Piccolo's ,
zie verder pagina
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DSMResins
Jaren zonder
ongelukken

HEERLEN - DSM Resins Be-
,*'Ux in Schoonebeek waaar
JJ" mensen werken, haalde in
J1*' de mijlpaal van 1000 onge-
s'aisvrije werkdagen. DSM Re-
Is Benelux is een onderdeel

k* 1E>SM Resins bv, één van de
*s divisies van het DSM con-
j**ll. Deze score van 1,2 mil-
le 11 manuren zonder ongeval
Reikte het bedrijf door een
??te prioriteit te geven aan de
*lJigheid. Zelfs het kantoor-

personeel wordt bij veiligheids-mannen betrokken.

Grote rol voor
Milieuzaken op

economischetop
VSHINGTON - Voor het eerst in
i( ?eschiedenis zal een Amerikaan-
beleidsmaker voor milieuzaken
i)ijw economische topconferentie
y °nen. President Bush neemt
fc hoofd van het bureau voor be-
.T^rning van het milieu, het Envi-
!Jffental Protection Agency
\ ' William Reilly, mee naar Pa-
rk0"! de hogeprioriteit van het mi-

te beklemtonen.
P\m zoveel belangstelling voor het
Leu dat er misschien niet vol-
gde tijd is om volgendeweek tij-

de topconferentie in Parijs
iTlomische vraagstukken te be-
nJ?*en, zo heeft onlangs de chef
\ van het Witte Huis, John Sunu-
■C°Pgemerkt. Bush zal mogelijk
(L'üeuwe initiatievenin Parijs ko-
Vh Iïlaar daarover kon Reilly gis-
■w| in een bijeenkomst met de
Hoj nlandse pers in Wahsington
J^iets zeggen.

overzicht
Tochherstel

- Het Damrak
it, eg gisterochtend te maken
He flink wat aanbod in vrij dun-
de harkten. Dit veroorzaakte in
H, 6erste helft van de dag nogal
V Veraezen> maar vooral in de
tl^de helft van de middag zorg-
bjfj dekkingsaankopen voor een
C°°rlijk herstel. Per saldo ble-
t^r,de verliezen dan ook zeer be-

°SlvTfyl^ Werd met f9l miljoen om-■7"tet meest verhandeld. Akzo
ih. f ee n verlies van f 3 verkeren
870,90 verlies op f 143,60. Dit
% ontwikkelingen deden zich
va

r de hele Unie van de markt
iti !"" Wat tot uitdrukking kwam
■7qe stemmingsindex, die van

van f 183,7 her-
ige naar f 185,2, wat slechts
8^ °nder het peil van de voor-

de dag lag.

tj 0] de lokale markt kelderde
V'andia-Kloos f 55 naar f 500.
\ .«ever Wegener/Tyl duikelde f
\{%r f 183. Norit zag zich f 14
Ü^aan op f896 en Samas daal-
W,&, het tegenvallende haltjaar-
H %r'cht bijna f 6 tot f 68,50. Van
t^Yiessen-de Noord werd f 9
T^koper op f 279.

\ '°ndsen als VereenigdeGlas
f tó £4 op f270), Dico (min f3op
\l(\ *"*o)> Gelderse Papier (min f
\ x op f 78,20), Ahrend (min f 5
\ alO) en Nutricia (min f 2 opf
y*n j en aan de verkeerde kant
% de streep.

Text Lite daar-
bij §en kreeg er drie dubbeltjes

f 6,50. Eriks, waarvan de
\\\. e'en binnenkort worden ge-
rv lst. wonf4op f4Ol.

optiebeurs stonden de pre-
V d

v°or EOE-indexopties on-
van een sterk aanbod

rw°Wel calls als puts. Met een
<Wet van 12.500 stuks waren
iSd°Pties tevens de drukst ver-
L%r e contracten op de optie-

Netwerk
De overneming past in het streven
van Nedlloyd om een Europees net-
werk tot stand te brengen. Het con-
cern heeft nu in de sector van het
wegvervoer 2700 werknemers in
dienst. Na de overneming zal Ned-
lloyd 90 vestigingen tellen in twaalf
Europese landen. Het Nedlloyd-
concern, dat ook actief is in scheep-
vaart en luchtvaart, haalde vorig
jaareen omzet van bijna f 5 miljard
en telt ongeveer 21.500 werknemers.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 99,70 99,50
Ahold 117,10 117,50
Akzo 144,50 143,60
A.B.N. 42,90 43,70
Alrenta 162,90 162,90
Amev 53,50 53,10
Amro-Bank 85,40 86,40
Bols 146,50 146,50
Borsumn W. 129,50 128,00
Bührm.Tet. 68,30 68,40
C.S.M.eert. 69,60 68,90
DAF 56,40 56,00
Dordtsche P. 251,00 249,50
DSM 131,00 128,90
Elsevier 73,30 73,30
Fokker eert. 43,00 42,40
Gist-Broc. c. 35,00 35,10
Heineken 125,90 125,70
Hoogovens 114,00 112,90
Hunter Dougl. 123,10 118,80
Int.Müller 99,00 98 50
KBB eert. 72,20 72,10
KLM 48,70 48,80
Kon.Ned.Pap. 54,70 54,30
Kon. Olie 136,50 137,00
Nat. Nederl. 63,60 63,60
NMB. 239,00 240,50
Nedlloyd Gr. 426,50 428,50
Nijv. Cate 99,00 98,70
Océ-v.d.Gr. 303,00 304,00
Pakhoed Hold. 142,80 142,80
Philips 38,60 ,38,80
Robeco 104,00 104,30
Rodamco 157,10 157,10
Rolinco 102,20 102,10
Rorento 61,80 61,60
Stork VMF 36,80 36,80
Unilever 140,40 140,50
Verßezit VNU 101,00 100,90
VOC 46,10 45,70
Wessanen 90,60 89,00
Wolters-Kluwer 47,30 47,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 48,00 47,80
ACF-Holding 50,10 51,20
Ahrend Gr. c 315,00 a 309,00
Alg.Bank.Ned 42,70 43,50
Asd Opt. Tr. 25,00 25,00
Asd Rubber 7,50 7,40
Ant. Verft 340,00
Atag Hold c 104,50 104,00
Aut.lnd.R'dam 90,20 92,00 bBAM-Holding 492,00 490,00
Batenburg 94,00 94,00
Beers 145,50 144,00
Begemann 110,50 109,50
Belindo 374,00 374,00
Berkels P. 4,95 4,90
Blyd.-Will. 24,00 24,00
Boer De, Kon. 444,50 444,50
de Boer Winkelbedr. 58,10 57,60
Boskalis W. 15,00 14,85
Boskalis pr 13,00 12,90
Braatßouw 1160,00a 1140,00 a
Burgman-H. 3380,00 3380,00
Calvé-Delft c 918,00 910,00
Calvépref.c _ 5200,00 5200,00

Center Parcs 68,20 66,80
Centr.Suiker 68,50 68,00
Chamotte Unie 11,00 11,00
Cindu-Key 120,50 118,50
Claimindo 363,50 363,50
Content Beheer 24,10 23,50
Cred.LßN 82,50 82,50
Crown v.G.c 105,00 106,00
Desseaux 234,00 230,00
Dordtsche pr. 250,50 248,50
Dorp-Groep 53,00 51,50
Econosto 261,00 258,50
EMBA 136,00 136,00
Enraf-N.c. 53,00 52,50
Enks hold. 397,00 401,00
Flexovit Int. 72,00 72,00
Frans Maas c. 82,80 82,30
Furness 127,50 127,50
Gamma Holding 86,50 86,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 27,30 27,50
Geveke 40,00 40,00
Giessen-de N. 288,00 279,00
GoudsmitEd. 375,00 e 372,00
Grasso's Kon. 96,00 96,70
Grolsch 137,50 136,20
GTI-Holding 188,50 187,50
Hagemeyer 98,00 97,80
H.B.G. 217,00 216,50
HCSTechn 15,30 15,20
Hein Hold 106,50 107,50
Hoek's Mach. 188,00 185,00
Holdoh Hout 745,00 745,00
Holec 29,80 29,80
H.A.L.Tr. b 1678,00 1652,00
Holl.Am.Line 1675,00 1657,00
Heineken Hld 106,50 107,50
Holl.SeaS. 1,41 1,41
Holl. Kloos 555,00 500,00
Hoop en Co 11,80 11,70
Hunter D.pr. 6,30 5,50
ICA Holding 18,20 18,50
IGB Holding 63,00 63,50
IGB Hold (aang)
IHC Caland 32,00 32,00
lndustr. My 228,00 226,00
Ing.Bur.Kondor 570,50 565,00

Kas-Ass. 48,20 47,00
Kempen Holding 16,70 16 60
Kiene's Suik. 1350,00 1360 00
KBB 73,00 73,50
Kon.Sphinx 122,00 120,00
Koppelpoort H. 323,00 321,00
Krasnapolsky 204,00 204,00
Landré & Gl. 63,00 63,80
Macintosh 54,30 53,50
Maxwell Petr. 672,50 670,00
Medicopharma 77,00 75,00
Melia Int. 7,70 7,40
MHVAmsterdam 23,00 a 23,00a
Moeara Enim 1175,00 1175,00
M.Enim 08-cert 15600,00 15500,00
Moolen en Co 34,50 33,80
Mulder Bosk. 77,00 79,80
Multihouse 10,70 10,60
Mynbouwk. W. 446,00 445,00
Naeff 250,00
NAGRON 51,50 52,00
NIB 565,00 561,00
NBM-Amstelland 21,50 21,40

NEDAP 352,00 a 352,50
NKF Hold.eert. 360,00 360,00
Ned.Part.Mij 39,50 38,60
Ned.Spnngst. 9700,00 9700,00
Nont 910,00 896,00
Nutricia gb 61,50 60,30
Nutricia vb 63,00 61,80
Oldelft Groep c 200,00 195,00
Omnium Europe 17,00 16,90
Orco Bank c. 73,60 73,80
OTRA 857,00 852,00
Palthe 72,00 73,00
Pirelli Tyre 54,70 54,30
Polynorm 109,50 109,00
Porcel. Fles 143,00 141,00
Ravast 50,40 50,00
Reesink 73,00 71,50
Riva 58,00 58,00
Riva (eert.) 58,00 57,00
Samas Groep 74,20 68,50
Sanders Beh. 119,00b 121,00
Sarakreek 28,50 28,10
Schuitema 1510,00 1510,00
Schuttersv. 141,00 140,50
Smit Intern. 44,00 41,80
Stßankiers c. 26,80 26,90
Stad Rotterdam 149,00 148,20
TelegraafDe 460,00 458,00
Text.Twenthe 305,00 303,00
Tulip Comp. 60,10 59,70
Tw.Kabel Hold 143,50 142,00
Übbmk 113,00 114,00
Umon Fiets. 16,85 16,50
Ver.Glasfabr. 284,00 280,00
Verto 68,00 67,70
Volker Stev. 65,50 64,30
Volmac Softw. 53,30 53,60
Vredestein 18,90 18,70
VRG-Groep 67,70 66,50
WegenerTyl 191,00a 181,00
West Invest 31,50 31,50
Wolters Kluwer 189,00 188,00
Wyers 47,90 48,90

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,60 35,60
ABN Aand.f. 73,80 74,00
ABN Beleg.f. 57,20 56,70
ALBEFO 53,40 53,50
AldollarßFs 21,30 21,30
Alg.Fondsenb. 247,00 247,00
AllianceFd 12,10 12,10
Amba 45,70
America Fund 309,00 308,00
AmroA.inF. 93,60 93,60
Amro Neth.F. 75,70 75,40
Amro Eur.F. 71,00 70,50 d
Amro Obl.Gr. 152,20 152,30
Amvabel 95,80 93,80
AsianTigersFd 58,40 58,30
Bemco Austr. 58,50 57,60
Berendaal 113,00 113,50
Bever Belegg. 24,50 24,50
BOGAMIJ 105,20 105,00
Buizerdlaan 42,50 42,20
Delta Lloyd 40,70 40,90
DP Am. Gr.F. 25,00 25,00
Dp Energy.Res. 35,70 37,00
Eng H011.8.T.1 9,80 9,80
EMFrentefonds 65,10 65,40

Eunnvest(l) 110,00 110,00
EurAss. Tr. 6,90 6,90
EurGrFund 58,80 58,60
Hend.Eur.Gr.F. 201,00 200,80
Henderson Spirit 72,00 71,50
HollandFund 74,40 73,80
Holl.Obl.Fonds 122,20 122,20
Holl.PacF. 109,00 107,70
Interbonds 563,00 563,00
Intereff.soo '40,90 40,50
Intereff.Warr. 284,00 283,80
Japan Fund 35,00 36,00
MX Int.Vent. 66,80 66,50
Nat.Res.Fund 1475,00 1475,00
NMB Dutch Fund 38,00 37,40
NMB Oblig.F. 36,80 36,80
NMBRente F. 103,30 103,30
NMBVast Goed 37,90 37,80
Obam, Belegg. 216,00 213,50
OAMFRentef. 14,20 14,20
Orcur.Ned.p. 49,40 49,40
Pac.Prop.Secf. 42,60 44,50
Prosp.lnt.High.lnc 9,40 9,40
Rabo Obl mv.f. 75,70 75,80
Rabo ObLdiv.f. 50,70 50,80
Rentalent Bel. 1350,60 1350,70
Rentotaal NV 31,30 31,30
Rolinco cum.p 103,00 102,50
Sci/Tech 17,55 17,55
Technology F. 16,10 16,10
Tokyo Pac. H. 239,00 242,50
Trans Eur.F. 75,60 75,50
Transpac.F. 550,00 550,00
Uni-Invest 111,00 111,00
Unico Inv.F. 85,70 86,00
Urnfonds 30,70 30,50
VWN 58,00 58,00
Vast Ned 120,00 120,10
Venture F.N. 44,80 44,80
VIB NV 86,50 86,50
WBO Int. 76,00 75,60
Wereldhave NV 213,00 213,00

Buitenlandse obligaties
m EEGB4U) 102,50 102,50
3/2 EngWarL 36,80 36,80
5% EIB 65 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,00 33,50
Amer. Brands 67,70 68,10
Amer. Expres 33,25 33,30
Am.Tel.& Tel. 34,50 35,20
Ameritech 57,20 57,60
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 27,70 28,00
Atl.Richf. 93,70 93,50
BAT lndustr. 6,40 6,55
Bell Atlantic 87,10 87,70
BellCanEnterpr 39,20 40,00
BeU Res.Adlr 0,85 0,75
Bell South 48.20 48,00dBET Public 3,00
Bethl. Steel 21,10 21,10
Boeing Comp. 48,60
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 24,90 24,50

Citicorp. 31,70 32,80
Colgate-Palm. 51,30 51,50
Comm. Edison 38,00 38,00
Comp.Gen.El. 430,00 430,00
Control Data 21,80 21,30
Dai-IchiYen 3290,00 3290,00
Dow Chemical 84,80 85,50
Du Pont 108,80
Eastman Kodak 47,30 46,80
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 200,00
Exxon Corp. 44,00 44,00
First Paclnt 1,64 a
Fluor Corp. 28,90
Ford Motor 48,90 48,10
Gen. Electric 52,10 52,40
Gen. Motors 41,70 41,20
Gillette 40,00 40,00
Goodyear 54,00 54,70
Grace & Co. 33,30
Honeywell 73,50 73,30
Int.Bus.Mach. 111,25 112,00
Intern.Flavor 54,00
Intern. Paper 45,75
ITT Corp. 57,10 57,75
K.Benson® 5000,00 5000,00
Litton Ind. 86,00 85,00
Lockheed 47,60
Minnesota Mining 71,00 70,50
Mobil Oil 50,00 50,50
News Corp Auss 15,00 15,00
Nynex 79,70 80,20
Occ.Petr.Corp 27,50 26,80
Pac.Telesis - - 40,00 40,30
P.4 O. ® 7,00 7,00
Pepsico 53,10 52,00
Philip Morris C. 139,00 139,10
Phill. Petr. 22,50 22,30
Polaroid 38,00 38,10
Privatb Dkr 286,10 293,50
Quaker Oats 64,00
StGobin Ffr 630,00 638,00
Saralee 55,00
Schlumberger 39,80 40,60
SearsRoebuck 43,80 44,00
Sony (yen)
Southw. Bell 51,70 d 51,60
Suzuki (yen) 890,00
Tandy Corp. 44,50 44,00
Texaco 51,25 51,30
Texas Instr. 39,30 39,20
r.lPEur. 1,72 1,65
ToshibaCorp. 1390,00 1380,00
Union Carbide 27,75
Union Pacific 71,00 71,50
Unisys 24,50 24,50
USX Corp 34,60 34,50
US West 69,50 70,50
Warner Lamb. 89,75
Westinghouse 62,70 62,70
Woolworth 51,60 51,70
Xerox Corp. 62,50 62,50

Certificaten buitenland
AMAXInc. 52,00 51,00
Am. Home Prod. 208,50
ATT Nedam 72,00 73,00
ASARCO Ine. 58,00
Atl. Richf. 200,00 d 198,00
Boeing Corp. 153.00_ f

Can. Pacific 38,00 38,00
Chevron Corp. 120,00
Chrysler . 50,00 49,00
Citicorp. 65,50 67,50
Colgate-Palm. 111,00 109,00
Control Data 42,00 42,00
Dow Chemical 187,00 179,50
Eastman Kodak 101,00 100,00
Exxon Corp. 95,00 93,00
Fluor Corp. 67,00
Gen. Electric 113,50 110,00
3en. Motors 179,50 177,00
Sillette 83,00 83,50
Soodyear 114,50 U4,50d
Inco 57,00 56,50
IB.M. 236,00 233,00
Int. Flavors 113,50
ITT Corp. 122,00 120,00
Kroger 30,00 29,50
Lockheed 104,00
Merck& Co. 146,50 142,70
Minn. Min. 155,00 150,00
PepsiCo. 112,50 109,00
Philip Morris C. 298,00 294,50
Phill. Petr. 47,00 46,00
Polaroid 75,00 73,50
Procter & G. 250,00
Quaker Oats 130,00
Schlumberger 83,50 84,60
Sears Roebuck 93,50 92,00
Shell Canada 77,00 77,00
Tandy Corp. 94,00 92,00
Texas Instr. 83,30 83,10
Umon Pacific 155,00 152,00
Unisys Corp 50,50 50,00
USX Corp 74,00 72,00
Varity Corp 5,00 a
Westinghouse 134,00 132,00
Woolworth 110,50 108,00
Xerox Corp. 130,00 127,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 620,00 615,00
Dresdner B. 330,00
Hitachi(soo) 1500,00 1550,00
Hoechst 301,00 298,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nestlé 7750,00
Siemens 590,00 575,00

Warrants
Akzo 36,00 36,10
AMRO warr. 2,05 2,05
Bogamü 4,65 4,65
Falcons Sec. 18,40 18,40
Honda motor co. 2150,00 2100,00
K.L.M. 85-92 230,00 220,00
Philips 85-89 10,70 10,70
Stßankiers a 0,85 0,85
Stßankiers b 2,20 2,25

Euro-obligaties & conv.
lO'/i Aegon 85 100,50 100,50
Aegon warr 12,80 12,80
10'AABN 87 95,75 95,75
13Amev 85 97,75 97,75
13Amev85 94,75 94,75 |

10AmevBs 102,50 102,50
11 Amev 86 95,50 96,50
14VtAmro87 97,00 97,00
13 Amro-BankB2 101,00 101,00
10'AAmro 86 95,75 95,75
10Amro 87 95,25 95,75

5^4 Amro 86 95,50 95,50
Amro Bank wr 35,70 37,00
Amro zw 86 70,00 69,75 '9 BMH ecu 85-92 99,75 99,75
7 BMH 87 95,00 95,00
lO'/aEEG-ecu 84 100,25 100,25

85 101,50 101,50
12'AHIAirLF 92,25 92,25
12NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11'A NGU 83 101,00 101,00
10NGU 83 100,70 100,70
2'/« NMB 86 84,60 84,60
NMB warrants 66,50 66,90
B^4 Phil. 86 98,50 98,50
6ft Phil.B3 97,10 96,75
11 Rabo 83 101,75 101,75
9Rabo 85 102,70 102,70
7 Rabo 84 102,00 102,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 25,90 25,20
Bredero eert. 15,50 1530
11 Bredero 18,00 17,50

Breev. aand. 25,50 25,00
Breev. eert. 23,60 22,50
LTV Corp. 2,00 2,00
5 Nederh. 68-78 23,00 23,00
Rademakers 27,00
RSV. eert 0,46 0,44
7VeRSV 69 88,00 85,00a
Parallelmarkt
Alanhen 22,90 22,90
Berghuizer 60,00 60,00
Besouw Van c. 50,00 50,00
CBI Barin Oce. yen 1670,00
Comm.Obl.F.l 100,40 100,50
Comm.Obl.F.2 100,50 100,60
Comm.Obl.F.3 100,60 100,70
De Drie Electr. 29,00 29,50
Dico Intern. 146,50 143,50
DOCdata 31,30 30,90
E&L Belegg.l 75,20 75,00
E&L Belegg.2 75,10 75,00
E&L Belegg.3 75,20 75,30
Geld.Pap.c. 82,80 78,20
Gouda Vuurvc 97,00 e 97,80
Groenendijk 40,20 39,20
Grontmn c. 166,00 164,50
Hes Beheer 265,50 266,00
Highl.Devel. 14,00 b
Homburg eert 4,20 4,10
Infotheek Gr 25,50 e 25,50
Interview Eur. 8,40 830
Inv. Mij Ned. 59,00 59,20
KLM Kleding 34,20 33,70
Kuehne+Heitz 37,00 36,00
LCI Comp.Gr. 58,50 60,00
Melle 250,20 250,00
Nedschroef 11?70 112,00

Neways Elec. 13,10 13,10
NOG BeLfonds 28,80
Pie Med. 13,70 13,50
Poolgarant 10,30 10,25
Simac Tech. 21,00 19,50
TextLite 6,20 6,50
VerkadeKon. 262,00 263,70
VHS Onr. Goed 18,80 18,50
Weweler 117,50 116,00

a=latM |=bieëM+ci-ii«.
k=bitdca li=latei+M-*».
c=«i-clai» k^gedaaatk
i=*i-iniét-4 l=gedaM+g

"="*■+*■*■ »k=«totkitri wigi da*l=t*d»M-H»te« rt=tlrttim tamrn

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn e jul 45,00 424 0.30 030
akzo c jul 150,00 813 0,80 0.60
akzo c okt 150,00 658 5.20 5,00
akzo c okt 160,00 429 2,00 b 2,00
akzo p jul 150,00 810 5,70 7,00
akzo p okt 140,00 521 3,00 330
d/il c scp 220,00 383 2,70 230
dsm c jul 140,00 396 0,40 0,40
dsm c okt 130,00 439 8,10 7,20
dsm c okt 135,00 939 5.80 b 5,00
dsm c okt 140,00 977 3,70 3,50
dsm c okt 145,00 544 2,60 2,30
dsm p jul 135,00 403 5,00 7,00
coc c jul 280,00 480 27,00 a 24,50b
coc c jul 290,00 572 16,00 15,50
coc c jul 310,00 500 2,40 1,90
coc c aug 295,00 590 16,50a 14,50
coc c scp 300,00 510 15,00 13,00
coc p jul 295,00 508 0,80 0,70
coc p jul 300,00 1051 1,80 1,70
coc p jul 305,00 1674 3,50 3,40
coc p jul 310,00 852 630 6,40a
coc p aug 295,00 669 3.50 a 3,00
coc p aug 305,00 483 630 6,80
hoog c ju) 110,00 409 730 5,70
hoog c jul 115,00 381 3,80 3,00
hoog c jul 120,00 582 130 1,70
hoog c okt 100,00 3% 18,50 18,00a
hoog c okt 105,00 382 17,00 16.20 a
hoog c okt 110,00 469 13,50 13,20a
hoog c okt 115,00 1086 11,10 10,80
hoog c okt 120,00 536 9,00 8,70
hoog c okt 130,00 696 5,60 530hoog p jul 120,00 510 7,00 8,00
kim c jul 50,00 373 0,60 b 0,70
nip c nov 100,00 500 1,05 a 0,70
natn c okt 60,00 378 4,70 4,90
phü c jul 40,00 522 0,40 0,40
phü c okt 40,00 1243 230 a 2,60
phil . c okt 45,00 1014 1,00 1,10
phü c jan 40,00 373 3,60 3,60
phü e jan 45,00 458 130 2,00
phü p okt 40,00 746 2,70 2,60
ohe c jul 140,00 507 0,90 0,90
olie c okt 140,00 487 330 3,80
olie c okt 150,00 436 1,50 130
ohe p okt 140,00 1192 730 730
voc c okt 50,00 422 2,70 2,60
voc p jul 45.00 562 0,50 0,60

Japan grootste
investeerder
in ons land

DEN HAAG- Japanse bedrijven hebben het
afgelopen jaar563 miljoen guldenin ons land
geïnvesteerd. Daarmee streefde Japan voor
het eerst de Verenigde Staten en Canada
voorbij als grootste buitenlandse investeer-
ders in ons land. De Noordamerikanen inves-
teerden in 1988 totaal 146 miljoen gulden in
ons land.
Het commissariaat voor buitenlandse inves-
teringen in Nederland, onderdeel van het mi-
nisterie van Economische Zaken, heeft dit
gisteren bekendgemaakt. De Japanners sta-
ken hun geld in elf projecten die 855 arbeids-
plaatsen opleverden. De Verenigde Staten en

Canada kwamen tot zeventien projecten
waardoor 442 mensen aan werk werden ge-
holpen. Europese bedrijven investeerden het
afgelopen jaar 574 miljoen gulden in veertien

projecten in ons land. Daardoor ontstonden
1164 arbeidsplaatsen.

Het aantal investeringen van buitenlandse
bedrijven in ons land nam in 1988 ten opzich-
te van 1987 af van 53 naar 45. Het investe-
ringsbedrag steeg echter met ruim 200 mil-
joen gulden tot 1288 miljoen. Ook het aantal
arbeidplaatsen dat in 1988 tot stand kwam,
overtrof het aantal uit 1987: 1768 tegen 2486.
Bij de investeringsprojecten dievorig jaarvia
het Commissariaat tot stand kwamen, ging
het in 35 gevallen om een nieuwevestiging in
ons land. Distributie (17) en produktie (15)
vormden daarbij de boventoon.

Na overname van 90 vestigingen

Nedlloyd koopt
Union-Transport

Van onze redactie economie
ROTTERDAM - Nedlloyd wil
tegen een bedrag in contanten
het Westduitse Union-Trans-
port overnemen van de broers
P. en R. Posselt. Het Neder-
landse transportconcern
brengt daarmee de jaaromzet
in het wegvervoer in één keer
van f7OO miljpen op meer danf
2 miljard. Het Westduitse Bun-
deskartellamt moet de overne-
ming nog goedkeuren. Een
woordvoerder van Nedlloyd
verwacht niet dat dit laatste
problemen zal opleveren.

Union-Transport in Düsseldorf is
met 34 vestigingen en 4300 werkne-
mers een van de grootste transport-
ondernemingen in de Bondsrepu-
bliek. De onderneming concen-
treert zich op nationaal en interna-
tionaal groupagevervoer over de
weg en op intercontinentale expedi-
tie. Onlangs nam Union-Transport
de Westduitse Alster-groep over.
Union-Transport bezit een wagen-
park van 375 grote vrachtwagens en
900 auto's voor distributie. Boven-
dien beschikt het over 170.000 vier-
kante meter opslagruimte. De lei-
ding van Union-Transport zal geen
verandering ondergaan.

DSM zakt snel weg
HEERLEN - De koers van DSMis de laatste dagen op de Amster-
damseeffectenbeurs als een bak-
steen gekelderd. In twee dagen
zakte dewaarde van de aandelen
met in totaal liefst ’8,40 van

’ 135,20 op dinsdag naar ’ 126,80
gistermiddag. Later herstelde de
koers zich tot ’ 128,90. DSM liep
daarmee op kop in de algehele
malaise waarmee bijna alle
hoofdfondsen, waaronder Akzo,
op het Damrak te maken heb-
ben.

Volgens Amsterdamse beursa-
nalisten heeft de sterke koersda-
ling van het overigens conjuctu-
reel toch al gevoelige DSM twee
aanwijsbare oorzaken: Ten eer-
ste hebben beursgoeroes in de
Verenigde Staten deze week
sombere verwachtingen uitge-
sproken over detoekomst van de
chemie in het algemeen. De che-
mie zou over de top heen zijn en
de marges zouden verkrappen.
Voor de tweede oorzaak wijzen
de beursanalisten naar de optie-

beurs waar diverse 'marketma-
kers' met 'verkeerdeposities' zit-
ten. Ze hebben veel call-opties
afgegeven in de tijd dat DSM-
aandelen nog meer dan 140 gul-
denwaard waren en hebben toen
onvoldoende put-opties gekocht.
De handel in chemiefondsen op
de optiebeurs in Amsterdam be-
stond gisteren vooral uit aanbod
van callopties Akzo en DSM en
vraag naar putopties op deze
waarden. De prijsdaling zal vol-
gens directeur Vermeulen van
het Amsterdamse .effectenhuis
James Capel waarschijnhjk niet
veel verder doorzetten. Een
koers tussen 125 en 127 gulden
lijktvooralsnog de bodemprijs.

economie

La Paz neemt
Willem II over
I&LKENSWAARD/BOXTEL ~ La
Jr Sigarenfabrieken in Boxteljj^jttt Willem II Sigarenfabrieken
si,; kenswaard over. Door de fu-

KiJ> aan op korte termijn 60 arbeids-ven verloren.
La pL^az maakt deel uit van de Elisa-

h Bas Holding dat op zijn beurt
'an c; een dochteronderneming is
l^bwedish Tobacco Group. Bij de
"/J6 °ed-rijven werken samen onge-
in r '00 mensen. Ontwikkelingen
l ,ac tabakindustrie en nieuwe
j^nische mogelijkheden nopen
tJM^.haalvergroting, aldus de me-L . ln-g- Door de fusie kan de con-
*om '* °P de lan6ere termijn beter
di». en gewaarborgd, aldus beideeches.
p
Om*1108 Computer Service bv, eenindeel van Willem 11, blijft bui-
d de fusie. Woensdag zijn de bon-
De ' de ondernemingsraden en hettoneel ingelicht.

Cel de Unie BLHP als de Voe-j^ssbond FNV wijst erop dat La
tyji, net het slechtste bedrijf is om
"^ob rn over te nemen. Swedish
I<w?CCO is een gezond bedrijf metVjjr? resultaten, aldus zegslieden. de twee bonden.

XP sponsort
racewagens

KEULEN - Het Formule
I-Team van Tyrell heeft een
sponsorovereenkomst afge-
sloten met het expresbedrijf
XP Parcel Express. Tyrell
gaat met dekleuren groen en
geel van XP op de twee nieu-
we Formule 1-wagens racen.

Pirelliheeft weinig succes
Van onze redactie economie

AMSTERDAM - De koers van het
aandeel Pirelli, dat maandag voor
het eerst op de Amsterdamse effec-
tenbeurs werd genoteerd, is woens-
dag tijdelijk teruggevallen tot 54
gulden. De slotkoers was weliswaar
f 54,70, maar dat was ook maar net
boven de prijs van 54 gulden, waar-
voor Pirelli naar de beurs is gegaan.
Zelfs als rekening wordt gehouden
met het zwakke beursklimaat van

dit moment, blijft het opmerkelijk
dat Pirelli nu ver onder de ope-
ningskoers van f57 op maandag no-
teert. Kort na de introductievan bij-
voorbeeld DSM, DAF en Flexovit
was sprake van het omgekeerde:
daar lagen de koersen aanzienlijk
boven de eerste notering.

Directeur drs. J.Kingma van de Ne-
derlandse Pirelli-vestiging sluit niet
uit dat er binnen het bankensyndi-
caat dat de beursgang heeft bege-

leid 'dingen zijn gebeurd, die niet
zijn voorzien. Dat zou betekenen
dat wellicht een paar van de 80 be-
trokken banken al in de zogenaam-
de grijze handel flink wat stukken
Pirelli hebben verkocht in de hoop
ze later op een lagere koers weer te
kunnen inkopen. In de grijzehandel
wordt nameluk in aandelen gehan-
deld zonder dat ze daadwerkelijk
zijn genoteerd. Een aandeel Pirelli
kostte vorige week tussen 58 en 59
gulden. .

Verlies van 1. 7 miljoen

Ingrijpende
reorganisatie
ECN Petten

AMSTERDAM/PETTEN - Het
Energieonderzoek Centrum Neder-
land (ECN) in Petten heeft in 1988
een verlies van 1,7 miljoen gulden
geleden. Dat bleek gisteren tijdens
de presentatie van het jaarverslag
over 1988 in Amsterdam. Belang-
rijkste oorzaak voor dit negatieve
resultaat is de toename van de per-
soneelslasten.
Het is voor de eerste maal dat het
onderzoekcentrum zo 'fors' in de
rode cijfers terecht komt. ECN-di-
recteur prof. dr. ir. H. van den
Kroonenberg toonde zich niet echt
onder de indruk van detegenvaller.
Hij hield onverkort vast aan zijn on-
langs naar voren geschoven meerja-
renplan.
Het plan behelst een ingrijpende re-
organisatie, waarbij een marktge-
richte aanpak wordt nagestreefd.
De huidige, naast elkaar opererende
diciplines bij ECN worden vervan-
gen door onafhankelijke 'business
units', die niet langer geordend zul-
len zijn naar onderzoeksgebied.
Deze eenheden brengen ieder een
eigen produkt op de markt en zijn
derhalve zelf verantwoordelijk voor
hun begroting. Er zullen zich intern
personeelsverschuivingen voor-
doen, maar er vallen geen ontsla-
gen.

Fujibreidt
uit in Tilburg
TILBURG - Bij Fuji Photo Film inTilburg ontstaan de komende jaren
rond 200 extra arbeidsplaatsen, als
gevolg van extra investeringen vanhet Japanse bedrijf in de Tilburgse
vestiging. Daar werken nu reeds 720
mensen.
Dat zei sociaal-directeur J. van Lier
Fuji Tilburg gisteren op een bijeen-
komst in het Tilburgse stadhuis.
Daar werd een overeenkomst tus-
sen de gemeenteTilburg en Fuji on-
dertekend voor de aankoop van
ruim 14 hectare grond op het indu-
strieterrein Vossenberg. Met de
transactie is een bedrag gemoeid
van ruim twaalfmiljoen gulden.
Op Vossenberg beschikt Fuji reeds
over 34 hectare grond, waarop twee
fabrieken - een voof fotopapier en
een voor kleurenfilms - zijn geves-
tigd. De fabriek voor films is nog
maar gedeeltelijk voltooid. Volgens
directeurK. Tatsuuma is het de be-
doeling deTilburgse vestiging te la-
ten uitgroeien tot het strategisch
centrum in Europa.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 6-7-1989 om
14.30 uur bü de fa Drijfhout, alles in

kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.050-/26.550,
vorige ’ 25.970-/ 26.470) bewerkt ver-
koop ’ 28.150,vorige ’ 28.070 laten.
ZILVER: onbewerkt ’330/400, vori-
ge ’ 330/400; bewerkt verkoop ’ 440
laten, vorige 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,07 2,19
Brits pond 3,32 3,57
Can. dollar 1,73 1,85
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 312
Austr. dollar 1,58 1,70
Jap. yeji (10.000) 150,25 155,25
Ital. lire. (10.000) 15,00 16,40
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 129,10 133,60
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) 1,71 1,86
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 2,12825-12075
Brits pond 3,4500-4550
Duitse mark 112,695-745
Franse franc 33,205-33,255
Belg. franc 5,3815-3865
Zwits. franc 131,315-365
Japanse yen 153,25-153,35
lUI. lire 15,540-590
Zweedse kroon 32,990-33,040
Deense kroon 28,965-29,015
Noorse kroon 30,665-30,715
Canad. dollar 1,78725-78975
Oost. schill 16,0050-0150
lers pond 3,0060-3,0160
Spaanse pes 1,7820-7920
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.doUar 1,6310-6410
Hongk.dollar 27,10-27,35
Nieuwz.dollar 1,2250-2350
Antill.gulden 1,1800-2100
Sunn. gulden 1,1800-2200
Saudische rial 56,65-56,90
Ecu gulden 2,3315-3365

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 192,00 192,00
id excl.kon.olie 187,90 187,80
internationals 190,00 190,40'
lokale ondernem. 196,60 196,30
id financieel 141,40 141,20
id niet-financ. 251,30 250,00
CBS-Herbeleg gingsindex (1983=100)
algemeen 246,60 246,70
id excl.kon.olie 231,20 231,00
internationals 252,20 252,70
lokale ondernem. 240,60 240,20
id financieel 180,40 181,40
id niet-financ. 298,70 297,20
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 185,50 185,20
internation 191,20 190 70
lokaal 184,50 184,30
fin.instell 149,50 150,50
alg. banken 148,40 150,40
verzekering 149,50 149,50
niet-financ 195,80 195,30
industrie 186,30 185,50
transp/opsl 234,00 234,10

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

Akzo 143,60(143,60)
Kon.Olie 136,70-137,00 (137,00)
Philips 38,70-38.80(38,80)
Unilever 140,50-140.90(140,50)
KLM 48,80-49,20 (48,80)

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 2465.10 1171.57 209.82 955 04Hoogst 2475.53 1188.23 211.08 962 25Laagst 2446.51 1165.75 208.38 948.68Slot 2462.44 1179.82 210.32 956.86
Winst/
verlies + 5.88 + 9.38 + 0.37 + 3.85
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(ADVERTENTIE)

I VOLVO 440
Leasing

vanaf ’726,-
-excl. BTW p.m.

Autobedrijf
A. Klijn

HOENSBROEK. HEERUN 045-220055

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur
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In opdracht van cliënt te
koop: MERCEDES 190 E,
aut., bwj. '84, schuifdak,
centr.v., stereo, elec. ramen,
blauw/grijsmet. Te bezicht.:
Keerberg 90, Voerendaal.
Te k. MERCEDES 190 E
automatic, bwj. '83, kl. wit,
verl. model, met veel
access. Te bevr. Eindstr. 27,
Schinveld. Tel. 045-255443.
Te k. MERCEDES 280 S,
bwj. '76, i.z.g.st. APK tot 10-
-'B9. Middelste Wehr. 46,
Hoensbroek, 045-215554.
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.
MERCEDES 450 SEL, bwj.
'78, alle extra's, event. mr.
mog. Tel. 04750-20041.
Te koop MERCEDES 280 C
met div. extra's, pr.n.o.t.k.,
bwj. '79. Tel. 045-322037.
MERCEDES 230 TE auto-
maat, schuifdak, ABS, getint
glas, met. kleur zwart,
17.000 km. '87 BOVAG May
Crutzen 045-752121.
Te k. MINI 1100 Special, get,
glas, ATS velgen, moet ge-
spoten worden! Vr.pr.

’ 700,-. 045-213357.
Te k. MINI 1100 special bwj.
'77, APK 7-'9O, i.z.g.st.
’950,- 045-444481. bgg.
441081.
Te k. MITSUBISHI Galant,
4-drs., zeer leuke auto, '81,
APK '90, ’1.500,-. Tel.
045-323178.
Te k. Mitsubishi COLT bwj.
'80, APK juni '89. Tel.
04492-1166.
Nissan CHERRY 1.3, bwj.
'82, APK 3-'9O, i.g.st.
’2.950,-. 045-421603 na
18 uur.
Te k. Opel MANTA 2.0 S, i.z.
g.st, bwj. '76, APK 4-'9O, kl.
wit. Tel. 045-221482.
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
i.z.g.st. 04499-3398.
KADETT HB 10-82 i.z.g.st.;
Kadett 16 D '83; Mercedes
TD '79. 04499-3398
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 van part. Opel KA-
DETT 13 de luxe, bruinme-
tall. met veel extra's, bwj.
'82, pr.n.o.t.k. 04498-51173.
Te k. Opel KADETT 13 S
HB, van part., i.z.g.st., bwj.
'81. vr.pr. ’4.450,-. 04404-
-2527.
Opel ASCONA Berlina type
79, nwe. uitlaat en trekh. Dr.
De Visserstr. 15 Heerlen
(Meezenbroek).
Zeldz. mooi KADETT, type
12S, '82. Kerkraderweg 166,
Heerten.
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. Opel ASCONA 19 S,
bwj. 79, ’2.000,-, 045-
-250136.
Opel ASCONA 20 S, bwj.
'80, ’2.500,-, bevr. 045-
-250136.
Te koop van part. i.v.m. be-
drijfsauto Opel OMEGA
I.BS, 1987, ca. 25.000 km.
gel. Grijsmetall. met div. ex-
tra's zoals trekhaak, alarm-
install., radio-cass., getint
glas. Interess. prijs. Te bevr.
na 18.00 uur Romeinstr. 19
Kerkrade, tel. 045-411924.
Opel REKORD 2.3 diesel, 4
drs., 7-'Bl Berlina, test toe-
gest., vr.pr. ’3.850,-, tel.
045-319328.
Te k. Opel KADETT op gas
bwj. 77, APK-gek. ’ 1.100,-
Breinder 98, Schinnen.
04493-4266.
Te k. Opel KADETT station,
juni '86, 1600 diesel, vr.pr.

’ 17.000,-. Tel. 04405-3157
Te koop wegens bedrijfs-
auto, Opel CORSA 1.3
metall. lak, 5 versn., 5-deurs
bwj. 1987, i.z.g.st., 04490-
-76252.
Te k. Opel ASCONA diesel,
bwj. '82. APK tot 6-'9O, vr.pr.

’ 6.250,-045-319678.
Te koop Opel KADETT s-
drs., bwj. '80, met laswerk,

’ 2.250,-. Tel. 045-316940.
Opel KADETT 12 S, bwj. '84
In st.v.nw. Schadevrij Pas
gekeurd. Zeldz. m. ’ 7.950,-
Info. 045-223754.
Te k. Opel KADETT 1.3 S,
bwj. '81, APK. Tel. 045-
-725576.
R 9, type GTL, bwj. 8-'B3,
km.st. 53.000, 1e eig. met.
groen, zonnedak pr.

’ 7.500,-. 04490-49806.
Te k. RENAULT 4 GTL, kl.
rood, bwj. 79, APK, prima
auto, geh.gerev. o.a. nw.
motor, vr.pr. ’ 1.000,- 045-
-318841.
Te k. RENAULT R4bwj.7B,
vr.pr. ’1.200,-. Tel. 045-
-753787 na 18 uur.
RENAULT 25 TS 5-bak, bwj
'85. In st.v. hagelnw. Geen
2e zo mooi ’ 15.750,- ml.
043-254462.
Te koop SAAB 900 GLS,
bwj. '81, LPG, opknapper,
vr.pr. ’ 2.500,-. Inr. mog.
Tel. 04750-22955.
Te koop SUBARU Mini
Jumbo, bwj. '84, APK 6e
mnd. '90, i.z.g.st., pr.

’ 4.500,-. Tel. 045-242398.
Te k. SUBARU mini jumbo
D.L bwj. 10-'B7, pr.n.o.t.k.
04405-2897.

Auto's
Te koop CABRIOLET Suzu-
ki Jeep 4WD, bwj. '80, LPG,
gr. kenteken, verchr. velgen,
brede banden, nwe uitlaat,
APK 6-'9O, pr. ’4.500,-.
Tel. 045-421855.
GEVRAAGD Suzuki GX
coupé, tel. 045-715866.
Te koop JEEP Toyota Land-
cruiser, 6-cyl., gas, gr. kent.,
bwj. '78, kl. groen, motorisch
100%, t.e.a.b. Tel. 04490-
-11322.
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 k. TOYOTA sportwagon
de luxe 1600, bwj. '77, APK
7-'9O, vr.pr. ’BOO,-, Vin-
kenstr. 77, Hrl.-Heksenberg.
VW Kever '73 1303 S; Kever
'74 APK ’950,-. Handels-
weg 12 Susteren.
Te koop GOLF Diesel, bwj.
9-6-'B3, kl. blauw, vr.pr.

’ 8.000,-. Tel. 045-229700.
Te koop VW GOLF Diesel
GLD, bwj. '81. Tel. 045-
-242455.
Gevraagd GOLF D met grijs
kenteken, liefst wit, aanbie-
dingen. Tel. 045-272927.
Te k. GOLF GTI '81,
’8.400,-. Div. extra's. Tel.
045-412801.
Te k. VW 1303 cabriolet a-
merk. uitv. Hommert 24,
Vaesrade-Nuth. Kruispunt
Schinnen.
VW GOLF D, M'B2. APK '90.
Rev. motor. Pap.t.inz.

’ 4950.-.045-458944 nal7u
Te k. KEVER bwj. 74,
t.e.a.b. Berthradisstr. 28,
Kerkrade. -VW type GOLF 1.3 L 82,
sportw. als. nw. Rotterdam-
str. 24, Heerlen.
VW GOLF 1600 CL wit,
30.000 km '87, BOVAG May
Crutzen 045-752121.
Te k. VOLVO 360 GLS type
'83 met LPG en trekhaak.
Vr.pr. ’ 5.200,-. Tel. 045-
-325544 of 311925.
Te k. VOLVO 340 DL bwj.
juli '88. Tel. 045-724958.
Te k. VOLVO 244 GL 6 die-
sel, bwj. 80, prima staat,
APK 2-'9O, pr. ’ 5.250,-, mr.
kl. auto mog. 045-415528.
VOLVO 66 autom., bwj. '76,
pr. ’ 1.750,-. Tel. 045-
-313930.
WETZELS Auto's. Porsche
911 cabriolet '83; Porsche
911 SC '80; Porsche 944 a-
mer. uitv. '83; Mercedes 450
SL autom. 79; Mercedes
230 E autom. '86 86; Mer-
cedes 200 benzini '87; Mer- .
cedes 206 E automaat '85;
Mercedes 500 SE '84; Mer-
cedes 280 SE '85; Merce-
des 260 SE 86: Mercedes
300 D oud type '85; Merce-
des 300 D nw type autom.
'85; Mercedes 380 SEL '84;
Mercedes 200 TD '86; Mer-
cedes 190 E 2.3 autom. '86;
Mercedes 190 D '86; Mer-
cedes 280 CE autom. 79;
Mitsubishi Pajero 2.3 TD
'84; Lincoln Continental '80;
Opel Kadett GSI cabriolet
'89; Golf GTI 16V '88; BMW
323 i C 1'85 '86; BMW 316/
318 i/316 '81 '82 '85; BMW
525iautom. '85; BMW 524
TD '85; Volvo 780 Pertone
'87. Industriestraat 35, Sit-
tard. Tel. 04490-10655.
Te k. zeer mooie Ford
SIERRA 1.8 Laser T, 5-drs.,
bwj. '85; Fiat Ritmo 70, i.z.g.
st. '84. Gunst, prijs. Bern-
hardstr. 12, Munstergeleen.
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.
JF E. Custers. Verlengde
Lindelaan 23, Oirsbeek, tel.
04492-5261 biedt te koop
aan: Merce4des 230 TE
t'B3, 5 bak, schuifd., sportv.,
pr. ’ 14.500.-.BMW 520 i
t'B3 m. stijl, alle extra's.
’13.500,-. Audi 200 i plus
105 E'Bl en'Bo ’ 3.900,-en

’ 7.900,-; BMW 320 6 LPG,
sportw. t'Bl ’ 5.900,-; Volvo
340 GL Alt t.79 geh. nw.st.
’2.900,-; Golf diesel t. '80
in nw.st. ’4.500,-; 5 x Golf
1600 autom. schakel 77,
78, 79 va ’1.000,-; Honda
Perlude t'Bo ’3.200,-. To-
yota Starlet t'79 ’1.700,-.
Toyota Corolla t'7B

’ 1.200,-. Peugeot 305 t. '81
’1.700,-; Fiat Ritmo 75 CL
t. '84 ’ 4.900,-; Opel Manta
20 GTE aut. t. '80 i.z.g.st.

’ 6.900,-. Opel Manta i 200
uitv. t.79 ’5.900,-; Toyota
Carina t. '80 ’ 2.400,-; Fiat
Ritmo 75 CL t. '80 ’ 1.900,-;
Alfa Sprint t.'B2 ’4.900,-.
Audi 80 CL diesel, nw. motor
t.'B3 ’ 6.750,-. Talbot Sam-
ba LS t.'B3 ’ 2.900,-. Zasta-
va Yugo t. '84 ’ 2.900,-. 2x
Datsun Cherry t'Bl, '82 v.a.
’2.700,-. Renault 18 TS
Stationcar t.'Bo ’ 2.900,-.
BMW 320 t. 76, sportvlgen
’1.700,-. Skoda 120 LS t.
'84 ’1.900,-. Ford Escort
2000 RS t.79 ’ 2.900,-. Alfa
Alfetta t.79 ’1.900,-. Opel
Rekord 20 S, LPG t.79.
’2.200,-. Ford Fiesta t.79
’2.100,-. Volvo 345 DL t.
'81 ’ 3.900,-Honda Accord
t.BO aut. ’ 2.100,-. 2x Simca
1307 t. '80 ’ 1.200,-. Allegro
t.77 ’ 900,-. Ford Escort 79
’2.100,-. 2x Honda Civic t.
'82 ’4.250,-. Opel Manta

.1900 HB t'Bo ’3.900,-. VW
Polo t'7B ’ 1.700,-. Citroen
GSt. '81 ’ 1.500,-. Opel As-
cona 1.2 t.79 ’ 2.600,-. Div.
goedk. inruilers. Alle auto's
met APK, tevens alle repa-
raties. Geop. ma t/m v
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
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 "M"uitvoe-
ring 12-'B7 ’29.500,-;
BMW 524 TD zilvergrijs '86
’27.500,-; Mitsubishi Ga-
lant 1,6 GLX LPG 10-'B7

’ 19.500,-; Renault R 25 TS
bl.grijsmet. '86 ’19.750,-;
Volvo 740 GLE LOG '87

’ 39.750,-. Rijksweg Nrd.
125, Geleen. 04490-46333.
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.
Particulier vraagt AUTO met
schade of defect. Tel. 045-
-728687.
BMW 316; BMW 1502; Golf
D '78; Fiesta 13 S; Fiesta 11
S; Mini '79; Kadett '79-80-
-'B2-'B3, APK. 04499-3398.
Opel Kadett Caravan diesel
5-drs '87; Kadett 1200 85;
Ford Escort 1600 CL '86;
Ford Escort 1100 Bravo '86
en '85; Ford Scorpio 2.0 iGL
'85; Ford Sierra 1600 4-drs.
'86; Ford Sierra 1600 3-drs,
LPG, '85; BMW 316 5-drs.,
5 versn. '86; Opel Rekord
2.0 '80 ’3.500,-; Ford Tau-
nus 1600 '81; Fiat Ritmo '83
’4.750,-. Auto's met Bo-
vaggarantie. Inruil en finan-
ciering. APK-keurings-
station. Autobedrijf Stan
WEBER, Baanstr. 38
Schaesberg. 045-314175.

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 j
'87 en '85; Seat Ronda 1.5 ■GLX '84 en'B7; Seat Malaga I1.5 GL'BB; Seat Malaga 1.2 IGLX '86; Seat Malaga 1.2 L I'88; Seat Malaga 1.5 SKI j
'88; Seat Bestel '88; Seat Ibi .
za 1.2 XI '89; Subaru 1300 \
'80; Talbot Solara 1.6 GLS |
'81; Mazda 1300 '76; Mazda :
323 '81 en '79; Lada 2105
GL '82; Fiat 127 '80; Fiat ,
Ritmo D '80; Austin Allegro
'78; Sunbeam 1000 '79;
Saab 99 '76; Datsun 120 V -'79; VW Passat '81; Citroen ,
Visa '79; Fiat Ritmo '79; !
Ford Fi ësta '78; Opel Kadett
city '79; Fiat Panda '85; Vol-
vo 340 automaat '83; Audi ■100 '81. Seat Ronda 1.2 L I
'87, VW Golf 80, Opel Cor- 'sa '86, Opel Kadett '80, i
BMW 320 '79, Mitsubishi ]
Saporro '81; Inruil en financ.
mogel. Donderdags (
koopavond (
Ford Scorpio 2800 GLI, bj. [
86, ’ 19.000,-; Ford Sierra f

bj. '86, ’12.000,-; BMW (
518, bj. '83, ’8.500,-; BMW r
316, bj.'B3, ’ 12.000,-; Opel \
Kadett, bj. '87, ’15.000,-; r
Ford Sierra 4-deurs, (
’8.000,-. Gar. GEVA, Ge- :
leen. 04490-54074. 'AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,- ,Jvoor uw auto. 045-411572. |
Math KOENEN biedt te koop '.
aan: 25 tot 50 auto's van '’5OO,- tot ’3.000,-. Alle ■auto's APK. Handelsweg 12' ■Susteren. Geop. di. t/m za. |
v. 09.00-18.00 u. Tel. 3398. ,
Gebrs. DOMINIKOWSKI <
biedt aan. Let op nu specialel
vakantie-aanbiedingen gel-
dig t/m 5-7-'B9: Opel Manta j
2.0 GTE bruinmet. '83; Opel 'Kadett 1.2 LS groenmet. '85; j
Kadett GTE wit 83; Kadett !
1.6 SR blauwmet. '82; Ford :
Siërra 1.8 L Laser 5-drs. I
rookzilvermet. '86; Siërra <2.0 blauwmet. 5-drs LPG i
'85; Sierra XR 4i roodmetal. I
div. extra's '83; Escort XR3 i
blauwmet. '82; Granada 2.0 :
L 4-drs. i.z.g.st. blauw '80 ,
’ 2.500,-; VW Golf GTI div. ,
extra's type '81 ’7.900,-; .
Toyota Corolla 1.3 DX Lift- (
back blauw '80 ’2.900,-; ,
Toyota Starlet DX 5-drs. zil- -vermet., '79 ’ 2.750,-; BMW !320 6-cyl. i.z.g.st. div. ex-
tra's ’2.750,-. Inr. gar. fi- 'nanc. mogelijk. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski, Kant- 'straat 48 Übach o. Worms- l
Landgraaf Tel. 045-326016. |

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Wij kopen alle loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S tevens
gratis ophalen tev. RDW
vrijw. bew. C. Körfer 045-
-751807.

Bedrijfswagens
M. Merc. L5OB D, bestel 400x186x175 1985
M. Merc. 307D D.cab. open I. bak en huif 1985
H. Ford Transit diesel bestel, rood, 1e eig 1982
H. Fiat Fiorino diesel, leeig., blauw 1985
H. Merc. 207D, bestel, 282x168x155cm 1985/1986
M. Mercc2o7D bestel 330x168x15560.000 km 1985
H. Merc. 407 v.v. 4 mtr. nieuwe open laadb 1988
M. Merc. 407Dbestel 400x168x183 cm 1986
M. Ford Transit bestel type 130 dubb. lucht 1985
G. Merc. 309D, nw. open 330 cm laadb 1984
H. VW Transporterbenz. en diesel 1984 /1986/'B7
H. Renault TrafficTloooD best 1985

Personen/taxibus
H. Merc. 207Dverl. en verh. taxidemo nieuw
H. Nissan Bluebird Stationc. ’ 500,-opknapper 1980
H. VW Taxibus, watergekoeld, 2 stuks, LPG 1983/1984

Truckcentrum Smeets
M.B. Zuid-Limburg BV

Heerlen: Wijngaardsweg 55, 045-224800.
Geleen: Rijksweg-Noord 125, 04490-46333.
Maastricht: Akersteenweg 10, 043-613200.

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

Gesl. AANHANGWAGEN
voor markt of braderie, geh.
inger. voor verk. grill/worst-
verkoop, ook geschikt voor
div. andere doeleinden. Te
bevr. na 15 u. 045-460738.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires

Fichtel Sachs
Originele Frictieplaten, drukgroepen, koppelinglagers.

Absoluut geen montageproblemen.
Monteer met zekerheid.

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

K££P B.V.
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
4 alu. VELGEN met band
maat 5.50JX13 voor Fiat,
Seat of Alfa sud. Tel. 045-
-412753.
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.
'voor al uw AUTO-ONDER-
DELEN moet u zijn bij Stiba-
autosloperij Rapie. Tevens. schade- en gebruikte auto-

i mobielen. In- en verkoop.
Locht 70, Kerkrade-West.
Tel. 045-423423. V. grens-
overgang Locht.

Motoren en scooters
PREMIER helmen van
’449,- nu ’399,-. Cross-
broeken Premier van
’235,-. voor ’199,-. Div.
Shirts voor aantrekkelijke
prijzen. Crosshandschoe-;
nen v.a. ’ 54,95. Salden
Racing Center Limbricht.

Te k. aangeb. HONDA 750
Magna shopper, ’2.000,-
-onder nieuw prijs. Tel.
04406-12289.

Te koop 3 CROSSERS, 2
Maico's en Suzuki 125RM.
Tel. 045-224502. ■
Te koop YAMAHA FJI2OO,
bwj. '88, kl. wit. Tel. 045-
-221922.

Aanhangwagens
Te k. VERKOOPWAGEN
met koeltoonbank afm. 5 mtr
pr. ’ 1.500,- alles in goede
st. 04492-5219 na 19.00 uur

(Bromfietsen
VESPA Ciao, Puch maxi
banden v.a. ’ 20,-. Trail-
banden Yamaha, Honda va.

’ 40,-. Wegbanden v.a.

’ 25,-. Bromfietsspecialist
Math Salden, Limbricht.
De mooiste ALL TERRAIN
bikes staan bij Tweewielers
Math Salden, Limbricht.
KINDERFIETSEN! DivT
soorten. Fa. H. Plas en Zn.
Schildstr. 36, Treebeek-
Brunss. Mauritsw.s2, Stem.
Te k. KREIDLER bromfiets

’ 200,- 04492-2656.
Te k. KREIDLER R.M., vr.pr.

’ 250,-. Tel. 045-720973
Te k. RENFIETS mt. M56,
afgemon. met Chim 600,
nw.pr. ’ 2.000,- nu ’ 700,-.
Brunssumerweg 116,
N'hagen. 045-322065.
HERENFIETS 3 versn., rv
velgen, alu stuur en crank-
stel, ’ 285,-. Brunssumer-
weg 118, Nieuwenhagen.
Tel. 045-322065.
Gebruikte RIJWIELEN groot
en klein, z.g.a.n., Akerstr
Nrd 52, Hoensbroek, 045-
-216818
Grote sortering FIETSEN,
nergens goedkoper, ook
voor banden, onderdelen en
reparaties. Tweewielerspe-
ciaalzaak Typhoon, Maris-
str. 16, Geleen-Zuid.
VESPA Bromf. v.a.
’1.125,- aflossing ’4O,- p.
maand. Geen aanbetaling.
Huub Arets, Ridder Hoenstr.
118, Hoensbroek. Tel. 045-
-211893, Donderd. na 13.00
uur gesloten.

Te k. VESPA Gilera dames-
brommer iets zw. model met
duo zit, z.g.a.n. herenfiets 3
versn. Tel. 045-222084.

Te k. DAMESBROMFIETS
en damesfiets, z.g.a.n. Tel.
04490-38119.
Te koop YAMAHA DT, IVi
jr. vaste prijs ’ 2.000,-. Tel.
045-220258
Te koop ZUNDAPP,
Bernhardstraat 21, Puth-
Schinnen.
Te koop HONDA MT 5, bwj.
86. Tel. 045-229839.
Te k. ZUNDAPP KS 50, veel
ace., in uitst. st. Pannenberg
61, Hoensbroek.
Overjarige rijwielen met kor-
tingen, vanaf ’40,7 p.mnd.
Cycle-centre HELGERS,
Rumpenerstr. 62 en 50.
Brunssum.
Te koop HONDA MTX, '86,
i.z.g.st. orig. kl. wit/rood,

’ 1.800,- Tel. 045-224502.

Watersport
Te k. Glastron SPEED-
BOOT, kl. wit, 2 dekzeilen,
50 pk evinrude, elec. start,
Atlanta kanteltrailer, i.nw.st.
Tel. 045-425951.

Sport & Spel
Te koop 2 PARACHUTIS-
TENPAKKEN en 2 parachu-
tes matras, gehele uitrusting
spotprijsje. 045-421574.
HENGELSPORTLIEFHEB-
BERS opgelet! Alle hengels
en molens nu reeds 10-30%
korting. Match hengels Car-
bon ’ 55,-; jeugdwerphen-
gel ’9,95; molen en nylon

’ 9,95; telescoophengel 3
mtr. ’9,95, 4 mtr. ’14,95.
Alle wedstrijd Match Karper
en Quiver hengels extra kor-
ting. Hengelsportcentrum
Jan Bergsma, Hammolen-
weg 3, Kerkrade.

Vakantie en Rekreatie
ST. MAARTENSZEE bun-
galow, weekend- midweek
tot 14.7 ’ 295,-. Tel. 02246-
-3109.
MAKREELVISSEN op zee,
ga met een van onze snelle
kotters mee uit Stellendam,
Mijntje Junior en Senoir. Tel.
01879-3359.
Te huur in bosachtige omg.
4-6 pers. ZOMERHUISJES
en stacarvans. Vrij ponyrij-
den en zwemmen. Tel.
05246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.
BOERDERIJ, zwembad in
Todtnau Schwarzwald, juli
nog plaats, UO v.a. DM
17,50. Tel. 045-323496.
Vakantie in TIROL. Mooi
Hotel, gunst, prijzen. Inl. en
prospecten, tel. 04492-1762

Bij particulier, 3 min. van
strand en Kurhaus. Grote
familiekamer ml. M.W.
Vermey, Middelburgsestr.
51 2587 CT Scheveningen.
070-545866
KANOVAREN in Ardennen
’37,50 mcl. bus en kano!
Elke zaterdag vertrek uit
Maastricht. Bel Edad Reizen
078-179777.
Grote INTRODUCTIE-
SHOW van de 1990-er mo-
dellen van André Jamet
vouwwagens v.a. ’4.995,-
-nu nieuw bij tentenhuis
Hans Stassar, Heisterberg
78,Hoensbroek 045-224200
Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.

TIROL 4 pers. vakantiewo-
ning 22-7 tot 5-8 en Voral-
berg 4 pers. vakantiewoning
5-8 tot 19-8. ’392,- p.w.
all-in. Tel. 05910-22293.

Te huur TOURCARAVAN 4
pers., ml. 04493-3884.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Caravans/Kamperen
Te koop Caravan DE REU
3/4 pers. vr.pr. ’750,-.
Veldstr. 44 Landgraaf.
Te koop weg. omst.heden
VW CAMPER met luifel,
voll. inger. en 60-dagen-
kaart en verzekerd, 100%
rijklaar. Inl. tel. 045-214136.
Te koop aangeb. VOUW-
CARAVAN Trigano, bwj. 79
4-6 pers. t.e.a.b., tel. 045-
-242160.
Te k. 2-3 pers. CAMPER
merc. 307 D bwj.7B, luxe
inb. '86, ’21.000,- Bene-
luxln.l3l, Geleen 48135.
Te k. VOUWWAGEN merk
"Walker" met vast deksel.
Tel. 045-254810.
Te k. CAMPER Peugeot J 7,
met koelkast, douche, gas-
fornuis/oven, w.e. APK 6-
90. Bleyerheiderstr. 123,
Kerkrade Tel. 045-453487.
Caravan 4-persoons merk
KARAAT, wit ’ 1.500,-, tel.
045-752121.

Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
Te k. STA-CARAVAN 7 mtr.
met voort. hout. stal, compl.
nw 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 koop VOUWWAGEN
met keuken, i.g.st. Industrie-
str. 39 Kerkrade-West.
3-pers. CARAVAN te koop
merk Adria, i.z.g.st. Past.
Roselaarpln 8, Hoensbroek.
CARAVAN, Adria 390T, Ac-
cent '84. Prachtige voort.,
toiletr., verw., koelk.,

’ 7.650,-. Tel. 04490-33827

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel deenige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
'" 06-GAYCAFé\
MO6-320.327.55/4PML LIMBURG

i J** .^ In het 06-Giy café kun je vrij uitpraten
(«Bfi'S^ over je gevoelens en ervaringen. Je leert
EIS f&CI nieuwe vrienden kennen die niel ver we'171» uri' kunnen wonen!
Er zijn ook 06-Gay cafés in de regio's:

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

Tel. 045-311895.

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebW

50 c/m

06-320.323.01 \
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar e*
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 50 et ?

06-320.330.03
Echte sex kent geen tijd

River-Side-Club
5 meisjes ontvangen u in een sexy sfeer. E9afslag $
Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak 100 m. voorbij camP*

Maasterp. Ópen ma t/m vr van 14.00 tot 2.00 a
Tel. 04755-1854. ___^

Gezellig flirten en... (Geinig hè!)

Flirt-Box 06-320.330.01
Club Pin Up

met mooie sexy pin-up girls, en excl. service. Pr. HertH
laan 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend vann

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

Paradiso Landgraaf
Europaweg Noord 158, Landgraaf 045-317032 ma trnj#

06-06-06-06
320.320.05....P0ur toi
320.320.28.... Lesbi

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

320.324.01....50ft
320.324.02....P0tten
320.324.03....Live

320.324.05...Live hot
320.325.02...Heet

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

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

320.320.24.
Nobel escortservice
045-459597
Escortservice all-in

045-326191
Club La Ferme

Lemmensstraat 73, Ingber-
Gulpen 04450-3290. Geop.
v. 11.00-02.00 u. Ook zater-

dag en zond. Met mooie
meisjes om U te verwennen.
Rijksweg Maastricht-Vaalsachter de kruising Noorbeek
1e str. links, 100 mtr. rechts.

Sex Hotline
06-320.320.22

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en -slavin. Ook zaterdag

04492-5605

Nieuwe direktie in

Huize Yvonne
Lichaamssexm. ’ 50,-ï

yens nieuwe meisjes Loj£
Vanessa type plus anö^

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

045-425100. Kerkrgjg>
Mindy's

Masturbatie!-^
gratis kado .

06-320.320.66 ( 50ctjj?
Orale sex

06-320.323.40 - 50jL^
Steeds meer

mensen belled
06-320.323.63

50 ct.p.m. A
Contactburo,

Yvonne bemid. v. dis^adressen. Inschrijving^ 'vr. 04490-23203, Sittgfg^

Sex Hotline
De heetste lijn tuss*!.

Moskou en Washing'"

06 !320.320.22'
50ct p.m.

Voor Piccolo's .
zie verder pagina 'ul_ <

De tussenstand t/m W^Jm^
van donderdag 6 juli

De ritten, verreden op len 2 juli, ff _* TV ijjjjjjj^^
alsmede de ploegentijdritten tellen lij fljL_ +^*W

niet mee. I ' tóPyV a^^"^^W^^^^^

1 ENGELEN F J DOROTHEAGR 11 KERKRADE 79 Tot zover de kandidaten voor een prijs uit de prijzenpot. Hieronder staan dan nog deelnemers i*j
2 REINDERSEPJ ROOTVELDSTR 8 RANSDAAL 77 de 100',, 200',, 300', etc. plaats staan. LET WEL op die plaatsen kunnen meerdere deelnemers"

ZAGAR W R EUROPAWG N 99 LANDGRAAF 77 dat aantal punten staan, maar we hebben er slechts één willekeurig uitgekozen.
4 PUTMANSWG GRISPENSTR 19 VOERENDAAL 75
5 GOBBELSP BEATRIXSTR 15 PUTH 73 100 KOEVOETS PJ C M KAST ALDENGOORSTR 49C MAASTRICHT6 LEMJF LINDESTR9 BRUNSSUM 69 200 HAEST A G M GEERSTR 29 BINGELRADE7 OLIGSCHLAGER A J KLEINGRAVERSTR 249 KERKRADE 67 300 PLAATSMAN P ALEXANDEREIK 28 KERKRADE8 KOFFIJBERGR RAAMBOUWSTR 104 HOENSBROEK 66 400 ZUNDERT VAN H J M AMMONIETERF 233 HEERLEN 4

PLANINSEKR GANZEWEIDE 109 HEERLEN 66 500 HENDERICHS PJ J H HERMANSLN 181 GELEEN 4
SPIERINGSJJ RIDDERSTR29 LANDGRAAF 66 600 DELAHAYE H A F MOLENSTR 8 LIMBRICHT wZEEGERSPAJ H DUNANTSTR 819 BRUNSSUM 66 700 DOUVEN B J JANSENSTRIO KERKRADE «12 BECKERST OVERBROEKERF 7 HOENSBROEK 65 800 DOHMEN L VELDSTR 8 JABEEKIRIKAJ HEUFKESTRISB BRUNSSUM 65 900 BLACHA R A ST BARBARASTR 49 HEERLEN 7.SCHERESJW DAALZICHT4 HEEL 65 1000 PANTUS PM J L DONDERDAGSTRI HEERLEN ,\

15 BECKERSLJ DESTEYNSTR 41 VOERENDAAL 64 1100 FOX K C RINGOVEN 14 LANDGRAAF rFEYENAH WELTERTUYNSTR 15 HEERLEN 64 1200 PEETERS J H T BURG JOOSTENLN 8 WESSEM lAJANSEN GA PROF EYKMANLN 21 HOENSBROEK 64 1300 CLAESSEN H RYKSWG Z67 SITTARD ,1
KELLERBLL ELISABETHSTR 17 GELEEN 64 1400 REINDERS GJ A FOSSIELENERF 716 HEERLENLOONENWPGM P BREUGHELSTR 17 SITTARD 64 1500 CRIJNS E FURNIUSSTR 12 MAASTRICHT 3'PULS H J ONASSAUSTR4O LANDGRAAF 64 1600 KLINKENBERG E H M RYKSWG 46 GULPEN21 DEBEYEP JAGERSPAD 7 LANDGRAAF 63 1700 SMEETS G KOEMPEL 113 LANDGRAAFGEREKENSHM IRENESTR 7 HULSBERG 63 1800 CUYPERS L M G H VEEWG 6 SCHINNEN 1JANSSEN J WILHELMINASTRIIS HOENSBROEK 63 1900 JOCHEMS M P KARD DE JONGSTR 3 HOENSBROEK 3 "VAASSEN HA KAMPSSTR 17 STEIN LB 63 2000 SCHOPEN H KLEINGRAVERSTR 98 KERKRADE S'25 HAMERS DH ACHT BUNDERSTR 31 KLIMMEN 62 2100 BOONEN M BERGERVEN 30 HORN S "KESTEREN VAN RW M A BIESSTR 6 BRUNSSUM 62 2200 MIERLO VAN DJ E JURGENSLN 20 LANDGRAAF27 GOOR VAN HJ BURG STARMANSSTR 12 NUTH 61 2300 BEELEN R E A EDISONSTR 9 HOENSBROFK VRITZEN MJC MAARSTR27 KERKRADE 61 2400 HALMANS E OPDEGRAAF 40 OIRSBEEKSMEETS WMTJ PAST HONEESTR 11 HEERLEN -61 2500 LOUSBERG R B T LINDBERGHSTR 37 HEERLEN "30 ANDRIEUPG BROEKSTR 20 SCHINVELD 60 2600 SMEETS J A C ROSALIESTR 20 BOCHOLTZAUGENBROE H BOUWERWEISTR 54 KERKRADE 60 2700 CREMERS A HERTOGSTR 7 HEERLEN 'COXRNM BREDERODESTRII ELSLOO LB 60 2800 KLAASSEN W J METTEBOS 90 BRUNSSUM 2<CRIJNS E KOEKOEKSTR 15 SITTARD 60 | 2900 SLOUN VAN W TIENDSTR 29 BORN " f
GULPEN H M E ST DYONISIUSWG 7A WITTEM 60 3000 DAAMEN M C G A BOSCHSTR 16 BRUNSSUMHEESENFB VD SCHEURSTR 11 HEERLEN 60 3100 MIERLO VAN A F TRICHTERWG 72 BRUNSSUM U\KERRESM SCHUBERTSTR2 KERKRADE 60 3200 ADOLPHS P JAMARSTR 8 SIMPFIVFinKEULEN F J RAADHUISSTR 32 BRUNSSUM 60 3300 JANSEN H KEIZERSTR 11 HEERLENPUTMANSC ABDISSENLN24 LANDGRAAF 60 3400 SCHWANEN J M H PAST RUTTENSTR 6 MECHFLFNSTIJFS WH M BURG EUSSENLN 32 SPAUBEEK 60 3500 CLAESSENS LF J V PLETTENBERGWG 11 WITTEM40 DEBETSCJG KREMERSTR 37 KERKRADE 59 3600 HEYNDIJK R KRUISBERGSTR 74A BRUNSSUMEVERHARTZMJG LELIESTR 10 KERKRADE 59 3700 NIEWAND W J DEBETSLN 10 LANDGRAAFEXTRA J HERIK 7 LANDGRAAF 59 3800 STRATUM VAN M BURG KENGENSTR 64 HIJISRFRfiGELISSENJCH CAECILIALN 5 SUSTEREN 59 3900 CLAESSEN L PAST JANSSENSTR 17 WESSEMGERARDSJ ASTERSTR6 VALKENBURG LB 59 4000 HOUBEN H J THORBECKESTR 13 GELEFNHERBERICHSJ LUCHESIUSSTR 12 KERKRADE 59 4100 MOONEN M MGR LEBOUILLESTR 46 HOFNSRRnFK 'HERFFSTH HEMELSLEY 125 SITTARD 59 4200 THEUNISSEN B F RUTTENSTR 6 LANDGRAAF ' l {

HOOFD VAN HET L CARTYLSHOFSTR 62 BEEK LB 59 4300 BOVENS A M SPECHTHOF 46 ELSLOO IR 'JONG DE WC H DE HEUGDEN 102 HEERLEN 59 4400 JANSSEN A GULDEN PUTSTR 2 ULFSTRATFN 'KUYPERSH AAN DE VERVERY 60 VAALS 59 4500 SCHEPERS M DR POELSLN 10 GELEEN 'UNDELAUFO HUNZESTR 21 HEERLEN 59 4600 BOON J POSTSTR 22 LANDGRAAF S<MICHONFWM BEETHOVENSNGLIIS LANDGRAAF " 59 4700 HARBERS H VONDELSTR 99 BRUNSSUM %*OPHELDERSC HOLTUMMER MARKT 1 HOLTUM 59 4800 LEMMENS W E M HOUBENLN 21 MUNSTFRGFIFFN S>SCHAAFRGJ RUKKERWG 68 HEERLEN 59 4900 SCHLOSSER R SERVATIUSSTR 36 KERKRADE USTURTZFPJG PAST BROUNSSTR 31 SCHINVELD 59 5000 WERSCH VAN LG H L KINGSTR 7 BEEK LB J*1 , 'r

LIMBURGS DAGBLAD PRIJZENPOT: i
n

1e prijs 2e prijs 3e prijs I4e t/m 10e prijs I 111e t/m 25e prijs I |26e t/m 50e prijs

’ 500,- || ’ 250,- | | ’ 200,- | | ’lOO,- | | ’ 50,- | | ’ 25,- | \
De prijzen worden aan de eerste vijftig deelnemers, zoals die voorkomen in de EINDSTAND, toegekend. Jp



Duitsland 1
».oot"■23 a9esschau Tagesthemen.
herh °° Bon appetit, Paul Bocuse.

'seh, * Dje Goldene I - ARD-Fern-ll 3n'°tterie. Herh.
Ij.je JJa siehste! Herh.
!?7 ~esundheitsmagazin Praxis.

'30q lesoverzicht.

'3IS Ja9esschau-
iy . v°n einem der auszieht, Ideen
% « ieren- Ludwi9 Elsbett. Portret
sut* bouwer van een revolutionaire
!%?o,or-
\.A c «esamstrasse.■ Rosen von Dublin. 6-delige

6 A,L 5 Hem- sPrin9 vertelt
Cr,.,! NVnV 'eu9ens en nil 'OOP* we9-
l^s weet hem te vinden en hij keert
5,1q9 naar zijn moeder..
515 Ta9esschau-
Se Mem Freund der Otter. Engel-

uit 1969 van JackCoufer.
IV Bill Travers, Virginia McKenna,l^=r Jeffrey e.a. De schrijver Merrill

6en otter' maar ni' komt er alL,, achter dat je geen otter in huis
\$ houden.
Tour *"D-Sport extra. Wielrennen:
futi, trance, 6e etappe: Rennes-i^scc-pe.
J2s I^esschau.
% .Das Buschkrankenhaus. Se-
Ma H-: Fehldiagnose.
I,?g «'ücksbringer.
U tagesschau.
1,5 j[] ler und heute. Actualiteiten.
L^iri art, aber herzlicht. Serie. Afl.:
'"& b acht nicht Qlücklich.
"""0 «r??ramma"overz'cnt-
"'S m* Tagesschau.
W " Wenn der Vater mit dem
Hanr*-Duitse speelfilm uit 1955 van
OCr est- Me,: Heinz Rühmann,
Vil iGrimm- Waltraud Haas e.a.
s"» Lemke behandelt Ulli, de 6-ja-

rige pleegzoon van zijn hospita alsof
het zijn eigen kind is. Lemke, die
vroeger clown was en Ulli doen sa-
men een variéténummer en ze heb-
ben veel succes. Als Lemke hoort dat
Ulli naar zijn moeder in Amerika moet,
vlucht hij met de jongen in zijn woon-
wagen naar Zwitserland. Aansl. Ta-
gesschau.

21.50 Gott und die Welt: Die letzte
Station. Documentaire.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Heut' abend... Die ARD-Talk-

show met als gast: Herbert Fux.
23.45 Reich und berühmt. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1981 van George
Cukor. Met: JacquelineBisset, Candi-
ce Bergen, David Selby e.a. De vrien-
dinnen Liz en Merry worden eikaars
rivalen wanneer Merry, net als Liz,
succes krijgt met haar boeken. De
toestand wordt er niet rooskleuriger
op als Merry haar man verlaat en hij
op zijn beurt Liz ten huwelijk vraagt...

01.40 Tagesschau.
01.45-01.50 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.
rivalen wanneer Merry, net als Liz,
succes krijgt met haar boeken. De
toestand wordt er niet rooskleuriger
op als Merry haar man verlaat en hij
op zijn beurt Liz ten huwelijk vraagt...

01.40 Tagesschau.
01.45-01.50 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
V^CAI-abonnees:"alen zie schema exploitant

»» 2Wart wit programma
8e " s,ereo geluidsweergave
Tf „ weetalig bij stereo-app.

" teletekst ondertiteling

J^visie
SJJ nd 1: 5. 26. 29. 46. 51. 53 en 57

Nederland 2:31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48. 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40, 55 en 56
BelgiëTVl: 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 5: satelliet

België/TV 1
S. Af. 'Pper. Amerikaanse jeugdse-
'?S geschenk.

u" 6" w ter- Amerikaanse serie.
?*, Si arwel- Me,: Emmanuel Le-USan Clark, Alexis Kanas e.a.

j[oo ï!.^uws.;"S pi Tak- Animatieserie, (herh.)»%r7°ns- Afl-: p|ons en de blok-MtjJ*- Herh.
ü'^m?*' °p sP°rt- Serie jeugdpro-
n^ben Waarin °P speelse wijze
t llcht walde tak van sport wordt toe-
%s. AVandaag: Ponysport. Presen-
&Hx ,ln Verhuist en Wilfried Mos-"°o Ll" rh
l'arn^ending door derden. Pro-
i*dio o. Van de Liberale Televisie- en'?S ly^oep.r?ichfede'in9en en Pro9ramma-

'■OO 2io"Ws.
rvancisUID,V Austra'ische serie metolörien * " Dasha Blahova, Peter
ltofitdi,t'a-' Jim doet een schokken-
ds rjrBKK,ng over zijn moeder.
kNlfiim Vlimmen. Nederlandse
3* p^ Ult J978 van Guido Pieters.
wr's irOL aber- R°9er van Hooi,

in me ca- Dr- Vlimmen isl%r. in sen5en klein Brabants dorpje.
|\u e ,aren dert'9 wordt hij het
Iï2 'iter!!? een roddelcampagne.><5 Jierrnezzo.(3q

22.50 Weerbericht. Aansl.: Paarden-
koersen.

22.55 De nachten van de revolutie.
7-delige Franse serie van Charles
Brabant naar het leven en werk van
Nicolas Restif de la Bretonne. Met:
Michel Aumont, Michel Bouquet, Ma-
ria Casares e.a. Afl. 7: De nachten
van 31 mei op 1 juni en van 1 op 2 juni
1793. De 'Uil' wordt bijna gearres-
teerd, maar wordt tijdig herkend en
vrijgelaten. In het huisvan Agnes ont-
moet hij Dorvival, die is ondergedo-
ken. Als girondijn loopt hij duidelijk
gevaar.

23.45-23.50 Coda. Gebed van de
arme, van Coenraad de Waele.

Duitsland 2
10.00 Zie Duitsland 1.
13.15 Elf Lander, ein Land - Die Bun-

desrepublik. Afl. 11: Saarland: Arm
Saarvögelein. Herh.

13.45 ■ Ist ja irre - diese strammen
Polizisten. Engelse speelfilm uit
1960 van Gerald Thomas. Met: Sid-

ney James, Eric Barker, Shirley
Eaton e.a. Door een griepvirus zit in-
specteur Milis zonder agenten, maar
hij krijgt vervangers, die net van de
politieschool komen. De nieuwelin-
gen zorgen voor veel onrust, vooral
als ze een bende gangsters op het
spoor komen.

15.08 Heute.
15.10 Palast der Winde. 3-delige En-

gelse tv-film van Peter Duffell naar
het boek van M.M. Kaye. Met: Ben
Cross, Amy Irving, Omar Sharif e.a.
Afl. 1: Rückkehr nach Indien. Een
Britse officier wordt naar India over-
geplaatst, waar hij is opgegroeid bij
een Hindoevrouw. Hij moet een hu-
welijksprocessie escorteren en hij
ontdekt dat een van de bruiden prin-
ses Anjuli is, met wie hij opgegroeid
is.

16.55 Heute. Aansl. Aus den Landern.
17.10 Jagdszenen in Hollywood.

Torn & Jerry. Tekenfilmserie.
17.15 Revolverhelden von Wyo-
ming. Amerikaanse western uit 1962
van Tay Garnett. Met: Robert Taylor,
Robert Loggia, Joan Caulfield e.a.
Matthes wil een doorgaande weg
door Wyoming aanleggen, maar dat

plan ruïneert de kleine veehouders.
Door een bende in te huren probeert
Matthes zijn zin door te drijven, maar
hij krijgt te maken met Brassfield, de
topschutter van Wyoming.

18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Reportages

van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Horst Schattle.

20.15 Aktenzeichen: XV... ungelöst.
Politie vraagt hulp bij onopgeloste
misdaden.

21.15 Tierportrat: Trompeterschwa-
ne. Natuurfilm over trompetzwanen.

21.30 Heute-Journal.
22.00 Aspekte. Cultureel magazine.
22.40 Die Sport-Reportage. Met 0.a.:

de Tour de France. Verslaggever:
Wolfram Esser.

23.10 Aktenzeichen: XV... ungelöst.
Reacties van kijkers.

23.15 Es brennt an allen Ecken.
Amerikaanse speelfilm uit 1977 van
Alan Arkin. Met: Alan Arkin, Rob Rei-
ner, Vincent Gardenia e.a. Benny Fi-
kus wil dat zijn zwager zijn failliete
zaak in brand steekt, zodat hij het ver-
zekeringsgeld kan opstrijken. Maar
Fikus krijgt een hartaanval en ontdekt
dat zijn zoons de verzekering ver-
kocht hebben om de zaak opnieuw te
beginnen.

00.40-00.45 Heute.

" Kenneth Connor en Hat-
tie Jacques in 'Ist ja irre -diese strammen Polizisten'.
(Duitsland 2 - 13.45 uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97.5 en 97,9kHz)
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)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
15.30-16.30 Wielrennen: Ronde van

Frankrijk. Rechtstreekse reportage
van de tijdrit Rennes-Futuroscope.
Commentaar: Mark Vanlombeek en
Mark Uytterhoeven.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Met: Pat MacDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Ali-
son plaatst Björn in een erg kwetsba-
re situatie.

19.23 Superkat en Supermuis. Te-
kenfilmserie.

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

gen hun waarheid. Vandaag: Sonja
Pelgrims, m.m.v. Paul Ambach, An-
ton Gogen, Diane Marehal e.a. Herh.

20.55 Intermezzo.

21.00-23.00 Star Festival Knokke-
Heist 1989. Rechtstreekse uitzen-
ding van het festival waarin gerenom-
meerde sterren jonge performers uit
hun land voorstellen. Vandaag:
Groot-Brittannië. Mr. Acker Bilck pre-
senteert Jo Frances en Spectrum.
Presentatie: Marleen Gordts. (Gelijk-
tijdig in stereo via BRT 1 Radio).

" Peter Faber als Dr. Vlim-
men. (België/TV 1 - 20.25
uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
15.30 Diamond Award Festival. Ge-

presenteerd door Linda De Mol. Afl. 1.
(herh.)

16.20 Hoe later op de avond - met
Anton Geesink. Praatprogramma met
Wim Bosboom.

17.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: De verdwenen dode. Wanneer
de aan drugs verslaafde kunstschil-
der Fiska inbreekt, vindt hij een lijk.
Wanneer Derrick echter gaat kijken,
blijkt de dode verdwenen te zijn.
(herh.)

17.57 Suske en Wiske. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Suske en Wiske en de wind-
brekers (4). (herh.)

18.19 Familie Oudenrijn. Serie. Afl.
13: Voor de verandering, (herh.)

18.45 Heathcliff & Co. Tekenfilmse-
rie.

18.57 Bassie en Adriaan. Kinderse-
rie. Afl.: Adriaan wordt gestoord.

19.01 Sport in steentjes. Serie korte
filmpjes over en met humoristische
blik op diverse populaire sporten, uit-
gevoerd in bouwsteentjes.

19.06 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Zwart kristal. Tijdens een vis-
tochtje wordt de geleerde Dr. ThomasRaymond aangevallen. Zijn dochter
Ali kan daarbij ternauwernood ont-
snappen en schakelt de hulp in van
MichaelKnight. (herh.)

20.00 (TT) Journaal.
20.28 Te land, ter zee en in de lucht

vanuit de Efteling in Kaatsheuvel. Afl.
4: Hoog en droog. -

21.30 Jongbloed en Joosten. Hoog-
tepunten uit het nieuws gepresen-
teerd door Astrid Joosten en Jaap
Jongbloed.

22.00 Het vonnis. Amerikaanse tv-
film uit 1987 van Gil Cates over een
waargebeurd verhaal. Gediplomeerd

verpleegster Arme Capute diende
een stervende patiënt een overdosis
morfine toe, die dodelijk bleek te zijn.
Zij beriep zich op een normale proce-
dure van het ziekenhuis en op mede-
weten van de arts. Het overlijden van
de patiënt leidde tot een aanklacht te-
gen Arme wegens moord. Een rechts-
zaak volgde. Met: Patty Duke, Torn
Conti, Joe Regalbuto e.a.

23.40-23.40 Journaal.

België/RTBF 1
15.00 Tour de France. Overname van
Télé 21. 18.00 Vacaturebank. 18.15
L'écran des vacances, tekenfilms met
o.a. Stripy, Hello Kitty en Alice au pays
des merveilles. 19.00 Journaal. 19.03
Ce soir, Waalse actualiteiten. 19.30
Journaal en Weerbericht. 20.00 Wiel-

rennen: Tour de France, samenvatting
van de 6e etappe: Rennes-Futurosco-
pe. Verslaggever: Frank Baudoncq.
20.10 Jeux sans frontières, spelpro-
gramma gepresenteerd door Pierre
Meyer. 21.35 Inédits: Nouvelles chroni-
ques. Vandaag: 2 oude propaganda-
films. 22.30 Coeur et piqué: l'Album nr.
1, hoogtepunten uit het seizoen 86-87.
Presentatie: Philippe Luthers. 23.05-
-23.40 Paardenkoersen, laatste jour-
naal en weerbericht.

TV5
16.05 Femmes de Bidonvilles. Docu-
mentaire. 17.10 Alice. Europees maga-
zine. 17.50 Télétourisme. 18.10 Ré-
création. 18.30Les aiguillages du rêve.
Jongerenmagazine. 19.00 Des Chiffres
et des Lettres. Spel. 19.30 Montagne.
Alpinisten. 20.00 La femme au collier
de velours. Tv-film naar een verhaal
van Gaston Leroux. 21.25 Musique.
21.40 Le divan. Michael Lonsdale.
22.00 Journal Télvisé. 22.35 Le Maga-
zine Culturel Océaniques. Kuituur.
23.00 Sports Loisirs. 00.00-01.00 Du
cöté de chez Fred.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.00 Studio Sport. 1. Rechtstreeks
verslag van de vandaag te rijden
etappe in de Tour de France. 2. Wim-
bledon, rechtstreeks verslag. Com-

mentaar: Heinze Bakker en Marcella
Mesker.

18.20 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.30 Sesamstraat.
18.45 Melvira. Belgische poppense-

rie. Afl. 7.
19.00 Studio Sport. 1. Wimbledon,

samenvatting. 2. Tour de France, sa-
menvatting.

19.52 Verhalenvertellers. Afl. 4: Ver-
haal uit Engeland. Doe Shiels vertelt
het verhaal Ghoststory.

20.00 Journaal.
20.29 De Schone Slaapster. Ballet

van Tsjaikovsky, uitgevoerd door het
Nationaal Ballet m.m.v. het Radio Fil-
harmonisch Orkest 0.1.v. Adam Gate-
house.

23.11 Den Haag Vandaag. Parlemen-
taire rubriek.

23.26 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

23.31-00.01 Studio Sport. Wimble-
don.

" Henny Jurriens en Alexander Radius, solisten van het Na-
tionaal Ballet in 'De Schone Slaapster. (Nederland 3 - 20.29
uur)

Duitsland 3 West
15.50 Teletekstoverzicht.
16.15 ■ Bulldog Drummond: Die

Rache der schwarzen Witwe. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1937 van Louis
King. Met: John Howard, John Barry-
more, Louise Campbell e.a. De gelief-
de van Drummond wordt ontvoerd
door de weduwe en zwager van de
misdadiger Carl Soldanis, die Drum-
mond destijds aan de galg heeft ge-
holpen.

17.15 Australien-Express. 10-delige
Westernserie. Afl.: Aufbruch ms Un-
gewisse.

18.00 Telekolleg 11. Cursus economie.
Les 13.

18.30 Leiewan.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Zu Gast bei Franz Kardinal
Hengsbach.

20.45 Werkraume. Documentaire
over het werk van de Britse kunste-
naar Richard Long in de Sahara.

21.30 West 3 aktuell.

21.45 Kopte, Könner, Kulissen:
Christoph Stölzl. Documentaire over
de voorbereidingen van Christoph
Stölzl voor de oprichting van hetDuits
Historisch Museum in Berlijn.

22.30 Der gelbeTeppich. Tv-film van
Carlo Lizzani. Met: Erland Joseph-
son, Beatrice Romand, Vittorio Mez-
zogiorno e.a. Franca en Antonio bie-
denvia een advertentie een geel tapijt
te koop aan. Een geïnteresseerde
man komt kijken en raakt erotisch
geobsedeerd door Franca. Later
vraagt hij zich af of het werkelijk ge-
beurd is of dat het alleen fantasie
was. Dan verschijnt er een heer met
een dame. (herh.)

23.53 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

België /Tele 21
15.00-16.30Wielrennen: Tour de Fran-
ce, 6e etappe: Rennes-Futuroscope.
Verslaggevers: Theo Mathy en Frank
Baudoncq. 19.30-20.00 Journaal met
simultaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht.

Radio 1

radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het Ge-
bouw in zomertijd. Vandaag:
Standplaats Zimbabwe. 7.30 Nws.
7.33 Het Gebouw in zomertijd, met
Standplaats Zimbabwe. 12.55 Me-
ded. tbv land- en tuinbouw. 13.09
Hier en nu. 13.35 Kerk vandaag.
14.06Radio Tour de France. 17.06
VARA Radio 1 vrijdageditie (17.30,
18.30 Nieuwsoverz). 19.30 NCRV
Bulletin. 20.03 Weekend blues.
21.03 Jazztime. 23.05 Met het oog
op morgen. 0.02-7 00 Veronica's
Oh, Wat een nacht, met om 0.02
Stemband; 2.02Oh, wat een nacht;
5.02-7.00 Ook goeiemorgen.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het le-
vende woord. 7.13 Echo. 7.20
KRO's Ontbijtshow. 8.50 Postbus
900. 9.04 Adres onbekend. 10.04
In antwoord 0p... 11.50 Postbus
900. 12.04 De 100 minuten van
Aad van den Heuvel. (13.04-13.15
Echo). 14.04 Als er één over de
dam is. 15.03 Pierement. 15.30
Gerard de Vries draait op verzoek.
17.04 Nederlands hitwerk. 18.04
AVRO's radiojourn. 19.03Hobbyvi-
taminen. 20.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.02 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
11.04 Van Diepen draait door.
12.04D'Robof dronder. 13.04 Erik
de Zwart. 15.04 De Top 40. 18.00
Rock ballads. 19.03 Stenders en
Van Inkel. 22.03-0.00 Countdown
Café.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon

eert 1. 8.00 Nws. 8.02 Vroeg Och-
tendconcert 2. 9.00 Het intern, con-
certcircuit: Ital. vioolmuziek uit de
17e eeuw. Ensemble 415. 10.10
Martha Argerich speelt pianower-
ken van Schumann. 10.45 Jean
Cocteau 100 jaargeleden geboren.
11.30 Krill Kondrasjin dirigeert
Sjostakovitsj. 12.30 Jazz-op-vier-
Concert. 13.00 Nws. 13.02 Operet-
te. 1400 Orgelbespeling. 14.30
Klein bestek. 15.30 Hoofdletters en
schoone tonen. 17.00 Tafelmanie-
ren. 18.00 Nws. 18.02 Aspecten
van de kamermuz. Ronald Brauti-
gam, piano. 19.00 De Bovenbouw.
20.00 Nws. 20.02 Europees Con-
cert Podium. Swedish Radio Jazz
Group en Ebba Group. 22.00 Musi-
ca Nova. 23.00-0.00 NOS Jazz.
Bobby Hutcherson Quartet (2).

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
lUfcri!3"05 N'euws voor doven en
rnirNhorenden.Hg Journaal.K u1 tyïL ,ars" en Showwedstrijden
i' Hen 89- verslag van deze wedstrij-I7" het kader van het 11e Wereld-
! l *lekconcours in het RodastadionBftvade.I6a<st MüPP«tshow. Poppenshow,
"'"3OcSenor Wences.
Wi was eens— het 'even. Te-
R 'llrnserie over de werking van het

i«s.oo 'ik lichaam-
-I''lß journaal.ij* "* grapjas. Slapstick uit de
IkT Van JuraiHerz- Afl 1: De land|°-

"^■4o iI*ir» e*ker weS- Toeristisch maga-
-7 ■ Afl.: Negentiende eeuws Den

w* «oggie. Woordspel gepresen-
l rd door Frank Kramer.In

20.30 Avonturen van een dame.
6-delige Frans/Engelse serie. Afl. 1:
Gevaarlijke missie. Baron Armand
Griffard de la Sourdière redt een uit
een circus ontsnapte Indiaan van zijn
achtervolgers. Gevolgd door de aan
de dood ontsnapte Lady Arm Howard,
vertrekken zij naar Canada.

21.25 Brandpunt. Actualiteitenru-
briek.

21.55 Drie hoog achter. Engelse co-
medy-serie. Afl. 3: Goed zo, Jongen!

22.30 Journaal.
22.40 In 't holst van de nacht. Cana-

dese serie. Afl: Het spookhuis. Drie
oude zussen en een nichtje wonen in
een kostbaar en waardevol ingericht
huis. Als een van de zussen wordt
vermoord, gaan Giambone en Hy-
lands op onderzoek uit.

23.30-01.10 Brigitta. Duitse tv-film
gebaseerd op een novelle van Adal-
bert Stifter. Met: Josephine Derenne,
Andras Balint, Markus Stolberg e.a.
In het Hongarije van 1820 leert de
hartstochtelijke Brigitta op een bal
haar liefde kennen.

iJo-n Kanyla en Josef Platz in 'De grapjas'. (Nederland 1 -u 6 uur)

Duitsland 3 SWF
08.30-09.30 Telekolleg 11. Cursus

economie. Les 13.
15.30 News of the week. Weekjour-

naai in het Engels.
15.45 Actualités. Weekjournaal in het

Frans.
16.00 Als Mutter streikte. Duitse

speelfilm uit 1974 van Eberhard
Schröder. Met: Peter Hall, Johanna
Matz, Elisabeth Flickenschildt e.a.

17.30 Telekolleg 11. Cursus economie.
Les 13. (herh.)

18.00 Das JahrinWald und Flur. Na-
tuurserie. Afl.: Spatsommer.

18.29 Lassies Abenteuer. Jeugdse-
rie. Afl.: Prariehunde.

18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:
Nachtliche Gespenster.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
-19.30 Die Gesprechstunde. Gezond-

heidtips. Afl.: Acne.
-20.15 Menschen und Strassen. Do-

cumentaireserie. Afl.: Katatura - Ein
Ort an dem keiner bleiben will. Docu-
mentaire over de woon-en werkpro-
blemen van de bewoners van Katatu-
ra, de hoofdstad van Namibia. (herh.)

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Kostprobe. Muziekmagazine.
21.45 lm Gesprach. Hans Heigert in

gesprek met Victor von Oertzen.
-22.30 Die Geheimnisse von Paris.

5-delige Frans/Duitse serie naar het
gelijknamige boek van Eugene Sue.
Afl. 3.

23.30 Jazz-in concert: Rückblick '87.
Met: Randy Brecker, Thorsten de
Winkel, Azymuth e.a.

00.45-00.50 Laatste nieuws.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Betalen zonder
geld. 10.00 Meer dan muziek.
11.00 Een leven lang. 12.00 Nws
12.05 Toegift. 12.15 Vrijzinnig Vi-
zier. 13.00 Nws. 13.10 Het Mara-
thon interview, meet Hans van
Mierlo D66. 17.35 Postbus 51 Ra-
dio-magazine. 17.55 Meded. en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Euroburo. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers. 20.30 Kom
over en help ons! 21.00 Zich op Is-
raël. 21.20-22.00 Geloven met het
oog op de toekomst.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Informatief program-
ma.

09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

10.00 California Clan. Amerikaanse
serie, (herh.)

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

kaanse misdaadserie. Afl.: Nachsai-
son. *11.45 Inspektor Gadget, (herh.)

12.05 Gut smeckt's. (herh.)
12.30 Klassik am Mittag, met het

RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.05 Transformers. Amerikaanse te-

kenfilmserie. Afl.: Der Sog des
schwarzen Loches.

13.30 California Clan. Amerikaanse
serie, (herh.)

14.10 Tekenfilm.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie, (herh.)
15.00 Wimbledon - Live. Halve finale

heren. Presentatie: Ulli Potofski.
Commentaar: Gerd Szepanski, Petra
van Oyen en Burkhard Weber.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Die glorreichen Zwei. Ameri-

kaanse misdaadserie. Afl.: Nördlich
der Grenze.

20.15 Ein Superesel auf dem Ku-
damm. Italiaans Westduitse komedie
uit 1985 van Bruno Corbucci. Met:
Thomas Milian, Mario Amendola, Ani-
ta Kupsch e.a.

21.50 Wimbledon. Samenvatting.
Presentatie: Ulli Potofski.

22.30 RTL aktuell.
22.40 Flotte Teens in Amerika. Ame-

rikaanse komedie uit 1980 van Al
Adamson. Met: John Carradine, John
Dureen, Ray Andrews e.a.

00.00 Mannermagazin M. (herh.)
00.35-00.40 Betthupferl.

SAT1
j \ 06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00

| SAT.I Bliek. 09.05 SAT.I - Teleshop.
j i 09.30 Programma-overzicht. 09.35
= Arme mit den roten Haaren. Afl.: Ein
= grosser Erfolg. 10.00 SAT 1 Bliek.
= 10.05 General Hospital. Afl.: Charlie
== Lutz. 10.50Teletip Koehen. 11.00 SAT
= 1 Bliek. 11.05 Schön ist die Liebe am
=| Königssee. Duitse musical uit 1960van
= Hans Albin met Harald Juhnke, Marian-

: ne Hold, Monika Dahlberg e.a. Aansl.:
= tekenfilm. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr
= Horoskop. Aansl: Programma-over-
s zicht. 14.05 The Real Ghostbusters.
= Afl.: Der merkwürdige Fasching. 14.30
= Happy Days. Nieuwe serie. Afl.: Das
= leichte Madehen. 14.55 Der Goldene
= Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
S= Überraschungen. 15.50 Teletip Geld.
== 16.00 SAT.I Teleshop. 16.25 Der Gol-
== dene Schuss. 16.35Bonanza. Afl.: Litt-
= Ie Joe muss sich bewahren. 17.25 Te-
j ! letip Test. 17.35 SAT.I Bliek. 17.45
== Programma-overzicht. 17.50 Verliebt in

" I eine Hexe. Afl.: Die Wunderpillen.

■ ! 18.15 Die Ausgeflippten. Afl.: Ein gros-
I ! ser Verlust. 18.45 SAT.I Bliek. 19.00
= Glücksrad. Quiz-show. 19.30 Ein Duke
i ■ kommt selten allein. Afl.: Grannys Blü-
= tenzauber. 20.25 SAT.I Wetter. 20.30
== Fantasy Island. Nieuwe serie. Afl.: Der
! ! Prinz und ein Sheriff. 21.25 SAT.I

j Bliek. 21.30 Top Job. Duits/ltaliaan-
! j s Engelse speelfilm uit 1966 van Guilia-
== no Montaldo met Edward G. Robinson,
= Janet Leigh, Robert Hoffmann e.a.

23.30 SAT.I Bliek. 23.40 EDie letzten; j Abenteurer. Amerikaanse speelfilm uit
: j 1970 van LewisGilbert met Bekim Feh-

j miv, Charles Aznavour, Alan Badel e.a.
== 02.10-02.20 Programma-overzicht.

SSVC
12.30 For Schools: Talk, write... and
read.

12.45 Adult education: Help your
child with maths. Afl.: Using techno-
logy.

13.05 Children's SSVC. Afl.: Gran.
13.10 Playbus. Afl.: The Tent Stop.
13.30 Cricket. Hoogtepunten uit de

donderdag in Edgbaston gespeelde
wedstrijd Third Cornhill Test - Austra-
lia.

14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Wimbledon .89. Live uitzending

van de halve finale heren.
17.10 The Snorks. Tekenfilmserie.
17.30 Tricky Business. Afl.: Get Out

of That.
17.55 Happy Days. Afl.: Knock

Around the Block.
18.15 Through the Keyhole. Ont-

spanningsprogramma.
18.40 News and Weather.
18.55 Scène Here Sports Desk!
19.10 Top of the Pops.
19.40 Flying Lady. Afl.: The Match.
20.30 The Musical Classics of More-

cambe and Wise. Showprogramma.
21.05 A Tale of two Cities. Mini-serie,

deel 2.
22.00 News and Weather.
22.30 A Tale of two Cities. Mini-serie,

deel 3.
23.10 Holiday Outings. Arme Gregg

in Turkije.
23.20-00.20 Wimbledon 89 Match of

the Day. Hoogtepunten van de van-
daag gespeelde wedstrijden.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Aktueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Uit in Limburg, Agen-
da en Muz. 13.05, 14.02. 15.02en
16.02 Kort nws. 17.02Reg weer-
bericht. 17.05 Limburg Aktueel,
Agenda en Muz. 17.25 Licht Lim-
burgs: muziek van en informatie
over Limburgse musici. 17.55Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6 00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30, 7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-Berichten.) 8.00 Nieuws. 8.12
Brussel X. 9.30 Golfbreker. 10.00
Nieuws. 10.03 Platenpoets. 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg 1989.
13.00 Nieuws. 13.10Goed op Vrij-
dag. 14.00 Pluche en Plastiek.
16.00 Abraham al gezien? 17.00
Focus. 17.05Wat zijn dat voor toe-
ren! 18.00 Nieuws. 18.10 Hitnders
20.00 Zig-Zag. 22.00 Nieuws
22.05 Country-Side. 23.30-6.00
Nachtradio, (om 5.00 en 5.30 uur
Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6 35Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-

kasten 7.30 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender 830
Besmnliche Worte. 9.10 Musikex-
press. 10 00 Gut Aufgelegt. 1200
Musik bei Tisch. 12 15 Veranstal-
tungskalender. 13.00 Treflpunkl
Frischauf. 14.05 Musikzeit Heute:
Klassik leicht serviert. 15.00 Nach-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight:
Euro-Tops. 17.05Oldiekiste. 18 10
BRF-Aktuell + Sportvorschau
18 40 Konzertabend. 20.05 Nach-

richten und sendeschluss.

WDR 4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavillon 12 07
Gut aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert.
1605 Heimatmelodie 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen 22.30-4.05
Nachtexpress

Sky Channel
06.30 European Business Channel
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
13.55 Landscape Channel.
14.50 As the World turns.
15.45 Loving.
16.15 The Lucy Show.
16.45 The Littles.
17.00 Countdown.
18.00 Eurosport.
19.00 Gymnastiek.
20.00 Tour de France.
21.00 W.K. Kajakken.
22.00 Baseball.
23.30 Rugby.
00.30 Tour de France.
01.00 Eurosport overzicht.
01.30-06.30 Landscape Channel.

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 The Mix.
15.30 Off the Wall.
16.30 Hot Line.
18.30 The Gobal Chart Show.
19.30 Richard Diamond.
20.00 Touristic Magazine.
20.25 Hollywood Insider.
20.50 Transmission.
21.45 World News and Weather.
22.00 In Concert Specials.
00.00 World News Weather and The

Mix.
02.00-07.00 Rete Mia.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 MTV! Video's
12.00 Remote Control. Spel.
12.30 MTV half-hour comedy show.

Humor.
13.00 VJ Kristiane Backer.
13.30 MTV! Pop(nieuws).
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5. Paula Abdul.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek.
19.00 MTV At The Movies. Filmru-

briek.
19.30 Remote Control. Spel.
20.00 XPO. Nieuwe clips.
21.00 YO! Rap en hip-hop.
21.30 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 Your Scène! Away from the pul-

sebeat.
01.00 Club MTV. Dansmuziek.
01.30-07.00 Night Videos. Clips

Luxemburg/RTL
530 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Tref! nach
Elf. 12.00 Is jan Ding! 14.00Viva.
16.00 Entenjagd. 17.00 RTL-Mu-
sikduell. 17.50 Sportshop 18 00
RTL-Musikduell. 19.00 Neunzehn -Vierundzwanzig: New Releases;
20 00 Film aktuell; 21.00 Hits ausUSA; 22.00-0.00 Musik Non-Stop.
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Open : Vrij - Zat - Zon
Burg. Jantsenstraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel 04490-79297

Dancing HOUSMANS Montfort
ZATERDAG 8 juli HURRICANE |

ffifl
Dancing

Gorissen
Brunssum

Zaterdag dansen met
orkest

De Metro's
Dinsdag gezellige avond
voor alleenstaanden met

" orkest
FORMULE 3

Vr. 7-7 USA LUX and Scala's Super Disco Video

Za. 8-7 AVRO 3 Top-pop Roadshow m.m.v. Bas
Westerweel

Zo 9-7 Club Escolette Drive-in Show m.m.v.
Romeo Altenberg 'gratis reis Spanje'

Ma. 10-7
t/m 13-7 Scala's Super Disco Show

Vr. 14-7 SELENA and Scala's Super Disco Show

Za. 15-7 AVRO-3 Top-pop Roadshow m.m.v. Hans
Schiftere

Zo. 16-7 GERARD JOLING and Scala's Super
Disco Show

Gemeenschapshuis Sw\^*t>
Schimmert /y^ >stÏLpS
zaterdag en zondag (^s. AJ [̂/

DISCO hK^

Za. 8 juli Tros Pop Formule
Zo. 9 juli Pavillon Disco Video Show
Ma 10 juli Pavillon Disco Video Show
Di 11 juli Veronica top 40 Drive in Show
Wo. 12 juli Pavillon Disco Video Show
Do 13 juli Veronica top 40 Drive in Show
Vr. 14 juli Tros Pop Formule
Za. 15 juli Bizar
Zo 16 juli Tros Pop Formule 211904

gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
El lS

jj Grieks specialiteitenrestaurant

| Opening AKfcOl^U* |
si nieuw Grieks &

' restaurant Kasteellaan 100
Si ~.~, ;~„ Heerlen. 045-723456 IS
st met iedere _-r^^-».! dag live ■fSlf...-■'r^**,.
i muziek- TTTniÏÏli* s! Echte JLUU^M] Griekse sfeer g-JS^^*""»",»^»»^*- 1

len lekker r 4U' K \Y |
| eten. V--A>" " |
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I DISCOTHEEK I

Las Vegas
NIEUWENHAGEN *-*Tijdens de kermisdagen zijn wij geopend

zaterdag en zondag van 20.00-3.00 uur en
maandag van 20.00-2.00 uur

DJ TOTO
Sunplein 2, Nieuwenhagen-Landgraaf

\\\\__mÊ WjJ^lm^^M- Fl WJmm \\\\\\ZM_____^^^^_______^M
■'■ mwm'^^^^-^\mimmM

CAFÉ
"DR SJTAAT"

poolbiljart en automatische kegelbaan
Schaesbergerstraat 112, tel. 416716

Kerkrade-Terwinselen
Zaterdag 8 juli probeert DJ Wiel het

werelduurrecord van
4l\ J^/l?^ 128 uur disc"Jockey
Jwi^B^jW te verbreken.

Vfl Beleefd uitnodigend, Piet en

V" X** Voor een lekker glas bier of
een goed glas wijn, moet u

211955 bij Piet en Marie-Louise zijn!

I
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| Café-pizzeria-grill I

#_JRE«RBAAWAF
Riet en Giovanni
Hoofdstraat 34A

KERKRADE
Tel. 045-451667

Vandaag 7 jutir country & westernavond
m.m.v. Interstate

Maandag 10 juti; Frans chansonnier
Christian Hieronimus

I ' ' min' ■ ■
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Hoffeesten Eys
Vrijdag 7 juli

Jubileumfeest 70 jaar Zwart-Wit '19
20.30 uur receptie

21.30 uur feestavond met René Krans Band
Zaterdag 8 juli

20.00 uur Original Berghofer Musikanten
Zondag 9 juli

14.00 uur NK zakkendragen
17.00 uur Heuvelland Kapel Epen

18.00 uur prijsuitreiking
20.00 uur Urtaler Musikanten Urmond

■ÉÉHttfl

Zomerkermis
Reymerstok

Zat 8 juli: Razzel Dazzel
Zond. 9 juli The New Spikes
Ma 10 juli Lou and the

New Spikes
Di ll juli Beierse avond

m.m.v. de
Klingendaler Kapel

in de feesttent
nabij de kerk ,

_::—-.. . . __
_^_^_^_^__^___m

Hetaccentop de205tijdelijkgratis-

j^ ,„„«. ~.,,. ...... ..._. im ji 11,4..JMüJiliLiiMiiiaju^ *!^^Jjfcr^

mmmm-mm-»mp^ ' JSS\ _^_\_\_\_\w_^m.^È

BLiTm- Wmv* Q w\ E
t| HfißHft B>\ t i MWÊÊ WjMmm^m^mm^m--^m

1.000,-Aan accessoires
naarkeuze cadeau. 12Maandenrenteloze lening. 'n Sterk succes.

Wie nu besluit om een Peugeot 205 aan Heeft u in plaats van gratis extra's liever Voor welke 205 u ook kiest, hij is p'lo^
te schaffen, doet wel een hele goede keus een aantrekkelijke financieringsregeling? Dat en snel. Bovendien is de 205 niet allee
met meervoordelen dan ooit. Voordelen waar- kan ook. Als unu een 205 koopt* en het ken- een bijzonder vlotte verschijning, maar hij
bij het accent ligt op gratis. Wat dacht u van teken op uw naam registreert vóór 1augustus ook uiterst betrouwbaar. Er zijn maar üe
accessoires tot een maximum van 1.000- naar 1989 dan profiteert u van een aantrekkelijke 33 verschillende uitvoeringen,
keuze cadeau. U kunt kiezen uit vele vlotte financiering tot een maximum van 10.000 Benzine, diesel, 3-deurs, 5-deurs, Au1

(
extra's zoals een spoiler, een zonnedak, spor- gulden tegen 0% rente. maat, Junior, Accent, GTI met 130DIN pk l

tieve wielplaten, een trekhaak of een fraaie Urijdt'n vol jaarzonder rente te betalen. dezeer exclusieve Cabriolet toe.
stereo radiocassette-recorder of misdampen. De aanbetaling kunt vin de meeste gevallen Er is al een Peugeot 205 vanaf 17.350»

Maar ook metallickleur, een (fiets)-impe- heelsimpel oplossen dooruwhuidige auto in te Ga vandaag nog langs bij de Peugeot-deaJ^
riaal, speciale buitenspiegels, een ruitewisser/ ruilen. De lening wordt door Peugeot Talbot want de voorraad is beperkt. Zijn adres vind
sproeier achter ofeen compleet Accentpakket. Financiering verstrekt onder de gebruikelijke in de Gouden Gids. U bent van harte welk»
Dit aanbod geldt alleen voor de 1989 modellen, voorwaarden van huurkoopovereenkomst, ppa j«.|-^y __\__T\\W\9
zolang de voorraad strekt en het kenteken op U lost dus delening af, zonder 1 jaarlangrente ■ »C WVJEZ%J I m-H. \S
uw naam wordt geregistreerd vóór 1 aug. '89. te betalen- ** SCerKniimmcr.

PRIJZEN INCL. BTW EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN 460,-WIJZIG"" J
RK<| VOORBEHOUDEN. «ALLEEN VOOR 1989-MODELLEN. ,

I LËeI PEUGEOT. DYNAMISCH OPWEG. j
J ; — — >— -

H J____^ Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9-18 uur,
Vanaf zaterdag 8 juli t/m 22 julia.s. gaan wij I m | - -. —BH , mi lunchpauze 12.30-13.30 uur. zaterdag 10-17 uur.=zs. VERBOUWINGS OPRUIMING - 4.

Vele bankstellen, fauteuils, wanden, kasten, eethoeken PROFITEER VAN DE GROTE VERBOUWINGSOPRUIMING IN DE LIMBURGSE WOONDORADO'S [> I |^^\ JVJSIIÜWen slaapkamers van bekende merken, TE KERKRADE EN WEERT DIJIAJs 98" m■ffiSjSßSSwH Reeds eni9e maanden worden de WOONDORADO'S ,e Kerkrade en Weert w 11/^s^/zr. r/JiU»JWi^!frT»TiH Nu net einde van dezerenovatie nadert, moeten wij ruimte maken
■ V»l -m InrZTHThTIYTTIWa iÉÉßvUillSyi****^^^ VOOr een nieuwP kollPktiP mPiihPlPn Kerkrade, Holzstraatl 34, Straterweg 47. Tel. 045-455151 "

Ik\*J ■ I 111 1 l\l Hk I l*JK^iffiW m^^ VOOr een nieuwe KOlieKlie meUPeien. | Weer, Hoogveldstraat 16. nabij ringbaan Noord/Boshoven.
■■■■■■■■■■■"■■■■■■■■MbdÉ^É^B mm^^ Tel. 04950-34819 f/\
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Gewijzigd model in september in Nederland

Face-lift Peugeot 309
Van onze verslaggever

«We vonden de 309 niet echt in de Peugeot familie passenen daaraan hebben we nu wat gedaan". Zo luidt de verkla-
voor de gewijzigde grille en achterzijde bij het modelvoor 1990. De 'gerestylde' en 'ranker ogende' 309-serie zalv°lgend jaar ook worden uitgebreid met een turbo dieselen een snelle GTI zestien-klepper. Hierin ligt de 160 pk

sterke motor uit de 405 MII6. Die maakt de ongeveer 150*ilo lichtere 309 behoorlijk warmbloedig.

/erder zal de fabriek begin scp-
de opvolger van de 505

Jithullen. Want ook die grote,eUgeot 'cing-zero-cinq' past
J*et meer in de familie, waarbin-
??n het bloedverwantschap
J'aarblijkelijk wordt gedirigeerdoor de successen van de 205 en

405.

«Ruiterlijke wijzigingen van de
ü9 waren niet primair bedoeld
"i de verkoopresultaten van

?eze kleinere middenklasser op
gijzelen. Want devraag naar de
*agen overtreft nog steeds de

vanuit de fabriek. Alge-e en-directeur Hervé van Peu-
wot Nederland bevestigde bij de
j?resentatie van het 'gerestylde'
„°del, dat dit ook in ons landSeldt., e 309 kreeg de grille, die weJannen van de 405 en de 205; de
iris horizontale spijlen met in
j.etmidden het staande leeuwtje.
6 achterzijde van de auto lijkt

jP dievan de 405. De achterlich-*fi met rookkleurig glas en de
daartussen kregen pre-

j'es dezelfde vormgeving. Ver-
der verlaagde Peugeot de til-
J^mpel. De derde of, afhanke-
Jk van het type, vijfde deur
jPent in 1990 vanaf de bumper.
jjethele concept van de 309, zo-, onder meer chassis en wiel-ophanging, bleef verder hetzelf-

krachtbron
e nieuwe 309's worden op zijn

I °egst in september in Neder-
jftd verwacht. De goedkoopste
1» uitvoeringzal rond de 22 mil-
jgaan kosten en dat betekent.^Uwelijks prijsverhoging. Het
h

s*apmodel heeft niet meer het
'°S van het Talbot-tijdperk

1100 cc motorblok,

maar de 1360 cc vier-cylinder
krachtbron van Peugeot.

Met een vermogen van tachtig
pk maakt deze machine van de
309 een soepel te rijden wagen.
Wie echter het dubbele aan ver-
mogen wenst, dus zon slordige
160 pk, dient tot begin volgend
jaar te wachten op de GTI met
zestien kleppen motor van 1905
cc. Dit type zal ook zon beetje
twee keer de prijs van een XE
gaan kosten.

In combinatie met brede laag-
profielbanden, een straffe maar
zeker niet te spar{aanse vering
en een korte eindoverbrenging
ontstond zo een handelbare
sportwagen. De acceleratie van
nul naar honderd kilometer per
uur beloopt 7,8 seconden en vol-
gens de fabriek bedraagt de top
220 km uur. Het wachten is nog
op een 205 met dezelfde motor.
Dat moet helemaal een sensatie
zijn.

" De Peugeot 309
oogt 'ranker' door de
gewijzigde vorm. De
achterzijde lijkt
sterk op die van de
405.

auto

Open versies van Fiat Panda en Uno op komst

Mini Cabriolet van
Nederlandse firma

Van onze verslaggever
Een nieuwe verschijning op de
Nederlandse markt is de Cabrio-
ni, een tot cabriolet omgebouw-
de Austin Mini. De open Mini is
een produkt van het nieuwe be-
drijf Cabrioni Cabrio Design in
Huissen, dat in april werd ge-
sticht. De onderneming wordt
geleid door Ed van Bon en Cor
Stoop. Zij hebben in samenwer-
king met Duitse ingenieurs de
cabrioletversie van de Mini ont-
worpen.
De auto heeft een aparte type-
goedkeuring van de Rijksdienst
voor het Wegverkeer. De metho-
de van ombouw is vergelijkbaar
met die welke de Hilversummer
Hans van As (HAVAS) jaren ge-

leden als toenmalige DAF-gara-
ge toepaste met de DAF 33, 44 en
55. Door het fabriceren van een
voorraad ombouwsets kan Ca-
brioni Cabrio Design haar Mini-
cabrio's in serie bouwen. De
nieuwe firma heeft al vergevor-
derde plannen om ook van de
Fiat Uno en de Fiat Panda een

cabrioletversie in serie te produ-
ceren. Er is aleen open Panda ge-
reed.

De typegoedkeuring voor de Mi-
ni-cabrio werd op 25 mei ver-
leend. De firmanten Van Bon en
Stoop denken een gat in de
markt te hebben gevonden. Het

dertigjarig jubileum van de Mini
zien zij als een extra stimulans
om een open variant van dit En-
gelse autootje te brengen. Op de
vraag of het wel verstandig was
een auto uit te kiezen, waarvan
vaststaat dat Austin Rover deze
niet lang meer zal produceren,
antwoordt een woordvoerder
van Cabrioni Cabrio Design, dat
Austin Rover de Mini nog min-
stens twee jaar zal blijven ma-
ken.
JNaast nieuwe auto's is het moge-
lijk om ook gebruikte Mini's om
te bouwen. Voor een prijs vanaf
8250 gulden kan een Mini-bezit-
ter zijn wagentje laten ombou-
wen. Op basis van een nieuwe
Mini wordt de Cabrioni lever-
baar vanaf 24.250 gulden.

uitlaatjes

" KICK DESIGN in Helmond is
druk bezig de laatste hand te leg-
gen aan deeerste serie auto's van
het nieuwe Nederlandse merk
Max. Volgend jaar moet de volle-
dige produktie van start gaan,
met het doel er uiteindelijk vijf
per dag te produceren, in prijs
oplopend tot 60 mille. De voorse-
rie die nu wordt gemaakt in Hel-
mond is voor het merendeel al
verkocht aan klanten en de zes
dealers. Omdat het de eerste zijn,
is deze collectie Max-modellen
extra luxe uitgevoerd met onder-
meer lichtmetalen wielen, elek-
trisch te bedienen ramen, alcan-
tara en lederen bekleding.

" FORD komt in navolging van
Toyota nu ook met een 'lean-
burn' motor. Deze geheel nieuwe
2 ltr. versie neemt genoegen meteen zeer arm mengsel (1:19)
lucht/brandstof om bewegings-
energie te produceren. Dit 30
procent armere mengsel levert
behalve een schonere verbran-
ding meer vermogen en koppel.
De 120 pk sterke motor is lever-
baar in de Sierra en Scorpio sa-
men met de vernieuwde handge-
schakelde 5-bak ofde verbeterde4-traps automaat.

" TOYOTA Starlet en Toyota Ca-
rina zijn door de Duitse keu-
ringsinstantie TÜV uitgeroepen
tot de meest betrouwbare auto's.
In de onlangs bekend gemaakte
hitparade van auto's van 3 jaar
oud staat de Starlet op nummer 1
en de Carina op nummer 2. Bij
het eerste bezoek bleek slechts
één op de 100 Starlets een gebrek
te vertonen. De TÜV betrok 78
automodellen in haar analyse.
De Starlet werd gevolgd door de
Carina met een gebrekenpercen-
tage van slechts 1,5%.

Benzineprijs vakantielanden
Van onze verslaggever

Dat er in de diverse vakantielanden nogal grote prijsverschillen zijn
aan de pomp, zullen we zeker tot 1993 moeten ondergaan. Absolute
topper is Frankrijk waar men langs de Autoroute voor een liter mi-
lieuvriendelijkeloodvrije benzine als het ware gestraft wordt met een
prijs van bijna f 2,15. Vergeleken met het tanken in Luxemburg
scheelt dat ruim een gulden per liter.
Nu is het Groot Hertogdom een eldorado om te tanken, wat in de va-
kantie dan ook blijkt uit de gigantische rijen bij de vele tankstations.
Diesel kost in Luxemburg drie kwartjes en super ongeveer f 1,20 per
liter.

Wie niet langs de snelweg tankt kan in de meeste landen doorgaans
veel voordeliger uit zijn. Een tank vol laten gooien scheelt bij de gro-
tere supermarkten in Frankrijk al gauw drie rijksdaalders en in
Duitsland bespaar je als jeom te tanken van de Autobahn afgaat on-
geveer f 5,-. We laten hierbij in de lokale valuta zien wat een liter
brandstof langs de snelwegen in de meest populaire vakantielanden
kost.

L B D F O E CH
Eurosuper 19,65 26,18 1,25 6,13 9,28 - 1,20
Super 21,85 27,28 1,34 5,54 9,68 74
Diesel 13,60 17,45 1,00 3,73 7,50 55 1,10
LPG 9,66 8,99 - 2,95 - - -
Zoals te zien is kan er alleen in België,Luxemburg en Frankrijk langs
de snelwegLPG getankt worden. In de overige landen zult u op zoek
moetennaar lokale tankstations en die staan beschreven in de elk jaar
geactualiseerde versie van de LPG-gids die o.m. bij de ANWB en
tankstations te koop is. Reist u naar het zuiden dan is te overwegen
niet de Autoroute de Péage te nemen. De route via Luxemburg is niet
alleen rustiger maar het scheelt heen en terug samen ruim f 100,- aan
tank- en tolkosten.
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AUTOBEDRIJF4 W. KEES I
I>r7~" Dorpsstraat 64, Schinnen

tel. 04493-1721

pmonstratie-auto's IJj $ Mitsubishi Galant GLS Turbo diesel wit J*
,3 Mitsubishi Lancer 1.5 GLi blauwmetallic fc388 Mitsubishi Colt 1.3 GL wit

J^casions I
,?5Jj Mitsubishi Galant GL Turbo diesel wit, J8 Citroen BK zwart I ■,;" Mitsubishi Colt 1.5 GL wit Sfl
,gB' Mitsubishi Coll 1.2 GL beigemetallie r-v
}3 Mitsubishi Galant 1.6 GL royale beigemetallic h~?» Ford Sierra 1.6 Laser blauwmetalliciJJJ Mitsubishi Colt 1.2 GL (3 x)384 VW Polo smash wit

fcT en nog diverse
|U)<bftlfSfl\. gebruikte auto's I
Vjll IIVilla ongebruikelijk goed

KSjJI»» lIIIIIIIIHHIIIII lIIHII illiin 1 iimiiimJ
yv\ Auto Veneken b.v. (
JEtS jfl Beek - Pr. Maurltslaan 171 - Tel. 04490-728821tVC*- Sittard - Leyenbroekerweg 27 - Tel. 04490-15777 =, J«*> BEEK
kS«i' 3U*,,«'l«"«t M AudiMSC 1600 84 =
L\>|16Mee,zll.mel 14 PeuueolZOSXE,grijs 87 =, f,. '*>»« Avance 1600 cc Ford Sierra 2000cc ¥6,wit 82 ={Si 87 Jetta 1600TX. blauw 84 =I irUto tC'4'ors.,wit 86 Jelta4-ilrs..GTi, 112pk, marsrood 85 =lJp«liC^ I*.1*. rood. 84 JettaCL 1600,3i86 =«N^lSto61050". rood 84 VWPolo COlipe, wit 87 =J\7c '.gas,blauwtiet 82 VW Golt diesel, 5-bak, wit 85 §

' iScci! L'"od- «6 VWGoll 1800,groenmet 86 =, """-.roodmet 85 Passat.s-drs.,diesel.wil 85 =f* ,^C«c^drs., blauwmet 84 "GTi 16V, 139pk,wil 2x86 =, bj«l2t, ,*itr»cieli»et 85 Ral "egata85 S, blauwmet 85 =
84 AudilooCC,l36pk,9ri,s 86 =IrtNÏÏ^antra.met 86 OpelKadett 1.3S, LPG, rood .87 =\^mt "riwactmel 86 Tovola Starlet S,wit 75pk 87 =, AiTf'.oljiw "se Renault 5TL. blauw 87 =I i^C!;*' 777"7' 85 BMW 316, zilver,zwart 2x82 5i( li«i,'l|ao*met 85 HondaAerodeck2.o,roodmet 87 =i "htoj^rpolarzilmmet 85 Peugeot 305GL Break, beige 83 =

Hi 1«0a TSwit 85 Fort Escort 5x8485 =' '^C,!ilve,met enrood 85 VW Golf GTS 1600.wit 85 =i?'6oj cc- Qrijsmet 84 Audi 100CCturbo dieselzilver 87 EfjJ*CutGl-.blauwmel.... 85 Galt GTS 1800wil 85 =
'ÏNtl'"'es-2-drs., r00d.... 85 BMW 316zwartmel 87 =
'i'SOtt*"l M Fiat Panda blauw 86 = "/ ltCI!"1 Ford Sierra 1.6groen 84 E. vNdite' ""anüveimet 86 Audi 801.8 S nieuw modelbeige 86 =é \ '"el ruiten ' Passat Avance 5-drs diesel.zilver 87 [

85 Porscbe 944wit, van particulier 82 =
Ford Sierra 3-drs, 1600Laser wit. 86 =|!Vj Opel Corsa 1.3 SR wit 84 =E?«rd nkel<ler Veneken BMW 318, groenroet 79 §nii!.eenoasPunnrHo Peugeot 205GTS-drs. rood 84 =I e,|>ehh Br

Voor de Audi 801800 75 pk N.W.M.O.
Br blauw 87 §

Passat 5-drs. turbo diesel,
I kV beigemet 85 =*'"| a , = IP|^*'ood Opel-Ford-Fiat-Peugeot-Mitsubishi- Volvo

Geevers Auto Carrosserie-delen:
origineel, imitatie en overzet.

§^ Êm Wtwm ü
JÜ mmiM m
W 1

IPfN^ 'Ét».I %ü i-

CARROSSERIE-DELEN

NUTH VELDHOVEN VIANEN ALMELO
045-244242 040-531900 03473-76474 05490-72125

VvplÉpniÉiÉMÉH

____/, ft^r^.^^

-Pm---t-t-WBm\-mmmm\ BK^Tfll

Al vanaff 595,-
-per maand een Mercedes-Benz

bedrijfswagen

N.8.: meer dan 11 jaar Nederlands meest verkochte
bestelwagen. Informeer naar onze voorwaarden.

Truckcentrum Smeets
MB Zuid-Limburg BV

Heerlen/Hoensbroek, Wijngaardsweg 55, tel. 045-224800
Maastricht, Akersteenweg 10, tel. 043-613200
Geleen, Rijksweg-Nrd. 125, tel. 04490-46333

: Prijzen vrijblijvend, excl. BTW

WERVELENDE
OCCASIONSHOW

van ±80 auto's bij autobedrijf

JASPER B.V.
Off. Peugeot-dealer voor Sittard, M'Geleen,

Brunssum, Bom etc.
Daar kan haast niemand tegenop. Een

greep uit onze steeds wisselende
voorraad:

OpelKadett 1.9 GSI '85 Peugeot 205 XS 1.4 87
BMW 316, veel acces '87 Peugeot 205 1.6 aut . type'B7
Peugeot 309GLProlile '87 Mercedes 230 E veel ace. '85-'BB
Ford Fiesta 1.1 Sup. Sport '86-'B7 Opel Kadett 1.6inj.-kat '87
FordEscort 1300Bravo '82-'B5 Opel Corsa 1.3 '87
Peugeot 405 GL 1.6 type'BB Peugeot 205KR..., '85-'B7FiatUno6oS '86-'BB Peugeot 205 Soleil' '88
Mits. Galant 1.6GLX gas '85 Volvo 3401.7 DL . '87
Mits. Colt 1.2EL gas '86 Opel Kadett 1.6 dies '86
Peugeo!3osSß '82-'B4-'B5 Peugeot 3051.9 dies '83-'B4
Lada Samara 1.3kat '87 Peugeot 2051.8 dies '86Mazda 323 sedan 1.5 type '87 VWGoll 1.6 dies '82-'B3

Verder nog ±50 auto's, alle merken, alle
typen, ook bedrijfsauto's met grijs kenteken.

Op alle auto's boven ’ 7500- 3 mnd.
garantie, inruil en financiering mogelijk,

afgeleverd met grote beurt en APK.
Afgesteld volgens de milieu-eisen en voor u
geselecteerd opgesteld in onze occasionhal.

ALLEEN BIJ:
AUTOBEDRIJF JASPER B.V.

off. Peugeot-dealer
waar u auto's met zekerheidkoopt.

Windrakerberg 29, Munstergeleen, gem.
2mis Sittard, tel. 04490-21944.

■ ■.....„

Jurgen Autocentrum mercedesspecialist nissan-dealer

Langheckweg 32-40 (Industrieterrein ~Dentgenbach") Kerkrade S 045-452570

300SL blauwzwart '87 MicraDX wit2x '87 BMW 323 i Alpina '86
260SE autom. blauw '87 MicraDX zilver '87 BMW 323iautom. diam.zwart '85
300D aut. rookzilver '88 Micra SDXblauw '87 BMW 320iautom. blauw '86
300D aut. blauwmet. '86 Cherry 1.3 Trend blauwmet. ft Fiat Tipo groenmet '89
230Ewit,ABS '87 Sunny 1,7 diesel 4-drs. '83 Fiat Uno 45 wil '87

,230Earoenmet. '85 f""'?'"" 1 ford Escro. 1.3GL wit '86

ÏÏÏTT-, l BSSf «*"""■* »
200DWI23 antraciet '85 Sunny 13 Gl 2-drs '86 Mazda 1.3 GU 4-drs. '87
190D 2.5 blauwzwart '87 Sunny 1.3 sedanzilver '87 Mazda 323 groen '82
190D barolorood '86 Sunny 1.5 GL coupé '86 Opel Manta 2.0 S GTI beigemet. '83
190D zilvermet. '85 Bluebird 2.0 diesel, wit '85 f

opel Ascona 1.6 S 5-drs. '87
190D groenmet. '85 300 ZX aut. rood '85 OpelKadett 1.6GT rood '85
190E 2.6 blauw '87 300 ZX aut. d.grijs '84 Opel Corsa 1.3 GL wit '84
190 E blauwmet. '87 Silvia 1.8 turbo zwart '87 Peugeot 505 GTi airco. '87'
190 E blauw zwartmet. 2x '85 Patrol turbo diesel '87 Peugeot 205 GR blauw '87
190E groenmei. '85 Laurel 2.BSLXaut., wit '88 Talbot GL groen '84
190E rood '84 Laurel 2.8 SU diesel '87 Toyota Carina II diesel '85Cabstar 2.3 bestel '86 ,onToyota Landcruiser diesel 80

VWGolf 1800 all.grijs '86 I

ZEG ER EENSWAT VAN

Alcohol en verkeer dat kunJeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Tochzijn er nogvan
die mensendie vinden dat zijzelfwel zullen
uitmaken ofzemet eenslok op gaan rgden.

En wie durfteriets vante zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet
mee. Maardoor dal soort automobilisten
wordener wel jaarlgksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moetwat aanveranderen.
ZEGER EENS WATVAN VOOR ZE
INSTAPPENwant
ALCOHOLEN VERKEER DAT KUN JE
NIET MAKEN

I \_\______________^^ Nederland

..

_______



Kontaktea'Klubs
"06-320.321.03 *"

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Nieuw - Nieuw
Club Nirwana

Lisa en haar internationale
gastvrouwen.

Nieuwstr. 147Kerkrade.
Tel. 045-463323.

ma.-vr. 11-24, za. 11-18.
Homo, 1.80 lang, 76kg,

zwart golvend haar,
slank getraind
lichaam

en bereid alles te doen wat
jij verlangt.

06-320.323.86 - 50 et p/m
Mieke is bang

als ze ontdekt wat

Grieks
is. Oh nee, dat niet...

Maar wat een nieuw gevoel,
als hij toch...

06-320.323.85 - 50 et p/m
Op de

Orgiebox
prateji ze nou eenmaal zo.

Daarom is het toch de
Orgiebox.

Zo vind je die partner.
06-320.324.40 - 50 et p/m

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

elkaar, heet en verlangend
naar meer. Voor echte

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

Nieuw! Nieuwl Nieuw!
Volwassenen

vinden elkaar ongestoord en
met de goede manier

waarop volwassenen dat
doen op de

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

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Box voor

romantiek
en liefde. De naam zegt
alles. Grove gesprekken
worden geweerd. Lief en

romantisch zijn we op
06-320.326.37 - 50 et p/m

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Sex is niet verboden, maar
voor romantiek en liefde is

er maar één nummer...
de romantische

knuffelbox
06-320.327.37 - 50 et p/m

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
de kriebel
wiebelbox

Als jekriebels 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 Ct p/m

Niet doen!, alstublieft, nooit
meer Oooooh! te laat,

sorry schat....

06-320.322.77
50 c.p/m.

Zelfs de hoofdzuster doet
mee, de

Klismabox
tien patiënten tegelijk "

06-320.325.36 50 c.p/m.

Peggy
en vriendinnen, ma-vr,

11 tot 19 u. 04490-74393.
Keihard het lekkerst de

Beurtlijn
06-320.325.33 soepele,

diepe sex!!! 50 c.p/m.
Het gras is groener bij

Callcutta
06-320.320.13

Buurmeisjes en lolitasex 50
c.p/m.

Thai Privé
Voor sport-, Franse en origi-
nele Thaise bodymassage.
Ma-vrij 11.00 tot 24.00 u.
Suffolkweg 13, Weert.

04950-42966.
En toen, werd ik aange-

sproken door zon sexuele
gladjanus!! 06-320.320.23

sexst, sexer, sex!
nombre hombre

50 c.p/m.
Een paaltjeswerpen? onze

' meisjes zijn gespecialiseerd
in het achterveld, de

Hoogtepuntbox
06-320.325.14 50 c.p/m.

Lekkere meid zkt sex-vriend
Sex-contact-lijn

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

50ct.p.m.
L.1.V.E.-afspreek-lijnü!
06-320.320.55

Hete meisjes zoeken
sex-contact:

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

Gay-
Meeting-Point!

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

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

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

320*325*35

Diana Escort.
Tel. 045-215113.

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

van harte welkom.
Slingerend van struik tot

struik laat ze zich pakken!!
Zoenbabwe

06-320.325.22
continentsexü 50 c.p/m.

Teleservice
Draai eerst 06-320 en dan

PORNO-LUISTERLIJNEN
320.01 Sex'o'Foon
320.02 Xaviera Hollander
320.03 CoraaWillem
321.00 Lesbifoon
321.01 Bizarre üvesex
321.04 Orgiefoon
321.06 Parenclub Live
321.14 SM Bizar
321.18 Sex Classics
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

NIEUWE PORNO-LIJNEN
321.05 SexContact 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 beltMan
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 je eigen

sexverhaal!
NIEUW:

SEX'O'FOON BOX
06-320.329.50

Metéén de beste sexbox
met meisjes van de

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

06-320.330.11
HOMOBOX

06-320.325.50
De tweegrootste

gayboxen!
PARTY-LINE

06-320.330.10
50 et p.m. Méér info in de
nieuwste Gouden Gidsl «

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.
Wil jevreemd gaan? Je mag
zeggen watje wil! Gaat 't jou

alleen om sex? Bel de
Jeukbox

06-320.325.16 - 50 et. p/m.

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

Tieners
GRATIS PORNO kalender

50 et p.m. 06-

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

Sex Box
06-320.325.06

LIVE LIVE LIVE 50 ct.p.m.
SM Box

06-320.330.70
Nimf Debbie
alle gaatjes gevuld

50 et. p.m. 06

320.320.14
Zat. en zond. 14.00-24.00 u.

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

Club
2000

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

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

320.320.50
Angela

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

Met geen pen te
beschrijven, woorden

schieten te kort!! Natuurlijk I
Privéhuis
Michelle

met nieuw Jill
045-228481
045-229680

Wil je vreemd gaan? Wil jeI
telefoonsexcontact? Bel de I

Sponsbox
06-320.325.34 met tienen of I

lekker apart! 50 et. p/m.

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

Privéhuis Elle
4 toffe meiden heten u

welkom, sauna, massage
(safe-sex). Kapoenstr. 29
Maastricht. 043-218884.

Tevens leuk meisje welkom. I
De Sabbelbox

De heetste meiden bellen, I
geen bandjes live sex!!

06.320.325.69 50 et. p/m.

Piepshowbox
Alle meiden zijn uit de

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

"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

De mooiste meisjes vindt U
toch in Priveclub
Exclusief

Escort, privetaxi mog.
Meesteres aanw. Industrie-
str. 13, Kerkrade-W. 045-

-423634 nieuw meisje gevr.

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling van

cLCJfSSSGn
Geleen, tel. 04490-50921.

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

’ 100,- all-in.

06521-27896.
Generatiebox....
Dames zoeken jongensen
meisjes willen een fijn ge-
sprek met ervaren heren.

06-320.326.27-50 cent p.m.

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.

Anita
privé m. escort, ook zater-

dags 045-352543.

Videoclub
vanaf ’ 20,-. Kijkotheek,

leuke meisjes aanw.
Tel. 045-718067.

Vrijdag en zaterdag
striptease
liveshow

Aanvang 20.00 en 22.00uur
Grote Gracht 95, Maastricht

Let op de palmen
in de etalage.

Met airconditioning.

(Huis)dieren
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.
Te koop weg. omst. Duitse
HERDER met papieren.

ILeeft. 8 mnd. Imp. Duitsland1Tel. 045-224767.
Te k. jonge dwerg- en TOY-IPOEDELTJES, goedkoop.
Kerkstr. 33 Übach o Worms.
Te k. aangeb YORKSHIRE-
TERRIËRTJES uitz. mooi
10 wk. met stamb.’ 400,-
-04490-33594
Weg. omst. grijze roodstaart
PAPEGAAI te koop, met
kooi. Tel. 045-421916.
Te k. ROTTWEILER, lief
voor kinderen pim. 2 jr.
’250,-. 045-211745.
VIJVEPLIEFHEBBERS op-
gelet! deze week 10 Goud-
windes ’3,95,-; 10 Koykar-
pers ’ 19,50; 10 Goudvis-
sen ’ 7,50; grote Koykarper
35 cm ’ 37,50. Alle planten
5 halen 4 betalen; grote col-
lectie pompen; folie ’ 5,50
per m2. Dierenspec.zaak
Vijvercentrum Jan Bergsma,
Hammolenweg 3, Kerkrade.
REE Dwergpinchertje, zeld-
zaam ras, schouderh. 22
cm., 10 mnd., zeer lief hond-
je, goedk. 04490-24937.

Duivenliefhebbers, honde-
bezitters, vogelliefhebbers
en andere dierenbezitters,
bij ons betaald u beslist de
laagste prijzen voor al uw
diervoeders. Kijk en verge-
lijk prijs en kwaliteit. Graan-
handel dierenspeciaalzaak
BEGRA, Akerstraat 64 en

1Carboonplein te Kerkrade-
West.ITe koop Shetland PONY-

" VEULEN en siergeit. Tel.
045-751539.
Te k. jonge middenslag

" SCHNAUZERS, peper en
; zout, prima stamb., vaderi africhting Ipo 3 en GGI. Tel.

04492-1255

i In/om de tuin
t -■ '1 ste soort GRASZODEN: ’3,50 p.m2afgehaald, bo-

' ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.. goedkoop, ook voor straat-. werk. Tel. 045-323178
(TUIN)HOUTHANDEL Im-
preg In de Cramer 104, Hrl.

" 751687. Heeft voor u in
■ voorraad Hogedruk geïmpr.
i planken, palen, rolborders,■ 1000 st. nwe en gebr. biels
i enz.enz, bezorgen mog.: Te koop Torro ZITMAAIER,

i.z.g.st. raet nieuwe 8 PK. motor. Nierhoven, 18, Nuth.. Tel. 045-242846.

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

Bloemen & Planten
Wegens omstandigheden te huur aangeboden

centraal gelegen
Bloemen- en plantenzaak

goed rendabel met uitstekende mogelijkheden.
Inl. 045-323685
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'" Bobbejaanland
-ÏÈÉ FAMILY PARK

r^ W i -&Q Revolution een wereldpremière. Bobbejaanland,waar 'n gewone dag eenfeest wordt

■ fIIHP De grootste indoor coaster ter wereld met Gemakkelijk te bereiken. it^ sensationele effecten: adembenemend! nnDDriAAMumn 'i/ic< i',kt»^/u„^MiQ.ini„m *- m mß^ Meer dan 45 attrakties in een prachtige BOB^EJAANUND 24S"^V^>*^omgeving. Korte wachttijden! M 09 3Z 14/55.78.11 - Fax 09 32 14/55.78.15

Breda/Tilburg: Turnhout/Kasterlee " NL-Limburg [E3l4[ | E3131 Antwerpen /uitrit 22Herentals-Oost " Eindhoven jE34|Turnhout/uitrit 24Kasterlee

J
Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen, tel. 04490-45814.
Tev. meisje gevraagd.

Nieuw
Silvia, Sandy, Gaby, Brigitte,

Jessie, "Cinderella", Oude
Rijksweg Nrd. 56, Susteren,

naast tennishal.

Blondy Sexy
ster. Nieuw af 10 uur

Tel. 045-721759.

Privé
Meisjes Selfkant bij Sittard.
09-49-2456.1053 's mor-

gens vanaf 10.00 uur.

’ 50,- all-in
045-423608

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 2800 SpaceCap

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

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

Huwelijk/Kennismaking
■ II HL— MINIMI i UMI! Tui ' lillll lIIIIM ■■

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

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

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

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

Zoekt U een serieuze relatie Aktieve sportieve blonde
bel dan Huw. rel. bem. buro (b)aardige MAN, 45 jr. 1.76
"LEVENSGELUK" 045- mtr., geen uitg.type, z.k.m.
211948. sportieve vrouw. Br.o.nr.
Leuk STEL zkt. ander leuk g^-pL;.D- Postbus 310°'
iemand of stel voor moderne b4u' uv Heerlen.

vriendschap. Br.m. foto o.nr. Piccolo's in het Limburgs
B-1347 LD., Postbus 3100, Dagblad zijn groot in RE-
-6401 DP, Heerlen. SULTAAT! Bel: 045-719966.. !,. ..._. ~ ~ " ' ■ ' ' ' . . -. ■

_ . i ■ ii— —im ■
Bel de Vakman

Verstopte afvoer of riolering

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

' 045-313956.
;Uw DIEPVRIES, koelkast,

wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.

DIEPVRIES- en koelkastre-
paratie zonder voorrijkosten.
Bel Geleen, 04490-45230.
Service binnen 24 uur.
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.

Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koenen. 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.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Wonen Totaal
Gaat u verhuizen of renoveren, of gewoon in uw huis iets

veranderen? Kom dan naar de specialist in gordijnen,
vloerbedekking en zonwering.

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

Zondag open van 13 tot 18 uur
Verdien honderden guldens, koop uw meubelen in België.

Uw lichaam verdient het allerbeste.
Akva waterbedden

De oplossing voor rug- en slaapklachten.
Bankstelkussens

Min. ’ 100,- tot ’ 500,- terug voor uw oude kussens, grote
keuze, concurr. prijzen. 10 st. mcl. nwe. vullingen

v.a. ’ 375,-.
50 nw. fauteuils 50% korting

Klassiek en modern in stof en leer.
Nieuwe bankstellen

met ongelofelijk hoge kortingen en min. ’ 500,- tot

’ 3.000,- terug voor uw oude bankstel. Bezoek met ons
vrijblijvend de fabriekstoonzalen van Belgisch 3 grootste

bankstelfabrikanten.
Gebruikte meubelen

door inruil verkregen plusm. 100 zeer goede gebruikte
bankstellen v.a. f 500,-, wandmeubels, toog-, boord-,

Drentse kasten, tafels, stoelen en kleinmeubelen enz. enz.
Populierenlaan 51, Rekem-Lanaken, vlak over de grens

(2 km.). Open iedere dag van 14 tot 18 uur,
vrijdag koopavond tot 21.30 uur.

Dinsdags gesloten. Tel. 09-3211717881.
O.K. HAL. Ongelooflijk: su-
per zwaar modern rundl.
bankstel ’ 695,-; eiken
bankstellen v.a ’ 195,-; ei-
ken met rundl. bankst.
’695,-; klasse bankstel in
Mohair ’ 795,-; grote sorte-
ring grote en kleine wand-
meubels; toogkasten; buret-
ten v.a ’295,-; grenen eet-
hoeken iets aparts v.a
’795,-; rundl. kuipbankstel-
len; moderne eethoeken en
wandmeubels, alls opruim-
pr. en; inruilen mogelijk.
O.K.Hallen, Agnes Printha-
genstr. 22-24 Geleen cen-
trum, vlakbij Alb. Heyn.
Te k. EETKAMER 6 kloos-
terst. en eik. uittr. tafel,
bankstel 3-1-1, electr. kook-
pl. 4 p„ t.e.a.b. 045-455643.
Te k. BANKSTEL 3-2-1 zits,
pr. ’ 450,-; blank eiken sa-
lontafel ’ 375,-; wandmeu-
bel 3.00x1.99x0.46, ’ 750,-;
kindermotor met accu en a-
dapter ’ 150,-. 045-726131.

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

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

Te koop WANDMEUBEL
(noten) i.z.g.st. 045-451766
Te koop zwaar eiken BANK-
STEL, 3-1-1, Ijr oud, eiken
bloembak 1.25 m I. beplant,
spotgoedkoop 045-421574.

TV/STEREOKAST, vol ei-
ken, handw., 115x52x175
van ’ 3.400,- voor
’2.250,-. Tel. 045-314686.
Te k. eik. (OMA) eethoek,
autostoeltje, schommel-
stoeltje, div. antieke eik. bij-
zet stoelen. 04405-2897.

Te k. eiken KAST V'
Tel. 045-724560. <
KEUKENS laag in P#J i
garantie. R/J Handels"Jl
neming, Stationstr
Nuth. Tel. 045-24260^ I
Wat VERKOPEN? '■teer via: 045-719966^/

Radio en Afspeelapparatuur^

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:
Philips wasem-
kap met diverse
standen, AKB

067 geen 289,-
-of 198,- maar

98,-.
Maar ook: Hollandia diep-
vrieskast TZSSO met lades

geen 598,- of 398,- maar
198,-. Maar ook: Philips

stofzuiger HR6560, 1100
Watt, regelbaar, 2 jaar ga-
rantie, geen 448,- of 358,-

-maar 148,- en nog veel
meer!

Witte Hal
Bergerweg
51-53 Sit-

tard
(Industrieterrein Bergerweg)

Tel. 04490-18162.

Piccolo's in het UT
Dagblad zijn groot Ja (
SULTAAT! Bel: 045^>

Zonnebank/-!^;
Te koop ZONNEBA^ lHemel, tunnel 20 la^j (
sun, 10008. 045-464JJ, I

Computer^
Te k. ATARI 520 SL ,
disk-drive, muis, rij,
en spellen. Z.g.a.n- Lp len foto-camera
1000 AF met orig- d
f 675,-. Tel. 045-22^/ j

TV/Vldec^KLEURENTELEVISIE^, IPhilips, Blaupunkt, -7 ;
af ’ 95,-. Radio/tv F^ i
Bokstr. 33 Heen*'
Tel. 045-213432._^
Goede KLEUREN-^garantie. Philips gr°r.:
va. ’ 145,-. Zeer gfo]j
TV's. Occassiof%
Geel, Grasbroeker^Sj
Heerlen. Tel. 045^72^
Te koop SONY 8 m"1
video EV 300 e\iEVIO, ook te gebru"1

audio-recorder. Te1'
411787, na.l9.ooj^>
Te k. gevr. DEFEC^ren TV's vanaf '81 Mi
vermelden) en def- .*

deo's. Tel. 045-723j^
Te k. TV met afstap
pr. ’400,-. BroeK»"
Schinveld.
Te k. kleuren TV fstandbediening, z^
toestel. Tel. 045-722?
KLEUREN TV van<^j
grote sortering, P^iivan Voorst, Ganze^-j
Heerlerheide. 0453^
KLEUREN TV'S, J.
stereo-sets, vanaf Li I
mnd. Event. ook vo" f ï
ringsgerechtigden- j \
TV Van Voorst Gaf;*,, I
48 Heerlerheide. n ,
213879 7i

Hulsh. artik^ \
Te koop DIEPVPjj '280 ltr ’ 125,-. '322220 V '■ -^Trfi (KachelsWervv*!/'
ALLESBRANDER rf I
schouw (ijzer) mg.,■» ,
eik, balk, tel. 044gf^ ,

Voor Piccolo.'l j
zie verder pagi p
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Bewoners Hessellepleinwillen 'inloophuis' tegenhouden

Koop moet zwervers weren

Nog volop muziek in de
'Karaian' van Schinveld

Van onze verslaggever
SCHINVELD - Wil je deze jubi-
laris goed portretteren, dan zoek
je lang naar de juiste pen. Want
hoe ziet Schinveld hem eigenlijk
het liefst? Maar ook: hoe ziet hij
zichzelf het liefst? Als een dich-
ter, dieaan zijn vijfde bundel toe
is? Als een muzikant, die vijftig
jaar musiceert en vijfentwintig
jaar dirigeert? Of als een levens-
kunstenaar, die al heel wat
kwinkslagen achter de rug heeft
en nog veel meer levenskunsten
op de rol?

De dichter
„Ik ben niets bijzonders", maakt
Anton Gelissen zich er met een
wegwerpgebaar bescheiden van-

af. „Slechts een oude man met
lange, grijze haren, die zich elke
dag een nieuw doel stelt."

Hij bladert door enkele klappers.
„Gedicht 16", proclameert hij:
„Zonder titel. Luister: ik voel me
zo gecharmeerd en ook wel ver-
eerd met het bezoekvan jou,zon
leuke jongevrouw. En als jewat
blijft, er wordt wel niet gekijfd,
hoefje je niet te generen om je-
zelf een boterham te smeren. En
als je dan weer gaat, maar wel
niet te laat, zeg jemaar fijn goeie-
dag, met jeeigen leuke glimlach.

De muzikant
En ik lach dan terug, zo eventjes
vlug, maar denk ook verrek, dat
ze nu al vertrekt."

Hij sloft vervolgens door zyn tot
woonparadijs omgebouwde vak-
werkboerderij in Schinveld naar
een respectabele verzameling
fluiten. Voornamelijk blok,
dwars en traverso. Vertelt iets
over de eigenschappenvan de in-
strumenten en laat de traverso
horen. Gedreven vliegenzyn vin-
gers over de gaten. En in zyn
ogen lees jeeen vervoering alsof
hy" de huis, tuin en keukende-
monstratie bedoeld heeft voor
een volle concertzaal met dui-
zend gespitste kennersoren.

De levenskunstenaar
Nadat het handgemaakte instru-
ment de bespeling kreeg die het
verdiende, kijkt hij even naar
buiten. Door een klein raampje

%Het leek er gisteroch-
tend even op dat de bier-
tent zou verdwijnen.
Maar alle gespannen toe-
kijkende ogen zagen,
vaak tot teleurstelling,
dat het geen aftocht,
maar slechts een minieme
verplaatsing betrof.

Foto: DRIES LINSSEN

rritatie tussen bier- en muziekliefhebbers
Deining om biertent

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het bewonerscomité 'Hesselleplein' wil het pand
nummer 19 aan dit Heerlense plein van de particuliere stich-
ting Noodhulp aankopen om te voorkomen dat dit gebouw
wordt ingericht als inloopcentrum voor ruim tachtig zwervers
en verslaafden.

Via een informatiebrief, die gisteren
in de buurt werd verspreid, heeft
het comité inmiddels al zoveel fi-
nanciële steun van bewoners, om-
liggende bedrijven, winkels en
scholen toegezegd gekregen, dat er
genoeg geld voorhanden is om het
pand daadwerkelijk over te nemen.

Of de stichting Noodhulp daartoe
bereid is, moet echter nog blijken.
Gisteravond was in ieder geval nie-
mand van Noodhulp bereikbaar
voor commentaar. Ook bij het CAD
(Consultatiebureau voor Alcohol en
andere Drugs) in Heerlen, dat dit
plan in samenwerking met de parti-
culiere stichting heeft opgezet, wil-
de gisteren niemand ingaan op het
initiatief van het bewonerscomité.

Ontzet
Het comité is vooral gekant tegen de
plannen omdat in de nabijheid van
pand nummer 19 een middelbare
school staat. Wat de bewoners ook
en vooral dwars zit, is het ontbreken
van overleg en inspraak, hoewel
ideeën hierover al langer bekend

waren. Toen deze week een buurt-
bewoner per toeval over de plannen
hoorde, reageerde de buurt woe-
dend en ontzet. In allerlyl werd
daarna een comité opgericht met
slechts één streven: het weren van
het inloophuis.
Woordvoerders Jo Linden en Han
Hos: „Op een plein waar een school
gebouwd is, die honderden leerlin-
gen telt in depuberteit, moetje geen
inloophuis inrichten, waar zwervers
of verslaafden een hapje eten en
'mens-erger-je-nieten'. Dat kan niet
goed gaan. Vandaar dat wij de stich-
ting Noodhulp aanbieden het pand
over te nemen voor de prijs, die er
voor betaald is."

Overigens kan de gemeente Heer-
len, die afgelopen dinsdagdit thema
even in de raad aanroerde, niets in
deze ondernemen. Noodhulp is im-
mers een particuliere stichting, die
geen subsidie van de gemeente ont-
vangt. Wethouder Zuidgeest liet be-
gin deze week al weten dat de in-
richting van het inloopcentrum der-
halve niet van gemeentewege ver-
hinderd kan worden.

Eigenaar 'Radio 2000' voor politierechter
Celstraf voor

zendamateurs
Van onze correspondente

MAASTRICHT - Twee zendama-
teurs uit Landgraaf hoorden giste-
ren zes en twee maanden gevange-
nisstraf tegen zich eisen. Het was
niet de eerste keer dat beide broers
wegens illegaal zenden opgepakt
waren. De celstraffen waren dan
ook tevens een tenuitvoerlegging
van de voorwaardelijke straf, die
hen de vorige keer werd opgelegd.
De jongste(37) werd thuis op heter-
daad betrapt op 9 september vorig
jaar, tijdens het uitzenden van 'Ra-
dio 2000. Heel anders lag de zaak
met zijnbroer Ben (40). Die had zijn
eigen apparatuur inmiddels afge-
broken, want hij wildena zijnvorige
zendavonturen nooit meer met jus-
titie te maken krijgen.
Deze keer had de poütie hem be-
trapt in het huis van een oudezieke
man in Brunssum, op 4 september

(ADVERTENTIE)
■ i

Zondag 9 juli vanaf 17.30 uur
optreden van

Lou Muzillo
Oe bekende Genker entertainer: gitaar

elektronika en zang. Gevarieerd repertoire.

Maak een keuze uit onze
a la carte-kaart of geniet van ons
speciale vier-gangen diner voor

de prijs van slechts ’ 59,50.

mt

cöfibou
Specialiteiten-restaurant

Le Caribou
Molenweg 56, 6133 XN Sittard

Telefoon 04490- 10365

vorig jaar. Aan bed gekluisterd met
een chronische bronchitis, had deze
invalide geen ander vertier dan re-
gelmatig een verzoekplatenpro-
gramma de ether insturen. „Ik help
die man met van alles, ga ook met
hem rijden in zijn rolstoel. Als hy
me af en toe vraagt het zenden even
over te nemen, wegens gebrek aan
adem, kan ik dat moeilijk weigeren.
Ik heb nooit langer daneenkwartier
in de microfoon gesproken", voerde
de verdachte ter verdediging aan.
„Daarom heette het programma ze-
ker 'Ben en ome Gerrit'", merkte
politierechter mrVan de Pol
schamper op. Hij vond dit soort
menslievendheid te ver gaan en
stelde geen prijs op het horen van
de getuige, diezijn raadsman nog in
petto had. Voor de eerstvolgende
keer stelde hij beide 'disejockeys'
respectievelijk nog eens zes en twee
weken in het vooruitzicht.

Heerlenaar in cel
voor steunfraude

MAASTRICHT - Politierechter
mrVan de Pol heeft een 56-jarige
Heerlenaar veroordeeld tot een
maand gevangenisstraf. Na eerdere
vermogensdelicten stond de man
dit keer terecht wegens steunfrau-
de. Hij had een jaarlang ten onrech-
te een RWW-uitkering ontvangen.
In ruil voor werkzaamheden in een
Chinees restaurant mocht hy daar
gratis wonen en eten. Dat had hij al-
thans by de politie verklaard. Ter
zitting ontkende hij ooit een cent
verdiend te hebben. Hij had voor
niets af en toe 'uitgeholpen'. „Gratis
kost en inwoning staat gelijk aan in-
komsten, ook al betekentverdienen
in uw visie alleen contact geld ont-
vangen", legde de rechter enigszins
ongeduldig uit.
De verdachte ontkende ook by zyn
ex-vrouw gewoond te hebben zon-
der dit bij de sociale dienstop te ge-
ven. De gemeente Heerlen vordert
een bedrag van 35.000 gulden terug.

exploiteren: „Maar ja, als de ge-
meente Kerkrade niet aangeeft dat
de cirkel voor het gemeentehuis
geen onderdeel uitmaakt van de
markt, dan kun je de uitbater niet
kwalijk nemen dat hij er een grote
wagen neerzet."

In soortgelijke bewoordingen laat
directeur Math Jaminon van de
Brand Bierbrouwerij zich uit: „Ik
vraag me afvan hoeveel mensen die
kritiek afkomstig is. Nevenevene-
menten wilde de drankvoorziening
gedecentraliseerd hebben. Nou,
daartoe zijn afspraken gemaakt en
zijn contracten getekend. Groepen
die in de cirkel willen optreden heb-
ben plaats genoeg", besluit de heer
Jaminon.

liefst met de mantel der liefde be-
dekken: „Onze stichting neveneve-
nementen wil de sponsor van het
Wereld Muziek Concours natuurlijk
niet voor de kop stoten", aldus de
voorlichter die het zelf liever anders
had gezien.

B^ls je tegen iemand van d<
Jtot zegt: 'Ga je mee naar d<P^-shou;', dan denkt z(

P<ind natuurlijk meteen aar
W&how die op de planken ge
Wfht wordt door lezers van d<Ftoü. Dat gebeurde dus ooi
fffrpt één dezer dagen ir
JJcrade. Maar de uitnodiging

» een 'laser-show' en da■p niets te maken met menserW de krant lezen.

"ezer (2)
Kee, een 'laser-shoiü' dat zijrt

■taal straaltjes licht in dt
rt. Daarmee kun je prachti-
figuren maken. In de sportf onder dr Pool in Kerkradt
Nt gedurende het WMC zon
n" vertoond. Een goeie heb-
dij ons laten vertellen, mei
P*e synthesizermuziek, aller-
gie voorstellingen bijvoor-
fd uit de Afrikaanse jungle
■Je wordt echt overdonderd

r_ de geluiden en steeds wis-
J*"de beelden, die als hei.re door je heen lijken te

Kwnlijk een beetje jammerdat
t*°-t 20 hebben weggestopt on-
l het zwembad doen. Beslist

Moeite toaard.

Muziek
1e...
l l3ne muziek gistermiddag
Lff* 1 gloeiend-hete markt in
IParade. 'Ja, logisch', denkt
IL nc^nu, 'in Kerkrade wordt
IIL^AfC gehouden. Maar:Sj^C" hoeft niet altijd samen tep"1 met 'fijne' muziek. Want
Ij^uziek fijn is ofniet... daar
lr| je boeken over schrijven.
"?*>■ wat het Seniorenorkest
L Maastricht gistermiddag op
m^aTkt in Kerkrade liet horenj*8 zonder meer fijn. LeukeW*Sen, een aardige ouverture,
W^jkter-stukjes. En als de
wLr-~speaker van vroeger, Jac-
-I^* Heetman uit Maastricht,
K Presentatie verzorgt omdatwLJ^oorzitter is van het Maas-
Pitiu seniorenorkest, dan
K.. opeens allemaal heelPWmc.

Muzikanten
f tikneel wat oudere muzikan-
-1(7*1 Kerkrade en omgeving
*1? met genoegen naarteisteren en het zou ons niets
(L °-^en als daar ook geen lie-
}L °ij zaten die best zelf ook
VL^el het instrument ter hand
Kj?*7l willen nemen om in een
$$fen-orkest te spelen. Maas-
Jvaf is de enige plaats in onze|L_'ftcie waar momenteel een
fli^en-orkest is. Maar er zijn
fyj tfdels steeds meer oudere

ook in het oostelijk
t. Zuid-Limburg die best
«t^ eters bij elkaar willen ste-
Ify 'er>- alle andere instrumen-
\ °?ty .om gezellig te musice-

n*tiatieuen op dat gebied
kf]** 1niet lang meer opzich la-'"o-chten.

Walsje

\ork het Maastrichts Senio-
p>»iii " * Oistermiddag aardi-
% XI1?*maakte mag wel blij-
>QlU feit' dat Presentator
lv Beer * **eetman en de vroege-
» ro(7;taresse van de vroegere
r^neester Smeets van Kerk-
%l^. mevrouw D. Cox, eenS{J maakten op de markt.
S_>r^ feitelijk een dansjevan
r'ïett nsen die in het verleden
i*t ty«i!ï}d betrokken waren bij
\\nd een nu niet meer in het
Sst van de belangstel-
i, Sp^an' maar wel nog achterS^^ermen veel werk doen
%-K et goede verloop van hetT^adse feest.

Paul Savelsbergh, voorzitter van de
stichting, gaf eerder deze week toe
dat het bezetten van de cirkel niet
vlekkeloos is verlopen. De uitbater
heeft een contract om de markt te

Niet vlekkeloos

"Van onze verslaggever
KERKRADE - „Verschoven. Ten
gunste van dekastelein die deruim-
te gepacht heeft", verzucht de
WMC-persvoorlichter aan het eind
van de middag. Eén vraag lijkt
Kerkrade bezig te houden: is hier
een bierfeest aan degang ofeen We-
reld Muziek Concours?

Dat het goed toeven is op de Kerk-
raadse markt, oké. Maar dat nu ook
de cirkel voor het gemeentehuis
veel te krap is voor muziekkorpsen
die een aubade willen brengen aan
de hoge dames en herenvan organi-

Gistermorgen leek het er even op
dat de al dagen heersende - ook in
deze kolommen gesignaleerde- kri-
tiek vruchten begon af te werpen.
Maar de complete afbraak van de
tent bleek tijdelijk en leidde slechts
tot een verschuiving van enkele de-
cimeters ten gunste van de kaste-
lein.
Het WMC wil de ontstane wrevel

satie en gemeentebestuur, gaat me-
nigeen te ver. De showband Jubal
uit Dordrecht wilde er bijvoorbeeld
een show geven, maar kwam er niet
uit de voeten.

Estafette voor vrede
doet Brunssum aan

Wethouder ontvangt activisten

G.A. (20) was dronken en wilde
by' de politie aangifte komen
doen van de sloop van zijn brom-
fiets. De dienstdoende agent gaf
de man te kennen dat hij eerst
maar eens nuchter moest wor-
den en dan weer terug kon ko-
men. Dat pikte de Kerkradenaar
niet en bedreigde de agent. Deze
verzocht hem toen het bureau te
verlaten. Aan dat verzoek vol-
deedA. Maar hij gingwelvoor de
deur liggen met de mededeling
dat hij daar ook kon slapen en
nuchter worden.
De politie heeft hem toenmaar in
een cel gezet waar hij zijn roes
kon uitslapen. Met een proces-
verbaal op zak werd hij in de
loop van de ochtend weer in vrij-
heid gesteld.

KERKRADE - Een Kerkrade-
naar die voor de deur van het
Kerkraadse politiebureau wilde
gaan slapen, is door de poütie
maar naar binnen gehaald en in
een cel gelegd. Dat gebeurde gis-
termorgen omstreeks tien voor
acht.

Man slaapt voor
politiebureau

De volgende dag vertrekken de
deelnemers vanuit Brunssum naar
de vredesakker in Linich, een stuk
grond dat de vredesbeweging daar
heeft gekocht. In Aken wordt de
groep ontvangen door de burge-
meester. Wie mee wil fietsen kan
contact opnemen met Wim Janssen
5045-217051.

Aken

fietsers om 14 uur verwacht op de
markt in Sittard. Tijdens de lunch-
pauze aldaar zal door het Sirkel-
theater een stuk worden opgevoerd.
Rond half vijf wordt de groep ver-
wacht in Brunssum. Er zullen ba-
lonnen worden opgelaten tegen de
NAVO-laagvliegoefeningen. Leer-
lingen van de Openbare Nutsschool
in Brunssum en de Landgraafse ba-
sisschool De Vogelstang zullen affi-
sches van Opland aanbieden aan de
fietsers. Die tekeningen zullen later
door de estafetters aangeboden aan
schoolkinderenin Berlijn en Erfurt
(DDR).

Van onze verslaggever

HEERLEN/BRUNSSUM - Een
groot aantal vredesactivisten zal op
zondag 9 juli de provincie Limburg,
per fiets doorkruisen.Aan het eind
van de dagworden de fietsers op het
Brunssumse Lindeplein verwel-
komd door wethouder Van Goe-
them. Tegen 20 uur zullen gooche-
laar Tollino en de Erwtjes Ouwe
Leemband de avond afsluiten.

De fietstocht is een onderdeel van
de vredesestafette van Den Haag
naar Frankfurt. En de Nederlandse

bijdrage aan de grote internationale
vredesestafette die op op 8 juli in
Parijs van start gaat. Uiteindelijk zal
de estafette worden voortgezet door
Oost-Europa en eindigenin Moskou
op 6 augustus. Daar zullen de deel-
nemers ontvangen worden door
Raisa Gorbatjov. Rod Stewart zal
daar in de grootste sporthal van
Moskou nog een concert geven.
Centraal in de Europese vredesesta-
fette staan zaken als de Helsinki-ak-
koorden, de mensenrechten en de
ontwapening. Op negen julivertrek-
ken de deelnemers uit Weert. Via
Stamproy en Maaseik worden de

" Anton Gelissen, „ik ben niets bijzonders".
Foto: CHRISTAHALBESMA

dat vanwege de eerlijke, eike-
houten kozynen op de massieve
lijst van een Oude Meester lijkt,
ziet hij zijn kalende kippen.
„Soms word ik zo warm van bin-
nen als ik alleen al het krassen
van mijn krielkippen hoor. Om
tevreden te zijn, heb ik soms niet

meer nodig dan dat ene simpele
geluidje. Maar uiterst tevreden
ben ik ook wanneer ik een glimp
van een mooie jonge vrouw op-
vang. Of gewoon als een straal
zon mijn gezicht raakt."

„Ik ben niets bijzonders", galmt

het nog na, terwijl hy zijn gehoor
alweerverbaast met zijn volgend
statement.

„Kijk, ik heb twintig jaar in de
mijn gewerkt. Ondergronds bij
de Hendrik. Ben heel laat met
mijn muziekstudie aan het con-
servatorium begonnen. Datzelf-
de geldtvoor het dichten.En ook
wat betreft het levensgenieten,
heb ik pas later interessante ont-
dekkingen gedaan. Ik heb mijn
neus van al die dingen nog lang
niet vol. Ik ga daarom voorlopig
gewoon door met dichten, musi-
ceren en genieten."

En dusrymt de grijzezestiger dit
jaar weer een bundel bij elkaar,
leidt hij weer talloze kinderen
van de Brunssumse Muziek-
school over het blokfluitpad. En
blijft hij met zijn dirigeerstok de
toon aangevenbij fanfare St. Cle-
mens uit Arensgenhout, hoewel
hij zich heeft voorgenomen bin-
nenkort het stokjeaan een jonge-
re vakgenoot over te dragen.

Maar toch: van de dichtendeKa-
rajan uit Schinveld zult u in toe-
komst wellicht nog het een en

I ander horen. Tenminste, zolang
hij zijn neus van alle goede din-
gen nog niet vol heeft...
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In devrede van Christus is overleden

Pierre Marie Slangen
emeritus-pastoor van Breust-Eijsden

geboren te Maastricht 4 maart 1917
priester gewijd te Roermond 6 april 1946

overleden te Maastricht 5 juli 1989
Ohé en Laak: Louis Slangen

Austerlitz: Paul Slangen
Elfried Slangen-Brandes
Mabel
Paul

Eijsden: Wim vap denNieuwenhof
executeur testamentair
Familie Slangen

Maastricht, 5 juli 1989
Corr.adres: Margrietstraat 1, 6245 CL Eijsden.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 10 juli 1989in de kerk van de H. Martinus
te Breust-Eijsden om 10.00 uur, waarna de crematie
zal plaatshebben in het crematorium te Heerlen (af-
slag de Beitel).

De overleden wordtzondag om 11.30uur bijzonder
herdacht tijdens de eucharistieviering in bovenge-
noemde kerk.

' Er is geen condoleren, maar wel schriftelijke con-
doleance.
Pastoor Slangen is opgebaard in het uitvaartcen-
trum Walpot, Kerkstraat 17Ate Eijsden; bezoek da-
gelijks van 15.00 tot 16.00uur en van 19.00 tot 20.00

' uur.
Pastoor Slangen wordt later bijgezet op het kerk-
hof te Eijsden.

Een hoogstaand priester en edel mens, de zeereer-
waarde heer

P.M. Slangen
t is hedenvan ons heegegaan. Van 1973 tot 1981 was

hij onze pastoor.
Met wijsheid, tact en goedheid heeft hij gedurende
deze acht jarenonze parochie geleid. Veel zijn wij
hem verschuldigd.
In grote dankbaarheid zullen wij hem ons dan ook
blijven herinneren.
Mogehij thans het geluk en de rust ervaren die hij
zo zeer heeft verdiend.

Kerkbestuur van de
parochie St.-Martinus
Kerkstraat 15
Eijsden

I 1, Na een leven toegewijd aan het medisch missie-
werk, is, op 5 juli 1989, na het ontvangen van de h.

' eucharistie en het sacrament der zieken, overleden,

zr. M. Thecla Ruiten
medisch missiezuster

(in de wereld Theodora Elisabeth)

Zij is 73 jaar geworden.

In dankbare herinnering:
Heerlen: Mia Ruiten

Beek: Jeanne Zinken-Ruiten
en kinderen

Susteren: Lies Mostard-Ruiten
en kinderen

Susteren: Frans en Tilly Ruiten-Marx
en kinderen
neven en nichtenRuiten Kuipers

Imstenrade: medische missiezusters
Heerlen, 6 juli 1989
Corr.adres: medische missiezusters
Imstenrade 5, 6419 PL Heerlen

i De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
maandag 10 juli om 14.00 uur in het kerkje te Huls-
Simpelveld.
Zr. Thecla zal daarna worden begraven op het
kloosterkerkhof van Imstenrade.
Schriftelijk condoleren vanaf 13.40 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van de verpleegkliniek te Heerlen, dagelijks van
14.00 tot 16.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

I t
Bedroefd, maar bovenal dankbaar voor alles wat
hij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat,
gesterkt door de h.h. sacramenten, vol berusting in
zijn moeilijke laatste weken, is overleden, mijn lie-
ve echtgenoot, onze vader, schoonvader, opa en
overgrootvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Johan Stefan
Vievermans

geborente Schaesberg 3 juni 1905
overleden te Heerlen 6 juli 1989

echtgenoot van

Maria Wilhelmina
van Gerwen

Landgraaf: M.W. Vievermans-van Gerwen
Papendrecht: Stef Vievermans

Wilma Vievermans-van der Wijst
Landgraaf: Mia Vievermans

Bert Moock
Venray: Jo Vievermans

Tiny Vievermans-Nelissen
Heerlen: Truus Karstenberg-Vievermans

Hans Karstenberg
Maastricht: Margriet Vievermans

Geert Hogenboom
Simpelveld: Elly Nevelstein-Vievermans

Chris Nevelstein
Landgraaf: Hub Vievermans

Chérie Vievermans-Vaessen
Landgraaf: Marianne van Oosterbosch-

Vievermans
Bert van Oosterbosch
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Vievermans
Familie Van Gerwen

6371 BN Landgraaf, 6 juli 1989
Pasweg 30a
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 10 juli as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Familie te Schaesberg-Veldstraat,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k.
begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentievan onze dierbare
overledene, wordt gebeden op zaterdag 8 juli om
18.40 uur in voornoemde parochiekerk, aanslui-
tend avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de chapelle ar-
dente van de verpleegkliniek te Heerlen, dagelijks
van 14.00 tot 16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t IAan familie, vrienden, kennissen, collega's en buren wil ik mijn oprechte dank betuigen
voor de grote belangstelling, de begeleiding naar de laatste rustplaats, de vele troostrijke
brieven en het medeleven dat ik mocht ondervinden tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn allerliefste

Co Vanhauten
Het heeft mij diep getroffen en is voor mij een grote troost en steun dat mijn verdriet door
zovelen werd gedeeld en dat Co door allen die hem kenden zo werd gewaardeerd.
Ik dank dan ook allenvoor devele condoleances, brieven, bloemen en h.h. missen bij dit af-
scheid.

Marianne Vanhauten-Bour
en familie

Heerlen, juli 1989
De plechtige zeswekendienstwordt gehouden opzaterdag 8julias. om 18.30 uur in de deke-
nale kerk St.-Pancratius te Heerlen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Rust nu maar uit, je taak is afgekomen.
Vandaag heeft God de kroon op 't werk gezet
dat je eenmaal inZijn krachVmhebt ondernomen.
De zin was af. God heeft een punt gezet.

Geheel plotseling overleed, op 64-jarige leeftijd,
nog voorzienvan het h. oliesel, onze dierbarebroer,
zwager, oom en neef

Lei Smeets
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Familie Smeets

6116 AR Roosteren, 6 juli 1989
Kokkelertstraat 8
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden op maandag 10 juli om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jacobus de
Meerdere te Roosteren.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condolerenvanaf 10.30 uur.
Zaterdag 8 juli om 19.00 uur herdenking in de
avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur in het mortuarium huizeSt.-An-
tonius, Gasthuisstraat 3 te Echt.

Enige en algemene kennisgeving

t
Afgelopen weekend beoefende hij nog zijn geliefde
duivensport, 3 dagen later, de dag na zijn 41e ver-
jaardag, is hij na een met geduld gedragen ziekte,
voorzienvan de laatste h.h. sacramenten, in het St-
Elisabethziekenhuis te Tilburg overleden.

Jan Hoekstra
lieve echtgenoot van

José Hoen
allerliefste papa van

Wendy en Nancy
Familie Hoekstra
Familie Hoen
Mevr. T. Frankort

6374 EC Landgraaf, 5 juli 1989
Nieuwenhagerheidestraat 34
De plechtige uitvaartdienst wordt opgedragen op
maandag 10 juli om 10.30 uur in de St.-Theresia-
kerk te Lauradorp, gevolgd door de begrafenis op
de algemene begraafplaats aan de Vogelzankweg.
Samenkomst in de kerk; aldaar is gelegenheid tot
schriftelijke condoleance.
Zaterdagavond om 19.00 uur eucharistieviering in
voornoemde kerk; hierin wordt de overledene bij-
zonder herdacht.
Onze dierbare overledene is opgebaard in derouw-
kamer te Nieuwenhagen, Beuteweg 32; bezoektijd
dagelijks tussen 18.30 en 18.45 uur.

Met verbijstering en verslagenheid hoorden wij 5
julivan het plotselinge overlijden van onze vroege-
re medewerker en collega

Rik Demuelenaere
Wij zijn hem dankbaarvoor zijn jarenlangeopbou-
wende inzet voor het Algemeen Maatschappelijk
Werk in Limburg en daarbuiten.
Onze oprechte deelneming gaatuit naar Wies en de
kinderen.

Bestuur en medewerkers van
het Provinciaal Centrum voor
Maatschappelijk Werk en zijn
vroegere collega's van het
AMW-Limburg

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van onze medewerker en collega

John Coolen
Met zijn liefdevoor het vak was hij bijna 13 jaareen
lichtend voorbeeld voor velen.
Wij wensen zijn levensgezellin en familie van harte
veel sterkte toe.

Directie en medewerkers
Edah supermarkten
Helmond

t
Met droefheid geven wij kennis dat, na een werk-
zaam en liefdevol levep voor het gezin, dat alles
voor haar betekende, onverwacht van ons is heen-
gegaan,mijn lievemoeder, schoonmoeder, schoon-
dochter, onze zuster, schoonzuster, tante en nicht

Nettie Stollman
weduwevan

Johan Wammes
Zij overleed in de leeftijd van 57 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Brunssum: Miranda en John
Familie Stollman
Familie Wammes

6446 RZ Brunssum, 6 juli 1989
Jupiterstraat 72
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 8 julias. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van St.-Barbara te Treebeek-Brunssum, waar-
na aansluitend de begrafenis op de r.-k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede- i
ne heden, vrijdag 7 juli, om 19.00 uur in de kapel
van de zusters, Zonnestraat 3 te Treebeek.
Gelegenheid tot afscheid nemen 'van 17.30 tot 18.30
uur in de rouwkapel van het St.-Gregoriuszieken-
huis te Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

In plaats van kaarten
Dankbetuiging

Voor devele blijken van medeleven en belangstel-
ling ons betoond bij het overlijdenen debegrafenis
van onze moeder en oma

Maria Anna
Eden-Peters

betuigen wij hierbij onze oprechte dank.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar het ver-
plegend perèoneel van afd. C 1 van het St.-Grego-
riusziekenhuis te Brunssum.

Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal worden gehouden op 9 juli
as. om 10.00 uur in deparochiekerk St.-Vincentius
te Brunssum.

In plaats van kaarten
t

Uw blyken van medeleven bij het overlijden van
onze lieve moeder en oma

Anna Mets-Wiekken
waren voor ons een grote troost. Daarvoor onze
hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen
Spaubeek, juli 1989
Burg. Eussenlaan 1
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zondag 9 julias. om 11.30 uur in de kerk van de H.
Laurentius te Spaubeek.

Dankbetuiging
Wij willen familie, vrienden en kennissen onze op-
rechte dank betuigenvoor het medeleven en de be-
langstelling bij de begrafenis van mijn dierbare
man, onze lieve vader en onze fantastische opa

Antoon Berendsen
Annie Berendsen-Leuven
kinderen en kleinkinderen

Juli 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 9 juli as. om 11.30uur in de parochiekerk
van de H. Moeder Anna te Bekkerveld-Heerlen.

Dankbetuiging
Aan allendie op welke wijze dan ook met ons hebben meegeleefd
tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafenis van mijn lieve
vrouw, moeder en 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.

Op 5 juli 1989 is het eenjaar geleden dat wij afscheid moesten ne-
men van mijn lieve vrouw, onze fijne moeder, schoonmoeder, zus,
schoonzus, tante en nicht

Enny Ummels-Keulen
Harry Ummels en
kinderen

Nuth, juli 1989
De jaardienstzal worden gehouden op zondag 9 juli 1989om 11.15
uur in de parochiekerk van St.-Bavo te Nuth.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijkte
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn lieve echtgenote, onze moeder en
grootmoeder

Annie Eggen-Pelzer
betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.

H. Eggen
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 8 juli om 19.00uur in deparochiekerk van
O.L. Vrouw Hulp der Christenen te Nieuwenha-
gen-Landgraaf.

Dankbetuiging
Wij willen u bedanken voor de belang-
stelling en het medeleven ons betoond
bij het heengaan en de begrafenis van
onze vader, schoonvader, grootvader en
overgrootvader

Gesmus Luit
m

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Brunssum, juli 1989

Waar jenu bent, kunnen we niet weten.
We zullen de tijd met jou nooit vergeten.
Je bent bij ons en diep in mij.
Zo ver weg en toch ... zo dichtbij.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn onvergete-
lijke vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Harry Claessens
zal plaatshebben op zondag 9 juli as. om 11.30 uur
in de parochiekerk Nicolaas en Barbara te Valken-
burg.

Kitty Eikenboom-Claessens
Math Eikenboom
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Meerssen, juli 1989
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5.000,- 143,- 117,- 108,-
-7.500- 210,- 171,- 157,-

-10.000- 280,- 228,-' 210,-
-15.000- 421,- 342,- 315,- ]
20.000,- 561,- 456,- 419,-

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 9.9%,
andere bedragen en tlooptijden zijn ook

mogelijk. 'Ie hypotheken vanaf 7,5%
2e hypotheken

240 x 180 x 120 x
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gegarandeerd.
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Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

tMaria Werens, 82
jaar, weduwe van

Hendrikus Steffanie,
Merummerweg 11, 6049
CW Merurn-Herten. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op vrijdag 7 juli
om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Mi-
chael te Herten.

t Annie Wijers, 54
jaar, echtgenote van

Pierre Nacken, Huur-
vaarderstraat 56, 6043
SR Roermond. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden vrijdag 7 juli
om 11.00 uur in de Goe-
de Herderkerk te Roer-
mond.

jg&CORSTENS- *>ggr VERSCHUREN
w&** Helmond koopt
zat. 8 juli mankanaries op
zang 10 oude § jonge pop-
jes4 rode & roodzalm man
14 popjes 10 jonge man
lichte kleur 8 jonge rode
man & popjes 10 pst.
d.duiven 10 meeuwen 4 ze-
bras 7 park 7 valken 15 wit-
te etc. 20 collis 15pp. bren-
gen: SITTARD 10.45-11.30
Putstr. 10 HEERLEN
12.15-1 Emmastr. 7a TER-
BLIJT 1.30-2 Rijksw. 46
BEEK 2.45-3.30 Maastrich-
terln. 7.
Op 23 juni 1989 is onder
nummer 013443 in het hu-
welijksgoederenregister ter
griffie van de arrondisse-
mentsrechtbank te Maas-
tricht ingeschreven het af-
schrift van de akte van wij-
ziging huwelijkse voor-
waarden door de heer en
mevrouw Goderbauer-
Huenges, wonende te
Landgraaf, welke akte is
verleden voor notaris mr.
M.H.J.M. Tomlow te Heer-
len op 19 juni 1989.

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelle afhandeling.

1 75- 119>"\flI 3-°°° " 167,- 270,- 1

■ 50.0001936.-1165-" 19^ I

MEESTAL MEEVERZEKERD
Andere bedragen en

looptijden zijn óók mogelijk.

FINANCtERINGSKANTOOH

immm
Scharnerweg 108 Maastricht

Bijkantoor:
Hoofdstraat 9, Hoensbroek

■ Tel. 045-225000■

i

mmmM "" " """II RAMEN en DEUREN
BFJïffi^B ppsÉlrn Hardhout _^^^
■MYniIÉH JsSs^ Kunststof

m|j| Bocholtzerweg 14, Simpelveld
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P INSCHRIJVING ISVOOR DE REST
|! VAN UW LEVEN 'N ZORG MINDER!

Omdat u uw nabestaanden zekerheid verschaft over de
111 afwikkeling van uw

uitvaart. Daar kunt u met jions best 'ns over j^/\ r " J
praten. Er zijn namelijk ffÊ/ » Lindeman
een aantal mogelijk- W? Uitvaartcentraheden om de kosten V^^ **»tv"""*-*>-""«*

tijdig te dekken .Bel: Stationsstraat 6,6372 GS Landgraaf.- Spoorsingel4,6464 AA Heerlen.
Einderstraat 53,6461 EM Kerkrade.

Telefoon (045) 724808/31 31 97/4631 41.
lil

4. Marie Hilkens, 82 jaar, echtgenote van Jan Bon-
t gaerts, Maasbrachterweg 71, 6101 XV Echt. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
zaterdag 8 juli om 10.30 uur in de dekenalekerk van
de H. Landricus te Echt.

tCarl Cox, 56 jaar, echtgenoot van Joke Peeters.
Tuinstraat 17, 6101 CH Echt. De plechtige uit-

vaartdienst zal plaatsvinden op maandag 10 juli om
10.30 uur in de parochiekerk van St.-Landricus te
Echt.

tßikDemuelenaere, 57 jaar, echtgenootvan Wies
Bouvrie, Dries 31, 6086 AV Neer. De plechtige

uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 8 jul'
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Marti-
nus te Neer.

tJohn Coolen, 30 jaar, vriend van Giovanna Boc-
coli, Marktsingel 52, 6102 VX Slek-Echt. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
zaterdag 8 juli om 10.00 uur in de parochiekerk van
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Pey.

tAn Theuerzeit, 56 jaar, echtgenote van Lei de
Bock, Neptunusstraat 70, 6043 TZ Roermond-

De crematie zal in besloten familiekring plaatsvin-
den op zaterdag 8 juliom 10.30 uur.

tAntonius Stokbroeks, 89 jaar, weduwnaar van
wijlen Catharina Geenen. Corr.adres: Beegden- I

straat 16, 6004 JV Weert. De plechtige uitvaart-
dienst zal worden gehoudenop zaterdag 8 juliom
11.00 uur in de O.L.V. Munsterkerk te Roermond.

tJoannes Reinders, 82 jaar, echtgenootvan Elisa-
beth Hodzelmans, Stationsweg 63, 6065 En

Montfort. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden op zaterdag 8 juliom 14.00 uur in de Pa'
rochiekerk van de H. Catharina te Montfort.
4- Roelof Vendrig, 58 jaar, echtgenoot van Antho-
I nia Hoogenboom, Van Ghoorstraat 28, 6081

Haelen. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op zaterdag 8 juli om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Lambertus te Haelen.

4- Heinrich Smeets, 89 jaar, weduwnaar van Jose'
t phina Mestrom. Corr.adres: fam. J.F. SmeetS'
Sterplein 7, 6097 EA Heel. De plechtige uitvaart-
dienst zal worden gehouden zaterdag 8 juli om
11.00 uur in de parochiekerk van St.-Laurentius ie

Maasniel.

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen |

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.

Bij beschikking van 22 juni
1989 heeft de arrondisse-
mentsrechtbank te Maas-
tricht onder curatele ge-
steld Anna Maria Emilia
Josephina Schmedding,
feboren te Maastricht op

7 oktober 1908, wonende
te Heerlen aan de Henri
Dunantstraat no. 3, in de
verpleegklinieken (A:kli-
niek), met benoeming van
mr. L.S. Kerkman, advo-
caat en procureur, kan-
toorhoudende te Maas-
tricht aan de Brusselse-
straat no. 34-36, tot curator
en van Maria Johanna
Branties, wonende te 1016
AT Amsterdam aan de
Dubbele Worststeeg no. 2,
tot toeziend curatrice.

um
__________

W_____-mm-'

Bij beschikking van de 3
rondissementsrechtbarjjjjj
Maastricht d.d. 22 juni IS
is onder curatele geSW
Maria Guilleaumine L

(l.tharina Beyer, geboren jjGronsveld op 2 april i\t
en wonende te Maastr'^aan de MaasvelderwegLi
1 in huize Maasveld- Jj.
curator is benoemd "L
seph Jo Vandeberg. Xj.
nende te Epen aan de P..
mansstraat 14, en tot U
ziend curatrice Hubert ~Maria Josephina Bey^
wonende te Wittem aalJastKard. van Rossumst'^
no. 12.

Mr. P.W.P.M. Simons,
advocaat en procureu "Tongersestraat 2,
6211 LN Maastricht.

>
4- Lei Backes, 60 jaaf;
I echtgenoot van S'

ka Bongers, Prinse"'
baan 61a, 6104 BB *■*ningsbosch. De plech'l^
ge uitvaartdienst 'worden gehouden vrU
dag 7 juli om 10.30 u"'
in de parochiekerk va
O.L.V. Onbevlekt 0&
vangen te Koniné'
bosch.

Muziek ;\

(Bij de Markt) J
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, syntnes"

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

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.

Koop bij de man die
het ook bedienen kaninJ

Ervaren drummer zoekt OR-
GANIST of accordeonist
voor duo, voor stemmings-
en dansmuziek. Tel. 04498-
-52195.

Te k. electr. ORGEL. "^Solina, model GL 11°- 50.'
rithmix, 105 W., pr. ’ '1*
tel. 04492-3763 na

Boeken/Literatuur ;\

Te k. gevr. Iste jaars MLO
| en 2e jaars HLO boeken te-

vens te k. Iste jaars HLO en
I nog enkele Havo boeken.

04490-52674.

Te koop Iste en 2e \%A
HEAO-boeken, 030-71°
na 18.00 uur. y\
Wat VERKOPEN? A<H
teer via: 045-719966. J\

Te koop gevraagd >, i ■—'^ f' -Te koop gevr.
Morellen

Tel. 045-311057.
GOUD, zilver, munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen. .
Te koop gevr. oud ijzer en
metalen sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216 bgg
045-272516 ook 's avonds

Te koop gevr. CAMP A
BUS liefst Mercedes,
17.00 uur 04490-74ï___j>.-
AANHANGWAGEN,
demasser open of fj\
1500 tot 2000 kg laad^j.-:
met registratiebewijs.
211540 na 17 uur. _^\
1e jaars HEAO boeken ]
045-242539. A

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 SL-7
KAMER uit de 40-er jarß
g.st. Tel. 04490-29298^7
Piccolo's in het Lim^f'Dagblad zijn groot a<éSULTAAT! Bel: 045-7^!/

Diversen A
Gebit gebroken

Klaar terwijl u wacht.
Hoonhout

Akerstr. N 328, Hoensbroek
Tel. 045-228211.

Buiten de normale kantoor-
uren, volgens tel, afspraak.

Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest
U blijft komen. 045-353489.
De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. 045-
-2?8481.

Voor uw WERKKLED'J
laarzen en schoenen, 9
met stalen neus enz. e^JK. Stienstra en Zn., W^J
schutsweg 21, P3'^.,
Heerlen. Tel. 045-72g3^/
GEBIT gebroken? Kia^Jwijl u wacht. Borsbo" f
Moers, Streeperstr"?1Schaesberg. 045-31J>g£<il|
Te koop FORNUIS uit<ii
moeders-tijd, kl. wit fl*U,
stand; tevens kantelp<£ f
z.g.st. Tel. 04404-2^'
12.00 uur.
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BEEK- Ad van Tilburg heeft gister-
avond zijn rentree gemaakt in de ge-
meenteraad van Beek. In tegenstel-
ling tot de raadsvergadering van
juniwerd zijn aanwezigheid door de
andere raadsleden nu wèl gedoogd,
zij het tandenknarsend." Onder grote belangstelling werd het jongetje in eerC zieken-

auto gedragen.

an onze verslaggever
JjjAASTRICHT- Bij het huidige minima-beleidzoals in degemeente
Maastricht is er hooguit sprakevan symptoom-bestrijdingen nietvan

bestrijding van de oorzaken. Dat schrijft de raad van uitkerings-
{fcrechtigden in een gisteren uitgebracht beleidsplan. Het plaatselijk
beleid moet volgens deze raad veel meer gericht zijn op het voorko-
"^n van schulden onder de minima.

de minima opgaat aan woonlasten.
Ter compensatie van maatregelen
die de woonlasten verder opdrijven,
vindt de raad, moet de gemeente
zorgen voor goedkope huurwonin-
gen.

In Safaripark te Tudderen

'Kripo' onderzoekt
mysterieuze branden

Het levenloze lichaam van de 21-ja-
rige man uit Geleen werd omstreeks
17 uur gisteren door andere badgas-
ten op de bodem van het buitenbad
van Glanerbroek ontdekt. De man
werd snel aan de kant gehesen,
waarna zwembadpersoneel tever-
geefs reanimatie toepaste.
De politie van Geleen vermoedt dat
de man enige tijd op de bodem heeft
gelegen en het door de grote drukte
enigetijd heeft geduurd voordat an-
dere zwemmers hem daar hebben
opgemerkt.

Dat de vertegenwoordiger van Bur-
ger Belangen Beek niet opnieuw de
deur werd gewezen, was echter al-
leen te danken aan de uitspraak van
de Raad van State van afgelopen
dinsdag. De voorzitter van de afde-
lingrechtspraak oordeelde toen dat
het gemeentebestuur geen be-
voegdheid heeft om Van Tilburg de
toegang tot raadsvergaderingen te
ontzeggen zolang hij de orde niet
verstoort. Vooraf aan de vergade-
ring van gisteravond besloten de
fracties achter gesloten deur die uit-
spraak te respecteren en van Til-
burg niet opnieuw een rode kaart te
geven.

De politie kon gisteravond nog geen
uitsluitsel geven over de doodsoor-
zaak, waarnaar een onderzoek is in-
gesteld. Volgens andere badgasten
had het slachtoffer gedurende de
middag diverse duiken in het water
genomen. Mogelijk is hij daarbij op

J het beleidsplan schetst de raad
"?1 ideaal modelvoor het lokale mi-

waarbij ze overigens
dat het voeren van een

beleid eigenlijk overbodig
?°ü moeten zijn. „De problemen
£°- een uitkeringsgerechtige wor-
[*n niet opgelost met een extra

met geld."

k? raad vreest dat dergelijke facili-
S^n, zoals Maastricht kent, eerder
ffden tot willekeur en rechtsonze-

kerheid dan bijdragen aan een op-
lossing van de problemen. Ze is er-
van overtuigd dat de bestaande so-
ciale wetgeving afbrokkelt, naarma-
te er meervan dergelijkeregelingen
komen die van plaatselijke initiatie-
ven afhankelijk zijn.

Gastarief
De raad wijst er nog eens op dat het
grootste deel van het inkomen van

Ook zou bekeken moeten worden of
het gasbedrijf bij laag verbruik een
lager tarief kunnen bieden. In ieder
geval is het niet reëel ervan uit te
gaan dat de minima, zoals wordt
verondersteld, in staat zijn maande-
lijks ongeveer 95 gulden te sparen,
zo schrijft de raad verder.
Tenslotte spreekt ze devrees uit dat
het milieu de aandacht afleidt van
de problematiek van de uitkerings-
gerechtigde. „De strijd voor een ge-
zond milieu omvat echter niet al-
leen een streven naar bijvoorbeeld
het te behouden tropisch regen-
woud, schonere produktieproces-
sen, minder auto's en meer open-
baarvervoer: die strijd moet ook het
streven inhouden naar een gezon-
der sociaal leefmilieu. Alleen dan
kan 'er misschien sprake zijn van
een echt gezonde samenleving."

Onderzoek naar
afvalverbranding

en mestverwerking Overvaller
tankstation
opgepakt

officiële mededeling
GEMEENTE BORN
Openbare bekendmaking

Voorbereidingsbesluiten
De burgemeester van Bom maakt,
overeenkomstig het bepaalde in arti-
kel 22 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, bekend dat de gemeente-
raad in zijn vergadering van 26 juni
1989 besloten heeft te verklaren dat in
voorbereiding zijn:
- een partiële herziening van het be-

stemmingsplan „Obbicht" voor het
perceel kadastraal bekend gemeen-
te Obbicht, sectie B nr. 4125, plaat-
selijk bekend Maasstraat 7 te Ob-
bicht;

- een herziening van de geldende be-
stemmingsplannen voor het gebied
Papenhoven.

Voorts is bepaald dat de vorenom-
schrevenvoorbereidingsbesluiten met
ingang van 10 juli 1989 in werking tre-
den.
De besluiten met bijbehorende teke-
ningen liggen vanaf vermelde datum
ter gemeentesecretarie, kamer 13,
(Meester Speestraat 1 te Papenhoven)
voor een ieder ter inzage.

Bom, 7 juli 1989
De burgemeester voornoemd,
P.L.H. Creemers. 211897

Moreel
Wel liet VVD-fractievoorzitter Rie
Dirx na het begin van de raadsver-
gadering namens alle andere frac-
ties weten dat zij Van Tilburgs aan-
wezigheid op morele gronden blij-
ven veroordelen, zolang hij nog niet
in hoger beroep is vrijgesproken
voor het overtreden van de Opium-
wet. Men wilde niet zover gaan om
Van Tilburg zowel binnen als bui-
ten deraadsvergadering te negeren,
zoals in het concept van de geza-
menlijke verklaring stond. Want dat
zou dan ook moeten gebeuren met
bruikbare voorstellen waarmee Van
Tilburg eventueel in de toekomst
nog op de proppen komt. En dat
ging de raad blijkbaar tever.

Onbewogen

j. Van onze verslaggever
?^ËRMOND - De provincie is sa-
Cnnret de PLEM een haalbaar-
C'dsstudie gestart naar een ver-
J.ahdingsinstallatie voor afval in

In deze studie
v 0rdt ook onderzocht of de bij de

van het afvalvrijko-
J^lde warmte kan worden benut
j,°or de verwerking van mest. De
tpiie moet eind dit jaarklaar zijn.
.a* schrijven Gedeputeerde Staten
Sn het CDA-statenlid Constant de*aal uit Roermond, die zich eerder
7rbaasd had over het feit dat GS. ' nu toe de gecombineerde ver-

van mest met andere af-
l^sstromen buiten beschouwing
r,^ ft gelaten.51 geven aan dat tot nu toe veel on-

zekerheden over de verwerkings-
technieken van mest en de daaraan
verbonden kosten bestaan.
Om meer inzicht tekrijgen in dere-
gionale behoefte aan opslag- en ver-
werkingsmogelijkheden van mest,
is door GS inmiddels opdracht ge-
geven voor het onderzoek.
Op basis van deresultaten hiervan
zullen later in het provinciale mi-
lieubeleidsplan de richtlijnen wor-
den aangegeven waarbinnen mest-
verwerking dient plaats te vinden.
GS laatwel weten dat de ontwikke-
ling van de projecten zélf in eerste
instantie de verantwoordelijkheid
van de landbouw c.g. het bedrijfsle-
ven is. Wel willen GS waar nodig en
gewenst ondersteuning verlenen,
aldus het college in haar antwoord
aan de Waal.

KERKRADE - De politie van Kerk-
rade heeft woensdagavond een 31-
-jarige man uit deKlankstad aange-
houden omdat hij 's middags een
tankstation net over de Duitse grens
aan de Voccartstraat in Herzogen-
rath, had overvallen. De man, J.S.
was toen bewapend.
Een getuige van de overval zag de
man 's avonds doodgemoedereerd
op een bankje aan de Voorterstraat
in Kerkrade zitten. Hij waarschuw-
de depolitie en dezekon de overval-
ler - die geen cent had buitgemaakt- in de kraag vatten.
Hij werd op het bureau herkend
door de exploitant van het tanksta-
tion.

Van onze verslaggever

TUDDEREN - Deregionale recher-
che in de Duitse gemeente Selfkant
is een grootscheeps onderzoek ge-
start naar een bijzonder mysterieu-
ze brand in de nacht van maandag
op dinsdag in het Safaripark in het
aan Sittard grenzend dorp Tudde-
ren. Alhoewel de schade nog mee-
valt, het park kan gewoon geopend
blijven, wordt gedacht aan een aan-
slag met de bedoeling het Safari-
park te vernietigen. Daarom nemen
zowel de 'kripo' (de 'kriminal poli-
zei') als de direktie de zaak bijzon-
der hoog op.

Hoe groot de schade precies is, kon
een woordvoerster van het park gis-
teren niet zeggen. Ze gaf eigenlijk
liever helemaal geen commentaar
op mysterieuze gebeurtenissen.
„Wie en waarom? We hebben geen
enkel idee." Ook durft ze geen ver-
moedens uit te spreken of het soms
om een soort 'dierenbevrijdings-
front' of om een wraakaktie tegen
de leidingvan het park gaat.
Hoe groot de schade is, is nog niet
bekend. En over extra bewaking is
eveneens nog geen beslissing geno-
men. „De verzekeringsmaatschap-
pij is nog volop bezig met de exper-
tise. Ook zijn de onderzoeken door
de recherche nog in volle gang en
over eventuele maatregelen en an-
dere uitspraken willen we eerst
overleggen met de deskundigen",

aldus de zegsvrouw, die laat weten
dat de direktie niet bereikbaar is.
„In ieder geval zijn de snackbar, de
schiettent en de toiletten helemaal
afgebrand."
Maandagnacht werd het 'western-
dorp', datbij het dierenpark ligt, op-
geschrikt door de aanslag. Met een
Molotov-coctail werd brand ge-
sticht in een van de houten gebou-
wen, dat gelijk in lichterlaaie stond.

De brandweer kon gewaarschuwd
worden door een automobilist. Na
gedane arbeid besloot de brand-
weer nog eens terug te keren naar
het park om te kijken of er wellicht
nog nageblust moest worden. Tot
groteverrassing bleken twee andere
gebouwen in vlammen opgegaan te
zijn.

Smog steekt
kop weer op

BILTHOVÊN/MAASTRICHT
Door het aanhoudende warme weer
is gisterenin zes provincies de voor-
waarschuwingsfase afgekondigd.
Die provincies zijn Overijssel,
Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Hol-
land, Utrecht en Gelderland. In
Limburg is dat nog niet het geval,
hoewel ook hier hogere waarden
zijn genoteerd, dan de laatste dagen
het geval was.

Ad van Tilburg hoorde de morele
veroordeling door Dirx onbewogen
aan. Het raadslid vond de verkla-
ring zelfs niet de moeite waard om
die in stemming te laten brengen.

Met als gevolg dat de raad daarmee
unaniem akkoord ging. „Ik ben niejt
zo dom om te stemmen over een
verklaring die mijzelf betreft", liet
hij na afloop desgevraagd weten.
„De fracties zijn overigens ook nu
weer inconsequent, want gezien
hun eerdere dreigement hadden ze
vanavond moeten opstappen", zo
voegde hij daar nog aan toe.SCHINVELD- De Grensweg in Brunssum, een weg vol tegenstellingen.

Nederland aan de ene kant, West-Duitsland aan de overkant. De aan-
gelegde glooiingen van de golfbaan vormen een schril contract met de
ernaast gelegen kraters van de zandafgravingen. En is het aan het be-
gin van de Grensweg een en al gezondesportiviteit, met elegante dames
en heren die proberen een balletje te verplaatsen met behulp van een
stok, aan het eind van de weg overheerst een bedrijfsmatige stank. Een
onverdraaglijke geur die nog lang in het geheugen blijft hangen.

van de Amerikanen - zo blijf ik
ze maar gemakshalve noemen -
waarschuwt dat het wel „very
steep" ïs.

Grensweg vol tegenstellingen

Zweefvliegen
in Schinveld

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.

He bossen van Schinveld lok-
*en, ook al zijn de Awacs actief
phmiddag. Twee zag ik er al. Ze
Aken op Boeings met een scho-

op het dak, maar Su-

*^r Channel zullen ze er wel niet
?}ee kunnen ontvangen. Op de
J^ririgsbosch - de neutrale weg
,°ndom de bossen waarvan al-

en linksafslaand verkeer ge-
ruik mag maken -is een plekje, °or de vliegtuig-o-fielen. Vanuit

~,Vr> automobiel zien ze ze danvllegen.
JJ dehoop dat er eentje laag overne heen zal scheren, parkeer ik
.7en naast een lunchende zaken-
j??h. Lang houd ik het niet vol.. let alleen ijk, maar ook mijn bo-
rhammetjés beginnen te zwe-? in de felle zon. Verderop ligt

ij^sion H<jüdestübel. Aan de
I°Uandse' "kant. Er wordt ijs

7n een bekend Limburgs merk« Overheerlijke vlaai verkocht.
J^hans als ik het bordje van de
''oater mag geloven. Op de

Jf°ef stellen kan ik het niet. DeeUr is gesloten.

" „Te vlug raken dekleine wieltjes weer het grasvan de landingsbaan."
Foto: MARCEL VAN HOORN

Het is mijn beurt. Ik zet me
schrap. Pijlsnel klimmen we om-
hoog. Vastgesnoerd in veilig-
heidsriemen. De lier laat los. De
neus van de Kl3zakt naar bene-
den. Ik vlieg, ik zweef, ingekap-
seld in een cocon van linnen en
hout. Ik hoor alleen nog het ge-
suis van de wind die door het
open raampje voor verkoeling
zorgt.

Pijlsnel

Kijk rechts, daar staan de Awacs
in een rijtje opgesteld. En daar
het zwembad van Gangelt, waar-
van je het geluid bij vlagen kon
horen op de baan. De Kl3draait
rustig zijn rondjes op zoek naar
wat thermiek. We vliegen boven
Duitsland. Boven de Schinveld-
se bossen mogen 'we' vandaag
niet komen.
Na een minuut of vijf gaan we
weer dalen. De vaste aanvlieg-
route doet denken aan de oprit
van een autoweg. Het gaat vrij
steil naar beneden. We zullen
toch niet in die elektriciteitsdra-
den blijven hangen? Het lijkt al-
lemaalzo dichtbij tekomen. Nee,
gelukkig, weraken niets. Ook de
boer niet die beneden het hooi op
zijn kar tast. Te vlug raken de
kleine wieltjes het gras van de
landingsbaan. Hobbelend leggen
we de laatste meters af. Deveilig-
heidsriemen los, de kap omhoog
en ik struikel met mijn strakke
rokje het-vliegtuigje uit. Ik heb
'zweefgevlogen'.

stropdas om, want medevliegers
knippen die traditiegetrouw af.
Vrouwen zien de schaar in een
broekspijp gezet.

AljrSrhaarniet links afslaand kom
r* 'h het Duitse Niederbusch te-
v cht. Een dorp waar -zo had ik

horen zeggen - de kinderen. een ver verleden niet geslagen
worden. Kleine et-

sjes kregen derhalve buiten
let1 et dorp ergens bij een Neder-

boom een draai om hun
7:n> opdat ze niet voor galg en
b(5 opgroeiden. Helaas. Die
bporn ■ e'D ü* net gevonden. Een

van dit verhaal even-
di"I. e oudere Schinveldenaare ik er nog eens naar vraaget er nooit van gehoord. „Nee
tg!7rouw> er wonen daar uitslui-
9a?>, nette mensen." Maar daar-n heb ik niet getwijfeld.

Stillehoop
Sieren. Zodra ik op de kaart
Op jat er een zweefvliegveld ligt
de ~e grens van Schinveld met
van tJitse Bondsrepubliek ga ik
na ' Henngsbosch door het bos
'Uchtde baan in ac stille hoop dent in tekunnen. Ik heb geluk.
n
fce jretcr> in het barretje van de

ste Limburgse Zweefvlieg

/radioman, een sof(die alles in de
gaten houdt), een instructeur en
een vlieger. De 'Amerikanen' die
uit allerlei landen komen, zitten
inrij te wachten op hun beurt. Ze
confereren in Maastricht en dit is
hun uitstapje, georganiseerd
door sportschool Smeets. Ik mag
wel een keertje tussendoor, zegt
Hen Femer van de ELZC. Een

Club zie ik een grote groep
„Amerikanen" het veld opgaan.
Die gaan passagieren, zegt Bert
(17) die achter de bar staat. Hij
draait al vanaf zijn tweede jaar
mee in het wereldje van de
zweefvliegsport. Een vliegbewijs
heeft hij nog niet, maar eens
hoopt hij ook 'solo' te mogen
gaan. Dan doet hij wel een oude

Het is een drukte van belang op
de baan. Zes mensen zijn er no-
dig om een zweefvliegtuig de
lucht in te krijgen. lemand voor
de lier, een tiploper, een seiner-
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Ouders niet op hoogte
gevaar Sigrano-groeve
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Volgende week woensdag is het weer zover. Dan begint om 19.46uur op

Ned. 3 de eerste van 3 trekkingen. Dik 1miljoen prijzen tegenover 2 miljoen loten
met ruim 33 miljoen gulden inkas. Als usnel bent, doet u nog mee.
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'Extra potje geld
lost problemen
minima niet op'

Raad vreest dat milieu aandacht voor minima afleidt

gegeven moment onwel of gewond
geraakt. Het lichaam van de man
vertoonde echter geen uiterlijk let-
sel, zo deelde de politie mee.

Van Tilburg
maakt rentree
in raadszaal

HEERLEN/GELEEN - Het jongetje
uit Übach-Palenberg speelde in het
bijzijnvan zijn ouders aan de water-
kant van de Sigrano-groeve. Na ver-
loop van tijd liep de jongen, die niet
kon zwemmen, verder het water in.
Zijn ouders waren er niet van op de
hoogte dat door de zandwining de
groeve op sommige plekken plotse-
ling tientallen meters diep wordt. In
de afgelopen jaren heeft de groeve
al meer slachtoffers geëist.

Van onze verslaggeverHet jongetjeverdween onder water.
Vijf minuten later slaagde een voor-
bijganger erin het bewusteloze jon-
getje boven water te halen. Mond op
mond beademing ter plekke en late-
re reanimatie in het Heerlense De
Wever-ziekenhuis mochten niet
meer baten.

provincie

grensgevallen



" Het echtpaar Bindels-L^
kers.

Spaanse stranden nogvuil
In weerwil van een lichte verbetering

" Het diamanten echtpart
Sogeler-Rutzerveld.
Diamanten paar

" Willem Sogeler en Cathari»»
Rutzerveld vieren zaterdag hun dm
manten bruiloft. Het echtpaW
woonachtig aan de drCalsstraatJJte Schaesberg, wordt morgen <>J13.45 uur aan huis afgehaald d°°.
schutterij St.Hubertus en naar j
Petrus en Pauluskerk gebracht. Om
14 uur is er een mis en van 18-30^uur receptie in de parochiezaï
naast de kerk.
Uit het zestig jaar geleden geslotf"
huwelijk werden twee kinderen v\
boren. Willem en Catharina hebb^zeven kleinkinderen en drie 3^9
terkleinkinderen. In 1920 trad <*
heer Sogeler in dienst bij de staajfj
mijn Wilhelmina en was chef van <>
OVS op het moment van zijn Pe<l
sioneringin '64. Willem is nu 91 ja3\
zijn 82-jarige echtgenote is nog '^bedrijvig. Zij winkelt graag en k 3
handwerken als de beste.

Planetron, nieuwe
'ruimte'-attractie

# Soms zijn Spaanse stran-
den al verstikkend van de
drukte, nog niet te spreken
over vervuiling van kust en
zeewater. Het Planetron heeft zes miljoen

gulden gekost, waarvan de helft
door het ministerievan economi-
sche zaken werd bijgedragen. De
overige drie miljoen gulden ko-
men voor rekening van de pro-
vincie, gemeente en sponsors.
De organisatie rekent op tenmin-
ste honderdduizend bezoekers
per jaar.

nalen uit de ruimte opgevangen,
's Avonds kunnen de sterren be-
keken worden.

Een dezer avonden ruim WMC-
sfeer opsnuivend besloot ik in
KIRCHRAO ALAAF (Hoofd-
straat, 34a) opnieuw pizza's te
proeven. Liever dan vettig voer
aan kraampjes in de Kapel-
laan, een momenteel in de mu-
ziekstad ietwat detonerend
'eetstraatje'. Zittend in de tuin
van het café annex pizzeria,
ben ik aan het brooddeeg met
vulling niet toegekomen. Dat
had aldaar niets met pizzabak-
ker GIOVANNI te maken maar
wel alles met de kleine kaart
die RIET er mij onder ogen
bracht. De kaart duidde, naast
negen pizza's (die Giovanni
prima bereidt mét flinterdunne
bodem), onder meer ook spag-
hetti, cannelloni, lasagne en
grillschotels aan. Die pastage-
rechten verminderden op slag
mijnzin op een pizza. Het werd
dus cannelloni (8,75 gulden).
Heet opgediend in een kom van
aardewerk, vergezeld van vers
gebakken kleine, ronde brood-
jes. Op de smaak van de ra-
gout, waarmee cannelloni over
het algemeen gevuldwordt, viel
niets aan te merken. Maar ik
miste wel de stevig opgerolde
plakken pasta, de 'buizen' die
zo karakteristiek zijn voor can-
nelloni. Ze gingen nu geheel
verloren in een brei van ragout,
in te overvloedig 'mengsel. Na
de pasta een gemengde salade
(11,75 gulden). Een rijke scho-
tel, opgebouwd met tomaat, ra-
dicchio(die bittere sla met rode
bladeren), radijsjes, bladeren
groene sla, artisjokbodems, ui,
tonijn uit het blik en uieloof.
'Zwemmend' allemaal in een
zachte dressing. Fris en lekker.
En gezond,zeggen ze. Dat is een
glas wijn ook, maar ik hield het
die avond op bier. Limburgs
bier, waar we —zo ronkt dere-
clameslogan— trots op moeten
zijn (blijven). Net zo trots alsop
het Wereld Muziek Concours.

nino tomadesso

korte toer

" Barkeeper John Niessen (26)
van Golden Tulip Barbizon in
Maastricht heeft tijdens de 'na-
tionale long drink competitie', in
Noordwijk aan Zee een plaats bij
de eerste tien deelnemers ver-
overd. Hij was de jongste deelne-
mer en bovendien deenige Lim-
burger. Niessen kreeg voor zijn
combinatie 'Apple Sight' een
eervolle vermelding.

In Dwingelo (Drenthe) is het Pla-
netron geopend. Een nieuwe toe-
ristische attractie, een combina-
tie van een ruimtetheater, obser-
vatorium, planetarium, radiote-
lescoop en expositie.
Het Planetron, gelegen aan de
rand van het nationaal park
Dwingelderveld, is in zijn opzet
uniek in Europa. Het brengt de
bezoeker in contact met de we-
reld van de wetenschap, de tech-

nieken denatuur. Zo staat er een
groot koepelvormig projectie-
scherm van meer dan 350 vier-
kante meter en kunnen bezoe-
kers meegaan met de nageboot-
ste vlucht van de 'spaceshuttle'.
In de expositieruimte is Neder-
land vanuit de ruimte te zien en
bevindt zich een model op ware
grootte van de Europese ruimte-
pendel Hermes. Met deradiotele-
scoop worden zwakke radiosig- Oplossing

vakantiepuzzel
woensdag 5 juniOverste Hof Feesten

over de toekomst van de Middel-
landse Zee, het zogenaamde
Blauwe Plan, staat centraal. Vol-
gens de opstellers van dit rap-
port dient er in het jaar 2025 aan
deMiddellandse Zee worden uit-
gegaan van 350 miljoen badgas-
ten, tegenover thans nog 'slechts'
100 miljoen. In datzelfde jaar
2025 zal er ook meer dan 50 mil-'
joen ton afval in de Middellandse
Zee worden geloosd die voor een
groot gedeelte op de 47.000 km
kust van deMiddellandse Zee te-
recht zal komen of in het 'badw-
ater langs de stranden van die
kust. Het congres in Valencia
dient dan ook het startsein te
vormen voor een internationale
campagne om de kwaliteit van
de Middellandse Zee en de be-
scherming van de kuststrook
prioriteit te geven.

Tegen de achtergrond van
het tot nu toe zeer tegenval-
lende toeristenseizoen in
Spanje, met name betref-. fende buitenlandse en dan

' vooral Noordeuropese va-
; kantiegangers, zijn de

Spaanse media met assis-
tentie van het departement

I van toerisme een offensief
j begonnen om binnenlandse
" strandvakanties te stimule-
i ren. De berichten over de
'. verbeterde kwaliteit van de
'. stranden waren dan ook de
; afgelopen tijd niet van de
; lucht. Zo publiceerde het

'Panorama' twee
;weken geleden een lijst met
-de schoonste stranden van

" Spanje. Grote aandacht
" werd hierbij geschonken
'. aan het feit dat de Noorda-
i merikaanse milieuorganisa-
.' tic 'Een schone Wereld'
; maar liefst vier Spaanse
: stranden -La Congha bij
San Sebastian, El Sardinero; bij Santander, Poniente bij

I Benidorm en Calvia op Ma-
; jorca- tot de wereldtop-8 re-I kende.

! Het is zeker waar dat gegevens,
] voor zover bekend, over de kwa-
liteit van de Spaanse stranden en
meer nog over de kwaliteit van
het zeewater daarbij, over 1988, een lichte verbetering te zien ge-

! ven ten opzichte van het ramp-
I jaar 1987. Maar zoveel beter zijn
; ze nu ook weer niet. Ze zijn dan
< ook beslist niet goed te noemen.. Volgens een pas gepubliceerd
] rapport van de Europese Ge-
< meenschap was de situatie van
; een groot aantal stranden in 1987
" zonder meer alarmerend. Met
" name de stranden en het zwem-
j water van Ceuta, Andalusië, Bas-

< kenland en Asturia bleken ern-
', stig vervuild te zijn terwijl de
' meeste stranden van Catalonië,, de Balearen, Extremadura, Me-
' lilla, Murcia en Galicia iets ver-
| beterd waren. Wie echter de EG-. lijst per strand en per badplaats
'_ onder de loep neemt, valt onmid-
-1 dellijkop dat juist de situatie vanIde populairste stranden nog
■ steedsverontrustend is. Zo staan| op de lijst van ernstig vervuilde
; stranden en ernstig vervuild zee-
" water onder meer Barcelona, El
' Prat de Llobregat, Valencia, Ma-; laga, Fuengirola, Marbella, Este-
i pona, Las Palmas, Santa Cruz de
; Tenerif en San Sebastian.

De vervuiling van de Middel-
landse Zee begint overigens ook
in Spanje steeds meer aandacht
tekrijgen. Momenteel vindt er in
Valencia een internationaalcon-
gres plaats waaraan delegaties
uit alle Middellandse-Zeelanden
deelnemen. Een VN-rapport

Gouden paar
" Zaterdag vieren Jan Pieter B*
dels en Elisabeth Fransisca k'
kers, wonende aan de Muzen!*
212 te Heerlen, hun gouden bruil"
Om 14 uur is er een mis in de ke„
aan de Laanderstraat en van 18'
19.30 uur receptie in 'A Gene Be
aan de Mgr. Schrynenstraat.
Jan Pieter Bindels leerde *vrouw in Heerlen kennen toen
buren van elkaar waren. Hij wer",
37 jaar als elektricien op de coke*
briek nabij de Emma te Ho^broek. Mijnheer Bindels wordt*
dag na de viering van zijn golJ\,
bruiloft tachtig jaar. Dubbel
dus in huize Bindels. Zijn vröj'
Elisabeth is 76 jaar en al jaren j;
stuurslid van de bejaardenbe*
ging in het Markieshuis Eiken'1
veld. Ook Jan Pieter kan n»*
moeilijk stilzitten en is een ferve.
knutselaar. „Stilzitten moet je &
doen. Dat is slecht voor de gezo^
heid. Bezig blijven", adviseert
gouden jubilaris.

Benoemd
Maurice Schoutrop uit Heerl.^Heksenberg is met ingang van IJ.
benoemd tot dirigent van fan'?j
St. Caecilia uit Broeksittard- j

volgt daar Math Vroemen /j
Schoutrop is ook dirigent bij "V
monie St.Gerardus in Heksenb^ 1*

in gesprek
" Huisartsen (2)
In het LD van 30 juni jl. is een *j
kei opgenomen, getiteld 'LandfJ*!
slecht bereikbaar voor zieke^Jtos. In dit artikel wordt, vfj:
zend naar uitlatingen mijnerzijd'
de krant van 17 juni jl., gesteld ,

waar dan ook in de regio Ooste(
Zuid-Limburg een ambulance 'dat nodig is binnen zeven minj^
aanwezig is. Naar alle waarscj;
lijkhei d is een uitlating van 'Jj
kant niet geheel juist geïnterr
teerd. Gesteld is dat bij spoedds^
ambulancevervoer een ambtil^J.binnen zeven minuten na opdl^
op de plaats van hulpverlening*1
wezig is.

R.G.P. Hagen^
(directeur B*u

250 gram
cocaïne gevonde

KERKRADE - Bij de grens^J
gang aan de Nieuwstraat in K ~3de zijn deze week twee D^'jl
aangehouden wegens overtr^Jvan de Opiumwet. Bij nader opJ
zoek trof de douane in de aufï
de beide mannen 250 gram C°CM
aan. De Duitsers (27 en 26 Jaaref4
zijn voor nader verhoor °V ijll
bracht naar het Kerkraadse P° I
bureau.

Morgen vanaf 20.30 uur spelen
de 'Original Mergellander Bu-
ben'. Zondag a.s. begint met
Frühschoppen met medewer-

Vanavond beginnen in Schaes-
berg de Overste HofFeesten. Ze
spelen zich af op de grote bin-
nenplaats van de in het natuur-
gebied Strijthagen gelegen hoe-
ve Overste Hof. Vanavond komt
de jeugd aan bod. Radio Drie-d.j.
Luc van Rooij en Wim Rigter
verzorgen vanaf 19.30 uur een
'Hartje Strijthagen Radio 3 Disco
Show.

king van 'Die Original Anselta-
ler'. Om 14.00 uur start een geva-
rieerde 'feest'-middag. Modehuis
Yval Fashion verzorgt vier mo-
deflitsen, drumband en majoret-
tenpeloton St. Barbara geven
een showconcert, er staan jazzen
'De Knoepjoepe' op het pro-
gramma, duo 'The Singing
Trumpets' biedt een showen Sit-
tardse muziekgroep 'Tröt in de
Goot' gaat op muzikale wereld-
reis. Vanaf 18.00 uur neemt het
orkest 'The Martellies' het slot
van de feesten voor zijn reke-
ning.

Werkvakanties
van het IVN

VRIJDAG 7 JULI:

MAASTRICHT: Carillonconcert
van 11.30-12.30 uur vanuit toren
stadhuis door stadsbeiaardier
Matthieu Steijns.
Van 8.00-13.00 algemene markt.
MECHELEN: Bezichtiging Com-
mandeursmolen (Hoofdstraat)
van 9.30-17.00 uur.
GEULLE: Avondvierdaagse. Af-
standen: 5, 10 en 15km. Start: ca-
fé 't Heukske (Hulserstraat).
Starttijd: 17.30-19.30 uur. Info:
043-646397.
GRATHEM: Avondvierdaagse.
Afstanden 5 en 10km. Start: kas-
teel Oud-Buggenum. Starttijd
tussen 18.00-20.00 uur. Info:
04748-1691.
SPEKHOLZERHEIDE: Midzo-
mermarkt van 14.00 tot 21.00 uur.
SIBBE: Bezichtiging mergel-
bouwsteen/werkplaats (Berg-
straat 31) van 10.00-17.00 uur.
ST.VITH (B): Avondwandeling.
Start en finish: Bisschoppelijk
Instituut. Afstanden: 5 en 10km.
Zesde internationale wandeling
'100 km van de Oostkantons' met
afstand van 60 km. Start en fi-
nish: Bisschoppelijk Instituut.
Start: 21.00 uur. Info: 09-32-80-
-338367.

Het IVN (Vereniging
ter Bevordering van
het Milieubesef) or-
ganiseertvoor jonge-
ren van 15 tot 25 jaar
twee werkvakanties
op het landgoed De
Hamert (Arc«n).
Deze kampen, die
elk een week duren,
worden gehouden in
de periode van 17

t/m 29 juli
De deelnemers wor-
den in grote tenten
gehuisvest. De bege-
leiding is in handen
van IVN-vrijwilli-
gers. Overdag wordt
er in het Nationaal
Park De Hamert,
voornamelijk uit hei-
de bestaande, ge-
werkt. De aard van

Er zijn voor deze
kampen nog enkele
plaatsen open. Info:
landelijk bureau van
het IVN. Telefoon:
020-228115, vragen
naar Paul Böhre of
Aaltjen Grotenhuis.

het werk bestaat uit
verwijdering van
plaggen en boomop-
slag. Vanzelfspre-
kend haast komen
onderwerpen als
noodzaak van be-
heer en aanwezig-
heid van (zeldzame)
planten en dieren
aan de orde.

ACCORDEONIST-P-EEUWIGDUREND
P-ALOM-MOET-HOK-BI.OK-SNEI.-I
PP-VN-K-OP-BOORD-MN-P-IN-BE
ERF-DONOR-B ROKAA T-DERDE-DAR
LAAG-LID-FLOP-PARK-RUG-VORE
TITAN-EERLYK-O-SERAII.-BEGIN
AR-TON-ROOK-MOP-KERS-DAL-BA
AIR-TAM-BR-BUCEL-KA-HOI.-AAR
RE-CERES-EVER-RAGE-KORAN-LT
T-WED-PLATENWISSELAAR-TtlL-S
-SOLON-AL TT-SUPER-
STOLP-P-I. E-vJ-MANON
NERO-EIRE LAAN-LIMA
EED-KRAAG ISLAM-GAP
EK-FA-SAR ELS-ED-NP
P-LIST-ÜO RA-KNOP-A
-MOLTON— —LASSER-
S-REEP-FF PA-MAIN-N
CT-TE-001 AUB-AS-HO
HET-LAKEN STROP-GEB
lERS-FEIL FOOI-WADE
PLOTS-R-A O-S-PAREL
-TUREN-ZN TW-WEZEN-
O-WIE-MODELECIITGFNOOT-TIN-K
PV-KLUIN-SPF.L-OASE-LYVIG-ME
EOS-ARK-KT-RIBES-KK-KIT-ZET
NO-INN-MIRT-POR-PION-NIS-TE
BROOD-KALIEF-T-BANKET-EUVEL
AMEN-RUN-KLEP-VI.UG-BED-FORS
RAI-ZESDE-GRAFIEK-MOREL-SET
IN-TO-T-EN-MAAND-PI-P-UW-NE
N-KANO-PLAT-RAK-HALS-HIEL-E
GLOBETROTTER-S-LANDINGSBAAN

bergen van Limburg

hoeve onderhoudt. Het pad na-
melijk van de bosschages rond-
om Chdteau Neercanne 'boven
langs' richting hoeve. De mooi-
ste route eigenlijk, in dit overi-
gens heerlijke wandelgebied.
De Louwberg heeft een bijzon-
dere betekenis. Op zijnflanken
ligt de grootste wijngaardvan
Nederland. Op een dag in 1970
plantte Hugo Hulst, heer van
de Apostelhoeve die tot dan toeenkel en alleen appels en peren
had geteeld, er twaalfhonderd
druivestokken. Begin van zijn
wijnboerschap. Thans heeft hij
ruim 2,5 ha. gevuldmet stokken
die Riesling, Müller-Thurgau
en Auxerroisdruiven dragen.
Het gegist sap ervan staat te-
genwoordig, onder de naam
Apostelhoeve, in tal van Neder-
landse restaurants van niveau
op de kaart. De jaarlijkseoogst
van deLouwberg schommelt te-
genwoordig tussen tien- en
veertienduizend liter.

N.T.

De kapitale Apostelhoeve, op-
getrokken in veertienhonderd
zoveel, figureert als een der
'wachters' van de Jekervallei.
De andere is Chateau Neercan-
ne. Het imposante, enige ter-
rassenkasteel in Nederland.
Zuidwestelijk Maastricht, op
de grens met België. In de scha-
duw van de Apostelhoeve ont-
rolt zich in de laagte een prach-
tig ogend (natuur)gebied. De
vallei namelijk waar de Jeker,
ontspringend in België en in
Maastricht bij het stadspark in
de Maas uitmondend, zich lief
en jolig door heen kronkelt.
Nergens is het zicht op de Jeker-
vallei mooier dan vanaf de
Apostelhoeve. Geen wonder, de
oude boerderij staat op de
kruin van deLOUWBERG.
Twee wegen voeren naar de
Apostelhoeve. De eerste 'boven
langs. Vanaf de Cannerweg,
via hetMusketiersplein, over de
smalle klimmende Susserweg.
Vlak voor het asfalt van het
weggetje - langs akkers en

fruitbomen en aardige panora-
ma's biedend over Wolder en
het nabijgelegen België - op-
houdt, is er een viersprong. Ge-
markeerd door een lantaarn-
paal en een vierkant, vaal rood
hek. Het weggetje links leidt
naar de hoeve. De andere route

gaat 'beneden langs. Over de
Cannerweg, richting dorpje
Kanne, tot aan een viersprong.
Het holle weggetje rechts,
dwars doorakkers, komt boven
bij de hoeve uit. Er is nog een
andere smalle strook grond die
een verbinding met de Apostel-
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Noorwegen en Zweden: langs de Noorse kust en noord-Zweden veel
bewolking en aan de Noorse kust af en toe regen. In zuid-Zweden
zonnig. Middagtemperatuur langs de Noorse kust 15 tot 21 graden,
langs de Oostzee en Botnische Golf van 20 graden in het noorden tot
30 in het zuiden. In het binnenland 20 tot 30 graden.
Denemarken: zonnig. Middagtemperatuur tussen 25 en 29 graden.
lerland: zonnig. Vandaag vanuit het zuiden regen- of onweersbuien.
Middagtemperatuurrond 22 graden.
Engeland en Wales: zonnig. Vandaag vanuit het zuiden regen- of on-
weersbuien. Middagtemperatuur rond 23 graden.
Schotland: in het noorden bewolkt, elders zonnig. Middagtempera-
tuur rond 20 graden.
België en Luxemburg: vanuit het zuiden overtrekkende regen- of on-
weersbuien. Middagtemperatuur omstreeks 29 graden.
West-Duitsland: zonnig met kans op onweer. Middagtemperatuur
van 28 graden aan de kust tot 31 graden plaatselijk in het binnenland.
Frankrijk: vanuit het zuiden opkomende regen- of onweersbuien.
Middagtemperatuur langs de westkust rond 24 graden, aan de Mid-
dellandse Zee omstreeks 30 graden en in het binnenland plaatselijk
in het zuiden tot 33 graden.
Spanje en Portugal: eerst nog enkele buien, mogelijk met onweer.
Middagtemperatuur langs de Atlantische Kust 22 tot 25 graden, langs
de Middellandse Zee oplopend tot omstreeks 30 graden. In het bin-
nenland hier en daar tot 35 graden.
Zwitserland: zonnig, in het westen kans op een enkele regen- of on-
weersbui. Middagtemperatuur in de dalen en het laagland rond 30
graden.
Oostenrijk: eerst nog een enkele bui, later zonnig. Middagtempera-
tuur rond 30 graden.
Italië: zonnig met een middagtemperatuur van 30 tot 35 graden.
Joegoslavië: eerst nog enkele buien, mogelijk met onweer. Later zon-
nig. Middagtemperatuur 30 tot 35 graden.
Griekenland: zonnig, in het binnenland in de middag en avond kans
op een lokale regen- of onweersbui. Middagtemperatuur langs de
kust en op de eilandenrond 29 graden, in het binnenland middagtem-
peratuur tot 33 graden.

Eten op z'n
buitenlands



MARKT/VOETGANGERSDOMEIN
14-18 uur: Country-festival met
Amarillo, Moonlight Riders,
Black Hills Country Band,
Reckless Fingers en Interstate.
20-23.30 uur: vervolg met Martin
8., Tony Willé en de Major Dun-
dee Band.

KERKRADE - Maurice Ha-
mers en Rob van der Zee strij-
den vanavond in de Rodahal
samen met de Zwitser Jörg
Dennier om de gouden diri-
geerstok. De derde Limburgse
deelnemer, Ingeborg Stijnen,
plaatste zich net niet. Wel was
er voor haar, evenals voor Pie-
ter Zwaans, een eervolle ver-
melding.

De finale van de internationale diri-
gentenwedstrijd begint om acht
uur. De drie finalisten treden dan op
met het Conservatorium Harmonie
Orkest van Maastricht, dat aanslui-
tend een concert verzorgt onder lei-
ding van dirigent SefPijpers.

" Maurice Hamers soepeitjes naar definale

°ob van der Zee: ietwat verbouwereerd

Paletti

zien heb, stuk voor stuk zeer goed",
hield hij een slag om de arm.

Ook geen finaleplaats voor Marian-
ne Halder uitBaidt bij Stuttgart. „Ik
ben geconfronteerd met een totaal
andere speelwijze dan ik gewend
ben. Het is een geweldig orkest,
maar ik had graag wat agressiever
willen spelen. Dat lukte niet. En
omdat ik niet van mijn eigen con-
cept wilde afwijken ging het niet zo-
als ik had gehoopt".
Zij constateerde een duidelijk ver-
schil in dirigeertechniek in Duits-
land en ons land. „Ik zie hier diri-
gentendoor hun kieën gaan om een
pianissimo van het orkest te krij-
gen. Dat zou ik dus nooit doen", zei
de Duitse, die met het bereiken van
de laatste acht aan haar eigen ver-
wachtingen heeft voldaan.
De andere buitenlandse deelnemer
in de tweede ronde, Jörg Dennier,
haalde die finale wèl. Of dat de
Zwitser veel waardering oplevert in
eigen land, moet nog maar worden
afgewacht. „Bijna niemand weet
daar dat ik hier in Kerkrade zit. Ik
wilde de druk om hier goed voor de
dag te komen niet nog meer verho-
gen", liet Dennier weten, die koos
voor een door eenvoud gekenmerk-
te directie.

De dirigent van fanfare Urmond en
de harmonieën Simpelveld en Berg
en Terblijt was na afloop van zijn
optreden niet helemaal overtuigd
van een finaleplaats. „Ik ben welis-
waar tevreden, maar vond de ande-
re kandidaten, die ik na de pauze ge-

Stond in de voorronde vooral het in
de grondverf zetten centraal, giste-
ren ging het om de interpretatie van
voor het orkest bekende werken.Dat waren in dit geval drie verschil-
lende composities en dat leidde tot
nadrukkelijke verschillen in opvat-
ting. Zoals bijvoorbeeld bij Reed's
Othello, waarbij Ingeborg Stijnen
aanzienlijk overtuigender te werk
ging dan HenkLubberdink en Arno
van Raaphorst. Geen enkele 'Othel-
lo' bereikte echter de finale.

Opvattingof meer verwacht. De overtuigende
wijze waarop hij gisteren met het
voortreffelijke harmonieorkest van
Sint JozefKaalheide aantrad, maak-
te opnieuw indruk. Hamers straalt
zelfvertrouwen uit en brengt dat bo-
vendien over op zijn muzikanten.

Twee Limburgers dus in de finale.
Van Maurice Hamers werd dat min

Rob van derZee verraste gistermid-
dag in het Wijngrachttheater met
een gedurfde aanpak van Chorale
and Shakers Dance. Het leverde
hem een finaleplaats op. „Daèr heb
ik slechts heel in deverte op durven
hopen", klonk het ietwat verbouwe-
reerd. Van der Zee is dirigentvan de
harmonieën uit Lemiers en Schaes-
berg.

Gedurfd

Jury-voorzitter Henk van Lijn-
schooten vond dat de acht halve fi-
nalisten het hoge niveau van de
voorronden hebben bevestigd. „Ta-
lentvolle jonge dirigenten, waarvan
niemand echt teleurgesteld heeft.
Dat de Nederlanders zo goed preste-
ren toont aan dat we in ons land een
opleiding kennen waar men in het
buitenland terecht wel eens jaloers
op is", sprak Van Lijnschooten lo-
vend. Met het aanwijzen van de drie
finalisten had de jury weinig moei-
te. „We waren er vrij snel uit. Ik re-
ken erop dat we een spannende fi-
nale krijgen".

Niveau

Al met al een waardig afscheid van
Ger Withag van mannenkoor St.
Lambertus - want het was zijn laat-
ste optreden met dit koor - met een
warm en sfeervol concert, dat ech-
ter niet de grote verbazing achter-
liet, geen grote verwondering. Het
was.in zijn algemeenheid mooi en
meer niet.

wim dragstra

J^KRADE-Wat wijfelend en on-L?r begon, eindigde gisteravond
|^ bijnavolle Rodahal sfeervolenfkrijk. Het concert van het LSO, de zangkoren Venlona en St.
I^bertus in het kader van het
|7 en onder leiding van Ger Wi-
J ging van start met het Requiem.L.uigi Cherubini.
|.sa s miste dit stuk de ontroeringe droefheid die toch van zon re-
u'n moet uitgaan. ledereen was
fuk bezig met zingen en spelen,u^et musiceren in het gedrang
O' Wijfelend baande men zich
H^S door de mis. Daardoor mis-

forti de grandeur en de zachte
Suften ontbrak het aan zeker-» die nodig is om echt mooi te

kunnen klinken. Daarbij was Ger
Withag zó met hetkoor bezig dat het
LSO het zelf maar moest uitzoeken.
Nou dat deed het danook! Het werd
er allemaal wat rommelig door, zo
rommelig dater tussen de gedeelten
in zelfs applaus opklonk. Dat ge-
beurt niet snel tijdens het WMC,
maar zelfs het publiek raakte van
slag. Kippevel was er in dit gedeelte
van het concert niet bij, daar was
het a. te warm voor en b. de uitvoe-
ring riep dat"gevoel niet op. Brahms'
Rhapsodie voor alt-solo was al een
stuk beter, dat kwam door de mez-
zo-sopraan Graciela Araya die flu-
weelzacht de tonen van ontredde-
ring en teleurstelling wist te vinden
die in dit stuk liggen opgesloten.

Concert van mannenkoren niet LSO

Begin wijfelend,
einde sfeervol

Na de pauze Canciones del Cante-
Jondo, dat JeanLambrechts in 1936
componeerde ter nagedachtenis
van de Spaanse dichter Frederico
Garcia Lorca. Het LSO wist bij tijd
en wijleeen echt Spaanse sfeer op te
roepen, in de prachtige klankscha-
keringen van dit stuk die anders al-
leen bij de Spaanse oer-toondichter
Manuel de Falie voorkomen. Voor
het koor was slechts een kleine rol
weggelegd en daarin bleef het toch
een echtLimburgs koor, dat nu een-
maal niet zo rauw en hees kan zin-
gen als een groepje mannen in An-
dalusië. Graciela Araya raakte, in
dit stuk geholpen door de electroni-
ca in haar volume, de juiste snaar.
Soms klagend, dan ingetogen, maar
immer zacht en zwevend wandelde
zij over de tonen van het orkest.

Eijsdenskorps wil hoge ogen gooien in concertafdeling

Sainte Cécile telt af
de voorbereidingen ook in Eijsden
nogaleens boos richting WMC-orga-
nisatie heeft gekeken. „Het feit dat
het verplichte werk pas eind februa-
ri bekend werd gemaakt is een dui-
delijke handicap geweest. Niet al-
leen voor het instuderen van het
werk, maar ook met betrekking tot
de opbouw van het totale program-
ma", zegt Van Laar.

(j^cile beschouwt de deelname
I^, concertafdeling in de eerste
Uk, als een uitdaging. Met een?' absolute topharmonieën uit
% were'd als concurrententvl men niet meteen aan hete h van het toernooi. „We heb-

Programma
Voor dirigent Hennie Ramaekers
betekent het optreden in Kerkrade
zijn laatste concoursdaad bij Ste-.Cécile. Twaalf jaar lang leidde hij,
met groot succes, het Eijsdense
korps en zondag moet de kroon op
het werk worden gezet. „Het korps
lijkt er klaar voor", meent ook p.r.-
man Jac van Laar. „Onze dirigent
heeft de muzikanten zelfs een beetje
moeten afremmen. Zondag pas
moeten we pieken".

Handicap
Dat neemt niet weg dat menjijdens

Het programma dat Ste. Cécile zon-
dag gaat uitvoeren doet zowel qua
invulling als opbouw volledig recht
aan het experimentele karakter van
de afdeling. Naast het verplichte
werk Brillante Symphonie van Ida
Gotkovski voert men onder meer
Deux poèmes (homme et été) van
Paul Meranger uit, waarbij de har-
monie vocaal wordt ondersteund
door de 85 leden van de Gemengde
Zangvereniging Delmonte uit Ven-
lo. Met Forgerons de I'Etna van
Loucheur, de Symfonie in B-flat
van Hindemith en Al Piemonte van
Pizzini hoopt Ste Cécile vervolgens
de jury definitief voor zich te win-
nen.

I^EN _in Eijsden telt men de
\^ n'af. Zondag neemt de konink-harmonie Ste. Cécile voor de

maal in haar bestaan deel
let let Wereld Muziek Concours.
["isri vier Jaar geleder» komt het
*liti se korps uit in de concertaf-
NiF' oen was men goed voor 327
l^*h op een totaal van 350. Dit
% 'Jh er ook in deconcertafdeling

te verdienen. En als het
iiti lr'gent Hennie Ramaekers en
\.Pakweg 85 muzikanten ligt
\^ 2ondag een groot deel van die
t^ e h mee naar Eijsden. Al is den°g zo streng...

ben vooral de intentie om goede
muziek te maken. Te bevestigen dat
Ste. Cécile nog steeds op hoog ni-
veau staat", zegt Jo Deckers, secre-
taris van de vereniging. „Als dat
lukt kijken we wel hoe ver we uit-
eindelijk komen".

Als ik mijn 76-jarige oren op
dr maat te luister leg, blijkt
dat er toch alweer de eers^WMC-schandaaltjes naar de
oppervlakte borrelen. Het be-
gint al met de parkeerruimte
bij de kerk. Of beter gezegd:
het feit dat daar ineens een
kermis staat. Hoofdschud-
dend zoeken rasechte Kerkra-
denaren naar hun reserve-ar-
senaal geheime autoplekjes.
,JDat hat toch allemaal niks
meer met moezziek te maken",
bromt dr Sjef. En wijst met
een wegwerpgebaar naar de
Griekse, Italiaanse en Indone-
sische eetstands langs de Ka-
pellaan. Om van de Reibeku-
chengeur nog maar te zwij-
gen. En met een onbegrijpende
blik staart hij naar de Brand-
haard op de markt zelf. ,£>at
is toch geen WMC meer, dat is
een bierfes!", klinkt het ver-
wijtend. Wat Sjef nog niet eens
weet, is dat dr sirkel voor het
grootste sjpektakel heeft ge-
zorgd. U weet wel, dat rondje
op de markt voor het stadhuis.
De gemeente heeft de markt
aan de brouwerij laten verhu-
ren en die heeft nu een bier-
stand in dr sirkel gezet. Mid-
den voor de trappen van Jan
Mans. Wat een zumutungl Of
ze jevelliegs pronto van dat
heiligste der heiligen wilden
wegtsiesjen! Maar Brand
bromde bars. Wat noen? Ze
zijn toen maar met zn allen
op het terras gaan zitten om
dat te bespreken. En na onge-
veer driehonderd pilsjes (ze
waren met zn zessen), bleek
besloten te zijn dat de ge-
wraakte kraam dertig centi-
meter verplaatst werd. Mans'
ambtenaren tevreden, want er
blijft net genoeg plaats om de
majorettes van de diverse
korpsen een paar frivole pas-
jes voor het stadhuis te laten
maken. En zo eindigde dit
schandaal voorlopig als het
bekende jewitter in een glas
wasser. Maar zon volle markt
is een bron van gekonkel,
spass en irritatie. Daar blijft
de komende weken niet alles
paletti.

" Het Brno Brass Ensemble,
speels maar aandachtig bla-
zend.

Foto: WIM KUSTERS
Speels concert
van Brno Brass dat het midden houdt tussen trom-

pet en trombone. Jan Prehnal, van
huis uit trombonist, wist aan het in-
strument in enkele solo's heel mooi,
weke klanken te ontlokken. Voor
het overige waren het vooral de drie
(normale) trompettisten en zeker
ook hoornist Jos Stibor (wat een
trefzekerheid en toonvorming), die
de aandacht trokken tijdens dit con-
cert, dat met twee toegiften werd af-
gesloten: de Galop van Kabalevski
en ... thema en variaties op 't Sjönste
op de Welt. Voor de liefhebbers.

jos frusch

.J£4 ■

■Tij zonnige weer inspireerde dirigent Hennie Ramaekers tijdens een openluchtrepetitie tot
°Penoutfit. Die zal hij zondag wel ni<>t dragen... Foto: WIDDERSHOVEN

Het Brno Brass Ensemble, in 1982
door Evzen Zamecnik opgericht,
bestaat uit tien koperblazers en een
slagwerker, allen van de Opera van
Brno. Zeer virtuoze musici, al was
het repertoire dat deze Tsjechische
musici ten gehore brachten niet in
de eerste plaats gericht op bravour
en virtuositeit. In tegenstelling tot
ensembles als het Philip Jones
Brass Ensemble speelde het BBE
eerder charmant en elegant, met
een vleugje nostalgie en folklore of
met een big-band sound in twee

Niet moeilijk doen, maar op verant-
woorde muzikale wijze de luiste-
raars een genoeglijke avond bezor-
gen. Dat was het devies van deze
Tsjechische musici, die zichtbaar
plezier hadden in hun werk, on-
danks detropische temperaturen in
het Kerkraadse cultureel centrum.

composities van hedendaagse Tsje-
chische- composities.
Maar waarmee dit ensemble vooral
wist te scoren was de humoristische
wijze, waarop enkele 'muzikale
mopjes' tot klinken werden ge-
bracht. Met diverse parodieën -
waarvan de kleine muzikale cata-
strofe, die het gevolg was van een
mislukte poging Aïda's Triomfmars
tot klinken te brengen, onmisken-
baar de kroon spande - wisten de
Tsjechische musici het publiek te
bespelen.
Evzen Zamecnik zelf toonde zich
daarbij niet alleen een vaardig ar-
rangeur, die zelfs in een bewerking
van een menuet uit een vioolsonate
van Haydn niet over de muzikale
schreef ging, maar vooral een zeer
accuraat en enthousiast dirigent,
die met zijn karakteristieke bewe-
gingen een visuele afspiegeling gaf
van de sfeer, die in de werkjes werd
opgeroepen: een echte 'duveltje-uit-
een-doosje'-dirigent, die met een
ballerina-achtige buiging na ieder
slotaccoord zijn musici bedankte.
Opvallend instrument in de bezet-
ting van het Brno Brass Ensemble is
de bastrompet, een 'vulinstrument'

KERKRADE - Evzen Zamecnik is
er gisteravond in een niet geheel uit-
verkocht Wijngrachttheater met
zijn Brno Brass Ensemble in ge-
slaagd met louter muzikale midde-
len het publiek te vermaken, een
glimlach op het gezicht te toveren,
ja zelfs aan het lachen te brengen.

wmc-vandaagl

20.00 uur: Finale Internationale
Dirigenten Wedstrijd, met mede-
werking van Conservatorium
Harmonie Orkest Maastricht. Na
de pauze een uitvoering door het
orkest apart.

RODAHAL
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Maurice Hamers en Rob van der Zee sterke troeven

TweeLimburgers in finale
van dirigentenwedstrijd 20.00 uur: Metropool Orkest on-

der leiding van Rob Pronk. Met
solistische medewerking van
Loekie Knol en Fred Butter. Pre-
sentatie: Hans van Willigenburg.

WIJNGRACHTTHEATER

door jef brauers Kaarten voor beide uitvoeringen
zijn telefonisch te bestellen via
de centrale kassa: S 045-451510.



TOURDf FRHnCF

RENNES - Met overslaande stem kondigde
Daniel Mangeas gistermiddag de binnen-
komst van Greg Le Mond in Rennes aan.
Zelfs de speaker van de Tour de France had
de grootste moeite om zijn emoties in be-
dwang te houden. „Greg Le Mond, nog hon-
derd meter. Hij kan de beste tijd realiseren",
schalde het door de luidsprekers. „Bravo, Le

Mond, één uur, achtendertig minuten en twaalf seconden. De
allerbeste tijd."

van onze verslaggever

Limburgs Dagblad
Sport

Gelijktijdig weerklonk een dave-
rend applaus op de verregende Pla-
ce des Lices. De aanmoedigingen
grepen Greg le Mond duidelijk aan.
De Amerikaan kreeg er zelfs kippe-
vel van. Niemand van de coryfeeën
kon in de rit van de waarheid over
73 kilometer een betere tijd op de
klokken zetten. Le Mond ritwinnaar

Het was een veelzeggende gewaar-
wording om te zien hoe de media
zich na Le Monds spektakulaire rit-
zege massaal op hem stortten. Wat
een tegenstelling met amper een
maand geleden, toen het Limburgs
Dagblad tijdens de laatste week van
de Ronde van Italië een reportage
over Greg Le Mond maakte.
„Als je niets meer presteert, kennen
de journalisten jezelfs niet meer. Jij
bent de eerste in de hele Giro die
met me komt praten. Ik heb mijn
vrienden leren kennen", merkte de
immer vriendelijkeLe Mond, enke-
le dagen voordat hij met een verras-
sende tweede plaats achter Lech
Piasecki in de afsluitende tijdrit een
eerste teken gaf van zijn terugkeer
aan de top, toen veelbetekenend op.
In de Giro d'ltalia was Greg er al
van overtuigd, dat de tijd van pres-
teren niet lang meer op zich zou la-
ten wachten. Na een afwezigheid
van twee jaarkan zijn rentree in de
Tour de France in ieder geval nu
reeds als geslaagd beschouwd wor-
den.

„Van deze tijdrit had Le Mond een
halszaak gemaakt. Hij wilde abso-
luut bij de eerste vijfeindigen. Het

door I

én nieuwe geletruidrager. Het kan
verkeren, zei Bredero ooit. Een ge-
zegde, dat op Greg Le Mond zeker
van toepassing is. De herrijzenis
van de Tourwinnaar 1986 werd gis-
teren op Bretonse bodem een feit.
Alle zorgen van de voorbije twee
jaar waren in een klap vergeten.Vrijdag 7 juli 1989 "16

Boifavain clinch
met dopingsuppoost

was vanmorgen ook aan hem te
merken, dat hij een grote prestatie
zou gaan leveren. Hij was ontzet-
tend zenuwachtig. In het hotel bleef
hij heen en weer lopen. En zijn ka-
mer lag nog meer overhoop dan ge-
bruikelijk", vertelde'zijn al even ge-
lukkige (Belgische) lijfarts Yvan
van Mol.

RENNES - Davide Boifava was
na afloop van de tijdrit in Ren-
nes laaiend op de suppoost, die
de toegang tot de caravan van de
dopingcontrole in het oog moest
houden. Toen de ploegleider
van Carrera zijn onttroonde ren-
ner Da Silva naar de caravan
wilde begeleiden, werd hij met
harde hand door de suppoost te-
gengehouden.
„Wat een toestanden",
schreeuwde Boifava terwijl hij

#zijn legitimatiebewijs toonde.
„Ik ben ploegleider en heb het

Het was uiteraard niet verwonder-
lijk, dat Le Mond met zijn tijdritzege
en het veroveren van de geletrui blij
was als een kind. „Eigenlijk niet te
geloven", glunderde hij na de huldi-
ging, die zijdelings van het podium
werd gadegeslagen door zijn vroe-
gere leermeester Bernard Hinault,
met wie hij sinds zijn eindzege in de
Tour van 1986 op voet van oorlog
leeft. Terwijl oud-Tourdirecteur
Jacques Goddet en ex-renner Jean
Bobet de Amerikaan de hand druk-
ten, was opvallend dat Hinault daar-
toe geen aanstalten maakte.

" Een handjevol kersen op de
rustdag in deTour heeft de maag
van Geert-Jan Theunisse tijde-
lijk van streek gebracht. Vóór de
povere prestaties van vrijwel al
zijn renners in de tijdrit tussen
Dinard en Rennes vertelde Gis-
bers nog enthousiast over de
vlotte genezing van de gekneus-
de ribben in de borstkas van
Theunisse. „Dokter Sala is echt
een wonderdokter. Zijn genees-
wijze is zo modern en zo goed,
geweldig", zei Gisbers, die zich
afvroeg waarom niet alle gebles-
seerde voetballers van Neder-
land de deur van de dokter in
Eindhoven platlopen. „Die man
opereert niet eens meer. Hij
brengt een miniscuul apparaatje
in bijvoorbeeld de knie en doet
alles via het beeldscherm. Vaak
speelt zon voetballer vijf dagen
later al weer."

Kersen

f / tourclips l
recht om bij de dopingcontrole
van mijn coureurs aanwezig te
zijn. Hier in de Tour blijken ze
dat niet te weten. De Ronde van
Frankrijk is maar een klein
koersje!". Op het moment dat
het meningsverschil uit de hand
dreigde te lopen, greep een lid
van de Tourdirectie in. Boifava
kreeg uiteindelijk de toestem-
ming om het onderkomen van
de dopingcontroleurs te betre-
den.

sport kort
Commentaar van Rooks: „Het ging
anders best goed. Tot 30 kilometer
voor het einde. Daar kreeg ik een
klap, daarna kwam ik haast niet
meer vooruit". Het veranderlijke
weer, van warmte naar wind en re-
gen, was in zijn nadeel. „Ik houd
daar niet zo van. Bovendien kwam
deze tijdrit na een rustdag, die haal-
de me uit mijn ritme.'"

Twee verwachtingen werden be-
waarheid. De eerste was het ruime
verlies van de klimmers. Parra, Her-
rera, Millar en ook Hampsten (on-
danks zijn triathlon-stuur) verloren
vier minuten en meer tegen Fignon.
De andere was het aftreden van
Acacio da Silva. De Portugees was
tenslotte een lachende verliezer. „Ik
had niet anders verwacht", zei hij.
„Ik ben trots dat ik enkele dagen ge-
le-truidrager geweest ben. Daarmee
heb ik mijn vader laten zien dat een
mens ook zonder van 's morgens

Tot diep in de middag zag het er
naar uit datDelgado drietot vier mi-
nuten op alleconcurrenten zou inlo-
pen. De ler Roche verloor 3.03,
Hampsten 4.04, Parra 4.14 en echte
tijdrijders als Mottet en Yates res-
pectievelijk 3.19 en 2.43. In de slot-
fase kreeg zijn tijd een minder
rooskleurig reliëf. Fignon gaf maar
0.32 toe en LeMond dook er zelfs
0.24 onder terwijl de glooiende we-
genkletsnat waren. Delgado sprong
in het klassement ruim honderd
plaatsen naar voren en zijn opmars
lijkt nog niet ten einde.

Hekercompetitie nieuwe stijl

Fortuna Sittard
en Roda JC vrij
in eerste ronde

SITTARD - Fortuna Sittard en
Roda JC hoeven in de eerste ronde
van de bekercompetitie niet in actie
te komen. De KNVB heeft de opzet
namelijk veranderd. Om te voorko-
men dat de topclubs uit de eredivi-
sie elkaar reeds in de eerste ronde
ontmoeten besloot competitieleider
Jan Huijbregts de nummers een tot
en met tien van het afgelopen sei-
zoen vrij te stellen voor de eerste
ronde die in het weekeinde van 2 en
3 september wordt gespeeld. Dat
tiental bestaat uit PSV, Ajax, FC
Twente, Feyenoord, Roda JC, FC
Groningen, FC Den Bosch, Fortuna
Sittard, Volendam en Haarlem.
Deze clubs komen pas in actie in het
weekeinde van 9 en 10 december.
Via een tussenronde (4 oktober) is
het aantal clubs dan tot 32 terugge-
bracht.

Laurent Fignon kwam in Rennes in
ideale positie de gele trui te zijner
tijd van zijn ex-ploegmaat Le Mond
over te nemen: tweede, ruim voor
alle tegenstanders en twee sterke
helpers (Marie 3e, Simon 6e) in de
directe nabijheid. „De Tour ver-
loopt nog steeds ideaal voor mij", al-
dus een zeer ontspannen Fignon in
Rennes.
De voornaamste concurrent voor de
Parijzenaar is, net als een maand ge-
leden in deGiro d'ltalia, Erik Breu-
kink. De kopman van Peter Post
werd ingehaald door Le Mond, die
twee minuten na hem was gestart.
„In plaats van een morele klap bete-
kende dat een prikkel voor me",
vertelde de beste Nederlander. Zon-
der zich totaal leeg te rijden werd
Breukink zesde en schoof hij in het
klassement naar de vierde plaats.

# Pedro Delgado, windvoordeel en geen last van regen. Zijn te-
rugkeer aan de top was desondanks verbazingwekkend.

" Greg Le Mond: ,_Bij eerste vijf in eindstand zou geweldig zijn."

Fignon en Delgado doen goede zaken

Breukink in opmars
Met de Mexicaan Alcala en de ler
Kelly in de gelederen werd PDM
veruit de sterkste ploeg in de Tour
geacht. Vorig jaar wonnen de cou-
reurs van Jan Gisbers met over-
macht de gele petten. De tijdrit op
de volle Bretonse wegen werd een
afgang: Alcala 25e, Muller 30e, Kelly
31e, Rooks (nog na Van Orsouw,
57e) 60e, Theunisse 63e. Allen lever-
den meer dan vier minuten in op
Fignon, de twee kopmannen zelfs
zeven.

TOURDCFRRnCE

RENNES - De
73 kilometer
lange tijdrit
tussen Dinard
en Rennes le-
verde meer op
dan de terug-
keer aan de
top van Greg

Le Mond. Er was ook het collectieve
falen van de zo sterk geachte PDM-
ploeg, maar er was tevens de for-
tuinlijke wederopstanding van ex-
favoriet Pedro Delgado, de voor-
zichtige opmars van Erik Breukink
in de algemenerangschikking en de
vaststelling dat Laurent Fignon een
grote stap heeft gedaan naar zijn
derdeTourzege.

vroeg tot 's avonds laat een schop in
de handen te hebben de kost kan
verdienen."

De groten hebben hun volgende
rendez-vous maandag op de Aubis-
que.

Happy
„Ik ben ontzettend happy", maakte
Le Mond van zijn hart geen moord-
kuil. „Ik heb twee ellendige jaren
achter de rug. Een polsbreuk, het
bekende jachtongeval, een blinde-
darmoperatie en een voetoperatie.
Ik heb sinds mijn Tourzege in 1986
een lange lijdensweg af moeten leg-
gen om de gele trui weer te herove-
ren. Ik denk, dat er niet een atleet in
de wereld bestaat, die zoveel als ik
heeft meegemaakt in twee jaar tijd.
Het heeft me ongelooflijk veel
zweet, bloed en tranen gekost. Maar
ik wist, dat ik ooit weer zou terugko-
men. Deze overwinning in de tijdrit
en de verovering van de geletrui be-

mijn vorige ploeg, PDM. De leiders
van die formatie verweten me, dat
ik niet voor mijn vak zou leven. Ze
beschouwden me niet meer als een
wielrenner; wel als een zakenman
die te veel hamburgers at. Ik heb nu
bewezen, dat ook de mensen van
PDM zich schromelijk vergist heb-
ben."

zorgen me even veel vreugde als
mijn eindzege drie jaar geleden."

plots als eenkanshebber op deelj
zege beschouw. Neen, ik moet
list blijven."
„Ik vrees de strijd tegen topfa^
ten als Delgado, Fignon en H^,
sten nog niet aan te kunnen. Dy
start van deTour wilde ik al tekj
voor een plaats bij de top V#lt\\Nu zit er wellicht een klassering
de beste vijf in. Aan de ToU^,
denken, zou te gek zijn. Ik wee*
wat ik er in de Pyreneeën en
van terecht zal brengen. Sinds
overwinning in de Ronde j
Frankrijk heb ik geen col mee',
zien, want de bergen in de Gii"0.
niet te vergelijken met het ho°*\bergte in de Tour. Ik vrees
meest mijn herstelproces. Hoe %
recuperen na een zware bergop
pc? Maar ja, men kan nooit V
hoe een wiel draait..."

Op het moment, dat hij deze uit-
spraken deed, stak hij zijn leedver-
maak met de critici niet onder stoe-
len of banken. „Niemand kan zich
voorstellen wat ik ervoor heb moe-
ten doen om deze prestatie te kun-
nen leveren. Ik zou nu wel eens de
gezichten willen zien van alle
ploegleiders en renners, die me de
vorige twee jaar hebben uitgela-
chen. Des te fijner is het om op deze
manier te laten zien, dat ze me te
vroeg hebben afgeschreven."
De kersverse aanvoerder van het
Tourklassement nam in het schil-
derachtige Rennes geen blad voor
de mond. „Ja, dat geldt ook voor

Binnenpretjes
Ondanks het prijsgeven van zijn
binnenpretjes, bleefGreg Le Mond
met beidevoeten op de grond staan.
„Ik weet zeker, dat ik ooit beter en
sterker zal fietsen dan in mijn top-
jaar 1986. Ik ben in ieder geval op
weg terug naar het hoogste niveau.
Maar het wil niet zeggen, dat ik me

Meijer naal
FC Antwer

" FRANKFURT - Kickers Offen-
bach is zijn licentiekwijt en moet te-
rug naar deamateurs. De club uit de
tweede Bundesliga kon het garan-
tiebedrag van 800.000 mark niet op
tafel brengen. De plaats van Offen-
bach in de tweede divisie wordt in-
genomen door Bayreuth, die als zes-
tiende eindigde en degradeerde.

" HAARLEM - Taiwan heeft Ne-
derland donderdag de tweede ne-
derlaag toegebracht in de vijfde edi-
tie van de Haarlemse softbalweek.
Zeven innings hield het Nederland-
se team de stand op 0-0. In de acht-
ste sloegen de Taiwanezen toe met
vijf punten. Eerder op de dag had
Nederland met 7-1 van TWA gewon-
nen. De stand: 1. Italië 8-12; 2. Ne-
derland en Taiwan 7-10; 4. TWA en
St. Louis Express 7-2.

Noordwijk niet van een goede score
kunnen weerhouden. Het kwartet
beroepsspelers, Saxton, Woof,
Borst en Hom, had voor de achttien
holes 71 slagen nodig, een minder
dan par. Beste amateur na de eerste
dag is Vegter die drie slagen meer
nodig had voor de eerste ronde.

" BILTHOVEN - In het Bilthoven-
tennistoernooi boekte Caroline
Houben uit Beek een zege. Zij ver-
sloeg de Apeldoornse Manouska
van Dijk met 6-1; 6-0. Vandaag ont-
moet zij Ceda de Vries. Voor Jolan-
da Schreurs uit St.Odiliënberg was
na drie sets het toernooi voorbij. Zij
verloor van de Haagse Eva Hasling-
huis met 6-1; 2-6; 6-3.
De twee Limbuigers in het Groe-
nendaaltoernooi (Tiel) hebben in de
eerste ronde een nederlaag geleden.
Stephan Ehritt verloor met twee-
maal 6-4 van Remco Heethuis. Voor
Hugo Janssen was met 6-4; 6-1 Jan
Eijsvogel te sterk." DEVENTER - Op 72-jarige leef-

tijd keert Wim Beltman terug in het
betaalde voetbal. De oud-manager
van FC Gooiland, Go Ahead Eagles
en Vitesse gaat als manager op part-
time basis aan de slag bij Go Ahead
Eagles. Tevens gaat hij daar de
jeugd begeleiden.

Van onze sportredactie .
SITTARD - Eric Meijer spee'^
komende twee seizoenen
FC Antwerp. De negentienjar $
spits, die bij diverse clubs in j«
belangstelling stond, kwam *j
teren tot overeenstemming <p
Antwerp-voorzitter Wauters J
gen het eind van afgelopen '<ji
zoen werd duidelijk dat
Meerssenaar niet tot een j

koord zou komen met Fof4
Sittard.
Vraag en aanbod lagen z j
uitelkaar dat Meijer reeds in J
vroeg stadium te kennen■ h
overschrijving naar de ama'^te zullen aanvragen. Vooral $
uit het buitenland bestondl $
veel belangstelling voor de *J
valler. Darmstadt, Alem^J
Aken, Lokeren en FC Ant^y
waren in de markt. FC Arrt* f
was voor Meijer sportie' *grootste uitdaging en de * ’vaardigste club in de onder'
delingen.

ui"!De onderhandeling, die JoS 1a
dangafgelopenweek voerde 1
MVV, zijn zonder resultaat "■’bleven. Gisteren gaf de " ._é
trichtse eredivisionist te ke!|!jj
af te zien van een even* J
transfer. Fortuna-manager J I
Opgenoord verwacht binne^fzienbare tijd overeenstemll^te bereiken met Mordang
een contractverlenging. e_,n
overigens met de Fortunj^
van een handtekening he
voorzien. J

Hockeywinst
Nieuwzeeland" KOEALA LOEMPOER - Eline

Coene en Rob Stalenhoefzijn in de
derde ronde van de strijd om de
open Maleisische badmintonstrijd
uitgeschakeld. Monique Hoogland
verloor al in de tweede ronde. Uit-
slag vrouwenenkelspel: Huang
Ving(China) - Coene (Ned) 12-11,12-
-10. Mannenenkelspel, derde ronde:
Foo Kok Keong (Maleisië) - Stalen-
hoef (Ned) 15-9, 15-5.

MADISON - Op de tweede dag van
de strijd om de Intercontinental
Cup hockey in Madison (VS), waar
ook de Nederlandseherenploeg aan
deelneemt, heeft Nieuwzeeland met
2-0 van Polen gewonnen. In de eer-
ste helft werd niet gescoord. India
won met 4-1 van Frankrijk na een
ruststand van 2-0. De duels tellen
voor groep B. In Madison zijn vijf
plaatsen te vergeven voor de strijd
om de wereldbeker, volgend jaar in
Lahore. De Nederlandse ploeg, die
eergisteren met 3-0 van lerland
won, had een rustdag.

" NOORDWIJK - De hoge tempe-
ratuur en windstoten hebben vier
deelnemers aan de strijd om de Ne-
derlandse golftitelvoor amateurs en
professionals op de baan van

De herrijzenis van Le Mond
'Men kan nooit weten hoe een wiel draait'



Veel rust hebben zij overigens de
voorafgaande dagen niet gekend
want speciaalom de drie dagen ver-
schil niet in ledigheid door te bren-
gen heeft men voor de dames een
groot parentoernooi georganiseerd
waaraan 72 paren deelnamen. Het
was verheugend te zien dat de drie
Nederlandse paren, Arnolds-
Vriend, Van de Pas-Schippers en
Bakker-Gielkens alle drie voor defi-
nale kwalificeerdem, waarin Van de
Pas-Schippers de fraaie vierde
plaats behaalden. Weliswaar geen
medaille, maar toch goed voor een
weekje Italië.

32-jarige Navratilova viel tegen
Zweedse outsider Catarina

Pqvist al bijna aan een zenuw-in-
wig ten prooi. Vlinders in de

buik; een gevoelalsof zij geen adem
meer kon krijgen. De scheidsrech-
ter zag het en gunde haar bij de wis-
sels een paar seconden extra rust.

Martina Navratilova krijgt een kick
van dat soort recordpogingen en
men moet niet vreemd opkijken als
ze alsnog alle muizenissen van zich
afschudt en er zaterdag ineens een
vastberaden speelster op de baan
staat. Een vergelijking met de finale
van vorig jaar,diezij in driesets ver-
loor, heeft volgens Navratilova geen
zin.
„Toen was ik zo stijf, dat ik nauwe-
lijks uit mijn stoel kon komen.
ledereen zei: wat ben je traag, maar
ik was geblesseerd. Ik heb er over
gezwegen, omdat ik niets van Stef-
fi's overwinning wilde afdoen. Die
was echt verdiend. Nu ben ik in elk
geval fit."
Navratilova voorziet een geweldige
finale. „Dit is waarvoor je leeft, ver-
gelijk het maar met een finale van
het wereldkampioenschap voet-
bal."

Kiek

Uiteindelijk krabbelde ze via een
met geluk gewonnen tiebreak als-
nog overeind en kwalificeerde zich
met 7-6 (7-5), 6-2 voor de finale, die
zij voor de negende keer hoopt te
winnen.

dammen" Einde van een tijdperk. Chris Evert neemt afscheid van het
publiek op Wimbledon.

[">e etappe, individuele tijdrit Di-
*a-Rennes, 73 km: 1.Le Mond 1.38.12fm. snelheid: 44,602km/uur); 2. Delga-
\ °P 24 sec; 3. Fignon 0.56; 4. MariePj 5. Yates 2.06; 6. Breukink 2.16; 7.
?arreta 2.20; 8. Bauer 2.50; 9. Bugno
Z' 10- Pascal Simon 3.19; 11. Roche
f 2. 12. Indurain 3.32; 13. Skibby 3.36;
'Mottet 3.43; 15. Wechselberger 3.47;
l Wilson 3.57; 17. Kuum 4.01; 18.?^psten 4.28; 19. Murguialday 4.28;
h
Umargo4.32; 21. Parra 4.38; 22. Mar-

4.43; 23. Stevenhaagen 4.53;
"Mare Madiot 5.01; 25. Alcala 5.03; 26.
""Xnermann 5.04; 27. Haex 5.07; 28.
Y°t 5.08;29. Rué 5.08; 30. Muller5.08;.Kelly 5.21; 36. Van Aert 5.33; 37. An-*son 5.34; 41. Hanegraaf 5.50; 44. Cri-

6.00; 49. Da Silva 6.30; 57. Van>w 7.13; 60. Rooks 7.17; 63. Theu-ge 7.26; 67. Tolhoek 7.34; 72. JakobsJfj 75. Nijboer 7.53; 84. Pieters 8.09; 98.
J^s 8.41; 103. Beuker 8.54; 105. Schu-j,B-55; 108. Herrera 9.06; 111. Manders
,ft 123. Van der Poel 9.46; 125. Solle-? 9.58; 130. Nijdam 10.07; 137. Sic-

10.27; 140. Maassen 10.36; 145. De> 10.42; 148. Draaijer 10.51; 157.
fmerts 11.35; 158. Kleinsman 11.38;
f' Lubberding 12.49; 179. Van Poppel
,'ÏS, 180. Hermans 13.06; 188. Talen
.^; 191.VanVliet 15.42; 193.en laatstePatta 16.26.

17.56; 149. Nijboer Paternia) 18.11; 150.
Luguin (Reynolds) 18.20; 151. Pierce (7-
Eleven) 18.26; 152.Lavenu (Fagor) 18.27;
153.Robeet (DOMEX) 18.31; 154. Perini
(Carrera) 18.45; 155. Wampers (Panaso-
nic) 18.49; 156. Vona (Chateau d'Ax)
18.51; 157. Goessens (DOMEX) 18.53;
158. Antequera (8.H.) 19.04; 159. Jusda-
do (8.H.) 19.16; 160. Hermans (Paternia)
19.47; 161. Bontempi (Carrera) 19.55;
162. Segers (Superconfex) 20.00; 163.
Parra (Kelme) 20.14; 164. De Vos (Hita-
chi) 20.42; 165. Rondon (Reynolds)
20.42; 166. Passera (Chateau d'Ax) 20.48;
167. Nevens (Histor) 20.49; 168. Pavlic
(Carrera) 21.21; 169. Imboden (Système
U) 21.21; 170. Palacio (Reynolds) 21.28;
171. Knickman (7-Eleven) 21.53; 172. Ca-
brera (Café de Colombia) 21.56; 173.Der-
nies (DOMEX) 22.28; 174. Lubberding
(Panasonic) 22.30; 175. Cerin (Carrera)
22.50; 176.Roncancio (Kelme) 23.06; 177.
Siemons (TVM) 23.07; 178.Tebaldi (Cha-
teau d'Ax) 23.20; 179.Badolato (Chateau
d'Ax) 23.57; 180. Scirea (Café de Colom-
bia) 24.14; 181. Vanotti (Chateau d'Ax)
24.28; 182. Maechler (Carrera) 25.21; 183.
Veggerby (7-Eleven) 25.50; 184. Magna-
go (Carrera) 25.58; 185.Ramirez (Café de
Colombia) 27.31; 186. Kimmage (Fagor)
27.44; 187.Jouran (RMO) 27.46; 188. Van
Vooren (ADR) 27.50; 189. Martinez-Oli-
ver (Kelme) 28.01; 190. Talen (Panaso-
nic) 29.27; 191. Zanatta (Chateau d'Ax)
34.34; 192. Hernandez (Kelme) 37.51;
193. en laatste Gianetti (Helvetia) 42.35.

ploegenklassement
Dagploegenklassement: 1. Système U
5.00.42; 2.Reynolds op 3.41; 3. ADR 4.22;
4. Paternia 5.32; 5. Helvetia 5.34; 8. TVM
8.54, 9. PDM 8.54; 15. Panasonic 12.54;
18. SuperConfex 14.31.

Algemeen ploegenklassement: 1. Sys-
tème U 56.57.55; 2. ADR op 8.11; 3. Se-
ven Eleven 9.41; 4. Helvetia 11.38; 5.
PDM 11.51; 6. TVM 13.26; 7. Panasonic
15.51; 12. SuperConfex 17.09.

puntenklassement
1.Lilholt 74 p; 2. Kelly 69 p;3. Skibby 63
p; 4. Da Silva 55 p; 5. Anderson 46 p; 10.
Nijdam 35 p.

bergklassement
1.Claveyrolat 24 p; 2. Le Clerc 16 p;3. Da
Silva 12 p; 4. Kelly, Poisson, Lilholt en
Theunisse, allen 7 p.

tussensprints
1. Talen 34 p; 2. Lilholt 26 p; 3. Zanatta
16 p; 4. Schurer 12 p; 5. Da Silva 8 p.

van start tot finish
In Dinard startten 193 renners voor de
individuele tijdrit over 73 kilometernaar Rennes. Bij de start van de eerste
renner om 09.00uur was het bijna wind-
stil, warm en zonnig. Na het middaguur
stak de wind op, trok de hemel dicht en
viel er regen. Bij het einde was het weerdroog. Delgado was in ochtenduren ver-
uit de snelste in 1.38.36. In de middag
beten de meeste kopstukken, onder
slechtere omstandigheden, zich stuk op
de richttijd, behalve Greg Le Mond. De
Amerikaan verbeterde Delgado's tijd
met 24 seconden. Hij nam tevens de gele
trui over van de Portugees Da Silva.
Breukink, zesde, was beste Nederlan-
der.

vandaag
Om kwart over negen start het peloton
in Rennes voor een rit over 259kilome-
ter naar Futuroscope in de buurt van
Poitiers. Een vlakke rit met vhf tussen-
sprints. De eerste hiervan na 31'/i> km in
Retiers; de laatste na 241'Akm in Eta-
bles.

tussen de laatste tien van Nederland te
zitten. Hier een fragment uit zijn hal-
vefinale-optreden. Zie het diagram.

Bijna honderd
combinaties

op Schaesberg

zij vier matchpunten ongebruikt
had gelaten. De vorige ontmoeting
in een Grandslamtoernooi - ander-
halfjaar geleden in Australië - had
Navratilova met 6-3, 6-2 gewonnen.
Niets aan dehand dus. Desondanks
bibberde de voormalige Tsjechi-
sche' in haar honderdste Wimbledo-
noptreden alsof het haar debuut be-
trof. Ze was zo in de war, dat ze con-
stant in de richting van Lindqvists
backhand hamerde, daarmee het
onheil over zichzelf afroepend.
Want de topspinbackhand is zowat
de enige slag, die de nummer 25 van
de wereldranglijst werkelijk goed
beheerst. Het werd 5-5, 6-6 , waarna
de tiebreak toevallig goed uitpakte.
Het duurde daarna nog vier games
eer Navratilova zichzelf hervonden
had. Toen ging het dan ook snel; in
een rush van 2-2 naar 6-2.

De uitslagen:
Dames enkelspel, halve finales: Steffi Graf- Chris Evert 6-2, 6-1; Martina Navratilova -
Catarina Lindqvist 7-6 (7-5), 6-2. Dames
dubbelspel, kwartfinales: Savsjenko/Zve-
reva - Adams/Garrison 6-3, 7-6 (7-5). Heren
dubbelspel: derde ronde: Doohan/Warder -
Hlasek/John McEnroe 3-6, 6-4, 4-6, 2-4 opga-
ve McEnroe. Kwartfinales: Flach/Seguso -Aldrich/Visser 6 7, (5-7), 6-3, 6-2, 7-5; Leach-
/Pugh - Cahill/Kratzmann 3-6, 7-5, 4-6, 6-1,
6-3; Frana/Lavalle - Doohan/Warder 7-6 (7-
-0), 7-6 (7-0), 3-6, 6-3; Fitzgerald/Jarryd - Van
Emburgh/Youl 7-6 (7-5), 6-4, 6-4. Gemengd
dubbelspel, derderonde: Mary JoeFernan-
dez/Wheaton - Bollegraf/Nijssen 6-4,2-6, 6-2;
Byrne/Kratzmann - Garrison/Stewart 6-2,
6-4; Phelps/Broad - Faull/Stoltenberg 7-6(7-
-2), 6-4.

De 26-jarige Catarina Lindqvist was
geen speelster, die Navratilova veel
angst had behoevenin te boezemen.
De Zweedse had de elf ontmoetin-
gen alle verloren; ook die van drie
jaar geleden in West-Duitsland, toen

Toch legde ze met die taktiek een
onverwachte zwakte in Grafs spel
bloot. Als de Westduitse enkele ma-
len diep naar de grond was gegaan
voor de backhandslice en vervol-
gens omhoog kwam voor de afma-
kende forehandklap sloeg zij de bal
vaak uit. Mede daardoor vergde het
gevecht bijna een uur en tien minu-
ten. Volgens de Graf-standaard is
dat rijkelijk veel.

Geen angst

„Steffi is zo ongelooflijk snel dat er
niet tegen te spelen valt", verzucht-
te Evert. Zelf raakte Evert er danig
van buiten adem. „Soms dacht ik.
Was ik maar tien jaar jonger. Nu
kwam ik zo nu en dan een stap te
kort."

De partij tussen Steffi Graf en Chris
Evert was er een van lange slagen-
wisselingenen veel spreiding, waar-
van de uitslag eigenlijk al van tevo-
ren vast stond.

„Bij de mannen zet ik mijn geld op
Boris Becker, als hij bij devrouwen
wat wil winnen, kan hij het best op
mij gokken."

Voor Steffi Graf is het winnen van
Grandslamtitels zon dagelijkswerk
geworden, dat ze er weinig woorden
aan vuil maakt.

Wielerdrukte
in Limburg

SCHAESBERG - Het programma op
de draf- en renbaan Schaesberg voor
vanavond (aanvang 19.00 uur) mag ge-
zien worden. Voor de tien koersen,
alle draverijen, zijn bijna 100 combina-
ties ingeschreven.
LD tips:
Pasman Schildersbedrijf-prijs (2100 me-
ter, 8 paarden): 1. Cees Victrix; 2. Charita-
ble; 3. Bermuda S. Maastricht-prijs (2100
meter, 11 paarden): 1. Danker Ludwig; 2.
Dean Boszorg; 3. Dave. Schavemaker
Transport BV-prijs (2100 meter, 7 paar-
den): 1. Zorgo; 2. Cunerus Hanover; 3. De-
reddertranss R. Hoefnagels Groente en
Fruit-prijs (1609 meter, 10 paarden): 1.
Baba T; 2. Cora de Bloomerd; 3. Zanca.
Landgraaf-prijs (2600 meter, 10 paarden,
W5-1): 1. Celine Pnncess; 2. Babesia R.; 3.
Zanny Oranje. Heerlen-prijs (2100 meter,
12 paarden, W5-2, kwartet): 1. Belmondo
O.; 2. CleopatraDutch; 3. Bep de Bloomerd;
4. Casimir Durbin. Big Bell Scheveningen-
prijs (1609 meter, 7 paarden, W5-3): 1. Bian-
ca Oostland; 2. Zwaluw R.; 3. Voila Cartou-
che. Stal Billy Boy-prijs, MAC 80 jaar, IV-
prijs (2100 meter, 10paarden,YVS-I): 1.Am-
bar; 2. Boris Buitenzorg; 3. Barbera N. Gro-
te Prijs van Limburg (2100-2120 meter, 11
paarden, W5-5,kwartet): 1. Zamzam Fortu-
na; 2. Zmanza Princess; 3. Bekila Ludwig; 4.
Zozo Nevele. Kerkrade-prijs (1609 meter, 9
paarden): 1. Duke's Diamond; 2. Darby
Star; 3. Henri Buitenzorg.

bridge

Jos Livestro (Amersfoort)-Joost de
Heer. Partij: 28. 37-31 (!) 21-26. Een
ernstige fout, ook op dit niveau. 29. 40-
-35 26x37. 30. 47-41! 37x46 31. 28-23
46x30 32. 34x5. Meestal haalt Joost dit
soort trucjes juist zelf uit; om de te-
leurstelling te verwerken speelt hij
nog maar even door. 32. .. 17-21 33. 5-37
21-26 34. 38-32 11-16 35. 37-48. Zwart
gaat kansloos verliezen, de witte dam
posteert zich achter de eigen linies om
de beslissende slag voor te bereiden.
35. .. 4-9 36. 32-28 22-27 37. 43-38 2-8.
En nu is het definitief gedaan, na 38.
29-23 18x29 39. 33x24 met de dreiging
28-22, 24-19 en 36-31 had zwart ver-
moedelijk opgegeven(39. .. 9-14 40. 48-
-43!), maar de witspeler wordt slachtof-
fer van het luxeverschijnsel waar je in
gewonnen posities altijd voor moet
oppassen , je denkt dat het zaakje be-
keken is en sukkelt een beetje weg. 38.
28-22? 18-23. Je schrikt wakker en het
is te laat, 39. 29x18 16-21 40. 22x31
26x37 41. 48x17 of 48x12 (8x17) enz. 41... 13x11. Zeer plotseling zijn de posi-
ties weer helemaal in evenwicht, vijf-
tien zetten later werd de partij remise.
Te bedenken dat Jos Livestro later
een mogelijke finaleplaats op eéri punt
na langs zijn neus zag gaan.
In de halve finales kwam het beroem-
de 'zetje van Raman' twee keer voor,
in de partij De Koning-Van Ommeren
en in Thoen-Hilberink. Kent u dat
zetje? Na de openingszetten 1. 31-27
19-23 2. 33-28 17-21 3. 28x19 14x23 4. 39-
-33 10-14 5. 33-28 14-19 6. 44-39 21-26 7.
34-30 (eigenlijk niet zon goede zet,
want nu kan 7... 26-31 8. 37x26 18-22 9
27x29 19-24 10. 30x19 13x44 11. 50x39
16-21 12. 26x17 11x44) 7. .. 5-10? kan
wit naar dam combineren. Hoe? Ant-
woord in devolgende rubriek.

Op de deelnemerslijst van het jeugd-
kampioenschap van Nederland, dat
afgelopen woensdag in Westerhaar is
begonnen,staat de naam van éénLim-
burgse junior: Joost de Heer. Vorig
jaar werd de 16-jarige speler van dam-
club De Vaste Zet uit zijn woonplaats
Geleen tot veler verrassing kampioen
van Nederland bij de aspiranten. In
diecategorie mocht hij dit jaar door
zijn leeftijd de titel niet meer verdedi-
gen, maar als, compensatie daarvoor
kon hij wel direct in de halve finales
van de junioren aantreden. Als enige
van drie deelnemende Limburgers
(Patrick Carli en Bas Schreurs haal-
den het niet) rolde hij daar doorheen.
Dat was onieuw verrassend, maar ge-
zien zijn vertoonde spel eigenlijk ook
wel wat fortuinlijk. Tot de favorieten
van de jeugdspelers die nu in Wester-
haar om de landstitel spelen, moet
Joost dan ook niet grekend worden,
kanshebbers zijn eerder titelhouder
Marco Wiering uit Schagen, Fred de
Koning uit Wateringen en de twee-
lingbroers Carlo en Hessel van de
Hurk uit Wamel. Maar de Limburgse
deelnemer mag zeker al tevreden zijn

Thoolen tweede

Zondagmiddag staat Schinveld in
het teken van het cyclisme. Het
plaatselijke wielercomité, in samen-
werking met TWC Noord-Limburg,
presenteert het navolgende pro-
gramma: 13.00 uur nieuwelingen 37
km; 14.00 uur junioren68 km; 16.00
uur amateurs 90km. Zowel in Heyt-
huysen als in Schinveld zijn bijna
alle bekende Limburgse amateurs
van de partij.
Voor licentiehoudersvan de Neder-
landse Wielren Bond NWB vinden
zondag de kampioenschappen
plaats. Zij worden gehouden in
Beegden op een parcours van ruim
anderhalve kilometer. Achtereen-
volgens komen vanaf 12.00 uur in
actie: adspiranten, veteranen, vete-
ranen/liefhebbers en tenslotte om-
streeks drie uur ruim tachtig ama-
teurs, die 85 km voor de wielen krij-
gen.

HEERLEN - Op de Limburgse we-
gen vinden in het weekeinde diver-
se wielerkoersen plaats. Morgen, za-
terdag, staat onder auspiciën van de
KNWU de Ronde van Heythuysen
op het programma. De organisatie is
in handen van wielerclub Midden-
Limburg. Om vijf uur is een junio-
renkoers over 60 km. Daarna (18.45
uur) moeten de amateurs 90 km af-
leggen.

radio en tv
Televisie: Nederland 3; 14.00-18.20
rechtstreeks verslag slotfase zesde etap-
pe; 19.00-19.52 Samenvatting. BRT 2:
15.30-17.00 slotfase zesde etappe. Sky:
20.00-21.00 Samenvatting zesde etappe.
BRT 1: 22.25-22.50 Samenvatting en na-
beschouwing.
Radio: Radio I: 14.06-17.06Flitsen inclu-
sief slotfase zesde etappe.

uitvallers
f' gestart wegens ziekte: Lauritzen
?ven Eleven) en Cardenas (Café deJ|°nibia).

algemeenklassement
|7e Mond (ADR) 18.58.17; 2. Fignon
|,y.stme U) op 5 sec; 3. Marie (Systrhe U)
j^'4. Breukink (Panasonic) 1.51; Yates
J'even) 2.18; P. Simon (Systrhe U)
S| 7. Da Silva (Carrera) 3.02; 8. Skibby
VM) 3.24; 9. Bauer (Helvetia) 3.47; 10.
~'tet (RMO) 4.09; 11. Kuum (ADR)
P; 12. Alcala (PDM) 4.27; 13. Rue
«trhe U) 4.40; 14. Hampsten (7-Ele-
?>> 4.44; 15. Bugno (Chateau d'Ax)
?J; 16. Wilson (Helvetia) 5.03; 17. Ro-
f (Fagor) 5.10; 18. Muller (PDM) 5.11;
.Ulholt (Histor) 5.17; 20. Kelly (PDM)
£" 21. Lejaretta (Paternia) 5.38; 22.
iffel (7-Eleven) 6.01; 23. Andersonl/M) 6.15; 24. M. Madiot (Toshiba) 6.27;, Zimmermann (Carrera) 6.37; 26.
*ave (BH) 6.40; 27. Van Hooydonck

CfPerconfex) 6.53; 28. Delgado (Rey-
EPs) 6.53; 29. Cornillet (Z-Peugeot)
K?; 30. Musseeuw (ADR) 6.57; 31. J. Si-
'> (Z-Peugeot) 6.59; 32. Colotti (RMO)
i V 33. Wechselberger (Paternia) 7.20;l,.,van Aert (Hitachi) 7.22; 35. Haex (Hi-
|J?J> 7.23; 36. Rooks (PDM) 7.30; 37. In-E*«n (Reynolds) 7.35; 38. Criquielion
Ji^chi) 7.36; 39. Theunisse (PDM) 7.37;

ilioek (Superconfex) 7.37; 41. Dv-
i?(DOMEX) 7.38; 42. Nulens (Panaso-
f' 7-54;43. Barteau (Systrhe U) 7.58; 44.
f|S!*c (Z-Peugeot) 8.01; 45. Zadrobileklieven) 8.05; 46. Bezault (Toshiba)
V' 47. Gayant (Toshiba) 6.06; 48. Cha-
Vipagor) 8.10; 49. Parra (Kelme) 8.21;
fc^illar (Z-Peugeot) 8.21; 51. Lavainne
fStlrie U) 8.30; 52. Cubino (BH) 8.44;
ijAihlberg (7-Eleven) 8.53; 54. Hoste
fH) 9.01; 55. Caritoux (RMO) 9.02; 56.
i£. (Systrhe U) 9.03; 57. Rüttimann
J:!vetia) 9.15; 58. Vanderaerden (Pana-
lJc) 9.17; 59. Roosen (Histor) 9.20; 60.
v*rs (TVM) 9.20; 61. Dhaenens (PDM)
$62. Pelier (BH) 9.28; 63. Van Holen, «$) 9.31; 64. Peeters (Paternia) 9.32;
.Garde (Systrhe U) 9.38; 66. Forest

9.43; 67. Sorensen (Histor) 9.51;t v°lpi (Chateau d'Ax) 9.56; 69. Kap-
E/Toshiba) 10.00; 70. Gorospe (Rey-
K" 1») 10.08; 71. Pino (BH) 10.10; 72.Pyatier (BH) 10.19; 73. Van Slycke
ICjor) 10.21; 74. Bomans (DOMEX)
■**; 75. Nijdam (Superconfex) 10.33;■L Vandenbrande (TVM) 10.42; 77.K*Pucci (Carrera) 10.42; 78. Maassenijfterconfex) 10.44; 79. Philipot (Toshi-
VlO-48; 80. Hanegraaf (TVM) 10.56;81.

2» (DOMEX) 10.57; 82. Boyer (Z-Peu-
-7 11.03; 83. Manders (Helvetia) 11.12;
.«lurguialday (BH) 11.19; 85. Arnaud
ïlolds) 1124; 86. Pineau (RMO)

87. Poels (Superconfex) 11.30; 88.J'enhagen (Helvetia) 11.32; 89. Lou-? (Z-Peugeot) 11.35; 90. Rossignoli
W 11.39; 91. Frison (Histor) 11.51;peeters (Histor) 11.51; 93. Solleveld
l^rconfex) 11.55; 94. Richard (Café
■>°lombia) n.55; 95. De Wilde (His-

-11.56; 96. Fuerte (8.H.) 12.08; 97.
??on (Toshiba) 12.18; 98. De Wolf(Hi-
2{> 12.19; 99. Claveyrolat (RMO)
%" 100. Herrera (Café de Colombia)
£*'> 101. Martens (ASR) 12.33; 102. Ja-.s (Superconfex) 12.34; 103. Biondi
X°f) 12.41; 104. Hodge (Paternia)
ft 105. Casado (Z-Peugeot) 12.46;

(Helvetia) 12.48; 107. Sche-
13.05; 108.Ackermann (DO-

|Q 13.11; 109. Earley (PDM) 13.14;
(:petry (Histor) 13.20; 111. Camargo„e de Colombia) 13.28; 112. Van der
V.(DOMEX) 13.29; 113. Sergeant (Hi-
jï' 13.35; 114. Planckaert (ADR)
j?: 115. Mugica (Paternia) 13.39; 116.

J? (Superconfex) 13.42; 117. Vilamajo
d>e) 13.50; 118. Cadena (Café de Co-
,7a) 13.54; 119. Y. Madiot (Toshiba)
J< 120. Jacobs (Hitachi) 14.27; 121.
Jfanza (Chateau d'Ax) 14.41; 122. Le
■J (Paternia) 14.49; 123. Van Poppel
n'asonic) 14.56; 124. Carlsen (Fagor)

K?'< 125. Beuker (Paternia) 15.05; 126.
„t^fd (Helvetia) 15.06; 127. Lieckens

£chi) 15.26; 128. Pedersen (RMO)
jj' 129. Lemarchand (Z-Peugeot)
1*:l 130. Kvalsvoll (Z-Peugeot) 15.44;
(„Sanders (RMO) 15.49; 132. Lam-

«^ (ADR) 15.54; 133. Roux (Toshiba)
Z' 134. Mauri (Reynolds) 16.02; 135.
Vj?h (Kelme) 16.11; 136. Schurer
$> 16.20; 137. De Rooy (Panasonic)
O 138. Kleinsman (TVM) 16.40; 139.üg?°te (RMO) 16.40; 140. Rodriguez-
£°(Reynolds) 16.44; 141.Leleu (Tos-
J 16.44; 142. I^eclercq (Helvetia)
(O 143. Draaijer (PDM) 17.02; 144.
C^s (Hitachi) 17.12; 145. Van Or-

JkZ(PDM) 17.15; 146. Wegmüller (DO-

"^' 17.33; 147. Van Vliet (Panasonic)
i > 148. Worre (Café de Colombia)

" In de door de Belg Alain George
gewonnen amateurkoers van Man-
nehan legde Berrie Thoolen uit Sle-
k/Echt beslag op de tweede plaats.
Noël v.d.Leij uit Mechelen werd
derde. Er waremdrieënzestig deel-
nemers.
De uitslag: 1. George 112 km in 2.41.00; 2.
Thoolen; 3. Van der Leij; 7. Ben Fey; 10.
Speetjens; 11.R. Smeets; 13. May; 17. Rade-
makers; 18. M. Peters; 19. Knarren; 21. Jo
Meyers.

" Profkoers Melle (België): 1. Sprangers
170km in 3.53.00; 2. Heirweg; 3. Ferdi Die-
rickx; 4. Van Steenwinkel; 5. Gansler; 11.
Van den Akker.

" Ronde van Rheinland-Pfalz voor ama-
teurs (17 ploegen 102 deelnemers): Tweede
etappe, Ludwigshafen-Landau 102 km: 1.
Sypytkowski (Polen) 2.17.06; 2. Lehnert
(Dld) 0.16; 3. Planike (Sov); 6. Kokkelkoren;
10. Van de Vin; 19. Den Bakker; 30. Bouw-
mans; 65. H.Jansen op 2.57; 85. Theus 7.57.
Ploegentijdrit: 1. DDR 26 km in 31.54,5; 2.
Polen op 0.09; 3. West-Duitsland 0.14;4. Ne-
derland 0.52. Algemeen klassement: 1. Ste-
nersen (Noor) 5.35.22; 2. Halupczok (Polen)
0.09; 3. Schleicher (W.Dld) z.t; 4. Chanteur(Fr) 0.13; 5. Sindahl (Deen) 0.26; 21.Kokkel-
koren 2.35; 22. Van de Vin; 23. Den Bakker;
24. Boumans allen z.t; 74. Jansen 5.44; 78.
Theus 8.14.

Deze week een langer partijfragment
uit het open schaakkampioenschap
van Brunssum. Stellingen met onge-
lijksoortig materiaal zijn doorgaans
moeilijk te behandelen. Vage algeme-
ne regels bieden in zon geval weinig
houvast. Alles hangt afvan de concre-
te stelling. In onderstaande partij
heeft de zwartspeleer door inventief
spel en een portie geluk uiteindelijk
het laatste woord.

Bovenstaand diagram geeft de stelling
weer na de 25e zet van wit uit een par-
tij tussen J. Franssen en J. Arnold.
Zwart staat actiever, echter hoe daar
van te profiteren? In de partij volgde
25...Pe5. Gezien de uiteindelijk resul-
terende stelling waag ik het niet deze
van een uitroepteken en/ofvraagteken
te voorzien. 26P:e5. Het alternatief is
26L:e4,L:e4 27P:e5,D:e5 met een bete
re stelling voor zwart, howel het nog
niet eenvoudig is. 26...Pc3 26...D:e5 is
een goed alternatief. 27Ted2,D:e5?!?.
Zwart ziet af van het geplande
27...P:d1.M.1. niet terecht; men ziet:
28Pd3,L:g2 29K:g2,De4+ en zwart
wint of 28L:a8,D:e5! (28...T:a8
29Pd3,P:e3 30Te2) 29Lc6,T:d2

30D:d2,Tc8! Na het gespeelde
27...D:e5 volgde 28D:c3!
(28T:d8??,Pe2+), D:c3 29T:d8,T:d8
30T:d8+,Kg7 31T:a8(31L:a8!)

Na de gedwongen afwikkeling is het
tijd om debalans op te maken. Gezien
de materiaalverhouding zou wit ge-
wonnen moeten staan. Zijn stukken
werken echter niet samen en de witte
pionnen op de damevleugel zijn zwak.
De zwartspeler weet in 't vervolg het
meeste van zijn stelling te maken.
31...a5. Daarmee dreigtDb4en a4met
stuwinst. 32Td8,a4 33Pd2,Dal+
34Lfl,D:a2. Hetzelfde verhaal, de wit-
te stukken werken nog steeds niet sa-
men en hoe is de vrije a-pionvan zwart
een halt toe te roepen. 35Kg2,a3
36Le2,Db2 37Ld1,a2 38Pb3,b5ü Waar-
om zou zwart genoegen nemen met
38...a1D 39P:al,D:al. 39c:b5
(39Td2?,D:d2), c440b6,Df6. Allerminst
duidelijk is 40...c:b3 41b7,a1D 42b8D.
41Ta8,Dc6+ (41Ta8,Dc6+ (41Tb8,c:b3)
42Lf3,D:b6 43T:a2,D:b3 44Te2,c3
45Le4,Dc44Kf3 de enige zet 46...f5 en
wit gaf op. Als de loper speelt volgt
Dg4+ met torenwinst.
De oplossing van de opgave van vori-
ge week volgt de volgende keer.

r*-^^^^^^^^^^m^mmmm^Km^mmmmmmmmmmmmmmmmmm-mmm-mmlimburgs dagblad sport

schaken
Hoofdstuk Chris Evert is uit

steffiGraf onderstreept haar kansen voorfinale
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winst op de Noren bracht Neder-
land nog dichter bij de top. De 23-7
bracht demannen voorbij Frankrijk
en op gelijke hoogte met Italië.

De stand na tien ronden bij de man-
nen is: 1. Zweden 203 punten; 2. Po-
len 188 p; 3. Oostenrijk 186 p; 4. Ne-
derland en Italië, beiden 180 p.

Spel 32. W/OW

In de gesloten kamer volstonden de
Engelsen met 3Sa (ISch, 2KI, 3R, 3
Sch, 3SA) en maakten 12 slagen dankzij het 3-3 hartenzitsel. De Oostenrij-
kers Strafner-Feichtinger boden dit
wel iets subtieler:
1H 2KI (mancheforc.
2Sch (sk; Canapé) 2SA
3R(3+k.)_ 4SA
sSch (3 v.d. 5 azen) 6Sch
Na een klaveruitkomst speelde Straf-
ner dit op een zg. dummy-revers d.w.z.
hij troefde 3 klavers aan de langekant
en maakte, nu de ha 3-3 zaten, zelfs 13
slagen. Zoiets kun je natuurlijk rustig
aan hen overlaten. Na afloop van dit
spel en de verloren wedstrijd zuchtte
Armstrong: „When do we rule te wa-
ves again?"

Geheel in de lijndef verwachtingen
begonnen de dames woensdag suc-
cesvol tegen Bulgarije (25-3) en Bel-
gië(24-6). In de derderonde werd te-
gen Engeland een achterstand van
13 matchpunten in de tweede helft
in een voorsprong omgezet (18-12).
Vervolgens werd gewonnen van
San Marino: 24-6. Na vier ronden
staan de Nederlandse dames boven-
aan met 91 punten, gevolgd door
Zweden (82) en Frankrijk (68).

De heren draaien voorlopig rustig,
volgens sommigen onzer te rustig,
mee in de subtop. Gisteren versloe-
gen zij Israël met 18-12. Daarna
moest ook Noorwegen de meerdere
in het Oranjeteam erkennen. De

fVDEN - Met een dubbele fout op matchpoint heeft Chris Evert donderdag een pagina uit
geschiedenisboekvan het vrouwentennis omgeslagen. De kampioene van eergisteren nam
heid van het centrecourt van Wimbledon. Met 2-6, 1-6 uitgeschakeld door Steffi Graf, die fitoeg oogde om Martina Navratilova voor de finale van morgenmiddag de moed in de schoe-, te doen zinken.

(ADVERTENTIE)

Opruiming
20 tot 50% korting

tè
City Fashion

voor individuele mode
Heerlen, Klompstraat 4

">H Ml ■ ■"■■'—l I—>-^—

TOURTELLER

Behalve voor de heren vinden in het
Finse Turku ook de Europese da-
meskampioenschappen plaats.
Aangezien slechts achttien landen
damesteams afvaardigden, in tegen-
stelling tot vijfentwintig landen met
zogenaamde open teams, spelen zij
zeven wedstrijden minder en eindi-
gen dan op dezelfde dag als de open
teams: vrijdag 14 juli.

etappe-uitslag
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(Aiiami Beach, Florida. Eén van de prijzen in de ASB jubileumwedstrijd.)

Je komt voor tijdelijk werk. En in plaats daar- winnen zijn. ledereen die ingeschreven staat hem nog humoristischer te maken. En stuur de sport-envrijetijdskleding:de ASB Activity Wear
van krijg je een vakantie aangeboden naar bij- bij ASB-ofzich laat inschrijven-mag meedoen. kaart voor 28 juli a.s. naar ons toe. Collection. Mooi om te zien, lekker om te

voorbeeld Frankrijk of Amerika. Dat kan je Haal de wedstrijdfolder bij de ASB vestiging Een deskundige jury ('n vrolijk gezelschap) dragen. En heel voordelig, 40% minder dan het
gebeuren bij ASB uitzendbureau. in jeomgeving. Koop of maak een gekke, leuke, zal de inzendingen beoordelen en op 1 septem- zou moeten kosten. .^^^^^^^^^^^

Omdat we 40 jaarbestaan hebben we name- geestige verjaardagskaart. ber de 84 winnaars bekendmaken. Kortom, jekunt momenteel
lijk een leuke wedstrijd waarin 84 vakanties te Schrijf er 'n originele jubileumwens op om We hebben nog iets. Speciaal ontworpen wel erg veel verdienen bij ASB. A "^|x\ IJ

ASB UITZEND,BUREAU. 40 JAAR WERK MET PLEZIER. I PtZmqPUir^
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