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Tankstation
morst 165 Itr
brandstof

- De Nederlandse
]i;i stations morsen gezamen-
1,,;, Per jaar ongeveer anderhalf"Joen liter brandstof, ofwel
j^geveer 165 liter per station.

Va Nederlandse organisatie
ft) °^e" en kolenhandelaren
oh°\o'c) wil een extra heffing

de benzineprijs. Dat geld
S(,,et besteed worden aan de
}} °orimaak van tankstations.
1,5 Ministerie van WVC vindt
g 0 Voorstel van de Novok
cheK maar vindt dat de bran-
ije "et zelf moet oplossen. Om
lu ,Vervuiling van bodem en
tjn„ „tegen te gaan zal per sta-v"r['o tot 100.000 gulden geïn-
rj. *erd moeten worden. Lek-
Vot. bestrating, speciale af-
L r en opvang van gemorste
iforr! en nltering van vrÜ-
voo 'ri^e dampen zijn een paar. rzieningen die aangebracht

Ito eten worden. Volgens de
jC0k betekent dit dat de
ju moet investeren
5] efi schoon milieu of de zaak

Meisje met kogel
in borst geboren
J^MPHIS - In de Amenkaan-

stad Memphis is een meisje
ren een ko Sel in deborst gebo-
w. De moeder van de baby
w*3kort tevoren in de buik ge-
iten.kind kwam zaterdag door
(J^el van een keizersnede ter
d re ld en werd vrijwel meteenjjlpI*? 3 geopereerd. De kogel
<j e« alleen een rib te hebben
geboord, maar geen inwendi-
D °rganen te hebben geraakt.
if, ,31-jarige Evelyn Page werd

buik geschoten door een
fa J\> die haar op straat aan-
sle en in zi Jn auto wi'de
ve Uren. Zij was achteneenhal-
j) zwanger.
i* gezondheidstoestand van
„ °e_er en kind wordt bevredi-
l nd genoemd.

het weer

ZONNIGE PERIODEN
_R\ °.c.htend zal het eerst ne-
"n z'jn, maar daarna zal de
\< verheersen. De wind is
\\ ""oord-westelijk, zwak
C.^atig. De temperatuur
V:k. 0P naar 23 graden. Van-
V daalt het kwik naar 10

Sttyj Actuele informatie be-y "de het weer in Limburg
I, u bellen: 06-91122346.

Ledere provincies hebben
"L,ek hetzelfde weertype,
\!ï de middagtempera-
►Jl9 graden) ligt enkele
C 1laser-{SaG:
Cp: 05.34 onder: 21.56
O0P: 16.15 onder: 00.40
RJgen
CJ»: 05.35 onder: 21.55

17.30 onder: 00.55

Draaiboek
De handreiking is bedoeld om,
vooruitlopend op een modeldraai-
boek dat in oktober zal verschijnen,
de commissaris van de koningin
een hulpmiddel te verschaffen voor
de uitoefening van zijn bevoegd-
heid op grond van artikel 48 van de
wet luchtverontreiniging. Op basis
daarvan kan de commissaris bedrij-
ven en het verkeer beperken of stil-
leggen in het belang van de openba-
re gezondheid.

Behalve voor motorvoertuigen zou
het verbod ook moeten gelden voor
motorvliegtuigen, die worden ge-
bruikt voor recreatie, reclame, les-
vliegen of besproeiing van land-
bouwgronden. De maatregel zou
eveneens moeten gelden voor ge-
motoriseerde pleziervaartuigen.

De werkgroep stelt voor het zieken-
vervoer, politiewagens en de brand-
weer uit te zonderen van het rijver-
bod. Ook het openbaar vervoer, als-
mede taxi's en artsen zouden buiten
het rijverbod moeten vallen.

Voldaan
Minister Nijpels zei blij te zijn met
de handreiking, omdat deze een
eind maakt aan de onduidelijkheid
over te nemen maatregelen bij
smogvorming. Hij benadrukte dat
de afkondiging van de alarmfase
niet betekent dat automatisch be-
perkende verkeersmaatregelen
worden genomen. ledere commis-
saris van dekoningin mag zelf bepa-
len wanneer hij welke maatregel
neemt. De minister is er nochtans
van overtuigd dat het stilleggen van
het autoverkeer bij smogvorming
wel degelijk effect heeft.

" Zie verder pag. 3

Weer doden
bij tumult
Sovjetunie

MOSKOU - In de autonome regio
Nagorno-Karabach in de Sovjet-re-
publiek Azerbaidzjan zijn gisteren
bij onlusten twee Azerbaidzjanen
om het leven gekomen en 19 solda-
ten gewond geraakt. Het persbu-
reau TASS heeft dit gemeld. De
twee slachtoffers vielen toen een
groepje Azerbaidzjanen in een dorp
bij Stepanakert vanuit een hinder-
laag werd overvallen en beschoten.
De politie in de enclave is in de
hoogste staat van paraatheid ge-
bracht.

VolgensTass wordt er in en om Ste-
panakert sinds enkele dagen ge-
vochten tussen „grote groepen van
de bevolking", waarbij gebruik
wordt gemaakt van molotov-cock-
tails. Soldaten die probeerden door
Azerbajdzjanen aangebrachte weg-
versperringen uit de weg te ruimen,
werden met stenen bekogeld en met
jachtgewerenbeschoten. Negentien
miliatiren liepen daarbij verwon-
dingen op

Bush en zijn echtgenote waren het

Offers
Toejuichingen voor Bush waren erook in Gdansk, de noordelijke Pool-
se havenstad en bastion van de on-afhankelijke vakbeweging Solidari-teit, waar de Amerikaanse president
gistermiddag zijn tweedaagse be-zoek aan Polen.beëindigde
Maar het bleef opvallend stil, toen
de president herhaalde dat de eco-
nomische hervormingen offers van
de Poolse bevolking zullen eisen.Er
is in Polen teleurstelling over het
gebrek aan concrete en directe
steun in het economische hulpplan
dat Bush heeft aangeboden. Die te-
leurstelling klonk ook door in de
woorden van Solidariteitsleider Wa-
lesa, die na Bush demenigte van on-
geveer 25.000 mensen toesprak. „Ik
hoop dat u Polen verlaat in deover-
tuiging dat dit land het waard is ge-
holpen te worden en ook geholpen
moet worden," aldus Walesa.

bezoek aan Gdansk begonnen met
een lunch in de woning van defami-
lie Walesa. Een buurvrouw had ge-
kookt, zodat Danuta Walesa alle ge-
legenheid had gezellig met Barbara
Bush te keuvelen.

Nijpels: stilleggen autoverkeer heeft wel degelijk effect

Storm van kritiek op
'rijverbod bij smog'

Van de redactie binnenland

DEN HAAG - Het Nederland-
se bedrijfsleven en tal van bur-
gemeesters van Nederlandse
gemeenten staan ronduit af-
wijzend tegenover plannen
voor een rijverbod voor motor-
rijtuigen in perioden van ern-
stige smogvorming. Het plan
is gisteren als 'handreiking'
van de 'Coördinatiegroep Ver-
keersmaatregelen Smog' door
voorzitter dr. Boertien in Den
Haag aan minister Nijpels (Mi-
lieubeheer) aangeboden.

Een rijverbod tussen 06.00 en 14.00
uur voor alle motorrijtuigen in ste-
delijke gebieden met meer dan
40.000 inwoners is de eerste van de
drie mogelijke maatregelen die
commissarissen van de koningin bij
ernstige smogvorming kunnen ne-
men. Wordt de situatie nog ernsti-
ger, dan zal het rijverbod moeten
gelden van 06.00 tot 24.00 uur. Bij
zeer ernstige smogvorming zal de
maatregel voor de gehele provincie
kunnen gelden van 06.00 tot 24.00
uur.

Bush prijst koers
van de Hongaren

Van onze correspondent

BOEDAPEST/GDANSK
President George Bush van de
VS is gisteravond zijn bezoek
aan Hongarije begonnen in de-
zelfde,toonzetting waarmee hij
zijn tweedaagse visite aan Po-
len enkele uren eerder had af-
gesloten. Veel woorden van
waardering voor de Hongaarse
economische en politieke her-
vormingen, maar geen gewap-
pervmet dollarcheques.

In Hongarije zijn de verwachtingen
omtrent Amerikaanse steun minder
hooggespannen dan in Polen. De
Hongaarseregering hoopt vooral op
verbetering van de handelsrelaties,
waarbij de overdracht van hoog-
waardige technologie een voorname
rol speelt. Gisteravond, bij het diner
in het Hongaarse parlement, waren
er voornamelijk vriendelijke woor-
denover en weer. Partijleider Reszo
Nyers benadrukte dat deHongaarse
ontwikkeling naar een vrije-markt-
economie ook voordelen heeft voor
ondernemers in de VS.

Ongeveer 10.000 Hongaren trotseer

den hevig onweer en regenval om
naar Bush te komen kijken. Er wa-
ren op het plein voor het parlement
veel spandoeken met vriendelijke
teksten over de Hongaars-Ameri-
kaanse vriendschap.

# Op de plaats waar zon
tien jaar geleden het Pool-
se vakverbond Solidariteit
werd 'geboren' - de Lenin-
werfin Gdansk-maken de
leider van 'Solidarnosc',
Lech Walesa, en de Ameri-
kaanse president George
Bush het V-teken. Kort te-
voren had Bush naar
schatting 25.000 enthou-
siaste inwoners van
Gdansk toegesproken en
gezegd dat de voortgang
van het economisch hervor-
mingsproces in Polen of-
fers van de bevolking zal
verlangen.

vandaag
# Verwerking

huishoudelijk
afval duurder
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# Russen vandaag

in WMC-taptoe
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# RL-studie: rek
is uit milieu
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sport
Van Poppel,
Roche en

Vanderaerden
uit de Tour

SUPERBAGNÈRES - „Drama-
tisch". Een ander woord hadPe-
ter Post niet voor de tiende
Tour-etappe van zijn ploeg. De
veel geplaagde ploegleider
verloor gisteren drie belangrij-
ke troeven. De rassprinters
Jean-Paul van Poppel, vorig jaar
bij de ploeg van Jan Raas nog
goed voor vier etappe-overwin-
ningen, en Eric Vanderaerden
kwamen na het sluiten van de
tijdcontrole over de finish. Een-
zelfde lot overkwam John Talen.
Ook Stephen Roche is niet meer
in de Tour. De winnaar van 1987
verscheen gisteren niet meer
aan de start, omdat hij last had
van een knieblessure. De nieu-
we gele truidrager heet Laurent
Fignon, die zich in de slotkilo-
meter losgooide van Greg Le-
Mond. De grootste bedreiging
lijkt nu Pedro Delgado, die gis-
teren de rit over Tourmalet, As-
pin, Peyressourde naar Super-
bagnères volledig naar zijn
hand zette. De Spanjaard staat
nog maar op 2.53 van Fignon.

Ambtenaren en
trendvolgers
krijgen 0,9

procent extra
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Het kabinet wil de
uitkeringen en de salarissen van
ambtenaren en trendvolgers in 1990
met 0,9 procent verhogen. Dit bod
moet het uitgangspunt worden voor
het arbeidsvoorwaardenoverleg
met werkgevers en vakbonden. De
verhoging kost een kleine 1,2 mil-
jard gulden, waarvan de helft ten
laste komt van de rijksbegroting.
De andere helft moet worden gefi-
nancierd uit de sociale fondsen.
De verhogingvan uitkeringenen sa-
larissen betekent overigens niet dat
het tekort op de rijksbegroting ver-
der zal toenemen. In de begrotings-
cijfers voor 1990 was al 385 miljoen
opgenomen voor ambtenaren en
trendvolgers. Netto kost het besluil
het kabinet dus maar 250 miljoen
gulden. En die uitgave wordt ge-
compenseerd door het tijdelijk af-
blazen van de plannen-Dekker.

KB
Bij deze nieuwe financieringvan de
gezondheidszorg zou de vaste jaar-
premie voor het ziekenfonds (die
naast de inkomensafhankelijke pre-
mie wordt geheven) worden ver-
dubbeld. Om met name de minima
niet al in koopkracht erop achteruil
te laten gaan, zou tegelijkertijd de
kinderbijslag worden verhoogd mei
5,5 procent. Dat zou het kabinet 275
miljoen gulden kosten.

De plannen voor ambtenaren en
trendvolgers komen vooralsnog
niet overeen met de wensen van de
ministers Van Dijk (Binnenlandse
Zaken) en De Koning (Sociale Za
ken). Zij wilden ambtenaren er
trendvolgers in 1990 2 procent extrs
geven.

Hetkabinet zal vrijdag de knoop de
finief doorhakken. Dan zullen ook
de eerste koopkrachtplaatjes vooi
1990 bekend worden gemaakt. Eer
ste berekeningen wijzen uit dat de
uitkeringstrekkers er een procenl
op vooruit gaan, ambtenaren 2,1
procent en werknemers gemiddelc
5 procent.

Van der Linden mogelijk niet 'hogerop'

De Vries (CDA) wil af
van etiket 'minister'

DEN HAAG - CDA-fractieleider De
Vries wil af van het etiket dat hij in
een volgend kabinet hoe dan ook
minister van Sociale Zaken wordt.
De christen-democraat heeft dat be-
sluitvoor zichzelf nog helemaal niet
genomen. Er is zelfs een grotekans
dat hij gewoon fractieleider blijft.
Wel zijn de christen-democraten het
erover eens dat premier Lubbers,
als hij geen minister-president
wordt in een volgend kabinet, frac-
tieleider wordt. In dat geval zal hij
De Vries aflossen. Of deze dan wel
plaatsneemt in het kabinet of ge-
woon in de Kamer blijft, staat nog
helemaal niet vast.

Mochten Lubbers en De Vries in
een te vormen kabinet plaatsne-
men, dan maakt WVC^minister
Brinkman een goede kans fractielei-
der te worden. Als outsiders in de
race om het fractieleiderschap staande ministers'Deetman (Onderwijs)
en Van den Broek (Buitenlandse

Zaken) te boek. De huidige vice-
fractievoorzitter van het CDA, het
kamerlid Eversdijk maakt geen
kans De Vries op te volgen. Datzelf-
de geldt voor oud-staatssecretaris
Van der Linden (Buitenlandse Za-
ken). Hij gold voordat hij staatsse-
cretaris werd als een derkroonprin-
sen in het CDA en potentieel opvol-
ger van Lubbers. Na een bijna tien-
jarigkamerlidmaatschap en een po-
sitie als secretaris van het fractiebe-
stuur was het staatssecretariaat
mede bedoeld als voorbereiding op
zijn toekomstige rol.

Zoals bekend moest Van der Lin-
den verleden jaar in de paspoortaf-
faire aftreden. Hij keerde toen na
lange twijfel terug als kamerlid. Op
de CDA-lijst voor de verkiezingen
staat hij op een tiende plaats. Vol-
gens ingewijden zal Van derLinden
echter gewoon kamerlid blijven en
geen hogere posities aangeboden
krijgen.

Hond bijt baby
het hoofd af

HAMBURG - In Hamburg
heeft een hond een slapende babj
van drie weken het hoofd afgebe
ten. Het dier, een reusachjüge lang
harige windhond, is na de ontdek
kihg van het drama afgemaakt.
De politie onderzoekt of de ouden
kunnen worden aangeklaagd we
gens dood door nalatigheid.
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Gulden
TV 10 betaalt de kabelexploitanten
eenmalig een gulden per abonnee
als zogenaamd entreegeld en ver-
volgens nog een dubbeltje per
maand, per abonnee. Véronique be-

taalt, zoals het zich nu laat aanzien,
alleen de gulden entreegeld.
Directeur Jelgersma van TV-10:
„De gemiddelde kostprijs voor een
kanaal per abonnee bedraagt vijf tot
zeven cent. Als wij tien cent betalen
zitten we daar ruim boven."
Op dit moment, zo zegt Jelgersma,
heeft TV 10 contracten en toezeg-
gingen voor 2 miljoen aansluitin-
gen. Op 1 oktober moet dat aantal
opgevoerd zyn tot 3,5 miyoen.

Blokkeren
Op de vraag of Jelgersma toch niet
te lichtvaardig oordeelt gezien het
feit dat de kabelexploitanten, voor
het doorgeven van programma's,
uiteindelijk de toestemming moe-
ten hebben van de machtiginghou-
ders (de gemeenten) antwoordt Jel-
gersma: „Het is toch niet reëel dat
de gemeente een zaak zou blokke-
ren waar de exploitant mee kan le-
ven? Maar ik begryp de gemeenten
wel: over de toelatingen tot het ka-
belnet moet onderhandeld worden
en bij onderhandelingen hoort het
nu eenmaal dat elke party er zoveel
mogelijk uit probeert te slepen."

Overigens zijnzover gisterenwas na
te gaan de Limburgse gemeenten
akkoord met de door TV-10 voorge-
stelde vergoeding.

Onderhandelingen
Volgens de Vecai zijn er wanneer
het gaat om de kabelcontracten tus-
sen de gemeentenen de commercië-
le stationsover het algemeen weinig
problemen. „Er zijnweleen paar ge-
meenten die graag hadden gezien
dat er meer betaald moest worden
om te worden toegelaten op de ka-
bel, maar dat zijn er niet zoveel," al-
dus drs J.B.G. Zandee, algemeen se-
cretaris van de Vecai.
„Verder heeft er niemand op inhou-
delijke gronden problemen met het
modelcontractzoals dat door ons en
TV 10 is opgesteld. Een standaard-
contract is natuurlijk altyd een
soort compromis, maar ik denk dat
nu is overeengekomen praktisch
het meest haalbare was."
Op dit moment is de Vecai nog in
onderhandeling met Véronique
voor het opstellen van een stan-
daardcontract, zoals dat ook met TV
10 is gebeurd. Of Véronique dan uit-
eindelijk meer zal betalen dan de
eenmalige gulden entreegeld per
abonnee is ook nog onduidelyk.

Véronique heeft nog geen contrac-
ten afgesloten met kabelexploitan-
ten voor het doorgeven van haar
programma's. „Maar we hebben wel
harde toezeggingen voor 1,6 miljoen
aansluitingen."

LD verkoopt
kaarten show

Dennie Christian

KERKRADE - De
voorverkoop van de
kaarten voor de tv-
show van Dennie
Christian bij alle
kantoren van het
Limburgs Dagblad
is inmiddels gestart.
De show vindt plaats
op donderdag 7 sep-
tember in de Roda-
hal van Kerkrade.
Behalve Dennie
Christian werken
aan dat programma

ook mee Mieke, Mi-
cha Marah, Mare en
Dave, Dany Fabry en
Vader Abraham.

De kosten van de
kaarten voor deze
show, die in novem-
ber door de TROS
wordt uitgezonden,
bedragen ’ 12,50. In
het programma
'Schlagerfestival'
met Dennie Chris-
tian, iedere woens-

dagmiddagvan 16.00
tot 17.00 uur op Ra-
dio 5, wordt even-
eens uitgebreid aan-
dachtbesteed aan de
op handen zijnde
show in Kerkrade
alsmede aan het
daaropvolgende
Schlagerfestival. .
Dennie Christian is
voorts aanstaande
vrydag op tv te zien
en te horen in 'Op
volle toeren', dins-
dag 18 juli in TROS-
Zomerformule en za-
terdag 22 juli in 'Ne-
derland Muziek-
land'.

" Dany Fabry,
Micha Marah,
Mare en Dave: te
gast in tv-show
rond Dennie
Christian

show

Geen bezwaar tegen doorgeven programma 's commerciële zenders

TV-10 en Véronigue
op Limburgse kabel

HEEERLEN - Limburg zal massaal naar de commerciële zen-
ders TV-10 en Véronique kunnen kijken. Alle kabelnet-exploi-
tanten zijn van plan de programma's van de twee nederlands-
talige, commerciële zenders door te geven. Of dat ook al dade-
lijk bij het begin van de uitzendingen eind oktober het geval
zal zijn, is niet voor alle kabelnetten zeker. Een aantal kabel-
netten is al geheel bezet en moet eerst worden uitgebreid voor-
dat de twee omroepen in de huiskamer te zien zullen zijn.

In verscheidene gemeenten wordt
daarom overwogen in het uiterste
geval andere zenders van de kabel
te halen. De franstalige Belgische
zenders worden dan het meest ge-
noemd. Andere Limburgse ge-
meenten zyn bereid het kabelnet uit
te breiden. Dat hoeft een kabelex-
ploitant niet te veel kosten, omdat
de twee omroepen bereid zyn om te
betalen voor hun toelating op de ka-
belnetten.
Directeur Jelgersma van TV-10:
„De zaak ligt simpel: wy willen een
commerciële boodschap brengen.
Om die boodschap te 'vervoeren'
hebben we de kabel nodig, dus be-
talen we de 'vervoerder. Van bij het
begin hebben we gezegd dat we de
kabelexploitanten zouden betalen.
Véronique heeft in eerste instantie
gezegd niet te willen betalen en is
'daar later op terug gekomen."

Broer en zus uit Sittard doen mee aan 'Boggle'

Truus en Leo Ehlen
in tv-quiz van KRO

SITTARD - Zestien letters in een
vierkant waaruit de kandidaten bin-
nen acht seconden een zo lang mo-
gelijk woord moeten vormen. Dat isde formule van het woordspel
'Boggle' dat aanstaande maandag-
avond 17 juliopnieuw door deKRO(Nederland 1, 19.43 uur) op het
scherm wordt gebracht. Tot de deel-
nemers, die door presentator Frank
Kramer aan de tand worden ge-
voeld, behoren ditmaal ook Truus
en Leo Ehlen uit de Eisenhower-
straat in Sittard. „Myn broer en ik

zijn getest op onze parate kennis",
aldus Truus Ehlen, die vertelt dat de
opnamen voor het programma al
eerder hebben plaatsgevonden.

„Om de spanning er voor de kijker
even in te laten, mogen we nog niets
vertellen over de afloop". Desge-
vraagd laat de persdienst van de
KRO weten dat ook in de komende
afleveringen van 'Boggle' nog tal
van kandidaten uit Limburg aan de
beurt zullen komen. Een selectie
moet echter nog worden gemaakt.

" Truus en
Leo Ehlen
uit Sittard:
aanstaande
maandagavond
te zien
in het
woordspel
'Boggle'.

Foto: PETER
ROOZEN

PNL en
minima (2)

Onder de kop 'PNL en de minima'
verscheen op 5 juli j.l. een ingezon-
den artikel in het Limburgs Dag-
blad van de heer A.H. Schijns, voor-
zitter Charta'B7 Nederland. Dit naar
aanleiding van verschenen berich-
ten in de pers waarin het bestuur
van de Partij Nieuw Limburg haar
leden, veelal raadsleden en wethou-
ders, oproept om meer aandacht te
schenken aan de positie van de uit-
keringsgerechtigden en de uitvoe-
ring en toepassing van de Algemene
Bijstands Wet (ABW) op gemeente-
lijk danwei provinciaal niveau, in
welke oproep ook de Statenleden
van PNL worden betrokken.
De heer Schijns stelt onze party in
zijn ingezondenbrief op een lijnmet
alle landelijke partyen en juist dat
vatten wij als een beledigingop. Im-
mers juist in dat opzicht willen wy'
ons onderscheiden van alle andere
partijen, en daarom zijn wij ook de
enige politieke party' die vertegen-
woordigd is in de Prov. Staten van
Limburg zonder een landelijke par-
ty te zijn.
Bij dekomende 2eKamerverkiezin-
gen op 6 september a.s. zult u dan
ook onze naam tevergeefs zoeken
bij de kandidatenlijsten, gewoon
omdat wij niet meedoen.
Hoe er op dit moment in de landely-
ke politiek, ookrond de nieuwepro-
gramma's voor de 2e Kamerverkie-
zingen, 'gehandeld' wordt over de
positie van de uitkeringsgerechtig-
den, dat noemen wij onkies en on-
fris. Vanwaar dan toch die oproep
van de Partij Nieuw Limburg? Dit
heeft te maken met de nieuwe wet
ABW aan welk ontwerp thans hard
gewerkt wordt by' het Ministerie
van Sociale Zaken, welke nieuwe
wet ABW vooral op het gebied van
de individuele bijstandsverlening
een aantal taken gaat delegeren
naar de gemeenten, welke mede
daardoor meer beslissingsbevoegd-
heid gaan krygen.
Alle deskundigen zyn het er over
eens dat juist daardoor de verschil-
len in de uitvoering van de ABW
zullen toenemen, en daar wensen
wij stelling tegen te nemen waarbij
wij er vanuit gaan dat zulks een ver-
antwoordelijkheid is van alle poli-
tieke partijen, ook op gemeentelijk
niveau. In een opzicht zijn wij het
met de heerSchijns eens nl. waarhy'
schrijft: „Armoede en rechtsonge-
lijkheid is de ergste vorm van on-

derdrukking"...., en juist daar»
Party' Nieuw, Limburg iets
doen.
BEESEL J.JoOI
P.R. afd. Partij Nieuw LimbuH

Nederlandse top 40
HEERLEN -Gerard Jolingblyft ook deze week met 'No more bolero's lijstaanvoerdervan de Top 40 Zün"o>ieülf hter, langzaammaar zeker bedreigd door 'Patience' van Guns 'n Roses, die nu de achtstepositie bekleedt en 'Back to life* van Soul II Soul, gestegenvan 17 naar 9

1 ( 1) No more bolero's Gerard Joling
2 ( 2) Marina Rocco & the Carnations
3 ( 4) Licence to kill Gladys Knight
4 ( 6) Batdance Prince
5 ( 3) Manchild Neneh Cherry
6 ( 5) Little Jackie wants to be a star Lisa Lisa &

Cult Jam
7 ( 7) It's the first time Lois Lane
8 (14) Patience Guns 'n Roses
9 (17) Back to life Soul II Soul

10 (10) Amor de mis Amores Paco
11 (11) Sealed with a kiss Jason Donovan
12 (15) Teil it like it is Don Johnson
13 (13) Spin me around Zeon Jones
14 (25) Don't wanna lose you Gloria Estefan
15 (12) All I want is you U 2
16 ( 8) Express yourself Madonna
17 (25) Nergens goed voor De Dijk
18 ( 9) I want it all Queen
19 (16) Jij blijft by' my' Koos Alberts
20 (21) Miss you like crazy - Nathalie Cole

21 (23) Like the way I do Melissa Etheridge
22 (19) Calling out to Carol - Stan Ridgway
23 (—y Breakthru Queen
24 (20) Kom van dat dak af Peter Koelewijn
25 (24) Dagen dat ik je vergeet Kadanz
26 (—) Just keep roekin' Doublé Trouble
27 (—) Liberian girl Michael Jackson
28 (—) Friends Jody Watley/Erik B & Rakim
29 (—) Joy and pain - Donna Allen
30 (34) When the night comes Joe Cocker
31 (33) Memre den Surinam All Stars
32 (35) Ik ben een gokker André Hazes
33 (36) I would do for you ÜB4O
34 (18) If you don'tknow me by now SimplyRek
35 (—) Waltz darling Malcolm McLaren
36 (32) Circle Edie Brickell & The New Bohe-

mians
37 (30) Looking for freedom David Hasselhof
38 (—) More than I can say Justian& Mandy
39 (22) Americanos Holly Johnson
40 (27) Ferry 'cross the Mersey diversen.

recept
Koolrabi met tomaat
en doperwtjes

Benodigdheden voor 4 personen: 4
koolrabi's, 1 prei, 1 ui, 1 teen knof-
look, 200 g fijne doperwtjes, 2 vlees-
tomaten, 2 el margarine of olie, V\ 1
groentebouillon (tablet), versgema-
len peper, 1 tl zout, 2 el tomatenket-
chup.
Schil de koolrabi's, snijd ze in plak-

ken van 1 cm en deze weer in' blok-
jes. Schil de ui en knoflook en snip-
per beide fijn. Was de prei en snijd
deze in dunneringetjes. Dompel de
tomaten even in heet water, verwy-
der het vel en hak ze in stukjes. Ver-
warm de margarine of olie en fruit
hierin ui en knoflook goudgeel.
Voeg de tomaten toe en fruit die 1minuut mee. Maak bouillon van hettablet en schenk die erbij. Doe erdan de koolrabi en de doperwtjes

by. Schep ze even om en zet de
warmtebron hoger. Breng aan de
kook en temper het vuur. Breng op
smaak met zout, peper en tomaten-
ketchup en laat alles in ca. 12 minu-
ten gaar worden.
TIP: Serveer hierbij gekookte en
even in de boter gewelde krielaard-appelen, rijst of macaroni. Drink
hierbij een Elzasser Pinot noir of
een Spatburgunder.

hub meijer

in gesprek
In deze rubriek neemt de redactie buiten haar verantwoordelijkheid
graag ingezonden brieven van lezers op. De brieven dienen betrek-
king te hebben op publikaties in onze krant en kort en zakelijk te zijn.
Brieven die te lang zijn worden ingekort of geretourneerd.

PNL en de
minima (3)

Het schrijvenin hetL.D. van W
'Charta'B7 Nederland' aan de*Nieuw Limburg heeft mijn voj
ge instemming. Immers wie 'waken via controle? Onze dei*1"

tische gekozenen.
it'Maar net zo min als dit gebe* j

ons gekozen parlement (zie «** j
nanciële miskrabbels achteraf )
beurt dit door de gemeentere
den, anders had de Partij
Limburg haar leden niet ho-V^te roepen de eigen blunders" g
ruimen. 4

Het moet wel hard aankomen'(
de Partij Nieuw Limburg n»' ljaarwerk in de Staten met de'
op de eigen tekortkomingen V.
den gedrukt door iets dat vö"1'
men had kunnen worden. V

Als de Oostblok Charta de >j [
open doet over de mensenre* j
staan hier de kranten bol enf (
onze ministers niet hoe gau*j
moeten springen om daar de jj
dacht op te vestigen. De rechts* (
lykheid die hier gepleegd wojj. \medeweten van de Partij " \
Limburg, is dat geen schendi^ j
de mensenrechten, maar dani" t
Nederland?
HEERLEN A.J»*1

Oplossing van gisteren:

CHIC-POL*
HOR-Z - P E (

IK-TAM-V*
N-ZWA R T - *ARE-L-RO*
-EEN-WAD'
KEU-P-NE G
R-WHIST-*
UK-AAS-B*
lON-S-ZE*
MEUN-LOOI1

puzzel van de dag

Plus 1-puzzel
Door telkens één letter bij de voorafgaande'
te voegen, kunnen woorden van navolgen-
de betekenis worden verkregen:

1. internationaal autokenteken Spanje;
2. muzieknoot;
3. veerkracht;

4. vrucht; l
5. krachtig; .16. vogel; J
7. gereedschap waarmee een zeis T
aangezet;
8. bepaald geneesheer;
9. meertandige ijzeren vork om i& \te steken.
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sagarmatha panda en de vakantievoerder



Twijfel
Ktte

r
nSe, diPlomaten in Peking

IW, V.. net onwaarschijnlijk dat
r 1b]rr'!f oping' het -brein" achter
Puren edbad op 3en 4 juni,zal aan-
pot . °P een proces tegen Zhao.
fhao niet in Dengs belang om
P^terTjs te zuiveren, omdat ze
-°^isoK gaan met Zhao's eco-
ptief ~e Politiek. Er is geen alter-
Blajj " kunnen hem niet hele-
kat gciJferen," aldus een diplo-

Paus vraagt om
gratieCubanen

L^AANSTAD - Paus Johannes
feitg s II heeft de Cubaanse autori-
ten gevraagd gratie te verlenen
BfjSeneraal Arnaldo Ochoa en de
R \v lldere hoge militairen die vori-
Nofiv6^ wegens drugshandel en
"r't?rraaa" ter dood werden ver-Ktd'fojf, °ordvoerder van het Vaticaan,
Nrd Navan-o-Valls, heeft in ant-
KJJ.°P vragen van journalisten
kife llgd dat de paus „om humani-
>to.t.redenen" via de apostolische
% LUntius in Havana de autoritei-
"stu^t gevraagd de doodvonnis-

met te voltrekken.

kilometerstand
in computer

tegen knoeien
Var,"n onze redactie economie

"^STERDAM - De autobran-
°fili ei-kt aan een systeem dattg/^hting door middel van hettoedraaien van de kilometer-
y er moet tegengaan. Er wordt
"temruime tud mee geëxperi-
menteerd. Landelijke invoe-
OqI» Van het systeem zal echter
ge,; n°g zeer geruime tijd ver-
Hetta l systeem voorziet erin dat
4jl elke onderhoudsbeurt of
f. K-keuring de kilometer-
g.^d van de auto wordt door-
DufeVen aan een oentrale com-
gj die bij de branchevereni-
rje 8Rai zou kunnen staan. Aan
veh van de computergege-
vJ? s kan bijvoorbeeld de kopern een tweedehandse auto
W? °f er a* dan met met de *""Itj^terstand is geknoeid en
Uw?" - dewerkelijke stand ach-Jrtialen.

Kinderporno: 4
Britten gepakt
J j TERDAM - Rechercheurs van
%f

uBd- en zedenpolitie hebben
Sijfll DiJ invallen in twee wonin-Pu2Amsterdam vierBritten gear-
\ *ü, die worden verdacht van
\y'egen van ontucht met min-
S.tien kinderen en het maken
pornofilms.jl^oningenwerden in totaal 400
\fanden aangetroffen, waarvan
\ el was gevuld met pornografi-

t?Pnamen mét kinderen.
iV h

ever had al geruime tijd ge-
Ati e de aandacht van de politiege-Hpï op „een verdacht pand" aan\euwedijk. Daar pleegde de on-vj 2'ch inderdaad af te spelen.

Uitrusting
militairen
goedkoper

_L
VN HAAG - De vervanging
% de persoonly'ke standaard-iW^sting (PSU) van de militai-
ta van de Nederlandse land-
tlCJtt gaat 172 miljoen gulden
j)tjgder kosten dan aanvankelyk
%,f°ot. Staatssecretaris Van
Hit klingen van Defensie heeft
tL?*l een brief aan de Tweede
V 1-gemeld. De vermindering
Cde kosten is mogelijk door
tw bijstellingvan de eisen waar-
\ gevechtskleding aanvanke-'h.oest voldoen.

Plannen voor vervanging van de
uitrusting dateren van 1985. Het
project omvat onder andere de
invoering van nieuwe ge-
vechtskleding, schoeisel, sok-
ken, slaapzak, tent, helmen.

Defensie had in 1985 was voor de
hele vervanginsoperatie 690 mil-
joen gulden uitgetrokken. Door
de besparing van 172 miy'oen en
een afzonderlijke planning van
het gasmasker-projekt, waarmee
105 miljoen is gemoeid, is dat be-
drag nu op 413 miljoen gulden
uitgekomen. Over stand van za-
ken rond de gasmaskers wordt
de kamer in de loop van dit jaar
nog ingelicht.

De invoering van de nieuwe arti-
kelen is nu verschoven naar de
periode 1990 tot 1996, laat Van
Houwelingen weten. Hoge prio-
riteit is gegeven aan de invoeringvan nieuw schoeisel.

Uitweg
De staking in de havens brak uittoen de werkgevers weigerden te
onderhandelen over een nieuw na-
tionaal pact, dat het zogenoemde
National Doek Labour Scheme
(NDLS) moet vervangen. Tot de
door de actie getroffen havens be-horen onder meer die van Londenen Liverpool, de grootste in Groot-Bnttannië. Ook South Hampton isstilgelegd.
Volgens de autoriteiten zullen dehavenstakingen geen ernstige be-
lemmeringen voor de handel ople-
veren. Een groot deel wordt nu afge-
handeld via kleinere havens, dieniet onder het havenarbeidssys-
teem vallen.-De veerdienstenvan ennaar Groot-Brittannië worden nietdoor de stakingen getroffen.

De Transport and General WorkersUnion (TGWU), de grootste vak-bond in Groot-Brittannië, heeft ge-dreigd dat de stakingen in de ha-
vens wel eens een halfjaar kunnenduren. Maar in kringen van de rege-ring en het bedrijfsleven wordt ge-
twijfeld aan een overwinningvan destakers. Op grond van het NDLSvan 1947 kregen havenarbeiders hetrecht om hun leven lang in dienst teblijven. De regering van premier
Margaret Thatcher heeft het ar-beidssysteem afgeschaft, omdat hetde efficiëntie van de Britse havensin de weg staat.
Het conflict bij de spoorwegen, datreeds wekenlang het trein- en me-tro-verkeer in Groot-Brittannië ont-
wricht, ontstond toen de directievan de spoorwegen een loonsverho-
ging van zeven procent in het voor-
uitzicht stelde en de vakbondenmeedeelde dat voortaan alleen nog
maar kan worden onderhandeld op
plaatselyk en niet op landelijk ni-
veau.
De 500.000 gemeente-ambtenaren
zijn eveneens in staking gegaan uit
protest tegen een volgens hen te
mager aanbod van zeven procent
loonsverhoging bij een inflatieper-
centage van 8,3 procent.

" In Londen is gisteren Sir Laurence Oli-
ver, de bekendste acteur van Groot-Brittan-
nië overleden. Hij werd 82 jaar. SirLauren-
ce begon zijn toneelloopbaan in 1926. Negen
jaar later kwam zijn doorbraak als Shake-
speare-vertolker in Romeo en Julia. Daarin
speelde hij beurtelings met John Gielgud

'Romeo en Mercutio. Met onderbrekingen
—————-—_—__________________________________________________«____

werkte Oliver van 1937 tot 1949 bij de OldVic, waar hij zich ontwikkelde tot de groot-
ste Shakespeare-vertolker van zijn tijd. SirLaurence speelde 121 verschillende toneel-rollen, trad op in 58 films en won twee Os-cars. Foto: Opname van de acteur en Mari-lyn Monroe uit 1957 in defUrn The Princeand the Showgirl.

Anti-verzuringsplan
nog aangescherpt

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De maatregelen die
minister Nijpels in het uitzicht heeft
gesteld om de verzuringvan het mi-
lieu tegen te gaan, zullen nog strak-
ker worden danaanvankelijk is aan-
gekondigd. Vrijdag bespreekt de
ministerraad de maatregelen die de
verzuring niet met 50 maar met 70
procent moeten terugdringen. Vol-
gende week gaan het 'Bestrijdings-
plan Verzuring' naar de TweedeKa-
mer.

Minister Nijpels heeft de verzu-

ringsproblematiek en de aantasting
van de ozonlaag maandag in Genè-
ve besproken met collega's uit de
landen die het Protocol van Mon-
treal hebben onderschreven. Het
Protocol voorziet onder meer in het
terugdringen van het gebruik van

cfk's (chloorfluorkoolwaterstof-
fen). Cfk's worden verantwoordelijk
gehouden voor de afbraak van de
ozon-laag die als een beschermende
ring tegen straling van de zon om de
aarde heen hangt.
In Genève hebben de ministers aan-

gekondigd dat wordt toegewerkt
naar een algeheel verbod op de ex-
port van technologie die nodig is
voor de produktie van cfk's. Voorts
zullen er verboden komen op het
gebruik van andere stoffen die net
als cfk's een bedreiging voor de
ozonlaag vormen.

In het Protocol van Montreal werd
in 1987 afgesproken dat het vrijko-
men van cfk's tot de helft zou wor-
den teruggedrongen. In de minis-
tersconferentie van maandag is een
norm van 85 procent overeengeko-
men.

Acties in havens breiden zich uit

Groot-Brittannië in
geep van stakingen
Van de redactie buitenland

LONDEN - Groot-Brittannië
wordt getroffen door een sta-
kingsgolf. De havenstakingen
breidden zich gisteren uit. Te-
gelijkertijd legden circa
500.000 gemeente-ambtenaren
voor 48 uur het werk neer. Ook
de stakingen bij de spoorwe-
gen en de metro zijn nog niet
afgelopen. Maar de onderhan-
delingen in deze sector die gis-
teren zijn hervat, bieden uit-
zicht op een akkoord.

In 60 grote havens, waar bijna de
helft van de Britse handel omgaat, is
voor onbepaalde duur het werk
neergelegd. De in totaal 9400 haven-
arbeiders gingen in staking uit pro-
test tegen de afschaffing van het
speciale havenarbeidssysteem. Vol-
gens dat systeem hebben dokwer-
kers het recht op een levenslange
betrekking.

binnen/buitenland

Zhao Ziyang
weermikpunt

van kritiek
?

Van deredactie buitenland
leeft $, ~ De Chinese regering

r(f lS gezinspeeld op een
'hao 76re straf voor ex-party leider
"er Vi yanS- Regeringswoordvoer-
der) jnt

an Mv zei dat Zhao's ontslag
ijj verHme strafmaatregel was. Of
)akt l n°g zal worden aange-
letvAirngt af van bet lopende on-
-2hao k egenhem'
tin uW.erd eind juni, in de nasleep
"entpn bloedig onderdrukte stu-
ieScu, Protest in Peking, afgezet op
Ie "Uldlgmg van het steunen van
fcah jgeregeldheden en de twee-
lat hii , partiJ- Later heette het
*gerin Uit was op de val van de
iterke"g2m 2iJn eigen positie te ver-
fen hpKu arvoor zou Znao contac-
lers t en met dissidenten en de
*Uikt v Hongkong hebben ge-
Detiehl Yuan Mv heeft Zhao nu ook
Wtig Van net tolereren van omko-

h bj» Wel'g welig tierende corrup-
m "nen Partij en regering was in
teriigjri°r mui°enen Chinezen medee 'aing om de straat op te gaan
Kiem steun te betuigen aan het
Nhet nPr°test en op te roepen| ontslag van premier Li Peng.

Iran legt schuld
incident Mekka

bij Saoedi's
RIAD/NICOSIA - Iran heeft Saoe-
di-Arabië verantwoordelijk gesteld
voor een aantal ontploffingen in de
heilige stad Mekka, waarbij maan-
dagnachtéén dode viel en zestien
mensen gewond raaktenraakten.

In de eerste reactie van Iran op het
incident verklaarde premier Mousa-
vi dat de ontploffingen een poging
van het Saoedische bewind zijn
„een klimaat van onderdrukking en
angst te scheppen. De Iraniërs heb-
ben dit gedaan om in het heilige
Mekka een politiestaat in te stellen
en islamieten af te houden van de-
monstraties tegen arrogante mach-
ten en Israël."

De ontploffingen deden zich voor
op een moment dat 1,5 miljoen isla-
mieten uit meer dan 100 landen zich
opmaakten voor het hoogtepunt
van de Haj.

Twee jaar geleden kwamen meer
dan 400 mensen, voornamelijk Ira-
niërs, om het leven, toen zij tijdens
de bedevaart anti-westerse demon-
straties wilden houden. Sindsdien
heeft Saoedi-Arabië het aantal Ira-
niërs dat 'ter bedevaart mag' aan
een maximum gebonden. Als reac-
tie hierop heeft Teheran in 1988 en
dit jaar afgezien van het sturen van
zijn onderdanen naar Mekka.

FIOD onderzoekt
0-6 sexlijnen

Van onze redactie economie
DEN HAAG - De Fiscale Inlichtin-
gen- en Opsoringsdienst (FIOD) is
bezig met een routine-onderzoek
naar de inkomsten van de vele 0-6
telefoonlijnen. Het gaat hierbij
vooral om sexlijnen, maar bijvoor-
beeld ook om verschillende beurs-
lijnen. Er wordt geschat dat er jaar-
lijksruim 500 miljoen gulden via de
0-6 lijnen, die 50 cent per minuut
kosten, binnenkomt.
Een woordvoerster van het ministe-
rie van financiën zegt dat de actie
bedoeld is om een overzicht te krij-
gen van de bedrijfsvoering van de
0-6 lijnen. Ze legt er de nadruk op
dat dit niets bijzonders is en dat er
ook geen verdenkingen bestaan.

De PTT heeft de exploitanten van
0-6 lijnen inmiddels laten weten dat
zij heeft voldaan aan het verzoek
van de FIOD om inlichtingen.

Prijs diesel en
benzine omlaag

ROTTERDAM - Benzine wordt
morgen voor de tweede keer deze
week twee cent per liter goedkoper.
De meest voorkomende literprij zen
aan dezelftankstations komen daar-
door op 167 cent voor super en 160
cent voor euro loodvrij. Diesel
wordt 1,4 cent goedkoper en gaat
aan de zelftankpomp 85,8 cent per
liter kosten.

De vrije pompen rekenen voor een
liter euro loodvrij nog steeds twee
cent minder dan de grote maat-
schappijen (158 cent).
De prijsverlagingen zijn vooral een
gevolg van de aanhoudende daling
van de dollarkoers, aldus oliehande-
laren in Rotterdam.

NS: 5 procent
meer reizigers

UTRECHT - De spoorwegen heb-
ben in de eerste vijf maanden van
dit jaar5 procent meer reizigers ver-
voerd dan in dezelfde periode van
'88. De inkomsten uit het reizigers-
vervoer namen met 4 procent toe.
NS denkt die groei ook de rest van
het jaarvast te kunnen houden. Dat
betekent dat dit jaar voor het eerst
de 'magische' grensvan tien miljard
reizigerskilometers wordt over-
schreden.
Vorig jaar groeide het reizigersver-
voer met 3 procent tot 9,7 miljard
reizigerskilometers. Voor dit jaar
mikt NS op 10,2 miljard.Oorspron-
kelijk raamde NS het reizigersver-
voer dit jaar op 10,5 miljard kilome-
ters, maar dat wordt niet gehaald nu
de OV-jaarkaart voor studenten - in
elk geval dit jaar- niet doorgaat.

KNOV: maatregel
betekent sluiting

van BV Nederland

Vervolg van pagina 1
DEN HAAG- De coördinatiegroep,
ingesteld eind mei naar aanleiding
van de ernstige smogvorming in
deze maand wil het aantal uitzonde-
ringen zoveel mogelijk beperkt hou-
den, omdat dit anders snel leidt tot
problemen met de handhaving van
het verbod.
In overleg met de gemeenten, het
openbaar ministerie en de politie
zullen de maatregelen van de hand-
reiking, die een voorlopg karakter
heeft, nader worden uitgewerkt.

Een werkgroep 'Verkeersmaatrege-
len Smog Zuid-Holland' onder lei-
ding van burgemeester R. Scheeres
van Schiedam kwam gisteren met
een afzonderlijk rapport. Daarin
zegt de werkgroep het stilleggen
van het verkeer by' ernstige smogsi-
tuaties alleen uitvoerbaar te achten,
als dit in een aaneengesloten gebied
gebeurt, begrensd door waterwe-
gen.

Het Landbouwschap vindt de voor-
gestelde verkeersmaatregelen bij
smog een slechte zaak voor het be-
roepsgoederenvervoer in het alge-
meen en de landbouw in het bijzon-
der.
De Katholieke Vervoerders Organi-
satie (KVO) is teleurgesteld over de
voorstellen, omdat er wel gespro-
ken wordt over rijverboden, maar
niet'wordt aangegeven welke cate-
gorieën bedrijfsvoertuigen uitge-

zonderd kunnen worden

De grootste werkgeversorganisatie
in het goederenvervoer over de weg,
NOB Wegtransport, vindt dat de
vrachtwagen de laatste groep weg-
gebruikers is waarvoor beperkin-
gen zullen gelden. NOB wijst op het
vervoer van dagverse produkten,
koel- en vriesvervoer, levensmidde-
lendistributie, medicijnenvervoer
en het ophalen van melk. De aan-

voer van de eerste levensbehoeften
moet gewaarborgd blijven, aldus
NOB.
Het Verbond van Nederlandse On-
dernemingen (VNO) meent dat de
coördinatiegroep zich ten onrechte
niet heeft beziggehouden met de
economische implicaties van het
plan.
Het Koninklijk Neerlands Onderne-
mers Verbond (KNOV) vreest dat
uitvoering van de voorgestelde
maatregelen neerkomt op sluiting
van de BV Nederland.
De ANWB vindt dat het verbieden
van autoverkeer alleen „als absolute
noodmaatregel" mag plaatsvinden.
Volgens de bond verdient een
„voortvarend structureel beleid" de
voorkeur boven „incidentele ingry-
pende maatregelen".
De autolobby reageerde eveneens
boos, omdat „geen rekening is ge-
houden met de economische gevol-
gen van de verkeersontwrichting.
Zij eist inspraak bij het samenstel-
len van het definitieve draaiboek.

EG wil nauwer
samenwerken
met O.-Europa

Van de redactie buitenland
PARIJS - De EG-landen hebben de
staten van Oost-Europa laten weten
dat zij de samenwerking verder wil-
len versterken en uitbreiden. In een
gemeenschappelijke verklaring die
de twaalf EG-ministers van buiten-
landse zaken dinsdag in Parijs heb-
ben afgelegd, wordt het CVSE-pro-
ces - de Conferenties over Veilig-
heid en Samenwerking in Europa
die in 1975 in Helsinki begonnen -
de aangewezen weg genoemd on
een einde te maken aan deverdeeld
heid van het continent.

In de verklaring worden noch ener-
zijds Roemenië en Bulgarije, noch
anderzijds Polen en Hongarije ge-
noemd. „Al worden in bepaalde lan-
den de mensenrechten nog ernstig
geschonden, andere nieuwe situa-
ties zijn bijzonder bemoedigend,
omdat hieruit de steeds sterkere
aantrekkingskracht blijkt van de
Universele waarden van vrijheid en
democratie, het streven naar dia-
loog en de wens menselijke betrek-
kingen aan te gaan die zijn geba-
seerd op eerbied voor de individue-
le vrijheden en voor het recht", al-
dus de ministers.

Minister Van den Broek bracht zijn
EG-collega's verslag uit van het ge-
sprek, dat hij als lid van het minis-
terscomité van deRaad van Europa- een samenwerkingsverband van
23 Westerse, neutrale en niet-gebon-
den landen - vorige week in Straats-
burg met Sovjet-leider Gorbatsjov
heeft gevoerd.

puntuit
Daltons

Het Hooggerechtshof in Arn-
hem heeft de straffen die de
drie broers M., beter bekend als
'de Dalton-broers', van de
rechtbank in Almelo opgelegd
hadden gekregen aanzienlijk
verminderd. Bij allen is één jaar
onvoorwaardeljke gevangenis-
straf in mindering gebracht. De
broers pleegden in 1988, voor-
namelijk in Twente, tientallen
inbraken. Dat deden zij vooral
bij oudere mensen.

Protest
Op initiatief van het Vrouwen
Info Project hebben gisteren in
de hoofdstad naar schatting
tweehonderd vrouwen gede-
monstreerd tegen de afwijzing
van asielverzoeken van vrou-
wen die in hun land van her-
komst zijn verkracht door poli-
tiemannen of leden van de vei-
ligheidsdienst.

Goud
Goud blijkt zeer heilzaam voor
astmapatiënten. Een behande-
ling met tabletten die slechts
enkele tienden van een milli-
gram goudstof bevatten, maakt
patiënten die aan een ernstige
vorm van astma lijden minder
afhankelijk van de beruchte
ontstekingsremmer Prednison.
Een onderzoek op de afdeling
longziekten van het Academi-
sche Ziekenhuis in Leiden
hééft dit aangetoond.

Kraslotto
De invoeringvan de kraslootjes
laat te langop zich wachten. De
WD wil dat de Stichting
Sporttolisator direct na het Ka-
merreces met deze instantlote-
rij kan beginnen. „De Kamer
heeft de invoering van het kras-
lot goedgekeurd, ik begrijp niet
waarom het zolang duurt voor-
dat deze beslissing wordt uitge-
voerd", aldus het VVD-Twee-
de-KamerlidDijkstal.

Cursus
Het leerproject 'Slachtoffer in
beeld' - een cursus om jonge
wetsovertreders te doordrin-gen van de gevolgen van hun
daden voor de slachtoffers -
slaat aan. De overgrote meer-
derheid van de 90 jonge cursis-
ten verklaarde iets te hebber-
geleerd van de cursus en enig
idee te hebben gekregenvan de
brokken waarmee de slachtof-
fers van misdrijven blijven zit-
ten.

Den Haag
D66 mag toch meedoen in het
vernieuwde college van Burge-
meester en Wethouders in Den
Haag. Daarvoor wordt het aan-
tal wethoudersposten uitge-
breid van acht naar negen. In
het nieuwe college krijgt de
PvdA vier zetels, VVD en CDA
elk twee en D66 één zetel. De
vier partijen hebben daarover
een akkoord bereikt.

Hasj
De rijkspolitie Hillegom heeft
gisterochtend, in samenwer-
king met de douanerecherche
en diverse gemeentepolitie-
korpsen een partij hasj onder-
schept van enige duizenden ki-
lo's. Daarbij werden een man
uit Hillegom en een uitAmster-
dam aangehouden

Ramp
Bij een ramp in Xikou in het
zuidwesten van China in de
provincie Sichuan zijn na zwa-
re regens tonnen rotsen en
modder bovenop huizen bij een
kolenmijn en betonfabriek ge-
stort. Inmiddels zijn 14 lijken
geborgen en 6 gewonden uitge-
graven. Verwacht wordt dat het
dodental op 200 zal uitkomen,
meldden Chinese kranten gis-
teren. Sinds vorige week vrij-
dag zijn al 70 mensen omgeko-
men bij overstromingen.

Hart
De inkomsten van de Neder-
landse Hartstichting hebben
vorig jaar een record bereikt
van 42,4 miljoen gulden. Een
jaar ervoor lag dat bedrag op
31,9 miljoen.

Fraude
Zes verdachten uit Haarlem
hebben de afgelopen maanden
voor minstens een half miljoen
gulden aan gestolen en verval-
ste girobetaalkaarten en Euró-
cheques geïnd. Zon driehon-
derd mensen zijn financieel be-
nadeeld door het inwisselen
van de gestolen betaalkaarten
en cheques.

Zuivering
De Argentijnse president Me-
nem heeft de complete legertop
gewijzigd. Generaal Caceras-
wordt de nieuwe stafchef van
de landmacht. Caceras is een
tegenstander van de nationalis-
tische officieren, die sinds 198?
driemuiterijen in het leger leid-
den. Met de nieuwe benoemin-
gen wil Menem de onrust bin-
nen de Argentijnse strijdkrach-
ten wegnemen.

(ADVERTENTIE)

mal/m vrvan 14.00t0122.00 uur ,... een gesprek van hart tot hart.

(ADVERTENTIE)
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■3piccolos
045-719966

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

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

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
| woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
j 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 geplaatstover 1 of 2

" kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.

Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per

' plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W...... ................ ....... .
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
ontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties en/of vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

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

Vermist/Gevonden

Hoge beloning
Op 30 juni 1989 werd te Roermond ontvreemd een

personenauto

Ford Escort 1600 CL
Kenteken: SK-66-FF

Kleur: grijs
Bijzonderheden: verlaagd, sportvelgen, zwart getinte

achterlichten, sunroof, getint glas.
De inlichtingen die leiden tot het terugverkrijgen van een
bovengenoemd voertuig zullen worden beloond al naar ge-
lajig de waarde van het teruggevonden voertuig en van de
inlichtingen. Deze worden ingewacht onder tel.nr.

085-435255, na kantoortijd 085-455045.
Vragen naar de heer Stevens.

Bureau HA. van Ameyde 8.V., Kleine Oord 181, Arnhem.
Vermist witte VALKPAR- Van maandag t/m vrijdag,
KIET heeft kromgegroeid van 8.30 tot 17.00uur, kunt u
snaveltje. Teg. beloning ter. uw PICCOLO telefonisch
te bezorg. 045-312845. opgeven. Tel. 045-719966.

Personeel aangeboden
DAKDEKKERSBEDRIJF De VAKMAN neemt nog werk
Nok, voor al uw dakdek- aan o.a. smeedijzeren hek-
werkzaamheden, met de ken, ijzeren trappen- wentel
langste schriftelijke garantie, recht. Tel. 04499-3464.
Bel voor vrijblijvende offerte. ~
Tel 045-224459 Als u ons voor 12 uur's mor-
-fï : gens belt, staat uw PICCO-
Voor VAKBEKWAME bin- LO devolgende dag al in het
nen- en buitenschilderwerk- Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-zaamheden: 045-210020. 719966.

Personeel gevraagd

Rijinstructeur/Rijinstructrice
met ruime rijervaring kring Heerlen

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

Hulsberg/Wijnandsrade
vragen wij

bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen. Melden: Limburgs
Dagblad, Geerstraat 5 Heerlen. Tel. 045-717719.

Voor
Heerlen-Douve Weien

vragen wij

Bezorgers m/v
die genegenzijn dagelijks tussen 6.00/7.00 uur 's ochtends
onze krant te bezorgen, melden: Limburgs Dagblad, Geer-

straat 5 Heerlen. Tel. 045-717719.

Part-time chauffeur
gevr. v. 15 a2O uur p.w. bezit van groot rijbewijs.

Ervaring vereist op oplegger. Br.o.nr. B-1390 Limburgs
Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
'vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soli.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Privéhuis DONNA vraagt
leuk meisje. Inl. 045-
-227734.
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.
Nette FRITUREHULP plm.
25 jr., M/V voor 3 avonden
per week. Met erv., zonder
erv. niet soli tel 045-715488
Ervaren KAPSTER gevr.
Dames- en herenkapsalons
W. Fober, Brunssum. Tel.
045-256223 ■
BEZORGERS gevr. voor
Heerlen (Heerlerbaan, Wei-
ten) en omgeving min. Ift. 15
jr. Driessen verspreiding in
Brunssum 045-257974.

Gevr. ELEKTROMON-
TEURS en konstr. bankwer-
ker voor langdurige indus-
triële projecten. ECM Heer-
len BV, Burg. v. Grunsven-
plein 10, 6411 AT Heerlen.
Tel. 045-718877.
Part-time VERKOOPSTER
gevr. voor kadozaak en
aanverwante artikelen, met
eigen verantwoordelijkheid,
Ift. plm. 18 jr. of event. ge-
huwde vrouw. Br.o.nr.
B-1380 LD., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
2 BARMEISJES gezocht
voor St. Tropezbar Sittard.
Tel. na2lu. 04490-17402.
Zelfstandige PIJPFITTER
en/of lasser, instal. Bedr. J.
Daniëls b.v. Voerendaal. Tel
045-751591 tevens grond-
werker gevr.
2e KAPSTER gevr. Hairsty-
ling Trudy Wiertz". Tel.
045-412010. Kerkrade(W)
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.

Gevr. MEDEWERKSTER v.
administr. MBA-diploma.
Lepharma Emmastr. 11
N'hagen637lHM.
Wij maken GRATIS een of-
ferte voor al uw dakwerk-
zaamheden. Wij werken ef-
ficiënt, goedkoop en geven
10 jaar garantie. Bel nu dak-
centrum Hemast, 045-
-224113, b.g.g. 323659.
Goede HULP in huish. gevr.
v. vrijdags. Liever iets ouder.
Omg. Weiten. Tel. 045-
-710154.
Brabantse Beton staal-
vlechtwerken vraagt voor div
projecten IJZERVLECH-
TERS tel. 04920-48146.

Gevraagd nette FRITUUR-
HULP ca. 25 jaar. Alleen
vrouwel. voor 3 avonden p.
w. Zonder erv. onn. te soli.
Tel. 045-414175.
KOELMONTEUR, leerling
koelmonteur en verkoper
gevraagd. Afspraak maken
tussen 7.30 en 8.30 uur. Tel.
045-441566.
Gevraagd voor horecacom-
plex WERKSTER of echt-
paar voor (vroege) ochtend-
uren. Inl. 04490-25574.
SCHOONMAAKHULP ge-
zocht voor praktijk in Hoens-
broek, 2 avonden in deweek
Tel. 045-212365.
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Onroerend goed te huur gevraagd

Te huur gevr. van particulier:
luxueuse bungalow of landhuis,

omg. Heerlen. Tel. 04920-53333.
Te huur gevraagd kamer in
MAASTRICHT. Tot ’325,-
-voor aankomend studente
toneelacademie. Woonach-
tig te Schoorl (Nrd.-Holland)
02209-3686.

Te h. gevr. door bej. echt-
paar, benedenwoning of
APPARTEMENT met lift.
045-452267 na 18.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden
SUSTEREN te huur grote
boyenwoning, 4 slpks. met
garage, dakterras ’ 700,- p.
mnd. 04499-1919/2181.
Te huur kleine en grote
STUDIO in villa met park,
nabij station Valkenburg.
Tel. 04406-12491 na 17.00
uur 13346
Susteren, te huur kleine BE-
NEDENWONING, ’ 775,- p.
mnd. mcl. gas-licht-water
04499-1919/2181.

KERKRADE-Bleyerheide te
h. een nette rustige etage-
woning, geschikt voor echt-
paar of alleenstaande,

’ 800,- mcl. stook- en servi-
cekosten. Inl. 04490-48180.

Te huur 2-slaapkamer FLAT
in Munstergeleen per 1 au-
gustus, met kleine overna-
me. Tel. 04492-4553.

Te huur gem. kAMERS. Tel.
045-226565/257090.

Onroerend goed te koop aangeboden
Ter overname aangeboden, kleine:

Sigarenzaak-Videotheek
Zeer scherpe prijs!! Tel, (na 17.00 uur) 045-224600.

Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.
U wilt een huis kopen?

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.

GELEEN, Marisstraat 33,
halrvrijstaand woonhuis met
gas-cv, bestaande uit: ruime
woonkamer, ruime betegel-
de keuken met eiken inst.
mcl. apparatuur, bijkeuken,
provisiekelder en hobbykel-
der, 4 slaapkamers, douche,
ged. dubbele beglazing, ga-
rage, tuin met veel privacy.
Koopprijs ’135.000,- k.k.
04490-41848. Na 18.00 uur.
GEVRAAGD ouder woon-. huis met tuin. Tel. 045-
-717976.

.. . .

LANDGRAAF, Nieuwenha-
gerheidestraat, hoekwoning
met grote hobbyruimte cq.
garage voor 2 auto's. Wo-
ning heeft mooie woonkmr.
met plavuizen, 3 slpkmrs,
badkmr. met ligbad en 2e
toilet en is direkt te aanvaar-
den. Vr.pr. ’102.000,- kk.
Verhuispremie ad. ’2.000,-
-beschikbaar. Wijman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.
TERWINSELEN, Callistus-
straat, eengezinswoning
met grote woonkmr. 3 slp-
kmrs, badkmrs met ligbad.
Kooppr. ’79.000,- kk. Bij
100% financ. netto mndlast
ca. ’ 450,-. Wijman & Part-
ners Vastgoed. 045-728671
KERKRADE, Bemhard Po-
thastraat, moderne woning
met 3 slpkmrs. voor- en
achtertuin. Direkt te aan-
vaarden. Pr. ’ 109.000,- kk.
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
NIEUWENHAGEN, Dorps-
straat, eengezinswoning
met 3 skpkmrs, badkmr met
ligbad en 2e toilet. Kooppr.
’BO.OOO,- kk. Bij 100% fi-
nanc. netto mndlast ca.

’ 475,-. Wijman & Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671.

Kamers aangeboden/gevraagd
Te huur mooie gemeubi-
leerde kamers met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-452128.

Te huur grote ZIT/SLPK. te
Hoensbroek. 045-229654
na 14.00 uur.

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

HOUTBEWERKlNGS-
combinatiemachine zaag-
frees- vlak, van dikte en
pennengatboor en afzuig-
installatie. 045-252198.
Te k. BOUWLIFT 380 volt
vr.pr. ’ 950,- 045-252198.
Houten 3 spanten v. zomer-
huisje 185 cm, 3x120 cm.
Prijs ’lOO,-. Handgrasma-
chine ’ 30,-. 04490-3464.
Te koop 130 TEGELS 40 x
60 grijs, z.g.a.n. Tel. 045-
-423699.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

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.

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.

Winkel & Kantoor

Te koop uit faillissement
Brandkasten ’ 695,-, papiervernietiger ’ 395,-

-bureau's vanaf ’ 95,-, bureaustoelen vanaf ’ 40,-,
dossierkasten vanaf ’ 150,-, materiaalkasten vanaf ’ 35,-,

ladenblokken vanaf ’ 150,-, diverse tafels vanaf ’ 30,-,
magazijnstellingen v.a. ’ 75,- Nieuwe Altrex 8 meter lange
schuifbare aluminium laders ’ 395,- betontrilnaalden met
omvormer ’ 375,- stroomkasten 220 380 63 amp ’ 375,-
-betonijzerknipmachines ’ 1.250,- betonijzerbuigmachine

’ 900,- waterwagens ’ 500,- Olivetti typmachines ’ 245,-

Rockmart - Kissel 46A
Heerlen 045-723142

Openingstijden ied. dag van 9.30 tot 19.00 uur
Zaterdag 10.00 to 16.00 uur

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

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

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

Ook verkoop aan particulieren.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt.

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

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

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-

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

Bedrijven/Transacties
Ingeruilde gereedschappen
en machines 0.a.: werkbank
staal ’ 350,-; spijkerappa-
raat op lucht ’ 375,-; zware
haakse slijpflex ’ 225,-; 4
boormachines in een koop
’250,-; zware slijper op
lucht Atlas Copco i.st.v.nw.
’450,-; zware compressor
380 V i.pr.st. ’ 750,-; hoge-
drukreininger heetw. Kar-
cher 380V-140 grad. - 120
Ato, i.st.v.nw. ’2.250,-; e-
lektr. lasapp. verrijdb. 380V-
-275A ’700,-. Tech. H.O.
HARGO Heerlen. Tel. 045-
-422891.

NIEUW met 23 maanden
voll. garantie en service.
Compressor 220V-2PK-
-10OItr. tank ’ 1.195,-, idem
380V-3Pk-200 Itr. tank
’1.995,-. Hogedrukreiniger
220V-130 bar ! ’ 895,- CO2
combimig lasapp. 220V-140
A m. of z. gas compleet

’ 895,-. Plaatwerkzetbank
120 cm, 1,5 mm ’895,-.
Garagekrik 2 ton prof. uitv.

’ 265,-. Bandschuurmach.
750 W ’ 379,-. Makita elek-
tr. machines, speciale prij-
zen. Tech. H.O. Hargo
Heerlen. Tel. 045-422891.

Landbouw en Veeteelt
Jonge HENNEN te k. even-
eens mestkuikens, regelm.
leverb. Vaesrade 43, Nuth.
Tel. 045-241284.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

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.

Auto's
Citroen CX 2.0R.E 1986,1 e eig.,rood ’ 16.500,-
Ford Sierra 2.3 GLD combi, 1984, rood ’ 11.250,-
Lancia Theam Turbo 1986,1eeigen, erco ’25.000.-
Ford Sierra 2.3 LD, 1984, wit ’ 8.750,-
Saab9OOGLS, 1982, wit ’ 6.250,-
Citroën Axel 1.1,1985, rood ’ 5.500,-
Volvo34sGL, 1981,rood ’ 4.250,-
OpelRekord 2.0 S, 1984, groen ’ 10.500,-
Mercedes 200,1977, bijzonder mooi ’ 4.000,-
Lada2losGL, 1984, 30.000km ’ 4.000,-
OpelKadett 1.6GLCombi, 1985, LPG ’ 12.750,-
BMWS2Oi, 1982, grijs ’ 8.750,-
BMWS24TD, 1985, wit ’ 17.500,-
Honda Aerodeck EX 1986 1e eigen ’18.500,-- 04492-3234

Fiataanbieding
35 nieuw showroomauto's
Alle types kenteken klaar

met hoge kortingen.
Fiat Sitty Car Sittard

Kennedysingel 8-12. Tel. 04490-17544.

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

Honda Prelude 1.6 '79.
Occassion met Mazda Kroongarantie.

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

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

Waarom een gebruikte kopen?
Nieuwe fiat PANDA 1000 L IE

Met catalisator en 5-versn. bak.
Aanbetaling ’ 3.000,- ’ 225,-pm
(prijs voor een kentekende nieuwe showroomauto).

Fiat Sitty Car, Sittard,
Kennedysingel 8-12. Tel. 04490-17544.

Auto Landgraaf
biedt aan jonge occasions met 12 mnd. garantie, gratis

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

* GARANTIE IN EIGEN WERKPLAATS
* EIGEN SERVICE DIENST

* SNELLE-DISCRETE FINANCIERING
Ma t/m Zaterdag geopend van 9.30-18.00 uur
Kom vrijblijvend kijken en vergelijken op ons

verkoopterrein en in onze showroom
AUTO LANDGRAAF Heerlerbaan 74-76 Heerlen.

Tel. 045-424268/424231
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-,rade. Tel. 045-463333.
Te k. gevr. AUTO'S en be-- drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezwaar. Tel.
045-720200. 'Opel KADETT 16SR, bwj.
'84, veel extra's, kl. bl.met.
km. 22.000. 045-416342.
Te koop Ford SIERRA 1600,
bwj, '84, met radio Pioneer.
Laurierstr. 569, Heerlen na
18.00uur.
Te k. BMW 520 i, bwj. '83,
zeldzaam mooi ’12.000,-.
Ford Siërra 1600 laser bwj.
'85, 3-drs. ’ 11.500,-; Hon-
da Accord bwj. '80, 3-drs
’2.750,-; Talbot 1100 pick-
up bwj. '83, ’2.150,- Hom-. mert 24, Vaesrade, kruis-
punt Schinnen.
Alfa ROMEO GT 1300 Ju-
nior ’ 5.750,-. Inr. mog.
045-211071.
Te koop AUDI 80 GLS, bwj.
'80, i.z.g.st., vr.pr. ’ 2.750,-.
Tel. 045-720622.
AMX Sport 1980, ’5.750,-;
Opel Kadett 1.6 D, 1983,

’ 7.000,-; Opel Commodore
1980, ’4.250,-; Ford Gra-
nada 2.3, 1980, ’ 1.750,-;
Ford Granada 2.3, 1980,. ’2.750,-; BMW 320, 1978,
’2.750,-; BMW 316, 1977,
’1.500,-; Volvo 340, 1978,
’500,-; Opel Rekord, 1980,
’2.500,-; Volvo 343, 1981,
’4.500,-; BMW 520, 1981
’4.750,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.

BMW 318, 1978, kl. grijs,
bijzonder mooi, ’ 2.500,-.
045-210565.
Te koop BMW 732i, bwj. '81,
electr. schuifd. en spiegels,
centr. vergr. radio-cas. vr.pr.
’4.750,-. Inr. mog. tel.
045-425275.
1e klas OCCASIONS: Ford
Sierra 2L combi, 1988; Opel
Kadett 1300 LS, 5 drs., 1987
Opel Kadett 1300 LS, 3 drs.,
1986; VW Polo 1986; Mazda
323 LX 1986; Mazda 626
GLX 1983; Seat Ronda
1500 GLX 1986; Citroen Vi-
sa 1400 TRS, 1986; Auto's
met Bovag-garantie. APK
keuringsstation. Garage
Martin Jorritsma, Pastorystr.
106, Nuth. Tel. 242412
OPEL Kadett 1.2 HB '82,
’5.750,-; Opel Kadett 1.2
Caravan '81 ’3.750,-; Ford
Escort 1300 '82 ’5.500,-;
VW Golf D '81 ’4.750,-;
Nissan Stanza '82 ’ 3.900,-;
Granada '80 ’ 750,-; Manta
'79 ’ 1.750,-. Inr. mog. 045-
-211071. Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
Fiat RITMO 60, 47.000 km.
als nieuw, blauwmet. 7-'B4.
Volvo Jac Klijn, Kerkrade.
045-458000.
FIAT 127, bwj. '80, in pr.st.,
APK 2e mnd. '90, vr.pr.

’ 1.650,-. Tel. 045-415528.
Eindelijk weer eens een
mooie MINI te koop, Mini E-
bony, bwj. '79, APK 7-'9O,
vr.pr. ’2.200,-. Tel. 045-
-444481 b.g.g. 441081.

Mitsubishi LANCER GL Die-
sel, '85, kl. wit, ’8.250,-.
Tel. 04492-3234.
Te koop Datsun CHERRY,
bwj. '79, met APK, ’ 1.500,-
Tel. 045-414659.
Te k. OPEL Ascona 16 S,
bwj. '72, APK-gek., zeer
mooie auto, 045-228398.
Zeldz. mooie KADETT type
12 S HB '82 1e eig. Kerkra-
derweg 166 Heerlen.
Te koop Opel OMEGA 2.0
Inj. LS, mei '87, km.st.
99.000, pr. ’23.000,-. Tel.
04498-55335.
Te koop Opel KADETT D, i.
z.g.st., kl. wit, bwj. '81, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-216373.
Te koop ASCONA 2.0EBer-
lina, bwj. '81, pr.n.o.t.k. Tel.
045-418343.
Te k. Opel MANTA GTE 5
bak, enz. bwj.'B4 ’ 13.750,-.
Inr. evt. 045-316940.
Te k. Opel KADETT 1600
Diesel, bwj. '82. Baanstraat
140, Landgraaf. Tel. 045-
-325955.
Te koop Opel KADETT s-
drs. bwj. '80 m. laswerk
’2.250,-. Tel. 045-316940.
Te k. Opel ASCONA bwj. '74
APK-gek., i.z.g.st., ’500,-.
045-243371 na 17.00 uur.
Te k. Opel KADETT Station-
car 16 S de luxe met LPG,
nov. '82 t.e.a.b. 045-414530
Opel ASCONA 1.6 S 1977,
i.g.st., gek. APK, pr. slechts

’ 700,-. 045-422891.
PEUGEOT 305 GR, dec'B3,
1e eig., kl. blauw, i.st.v.nw.
’6.750,-. 045-257217
Te k. PEUGEOT 205 GTI
bwj. '85, tegen spotprijs. Tel.
045-720714 na 14.00 uur.
Te k. zeer mooie PEUGEOT
104 Gl, model '80, vr.pr.
’1.350,-. 045^422610.
Te k. PORSCHE 924, bwj.
'78, perfecte staat. Tel.
04454-1710
Zeldzaam mooie SKODA
105 S'84, met weinig km.
voor slechts ’3.950,-. Ga-
rage Central Geleen, Rijks-
weg-Centr. 97. .
Toyota CAMRY Combi 2.0
XLI, beigemet. LPG, 01-'BB.
Volvo Jac Klijn, Kerkrade.
045-458000.
Te k. weg. omst. TOYOTA
Corolla GTI twincam 16
kleppen, bwj. '84, pr. t.e.a.b.
045-420629 b.g.g. 326685.
Triumph SPITFIRE 1500,
'78, pr. ’6.500,-. Tel. 045-
-255784. na 15.00 uur.
Te k. VW JETTA diesel, bwj.
'82 vr.pr. ’3.800,-. Tel.
045-315502.
GOLF 1.6 met kat., 3-drs.,
bwj. 11-'B7, div. extra's,
sportint., schuifdak enz., vr.
pr. ’ 17.750,-, mr. en financ.
mog. Tel. 045-414659.
GOLF S bwj '80, kl. geel

’ 3.500,- Gremelsbrugge 36
(Rimburg) Landgraaf. TEI.
045-321677.
Te k. BMW 525 '80, d. groen
metalic, eerste eig. Tel. 045-
-211893. Ridderhoenstr. 118
Hoensbroek.
Te koop BMW 323ieind '79,
i.z.g.st. ’5.650,-. Tel. 045-
-316940.
Te koop 2 CV 6, weg. om-
standigh. i.z.g.st. T.'B2, vr.
pr. ’ 1.850,-. 04404-2527.
Lelijke EEND 2 CV 6, kl. wit,
bwj '84, z.g.a.n. Tasveld 3
Landgraaf. 045-324484.
Te koop gesloten CITROEN
bus, type C35 LE, bwj. '83,
pr. ’ 3.500,-. 045-222280.
Te koop Datsun CHERRY
coupé, eind '82, LPG, APK.
04490-36860.
Te koop Datsun SUNNY GL
coupe, type 1980, APK '90,
in nieuwst. Tel. 045-257871.
Datsun CHERRY de luxe,
bwj. '80, 3-drs. APK juli '90,
’2.250-,-. 045-313194.

Te k. FIAT 126 Bambino
bwj. nov. '82, i.g.st., km.st.
57.000, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-270339.
Ford ESCORT 1.4 CL,
15.000 km. 11-'B7. Volvo
Jac Klijn, Kerkrade. 045-
-458000.
Ford FIËSTA t.79, APK
aug. '90, ’1.750,-. Heems-
kerkstr 66 Hrl-Meezenbroek
Ford ESCORT 1100 L bra-
vo, sept. '82, 82.000 km.

’ 7.450,-Tel. 045-442125.
Weg. omst. te koop MAZDA
929, bwj. '85, km.st. 40.000.
Na 17.00 uur. 04490-18685.
Te k. MERCEDES 200 D,
APK 2-'9O, event. mr. kl.
diesel mog. 045-229739.
MERCEDES 450 SEL, bwj.
'78, alle extra's, event. mr.
mog. Tel. 04750-20041.
Te k. VW 1303 cabriolet a-
merk. uitv. Hommert 24,
Vaesrade-Nuth. Kruispunt
Schinnen.
VWGOLF 1.3 L, '82, sportw.
als nw., ’4.950,-. Rotter-
damstr. 24, Heerlen.
VOLVO 343 (schakel) t.'Bo,
APK 6-'9O, vr.pr. ’2.150,-.
045-720951.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Ford ESCORT 1300, bwj.
'82, mcl. RS velgen

’ 5.250,-; Triumph Dolomite
1850 HL mcl. I. met. velgen

’ 3.750,- Thorn 04756-
-2814.
Ford FIËSTA 1.6 D 1987;
VW Golf CL Diesel 1984.'
Tel. 04498-54973.
Te koop sportieve AUDI 90
1985, verl en lm velgen;
Datsun Bluebird 1,6 GL
1983, Tel. 04498-54973.
Datsun Cherry '79 ’950,-;
BMW 1502 '77 ’1.150,-;
Ford '80 ’ 1.750,-Golf '77
’1.250,-; Escort '79
’950,-; Fiësta '77 ’750,-.
Alles APK. Tel. 04499-3398.
Opel ASCONA '80 ’ 3.800,-
Honda Prelude '80 ’ 5.200,-
Datsun Cherry '80 ’ 2.900,-;
Renault 5 GL '81 ’ 2.700,-;
Mitsubishi Galant '80
’2.400,-; VW Golf D '79
’3.900,-; Ford Escort '79

’ 1.750,-; Toyota Corolla
'78 ’l.lOO -. Oude Land-
graaf 101, Schaesberg-
Landgraaf. 045-311078.
Math KOENEN biedt te koop
aan: 25 tot 50 auto's van
’5OO,- tot ’3.000,-. Alle
auto's APK. Handelsweg 12
Susteren. Geop. di. t/m za.
v. 09.00-18.00 u. Tel. 3398.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan. Let op nu speciale
vakantie-aanbiedingen gel-
dig t/m 12-7-'B9: Opel Man-
ta 2.0 GTE bruinmet. '83;
Opel Kadett 1.2 LS groen-
met. '85; Kadett GTE wit '83;
Kadett 1.6 SR blauwmet.
'82; Ford Siërra 1.8 L Laser
5-drs. rookzilvermet. '86;
Siërra 2.0 blauwmet. 5-drs
LPG '85; Sierra KR 4i rood-
metal. div. extra's '83; Es-
cort XR3 blauwmet. '82;
Granada 2.0 L 4-drs. i.z.
g.st. blauw '80 ’2.500,-;
VW Golf GTI div. extra's
type '81 ’7.900,-; Toyota
Corolla 1.3 DX Liftback
blauw '80 ’2.900,-; Toyota
Starlet DX 5-drs. zilvermet.,
'79 ’2.750,-; BMW 320 6-
cyl. i.z.g.st. div. extra's

’ 2.750,-. Inr. gar. financ.
mogelijk. Autobedrijf Gebrs.
Dominikowski, Kantstraat 48
Übach o. Worms-Landgraaf
Tel. 045-326016.
Direct CONTANT geld voor
auto's vanaf bwj. 1980. Tel.
045-414372 ook 's avonds.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. Gevraagd loop- en
SLOOPAUTO'S, gratis af-
halen. Tel. 045-216104.

Wij kopen alle loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S tevens
gratis ophalen tev. RDW
vrijw. bew. O Körfer 045-
-751807.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

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

Auto onderdelen en accessoires

Bosal uitlaatpotten en pijpen,
montagedelen (gealuminiseerd)

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

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.

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

Aanhangwagens
■ — ■

Nic Dassen
Kerkrade

045-455088 - 452501

Te k. AANHANGWAGEN
2.25 x 1.40 x 0.30 met torsi
as. Tel. 045-251304.

Motoren en scooters
Te koop 2 MOTORJACKS
en een paar handschoenen.
Laurenthof 7 Simpelveld. na
18.00 uur.
Te koop motor HONDA
Chopper 750 cc, spec. uitv.
2 mnd. oud, km.st. 1.200,

’ 3.000,- onder nw.prijs.
Tel. 04406-16719.

Te k. aangeb. HONDA 750
Magna shopper, kl. rood-
met. nw. staat nog niet op
kent. Inl. te1.04406-12289.
Als u ons voor 12 uur 's mor
gens belt, staat uw PICCO
LO de volgende dag al in he
Limburgs Dagblad. Tel. 045
719966.

*$§jjlÊ^ ÜJPrcrfïcicitf'^pPf-
Proficiat Marian____

de Familie

Goedemorgen
Opa Piet j
Proficiat met je
70e verjaardag

Kleinkinderen, kindere"
en vrouw.

Met een PICCOLO in'
Limburgs Dagblad raa*
uw oude spulletjes 't s[*
kwijt. Piccolo's doen ""wonderen... Probeer
Tel. 045-719966.
Wat VERKOPEN?
teer via: 045-719966.

(Bromfietsen
HONDA MT 5 nu vanaf
’183,-. per maand. Brom-
fietsspecialist Math Salden,
Limbricht.
Te koop gevr. RACEFIETS
mt. 54-55, moet in uitst. st.
zijn en gerenomeerd merk.
Tel. 04454-1387.
Te koop VESPA m. sterw. z.
g.a.n. Kerkstr. 30 Bom, na
17.00 uur.

Te k. KREIDLER, i-W
met integraal helm, v^kering 5-'9O. 045-423gff
Te koop HONDA NIT,!
'84, pr.n.o.t.k. fel O4*57681.
Nieuw, Batavus Busterr
TERRAIN bike ’799/.leverbaar. Tweewielefcialist Math Salden, v
bricht. s

Watersport/Surfen „
Il j.ji : : _ ' : '"" ' *" : """Tii

Te koop Terhi SPORT-
BOOT met stuurhuis John-
son, 10pk bb.motor
’5.500,-. 045-425951.

Een PICCOLO -in het v

burgs Dagblad helpt u
weg naar snel succes-
-045-719966. «.

Sport & Spel
Te k. WEDSTRIJDBUKS, Piccolo's in het Lirn^Diana 75, 5.5 mm. Tel. Dagblad zijn groot 'j
045-229046. SULTAAT! Bel: 045-7^

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

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Nu nog mogelijkheden voor het hoogseizoen-
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202^
MAKREELVISSEN op zee,
ga met een van onze snelle
kotters mee uit Stellendam,
Mijntje Junioren Senoir. Tel.
01879-3359.
ZEELAND Nieuw-Vliet te h.
luxe 6-pers. stacaravans d/
wc/tv. 600 m van zee juli/aug
vrij. 12-8 t/m 26-8 ’998,-,
19-8 t/m 2-9 ’898,-, 3 wk.
sept. ’ 698,-. Herfstvakantie

’ 350,- p.w. Keyman Reizen
Rhenen. Tel. 08376-14121/
14130

SPANJE Lloret De Mar/Bla-
nes, Callela Salou te h. juli/
aug. 4/6 pers. appartemen-
ten/hotelkamers. Buspendel

’ 195,- p.p. Keyman Reizen
Rhenen. Tel.l 08376-14121,
14130.

EIFEUMoeseI/Saarland
luxe 6-pers. stacaravan
wc/tv op vakantieparken.
aug vrij. 12-8 t/m
’998,-, 19-8 t/m aj
’898,-. 3 wk sept V\Herfstvak. ’ 375.'J;
Keyman Reizen rW,
Tel. 08376-14121/141^
TEXEL te h. luxe 4/6^
stacaravans d/wc.tv-
li/aug. .d
vrij. 11-8 t/m 25-8 ’*,
18-8 t/m 1-9 ’ 898,-. j

j

sept. ’ 795,-. Herfstvan*

’ 375,- pw. Keyman r*. 6,;
Rhenen. Tel. 08376-1 4

14130
Wat VERKOPEN?
teer via: 045-719966^

Caravans/Kamperen >— - —<:
Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
ALPEN-KREUZER 1989,
vouwwagens voor betaal-
baar blijvende vakanties.
Leverbaar in 4 modellen en
kleur-combinaties. Bruin-
beige, blauw-grijs, grijs-
orange. Nog enkele model-
len met voorjaarskorting
vanaf ’ 4.335,-. Duurder
hoeft niet... Voordeliger kan
niet!. Caravan Import Feijts,
Hoofdstraat 84, Amstenrade, 04492-1860.

; JAARSTALLING (afgeslo-
-1ten) voor caravans, boten

e.d. te Sittard, ’l5O,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Te k. CAMPER Peugeot J 7,
met koelkast, douche, gas-: fornuis/oven, w.e. APK 6-

[ '90. Bleyerheiderstr. 123,
Kerkrade. Tel. 045-453487.

Inkoop, verkoop, verhu^onderhoud van carav
Bartels Caravanning. J|
Dealer van Caravelair. (
te en Eccles caravans- ,
plm. 50 gebruikte toe^vans in alle prijskias*5'*
BARTELS Caravan'^Hommerterweg 256, «;
stenrade. Tel. 04492- 1"

Donderdag koopavond^
Burstner, Hobby, %
CARAVANS voor de p
negentig. Nog enkele ,
jarige modellen met e.
korting. Voortenten: "*Gerjak, Isabella, Trio.
ker. Tevens onderhoü";
paratie en remmentes'-»
ravan Import Feijts. "j
straat 84, Amsten
04492-1860.
TABBERT Markgraf '81. |
m. met Polyester v°° $nw. vr.pr. ’ 8.500,-- L
bergsgracht 83 Kerkrag^
Te k. VOUWWAGE^keuken, i.g.st. ’ 1.200-^dustriestr. 39 Kerkradgy

Kontakten/Klubs /

Babbelbox
Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert naa

avontuurtje. 50 et./ p.m.

: 06-320.330.02
i 'Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte h-D^
50 c/m

■ 06-320.323.01. Warme dagen, Hete meisjes, Korte rokjes 50 &

! Tieners 06-320.323.1 J
j Paradiso Landgraaf

' Europaweg Noord 158, Landgraaf 045-317032 majrry
GEZELLIG Flirten en.... afspreken!!

" Flirt-Box 06-320.330.0>
Gezellige dames

charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hoW'
Tel. 045-311895.

Babbellijn
Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren r»aa.f»

avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 50

06-320.330.03
: Club Pin Up,
■ met mooie sexy pin-up girls, en excl. service. Pr. He j

laan 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend va'n t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts^7

Wij hebben ook een franse tour!!!

Riverside club
E9afslag Echt/Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laakt i_ voorbij camping de Maasterp. Open van ma. t/m vflj°

14.00 t/m 02.00. Tel. 04755-1854.

) Sex Royal
06. nr. voor 50 cent p.m.- 320.320.24.

J Best in Townü
Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.

** 06-320.321 .03

Retina Serf°c
’0.50 p/m^j

Alleen onder desKff^tileiding mag u be 11

Sexafgangl'ft
06-320.322.77 50 j^l!

geen lef!! dacht i"



weekstaatned.bank.

Tekorten
blijven
stijgen

- De tekorten in
Pen rkt ziJn in de afgelo-
'*ank Week bliJven stÜgen on-
biin sPeciale beleningen van
«loc tf4 milJard. De banken
Hob n toch hun voorschotten
tot/?et f 933 miljoen uitbreiden
Cjaj *.9 miljard. Zonder de spe-
rj
, beleningen zou het tekort in

gele Urt van flO milJard hebben

len r lopende week verwach-
verdgelamarktdeskundigen een"ir ,ere stijging van de tekorten.
Vjn , en wel rijksuitkeringen
da„ 2onf 2 miljard binnen, maar
titj-, staan onder andere belas-
betalingen van f7OO miljoen
stjat , storting op de laatste
«eiio ng van f 32 milJarcl te-

Weekstaat
guldens) verschil! , t.o.v.

S(J 03 jul 89 lOjull 89?.fe trewu 27.608,2
'Mr ""'ngsrechten in
Smw 1.459.5 -58,8ItU's lPosme in IMF 1.447.7 - 23,6
><W lr, 11.462.9 + 13,6Se/e"gen m B°"d.'

t N«ch„.. 20.466.6 -308.0Kun ,ten rekenmg-
i?lü»,hJ 3.942,1 +932.6Gl,en'n_i' s'-'omo «M

1 «"'den, 6.389,0 +3.890,0
r7'«Bt,r, derineen 13.426.7 +4.835.0SZ"8?n 2.040.5 - 0.0' N,n r<*enmgen

«ndse munten) 990,7 - 1,9L AssivA
i m omloop 35.557.1 + 88.8Ske'bl 6.728.1 +4.586,9, S"V,n Nederland 22.3 + 8.3
I i^en ge2etenen 77,4 - 12.1
i v'^r» „" bU'tenland 160.7 + 75,5I ïe'p||ch ,'et-ingezetenen 57.8 - 56,0

v'Sresel, gen m guldens 7.046,3 + 4.602,6

* >''cri r̂ekenm«en 40588
" feld klingen in vreemd

ft. *aarde toegewezen

\ %£!ï.sreehten IMF 1.427.2 - 23,3/ ««lm r"_sverschlllen

' f^taM 27.128,9 -315,9
i rTßit-al enngsrekening 387,7

ï^'Sf.,? reserves 2.040,6
'ekeningen 610,0 +128.7rN'Van en deviezen 62.226,5 -396,3

convertibel) 20.466,6 -308,0
> ssPercentage 145.06 -18.87

beurs-overzicht
Füsiekoorts
1 Aw

! E
U
RDAM -In de lo°P van

**ls j^ onden zowel de effecten-
[ I>>e-_\. oPtiebeurs een graantje

rjj e p'Kken van de fusiekoorts
I " ürs^i e Londense effecten-

,l°sbarstte na een gigan-

' '{abaL °d van f45 miljard op het
!nLo oncern BAT Industries.
i Ks^ den bereikte de beurs het

ïiij * Punt sinds de ineenstor-
i lüj^ an de koersen in oktober
'Sg Wall Street was de stem-
l 00^ vast, wat extra werdste^wengeld door een wilige

' l4vo]i0]i fnS voor Philip Morris in
1r°firi„ gln8 van de gebeurtenissen'lom BAT.

' JlijJ^terdam kwam de stem-
187f Slt)dex 1,2punt hoger uit op
Nd k oor fusiekandidaat ACF

( '58,.byna f7meer betaald op
Njoe een omzet van bijna f3O
«''gift 0' Gist-brocades die door

/ n^e e
nVan nieuwe aandelen een

f^de fa'mS van de winst per
1,6(1, verwacht, noteerde
v" la_er op f 33,50 bij een om-

' "*n ruim f2O miljoen.
*tI 1 3,3netniefonds DSM herstelde> U3fj t°P f 129,70 na even aan

'%g e hebben getipt. Collega
_143 4nlng biJna f 2 vooruit totISi f , en binnenvetter NoritNati op f 925-De a"dere in-
\\. 0 °nals gingen eveneens
p'ijk 00g' waarbij Philips ein-

'fl afrjWeer eens f 40 voor zichil.3n Ukken- Hoogovens ging
?* 0-naar boven tot f 114. Voor
ri Ufbeurs betekende ditV Petl een technisch omstre-"^oq pVeau. wat een omzet van

' | °ntracten opleverde.
ii dp f'Oyjj was Ned-

j,M f *st gestemd met een winst
I >as r '5ü °P f448,50. Frans

V*1 be^eP f °'80 °P naar f 84,80, eikte daarmee een topni-

Ks,'6 or.* lj-ep Oce-Van der Grinten
rMen aar f 317 op gunstige re-
V °t> f „Vereenigde Glas wonb^dJo en scheepsbouwer
nl ,e werd f 21 hogerX ft^arkt genomen op f 288.
(h, °tTri tenburg, Eriks, Nutricia,
ft vsus fdc parallelmarkt Weweler

rgh.r' 0)' Besouw (plus f2) envh in *>
er (plus f l-80) mochten

Ug
e gunst van beleggers

ficnfJds moest Ahrend door
K"s'l f 4

op lQgistieke proble-
vSes! ruS naar f30- °ok
»^r _ _~G°uda Vuurvast en -'% u t

lr
T
elli deden het minder

A Italiaanse concern, datt^sterH Zljn aandelen naar de
fi n0_, aarnse beurs bracht, zak-d,2'2ol JnJkele dubbeltjes naarvHelr f I>B° o^er de intro-

Overname
Op 3 juliheeft Océ van Schlumber-
ger de divisie Graphics overgeno-
men. Die boekte vorig jaareen om-
zet van ruim f 250 miljoen, heeft 850
mensen aan het werk en neemt een
vooraanstaande positie in op het ge-
bied van tekenmachines met comp-
uterbesturing voor de snel
groeiende markt CAD-markt (ont-
werpen en tekenen met behulp van
de computer). Het bedrijf wordt on-
der de naam Océ Graphics als zelf-
standige eenheid binnen Océ voort-
gezet en is per 1 juliin de consolida-
tie van de Océ-groep opgenomen.

De omzet op de kantoormarkt steeg
6 procent van f 514 miljoen tot f547
miljoen en die op de tekenkamer-
markt met ruim 10 procentvan f399
miljoen tot f441 miljoen.
Het eigen vermogen nam in de ver-slagperiode met f 56,1 miljoen toe
tot f 913,6 miljoen. Behalve de toe-
gevoegde nettowinst hadden wis-
selkoersveranderingen en conver-
sies een positie invloed.

Nieuwe voorzitter
ondernemingsraad
bij DSM benoemd
HEERLEN - De heer H.J. Hamers
(49) is benoemd tot voorzitter van de
concern ondernemingsraad (COR)
van DSM. Hamers werkt sinds 1969
bij Macintosh in Stem, een dochter-
onderneming waarDSM een belang
van 56 procent in heeft. Voor zijn
benoeming als opvolgervan de heer
Kikken, was Hamers secretaris van
de COR. Hij is lid van de Inustrie-
bond FNV, getrouwd, heeft twee
kinderen en woont in Kerkrade.

tèH.J. Hamers, COR-voorzit-
ter van DSM.

België wil
bronbelastingverlagen

BRUSSEL - De Belgische minister
van financiën, Philippe Maystadt,
wil de bronbelasting (op spaargel-den enz.) gaan verlagen. Hij heeft
die zaak in de Belgische regeringaangekaart. Die bronbelasting is nu25 procent. Volgens Maystadt moetze terug naar vijftien of tien procent
en misschien wordt ze wel helemaalafgeschaft.

Maystadt wordt tot de verlaging ge-
dwongen omdat er steeds meer Bel-
gisch kapitaal uit het land ver-
dwijnt. Tot en met april van dit jaar
bracht de bronbelasting al 275 mil-
joen gulden minder op dan in de
eerste vier maanden van vorig jaar.
Om de bronbelasting te ontlopen
beleggen de Belgen steeds meer in
het buitenland.
De kapitaalvlucht uit het land
wordt op dit moment op zon 2,5
miljard gulden becijferd. Vorig jaar
bedroeg ze anderhalf miljard gul-
den. De Belgen beleggen niet alleen
steeds meer geld in buitenlandse
obligaties; ze vinden ook steeds va-
ker legale wegen om in eigen land
aan de bronbelasting te ontkomen.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
HOOfdfondSen v.k. s.k.
AEGON 99,70 100.70
Ahold 119,60 119,80
Akzo 141,30 143.40
A.B.N. 44,00 44,60
Alrenta 162,30 162,10
Amev 53,60 53,90
Amro-Bank 88,00 88,50
Bols 145,50 145,50
Borsumij W. 128 50 129 00
Bührm.T

J
et. 67,60 67,50

si ui
H; 11Hunter Dougl. 117,60 118.00
S££ 'ïï 'SUkTS 4.50 50 00
Kon

M
Ned.Pap. SS SS

Kderl «^ '^NaM.a dc
2: 2;

Nedlloyd Gr. 441,00 448,50
Nüv r-t_ osno QBinn^vHPr 31100 3 700
P-kh-riHold 470 42 30Pakhoed Hold. 141.70 1 ,
Sn 104» n 10580Robeco 04,80 05,80

RohZ° * 'Rni„,„ fino 6140SinTvw VM VWUntvl Il 'uWRe.UN.I QS3O qql-VerßezitVNU 9930

Wessanen 90 20 90.40
Wolters-Kluwer 47,70 48,30

n. ,Binnenl. aandelen
Aaibertsind 47,80 46,70
ACF-Holding 51,20 58,00
Ahrend Gr. c 310,00 306,00
Alg.Bank.Ned 43.80 44,40
AsdOpt.Tr. 24,80 25,50
Asd Rubber 7,10 7,50
Ant. Verft. 340,00 -
Atag Holde 103,80 103,80
Autlnd.R'dam 93,50 93,30
BAM-Holding 486,00 485,00
Batenburg 100,00 102,00
Beers 143,00 143,00
Begemann 110,00 109,50
Belindo 373,50 373,00
Berkei's P. 4,95 b 5,00
Blyd.-Will. 24,00 24,00
Boer Dc, Kon. 441,50 441,50 a
dc Boer Winkelbedr. 58,00 57,80
Boskalis W. 15,50 15,30
Boskahspr 13.15 13.20
Braatßouw 1160 00a 1100.00 aBurgman^. 3380,00 3380,00
Calve-Delftc 922,00 930,00

£>lvépret.c 5225,00 5250,00.
2"?*" *■«> <*>"S"'kle,r. ?"*» 68-10

a"°"e U" 11,40 11,40
£ "i"'l^ "0,50 120,00&d° 3'r?" H , rw

heer "'£? 2310£f^BN . 82,60 82,20
£ww_ v-G-e » ■°» «7,50D)^alJ,x Wp 229,00g«P'- 2■ 252,50

sf 11
Ssr 11r.etmnti ot'm »HS25 :G'essen-deN. 267,00 288 00
£«d' 3"'»° 3^ü«5f iSSS 1!Gl''Hold^ 187,50 186,50
"afrmeyer ,f" 98,00HBG' 210.00 212,00
HCSTechn 15,10 1510
Hem Hold 109,00 110 00
Hock's Mach. 183,00 18300«oldohHout 745,00 745 00
Ho,e(
, <»."«

HAL Tr. b 163000 I^°HoaAm.Line 1635,00 164000
Helne^nHld 109,00 10 00
501l- 1.41 41Holl. Kloos 520,00 54000„ .

. '5°," ?J>HÏÏ°'dng 8^ l^»
Ïgßh" Talng, M*°? I
mccaiand 31,50 3150
}nd"str. My 23i,50 231.50Ing.Bur.Kondor 551.00 551,00

47,80 46,80
Kempen Holding 16.50 16,50
K'e2esSuik. 1360,00 1360.00KBB 75,00 75,00
Kon.Sphinx 118,50 120.00
Koppelpoort H. 323,00 323,00
Krasnapolsky 204,00 204,00
Landré&Gl. 63,80 63,50
Macintosh 53,00 53,00
Maxwell Petr. 670,00 670,00
Medicopharma 77,50 77,50
Melialnt. 7,40 7,40
MHV Amsterdam 23,00 a 23,00
Moeara Enim 1170,00 1179,00
M.Enim 08-cert 15500,00 15600,00
MoolenenCo 34,00 33,60
Mulder Bosk. 81.50 82,00
Multihouse 10.10 10,00
Mynbouwk.W. 438.00 438,00
Naeff 250,00 -
NAGRON 52,50 52.50

NIB 572,00 572,00
21,10 21.30

NEDAP 50,00 347,00
NKF Holdcert. 360.00 360,00
Ned.Part.Mu 38.50 38,50
Ned.Spnngst. 9. 9

0r" " 9S 9f 3'oo
Nutricia gb 60,00 61,70
Nutricia vb 61,80 63.00
Oldelft Groep c 191,00 190,20
OmmomKw-pe,,
BC '1'
8, 11"Ivalc^n) »'■"" =';"v

"^p ,: ,;
Sarakreek 30 20 30 50
jöS 'ftS >«»SSSL '! 'St.Bank.ersc. a^O 27,00
Stad Rotterdam 148.30 148,50
TelegraafDc 457,00 455,00
TextTwenthe 304 00 304,50
Tulip Comp. 58 60 58 70
Tw.Kabel Hold 14100 140 00
Übbink 120 50 119 50i^." '»."

Ver.Glasfabr. 2! 2!Verto 6750 6720
VolkerStev, 6250 62 00
VolmacSoftw. 5000 070
Vredestem 19.30 19.30
WegenerTyl 1 , 181.50
_c? InVf 3 '2S 3J'2°

1^" '* '*„ , , , ...Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,30 35.30
ABN Aand.f. 74,00 74,20
ABN Belegt. 57.30 57.00

b ALBEFO 53,60 53,60
AldollarßFs. 21,30 21,40
Alg.Fondsenb. 247,00 248.00
Alliance Fd 12,10 12,10
Amba 45,70 45,90
America Fund 308.50 315,00
AmroA.inF. 91,30 d 91,30
Amro Neth.F. 76,00 77,00
Amro Eur.F. 71,00 72,50
Amro Obl.Gr. 152.30 152,40a Amvabel 93,90 93,70
AsianTigersFd 58,60 59,20
BemcuAustr. 57,80 58,00
Berendaal 113,00 113,00
Bever Belegg. 24,50 24.50
BOGAMIJ 105,50 106.00
Bmzerdlaan 42,20 42,20
Delta Lloyd 40,70 40,70
DPAm.Gr.F. 25,00 25,00

g^ 3Q*2n 3?q'SSf^","'E.r nV es«? i? 00 ihm«"£>«» "MO 110,00

«ff, ,' ,*Henderson Snirit 7?00 71 nn
HoUand Fund 'oo nïgXK__, iwm IWMonds 2'°° 2£oo?n"s ' '=s fi ff
ibl «ffObam Beleg. 21450 215 00rF

NRrr "« "Ioreu
D
rNed

c;P- 4940 «M
P-pZ' High,„c IS IS! "8° "8«

£*°^ ,3^,3^
3no 3*onemouaiiNV 31,30 31,30

R°^cum.p 102,50 102,50
SoJTech 17,60 17,60

'«"_" ,'B'lï°kyoPac_H' 24250 245,50
Trans Eur.F. 76,40 76,60
T^f^f 54000 53000"n'-lnyest _ m*° !»"«>
UniCO lnv.F. 86,00 85,60
"s 30.70 30.90
"^ , 58.°° 58.°°
Vas Ned ,20.30 120.30

t^ F'N- «" 4' °QWBO Int X 7610
W-ldhaveNV 2^ mïl
,f. .Buitenlandse obligaties
8^ EEGB4II) 102,50 102.50
3'/2EngWarL 36,00 36,40
53/-.E1865 99,10 99,10
Orin n amerik aandelenUr'9' namerlK- aandelen
Allied SignaMnd 33,50 33,50
Amer. Brands 69,20 72,00
Amer. Expres 33,80 34,30
Am.Tel._Tel. 35,70 35,80
Ameritech 58,80 59,10
Amprovest Cap. 117,00 -Amprovest Inc. 225,00 -ASARCO Inc. 28,80 29,10
Atl.Richf. 94,30 95,70
BAT lndustr. 6,75 B.oob
Bell Atlantic 89,20 89,60
BellCanEnterpr 40,20 40,70
Bell Res.Adlr 0.75 0,75
Bell South 48,80 49,70
BET Public 3,00
Bethl. Steel . 21,10 20.50
Boeing Comp. 49,60 50,30

Chevron Corp. 54.70
Chrysler 25,00 24,90
ClticorP- 3230 3280
C olgate-Palm. 52.00 52.30
Comm. Edison 38,00 38,00
Comp.Gen.El. 427.00 430,00
Control Data 21,25 21,40
Da.-Ich.Yen 3280.00 3330.00
Dow Chemical 85,50 36,50
Dv Pont 108,80 -Kodak "lS- 476°gr I»
Ir 1oodyfr- ""'«a: 82,ö_S_U_h 11180 115.30{Sr Sfl 'SSJT! 59,10
K.Benso-® 5000,00 5000^0
Litton Ind' 8550 8560
Lockheed 48,00 47,80
MmnesoUMin.ng 7150 72 00~oT 51,00 5100
New Corp Auss 15 50 15 70
N Bl'oo 8200_^PetrCorD 27 70 27 70
Pac Teïes.s ' 13 O. 0
P&O ® 700 700"£® -uu

p
CO

MomsC. 1 $ 144 7
Ph.ll Petr. 23 00 23 00
Polarold 39;5040;20
PnvatbDkr 297,60 301,30
Quakeroa's 63.50 „„„7§££»" 6' """DO.
schtaberger 4030 4075

Roebuck «oo 4iüo
Sony(yen) -Southw. Bell 52,10 53,00
Suzuki (yen) 894.00 -
Tandy Corp. 44,20 44,80
TexacQ sm 5250
Texas Instr. 39,60 41,00
T.I.P Eur. 1,65 1,62
Toshiba Corp. 1410,00 1390,00
Union Carbide 27,75 -
Union Pacific 71,50 71,50
Unisys 24,10 24,40
USX Corp 35.10 34,80
USWest 71,70 72,10
Warner Lamb. 89,75 -Westinghouse 63,50 64,00
Woolworth 53.20 54,00
Xerox Corp. 63.50 64,00

r»rfifir_ton h„i.o„l_„rfCertificaten buitenland
AMAX Inc. 51.50 51.50
Am. Home Prod. 208.50 -

ATT Nedam 73,50 74.50
ASARCO Inc. 58 00 *-Atl-Rlchf- 196,00 198,00
Boeing Corp. 156,00 157.00
Can. Pacific 38,00 37,00
Chevron Corp. 115,00 -Chrysler 48,00 -Citicorp. 67,00 67,50
Colgate-Palm. 109,00 110,00
Control Data 42,00 42 00
?OwC" 180'°° 18300

BT I K

E I*Int. Flavors 113,50 -%£? lllZ lllZKneed 101*00 1020.
C°' >«* >«»ft^ !SS US*SSft^Li, C. !|PhlU Petr- «^> «50

Pnlarnid 75(10 7fisnpS _G 2 000
Quake Oais 1u 00

"

Smberger MTO 84 00geas Roebuck 9400 9450Sra„aHa IAI 77*nST_ndJcorf* 92 50ïïxaslnsr nw 3*50Texas Instr 83.10 3.50
Unisys Co p* o*s
usxCoro 72*00 7150«^orp 720^ 71,50

Westinghouse 133,00 134,00
Woolworth 111,00 113,00

Corp. 126,00 127,00
Certificaten buitenland
Deutscheß 63200 62200
Dresdner B. 355.00 35ö!00
Hitachi(soo) 1550,00 -Hoechst 299.00 297,00
Mits.El.fsoo) 800.00 -
„^

_
Siemens 593,00 580,00
WarrantS
Akzo 35,00 35,70
AMROwarr. 2,20 2,20
Bogamij 4,65 4,60
Falcons Sec. 19,00 19,65
Honda motor co. 2100,00 2100,00
X.L.M. 85-92 240,00 242,00
Philips 85-89 11,50 11,50
Stßankiersa 0,85 0,85
St.Bankiers b 2,75 2,80. „ ,Euro-Obligaties & COnW.
,^Aegon 85 100.50 100.50
Aegon wan- 12,80 12,80
10'/2A8N87 9575 95.50

13Amev 85 97.75 97,75
13Amev 85 94,75 94,75
10Amev85 102.50 102,00
11Amev 86 95,50 95.50
14'/.Amro87 97,00 97,00
13 Amro-Bank82 101,00 101,00
10_ Amro 86 95,75 95,75
10 Amro 87 95,75 95,75
b% Amro 86 95,50 95,50
Amro Bank wr 40,00 40,70
Amro zw 86 69,75 69,75
9 BMHecu 85-92 99,75 99,75
7 BMH 87 95,00 95.00
lOVsEEG-ecu 84 100,25 100,25
S-VaEIB-ecu 85 102,50 102,50
12'/.HlAirLF 92,25 92,25
12NIB(B) 85-90 101,00 101.00
11V..NG-83 101,00 101,00
10 NGU 83 100,70 100,70
2Va NMB 86 84,60 84.40
NMB warrants 74,00 78,00
83/a Phil. 86 98.50 98.50
6% Phil.83 97.25 97,25
11 Rabo 83 101,75 101,75
9Rabo 85 102,70 102.70
7Rabo 84 102,00 102,50
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 22,80 23,00
Bredero cert. 15.10 15,80
11 Bredero 16,80 16,50

Breev. aand. 25,00 25,00
Breev. cert. 24,00 23,50
LTV Corp. 2,10 2,10
5Nederh. 68-78 23,00 23,00
RSV. cert 0,49 0,51
7VbRSV 69 88,00 85,00a
Parallelmarkt
Alanheri 22,90 23,00f
Berghuizer 58.00e 59.80
Besouw Van c. 53,00 55,00
CBI Barin Oce. yen 1670,00
Comm.Obl.F.1 100,50 100,70
Comm.Obl.F.2 100.60 100,70
Comm.Obl.F.3 100.70 100,90
De Drie Electr. 28.90 28,70
Dico Intern. 144.70 146.00
DOCdata 30.00 29,60
E&L Belegg. 1 75.30 75,00
E&L Belegg.2 75,30 75,10
E&L Belegg.3 75,40 75,30
Geld.Pap.c. 81,00 81,50
Gouda Vuurv c 96,80 94,50
Groenendijk 39.00 39,00
Grontmij c. 164,80 166,00
Hes Beheer 265,00 265,00
Highl.Devel. 14,00b
Homburg cert 4,00 3.90
Infotheek Gr 26,00 26,30
Interview Eur. 7.90e 8,00 e
Inv. Mij Ned. 59.00 58.10
KLM Kleding 32.70 33,00
Kuehne+Heitz 36,00 37,50
LCI Comp.Gr. 58,70 59,00
Melle 250.00 250,00
Nedschroef 112.00 112,90
Neways Elec. 13,20 13,00

NOG Bel.fonds 28,80
Pie Med. 13.40 13,30
Poolgarant 10,20 10,20f
Simac Tech. 19,50 19.50
TextLite 6.30 6,00
Verkade Kon. 273,00 274,00
VHS Onr. Goed 19,30 19,30
Weweler 113,00 117,50

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

abn c jul 45,00 228 0,30 0,40
abn c okt 40,00 250 4,50 4,80
abn c okt 45,00 215 1,40 1,60
akzo c jul 150,00 609 0,40 0,40
akzo c okt 150,00 641 3,90 4,60
akzo p jul 140,00 216 2,00 0,90
akzo p jul 150,00 313 9,40 7,50
akzo p okt 140,00 362 4,90 3,56b
dsm c jul 130,00 456 1,00 1.70
dsm c okt 140,00 284 3,10a 3,70a
eoe c jul 300,00 723 7,70 10,00
eoe c jul 310,00 568 1,60 3,00
eoe c jul 320,00 353 0,40 0,40
eoe c aug 310,00 436 5.30b 7.20
eo. c aug 315,00 423 3,80 4,60
eoe p jul 300,00 790 1,10 0,60
eoe p jul 305,00 855 2,40 1,50
eoe p jul 310,00 381 5,50 3,20
eoe p jul 315,00 210 8,80 6,50
eoe p aug 315,00 220 10,70 9,50a .
gist c okt 35,00 1393 3,00 2,50"
gist p jul 35,00 222 0,70 1,90
hoog c jul 105,00 232 9,00 9,70
hoog c jul 120,00 264 1,00 1,00
hoog c okt 115,00 702 10,20 10,50
hoog c okt 130,00 222 5,20 5,20
hoog p okt 105,00 264 4,90 4,70
kim c jul 50,00 265 0,70 0,90
kim p okt 45,00 450 1,50 1,20
knp c okt 50,00 228 6,70 7,00
knp c okt 60,00 262 1,90 2,10
nedl c jul 440,00 324 8,00 14,50
nedl c jul 450.00 320 3,50 8,50
obl p feb 95,00 250 0,30a 0.30
phil c jul 35,00 396 4,30 5,00 !
phil c jul 40,00 1325 0,70 0,80 .
phil c okt 40,00 831 2,90a 3,20
phil c okt 45,00 277 1,30a 1,40
phil c jan 45,00 715 2,10a 2,20
phil c o93 30,00 366 15,10 15,50
phil p okt 40,00 604 2,60 2,20
phil p jan 35.00 911 1,30 1,40 'ohe c jul 140,00 394 0,70 1,30
olie c okt 140,00 223 3,70 4,80 -olie p okt 150,00 500 14,00 13,50a
unil c jul 140,00 882 2,60 4,40
unil c okt 140,00 340 6,50 8,00
umi p jan 130,00 253 2,10 2,00a
voc c jul 45,00 324 2,00 2,40

a=laten g=bieden+ex-div.
b bieden h=laten+e«-di».
c=ei-claim k=gedaan-h
d=ei-di«idend l=gedaan+g
e=gedaan +bieden »k- slotkoers vorige dag
f=gedaan*laten sk=slotkoers gisteren

economie

Positie in automatisering kost veel geld

Winst Océ stijgt
in eerste halfjaar

Van onze redactie economie
VENLO - In de eerste helft van dit jaarheeft Océ-van der Grin-
ten een nettowinst geboekt van f40,8 miljoen, ruim 8 procent
meer dan de f37,7 miljoen van dezelfde periode van 1988. De
kasstroom (winst plus afschrijvingen) verbeterde van f 143,1
miljoen tot f 153,8 miljoen. Per aandeel steeg de nettowinst van
f 12,88 tot f 13,95 en de kasstroom van f48,92 tot f52,55. Voor
Océ blijft de opbouw van een positie op de markt voor kan-
toorautomatisering vooralsnog gepaard gaan met grote finan-
ciële inspanningen, zo merkt de onderneming op.

De omzet steeg met 8 procent van f
913,1 miljoen tot f987,7 miljoen. Als
de wisselkoersbewegingen, die een
positieve invloed van vier procent
hadden, en desinvesteringen, die
een negatieve uitwerking van twee
procent hadden, buiten beschou-
wing worden gelaten, bedroeg de
stijging 6 procent.

Het bedrijfsresultaat gaf een stij-
ging van 10 procent, van f 62,5 mil-joen tot f 68,6 miljoen, te zien. Die
verbetering vloeide volgens Océ
voort uit de goede gang van zaken
op de tekenkamer- en de kantoor-
markt, terwijl de aanloopkosten in
de Verenigde Staten enigszins daal-
den.

KvK-secretaris
Horbach met VUT

MAASTRICHT - Al-
gemeen secretaris
van de Kamer van
Koophandel in
Maastricht drs. L.
Horbach gaat per 1 .
oktober 1989 met
VUT. Via een aantal
speciale opdrachten,
met name gericht op
grensoverschrij den-
de samenwerking,
blijft hij verbonden
aan de KvK. Zijn op-
volger wordt drs. P.
Haane, die al fun-
geert als 'gewoon' se-
cretaris van deKvK.
Horbach (62) is al

sinds 1968 algemeen
secretaris. Voor die
tijd werkte hij bij het
architectenbureau
Van de Laar in Nij-
megen en was hij se-
cretaris van de Lim-
burgse Werkgevers
Vereniging. Van
1970 tot 1980 was
Horbach lid van de
Eerste Kamer.

Zijn opvolger drs P
Haane (36) werkt
sinds 1984 als secre-
taris bij de KvK.
Voordien was hij or-
ganisatie-adviseur
bij het ministerie
van Defensie en
hoofd van een be-
drijvenproject bij de
provincie Noord-
Brabant.

Garages doen
het weer beter

ZOETERMEER - De auto-
branche behaalt dit jaar betere
resultaten dan vorig jaaren in
1990 zal het nog weer beter
gaan. Dit verwacht het Econo-
misch Instituut voor het Mid-
den- en Kleinbedrijf (EIM).
Het heeft gisteren een onder-
zoek gepubliceerd naar de
auto- en reparatiesector.

Vooral de garagebedrijven die repa-
raties uitvoeren en onderhouds-
beurten geven maken gunstige tij-
den door. Dat heeft veel te maken
met de APK-keuringen en de groei
van het wagenpark, aldus het insti-
tuut. Dit jaar zal de groei van debranche in een hogere versnelling
geraken. De vooruitzichten voor
1990 zijn nog gunstiger.

Een matig jaarvoor de autobranche

noemt het EIM 1988. De bedrijven
hadden vorig ja_reen dalingvan de
omzet te verwerken. Vooral de dea-
lers van autofabrikanten hadden
het even zuur. De verkopen van
nieuwe auto's zijn vorig jaar dertien
procent lager geweest dan in 1987.

Veel mensen wilden tot 1989 wach-
ten met het kopen van een nieuwe
auto omdat de BTW anderhalf pro-
cent lagerwerd en omdat auto's met
katalysator ook goedkoper zouden
worden. Verder speelde een rol dat
auto's steeds langer mee gaan waar-
door vervanging kan worden uitge-
steld. In Nederland gaat een perso-
nenauto nu gemiddeld tien jaar
mee.

Het aantal nieuwe banen in de auto-
branche groeit dit jaarmet drie pro-
cent ofwel 2.500 arbeidsplaatsen.
Vorig jaar steeg het aantal arbeids-
plaatsen met twee procent.

Enorm bod op
BAT Industries
LONDEN — Een groep beleg-
gers onder leidingvan deBrit Sir
James Goldsmith heeft gisteren
een bod van dertien miljard
pond sterling (.4,7 miljard gul-
den) uitgebracht op het interna-
tionale concern BAT Industries,
actief op een breed terrein van
detailhandel en sigarettenpro-
duktie tot financiële dienstverle-
ning. Het is het hoogste bod uit
de Britse ovememingsgeschie-
denis, viermaal zo hoog als het
geslaagde bod van het Britse
concern Hanson op het mijn-

i bouwconcern Consolidated
[ Gold Fields, dat eerder nummer■ één stond. Het bod op BAT,
i voorheen de British American
]Tobacco-groep, loopt via Holyla-
| ke Investments, een maatschap-
pij van Goldsmith, zijn vriend de
bankier Jacob Rothschild en de
Australische ondernemer Kerry
Packer.
De tabakdivisie British Ameri-
can Tobacco Company brengt inJ Nederland sigarettenmerken op

jde markt als Gladstone, Belinda,< Mantano en Barclay.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 11-07-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles inkg:
Goud: onbewerkt ’ 25.720-/26 220--vonge ’ 25.650-/26.150 ; bewerkt ver-koop ’ 27.820. vorige ’ 27.750 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 320-/390 vorige

’ 315-/385; bewerkt verkoop ’430 la-ten, vorige ’ 430 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,06 218
Brits pond 3,31 3^56Can. dollar 1,72 1,84
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12Austr. dollar 1,55 1,67
Jap. yen (10.000) 148,50 153,50
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) 128,50 133,00
Zweedse kr. (100) 31,65 34,15
Noorse kr. (100) 29,40 31,90
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(lOO) 15,70 16,30
Spaanse pes.(lOO) 1,72 1,87Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,25 51,25
Joeg. dinar (100) 0,01 0,03

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,11675-11925
Brits pond 3,4375-4425
Duitse mark 112,715-765
Franse franc 33,230-33,280
Belg. franc 5,3825-3875
Zwits. franc 130,875-925
Japanse yen 151,82-151,92
Ital. lire 15,510-560
Zweedse kroon 32,865-32,915
Deense kroon 29,025-29,075
Noorse kroon 30,600-30,650
Canad. dollar 1,77775-78025
Oost. schill 16,0110-0210
lers pond 3,0080-0180
Spaanse pes 1,7920-8020
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,6000-6100
Hongk.doUar 27,10-27,35
Nieuwz.dollar 1,2130-2230
Antill.gulden 1,1725-2025
Surin. gulden 1,1725-2125
Saudische rial 56,25-56.50
Ecu gulden 2.3280-3330
INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 192,50 194,60
id excl.kon.olie 188,20 189,90
internationals 191,00 193,80
lokale ondernem. 196,60 197,80
id financieel 143,50 144,30
id met-financ. 249,30 250,90
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 247,30 250,00
idexcl.kon.oUe 231,50 233,60
internationals 253.50 257,20
lokale ondernem. 240,60 242.10
id financieel 183,10 184,10
id niet-financ. 296,40 298,30

Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 186,30 187,50
internation 190,90 193,60
lokaal 185.50 186,50
fin.instell 152.30 153,30
alg. banken 153,10 154,30
verzekering 150,30 151,20
niet-financ 196,30 197,20
industrie 185,50 186,20
transp/opsl 237,60 240,10

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 143.20(143.20)
Kon. Olie 139.30-140.30 (139.30)
Philips 39.90-40.20 (40.00)
Unilever 143.30-143.80 (143.40)
KLM 49.00-50.00 (50.00)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luidenvolgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20 .spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza- ''menlijke gemiddelde:
Begin 2518.78 1212.16 213.91 979 30
Hoogst 2537.37 1225.74 216.30 988 21
Laagst 2503.41 1196.47 213.09 97157Slot 2514.61 1203.43 215.73 977 40
Winst/
verhes +1195 -*550 +276 +2*6'
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Xerox prijst leverancier

# Metaalwaren- en plasticproducent Parree in Sevenum heeft voor de derde keer een kwa-
liteitsprijs gekregen van Rank Xerox. De onderscheiding werd het Limburgse bedrijf dit-
maal toegekend voor de kwaliteit van de kunststofprodukten die wereldwijd aan de Xe-
roxfabrieken worden toegeleverd. Vijfjaar geleden kreeg Parree al een soortgelijke prijs
voor de produktgroep Metaal. Parree BV (met 95 medewerkers en een omzet van 18 mil-
joen) behoort tot de ongeveer 350 wereldwijde toeleveranciers waarmee deXerox-groep sa-
menwerkt.
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Kontakten/Klubs

rijpe vrouwen
Tante Ria, 40 jaar.

50 et. p.m. bel me 06

320*325*45
Je bent jong en gilt graag de

Kreunbox
06-320.325.16

voor kreunen en zuchten,
alles kan. 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

Marcha
Grieks 06-

-320.325.55
50 ct.p.m.

Tieners
GRATIS PORNO stickers

50 ct.p.m. 06-

-320.321.10

Don't worry
be happy!!!
Bij privéhuis
Michelle

MET Melanie, Corina,
Debby, Angela, Connie,
Mariska, Rowana en Jill
045-228481
045-229680

Peggy
en vriendinnen, ma-vr, 11

tot 19 u. 04490-74393.
Tev. assistente gevraagd.
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.

Judith, pas 18, geertje
loslippig

haar privénummer
06-320.324.35 - 50 et p/m

Kom ook aan je trekken met
Judith's stiekeme LIVE

gesprekken.. 06-320.324.34
Yatha, het mooiste meisje

van de
Pin-Up Club...

06-320.324.36...50 et p/m

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.). Contactburo
Yvonne bemid. v. discrete
adressen. Inschrijvingen ge-
vr. 04490-23203, Sittard.
Lekkere meid zkt sex-vriend
sex-contact-lijn

Bel: 06-320.320.33 (50cpm)
Direct snel sex-contact

(50cpm)live-afspreeklijn!!
06-320.320.55

Box voor
Boven de 18

De kinderen hebben al zo-
veel. Mogen wij ouderen het
ook eens leuk hebben. Echt

leuk. 06-320.326.37
(50ct.p.m.)

' 06-OAYCAFé
MO6-320.327.55

i , .^ In het 06-Gay café kun jevrij uitpratenJW-^/HWP_-iM____-r i ii_JIL-?'öii <'■ '"il me Qe,oelens enervaringen. Je leert
__rfi_ &ti nieuwe vr'enilen kennen die met m wesfltt kunnen wonen!
Er zijn ook 06-Gay café's in deregio's:

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

320.320.50
Onze bellers schamen zich

niet! dus als jij sex! ook
lekker! vindt? bel je de
Sextopbox

06-320.325.20
50 c.p/m
De Live-

spelletjesbox
voor meer dan praten alleen

06-320.325.34 speels en
sexie 50 et p/m

Donna-Maria
met haar 7 vriendinnen.

045-227734/ 229718

Escort
Exclusief. Privétaxi mog.

Tel. 045-423634.
Heren, opgelet. Jong meisje
moeder en dochter, meeste-

res en nog vele andere
mooie meisjes in

Club Exclusief
Trio, lesbisch, escort,

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

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

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Escortservice Play-Girl
045-352428
Escort service all-in
045-326191.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
tel. 04490-45814.

Tev. meisje gevraagd.

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

gens vanaf 10.00 uur.

"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

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.

Kouwe kikkers, ijsbergen?
de

Spitsbergenbox
laat jullie smelten, bloedheet

06-320.325.36 50 c.p/m.
Wil iedereen op zn beurt

wachten? ik raak over m'n
toeren en glij van mijn kruk!!
ja, nu ik!! 06-320.325.33 50

c.p/m.
De Beurtlijn

Toen ik 'n trekje van die si-
garet had genomenbegon ik

licht in 't tioofd te voelen....
en toen ohohohoh

06-320.320.13
Callcutta

50 c.p/m.
Al spreekt ze 'n taal die je

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

50 c.p/m.
Zoenbabwe
Voor echte sex bel je

nombre hombre
06-320.320.23

50 c.p/m. heterosexü
Direct Gay-Contact!!

Gay!Date!l_ive
06-320.330.18(50ct/min)

Tippellijn
06-320.330.66 Regel 'n

afspraakje met zon lekker
stuk ... (50cpm)

Homo
Michael luistert met open

mond naar al die sexavon-
turen 06-320.330.88

Nee, nog heter kan niet,
denk je als je ze op de

Orgiebox
zo bezig hoort... en toch...
op de sexbox? Vooral die
meisjes. Je twijfelt wie 't

heetst zijn. De orgiebox op
06-320.324.40?

of de sexbox
06-320.322.22 - 50 et. p/m.

Porno Box
Voor de heetste gesprekken

Vreemd... Vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er in
zon box apart?

06-320.320.51 -50 et. p/m.

Voor de broodnodige
variatie? op de
Kietelbox

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

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
Ben jij in voor 'n triootje
Erotische-afsprakenlijn
06-320.325.80

CHANTAL,
; de buurman, de buurvrouw

en de melkboer. Ojee
06-320.326.01 Sex!!socpm

Volwassenen
vinden elkaar ongestoord en
met de goede manier waar-

op volwassenen dat doen op
de box voor volwassenen.
06-320.326.88 - 50 et. p/m.

Hete meisjes zoeken
sex-contact

Tippel-box
(50cpm) 06-320.326.66

Alweer die
Wip-ln box. in gesprek... en das de box

om wat te versieren... wat
een mazzel, dat er op de lijf-
i sex box ook een paar vrije

schatjes zijn. De wip-in op
06-320.324.60.

! De lijfsexbox1 06.320.324.90 - 50 et. p/m., Generatiebox...
Dames zoeken jongens en
meisjes, willen een fijn ge-
sprekmet ervaren heren.

06.320.326.27. 50 cent p/m.

40-plus Box
Het leven begint pas goed. bij 40. Ook het sexlevenü

Ontdek de rijpere partner bij
de 40-plus box.

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

Een

zongebruinde
blonde knul ligt in het verbo-
den duin. 2 boswachters be-
trappen hem naakt, en dan..
06.320.323.86 - 50 et. p/m.

Het speciale pokerspel.
Henk verliest, en alles...

waar Ina naar
verlangt

zal ze hem laten doen...
06-320.323.85 - 50 et. p/m.

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

Privéhuis Diana
045-213142-215113

6 mooie meisjes aanwezig
trio en massage ook

mogelijk
tot ziens.

Spoedsexbox
heb je even weinig tijd maar
wil je wel 'n snelle beurt bel
live! 06-320.323.53-50cpm

Onderwerping
Jiva's oosterse sexlessen
voor 'n beter sexleven! les
29 06.320.323.51-50cpm

club doma-sm- Live uit de kelder!
slavinnendag deel 8
06-320.323.50 - 50cpm
Wat deed Marietje in 't fiet-

t senhok.. 06-32032355 jouw
sexervaring

inspreken 010-4297085.

| Piepshowbox
Alle meiden zijn uit de
kleren, nou jij nog!!
06.320.325.44 - 50cpm

de sabbelbox
De heetste meiden bellen,
geen bandjes live sex!
06-320.325.69 - 50cpm
Op de GROFSEXBOX kan
het de vrouwen niet ruig
genoeg toegaan. 50 cmp.

'. 06-320.323.54
"De Jachthut"

Haanrade-K'rade. Grensstr.
23. Gerda, Regina, Karin,

Heike, Areane, Rita. ma-zo
v. 20-4 uur. 045-463943.

Tev. meisjes gevr.
ma. vr. 11-24za. 11-18

Club
Nirwana
Nieuwstr. 147Kerkrade

045-463323
Meisjes gevraagd.

Club Bubbles
Geleen vraagt nog enkele
meisjes. Werkt, in overleg.

04490-42313.
Als geen berg U te hoog is

de meisjes
van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131
04490-42313.

Monika's
Escort 045-726740 tevens

assistente gezocht.
Nieuw Nieuw Nieuw
3 sexy stars

ook za. en zon. 045-721759

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

320.320.68....5tandje 68
320.322.30....Heat Line
320.324.00....Pervers

320.324.01....50ft
320.324.02....Potten
320.324.03....Live

320.324.05....5ex-info
320.325.02....Heet

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

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

Suffolkweg 13, Weert.
04950-42966.

Boys
voor heren. 045-728076.

Privéhuis
Goed lopend privéhuis

vraagt Ned. meisje,
werktijd in overleg.
Tel. 04950-42966.

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling van

adressen. Bel, Geleen
04490-50921.

St. Tropez Bar
Ouderwets gezellig, een

glaasje aan de bar en dan!!
iedere dag van 21-5 uur.

Putstraat 40 Sittard.

Stoute poes
zoekt strenge kater. Wij zijn
dag & nacht geopend. Rijks-

weg Zd 131 B, Geleen,
04490-48448. Meisjes gevr.

Nieuw
Privé Terminée. Geopend
van ma. tot vrij. van 16.00-
-04.00 uur. Santfort 6, Thorn.
Tevens meisjes gevr. Tel.
04756-2419.

. ’ 50,- all-in
Tel. 045-423608.

Anita
privé met escort, ook

zaterdags. Tel. 045-352543.

(Huis)dieren
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes, en ara's. Tel.
04490-75359.
BOEMERHONDJES;
Yorks- en Foxterriërs. Wa-
lem 11A, Schin op Geul. Tel.
04459-1237.
TRIMSALON Charèl knipt
en trimt alle rassen bij u
thuis. 045-423400. .
Te k. nest HEIDEWACH-
TELS en nest Labradors
04743-2303.
7-jarige HOND, lief en zin-
delijk, gratis af te halen. Tel.
04404-1931.
Te k. prachige Schotse
COLLIES, 8 wk "Lassies",
geënt voor hondenziekten,
parvo. Tel. 040-863946.
Te koop DWERGSCHNAU-
ZER pups, peper- en zout,
met stamboom. 045-
-458238, Kipstr. 4 Kerkrade.
Te k. WAAKHOND en klein
blijvende kortharige hondjes
Walem 11A. 04459-1237.
tt—'—'—! —Bloem & Plant
Te k. 3e-jaars MEAO-BOE-
KEN C-richting voor de helft
v.d. prijs. Tel. 045-225393.

In/om de tuin
(TUIN)HOUTHANDEL lm-'
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Heeft voor u in
voorraad Hogedruk geimpr.
planken, palen, rolborders,
1000 st. nwe en gebr. biels
enz.enz, bezorgen mog.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Opleidingen

Uw collectie wordt
een creatie door
onze presentatie

Cozimo
Mannequin,
Dressmen,

modellenburo
Inschrijven voor onze cursus

kan vanaf nu. Voor
inlichtigen 045-229478

Huw./Kennism.

Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met DJ. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193.
Serieuze partnerbem. voor
ALLEENSTAANDEN. Bel v.
ml. Huw.rel. bemm.buro Ge-
luk. Tel. 04498-54604.
Nette jonge man, 31 jr., ha-
vo-niveau, zkm nette jonge
DAME. Br.o.nr. B-1356,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
VROUW, 39 jr. en 3 kinde-
ren zoekt nette slanke man
40 tot 45 jr. nationaliteit
geen bezwaar. Brief en foto
op crew. retour. Br.o.nr. B-
-1397, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Baby en Kleuter

Te koop kinderwagen, wan-
delwagen, box, autostoeltje
en reiswieg, pr.n.o.t.k. Tel.
045-227974.
Welk kindje wil zich i.v.m.
KINDEROPVANG voor hal-
ve/hele dgn thuis gaan voe-
len bij jong gastvrij gezien
met peuter, tel 045-351671

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

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

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

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Problemen aan
uw dak

bel 045-219615
H Arndts

dakservice
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen; Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paratie zonder voorrijkosten.
Bel Geleen, 04490-45230.
Service binnen 24 uur.

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
KLUSJESMAN kan nog div.
werk aannemen; ren. in en
om huis, metselw., tegelzet-
ten, behangen. Tel. 04454-
-3450 of 04490-27001
Wij maken GRATIS een of-
ferte voor al uw dakwerk-
zaamheden. Wij werken ef-
ficiënt, goedkoop en geven
10 jaar garantie. Bel nu dak-
centrum Hemast, 045-
-224113, b.g.g. 323659.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699., ; ;

Wonen Totaal
Heeft U last van "doorliggen"
Watermatrassen

worden steeds meer in ziekenhuizen en
verpleegklinieken toegepast
Watermatrassen

ondersteunen het lichaam totaal maar broeien niet.
Overleg eens met uw arts of fysiotherapeut.

Howa Beddenspecialist
M. Snijders, Nieuwstraat 12-14 Hoensbroek. Tel. 212900.

Tijdens de 1e Bouwvakweek (17 t/m 22 juli) is onze
showroom geopend.

Kom dus nu ideeën opdoen voor keukens,
tegels en sanitair. Welkom!

mkotkeitfeti6a£#a#>erj' wm

STEVENS o
§_.!i_!(gTr z

Sittard, Dr. Nolenslaan 122 (Industrieterrein Noord)
Nieuw telefoonnummer: 04490-90300.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te koop WANDMEUBEL
(noten) i.z.g.st. 045-451766
Gevr. IJSKAST, gasfornuis,
diepvries, bankstel enz.
045-725595.
Te koop AANBOUWKEU-
KEN, lengte 1.70, met eiken
blad. Tel. 045-423699.
Te k. grijze velours elemen-
ten ZITHOEK, i.z.g.st., pr.

’ 550,-. Tel. 04490-43352.
Te k. gloednieuw LEDI-
KANT met ombouw, 1.80 x
2.00 m., 2 nachtkastjes, al-
pine wit, nw.pr. ’ 1.000,-, vr.
pr. ’400,-. Na 18.00 u. of
weekend, 045-217650.
Antieke 2-deurs houtgepin-
de louis fiH. kast, geloogd ei-
ken 2 delig omabuffetje

’ 575,-; boeren DEKEN-
KIST 95 cm I. 60 br. 60 hg.
’375,-; geloogd eiken bed
130 br. ’ 175,-; eiken spie-
gel 80 x 140 hg ’ 125,- we-
gens verhuizing. Tel. 045-
-312164.
Te koop WANDMEUBEL,
wit, met verlichting, pr.n.o.t.
k. 045-230125na 18.00 uur.
Te koop Castle Furniture
WANDMEUBEL hoekop-.
stelling met tv-kast. spec.
pr. ’3.990,-. 045-252148.
GASPLAAT ’ 85,-; ijskast
’95,-; diepvries ’175,-;
gasfornuis ’ 95,-. Tel. 045-
-725595.

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

Computers
Te koop APPLE II C met
scribe-printer, monitor en o-
riginele software voor

’ 550,-. Tel. 045-254348.
Te k. computercursus
BASIC voor Commodore.
Tel. 045-225078.

Kachels/Verwarming
Kachels nieuw en gebruikt,
nergens beter nergens
goedkoper. De KACHEL-
SMID, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.

Huish. artikelen
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.
Te k. KEUKENMACHINE/al-
lessnijder, 4 hulpstukken,
merk Moulinex. 045-229046

TV/Video
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
TV's. Occassioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
KLEUREN TV'S, video's,
stereo-sets, vanaf ’ 30,- p.
mnd. Event. ook voor uitke-
ringsgerechtigden. Radio
TV Van Voorst Ganzeweide
48 Heerlerheide. Tel. 045-
-213879
KLEUREN TV vanaf ’75,-
-grote sortering, Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Te k. kleuren TV met af-
standsbediening, zeer mooi
toestel. Tel. 045-725008.

Te koop gevr.
Te koop gevr. oud ijzer en
metalen sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216 bgg
045-272516 ook 's avonds
Gevraagd kleuren TV'S de-
fect geen bezw. video's VHS
en stereo-torens 04406-
-12875.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
'045-719966.
"W-VWW'-■... ■■■■■"■■ ui

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
Buiten de normale kantoor-
uren, volgens tel, afspraak.

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
De massage blijft een gave
VÉRONIQUE, de enige
echte. 045-228481.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest
U blijft komen. 045-353489.
Weg. sterfgeval te k. leren
Chesterfield BANKSTEL en
Perzisch tapijt en fauteuil,
alles als nieuw. Tel. 04750-
-18902.
Zoek gezellige VRIENDIN
tussen 22 en 28 jr. om sa-
men te stappen, winkelen
enz. (niet lesbisch) bel. na
20.00 uur. 045-217909.
Te koop ROLSTOEL met ta-
fel, z.g.a.n. Tel. 045-255067

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

~ —
Muziek

(Bij de"Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, syntne»

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterken
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie er*

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!! .—-5
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.
Te k. elec. ORGEL Eminent
Solina F217, met div. extra's
pr. ’ 3.000,-. 045-225078.

Wij verstrekken allé
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L

42x 54x 60x
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

looptijden zijn ook
mogelijk.

Ie hypotheken vanaf 7,5%
2e hypotheken

240 xIBox 120 x
10.000,- 106,- 116,- 140,-
-20.000- 213,- 233,- 281,-
-30.000- 319,- 350,- 421,-
-40.000- 426,- 467,- 562,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

Te k. 2 electrische "REN, Westone Thun#
met koffer, Ibanez. Tel
727137. s

_^

Giro,5505 J
AstmaFond

Onteigening (
In de zaak van de ge"
te Heerlen (procurei»'
B.A.J. Broekman) c"
autocentrum CollaPjj
(procureur mr. ERi
Rutten) rolno. 89/52* |
de opneming door o\
kundigen bepaald ov.
dag 4 augustus li,lj
10.()0 uur, ter plaatse*
het te onteigenen Ir
gelegen.
De griffier, ~drs. J.M.Th.E. ToebQ?

Bij beschikking van JrondissementsrechtM;
Maastricht d.d. 15 ju*
is Joseph Hubertus "*ne Übachs, geborenl.
leenop9jufi 1969>,°
de en verblijven"'
Schimmert, ge%
Nuth, in Huize '°X
Bies" aan het adres V'
Bies 33, onder curate'
steld, met benoemn1!
Agnes Antoinetta '.
nella Mulleners, wojj,
te 6121 LS Born aan"

Irenstraat 17 tot eur,
en van JozefHubertU'
thieu Übachs, eve"
wonende te Bom *JTorenstraat 17 tot to«'
curator.
De procureur van ve*1

ster:
Mr. P.R.J.M. Douffe'J
advocaat en procurel"
Wilhelminastraat 29.
Sittard _

>Lmt» -
■____ _^ mmmm^L\

De tussenstand *'^^t/m de etappe van -/__^4^^^^^^
dinsdag 11

De ritten, verreden op len 2 juli, C*\\\% V\. _______^ I^^^
alsmede de ploegentijdritten tellen I IJ Aj^ _______*^___;

niet mee. 1 ' IflP^^V ____v^."^^^^^**^

Tot zover de kandidaten voor een prijs uit de prijzenpot. Hieronder staan dan nog deelnemers dies
1 IRIKAJ HEUFKESTR 158 BRUNSSUM 174 de 100.. 200e,, 300', etc. plaats staan. LET WEL op die plaatsen kunnen meerdere deelnemers1"
2 HERTEN W V HERTEFELTSTR 49 ROERMOND 168 da'aantal punten staan, maar we hebben er slechts één willekeurig uitgekozen.

LESZIJNSKI P ANGELASTR4 KERKRADE 168 100 OP DEN KAMP M SITTARDERWG 18A LIMBRICHT4 JANSSEN J WILHELMINASTR 115 HOENSBROEK 167 200 KAMMERLING M E REINOUD FUT 56 SITTARDSTEFFANIEJHA JULIANALN 67 MAASBRACHT 167 300 WEUSTEN F G GEZELLELN 1 GELEEN ] ,\
6 SMEETS JH ZES BUNDERSVELD 30 GULPEN 165 400 lERSEL CA F M HAMERSTR 12 HEERLEN
7 HERBERICHSJ LUCHESIUSSTR 12 KERKRADE 164 500 COENJAERTS A ' PASWG 40 LANDGRAAFRADEMAKERS J H KAN V NUYSSTR 54 SCHINVELD 164 600 HOUBEN C J F MOUTHEUVELSWG 20 STEIN LBSAMSONJEL ZEVERY6 LANDGRAAF 164 700 RIJKEN M J SEPTEMB 1944 STR 19 HEERLENVLUGGEN J J BURG PAPPERSWG 46 MECHELEN 164 800 SIMONS M R H ROEVOETSSTR 12 VALKENBURG LB11 SMEETS JG KALDEBORNWG 80 HEERLEN 163 900 BRAEKT IN DE C PROF LAMBERTSTR 14 HEERLEN12 RENKENSGJM MERKELBEEKERSTR 79 BRUNSSUM 162 1000 BAUMANS H AILBERTUSLN 304 KERKRADE13 ELDERS W SCHAESBERGERWG 185 HEERLEN 161 1100 ANDRIEU A STEENWG 24 MERKELBEEKENGELEN F J DOROTHEAGR 11 KERKRADE 161 1200 TETS J CANISIUSSTR 8 KERKRADEHUNTJENSPMJM VALKENBURGERWG 139 A SCHIN OP GEUL 161 1300 MIES J OLMENSTR 50 LANDGRAAFKIKKEN W H M V CALDENBORGHSTR 14 GRONSVELD 161 1400 HOEN F - ANJERSTR 12 SCHINVELDPLANINSEK R GANZEWEIDE 109 HEERLEN 161 1500 BRAUN W COLMONTI VOERENDAAL

WIJNEN PH RYKSWGN34 ST JOOST 161 1600 SCHEPERS M M H STATIONSPLN 10C SITTARD19 ANDRIEU A HOUTSTR 22 MERKELBEEK 160 1700 MAASSEN J SCHINEKSSTR 5 STEIN LBBORMANSJMR OUDE AKERWG 72 GULPEN 160 1800 GERAEDTS FJ J J J CREMERPLEIN 3011 AMSTERDAMHENDRIKS MH ELKENRADE 13 ELKENRADE 160 1900 WEHRENS M DONATUSSTR 212 NUTHKELLER BL L ELISABETHSTR 17 GELEEN 160 2000 MOEDERSCHEIM HN E HEERLERWG 49 VOERENDAALMURISJ H V VELDEKESTR 80 VOERENDAAL 160 2100 FOBER H JEUSTR 3 VOERENDAALSTOFFELS PJ BEEKSTR 18 LIMBRICHT 160 2200 WILLEMSEN PJ J G SALVIAPLN 63 KERKRADE25 HANSSEN MCM GROENEBOORD 13 BOCHOLTZ 159 2300 LOCHTMAN M VINKERSTR 107 KERKRADE
NIEPCE J H GREVENSTR 59 LANDGRAAF 159 2400 DOHMEN JA A BOEBEGRAAF 44 SCHINVELDPAPENBURG L VEEWG 22 LANDGRAAF 159 2500 PREVOS FP J DKN QUODBACHLN 95 KERKRADE

28 DUPONT R L ZESKANT 31 HEERLEN 158 2600 GOUW VAN DER R P STATIONSSTR 27 BEEK LBHUBEN MG PR HENDRIKLN 41 BRUNSSUM 158 2700 SMEETS HH W DR A KUYPERSTR 84 BRUNSSUMSLEEN VAN DER A G BARBARASTR 6B KERKRADE 158 2800 HANERS AH G KINKERSHOF 21 KLIMMEN
31 BASTINGS JC BEEKMANSTR 401K GULPEN 157 2900 VAESSEN M J PROF DUMONTSTR 21 HEERLENBECKERS G KENNEDYLN 16 LIMBRICHT 157 3000 KEULAERTS H MALBERGSTR 33 VOERENDAAL

BUYS VAN DE JWM KLINGBEMDEN 83 BRUNSSUM 157 3100 BEUGELS G J DR POELSSTR 8 MARGRATENHEESENFB VD SCHEURSTR 11 HEERLEN 157 3200 NIESTEN L V RENESSESTR 30 VYLENHOEKSTRA F MGR HANSSENLN 17 HOENSBROEK 157 3300 BERTIN SPEES HJ G M PR MAURITSLN 28 BEEK LBLEMMENS P PAST HAGENSTR 38 BRUNSSUM 157 3400 OER VAN R SMIDSERWG 18 MUNSTERGELEENMUERMANSL HAESSELDERSTR 16 GELEEN 157 3500 DANIELS R ONDERSTE WEHR 9 HOENSBROEKPELZERR PUNGEL4 LANDGRAAF 157 3600 SCHOLTZ-STARMANS A KAKEBERGWG 21 BEEK LBSCHENDELAER F MARGRIETSTR 13 BOCHOLTZ 157 3700 GOOSSENS HM H K.HOVENSTR 14 LANDGRAAFSONTJENSHTH OUDE MAAR 42 KERKRADE 157 3800 THIJSSEN P C J V MAERLANTSTR 63 HEERLENVLIEGEN JJ T O L VROUWESTR 36 KERKRADE 157 3900 KLEYNEN G LORETOSTR 12 SIMPELVELD42 BROUNS J W BOSSTR 2 WEERT 156 4000 ZUNDERT VAN HJ M AMMONIETERF 233 HEERLENBRULS H ZATERDAGSTR 22 HEERLEN 156 4100 LANGEN M VELDKUILSTR 46 KERKRADEEIJDEMSG MOLENWGI9 EYGELSHOVEN 156 4200 BETUW VAN P T KRUISBERGSTR 15 BRUNSSUMHESSEB HEERLERWG 34 HOENSBROEK 156 4300 LINSCHOTEN W MARTINUSSTR 13 HEERLEN
HUYNEN MJ H PLEISTR 16 LANDGRAAF 156 4400 BOUWMAN MH J M JAGERSPAD 32 LANDGRAAFKOOPS J HOOGSTR24D LANDGRAAF 156 4500 ROGGE J STADHOUDERSTR 73 BRUNSSUMMEEREN VAN MCM J F KENNEDYLN 125 HEERLEN 156 4600 HETS JH E BANEHEIDERWG 39SC BOCHOLTZPELTGMH PASSAGE 3 HEERLEN 156 4700 VLOKHOVEN VAN G HEISTR 32 LANDGRAAFSAANE VAN E BEATRIXLN 21 GELEEN . 156 4800 KOSTE DE D W ROOSEVELTSTR 5 URMONDSEUSKENSN DR POE.SSTR 1 LANDGRAAF 156 4900 BEK K J KZR KAREL 5 STR 43 SITTARDSPIEGELS JFG HOOFDSTR 61 KERKRADE 156 5000 POOL H HEERENWG 239 HEERLEN

LIMBURGS DAGBLAD PRIJZENPOT:
1e prijs 2e prijs 3e prijs 4e t/m 10e prijs I 111e t/m 25e prijs I |26e t/m 50e prijs

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

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



Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
17.00 ««My little pony. Tekenfilmse-

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

17.10 Gung ho. Amerikaanse speel-
film uit 1943 van Ray Enright.met- Randolph Scott, Grace McDonald,
Alan Curtis e.a. Tijdens de WO I!
komt het Gung-Ho-eskader in actie.

18.35 ""Countdown. Europe's no 1
rockshow. Presentatie: Wessel van
Diepen.

19.25 Family Ties. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Te hoge verwachtin-
gen. Mallory laat zich door Steven

overhalen te solliciteren bij zijn televi-
siestation. Ze wordt aangenomen,
maar Steven vewacht te veel van
haar.

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

Afl.: Moeilijkheden. Een oude gang-
ster ontdekt dat zijn zoon medeplich-
tig is aan de diefstal van een hoog-
waardig technisch wapen.

21.20 Veronica satellite. Maandelijks
programma over de ontwikkelingen
van satellietomroep in de afgelopen
jaren, het heden en de toekomst.

21.40 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek. Presentatie: Jaap van Meekren
en Joop Daalmeijer.

22.05 Supermodel. Special in het ka-
der van de jaarlijkse Supermodel of
the world verkiezing.

22.40 Sportgala. Carribean surfing,
verslag van het jaarlijkse surfspekta-
kel Aruba Hi-Winds.

22.35 China Beach. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Het beloofde land. Door de

moord op Martin Luther King jr. ont-
staan er spanningen op de basis.
Beckett twijfelt over zijn vertrek en
Wayloo probeert dr. Richard te hel-
pen.

00.15-00.20 Journaal

Duitsland 1
'Oo uRD-Ratgeber. Praktische tips.
03^ute.i s _^Adrian und diejßömer.

PW) r aus der Wissenschaft.

Oq versoverzicht.
10 ïe"te.

"30 "►"Teletekstoverzicht.
;3S i?9esschau.V*' Mo**»c - Die Tochter des
V Af, ha|ters. Braziliaanse tv-se-

eAf Munsters. AmerikaanseAn.: Der Liebestrank. (Originele

versie met ondertiteling).
15.30 Die Trickfilmschau.
15.45 Die unsichtbare Kraft. Jeugd-

programma. Afl.: Der Geist aus der
Flasche.

16.15 Geschichten von Anderswo.
Documentaire serie voor de jeugd
met interessante onderwerpen uit
verre landen.

16.45 ARD-Sport extra. 1. Wielren-
nen: Tour de France, 11e etappe. 2.
Schermen: WK te Denver.

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

Der Untentbehrliche.
17.44 Einsatz in Manhattan. serie.

Afl.: Requiem für einen Dieb.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.

18.52 Felicitas auf leisen Ploten. Se-
rie. Afl.: Der'Pinguin.

19.25 Polizeiinspektion 1. Serie. Afl.:
Der Stellvertreter.

19.58 Heute im Ersten.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Krimi-Sommertheater. levi und

Goliath. Frans tv-spel uit 1987 van
Gerard Oury.

21.55 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ""Missa Sanctae Caeciliae.

Mis van Haydn uitgevoerd door
Beiers Omroep Koor en Beiers Sym-
fonie Orkest 0.1.v. Rafael Kubelik.

00.15 Tagesschau.
00.20-00.25 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Richard Anconina in 'Levi and Goliath.
(Duitsland 1-20.15 uur)

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
rCa

,CA|-abonnees;
=ien zie schema exploitant

* s-

*"» wit programma
io s'ereo geluidsweergave
'T „ Metalig bij stereo-app.. 'e|etekst ondertiteling

TELEVISIE
Ss,."0 1: 5. 26. 29. 46. Si. 53 en 57

Nederland 2:31, 33. 35. 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23. 32, 34. 43. 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België 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
% Pli!'«. A^i 'PPer. Amerikaanse jeugdse-
."is . 68: De achtervolging (1.
"3o JkeBox .
"10-p ster Amerikaanse serie.

"$$ b' en kwestie van eer
40 Suws.
\ 'K tak. Animatieserie. Afl. 228.
'°s MN.rp*r"na- Detective-reeks voor
*W en- Afl. 44: Zwart goud, met\p lc-ur, Lea Couzin| jan Reu-

;3o £Ra- (herh.).
_^NSptoVenaar van oz' 52-deli9e
i J^'matieserie naar de boe-
jSen» ank Baum- Afl- 7: De heks
i >ov P stenis°°knietzonbeste.
?4r vr?naar van 0z 9eeft Doortje en

" u?den °Pdracht de boze heks
rkorr/ esten te doden. Om dit te«n 0 "nen stuurt de heks haar wol--55 .p Pad. (herh.).

sSe _Vende aarde- 24-delige En-
_'6ribo Curnentat'esene van David
h -arri

r°ü9h over het ontstaan vanu:Rüut en net aardoppervlak. Afl.
i

S l_Her he"len. (1)
i^ry^^elingen en programma-
ls «.rll*.
\ 2'euws.

Veen zaak voor twee. Duitse de-"Ser'e. Afl. 50: Wie geweld

~ ' met Günther Strack, Claus
ii..

Theo Gartner e.a. Ulombe, lid van
een supernationale Afrikaanse bevrij-
dingsbeweging, wil samen met Renz
en Matula de mogelijkheden van een
exportstop van elecronische onder-
delen onderzoeken. Rijdens een be-
spreking met het electronicabedrijf
Remmler wordt Remmler dodelijk ge-
troffen. Ulombe ontkent elke betrok-
kenheid bij de aanslag. Aansl.: Uitsla-
gen Nationale Loterij.

20.55 Een man vinden. Amerikaanse
speelfilm uit 1971 van Buzz Kulik, met
Pamela Sue Martin, Darell O'Connor,
Lloyd Bridges e.a.

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

de van Frankrijk.
22.50 Japan: De verlokking van het

Oosten. 5-delige documentaire over
de Japanse cultuurgeschiedenis.
Deel 2: Barbaren uit het Westen
(1540-1650). Scenario: Jean Antoine.

23.40-23.55 Coda. Lied, van Joris
Denco.

Duitsland 2
09.45 ARD-Ratgeber. Praktische tips.

25 Jaar Duits-Frans jeugdwerk.
10.00 Heute.
10.03 (TT)Adrian und dieRomer.
11.35 Bilder aus der Wissenschaft.

(herh.).
12.10 Monitor.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
14.55 ""Teletekst-overzicht.
15.15 ZDF - Ihr Programm. Mit dem

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

ter Ustinov.
15.50 Der Stem des Marco Polo. Tv-

serie voor de jeugd. Afl.: Der Trick
des Jahrhunderts.

16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.
Presentatie: Barbara Biermann.

16.30 Alice in Wunderland. Teken-
filmserie naar het boek van Lewis
Carroll. Afl.: So ein Zirkus.

16.55 Heute.

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

17.40 Schloss zu vermieten. Franse
tv-serie. Afl.: Diktator in Sommerfri-
sche (1).

18.10 ""Lottotrekking.
18.20 Schloss zu vermieten. Franse

tv-serie. Afl.: Diktator in Sommerfri-
sche (2).

18.51 ""Lottotrekking.
18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.25 Die Didi-Show. Gags und Sket-

che mit Dieter Hallen/orden. Gasten:
Rotraud Schindler, Frank Zander,
Constanze Harpen e.a.

20.00 "«Hitparade im ZDF. Presen-
tatie: Viktor Worms.

20.45 Studio I, presentatie; Bodo H.
Hauser.

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

Das doppelte Lordchen.
22.45 Kontext. ...und musste mem

Kind hergeben. Frauen zwischen Ab-
treibung und Adoption, documentaire.

23.15 Sommerfestival im ZDF. Filme
von Frauen: Die Holzfallerin, Chinese
speelfilm uit 1984 van Wang Haowei,

00.50-00.55 Heute.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
15.00 Ronde van Frankrijk. Recht-

streekse reportage van derit Luchon-
Balgnac. Verslaggevers: Mark Van-
lombeek en Mark Uytterhoeven.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie, met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a.

19.23 Superkat en Supermuis. Te-
kenfilmserie. Afl. 23.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Tenuto. De eerste van drie, con-

certavonden met de laureaten van
Tenuto 1989, rechtstreeks vanuit de
Grote Concertstudio aan het Flagey-
plein te Brussel. 1. Symfonisch alle-
gro, Marcel Poot. 2. Klarinet concert,
August Verbesselt. 3. Concert voor
cello a Maurice Mareehal, Milhaud,
uitgevoerd door Peter Devos. m.m.v.
het BRT-Filh. Ork. 0.1.v. Fernand Ter-
by. Presentatie: Regina Calluwaert.
(Gelijktijdig in stereo via BRT 1-ra-
dio).

22.00 Verkeerstip.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.00 Studio Sport. Tour de France.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.30 Sesamstraat.

18.48 Floris. Jeugdserie. Afl. 3: De ■

zwarte kogels. Rogier wordt tijdens ■
een wapentransport overvallen door j
de soldaten van Gelre. Hoe wisten ze __=
van dit uiterst geheime transport?

19.18 Studio Sport. Tour de France.
19.56 1e Trekking van de staatslote- j

I|-
-20.00 Journaal
20.29 Made in Britain. Tv-film van ■

Alan Clarke. Met: Tim Roth, Terry Ri- ■
chards, Bill Stewart e.a. De 15-jarige ___
skinhead Trevor is voor geen enkele ___
straf- of hulpmaatregel vatbaar: hij is ___
enerzijds uiterst agressief, anderzijds s
zeer intelligent en welbespraakt.

21.49 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.40-22.45 Nieuws voor doven en =

slechthorenden. ___

"Rutger Haver en Diana Dobbelman in 'Floris'.
(Nederland 3 - 18.48 uur)

België/RTBF 1
15.00 Overname van Télé 21: Tour de
France. 18.00 Vacaturebank. 18.15 l'E-
cran des vacances, tekenfilms met o.a.
Mamemo, Hello Kitty, Alic au pays des
merveilles en Alex. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, Waalse actualiteiten.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.00
Wielrennen: Tour de France, samen-
vatting van de 11e etappe: Luchon -
Balgnac. Verslaggever: Frank Bau-
doncq. 20.10 Le joyau de la couronne,
15-delige Engelse serie naar een ro-
man van Paul Scott. Afl. 4: Une ques-
tion de loyauté. Met Susan Woodridge,

Fiachel Kampson, Dame Peggy Ash-
croft e.a. 21.05 Au nom de la loi, juridi-
sche magazine. Aansl.: Uitslagen Na-
tionale Loterij. 22.05 Coup de film,
nieuwe films. 22.20 Les instruments de
l'orchestre, 5-delige serie over instru-
menten. Vandaag: slagwerk. Presenta-
tie: André Vandernoot. 22.45 Paarden-
koersen, laatste nieuws en weerbe-
richt. 23.20-23.30 La pensee et les
hommes.

Duitsland 3 West
14.50 Teletekstoverzicht,
15.15 Monitor im Kreuzfeuer.
16.00 llvana im Angriff. Kinderfilm.
17.00 Tahiti. Reportage over boom-

stamkano-wedstrijden en voetbal op
Tahiti.

17.30 Menschen in NRW. Kenneth
Spencer, filmportret van deze zanger.

18.00 Alle Kinder lieben Monchan.
Kinderverhaal.

18.35 Klemens und Klementinchen

Die Ganse vom Mühlental, jeugdse- =
rie. Afl.: Klemens ist verschwunden.

18.45 Abenteuer Wildnis. Natuurfilm- E
serie. Vandaag: Een adelaar gefilmd E
met een modelvliegtuigje.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal E
magazine met nieuws en sport. E
(19.40-19.55 Raamprogramma van E
de regionale studio's.).

20.00 Abenteuer Natur. Tiere im Hei- E
ligen Land, 2-delige serie. Afl. 2: Le- =
bendigen Quellen, totes Meer.

20.45 Landesspiegel. Architektur und =
Geschwindigkeit, reportage over de ï
visie van de architect Karl Ludwig :
Spengemann op het veranderende \
stadsuiterlijk.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Eff-etf. Vrijetijd en fitness.
22.30 Rückblende. 200 jaar Franse =

revolutie. Documentaire over Jac- ;
ques Necker en het volk van Parijs, \
200 jaar geleden.

22.45 Das Geheimnis der Dame ist:
schwarz. Amerikaanse speelfilm uit j
1960 van Michael Gordon, met Lana j
T_rnmer, Anthony Quinn, Richard j
Basehart e.a. j

00.33-00.38 Laatste nieuws.

" Viktor Worms presenteert
'Hitparade in ZDF'.
(Duitsland 2 - 20.00)

België/Télé 21

15.00-16.30 Wielrennen: Tour deFran-
ce, 11e etappe: Luchon - Balgnac. Ver-
slaggevers: Theo Mathy en Frank Bau-
doncq. 19.30-20.00 Journaal met si-
multaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht.

TV 5
16.05 La marche du siècle. 18.05 Bré-
ves et Météo Européene. 18.10 Ré-
création. 18.30 Les Aiguillages du Rê-
ve. 19.00 Des Chiffres et des Lettres.
19.30 Les Animeaux du Monde. 20.00
Genève en révolution. 20.40 Jazz in.
21.15 Echo. 22.00 Journal Télévisé.
22.30 Météo Européene. 22.35 Jeux de
la Francophonie. 22.50 Le retour du
Major Davel. 23.40-00.40 Figures.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook Goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 12.04 Will wil wel. 14.04 Te-
rug in de tijd. 15.04 Nederland Mu-
ziekland. 17.04 Hier en nu. 18.04
De wereld zingtGods lof. 18.53 In 't
voorbiigaan. 19.04 Water en vuur.
20.00-07 00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 De morgen-
Stond. 7.04 Ronduit Music-time.
9.04 Muziek motief. 10.04 Expres-
so. 11.04 Country trail. 12.04 Prai-
se. 13.04 Toga Party. 14.04 No-
zems-a-gogo. 16.04 Janssen &
Jansen. 17.04Ronflonflon met Jac-
ques Plafond. 18.04 Driespoor.
19.03 Het Front. 20.03 La Stampa.
21.03 De Wereldontvanger. 23.03-
-24.00 Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 8.00

Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws. 8.45 Te Deum Lau-
damus. 9.15 Onder de hoogtezon,
pastoraal-muzikaal programma.
10.00 Orkestpalet: Radio Kameror-

kest 0.1.v. Lothar Zagrosek met pia-
no. 11.25 Pianomuziek. 11.55 He-
lene Kox speelt Johann Christiaan
Bach. (2). 12.30Promenade. 13.00
Nws. 13.02 Lunchconcert. 14.00
Songs ot praise. 14.30 Solisten.
15.00 In de kaart gespeeld. 17.00
Jacco's keus, operette- en musical-
muziek 18.00 Nws. 18.02 Zomer-
editie CeDéa. 20.00 Nws. 20.02
Zémir et Azor, ballet van Grétry.
Uitgevoerd door het Koor en Ka-
merorkest van de RTFB 0.1.v Edgar
Doneux met sol. 22.15-00 00 Voor
het stil wordt en wat later.

televisie en radio woensdag

Nederland 1, J3-05 Nieuws voor doven en

nka asB'e's grote avontuur. Ame-
*aMe speelfilm uit 1951 van Ho-
Lo-?. F- Kress, met Lassie, June
*in h ' Jon Provost ca- Timmy en
jji nond Lassie proberen een groteL^'oallon vast te zetten maar datfj o*' a> goed.
to. J°ben zn pa. Presentatie: Leo

_S i°Urnaa'-
fera i strand in net zand- 7-delige

serie. Afl. 3: Herderskin-
a n- Jessie, Sophie en hun vader
4n er t da9en bi de Bedoeïen,
e,, g n met de herders gaan Jessie
(herK°Phie °P zoek naar weidegrond.

»'ir oournaal-
Sta nduit Radar. Jongerenma-
Atidü 6DVandaa9 muziekspecial met
h 2ratt. Caroline Bonnet, ChrisKTn_a-
Afl r!ran9er Bay. Canadese serie.

6 d'e,stal- De vrienden van het
bij er"JVer Diepzee-aquarium komen
■*erv aar voor een sPeciale fondsen-
piQ^g. Als het licht uitvalt, blijkt er
dw n 9 een gouden beeldje ver-
'"lo c,_
fcnst pSer eiland- P|aats van te-
kiw e"ingen, documentaire over ditJva- 'astnjke eiland aan de oostkust
f .15 ?Us,ralie-|L 'orneravondzangvierdaagse.

Of e." Gn samenzang vanuit de Grote-
-6e tL Maartenkerk te Tiel. Presenta-
-1.55 u'een va" Dijk.
9ram '9hlight. Maandelijks pro-
he-j rr<a waarin bekende persoonlijk-
en „ aan net woord komen vanuit
daac"°°nkamer, de studio enz. Van-
Iherh. 'otomodel Tina Louise Evers.Ba "'■journaal.
spr *3-25 De open cirkel. (1), Ge-

"O.lv/ VA/im Mn l/nl.ff rr^n__ilii-

ke situaties uit de jeugd, die jaren la-
ter tot problemen leiden, (herh.).

" Michael Boatmann en Dana Delany in 'China Beach'
(Nederland 2 - 23.25 uur)

Duitsland 3 SWF
16.00 Der eiserne Ritter von Fal-

worth. Amerikaanse speelfilm uit
1954 van Rudolph Mate, met Tony
Curtis, JanetLeigh, David Farrar e.a.

17.35 Dekor wie Algen und Lianen.
Jugendstil in der Pfalz, documentaire
over Jugendstil.

18.00 Sesamstrasse.
18.28 Das Terracotta-Pferd. Avontu-

renserie. Afl. 2: Das dritte Zeichen.
18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:

Schaumschlagerei.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht.
20.00 Der Gerichtsvollzieher. Die

Gewissensbisse des Florian Kreitt-
mayer, 6-delige Duitse serie. Afl. 1:
Der g'scherte Hammei, met Jörg
Hube, Heli Finkenzeller, Gerhard Polt
e.a.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Guten Abend aus Mainz...
Amusementsprogramma met Hans-
Ulrich Stelter.

22.15 «Die Marseillaise. Franse
speelfilm uit 1937 van Jean Renoir,
met Pierre Renoir, Lise Delamare,
Louis Jouvet e.a.

00.20-00.25 Laatste nieuws.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.04 VARA Radio
I Woensdageditie. (NOS: 7.30
Nws.) 12.55 Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.09 TROS Aktua.
13.25 Journalistenforum. 14.06
Radio Tour de France. 17.06 Tijd-
sein. 18.45 Waar waren we ook al-
weer? NOS: 19.02 Kom 'ns langs
bij deAVRO. 22.03 Podium van de
Nederl. lichte muziek. 23.06 Met
het oog op morgen. 0.02 Volgspot.
1.02 Romance. 2.02 Clair-Obscur.
4.02 Nachtexpress. 6.02 In 't voor-
bijgaan. 6.07-7.00 Vandaag... don-
derdag.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9 00 Nws. 9.02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Meesters in
muziek. 10.00TROS Postbus 270-Gerard de Vries. 11.00 De duvel is
oud. 12 00 Nws 12.05 Het oogvan
de naald. 13.00 Nws. 13.10 We-
reldwijzer. 14.00Wijzer op 5. 15 00
Meer over minder 16 00 TROS
Schlagerlestival. 17.00 Dierenma-
nieren. 17.40 Basicode 3 - magazi-
ne, 17.55 Meded en Schippersbe-
richten. 18.00 Nws. 18.10 TROS

Kinderforum op vakantie. 18 30
Tempo Doeloe extra. 19.00-20.30
Progr. voor buitenl werknemers.

RTL Plus
36.00 Hallo Europa - Guten Morgen
Deutschland. Informatief program-
ma.

99.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. '

10.00 Reich und Schön. Serie,
(herh.).

10.25 Die Holidays aus Rom. Teken-
filmserie, (herh.).

11.00 Baretta. Politieserie, (herh.).
11.45 Rapido. Muziekmagazine voor

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

13.00 Heute bei uns.
13.05 Inspektor Gadget. Tekenfilm-

serie. Afl.: Crack, der Windhund.
13.25 California Clan. Amerikaanse

serie. (herh.).
14.15 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie, (herh.).
15.00 Flughavenpolizei Tokio. Mis-

daadserie. Afl.: Die Zeugen aus Ha-
waii.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Serie.
17.15 Dennis. Tekenfilmserie. Afl.:

Happing mad.
17.45 Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Doppeltes Spiel.
18.45 RTL Aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Kamptstern Galactica. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Fluchtgefahr.
20.15 Schleudergefahr. Amerikaan-

se speelfilm uit 1973 van Howard
Zieff, met James Caan, Peter Boyle,
Sallu Kellerman e.a.

21.55 Staranwalte, Tricks, Prozes-
se. L.A. Law, Amerikaanse serie. Afl.:
Der Streit der Zuckerbacker.

22.50 RTL aktuell.
23.00 Django, der Racher. Italiaans-

/Spaanse speelfilm uit 1966 van Fer-
dinandoBaldi, metFranco Nero, Cole
Kitosch, José Suarez e.a.

00.25 Sketchhotel. Comedyserie.
Afl.: Hotel Casablaca.

00.50-00.55 Betthupferl.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 HLassie. Afl.: Die Schwal-
ben. 09.35 Kimba, der weisse Löwe.
Afl.: Der Schrecken im Berg. 10.00SAT
1 Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.:
Hund müßte man sein. 10.50 Teletip
Natur. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 BTo-
desangst bei jederDammerung, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1939, van William
Keighly met Jane Bryan, James Cag-
ney, George Bancroft e.a. Aansl. teken-
films. 13.00 Tele-Bórse. 14.00 Ihr Ho-
roskop. Aansl.: Programma-overzicht.
14.05 Niklaas, ein Junge aus Flandern.
Afl.: Aneka ist verschwunden. 14.30
Catweazle. Afl.: lm Zeichen des Kreb-
ses. 14.55 Der Goldene Schuss. 15.05
General Hospital. Afl.: Der Lauscher an
der Wand. 15.50 Teletip Gesundheit.
16.00 BPat und Patachon. Afl.: Adel
aus der Manege. 16.25 Der Goldene
Schuss. 16.35 Bonanza. Afl.: Die ein-
same Station. 17.25 Teletip Markt.
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Automan. Afl.: Mada-
me Russos Medium. 18.45SAT 1 Bliek.
19.00 Glücksrad. 19.30 Carson & Car-
son. Afl.: Geschichten eines Toten.
20.25 SAT. 1 Wetter. 20.30 Spenser.
Afl.: Engel der Verwüstung. 21.25 SAT.
1 Bliek. 21.30 Napoleon und Josephine: - Eine Liebesgeschichte. Miniserie Afl.:

i 1. 23.10 SAT 1 Bliek. 23.20 Vorsicht,
| Hoschspannung. Amerikaanse politie-
jfilm uit 1978 van John Lewellyn Moxey,
I met Chrstopher George, Avery Schrei-
I ber, Gloria Grahame,

SSVC
13.00 Children's SSVC. Starting with

Gran.
13.10 Playbus. Afl.: The Dot Stop.
13.30 Test cricket.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours.
14.50 Teil the truth.
15.15 Heirs and Graces.
15.35 Sherwood Forester.
16.05 Children's SSVC.
16.25 Chucklevision.
16.50 Windfalls.
17.00 Kin of the castle.
17.25 Home and away.
17.50 Every Body's Equal.
18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 Entertainment BFG.
19.05 Trading Places. Afl.: Denmark.
19.30 Conoration Street. Serie.
19.55 A Ticket to Ride. Serie. Afl.:

The day of the third thin wrong wo-
man who knew all too much about
Eve.

20.45 That's love.
21.15 L.A. Law.
22.00 News and Weather.
22.30 Forty minutes. Nieuwe serie.

Afl.: Our Darren.
23.10-23.40 Comic asides. Nieuwe

serie. Afl.: Tygo Road.

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.
18.30 Eurosport overzicht.
19.00 Transworld Sport.
20.00 Tour de France.
22.00 Athletics Invitational Meeting.
23.00 World Cup Football.
00.00 European Masters Waterski-

ing Championships.
00.30 Tour de France.
01.00 Eurosport overzicht.
04.30 Landscape channel.

Super Channel
07.00 World news and business.
08.00 The Mix.
15.30 The Global Chart Show.
16.30 Hot Line live.
18.30 Transmission.
19.30 Richard Diamond.
20.00 Tarzan and the Green God-

dess.
21.30 Euromagazine.
21.50 World news.
22.00 Burke's Law.
22.55 Barnaby Jones.
23.55 World News and Weather fol-

lowd by The Mix.
03.00-07.00 Rete Mia. Gevarieerde

Italiaanse programma's.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
00.00 MTV-Eurobreakout.
01.00 Club MTV.
01.30 NightVideos.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 XPO.
13.30 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola report.
17.15 3 From 1 at 5.15
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 US Top 20 Countdown
22.00 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10 02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek. 13.05, 14.02, 15 02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-
weerber. 17.05 Limburg Actueel.
Agenda en Muziek. 17.25 De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties. 17 55 Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6.00 Nws. 6.05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nws., 7 30 Nws
en R.V.A.-ber.) 8.00 Nws. 8.10 Kof-
fers § co 10.00 Nws. 10 03 Het
schurend scharniertje. 10.08 Het
eerste bedrijf 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg 1989. 13.00 Nws.
13.10Made in Germany. 14 00 Di-
lemma. 17.00 Focus 17.10 Rijs-
wijckfoon (18.00 Nws). 20.00 Fun-
ky Town. 22.00 Nws. 22.05 Jazz
Kaffee. 23.30-6.00 Nachtradio.
(0.00, 5.00 en 5.30 Nws.)

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch

kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Für die Kranken. 9.10 Mu-
sikexpress. 1000-1200 Gut Auf-
gelegt. 12.00 Veranstaltungskale-
neder Musik bei Tisch. 12.15 Ver-
anstaltungskalender. Musik bei
Tisch. 13.00 Frischauf. 14.05 Mu-
sikzeit heute: Lieder, Chansons-
und Folk 15.00Nachmittagsstudio
16 05-18.00 BRF-Intern. 18.10 Re-
gionalnachnchten: BRF-Aktuell
18.40-20.05Orgel- und Chormusik

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 9 05 Musikpavillon. 12.Q7
Gut Aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert,
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21 00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30 Nachtex-
press.

satelliet
Marlyn Mason, William Schalled, John
Vernon, William Windon e.a. 00.30-
-00.40 Programmaoverzicht.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
elf. 12 00 Is ja 'n Ding. 14.00 Viva16.00Entenjagd 17.00Musikduell.
17 50 Sport-Shop 18.00 Musik-
duell. 19.00 Neunzehn - Vierund-
zwanzig: Das ist neu!; 20.00 Ol-
dies. 21.00 Hörerwünsche. 22.00
Musik Non-Stop.
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Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96i 72x 60- 54x 42x
5100 - - 113- 122- 148-

-10.100 156,-r 190- 217,- 235,- 288-
-15.000 231- 281- 322- 350- 428,-
-20.000 309- 375- 430- 466,- 571-
-25.000 386- 469- 537- 583,- 714-
-35.000 539- 656- 751,- 816- 999-

Effect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000- en ’ 100.000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing "

" Voordelige le. 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar. 99089

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair

Randstad JBkheeft volop iSEII
werk J||^ jj
Commercieel medewerker m/v
Het betreft telefonische verkoop bij een groothandel in
Kerkrade. Heeft u een LEAO-opleiding en bent u
representatief, neem dan contact met ons op.

Informatie bij Esther Linders, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

ir randstad uitzendbureau
75282

STRAND. BOS, DUIN EN ZEE J&~
ciit alles vindt u in het mooiste villadorp van Nederland
* 1 en 2 nachten verblijf inclusief uitgebreid ontbijtbuffet en

3-gangen diner ’ 67,50 p.p.p.d., 2-pers. kamer. « J\
* 3 nachten of meer, ’ 65,- p.p.p.d. %\U
* enkele kamer, toeslag, ’ 55,- p.d.
* kinderen tot 4 jaar gratis mits op kamer ouders fl

ondergebracht, kinderen tot 18 jaar, ’ 35,- p.p.p.d. |
* Hotel Wassenaar met in de directe omgeving Duinrell, p^ n

Den Haag, Leiden, etc. etc. { M\//^—-~>^
* Voor informatie en reserveringen: Hotel Wassenaar,

telefoon 01751-19218 Katwijkseweg 33. Wassenaar ’HOTEL WASSENAAR, HET GEZELLIGSTE ’HOTEL IN DE RANDSTAD. *

Voor spoedige indiensttreding gevraagd

A. Dir.-secretaresse
met commerciële feeling, leeftijd 21 -30 jaar

B. Adm. medewerkster
met MEAO-opleiding en ervaring met tekstverwerker

Sollicitaties met recente pasfoto te richten aan
directie

Geulhal Valkenburg
Postbus 109, 6300 AC Valkenburg 21370 e

De Hema is nu extra mildvoor
mensen die elke daghun haarwassen.

___^^^^^^____
_____

a
______________

a
______

zo herkent u aanbiedingen in deHema JUV fl zo herkent u aanbiedingen in de Hema
Elite,, .

Aluminium pannen met PTFE anti- iÉÉB 200vel ___J_
aanbaklaag. .'"''. . . . _. , in

Koekepan 024 cm __-?5 7.50 "V nngs, pa a
i_i + .h^l. i W'"t''/./'/&, ::^^K&_„i^ r__a _—'—' vci _~

-.1; „ H(_JT_:ift7R 23 rings, pak a 100vel 2.25024 cm J6r7516.75 « Pak_ 200vel 3.90

__-_-_____Ja_H _____________■ !■ ____§_-^ JÜB HEB i

«=375 Milde MBL
Styling gel uit onze herencosme- »/f// Vanaf f^ / J
ticasene Inhoud 150 ml. - J^L :C^é% S% tÏÏfgJi/ 2voor Vi

iSjy^ '9^mlm^^^k^^^ÊW'9t Ringbanden. In zwart of wit.

all| *%M * * 17rings 2voor 6.75
jxl 23 rings 2voor 8.75

2.Z5 A. TR WÊ —**r- 4--t/m5--
-2 voor | nü 2voor 7-

Miss Helen hairspray. Met nor- t/m 2voor 9.-
-male of extra versteviging. Zonder H» Witte kmdersportsokken met di-
CFK's. Inhoud 350 ml %Jkt verse afbeeldingen. Katoen/poly-

>-*-^ ''êm^mWm/% amide.Mt 19/22-35/38.

Wr\' \ _*«__

_JW ll*4^ _>__t rjoamt* W^ff
ÉTjf «^s^ y*Xvr

\51673 - 1Q75
Beha met naad en kantrandje. Mt i^_^_B Naadloze beha. Elastisch katoen.
70-80AA/A en 70-858 In wit, ivoor, l#Ji lmTmm9tMAmM mWmTxWmmWa*wammm9 __■ In o.a peach en ivoor. Mt 70-80A,
peach en zwart. t*TW 111W'lwL^lf} f-XW^ÊT^ 70-858 en 75-85C.

Onze milde shampoo is mWAmw\wmmmw\Li^^dLém^LéM heel zacht voor je haar en
hoofdhuid. Daar zorgt de pH-neutrale samenstelling voor. Zo kun jeelke dagprobleem-
loos je haar wassen. Zeker als je bedenkt dat er in elke flacon 500 ml. shampoo zit.

HEMA
Echt Waar Voor Je Geld



Regio's
Va« raJ?P ort wordt uitgegaan
ji?/1 een forse groei van de jaar-
jJJK-se afvalstroom. Huishoudens,
Storen en industrie zullen in

het jaar 2015 28 miljoen ton afval
produceren, tegen 20 miljoen ton
in 1986. De hoeveelheid afval die
voor storten of verbranden in
aanmerking komt, blijft echter
gelijk, doordat een steeds groter
deel van het afval gescheiden
wordt ingezameld voor herge-
bruik en andere nuttige toepas-
singen.
Het LCCA pleit verder voor de
oprichting van een landelijk
nutsbedrijfs voor de verwerking
van afval. De uitvoering komt in
handen van vijf samenwerkings-
regio's. De provincies Friesland,
Drenthe, Groningen en Overijs-
sel vormen één samenwerkings-
gebied. Noord- en Zuid-Holland
worden zelfstandige afvalregio's,
omdat ze met grote en moeilijk
verwerkbare overschotten kam-
pen. Flevoland, Gelderland en

Utrecht worden samengebracht
in de regto Midden-Nederland,
en Limburg, Zeeland en Noord-
Brabant zullen onder de noemer
Zuid-Nederland de vuilverwer-
king gaan aanpakken. De bedoe-
ling is dat voortaan al het afval
dat in Nederlandwordt geprodu-
ceerd, ook in ons land verwerkt
kan worden.

Door de instelling van samen-
werkingsverbanden hoopt de
LCCA een halt toe te roepen aan
de competentiestrijd tussen de
diverse overheden als het gaat
om de verantwoordelijkheid
voor het afvalbeleid. Ook wil
men tot een uniformering van de
tarieven komen voor Dijvoor-
beeld de stort van afval. In som-
mige zuidelijke gemeenten kan
menvoor 5 gulden per ton zyn af-
val storten, terwijl dat in het
noorden kan oplopen tot 40 gul-
den per ton. Overigens gaan de
storttarieven over de hele linie
omhoog.
Het is volgens het LCCA niet
haalbaar om slechts 35 procent
van al het afval hetzij te verbran-
den hetzrj te storten, zodat de
resterende 65 procent kan wor-
den hergebruikt, zoals in het Na-
tionaalMilieu Beleidsplan wordt
nagestreefd. Volgens het eind-
rapport van de LCCA zal ook in
2015 nog de helft van het afval in
de oven of naar de stortplaats
verdwijnen.

Geluidoverlast nog te hoog

Wasmachines
energiezuinig

Cfij^energieverbruik van wasma-«es is nog nooit zo laag ge-
St-e st als nu. Dit constateert de
ori^hting Vergelykend Waren-

na uitvoerige tests,

t^^ikanten streven nu naar wa-
\v6] Hinderlijk is nog
rn ai "et lawaai dat de apparaten
fUo n" oora^ tijdens het centri-
's ueren> zo menen consumenten,

et geluid veel te hoog.

v 4n Water- en stroomverbruik
ge . wasautomaten is uitermate
ge j|aald, aldus de Stichting Ver-
'Wr»enc^ Warenonderzoek
ld"'0). D e stichting onderzocht
tetl

Cer»trifugerende wasautoma-
fièr 6n twee wascombinaties, va-Iv^d in prijzen van ’9OO tot
ge o " Vergeleken met het vori-
«jjj. "\derzoek (twee jaar geleden)
W de claims van de fabrikan-
W ■Wat betreft wasmiddelbe-
uit rt' ngen van 10 tot 20 Procent,
vo0 f°lders verdwenen. Daar-
ge^

r kwamen andere besparin-
lri de plaats, vooral op water.

■Door de kritische opstelling van de consument enerzijds
hh et toenemend milieubwustzijn anderzijds, worden aanPikanten van wasmachines steeds hogere eisen gesteld.

Resultaten
6tWiet

i onderzoek werd de vuil-
gf lekkenverwijdering bij de 90
"Ont n witwas> de 60 graden
Wl*as en de 40 graden bont-
het bepaald. De resultaten by'

zijn, op
tyg^nkele machine na, goed. De

en voor bontgoed
g 6 ln vergelijking met het vori-
"tor JJnde.rz°ek veel beter. Dit
*^°OrH k"J sommige machinesvee,dat nu weer de nornale hoe-
bij ft^jd wasmiddel is gebruikt,
veM dere doordat de wastyd isriengd.

Ook bij 40 graden wassen nog
vrij veel machines redelyk of
goed schoon. Bij deze tempera-
tuurkomt het wasgoed het minst
schoon uit machines waarin de
was het kortst, ongeveer een half
uur, in het sop zit. Meer dan de
helft van de machines heeft een
halve-ladingknop, bedoeld voor
het wassen van niet meer dan de
helft van de maximale lading(2,5
kilo). Gebruik van dieknop geeft
wel enige waterbesparing, maar
nauwelijks of geen elektriciteits-
besparing en soms zelfs een ne-
gatieve besparing. Het verbruik
is dan dus hoger.

Geluid
Ook zijn er machines die volgens
de fabrikanten het verbruik
automatisch aanpassen aan de
lading. Het effect daarvan is ech-
ter niet veel anders dan by' de
meeste andere machines. VWO
stelde vast dat het wassen met
een volle trommel per kilo was-
goed altijd het voordeligst blijft.

Uit een onderzoek by 1100 was-
machinebezitters bleek dat 45
procent van hen het geprodu-
ceerde geluid van de apparaten
als 'tamelyk hinderlyk' ervaart.
Het geluidsniveau in het onder-
zoek is gemeten tydens wassen
en centrifugeren in de ruimte
waar de machine is geplaatst en
in de daaronder gelegen ruimte.
Een drietal machines maakt tij-
dens het wassen teveel lawaai.
Tijdens het centrifugeren maken
alle machines zoveel lawaai dat
een normaal gesprek nauwelijks
mogelijk is.

Recycling
De stichting Natuuren Milieu en
Milieudefensie hebben teleurge-
steld gereageerd op de plannen.
De milieuorganisaties menen dat
de totale afvalstroom niet hoeft
te groeien als er een krachtiger
beleid ten aanzien van de pre-
ventie van afval en net herge-
bruik wordt gevoerd. Natuur en
Milieu pleit dan ook voor een ex-
tra hoog btw-tarief voor mi-
lieuonvriendelijke stoffen en wil
fabrikanten dwingen hun ver-
pakkingsmateriaal zo samen te
stellen dat hetvoor hergebruik in
aanmerking kan komen.
De milieuorganisaties conclude-
ren dat er tot 1995 net zoveel af-
val gescheiden wordt ingeza-
meld als nu al het geval is. Pas na
1995 wordt geprobeerd die per-

.centages ietwat op tekrikken, al-
dus het commentaar van Natuur
en Milieu, die zegt aan het rap-
port een nare smaak te hebben
overgehouden, omdat het eenzij-
dig is gericht op de verbranding
van afval. Voor de milieuorgani-
saties is het verbranden of stor-
ten van afval uit milieuhygië-
nisch oogpuntlood om oud ijzer.

Tweede prijs
Royal Albert
puzzelfestijn
Het assortiment Royal Al-
bert porselein werd dit
voorjaar uitgebreid met het
koffie- en theeservies type
Montrose met het nieuwe
decor Blue Blossom. Blau-
we roosjes, gevat in lentef-
risse blaadjes met een lila
accent en afgewerkt met
een puur gouden randje.

Aan die introductie koppelde „'t
Hoolhoes" in Maastricnt, impor-
teur Royal Albert porselein Ne-
derland, een puzzel voor leden
van de fanclub van dit porselein.

Van de 6000 ingezonden oplos-
singen bleken er 2000 de juiste
slagzin te bevatten. Na loting wa-

ren de vijftien pryswinnars be-
kend.

De tweede prys, een theeservies
Blue Blossom t.w.v. ’ 512,-, werd
gewonnen door het echtpaar
J.H.L. Smeets in Heerlerheide.
De overhandiging door Paul
H.M. Thoma, directeurRoyal Al-
bert Nederland, vond plaats bij
Vincken-Meisters Pasch in Heer-
len, in het byzijnvan Han Pasch,
junior-firmant.

De firma Pasch, met drie vesti-
gingen in Venlo en een in Heer-
len, bestaat dit najaar 125 jaar.
Aanvankelijk bleven de activitei-
ten beperkt tot de verkoop van
luxe porselein en glaswerk.

Vanaf 1971 werden ook andere
huishoudelijke artikelen aan het
assortiment toegevoegd.

Het jubileum wordt gevierd met
een aantal publieksgerichte acti-
viteiten, bestaande uit demon-
straties en uitgebreide informa-
tie door een aantal gerenom-
meerde fabrikanten van porse-
lein en glaswerk.

"De winnaars van de
tweede prijs,

het Blue
Blossoum-theeservies

voor 6 personen,
de heer en mevrouw

Smeets, met directeur
Paul Thoma en
uiterst rechts
Han Pasch jr.

Foto:
MARCEL VAN HOORN

Uitsluitend bestemd voor particulieren

Brandverzekering
voor risicogroep

Tot een maand geleden konden
particulieren meteen niet geheel
vlekkeloos verleden geen brand-
verzekering afsluiten. Voorklan-
ten die zware schadegevallen of
een aantal gerechtelijke veroor-
delingen achter de rug hadden,
hielden verzekeraars de deuren
angstvallig gesloten. Aan die si-
tuatie is nu een eind gekomen.

Sinds 1 junikunnen de tot nu toe
onverzekerbare brandrisico's on-
dergebracht worden bij de Haag-
se verzekeringspoule Terminus.
Tegen een fikse premie, dat
spreekt. Maar die paar gulden
extra tellen niet als je de risico's
afweegt, vindt directeur Vaan-
drager van Terminus.

Initiatief
De maatkleermaker onder de
verzekeraars, zo beschrijft Vaan-
drager zyn bedrijf met een plas-
tisch voorbeeld. „Ongeveer vijf-
ennegentig procent van de men-
sen kleden zich in confectiepak.
Maar de resterende vyf procent
kan dat niet. Stel dat ze een bo-
chel hebben. Zij moeten naar een
specialist om de maat te latenne-
men en zich een pak aan te laten
meten. Die specialist is Termi-
nus."

Verzekeringspoule Terminus
werd drieëntwintig jaar geleden
opgericht op initiatief van een
dertigtal verzekeringmaatschap-
pijen. Na invoering van de Wet
Aansprakelijkheid Motorvoer-
tuigen in 1966 moesten alle mo-
torvoertuigen verzekerd zijn. De
'moeilijke gevallen', zoals auto-
mobilisten met een exorbitant
schadeverleden en bestuurders
met een zeer hoge leeftyd kon-
den by de verzekeringspoule te-
recht. Omdat Terminus intussen

aardig wat ervaring heett opge-
daan, besloten ook de brandver-
zekeraars de probleemgevallen
bij Terminus onder te brengen.

De premies zijn ongeveer dubbel
zo hoog als de normale verzeke-
ringspremie.

Een inboedel kan voor maximaal
75.000 gulden worden verzekerd
tegen een premie van 3 %e, (drie
gulden per duizend verzekerde
guldens). Normaal bedraagt die
premie 1 %c, (een gulden per dui-
zend verzekerde guldens.

Woonhuizen kunnen voor maxi-
maal twee ton worden verzekerd
tegen een premie van IV_ %c, (an-
derhalvegulden per duizend ver-
zekerde guldens). Normaal be-
draagt de premie 0,6 %c, (zestig
cent per duizend verzekerde gul-
dens).

Risico's
„Het is logisch dat we duurder
zijn", meent Vaandrager. „We
hebben relatief gezien ook méér
en zwaardere schadegevallen.
We werken tenslottemeteen risi-
cogroep."

De speciale poule is ingesteld,
omdat familieleden van de
'moeilijke gevallen' vaak een on-
verantwoord risco hadden. Zij
waren vaak onverzekerd. „Zo
wordt iemand voor de rest van
zijn leven met een vroegere fout
geconfronteerd", aldus Vaandra-
ger. „En niet alleen de verzeker-
de wordt gestraft, maar ook de
rest van het gezin."

Hij haalt het voorbeeld aan van
een man die tien jaar geleden 'in
een wilde bui' het huis van zijn
ouders in brand stak. Na een ver-

oordeling en ettelyke psychiatri-
sche behandelingen is hy' metbehulp van de reclassering weer
op het rechte pad gebracht. Al-
leen het verzekeren van woning
en inboedel lukte tot nu toe niet,
en dat was weer een zware belas-
ting voor het gezinsleven, dat hij
inmiddels had opgebouwd. Ter-
minus neemt zon geval wel op.

Vaandrager: 'Terminus: maatkleermaker onder verzeke-
raars...'

consument

Uitbreiding verbrandingscapaciteit noodzakelijk

Verdubbeling kosten
voor afvalverwerking

c Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verwacht eencrdubbeling van het reinigingsrecht voor huishoudelijk afval.
~* kosten voor dc inzameling en verwerking lopen op tot ruim
■yO gulden per jaarvoor een gemiddeld huishouden in 1995. Dat, leek tijdens dc presentatie van het eindrapportvan dcLandelij-
*e Commissie Coördinatie Afvalbeleid (LCCA). Daarin schetsen
ertegenwoordigers van provincies, gemeenten en rijksoverheid

Qe toekomst van het afvalbeleid^^^^^^^^^^^^^^^^^
st

°*gens de opstellers moet de
°it van afval met de helft wor-

J^n teruggebracht. Daarvoor is
Jj? 1* uitbreiding van de verbran-"
'fjgscapaciteit nodig met ruim 5
jojoën ton, zodat er in jaar 2000
miljoen ton afval per jaar kan
°rden verbrand. Dat is alleen

?.0_elijk als er 5 tot 6 nieuwe
vuilverbrandings-

nstallaties worden bijgebouwd.
het Nationaal Milieu Beleids-

kan werd een uitbreiding van de
erbrandingscapaciteit met 4
miJoenton voldoende geacht.

Braderije niet
meer in winkel

Het boterprodukt Braderije
zal binnenkort niet meer in de
winkel liggen. De Europese
Commissie heeft besloten om
de gesubsidieerde afzet van
deze hraadboter stop te zet-
ten. Officieel gebeurt dat op 1
juli 1990, maar nu al wordt er
nog maar 20 procent van de
oorspronkelijke 300.000 ton
Braderije gesubsidieerd. Een
pakje Braderije kost nu rond

’ 1,-. Met het wegvallen van
de subsidie zou het hrjnaeven
duur worden als gewone bo-
ter.
Het Produktschap voor Zui-
vel vindt het stopzetten van
de subsidiëring jammer, voor-
al omdat er jarenlang veel
geld is geïnvesteerd in het aan
de man brengen van dit boter-
produkt. Het Nederlands Zui-
velbureau gafalleenal’ 1 mil-
joenaan reclame uit voor Bra-
derije. Het produktschap acht
het uitgesloten dat er voor
Braderije zonder EG-subsidie
nog afzetmogelijkheden zijn.

Uitzonderingen
De verzekering is uitsluitend be-
stemd voor particulieren. Er be-
staan nog geen duidelijk criteria
over wie wél, of niet bij de verze-
keringspoule terecht kan. Dat
moet de praktijk uit gaan wijzen.
In beginsel wordt niemand ge-

weigerd, benadrukt Vaandrager.
ledereen moet een kans krijgen.
Maar er zijn natuurlijk uitzonde-
ringen.

Personen waarvan bijna zéker
wordt verwacht dat het weer fout
gaat, krijgen geen verzekering.
lemand die het niet laten kan om
te proberen de kas te spekken
door het eigen huis in vlammen
op te laten gaan, en zo de verze-
keringspremie op te strijken, kan
het bij Terminus dus wel verge-
ten. Ook de notoire alcoholist,
die al een paar keer brand heeft
veroorzaakt omdat hij in laveloze
staat lag te roken in bed, is by'
Terminus aan het verkeerde
adres.

Shampoo niet
in bierflessen

Het bedrijf Anime Cadeau uit JDronten mag niet langer inbreuk
maken op de merkrechten van
bierfabrikant Grolsch. Anime
Cadeau verhandelde shampoo in
beugelflesjes die waren voorzien
van een buiketiket waarop hei
woord- en beeldmerk van-
Grolsch waren afgebeeld.

Het verbod werd donderdag
jl.opgelegd door de fungerend
president van de Zwolse recht-
bank, mr. G. Mannourij, nadat
Grolsch vorige week een kort ge- "ding over deze kwestie tegen
Anime Cadeau had aangespan-
nen.

Anime Cadeau wordt verder be-
volen de flesjes shampooterug te
halenbij haar afnemers en te ver-
nietigen; een lijst met namen en
adressen van afnemers over te
leggen en de naam op te geven
van wie zij de inbreukmakende
produkten heeft betrokken. Op
overtreding van het verbod
beeld-, woordmerk en handels-
naam te gebruiken is een dwang-
som van duizend guldenperkeer
gesteld. Voor de verboden geldt
een dwangsom van eveneens
duizend gulden perkeer met een
maximum van 10.000 gulden.

Het vonnis tegen 'gimmick'-fa-
brikant Anime Cadeau is het der-
de in korte tijd. Eerder dit jaar
procedeerden sherryfabrikant
Sandeman en sportkledingfabri-
kant Boss tegen het Dronter be-
drijf. Ook in die gevallen werden
merk- en beeldrechten misbruikt
om cadeau-artikelen - shampoo
en condooms - beter te kunnen
verkopen.

Verkoopverbod
voor imitatie

levensmiddelen
Er is nu een verkoopverbod van *produkten, die geen eet- en drin- "i
kwaren zijn en waarvan de ver- "wachting bestaat dat zij door de
consument (met name kinderen)
door hun misleidende uiterlyk
voor levensmiddelen kunnen -
worden aangezien. Daardoor le- 1
veren zy' mogelyk een gevaar op I
voor de volksgezondheid.

Donderdag 6 juli jl. vond in het £Staatsblad de publicatie plaats 1
van het Warenwetbesluit Imita- *
tieartikelen.
Voorbeelden van bedoelde imi-"
tatieartikelen zijn de op snoep- *
goed of fruit gelijkende vlak- *
gommen, de memo-blokken in *de vorm van hamburgers en zeep _
met het uiterlijk van een vrucht, t
bijvoorbeeld een citroen.

Het besluit treedt in werking op *

6'april 1990, negen maanden na
datum van publicatie in het
Staatsblad.

Belangstelling
'Sproetenbus'
redelijk groot
Ruim 3000 mensen, zijn de
afgelopen vier zaterdagen
in 'de sproetenbus' geweest,
die op intitiatief van het In-
tegraal Kankercentrum
West bij het strand van
Noordwijk, Katwijk, Sche-
veningen en Kijkduin heeft
gestaan om gratis onder-
zoek te verrichten naar
huidafwijkingen. In totaal
werden 65 personen door-
verwezen naar hun huisarts, .
omdat de huidspecialisten
een verdachte plek hadden
ontdekt.

De bedoeling van de sproeten-
bus was om een verkennend on-
derzoek te doen naar het opspo-
ren van huidkanker bij een risi-
cogroep, namelijk strandbezoe-
kers die veel aan zonnestraling
blootstaan. Tegelijkertijd kregen
de bezoekers van de bus voor-
lichting over het ontstaan van
huidkanker en werd hun geadvi-
seerd hoe zij het verstandigst
kunnen zonnen.

Wanneer by' iemand huidkanker
of een verdachte plek Werd ont-
dekt, werd deze met een begelei-
dende brief naar de huisarts
doorverwezen. Bovendien kreeg
de betreffende huisarts van de
onderzoekers de maandag daar-
op bericht over de bevindingen
van hun onderzoek.

Het is de bedoeling dat het,
'sproetenbus-project in het na- .
jaar wordt geëvalueerd: iedere
tiende bezoeker kreeg daartoe'
een lijstje met vragen voorge-
schoteld. Ook zal dan opnieuw
contact worden opgenomen met
de huisartsen van de doorverwe-
zen patiënten om erachter te ko-
men by' hoeveel mensen een
kwaadaardige aandoening is ge-
constateerd. Naar aanleiding
daarvan zal worden beslist of het
project een vervolg^zal krijgen.

Woensdag 12 juli 1989 "9Limburgs dagblad J



Dirigent niet weg te slaan uit Kerkrade

Les op maat van
Gerald Brown
door hans toonen

KERKRADE - Voor Gerald
Brown is het Wereld Muziek
Concours zowel oase als arena.
„Wie aan het WMC deelneemt,
steekt zijn hoofd in een leeu-
webek. Hier word je de maat
genomen. Worden er reputa-
ties gebroken en geboren."

Niet dat Brown zelf daar wit van
wegtrekt. Zijn reputatie als dirigent
moet de eerste knauw nog krijgen.
Toch is de in 1942 in Douglas, Arizo-

tjeboren zoon van Duitse emi-
ten uit Chemnitz (nu Karl

Marx-Stadt) al twintig jaareen open
plek in de wereld van symphonie-
orkesten. Van Chicago tot Costa
Rica.

" Gerald Brown op het binnenplein van Rolduc.
Foto: FRANS RADE

Uitverkoren
Juist vanwege zijn faam verzorgt hij
deze week tijdens het WMC een diri-
gentencursus. Voor 200 gulden de
man hangen vijftig jonge, getalen-
teerde, al dan niet afgestudeerde di-
rigenten uit West-Duitsland, België
maar vooral uit Nederland aan zijn
lippen. Volgen zij zijn handen,
waarmee hij over de partituren
glijdt. Ook die ochtend in de 'Groe-
ne Zaal' van Rolduc kun jeeen noot
horen vallen. ledereen heeft 'Bril-
lante Symphonie' van de Franse
componiste Ida Gotkovsky voor
zich, het verplichte WMC-werk in
de concertafdeling harmonie. Ko-
mende vrijdag mogen zeven van de
reeds vijftig uitverkoren cursisten
ditwerk uitvoeren met het vermaar-
de harmonie-orkest St. Michael uit
Thorn. Wie die zeven zijn, wordt
morgen onthuld. Vandaar dat eenie-
der die ochtendzich diep buigt over
de partituur. En 'droog' mee diri-
geert. Op maat. zie ik handen om-
hoog springen.

Gerald Brown heeft wel zijn han-
den, maar niet ogen in de zak. Van
de vijftig heeft hij er na afloop al
veertien uitgekozen.
„Eigenlijk zou ik er 25 willen selec-
teren, maar dat leidt tot chaos." Hoe
onderscheid je dan de betere van de
goede dirigenten?
„Zodra jevoor het orkest gaat staan,
moet je overtuigend overkomen.
Een orkest heeft onmiddellijk door
uit welk hout een dirigent gesneden
is."

Koe
Gerald Brown kan het weten. Als
pas afgestudeerde aan de Julliard
School of Music in New Vork zat hy'
bij de eerste hoornisten van het Na-
tionaal Symphonie Orkest van Was-
hington DC, gevolgd door Chicago
en New Vork. Daarna dirigeerde hij
nationale symphonie orkesten in
Bolivia, Ecuador en Costa Rica. In
deze laatste republiek met meer
musici dan soldaten geeft hij cur-
sussen aan veelbelovende dirigen-
ten uit Noord-, Midden- en Latijns
Amerika.
Toch een hele prestatie voor een
jongen uit Douglas, een ingedut
dorp in Arizona. „De liefde voor mu-
ziek dank ik aan mijn grootmoeder.
Want die verkocht een koe om voor
haar zoon - mijn vader dus - een
viool te kopen. Op mijn vijfde kreeg
ik piano-les."
Sindsdien is muziek zijn leven. Van-
daar dat hij ook niet weg te slaan is
uit de oase Kerkrade. „Ik blijf tot de
laatste noot. En dan nog moeten ze

me de stad uitjagen." In zijn bagage
zit dan wel een fles WMC-wijn. „Die
gaat pas open, wanneer het me over
vier jaar wel is gelukt het nationaal
symphonie orkest van Costa Rica
mee te nemen naar de arena van
Kerkrade. Dit keer waren we er mu-
zikaal klaar voor. Helaas, het ont-
brak ons alleen nog aan 80.000 dol-
lar."
Tot 1993 blijft de kurk op de fles
Maar ook op zijn droom.

Vroeg
Eigenlijk zouden de bijna zeventig
Russen pas gisteren arriveren, maar
ze kwamen al vorige week zaterdag.
„Dat komt vanwege het feit dat er
maar een keer per week een vlieg-
tuig vanuit Kiev hierheen vliegt. We
moesten vorige week al naar Brus-
sel vliegen, anders waren we hier te
laat aangekomen," aldus één van de
begeleiders.

In aller ijl werd vorige week het
Sancta Maria-college in gereedheid
gebracht. Daar zijn deRussen opge-
vangen. Gisteren zijn ze - zoals ge-
pland - naar muzikantenvan harmo-
nie St. Aemiliaan gegaan, waar ze
nu verblijven.

Kiev
Het is voor het eerst, dat een Rus-
sisch muziekkorps meedoet aan het
Wereld Muziek Concours. Het
Staatsharmonie Orkest van de
Oekraïne is tien jaar geleden opge-
richt. Het korps is gevestigd in Kiev.
„We hebben in de Oekraïne muziek-
scholen en diverse conservatoria.
Het staatsconserVatorium van Kiev
is het belangrijkste opleidingsin-
stiuut, daar komen de muzikanten
van dit korps vandaan. De regering
van de Oekraïne wilde een muziek-
korps dat reclame zou kunnen ma-
ken voor ons land, onze cultuur.
Vandaar dat hetkorps is opgericht",
vertelt dirigent Vasili Ivanovitsj
Ochrimjenko.

Vanavond presenteren de Russi-
sche muzikanten zich in hun wit-
zwarte uniform met witte petten tij-
dens de taptoe. Morgenavond is het
orkest te beluisteren in het Wijn-
grachttheater tijdens een concert.
„We spelen dan het klassieke reper-
toire, maar uiteraard ook stukken
van componisten uit de Oekrarie.
We brengen een heel breed pro-
gramma, met ook experimentele
elementen, met gitaren etc", aldus
de dirigent.

Gistermorgen kregen de Russische
muzikanten nog een Nederlandse
mars voor de neus die ingestudeerd
moest worden. Voor de rest spelen
de muzikanten tijdens de taptoe alle
marsmuziek uit hun hoofd.
Eerste keer
Het is voor het eerst dat het korps in
een Westers land speelt. De musici
zijn verrast door wat ze hierzien en
meemaken. Eigenlijk zouden ze
graag iets van hetgeen hier allemaal
aan kleding en apparatuur te krij-
gen is, mee naar huis nemen. Maar
aangezien ze nagenoeg niet over fi-
nanciële middelen beschikken, is
dat onmogelijk. Na Kerkrade gaat
het korps naar Emmen om in die
Drentse plaats nog aan een festival
deel te nemen. Rond de 20ste juli-
heel precies weten ze het zelf niet -
wordt de thuisreis aanvaard.

Amerikaanse WMC-fan
Oude liefde
roest niet

Van onze correspondent
KERKRADE - In 1978 'ontdek-
te' de Amerikaan William
McKenney het Wereld Muziek
Concours. En wel via een artikel
in een krant in de Amerikaanse
staat Florida. Het was liefde op
het eerste gezicht. Destijds reis-
de hij op goed geluk naar de
Klankstad en beleefde één van
de mooiste vakanties in zijn le-
ven. Een decennium lang moest
hij het WMC aan zich voorbij la-
ten gaan, maar door toeval is Wil-
liam en zijnDuitse vrouw Magda
nu weer elk weekeinde present.

William McKenney was beroeps-
militair. Hij diende in Vietnam
en werd naderhand in Duitsland
gelegerd. Daar leerde hij zyn
vrouw kennen. Al enige jaren is
William McKenney als civilist

werkzaam bij de Nato in Kaisers-
lautern. De Amerikaan reist
meestal op en neer tussen zijn
woonplaatsen St. Petersburg in
Florida en hetDuitse Kaiserslau-
tern.

In 1978 las hij in Amerika over de
Largo Band of Gold, die naar
Kerkrade zou gaan. „Wij zochten
altijd al naar een concours voor
bands. Nieuwsgierig reisden we
toen de Largo Band achterna en

de atmosfeer en de prachtige
muziek beviel ons dermate, dat
webesloten om nog eens terug te
komen". De werkzaamheden
voor de Nato namen echter zo-
veel tijd in beslag, dat William en
Magda het WMC op de lange
baan schoven.
„Ik wist dit voorjaar alleen nog
dat het Wereld Muziek Concours
gelijke tred hield met het Wereld
Kampioenschap Voetbal." Hij
schreef een brief naar de organi-
satie om te vragen wanneer het
WMC weer gehouden zou wor-
den. Hij kreeg bericht dat het dit
jaar al was, dat kwam dus goed
uit. „Nu komen we elk WMC-weekend van vrijdagmiddag tot
maandagmorgen naar Kerkrade
en pendelen tussen Roda-hal,
Sportpark, Markt en Wijngracht-
theater. Alles is hier even leuk."

" William Mckenney en zijn vrouw Magda in het Rodastadion terwijl op de achtergrond
deGoldenKangaroos uitAustralië voorbijtrekken. Foto: DRIES LINSSEN

WMC
Op laatste nippertje nog 'show' ingestudeerd

Russen: wij geven
veel liever concert

Van onze verslaggevers

KERKRADE - „We marcheren
anders nooit. Maar een maand
geleden kregen we een brief
uit Nederland 'of we ook wil-
den meedoen aan de taptoe.'
Toen zijn we pas begonnen
met het instuderen van de pas-
sen. Maar op het concertpo-
dium voelen we ons echt thuis.
Marcheren dat is iets voor mi-
litairen. Dat zijn wij niet, wij
zijn musici." De beroepsmuzi-
kanten van het Staatsharmo-
nie Orkest van de Oekraïne uit
de USSR, vertonen hetzelfde
gedrag als musici hier. Op het
podium is prima, maar mar-
cheren, ho maar. Toch verliep
de mareheer-repetitie gister-
morgen achter het Sancta Ma-
ria-college in Spekholzerheide
goed.

De toeschouwers van de taptoe die
vanavond gehouden wordt in het
Rodastadion, krijgen in ieder geval
een prima Russische bijdrage te
zien en te horen.

" Maandagavond genoten deRussische muzikanten nog van een barbeque ( >rAh, de sjashlik. die
was lekker") vanavond spelen ze tijdens de taptoe en morgenavond geeft het Staatsharmonie-or-
kest van de Oekraïne een concert in het Wijngrachttheater. Foto: FRANSRADE

Veel spektakel bij
Pepe Lienhard Band
KERKRADE - Het showorkest
Pepe Lienhard heeft gisteravond
voor veel spektakel gezorgd in de
Rodahal. Er werd in een mèt ruim
1200 aanwezigen redelijk bezette
hal een perfecte muzikale show op-
gevoerd. Het gevarieerde aanbod
van hedendaagse en nostalgische
nummers zorgde voor een zeer en-
thousiast publiek, dat Pepe Lien-
hard tot twee toegiften dwong. Het
twee maal drie kwartier durende
concert leverde overigens ook in let-
terlijke zin spektakel op. Met name

voor de pauze speelden en zongen
band en solisten veel te hard.

De Pepe Lienhard Band begeleidt
meestal internationale sterren als
Frank Sinatra, Sammy Davis, Ute
Lemper en Udo Jürgens. Gister-
avond greep het orkest de gelegen-
heid om zelf nadrukkelijk op de
voorgrond te treden met beide han-
den aan. Het uitgebreide repertoire
van de professioneel ogende en per-
fect op elkaar ingespeelde band
leidde tot een swingend concert,
waarbij in veel nummers jazz-in-
vloeden merkbaar waren. Saxofo-
nist Pepe Lienhard trad zelf overi-
gens slechts enkele keren als solist
op.

Het orkest, afkomstig. uit Zwitser-
land maar met een zeer internatio-
nale bezetting, was in alle genres op
dreef: van bebop tot Michel Le-
grands 'Windmills on your minds'
en van Belafonte tot Count Basie.
Daarnaast gaven de diverse zangso-
listen het programma extra cachet.
Tot de hoogtepunten van dit con-
cert behoorden zeker het door Son-
jaKimmons gezongen 'Something'
(de Beatle-song blyft een juweeltje)
en 'I have dreams' van Lena Hom.
Trouwens, de zangeres toonde aan
het slot van het concert met een in-
tens gezongen 'My way' aan, dat de
kwaliteit van muziek gelukkig nog
steeds niet afhankelijk is van de ge-
luidssterkte...

jefbrauers

wmc-vandaag
RODASTADION
20.00 uur: Taptoe, met zeven mili-
tiare trompetter- en tamboer-
korpsen uit Nederland, drie mili-
taire korpsen uit Engeland, het
Staatsharmonie Orkest van de
Oekraïne, de Corriovallum Pipe
Band Heerlen, showband Juliana
uit Amersfoort en de gezamenlij-
ke Kerkraadse muziekverenigin-
gen. Algehele leiding: Jaap
Koops, inspecteur der Militaire
Muziek der Krijgsmacht in Ne-
derland.

RODAHAL
20.00 uur: TheLondon Brass, met
werken van onder meer' Elgar,
Britten, Van Beethoven, Handel,
Cross en Richards.

WIJNGRACHTTHEATER
20.00 uur: Orlandokwartet met
werken van Haydn, Ravel en
Dvorak.

MARKT
14.00-18.00 uur: Bolhoed Kinder-
theater.
20.30-22.00 uur: Sixties Pop met
de Black Japs.
22.30-23.30 uur: Johnny G. and
the Pharaos.

PAVILJOEN
21.00 uur: Benny Neyman en Re-
né Krans Band.

GROENE LONG
14.00 uur: IVN-wandeling

RODAHAL-PLEIN
14.00-18.00 uur: Oude spellen en
spandoekenwedstrijd.

scorebord

CONCERTWEDSTRIJDEN
HARMONIE
Concertafdeling
Ste. Cécile, Eijsden (Ned.) 330,5 ptn.
Dragefjellets Musikkorps, Bergen (Noorwegen) ... 327,5 ptn.

Eerste divisie
St. Agnes, Bunde (Ned.) 328 ptn.
Blasorchester Baden-Württemberg (Duitsland) .... 324 ptn.
Stadtkapelle Radolfzell (Duitsland) 319,5 ptn.
De Berggalm, Noorbeek (Ned.) 315,5 ptn.
Musical StCaecilia Sedavi (Spanje) 314 ptn.
Mjölby Stadsmusikkar, Mjölby(Zweden) 313,5 ptn.
SociedadMusical, Xativa, Valencia (Spanje) 310,5 ptn.
Stadtkapelle Trossingen(Duitsland) 295,5 ptn.
St. Caecilia, Beek (Ned.) 288 ptn.
Papirniski Orkester,Ljubljana 267 ptn.

Tweede divisie
National Theatre Symphonie Band (Signapore) ... 308 ptn.
Harmonie duPersonnel Peugeot, Sochaux (Fr.) ... 291 ptn.
SilverHeightsSimphonicßand,Winnipeg(Can.) . 241 ptn.

Derde divisie
UnionMusical, Bugarra(Spanje) 300 ptn.
DeEendracht, Wommelgem (België) 294,5 ptn.
De Berggalm, Klimmen (Ned.) 292,5 ptn.
Musikverein 1888e. V.,Forst (Duitsland) 281 ptn.
Blasorchester Musikakademie,Basel (Zwit.) 252 ptn.

FANFARE
Concertafdeling jji
Fanfare Eendracht, Winterswijk (Ned.) 318 y

Eerste divisie yi
Fanfare Wilhelmina, Heerde (Ned.) 308,5 P^.FanfareDe Hoop, SteUendam (Ned.) 297 *
Tweede divisie „$
Fanfare Aloysiana, Schaesberg (Ned.) 271,5 V

Derde divisie jf>
Fanfare St.Aloysius,Leut (België) 303,5 [U
Fanfare St. Joseph, Helden-Beringe (Ned.) 302,5 V$
Fanfare St. Cecilia, Mechelen-Hombeek (België) .. 299 Yp
Fanfare St. Jan,Tungelroy (Ned.) 290,5 JUFanfare St. Barbara,Brunssum (Ned.) 289 *jfi
Fanfare Vriendenkring, Limbricht (Ned.) 276 "
BRASSBAND
Eerst, divisie pti>
Provinciale Brassband Groningen (Ned.) 324 'jp
Jonesand Brother Brassband, Stalybridge(Eng.) . 317,5 p(|V
Oefeningen Uitspanning,Wijken Aalburg 291,5*

Tweede divisie ptl»
Brassband Terpsichore, Ekeren(België) 310 {j|V
Ratby CooperativeBand, Ratby (Engeland) 301,5 V

Derde divisie ptC1
Hoornse Brassband, Hoorn(Ned.) 268,5 V

Het maximaal te behalenaantal punten bn' de concertwe°
den bedraagt 360 punten. j$
Minimaal 324 punten = eerste prijs met onderscheiding: ""$
maal 288 punten = eerste prijs; minimaal 252punten = l^o\fprijs; minimaal 216 punten = derdeprijs. Minder dan 21» "
ten: geen prijs. J

d'rjoep

Folklore
Eén ding staat nu wel jansft.
wis vast. De voorstellingen 'tij
dens dit WMC duren veelal «Jkort. In de meeste gevallen-""
je rond tien uur weer °*straat. Vanuit mijn oogh<&
ken zag ik bijvoorbeeld dtflj"
dagavond de mensen uit &
passage komen. Hinkend 0Jtwee gedachten. Enerzijds f"|
lof over het gebodene, and^
zijds teleurgesteld over de kof'

te duur van het folkloristis0*
programma. Al tillen de do".
seressen uit Puerto Rico ft"*
fraaie rokken zó hoog op &®.
nog fraaiere benen zichtba<>
worden; voor 17,50 gulden&
man mag het best wat lanQ*
duren.

Er Was folklore uit Pue^
Rico, Rusland, Israël en Hnli'
garije aangekondigd. Tu>*
landen ontbraken en het P"^b{tek moest maar raden wo" .
om ze er niet waren. Zoo&
veel mensen, gekweld door o*
zekerheid, geen trek meer ho&
den in een pilsje. Daarom v^j
het ook niet 'zo druk op "■
Maat, weet u dat 00k...

Woensdagkeek ik rond de kl°
van tien automatisch na&
rechts, want ik wist dat &*
Pepe Lienhard precies and&,
half uur lang in de RodaW
had gespeeld. Als ik dat »**>'had geweten dan had ik '"f
tot op dr maat kunnen hoi"e*\
En als ik het niet had kun^horen dat had ik het wel fc" 'nen zien aan de mensen die"dr maat kwamen opgeuiQP
deld. Allemaal wreven ze iil ~jj
aan hun oren. De muziek *>"„
Pepe en niet te vergeten m°°
Sonja, was lekker hard 9
weest. Mooi en spectaculo*'
fluisterde mij een al wat ou<*Jlre heer toe, in het midden 'v
tend of het over de muziek®
over Sonja ging. Volgens h^l
was het in elk geval een z&[
geschikt concert geweest v°r.
slechthorenden. En de mens&
die het geluk hebben wèl oV\
een goed gehoorte beschikk^Z
kwamen nu op dr maat e?.
beetje rust zoeken bij de enl»,
mens, dieook in deze hektis^
dagen rustig blijft. Ik dus.

Kaarten voor de taptoe
KERKRADI_^Vo vanavond in het kader van het WU
het Rodastadion wordt gehouden zijn nog duizenden kaarten ver j

baar. Alleen de zitplaatsen zyn nagenoeg uitverkocht. Louw Thorn3^de centrale kassa: „In het sportpark kunnen zon tweeëntwintigd'j'i.
mensen terecht. Dat aantal hebben we bij lange na nog niet bereik 1-

Workshop koper
_--------------------------------------------------------------------------K
KERKRADE - Vandaag begint om negen uur in het Congrescentruml^duc een workshop voor koperblazers, waarbij de solisten van hetL° ,
Brass Ensemble actief zijn. De workshop duurt tot half een, waar 1* [
één uur wordt afgesloten met een kort presentatieconcert door de d^
mers en het London Brass Ensemble.

Woensdag 12 juli 1989 "10
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DeeJay

K/eï> d}sc-jockeys soms rareLjT5 zijn, dat weten we. Nog
Re « Vo°rbeelden te over in
ria fc" In Kerkrade is de-
k^Öen weer een nieuwe ster
n\en' n café Der Sjtaat in
khi Seten is disc-jockey Wiel
i\t^frnaam niet in de krant
K^'d <^ru'c doende het wereld-
l^ Plaatjes draaien te ver-
fr j^-Nu kun je in de tijd dat

C-virus zijn slachtoffers. ■ kerkrade en haar inwo-
1^ "^ch al niet te serieus ne-

Wiel spant wel de
2 u ■ "ij was gistermiddag al
'fQa-r lang platen aan het
!,t-nfn- °m in het Grote Boek
Ur£en zal hij toch echt de 130

volmaken. Wiel leg-
%erdagmiddag om 14.00 de
l/ej Qjammofoon op de draai-

om klokslag
'I_/ gaat het laatste

onder de naald.

Dee Jay(2)
1QeL^e recordpoging is bij
N nieente een vergunning

raa Qd. Het café mag
*n 9ens tussen 4en 6 uur al-

rden bezocht door con-
%*s van het Guiness Book
\r rds, familie en personeel.
!>! 9een nood. Veel suppor-
Hi0 Qn de Dcc Jay wippen
|in^ 9ens, voordat ze naar
'M p6l^ 9aan even binnen om
«■cL^hart onder de riem te
!er J ~ij helpen hem ook weer
'^Oh *nzinkingen die hij nu
!' na, eefl- Dat haleje de dvi-
"t LUurlijk. Intussen groeit
fr. p. aantal weddenschap-
"so stond al
ty^ twee vaten pils op het
fr kÜan de dcc jay. Wat hier-
'let £e 9gen? Heel weinig, dat
fr boeste- Want jezou je kun-
\in rstellen dat ze daar in
\n elen nu al de buik vol
'Ms, Van alles wat met re-
»26 e maken heeft. Niks hoor,

*s er weer een cafébe-tyL, Mie 100 uur achtereen
i(,Wan aaat sPelen. Watn toch veel tijd.

Johnny G.
%nnnV G. &the PharaosJn ivanavond in het kader
NO {* WMC van half elf tot■rkt Ur °P in de kiosk op de
t? ty1»1kerkrade. Nou moeten

°ot ai die andere groe-fr d * 9aan bellen en verlan-
Nie> J 2e in deze kolommenor__n- Bij Johnny G.■ ,Tnen namelijk wel iets
Ven gepresteerd. Jan
"\j) en Joost Meijs van die
yin Verblijven momenteel
|*W Harijs om daar deeluit
ivl*,.^ yan een omvangrijke
5? "i '?du'ctie die momenteel

eedewerking van onder
«jfeün ac*do Domingo wordt
h _Id- En wat doen g°°-Juist D ie komenNw%oor het optreden van
'}r*<u d naarLimburg om op
%-r2n °P de Markt. Er zit be-

lT' het WMC!

Prijs

[ *Uirfrote bierbrouwerij in
Jft j en van onze provincie

,°-e maand april een
!ls°-D? 9ehoudenom een goe-
-78 jK te verzinnen en dat
t %> ■ fcader van het We-
.Wd lefc. Concours. Zodoen-
S uUq in kerkrade de prij-
ii'öe ,deeld en dat gebeurde
éHet k vriidaa- Natuur-
t^S t. V^el aardig enkele vanJVn5J:r°onde slagzinnen te
r 6r ou daar gaan weSd nt?0- ** erg, erger is geen
i%ij >v[- van Doesburg uit
tf&r'u r°-nd, ondanks jouw
C^n' hou ik van i°u> (J-
-?■' 'ör

S uit Heerlen) en deze
pvV rj lichtPunt onder
u een kre-
k- -0 , "P beeldplaatwisse-
'w,yioien te horen, snela dat apparaat.

Autokraker
met vuurwapen

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Heerlense politie
heeft maandagmiddag een 22-jarige
man uitKerkrade bij het station in
Heerlen aangehouden omdat hij op
de Parallelweg twee auto's had
opengebroken en tijdens de vlucht
voor de politie een vuurwapen in
een struik mikte. Dat laatste was
door een getuige gezien.
Thuis bleek de man een collectie
vuurwapens te hebben die onder de
Vuurwapenwet vallen. Overigens
had de Kerkradenaar uit de auto's
niets gestolen. Na inbraak in de
auto's vond hij de autoradio's, daar
had hij het op voorzien, niet de
moeite waard.

Jongen zwaargewond
BEEK - Een 12-jarige jongen is gis-
termiddag zeer ernstig gewond ge-
raakt bij een aanrijding op de Hool-
straat in zijn woonplaats Beek. Om-
streeks 15 uur werd hij op zijn fiets
aangereden door een auto. De
knaap werd eerst met ernstig her-
senletsel overgebracht naar het zie-
kenhuis in Geleen en later naar het
Heerlense ziekenhuis. " Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de bouw. Foto: marcelv. hoorn

Verhuur panden gaat moeizaam - Bouw later opgeleverd

Opening van centrum
bij Bongerd vertraagd

Bewoners Hesseleplein stappen naar rechter

Noodhulp zwicht
niet voor verzet

tegen inloophuis
Van onze verslaggever

HEERLEN - De stichting Nood-
hulp houdt kost wat kost vast aan
het plan om aan het Burg. de Hes-
selleplein in Heerlen een opvangte-
huis voor thuislozen te realiseren.
Op het aanbod van de de Hesselle-^
pleinbewoners, die het pand willen
kopen om zo het opvangtehuis in
hun kinderrijke buurt te weren, is
de stichting Noodhulp niet inge-
gaan.

Dit voornamelijk uit principe, aan-
gezien men zwervers, drug- en alco-
holverslaafden maar ook jongeren
in problemen, de opvang niet wil
ontzeggen. Bovendien heeft de
stichting het partd niet in eigendom,
waardoor verkopen onmogelijk is.

Aankomen
Een en ander werd gistermiddag
duidelijk tijdens een persconferen-
tie van Noodhulp, die ook werd bij-
gewoond door enkele bewoners van
het plein. Noodhulpwoordvoerder
Van Boxtel liet hen weten dat de
stichting het massale verzet vanuit
debuurt wel degelijk heeft zien aan-
komen, maar zich evengoed heeft
voorgenomen daar doorheen te bij-
ten.

„Thuis- en daklozen hebben recht
op tijdelijke opvang bij een inloop-
centrum. We hadden het geluk dat
we tot voor kort een huurpand aan
het Hesseleplein voor dat doel kre-

gen aangeboden. We zijn daar mefi
een op ingegaan zonder de bewijji
ners te informeren, aangezien we uit'
jarenlange ervaring weten dat een
dergelijk project, ongeacht de loka-
tie, overal protest oproept."
En verder: „We kunnen ons echter
niet aan die protesten storen. Want
als welzijnswerkers mogen we de
hulpbehoevenden niet de dupe van
bewonersprotesten laten worden.
We gaan dus gewoon per 1 septem-
ber met het inloophuis aan het Bur-
gemeester de Hesselleplein van
start."

Rechter
i De bewoners lieten daarop weten

een Arob-procedure of rechtzaak te,
zullen opstarten/aanspannen om
het inloophuis aan het plein, waar
ook een middelbare school staat, te*; weren. Mocht dat niet lukken, zo
werd gesteld, dan moet straks nie-
mand raar opkijken wanneer de

i buurt zich keert tegen de hulpbe-

" hoevenden.
i „Lijfelijk geweld is daarbij zeker; niet uitgesloten," zo maakten de

pleinbewoners gisteren hun zwaar, verzet tegen de komst van het op-
vangtehuis duidelijk. „Men voelt
zich immers overvallen en machte-
loos. Zoiets leidt tot agressie."

De eerste dreigementen, variërend; van klappen tot brandstichting, zijn
i overigens al bij de stichting Nood-

hulp binnen. Ondanks de mogelijk-
heid dat de dreigementen uit bewo-
nerskringen komen, heeft Nood-
hulp toegezegd toch voortdurend
voor overleg met de pleinbewoners-
open te staan. De bewoners hebben
echter laten weten dat Noodhulp
allekrediet verspeeld heeft door de
buurt niet tijdig over de komst van
het opvangtehuis te informeren.

Van onze verslaggevers
HEERLEN - Het gaat nog zeker een halfjaar duren eer het ho-
recacentrum bij de St.-Pancratiuskerk aan de Heerlense Bon-
gerd officieel zal worden geopend. Niet alleen werd de bouw
enkele maanden later opgeleverd dan gepland, ook blijkt het
niet eepvoudig te zijn om de panden te verhuren. Biergigant
Heineken (straks met Ridder, Brand, Amstel en Heineken ver-
tegenwoordigd in vier kroegen) heeft bijvoorbeeld pas één con-
tract afgesloten. Reisbureau Crombag beslist deze week of het
de helft van de winkelruimte van slager Jef van Melik gaat on-
derverhuren. Ook de kantoorruimten staan nog leeg en blijken
moeilijk verhuurbaar. Dat geldt eveneens voor de woonruim-
ten onder dekoperen koepel. Alleen het Chineserestaurant aan
de zijde van de Emmastraat is al begonnen met de inrichting.

De gemeente Heerlen en de Vast-goed Ontwikkelings Maatschappij
van Wiel Jongen zullen elkaar geen
schadeclaims in de schoenen schui-ven vanwege de verlate oplevering.Volgens Heerlens wethouder HubSavelsbergh heeft Jongen zich ge-

Toch golfbaan
bij De Heek

Van onze verslaggever
VALKENBURG - In het tussen
Voerendaal en Valkenburg gelegen
De Heek komt toch een golfbaan.
Ger Laeven werkt aan een inrich-
tingsplan van negen óf twaalfholes
op een 24.34 hectare groot terrein
dat zijn eigendom is. Bovendien
heeft Laeven bijna veertien hectare
grond ter beschikking voor het rea-
liseren van een driving range, een
indoor-golfbaan en een clubhuis..
Als de plannen klaar zijn en de ge-
meente daarmee akkoord gaat, wil
Laeven nog dit najaar de terreinen
beplanten.

Burgemeester Paul Gilissen van
Valkenburg beweerde al in 1986 dat
de baan er zeker zou komen. Maar
om diverse redenen kwam de baan
niet van de grond.

Plannen
De op hoeve De Heek wonende Ger
Laeven heeft vergevorderde plan-
nen om zowel de hoeve als het er te-
genover gelegen terrein in te rich-
ten.
„De stoeterij blijft bestaan. Daar-
naast zal in een voormalige schuur
een driving-range worden gemaakt,
waar aankomende golfspelers hun
afslag kunnen oefenen. Tevens be-
staat straks de mogelijkheid om in-
doorgolf te spelen. Er komen kleed-
en waslokalen, bergruimten en op
de tweede verdieping een fitness-
centrum met schoonheidsalon. Het
restaurant zal niet te groot worden",
zegt Laeven, die het er niet om te
doen is te concurreren met de reeds
aanwezigerestaurants in De Heek.

Idee
Laeven: „De gemeente wilde steeds
een gecombineerde golf- en coun-
try-club op deze plek hebben. Dat
idee wil ik zoveel mogelijk benade-
ren". Hij wil een parkachtig land-
schap creëren, waarin allerlei activi-
teiten tegelijk mogelijk zijn. „Uiter-
aard moeten we streven naar een
vast aantal golfspelers. Enkele jaren
geleden, toen er al sprake was van
een golfbaan hier, hebben zich veel
mensen opgegeven als lid. Ik ver-
wacht dat dit hu ook weer gaat ge-
beuren".

woon wat verkeken. Dê streefda-
tum 'carnaval' was te scherp, zegt
Savelsbergh. Hij ligt er trouwens
niet wakkervan dat de opening van
het horecacentrum zo lang op zich
laat wachten. „Wie koopt er nu iets
zonder het van te voren te zien? En
bovendien, wat zijn zes maanden op
een mensenleven?".

Geen haast
Eind deze week, net ''oor de bouw-
vakvakantie dus, moet de bouw
echt opgeleverd zijn. Vervolgens
moeten de panden onderverhuurd
worden. „En dan gaat het met name
om de winkels. De kantoorpanden
en de appartementen hebben niet
zon haast", zei Savelsbergh deze
week.
Biermagnaat Heineken weer-
spreekt dat het moeilijk is om de ho-
recapanden aan de uitbater te bren-
gen. „We hebben een contract afge-
sloten en met drie anderen zijn de
gesprekken in een afrondende fa-
se". Slager Jefvan Melik heeft vier-
duizend vierkante meter afgehuurd.
Hij zou afspraken hebben met een
aantal Heerlense mede-midden-
standers over een soort 'versland-
markt' waar de consument kan
eten. Naar verluidt zijn die afspra-
ken niet nagekomen.

Procedure
Vandaar dat Paul Crombag de helft
van de ruimte van de slager zal hu-
ren. Al laat hij dat voorlopig nog
even afhangen van een procedure
tegen Wilma. Crombag zou aanvan-
kelijk zijn reisbureau in het oude
AMRO-pand aan de Oranje Nassau-
straat onderbrengen. Dat pand zou
in november opgeleverd worden
maar er is tot op heden nog niets aan
gebeurd. Deze week loopt een tegen
Wilma aangespannen procedure af.

Ook voor de kantoorruimten, op de
eerste etage van het complexje aan
de Bongerdzijde, bestaat nog wei-
nig interesse. Vermoedelijk omdat
de ruimten met 300 vierkante meter
elk te groot zijn. Vandaar dat er ge-
praat wordt om kleinere kantoor-
units te gaan verhuren.

Dertig bonnen
Van onze verslaggever

HEERLEN - Bij een snelheidscon-
trole op de Martin Luther Kingweg
in Heerlen heeft de Heerlense poli-
tie gisteren dertig automobilisten
bekeurd wegens te hard rijden.
Met behulp van een radar werden
150 automobilistenin anderhalfuur
tijd gecontroleerd. De hoogst geme-
ten snelheid bedroeg 92 kilometer
per uur. De maximum-snelheid al-
daar is 50 kilometer per uur.

" De vernielde palen liggen over het talud verspreid. Foto: MARCEL VAN HOORN

Palen langs terrein
'Sigrano' vernield
Van onze verslaggeefster

HEERLEN - De voorspelling
van adjunct-directeur Robert
Collaris van Sigrano Nederland
BV is uitgekomen. Binnen een
week is het hekwerk dat illegaal
zwemmen in de Sigrano-groeve
in Heerlen moet verhinderen
vernield. Sterker nog. De mede-
werkers van Heras Hekwerk kre-
gen gisteren nog niet de gelegen-
heid de draad tussen de maan-
dag geplaatste palen te spannen.
In de. nacht van maandag op
dinsdagzijn 167 van de 170 palen
vernield. Waarschijnlijk met een
zware hamer kapot geslagen.

Normaal gesproken zou donder-
dag de 600 meter lange omhei-
ning klaar zijn geweest. Nu kan
het nog enkele weken duren,
want Collaris weet niet zeker of
betere palen, die tegen vandalis-
me bestand zijn, op voorraad le-
verbaar zijn.

Vorige week verdronk een vijfja-
rig Duits jongetje, dat niet kon
zwemmen, in de zandgroeve.
De kapot geslagen palen lagen
gisterochtend over het talud ver-
spreid. Een behoorlijke schade-
post. De hele operatie zou, zon-
der tegenslagen, 30 mille kosten.

„We proberen alles te doen om de
mensen te weren, maar dat lukt
door gebrek aan mankracht niet.
Ook de politie is niet in staat
steeds te controleren", vertelt
Robert Collaris. En als er dan
toch mensen gaan zwemmen,
probeert hij ze te weren uit het
gebied waar gewerkt wordt.
„Aan diekant heeft het water een
aangename temperatuur van
18°C. Maar waar het diep is, dat
kan 18 meter zyn, is het heel
koud, een graad of 4. Een over-
gang diezelfs een ervaren zwem-
mer geen goed doet."

Op het talud, dat volgens het af-
werkingsplan is ingezaaid, üjkt
alleen onkruid te overleven.
Geen enkel grassprietje is te ont-
dekken. Sporen herinneren aan
auto's die richting water rijden
en motoren, wiens bestuurders
de groeve gebruikenals crosster-
rein.

Neutraal
Burgemeester Van Zeil toonde zich
deze week overigens amper onder
de indruk van de ruim 235 handte-
keningen van boze pleinbewoners,
die hem werden overhandigd. Van
Zeil gaf meteen te kennen met de
beschikbare wet- en regelgeving
geen maatregelen tegen de komst
van het particulier gesubsidieerde
inloophuis te kunnen nemen. Hij
deelt dan ook de mening van de
PvdA-wethouder Zuidgeest, die
eerder beweerde datzijn handen ge-
bonden zijn.
„We kunnen pas maatregelen tref-
fen als de openbare orde in het ge-
dingkomt en dat is nog niet het ge-
val," hield Van Zeil zich neutraal.

Vrouw gewond
bij tasjesroof

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Een 71-jarige
vrouw is gistermiddag even voor
drie uur aan haar gezicht gewondgeraakt, toen zij door twee jongens
op een bromfiets van haar handtas
werd beroofd aan de Pieterstraat in
Schaesberg.
De vrouw viel tijdens de roof op de
grond en moest voor een korte be-
handeling naar het ziekenhuis. In
haar handtas zaten, buiten enkele
persoonlijke papieren, ongeveer
vijftig gulden.

Met mes gedreigd
Van onze verslaggever

KERKRADE - Een 22-jarige Kerk-
radenaar is gisteren door de politie
van Kerkrade aangehouden, nadat
hij op de Panesheidestraat was ge-
signaleerd al zwaaiend met een mes.
De man miste daarbij op een haartje
na een passant. Hij werd voor alle
zekerheid ingesloten.

Van onze verslaggever
HOENSBROEK - In opdracht van
de gemeente Heerlen heeft het
plaatselijk grondmechanisch be-
drijfGeoconsult gisteren op het ter-
rein aan de Terweijerweg in Hoens-
broek op zes verschillende plaatsen
bodemmonsters genomen tot een
diepte van anderhalve meter. Als
het aan de gemeente ligt, komt er
mits de bodem 'schoon' is op die
plaats een woonwagenkamp met
vijf standplaatsen. Maar het verzet
van de buurtbewoners is groot. Zij
gaan de krachten bundelen en zul-
len proberen via een spoedbijeen-
komst op donderdag 13 juli(20 uur
in wijkcentrum 't Lauriertje) een ac-.tiecomité op terichten.

Onbehoorlijk
„Wij zoeken een jurist, een bioloog,
een gronddeskundige en mensen
die bereid zijn type- en bezorgwerk-
zaamheden te verrichten. Doel van
die bijeenkomst is het voorkomen
van realisatie van het sub-kamp in

Fel verzet tegen komst sub-kamp

Spoedbijeenkomst
bewoners Passart

onze buurt," motiveert de heer
Mom, een van de initiatiefnemers.
„De buurtbewoners beschuldigen
wethouder H. Savelsbergh van on-
behoorlijk bestuur. Hij heeft tijdens
de info-avond de toezegging gedaan
dat wij bij het bodemonderzoek
aanwezig mochten zijn. Gisteren
heeft dat plaatsgevonden, maar nie-
mand van de bewoners was erbij.
De gemeente slaat ons gewoon
over," foetert Mom.

Eén dag voor het bodemonderzoek
werden er door de afdeling Openba-

re Werken van de gemeente op het
terrein aan de Terweijerweg borden
geplaatst met het opschrift 'speel-
weide kinderen. „Een vreemde
zaak", zeggen de bewoners in koor.
Volgens een medewerkster van de
afdeling voorlichting van de ge-
meente Heerlen - wethouder Sa-
velsbergh was gisteravondnietvoor
commentaar bereikbaar - moet de
plaatsingvan de borden los worden
gezien van het bodemonderzoek.
„Bij het terrein zijn diverse gemeen-
te-afdelingen betrokken. De borden
zijn geplaatst op verzoek van de be-

woners uit de Passart na herhaalde
klachten over uitwerpselen van die-
ren op die plek. Door het plaatsen
van de borden wil de gemeente met
name de honden daar weghouden."

Uitslag
De uitslag van het bodemonderzoek
verwacht de gemeente Heerlen niet
voor eind augustus. Mocht er tot een
diepte van vijf meter grondwater
worden aangetroffen, dan zal ook
dat worden onderzocht. Op het ter-
rein aan de Terweijerweg lag vroe-
ger een rangeerterrein en een op-
slagplaats van de brikettenfabriek.
Een bewoner uit de wijk Passart
vond het geen zwaarwegend argu-
ment om via een grondonderzoek
woonwagens uit hun omgeving te
weren. „Er zullen donderdagtijdens
die spoedbijeenkomst betere motie-
ven op tafel moeten komen. Ik denk
daarbij aan de spreiding van de
woonwagenkampen in Heerlen-
Noord. Dat aantal is beduidend ho-
ger dan in Heerlen-Zuid."



9 juli is

Roel
geboren

zoontje en broertje van
Olga en Huub

Hellenbrand-Smedts
Dré

Noord Ooststr. 5
6372 HA Landgraaf

In plaats van kaarten

Hierbij willen wij iedereen van harte
bedanken voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeaus ontvangen bij
gelegenheid van ons vijftigjarig
huwelijksfeest, mede namens
kinderen en kleinkinderen.
A. Koch
E. Koch-v.d. Kleut

Hartelijk dank aan allen,
die onze bruiloft op 2 juni

tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Ton en AngeliqueKollee-Cremers

t
"Uw schoo7iheid, Maria,
blijft voor mij een bron van vreugde."

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kenqis dat, na een
werkzaam leven, onverwacht van ons is heenge-
gaan, voorzien van het h. oliesel, onze lieve zus,
schoonzus, tante en nicht

Mathilde Jacobs
op de leeftijd van 78 jaar.

Hoensbroek: Jeanny Jacobs-Jennes
Heerlen: Anny Jacobs-Huizinga
Heerlen: Mia Herens-Jacobs

Piet Herens
Nijswiller: Jeanne Jacobs-Stalfoort

Voerendaal: Netty Fluitsma-Jacobs
Theo Fluitsma

Heerlen: Jos Meex-Jacobs
Sjo Mccx

Voerendaal: Truus Stijns-Jacobs
Leo Stijns

Meerssen: Tiny Stallenberg-Jacobs
Hub Stallenberg

Tegelen: Gerda Aarts-Jacobs
André Aarts

Maastricht: Elly Jacobs
en al haar neefjes en nichtjes

10 juli 1989
Op deNobel 123, Heerlen
Corr.adres: Valkenburgerweg 91, 6419 AP Heerlen.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
vrijdag 14 julias. om 11.00 uur in de parochiekerk
St.-Martinus te Welten-Heerlen, waarna aanslui-
tend begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk vanaf 10.40 uur.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, donderdag
13 juliom 18.45 uur in voornoemde kerk.
Mathilde is opgebaard in de rouwkapel van het DeWeverziekenhuis te Heerlen; gelegenheid tot af-
scheid nemen aldaar, dagelijks van 16.00 tot 17.00
uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-danig te willen beschouwen.

t
In hart en gedachten
zal jealtijd bij ons zijn.

Na een leven, getekend door üefde, eenvoud enhulpvaardigheid is na een moedig gedragen ziekte,
toch nog onverwacht van ons heengegaan, voor-
zien van de h. sacramenten, in de leeftijd van 80
jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Maria Josephina
Louisa Schmitz

weduwe van

Joannes Wilhelmus
Goessens

Spaubeek: Wijnand Goessens t
Wies Goessens-Arends

Geleen: Harry Goessens
Mia Goessens-Meuwissen

Doenrade: Mia Quix-Goessens
Cor Quix

Geulle: Bertha Penders-Goessens
Hub Penders

Sittard: Fien ten Pas-Goessens
Math ten Pas

" Spaubeek: Jo Goessens
Ria Goesens-Schmeitz

Nuth: Martha Rossen-Goessens
Ger Rossen

Spaubeek: André Goessens
Marie-Louise Goessens-Dreessen
en haar geliefde kleinkinderen
Familie Schmitz
Familie Goessens

Spaubeek, 10 juli 1989
Corr.adres: Kluisstraat 58, 6439 AM Doenrade
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
denvrijdag 14 juliom 10.00 uur in deparochiekerk
van de H. Laurentius te Spaubeek, waarna de be-
grafenis plaats zal vinden op de r.k. begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De avondwake zal gehouden worden op donderdag
13 juli om 19.00 uur in voornoemde kerk.Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Geleen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 18.30
uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Wij geven ukennis, dat geheel onverwacht van ons
is heengegaan, op 49-jarige leeftijd

Jan Ritzen
Familie Ritzen

Valkenburg, Molenweg 48, 7 juli 1989
Corr.adres: Panhuysstraat 22
6432 ES Hoensbroek.
De crematieplechtigheid heeft in het bijzijn van de
naaste familie in stilte plaatsgevonden.

t
Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u me_e dat, na een werkzaam leven, in
Gods vrede is overleden, mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom
en neef

Nico Augenbroe
echtgenoot van

Tiny Ramaekers
Hij overleed in de leeftijdvan 62 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Eygelshoven: H.G. Augenbroe-Ramaekers
Eygelshoven: Nelly Charlier-Augenbroe

Peter Charlier
Justin en Gilbert

Eygelshoven: Jo Augenbroe
Corrie Augenbroe-Damiaans

Eygelshoven: Hennie Jetten-Augenbroe
Marcel Jetten
Dennis

Kerkrade: Hub Augenbroe
Astrid Augenbroe-Degraa
Nico en Nadine
Familie Augenbroe
Familie Ramaekers

6471 JM Kerkrade, 11 juli 1989
Laurastraat 56
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 15 julias. om 11.00uur in de parochie-
kerk van St.-Joannes de Doper te Eygelshoven,
waarna aansluitend de begrafenis op de r.-k. be-
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne vrijdag 14 juliom 19.00 uur in voornoemde paro-
chiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, St.-Pieterstraat 145, gelegen op het terrein
van deLückerheidekliniek te Chevremont-Kerkra-
de, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.

Sterven doe je niet ineens
maar afen toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan
jezegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ....
ben jeaan je laatste beetje toe.

Dankbaar voor alle liefde en zorg diehij ons tijdens
zijn leven gaf, moesten we afscheidnemen van mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en
opa

Wilhelm Mütze
echtgenoot van

Wilhelmina van de Pitte
op de leeftijd van 77 jaar.

Heerlen: W. Mütze-van de Pitte
Lies en Paul, Marco en Ronnie
Willem
Rob en Meintje
René en Lilian
Willy en Eugène
Marcel
Familie Bothmer
Familie van de Pitte

Heerlen, 10 juli 1989
Baron Mackaystraat 51
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 14 juli a.s.
om 10.30 uur in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
Geen condoleren.
Vader is opgebaard in het mortuarium aan de
Spoorsingel 4 te Heerlen.
Bezoekuren dagelijks van 18.30 - 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

-
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij haar moeten
missen, delen wij u mede dat, toch nog onver-
wacht, van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw,
moeder, schoonmoeder, allerliefste oma, onze zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Mia Pelzer
echtgenote van

Wiel Van de Vin
Zij overleed, in de leeftijdvan 54 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: W.J. Van de Vin
Schaesberg: Paula Zywicki-Van de Vin

Leo Zywicki
Tamara
Familie Pelzer
Familie Van de Vin

6372 ES Landgraaf, 11 juli 1989
Hoofdstraat 292
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 15 juli as. om 11.00 uur in de dekenale
kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg-
Hoofdstraat, waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed, tot intentie van onze dierba-
re overledene, wordt gebeden op vrijdag 14juli om
18.45 uur in voornoemde dekenale kerk, aanslui-
tend avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I :j
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij met droef-
heid kennis dat, na een ziekte van negen maanden, in de Hamboskliniek
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht op
87-jarige leeftijd is overleden.

Anna Maria Theunissen
weduwe van

Jan JozefHubert Leerssen
Heerlen: Thea Ringens-Leerssen

Michel Scholtes
Kerkrade: Frans Leerssen

Mia Leerssen-Logister
Landgraaf: Jo Leerssen

JeanneLeerssen-Deckers
Landgraaf: Miet Cools-Leerssen

No Cools
Kerkrade: Finy Geurts-Leerssen

Frans Geurts
Kerkrade: Pé en Lorène Ligtvoet

En al haar dierbare klein-
en achterkleinkinderen
Familie Leerssen
Familie Theunissen

Kerkrade, 10 juli 1989
Corr.adres: v. Beethovenstraat 36, 6461 AG Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 15 juli 1989
om 11.00 uur in de parochiekerk van deH.H. Jozefen Norbertus te Kerk-
rade, waarna aansluitend debegrafenis zal plaatsvinden op het kerkhof in
Eygelshoven.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Geen condoleren.
De dierbare overledenezal bijzonder worden herdacht in de avondmis op
vrijdag 14 juli 1989 om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze advertentie
als zodanig te beschouwen.

mmmmmmmi^__K_i^i^i"i______________________________-*

f
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft betekend, nam God heden tot
Zich, voorzien van de h.h. sacramenten der stervenden, in de leeftijd van
54 jaar, na een langdurige ziekte, mijn dierbare echtgenote, onze lieve
moeder, schoondochter, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Tiny Buskens
echtgenote van

Franz-Josef Heins
In dankbare herinnering:

Simpelveld: Franz-Josef Heins
Gaby en Jack
Rob
Familie Buskens
Familie Heins
Familie Kerkhoffs

6369 CB Simpelveld, 10 juli 1989
Houbiersstraat 23
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebbe"
op vrijdag 14 juli om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Remigius V
Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleren.
Donderdagavond om 7.00 uur zal, mede ter intentie van de overledene'
een h. mis worden opgedragen in voornoemde parochiekerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het mortuarium van I g'n Bènde'Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld; bezoekuur van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannonce als
zodanig te beschouwen.

Wegens overlijden is onze zaak donderdag 13 juli a.s.
de gehele dag gesloten
Hans Bastings American Cars Schimmert1 -^

I t "
Ik ben de Verrijzenis en het Leven,
wie in Mij gelooftzal leven, al is hij
ook gestorven.

(Johannes 11, 25)

Dankbaar voor wat hij voor ons geweest is, geven
wij u met droefheidkennis, dat heden, na een lief-
devolle verzorging in het Maaslandziekenhuis te
Sittard, voorzien van de h. sacramenten van ons is
heengegaan, in de leeftijd van 85 jaar, onze zorgza-
me vader, schoonvader, grootvader, overgrootva-
der, broer, oom en neef

Jozef Johannes
Antonius Hubertus

Wetzels
weduwnaar van

Maria Agnes Heijnen
Sittard: JanWetzels

Corry Wetzels-Wilms
Jos,Frank

Limbricht: Mia Mengelers-Wetzels
Zef Mengelers
Harry en Renette, Christian
Gemma en Jean

Sittard: Vincent Wetzels
Annie Wetzels-Op 't Root
Wim en Daphne
Carin en Jean
Familie Wetzels
Familie Heijnen

6131 HC Sittard, 10 juli 1989
Paardestraat 40
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op vrijdag 14 juli om 10.30 uur in de dekenalekerk van de H. Petrus (grote kerk) te Sittard, waar-
na de begrafenis plaats zal vinden op de algemene
begraafplaats aan deWehrerweg aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.10 uur.
De avondmis zal gehouden worden op donderdag
13 juli om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in derouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Sittard. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 19.00
uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

I t
Dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, ge-
ven wij u kennis dat heden, toch nog onverwacht,
van ons is heengegaan, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, lieve oma, schoonzuster, tante en
nicht

Maria Kleiker
weduwe van

Joep Franssen
Zij overleed op de leeftijd van 84 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Heerlerbaan: Piet Franssen
Mia Franssen-Peelen

Heerlerbaan: Mia Coenen-Franssen
Guus Coenen
Raymond en Helma
Roger
Patrick
Familie Kleiker
Familie Franssen

11 juli 1989, September '44-straat 101, Heerlerbaan
Corr.adres: Hambeukerboord 35, 6418 BP Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
zaterdag 15 juli 1989 om 11.00 uur in de parochie-
kerk St.-Joseph te Heerlerbaan, waarna aanslui-
tend begrafenis op het kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.40
uur achter in de kerk.
Avondmis op vrijdag 14 juli as. om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

mmmmm^m mmmmmmmmm

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van ons oud-directielid

Louis van Hout
Wij wensen Hans en familie veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd.

Directie en personeel
Wegrestaurant Bocholtz

Dank aan allenvoor het medeleven en de vele
bloemen, welke wij van u mochten ontvan-
gen bij het overlijden en de begrafenis van
onze vader, schoonvader, opa, broer, zwager
en oom

Antonius Morlog
Een speciaalwoord van dank aan Dr. Fickers,
h.h. doktoren en het verplegend personeel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen.

Kinderen en kleinkinderen

Voor de blijken van medeleven en belangstelling
betoond bij het overlijden en de crematieplechtig-
heid van

Cor Heijnis
betuigen wij onze oprechte dank.
Een speciaal woord van dank aan het personeel van
de verpleegkliniek A te Heerlen en aan de bewo-
ners van Molenwei.

Mien Heijnis-Steijns
Kind, klein- en
achterkleinkinderen

Heerlen, juli 1989
De zeswekendienst zal gehouden worden op zater-
dag 15 juliom 19.00uur in deparochiekerk H. Hart
van Jezus te Schandelen-Heerlen.

Dankbetuiging
Groot is de leegte
die hij achterlaat.
Mooi zijn de herinneringen
die blijven.

Aan allen die op welke wijze dan ook met ons heb-
ben meegeleefd tijdens de ziekte, het overlijden en
de uitvaart van mijn lieve man en vader

Ger Dümmer
betuigen wij onze oprechte dank.

Lm Dümmer Theunissen
Saskia en René

Hoensbroek, juli 1989
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zondag 16 juli om 11.45 uur in de H. Hart-kerk te
Mariarade-Hoensbroek.

Dankbetuiging
Voor devele blijken van medeleven en belangstel-
ling tijdens de ziekte, het overlijden en de uitvaart
van mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma, dochter

Malie
Hellemons-Vossenberg

zeggen wij u onze hartelijke dank.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar het
verplegend personeel van het Groene Kruis uit
Brunssum, de verzorging door deze mensen is ons
en Malie een grote steun geweest.

Theo Hellemons
Kinderen en kleinkinderen

Brunssum, juli 1989
De zeswekendienst zal plaatshebben op zaterdag
15 juli om 19.00 uur in de St. Josephkerk te Egge-
Brunssum.

a-_-----------------------_--_-_____________----'>r

tGerardus van der Nat, oud 70 jaar, echtgell.
van Jetty Hazenberg. 6221 XD Maastricht-Jj

clerstraat 21. De uitvaartdienst zal worden êe\den donderdag 13 juli om 11.00 uur in deparof*^
kerk van St.-Martinus te Wyck-Maastricht. "
geen condoleren.

tLeo van Caldenborgh, oud 57 jaar, echtge^
van Annie Essers. 6245 CJ Eijsden, Ursulj?

straat 10. De uitvaartdienst zal worden geho^ j
op donderdag 13 juli om 10.30 uur in de parojjjkerk St.-Martinus te Breust-Eijsden. Geen cond
ren.

t Willem Nijs, oud 81 jaar, echtgenoot van W
Walstock. Maastricht, Achter de Hoven 25. CJ I

adres: Tichelstraat 27, 6216 VL Maastricht. DeJvaartdienst zal worden gehouden donderdag 1om 11.30uur in de parochiekerk van de H. W3"'
gis te Amby. Er is geen condoleren.

44- Catharina Kerkhofs, oud 85 jaar, weduwe
1 Pierre van Wissem. Maastricht, huize Cafg

ne. Corr.adres: Mercuriushof 18, 6215 VW M?,
tricht. De uitvaartdienst en de crematieplec^
heid hebben in besloten familiekring plaatsgev
den.

t Maria Coenen, oud 77 jaar, echtgenote van
Timmers. 6224 TE Maastricht, HomestraatK \uitvaartdienst zal worden gehoudenop dondet?

13 juli om 11.00uur in deSt.-Guliëlmuskerk te^
termaas-Maastricht. Er is geen condoleren.
-j.Elisa de Vree, oud 85 jaar, weduwe van K |

1 Weijenberg. Maastricht, Berceustraat 18. C°' |
drae:Kremersdreef 36, 6216 SX Maastricht. De. ,
vaartdienst zal worden gehouden op donderdag .
juli om 15.00 uur in de parochiekerk van St.-C** !
toffel te Caberg-Maastricht. Er is geen condo!-e' I

Onze dank aan all^ I
voor uw medeleven bij het overlijden v

onze zoon

Jan Hoekstra
Ouders, kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonW,
bedanken, willen wij langs deze weg u allelj
recht dankzeggen voor uw condoleances, blo^j
gebeden en h. missen, alsmede voor uw ta*^aanwezigheid bij de uitvaartdienst van müll j
bare vrouw, onze goede moeder, schoonm0
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Johanna
Meisters-ScheperS

De plechtige zeswekendienst zal gehoudenVom
op zaterdag 15 juli as. om 19.00 uur in de par°
kerk van de H. Remigius te Simpelveld.

Hans Meisters
en kinderen .s*

Het is bijna eenjaar geleden,dat wij afscheid $
ten nemen van mijn geliefde vrouw, mo-de
oma

Rosie Pfeifer
echtgenote van

Jan Dammer
De plechtige eerste jaardienst zal gehouden .
den op zaterdag 15 juli as. om 19.00 uur in de Z
chiekerk O.L. Vrouw van Geboorte te Br"e
tard.

JanDammer
kinderen en kleinkindet"eP

Romeinenstraat 9, Sittard .

■■■■■fc*/„o?«^J£S4Ëïiëm* ■■■■rallo"""""""MMi'l<*Grandioze C?>*L/I Illl^^-U»»«>»»'van f| fl IfTll JrWiSs^^'^-* "w*" voor te lopen...
l ■ i^OOn *lm —-—^MaJISil wit notelrjorselein Vaatwas- U Ui II I ï caravan of in de boot Ideaal voor wasseKoelbox.kussen opruimingi^Vi^CTl =_£»„, JU^M^yi«»»e »aMe.as,e ïgggss» „„„,„#<

PWPMIiB■■■■■■■■■■ —«j-i _f^fe _r"* V. (f«-&_\ Wff y\ ) i slechts *"_F_^ Ü_T _^^ af-l __T /o_lT Süf rf%_ "^iiiMij«i=i_y^l p,. ■ggJ^^g^Mt 795| w Q9s\ 7|l
LEGO 25-50%KORTING_3 IN AL ONZE speelgoedzaken?^.WW /V ■m.^^l ■ ■ ■ ll^ggnerkenbaar aan de Blokker-kabouter z^^\

Limburgs Dagblad Woensdag 12 juli 1989 " 12



Woensdag 12 juli 1989 " 13
Limburgs dagblad J provincie

Studenten RL waarschuwen voor nieuwe aantastingen

'De rek is uit het
Limburgs milieu'
Onderzoek AID
bij Ladbroke

ief: HAAG - De Algemene Inspec-Jrlenst (AID) van het ministerie
l landbouw en visserij zal een on-sj?oek instellen naar de gang van
(Kei? oij de Ladbroke-wedkanto-i L^ln Limburg zijn filialen van de

Se wedgigant gevestigd inE"r|en, Roermond en Venlo. De
"J*°tnsten van dit onderzoek zul-

de Kamer worden meege-

|? antwoordde minister Braks
( gisteren op vragen van. CDA-Kamerlid Krajenbrink.

'eiding was een uitzending van
Nieuwsradio op 5 juni.

flll maakten (ex-)werknemers
I ■idbroke onder meer melding

K frauduleuze technieken voor. uitmaken van zwart geld.

"
Milieurapport
Met de waarschuwing om niet zo-

Groot onderzoek naar
verontreiniging van
vijf mijnterreinen

"7 V

i j'-RLEN- Op last van de provin-
!j Limburg gaat onderzoeksbu-

I i^'Grontmij' uit De Bilt met in-
j van halfaugustus vijfvoorma-
IL en drie mijn-
\ (Jjstorten in Heerlen, Kerkrade,
i (J'graaf en Brunssum op bodem-, fttreiniging onderzoeken. Dit

*d J^ naar aanleiding van
|.er geconstateerde grondvervui-
J:cri op het Lauraterrein in
Se»shoven, gemeenteKerkrade.

Li
bekend wil de provincie zich

i rheid verschaffen omtrentk^Uele risico's voor de volksge-

iL^eid en het milieu op de be-
jk* terreinen, waarvan enkelen
i ingericht als woongebied. Het
I £erzoek, waarvoor 260 millewerd

i£etrokken, zal zich daarom voor-
if ?sPitsen op plaatsen waar vroe-
(J^kloodsen hebben gestaan (in
(t,and met de aanmaak van bri-H*l) en omvat in totaliteit 670

' bodemondezoek zal 'Gront-

mij' ook grond- en oppervlaktewa-
teronderzoek verrichten. De provin-
cie verwacht van het bureau uit De
Bilt dat men in november met het
veldwerk klaar is. De resultaten van
het onderzoek, zo staat in een brief
aan alle betrokken bewoners in de
vier gemeenten, zullen tezijnertijd
bekend worden gemaakt.

Lokaties
Het onderzoek zal in Kerkrade wor-
den uitgevoerd op het Dominiale
mijnterrein (gebied Willem), het
Wilhelminaterrein en het terrein
Neuprick. Ook het steenstort Bee-
renbosch in Kerkrade zal onder de
loep worden genomen.

In Heerlen komt het Oranje Nassau-
111-terrein (Rennemig) aan de beurt,
terwijl in Landgraaf het Oranje Nas-
sau-11-terrein (het Eikske) onder-
zocht zal worden. In Brunssum
wordt gekeken naar de Emma/Hen-
drikmijnterreinen bij het woonwa-
gencentrum De Kranepool en de
woonwijk Klèikoulen.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT-Het milieu in de provincie Limburg is derma-te belast dat met nieuwe, milieubelastende activiteiten uiterstezorgvuldigheid in acht genomen dient te worden. Dat schrijfleen groep studenten van de Rijksuniversiteit Limburg in een
inventariserend proefrapport over het Limburgse leefmilieu„De rek is eruit. Grootschalige of uiterst milieugevoelige acti-viteiten kunnen een toch al wankel evenwicht onherstelbaar
verstoren," aldus een waarschuwing in het RL-rapport.
De bevindingen in 'Stand van het
Limburgse leefmilieu' zijn opge-
steld door de vereniging Maastricht-
se juristenvoor milieubehoud die is
voortgekomen uit een werkgroep
van de universiteit. Het verslag
geeft een inzicht in de milieusituatie
bij diverse activiteiten in Limburg,
zoals de stroomproduktie, de che-
mie (DSM), de luchthaven en de
mestproduktie.

maar nieuwe milieubelastende acti-
viteiten te beginnen, doelt de ver-
eniging bijvoorbeeld op de omvang-
rijke grindwinning in Limburg.
Vóór de afgifte van een nieuwe
grindvergunning voor het Stevol-
gebied (Stevensweert en Ohé en
Laak) moet hier een milieu-effect-
rapportage (MER) gemaakt zijn. De
vereniging vindt dat bij dergelijke
initiatieven vaker een MER ge-
maakt moet worden.

Ook moet de overheid meer open-
heid geven over milieugevoelige on-
derwerpen. „Op dit punt zijn de
Limburgse overheden helaas nog al
eens tekort geschoten. Dit valt tebetreuren omdat door openheid en
inspraak de kwaliteit van de besluit-
vorming kan worden verbeterd. Mi-
lieugevoeligheden kunnen nauw-
keuriger in beeld worden gebracht
terwijl ook de acceptatievan beslis-
singen en de ontwikkeling van het
milieubewustzijn bij burgers wordt
versterkt," luidt de aanbeveling.

Luchthaven
Zo bekritiseert de vereniging de rolvan deoverheid bij de uitbreidings-
plannen voor Luchthaven Maas-
tricht. De besluitvorming over de
aanlegvan een nieuwe start- en lan-
dingsbaan maakt, aldus de vereni-
ging, een ronduit onbehoorlijk en
op onderdelen zelfs een volstrekt
onrechtmatige indruk. „Het is onbe-
grijpelijkhoe het overheidsbestuur,
wellicht verblind door de het lui-
kende perspectief van een presti-
gieuze luchthaven, de milieubelan-
gen en het recht van omwonenden
op openheid en inspraak in zon
voor hun leefsituatie uitermate ge-
voelige beslissing, met voeten
treedt."

Uit de analyse trekken de samen-
stellers de conclusie dat nog geen
sprake is van een ombuiging om het
Limburgse milieu te redden. „Ster-
ker nog, de milieuverontreinigende
activiteiten lijken in aantal en in
omvang nog toe te nemen."

WIJLRE - Freddy Heineken
heeft gisteren geheim een be-
zoek gebracht aan de Brand
Bierbrouwerij in Wijlre. „Het is
niet alleen een vriendschappelijk
bezoek", zei de heer Heineken,
„maar het is vooral een belangrij-
ke dag. Vandaag (gisteren, red.)
worden namelijk de 'gouden
contracten' van de overname van
Brand door het Heineken-con-
cern getekend".

De heer Heineken werd verge-
zeld door enkele commissarissen
van het concern. Samen met on-
der anderen de beide Brand-di-
recteuren Thijs Brand en Math

Heineken
tekent 'gouden

contracten'
Jaminon maakte de heer Heine-
ken eerst een rondgang door de
gebouwen van de Wijlrese brou-
werij. Het is circa tien jaar gele-
den dat Freddy Heineken voor
het laatst een bezoek bracht aan
Brand.
Na de lunch werden de contrac-
ten ondertekend. In 't Kelderke

Foto: WIDDERSHOVEN

(zie foto) werd door Freddy Hei-
neken (midden) alvast met een
glas Brandbier, samen met Thijs
Brand (links) en Math Jaminon
(rechts), getoast op de goede af-
loop van de overname.

Vanwege het bezoek van Heine-
ken ging het geplande CAO-
overleg tussen de bonden en de
directie van Brand en Heineken
niet door. Het is de bedoeling dat
de Brand-werknemers dezelfde
(betere) CAO krijgen als het Hei-
neken-personeel.

Anderhalf jaar
cel voor ontucht
met stiefdochter

Van onze verslaggever
ROERMOND - De rechtbank Roer-
mond heeft de 42-jarige in Roer-
mond woonachtige Heerlenaar H.V.
tot anderhalf jaar onvoorwaardelij-
ke celstraf veroordeeld. Dit.wegens
ontucht (met geweld) met zijn acht-
tienjarige stiefdochter, in de perio-
de van juli vorig jaar tot maart van
dit jaar. V. werd conform de eis van
de officier van justitie gestraft.

V. had zijn stiefdochter al eens eer-
der sexueel misbruikt. December
'87 veroordeelde het gerechtshof in
Den Bosch hem hiervoor tot zes
maanden voorwaardelijk plus 200
uur dienstverlening. Mede omdat
deze straf 'geen indruk' had ge-
maakt op V. vorderde officier mr
F. Oelmeijer twee weken geleden,
tijdens de rechtszaak, achttien
maanden cel. V. bekende dat hrj on-
tucht had gepleegd met zijn stief-
dochter; hij ontkende echter geweld
gebruikt te hebben.

Twee Limburgse
Karmelzusters

in Federale Raad
HEERLEN - Zuster Joanna Strad-
meyer uit Beek en zuster Jacintha
van deVen uit Roermond zijn geko-
zen tot leden van de Federale Raad
van de Monialen van de Onge-
schoeide Kannel in Nederland. De
verkiezingen vonden plaats tijdens
de driejaarlijkse vergadering van de
federatie in Boxmeer.
——■aaaaaaaaaaaaa.

______
Getuigenverhoren schilderijenroofKerkrade naderen einde

Kans voor Zuidema op
tipgeld niet vergroot

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Welke vragen mr
M. Moszkowicz sr ook stelde, het-
geen hij en zijn cliënt Ben Zuidema
zo langzamerhand onomwonden
wilden horen, hoorden zij niet. Voor
de derde keer werd gisteren in het
paleis van justitie in Maastricht een
getuigenverhoor afgenomen over
de al maanden slepende tipgeld-
kwestie naar aanleiding van de
Kerkraadse schilderijenroof in
augustus 1987.

Na deroof van kapitale schilderijen
uit de woning van een Kerkraadse
mevrouw Ploum, loofde het exper-

tisébureau uit Rotterdam een hoge
beloning uit voor hen die de gouden
tip zouden leveren die leidde naar
de dader(s).De man (H.P. uitAlden-
hoven) die nu samen met privéde-
tective B. Zuidema deze voorlopige
getuigenverhoren heeft laten star-
ten, beweert bij hoog en bij laag dat
hij de politieKerkrade in een vroeg-
tijdig stadium de naam heeft door-
gegeven van een van de daders.

Noch bij het getuigenverhoor van
de dader (die zijn straf inmiddels
heeft uitgezeten), noch bij het ver-
hoor van een vertegenwoordiger
van het Nederlands Expertisebu-

reau, viel de zo door Zuidema ge-
hoopte bevestiging. Een zinsnede in
de trant van: 'Mij is bekend dat H.P.
de naam van de dader in een vroeg-
tijdig stadium van het onderzoek
heeft genoemd', zou voldoende zijn
geweest.

Een dergelijke onder ede afgelegde
verklaring zou er namelijk op dui-
den dat raadsman mr M. Moszko-
wicz in een, vervolgens, verder aan
te spannen, civiele procedure klaar
zou kunnen krijgen datzijn cliënten
Ben Zuidema en H.P., recht hebben
op een onbekend aantal tienduizen-
den guldens tipgeld; welhcht meer
dan een ton aangezien de waarde

van de doeken tussen de anderhalf
en twee miljoen gulden werd ge-
schat.

Brief
Hoofdlijn in het gisteren gehouden
getuigenverhoor was een onlangs
aan Moszkowicz nagezonden brief
van de Kerkraadse commissaris van
politie. Daarin antwoordt hij de
raadsman dat 'opeiser' H.P. op 18
augustus 1987 op het hoofdbureau
van politie in Kerkrade is geweest
en daar gesproken heeft met twee
hoofdagenten. Beide politiemensen
maakten destijds deel uit van het re-
cherche-bijstandsteam dat zich be-
zig hield met het oplossen van de
schilderijenroof. Maar wat H.P. daar
verteld heeft -want daar gaat het
om - meldt de commissaris er niet
bij.
Er volgt de komende maanden nog
zeker één getuigenverhoor met een
andere vertegenwoordiger van het
expertisebureau. Rechter-commis-
saris mevrouw A. Boumans zal ook
H.P. op diens eigen verzoek horerf.

MILLENISUSTÈREN - Vroeger was het daar een en al bedrijvigheid ver-trouwt de Millense vrouw me toe in een Duits dialect dat sterk op het'Li-mburgs lijkt. Haar zusje werkte er nog als dienstmeisje. Nu is er nog alleen deoude mevrouw. En in het witte tuinmanshuisje wonen nu 'vreemden.

Hommelheide, vakantieoord voor Dobbelstenen
l aar' is huize Millen„datvoor de
l^'tenstaander onbewoond lijkt.
j/'twitte huisje, langs de Roode
L66k, ziet er uitnodigender uit.
d de tuin liggen twee eenden in
,' zon. Het vogelbadje, met op-

je, is leeg. Ik klop op de deur,
dar er is niemand thuis.

l^ize Millen ligt aan de Neder-l^üse kant van grenspaal 308.. Hen zelf - een pittoresk dorp
1 400 inwoners - behoort tot

(jf Gemeinde Selfkant'. Wie het
s Jjggetje oversteektkomt in hetbjed dat eens Nederland was.

Het 'westelijkste'
punt van Duitsland

NeyeStadt
Meiw ls al zo lang geleden," zegt! * 'Vullense. Maar daarvergist zij
I O in' Zo lanS geleden is hetIj? - Van 1949 tot 1 augustus 1963
l^rt d dit gebied onder Neder-IVi bestuur^ Het is pas zesen-b'ntig jaar geleden dat de| t^ldsrepubliek 280 miljoen
jt^k moest betalen om het terughijgen.

Achter het bord Nieuwstadt gaat
een heel oud stadje schuil. Maar
het is danook al eeuwen geleden
dat deze plaats de naam Neye
Stadt kreeg. Nu is het meer een
'Oye Stadt'. Aan het eind van de
Millenerweg in dit plaatsje staan
twee Duitse ambtenaren van de
dienst gemeentewerken. Ze zijn
blij met een afleidinkje. Plat
Duits en Limburgs 'verstaan zich
goed', zo blijkt al snel. Ze schud-
den het hoofd als ik weer verder
ga. 'Schade.

Het 'Meest Westelijke punt van
de Bondsrepubliek. Dat mocht
ik niet missen, hadden de twee

grensgevallen

V ___
I *es weken lang reist
j °"*e verslaggeefster

*NS BOUWMANS
<■ 0r>gs de Limburgse

®rens. Van Vaals langs
i
e grens met

naar
j^ooken weer terug
j*ngs de Brabantse en
flgische grens. Start- er.

*pdpunh het
ürielandenpunt.

gezegd. Nou, bijna miste ik het
toch. Wie een miniatuur-Vaals
verwacht, zal er nogal snel langs
rijden. Net voor het bord Neder-
land staat grenspaal 310. Daar
weer voor ligt een onopvallende
steen, met daarop een pijl naarlinks en een tekstbordje. Dat is
het.

Grenssteen 3098 is - zo zegt het
bordje - het 'Westlichster Punkt
der Bundesrepublik Deutsch-
land, des landes NordrheinWest-
falen, des regierungsbezirk Köln,
des Kreises Heinsberg und der
Gemeinde Selfkant'. Je zou den-
ken dat er busreizen naar wor-
den georganiseerd, zo belangrijk
klinkt het.

Maar dat de grenssteen bij lange
na geen toeristische attractie is,
blijkt wel uit de toeren die uitge-
haald moeten worden om het
ding te kunnen zien. Achter de
parkeerplaats van de tandarts -
het 'Westlichster Haus der Bun-
desrepublik'- moetje eerst over
een hekje en dan onder laag-
groeiende dennen. Het kunnen
ook sparren zijn. Dat het me ont-
breekt aan botanische kennis
heb ik gisteren al bewezen. Daar-
na moet ik een flinke hoeveel-
heid brandnetels - daar kan ik
me niet in vergissen-vertrappen -om bij het paaltje te geraken. Ja,
nummer 3098. De Bondspresi-
dent is zelfs nog hier geweest om
dit punt te bezoeken, maar die
zal wel niet door de brandnetels
hebben hoeven trappelen.

Na een tocht door een prachtigbosgebied kom ik uit bij Hom-
melheide, een plas omringd door

" Het bord dat verwijst naar de westelijkste punt van
West-Duitsland. Foto:PETERROOZEN

een camping. Hommelheide, hét
vakantieoord bij uitstek voor
Mien en Koos Dobbelsteen. Alles
is er. Een supermarkt, snoep-
kraam, botenverhuur, automa-
tenhalletje, wasserette, disco en
bingo. Een en al knusse gezellig-
heid. Alleen het toiletpapier ont-
breekt op dewc's zo heb ik proef-
ondervindelijk vastgesteld.

Hommelheide
Aan derand van de plas ligt een
rijtje stacaravans. Met eigen af-
dakjes, vaste windschermen,
tuintjes en terrasjes. Bij de cara-
van op de hoek staat een man
zijn tuinhuisje schoon te borste-
len. Zijn vrouw doet de was. Re-
gelmatig worden ze begroet door
voorbijgangers. De familie staat

er dan ook al meer dan tien jaar.
Elk jaar weer komen ze terug.

Net als veel anderen. Negen we-
ken in de zomervakantie en dan
nog in de weekends en op vrije
dagen.

Om er te komen hoeven ze maar
25 kilometer te reizen, van Heer-
len naar Susteren. En de familie
is niet de enige uit Limburg. Sit-
tard, Nuth, Kerkrade, overal ko-
men ze vandaan. Ze kennen el-
kaar, 's Avonds zitten ze bijeen.
Drinken ze wat. Voor de kinde-
ren wordt er van alles georgani-
seerd en voor de ouderen is er op
zaterdagavond dansen. Het is er
gezellig. In de caravan staat de tv
en op het vlondertje in de bijtent
ligt vaste vloerbedekking. Net
thuis, hè.

ManagerKemperman doet aanbod:
'Draf- en Renbaan
geschikt voor OLS'

LANDGRAAF - De gemeente
Landgraaf noemt de Draf- en Ren-
baan in Schaesberg de meest voor
de hand liggende lokatie voor het
Oud Limburgs Schuttersfeest dat
volgend jaar in Landgraaf wordt ge-
houden. Dat heeft een woordvoer-
der gisteren gezegd. Manager
F. Kemperman van de Renbaan
heeft de winnende schutterijvan dit
jaar, St. Hubertus uit Schaesberg
een briefje gestuurd met daarin -uiteraard - felicitaties en de uitnodi-
ging om het OLS te organiseren op
de Draf- en Renbaan.

Hubertus-voorzitter Johan Steijven
liet eerder al weten dat de Renbaan
weinig kans maakt: het schootsveld

zou ontoereikend zijn. Maar Kem-
perman wil dat eerst zien. „Als we
hier Pinkpop en een Concours Hipi-
que kunnen houden, dan moet dat
ook kunnen met het OLS".

Verdeeld
Bij de Duitse grens, in Abdisschen-
bosch, zou wel een geschikt terrein
liggen. Vooralsnog zijn de menin-
gen in Landgraaf nog verdeeld of je
het wel kunt maken om het schut-
tersfeest niet in Schaesberg te hou-
den.
Overigens worden de winnende
schutters aanstaande zaterdag door
burgemeester Coenders op het stad-
huis officieel ontvangen.

(ADVERTENTIE)
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/ speciaal voor de thuisblijvers:
EURO VAKANTIE-VOORDEEL

KROKETTEN I HANEBOUTEN I SPEKLAPJES

298 tm 098

STEELCOTELET I GEKRUID GEHAKT I FILETCOTELET

998 FOMHAF JA9B
■ IQGULDEN lü,

HEERLEN, Heerlerbaan 108 MAASTRICHT, (Amby)
h BRUNSSUM, Julianastraat 24 Lindeplein 1

SITTARD, (Sanderbout) Veestraat 42■ ~ __r
woensdag vanaf 12 uur geopend;

~ I donderdag koopavond

fi^J OPRUIMING!!! I
Op alle niet afgeprijsde damesconfectie

20% KORTING!
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Heelt u een
vuurtjevoorme?

Hetbii gebeuren Jat iemand .venniet in Jegaten heeft
dit zijn sigaaral brandt tien onschuldige verüiruotüJietd?'
I>ü is heel gned moj^diik Maar h| oudere mensenzou het ook
om iets emstigers kunnen gaan Misschien een eerste teken
vanbeginnende dementie Zekerwanneer/ulke dingenregel
muli)» voorkomen

Ikl verloop KM dementie e. m geknJeti|k. dal vaak pas
laai -imldiikwurdt wateraande hand is Als iemandechtrare
dingendoet I)egreepi>pdewerkliikheid kwijtraakt Kn het
d_geii|ks leven niet meer aankan.

Zon patiënt _ou beter geholpen _i|ii w_iiik.itde ziekte
eerder was on_erk-itd Ineen derde van de((cvallen zini
de viT_chi|i_-.4-tl in een vroegstadium mei succes le behan-
delen Vutde overige gevalkn bestaat op ditmoment m-g

genezing. in__r door de |iusleuf/iirgingis er lodi grote
viThetermg mogelijk

\ergeet_chtigheid <J gekke vergissingenzouden hi| oude-
ren wd eens op dementiekunnen wijzen, wees er sdert up
in uw omgeving IKirf erover iepraten ril waarschuw tn elk
geval de huisarts

Dementie is een *err_derli|k ziekteproces dal veel ver
wamiig brengt Maarals WC de versctiiiriselen eerder herken
nen. /im we beter in staat urn Iehelpen

I I Gratisboekle over dementie.
IMeer «verdemwiii- krsi vin een gruis huekjr iltl*i| uUk |

lenden wanneer u <3tu bon in «11 grfr_»ke«_. envekjppe -_
siuon ruar Sik*:. p_ histhus I. m? __ Muntluon «iliu |

I (1,71 e-tra __n pcuwgels plakken wwt ik vt__-i)_ktK~rn >

INaam i ! l*-M |
Adres . , I

I Kaïoxir .
*_onpt_us SIRE I

111111111111111111111111111111111111111111111l
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUWSTRAAT
(H. v.d. Brekel, H. Doesborgh en L. Peters)

gaat wegens nieuwbouw op vrijdag 14 juli as.

VERHUIZEN
naar een noodgebouw op JulianaBernhardlaan 10
te Hoensbroek. Tel. 045-211717.
Postbus 57, 6430 AB Hoensbroek
Op vrijdagmiddag 14 juli as. is de praktijk vanaf
12.00 gesloten.

21369<

__■_'"-**'■

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voorf 27,50 donateurvan het

Wereld Natuur Fonds.Giro 25,Zeist. +,
■rwi

officiële mededelingen
GEMEENTE || MEERSSEN GEMEENTE SIMPELVELD
OPENBARE BEKENDMAKING BEKENDMAKING

Ter voldoening aan het bepaalde in -. , . „. , ,_
artikel 31 van de Wet op de Ruimte- De burgemeester van Simpelveld
lijke Ordening maakt de burge- maa** .ter V°b

ld°e
<
mng aa" h

t
et be"

meester van Meerssen bekend, dat Paaldf m.art*e'26 van de °P de
het besluit van Gedeputeerde Sta- *«"mte_uke Ordening bekend, dat
ten van Limburg d.d 2 mei 1989, met ingang van 13 juli 1989 gedu-
nummer BQ 43717, tot gedeeltelijke ren

tde. een maand ter gemeentese-
goedkeuring van het op 22 decem- cretane' afdeling Algemene Zaken
ber 1989 vastgestelde bestemmings- V°or een ieder ter inzage ligt het
plan "Sportcentrum Humcoven" d°°r d* g|Qmeente/aad blJ zlJn be-
onherroepelijk is geworden met uit- "f1"1 dd'.29 Ju,m 9 "s*?e?o

e
o
lde

zondering van hit op de bestem- bestemmingsplan "De Molt 1989".
mingskaart rood omlijnd aangege-
ven gedeelte. Genoemd bestem- Tegen het ontwerp van dit plan zijn
mingsplan ligt met ingang van 13 bij de gemeenteraad geen bezwaren
juli 1989, iedere werkdag van 09.00 ingediend. Derhalve is niemand be-
uur tot 12.30 uur voor een ieder ter voe8d tegen dit bestemmingsplan
inzage, ten kantore van de afdeling bij Gedeputeerde Staten van Lim-
Volkshuisvesting Ruimtelijke Or- burg bezwaren in te dienen.
dening en Milieubeheer, kamer 1.10,
Beekstraat 51 te Meerssen. Simpelveld, 12 juli 1989.
Meerssen, 12 juli 1989.

De burgemeester voornoemd, De burgemeester voornoemd,
drs. C.J.J.S. Majoor. . A.J.M.G. Teheux.

I

Lepra zal ons zeker
een zorg zijn!

Een heel jaar medicijnen voor
een leprapatiënt kost maar 60
gulden.Reden genoeg voor u
om nu donateurvan de NSL te
worden.

I Giro50500 I
Bank 70.70.70-929

Nederlandse Stichting
voor Leprabestrijding

Wibautstraat 135,
1097 DN Amsterdam,

tel. 020-93897 3.

Illlllllllllillll.l»

SWDLWLHmRDEmLN^fj£]J/ J

._ SPRIHTBi WU VOOR W"jJmïïZi

W_4CH7ÏG£^
WWmÊk^^tmm m ___F"_-»__■ 1_// VJL. CC/*"* AIV il f MTCP M _■ W *-\n I ■ " ___■ 1l ' V

" ' - -'_^_^_ "** ' " ~ \ -\ I MfX

Mr __F<^fT.^^^' \m I 1 I X' _H_ rn i 7'■'■■.i.>.mi"* // I__ "_i ■r^^^^^^^^^^/?,v iaiii"i8m \l______l__^^ phiüps r^-Ww-Fifiï-iTr - / .

>_" fffl I sc^e platenspeler Elektronisch k 1

SBi ;^ja I*> 'I ■____. Dhiiinc Hraanharo mmnart ' _%._.._ x_j7T!^zLi - 5-Bands equalizer. Dubbel cas-Kjl ■ ■ —1 MPlJraagbare (ompact Phihps midi kombinatie settedeck. Continuous play 1■r-.m _fl dlsc-speler P 6800 | mrt compact dist-wisselaar I Dolbyb. tmM% kl*^_____- S__________________ii" Digitale indikatievan max. 99 iKD 585 MB Afstands- ||UQ. Kl
Philips kleurentelevisie nummers, totale tijd en verstreken Digitale radio met FM, LG en MG en bediening. W_7^B |

nXSr-SnaSr 2 ' É°otStaXfaÏÏran ' ■■—-"—Metsscm/90°TSQ'HiBr,-beeldbuis. netyoeding of draagbaar met | SjSf^fiS „«t I "MLm*9m I
On screen display. 60 Voorkeur- ■ batterijen. «***.#* high speed dubbing en continuous l ___J____iP________D 12___ift zenders. Versterker met 4W. muziek- (Leverbaar met adapter- 9QQ. I p|?y

,
programmeerbare CD-speler, _■__~ WlTt-* kl■ vermogen. Met teletekst, set en auto-adapter.) 4#77l ._D wisselaar voor 6 CD's en I r^|-.|.f U_l—^. |« sleeptimer *%*% MÊ%

,
n. geheugen voor 30 nummers en semi- ____________>__-_^__-'l

Sen
afstands- l__|A__la" automatische platenspeler. Met

bediening. l^T-Ta BKÈb^ afstandsbediening, jm^g^g^ l—fl Pil_________________________ __-_-___mfiPi B en twee luidspre- I^UUm I 1

1 /oJo^^^^\ H Philips tandem compo sound- m£ *m^Ë S^^* V
ItelwvS vl» I machine D 8478 >*^J U-fll jftJH klIliN^lSiW IU-__^J| AM/FM stereo-radiorecorder.2 xBW. _

Dhiii». mini #a«ii_m hi« kl!■__- "^-_____r_—_y
„,,.,„«„ "^_i_i____l rnuips mioi compact QIS.- ■____________-T-r_-_------i __l ", LG, MG en KG. Twee cassette- BTWffIPPnVM Vj ——^-r ——77 „- n

_
decks. Dubbele speelduur en ■iyij MLiiJ Stereokombinatie KD 185

mmmummma^emmmßßmt^ versneld overspelen. 5-Bands -*^Ê 'j^^yt^üf^uV^^^ B^Radio mt FM, LG en MG, versterker
bmiim ii«.nk.« bim»* graphic equalizer. Afneembare luid- KMlüiJ^j^^uniljL^liJH met 2x20 W. muziekvermogen en 5-
PMÜPS^gbare kleuren-

_____^_«_ ___IIÏÏn graphic equalizer, dubbel 1
televisie 14 CE 1000/108 met elk twee *^^cassettedeck met high speed dubbing
Met 37 cm/110°, donker getinte, in- luidsprekers. ___■ mW mwm en continuous play, semi- \]
line QS, Hißri-beeldbuis. AmW^tm\ automatische platenspeler en ij
20 Voorkeurzenders. — g^g% p^f s *A programmeerbare CD-speler.
Muziek- AQQ— ft^ k^^ Kompleet ■Vtf%_r%vermogen 3W. VjP mTTPII L^^W X^^^. met 2 luidspreker- 7||l|B \

IÜSSISI ÏSSWOTI FfWl boxen (2-weg). !_#_#■ 1

Philips stereo teletekst Sï-zoek-6'6"' MetJ,u^m^c
■iIUÜI j^SL #M

kleurentelevisie systeem SQQ- li" -MHtSÊteaaWk | \MM ~~WT~ .128 GR 5770/308 Dolby B «%#i_^^« lij BI Mg 138 |S |

controlled teletekst. Taalkeuze. 60 —*Mi--i---H p̂|pFi_MJ kombinatie F 885
~

1Voorkeurzenders. Met CTI, sleeptimer i i i ' l *^ — - — — 1I r^SSÏÏinfook Phiüps midi compact dis.- i1 JSSÏïJr^ SPeler CD 380 tic met CD-Speler STMISBS geregeld toerental. MD-element.
_^ teletekst en OflOO- Gemotoriseerd ladesysteem.Digitale taa^e ult:,Pigita'eradi°met Tuner FM, LG en MG. 19 Voorkeur-Li videorecorder ZU7ïf■ indikatie van max. 99 nummers en "en en 12 voorkeurzenders^ zenders. Versterker 2 x6O W (Dm).

Ook leverbaar met 63 cm'FSO'Hißn- totale tijd en verstreken tijd per Versterker met 2x40 W^en 2x5- 2 x 5-Bands graphic equalizer. 1Ik beeldbui_ Ph liïs-^ereï teletekst nummer. Programmeren van max. 20 bands graphic equalizer. Dubbel Surround sound (matrix). Dubbel
m U^rMé^m^UM^ nummers. Met shuttle cassettedeck met o.a. high speed cassettedeck.High speed dubbing. U
I 25rRS7fio IXQQ- Play en drievoudige XQQ. dubbingen continuous play. Dolby B. Dolby B. A**V 25 GR 5760 10777 zoeksnelheid. OWm Semi-automat.sche platenspeler. Afstands- XQQ-. Afstandsbediening. Met Philips pro- bediening. Vvvl

I CENtRALE VERWARMING-VR en HR-ketels-alle I =^7;"!° m*««*mm»3 \
merken AIRCONDITIONING-alle systemen. | 1499 r 7?\tZT' j

__^_a-l / I^T A_^^_P __a_>^^_P "vL-P II"’/ ' /T J/l^JlL^mW '2 Fl ]li J'Jl J']l_TT '7 _J * 7TAmT'\ I'A V Jf . 1 Am\ t kV _^It_ _1 _Z/C*l-l_L*T/ a _i 'T J| kii <L **^M I 1

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy



tuatie op dit moment vergeleken
met de onzekerheid over atomai-
re straling. Niemand weet pre-
cies of, wanneer en hoeer schade
berokkend wordt aan de gezond-
heid. In de loop van deze week
moeten de experts hierover uit-
sluitsel geven.

e 'azuurblauwe wateren van de Adriatische Zee', zoals ze
~P de toeristenfolders beschreven staan, zijn langs de Ita-aanse stranden sinds een paar dagen veranderd in een
le2e, dikke, gelige soep. Langs de hele kuit van de laars
ati Triest tot ver onder Pescara is de Italiaanse oostkust
edekt met een weke, gelei-achtige massa, die veroorzaaktordt door een bijzondere algenontwikkeling.

BRUNSSUM: IVN-(afd.Bruns-
sum) - zomeravondwandeling.
Vertrek 19.00 uur vanaf Heide-
camping.

MARGRATEN: IVN/WV-zo-
meravondwandeling. Start VVV-
kantoor om 19.00 uur. GULPEN:
Geul- en Gulpwandeling. Ver-
trek 14.00 uur. Vanaf Geo-Mer-
gellandwinkel (Looierstraat 21).

BERG EN TERBLIJT: Avond-
vierdaagse. Afstanden 5, 10 en 15
km. Start tussen 18.00 en 19.00
uur vanaf café Corten-Noben
(Rijksweg).

VALKENBURG: Poppentheater
Piet Muis met 'De taart van tante
Ciska' in openluchttheater. Be-
gin 14.00 uur.
Rondleiding openluchttheater
om 11.30 uur.
Rondleiding bierbrouwerij De
Leeuw om 10.00 uur. Kaartver-
koop WV-kantoor.
Heempark 'Sjloensheim' (molen,
kruidentuin) van 10.30-16.30 uur
geopend.

SIBBE: Bezichtiging mergel-
bouwsteen/werkplaats (Berg-
straat 31) van 10.00-17.00 uur.

MAASTRICHT: Kleine waren-
markt van 8.00-13.00 uur.
Rondleiding Spaans Gouverne-
ment (Vrijthof 18)om 14.00,15.00
en 16.00 uur. Toegang gratis.
Bezichtiging Schatkamer St.
Servaasbasiliek van 10.00-17.00
uur.
Bezichtiging Schatkamer O.L.
Vrouwebasiliek van 11.00-17.00
uur.

MECHELEN: Bezichtiging De
Commandeursmolen (Hoofd-
straat) van 9.30-17.00 uur.

WEERT: VW-stadswandeling.
Vertrek 14.00 vanaf VVV-kan-
toor.

ARCEN: Sfeermarkt vanaf 16.00
uur

VAALS: Orgelconcert op Te-
schemache-orgel (1772) in Her-
vormde Kerk (Kerkstraat). Begin
20.00 uur.

Hij hield bij deze gelegenheid een
pleidooi voor deelname aan de ver-
volgcursus EHBO-B. Veel lofwas er
voor het initiatief van de school en
de Rode Kruisafdeling.

SIMPELVELD - Burgemeester Te-
heuxvan Simpelveldreikte onlangs
na een welkomstwoord van direc-
teur Smeets aan 32 leerlingen van
basisschool 'Op jen Bies' in Bo-
choltz het.EHBO A-diploma uit.

In de Italiaanse pers wordt de si-

Geslaagd
per persoon

" Aan de Landbouw Universiteit te
Wageningen slaagdeRené Severens
uit Heerlen voor het doctoraal exa-
men biologie.

" Henri Nijsten uit Brunssum
slaagde aan het conservatorium in
Maastricht 0.1.v. Ari Schönfeld voor
het docerend musicus-examen,
hoofdvak piano.

" Christel Weissensteiner uit
Heerlen is aan de katholieke univer-
siteit van Nijmegen geslaagd voor
het doctoraal examen Arabische,
Nieuw Perzische en Turkse talen en
culturen.

" Paul Hamerlinck uit Heerlen is
aan de Rijksuniversiteit Maastricht
geslaagd voor het doctoraalexamen
economie.

" Jacq Eversen uit Hoensbroek
slaagde aan het Conservatorium te
Arnhem met cum laude voor het
examen uitvoerend musicus.

Maar het is niet de eerste keer dat
de Adriatischekust wordt geteis-
terd door de algen. Vorig jaar,
halfaugustus, deed zich voor het
eerst op een dergelijkeschaal de-
zelfde plaag voor. Ook toen was
het lange tijd warm geweest, het
was vochtig en volkomen wind-
stil.

De hele Adriatische toeristenin-
dustrie wacht nu met angst en
beven op het antwoord of deze
geelgroene slijm ook gevaarlijk
is voor de volksgezondheid. De
vrees van Giuseppe Chicchi, de
wethouder van toerisme van de
regio Emilia Romagna, is dat
deze bizarre algenontwikkeling
tenslotte een „bacteriologische
bom" blijkt te zijn. Dat zou bete-
kenen dat er een algeheel zwem-
verbod komt voor de hele Adria-
tische kust.

del f beroemde stranden langs. Zekust is deramp niet meer te.^ien. „We zitten tot over.ze oren in de algen", zo klagen
» strandtenthouders. Zelfs de

moedigen, die een duik in**? nog enthousiast konden be-
drijven a|s zachte gevoel

du'?/Je in een natte suikerspin
it_ "> verkiezen nu toch maarf Parasol.

■ algenbrij heeft voor de kust
i (j a j ondoordringbaar net gelegd,

een lim ver zee inSaat' en
45? totale oppervlakte heeft vanU vierkante kilometer. De vis-
ty-'J ligt stil, en ook andere vaar-en moeten aan wal blijven,

omdat de gelatinedrab de kiel-
waterleidingen verstopt.

het weer in europa " Het kasteel, baken van Hoensbroek

Fosfaten
Over de oorsprong van de woe-
kering weet men tot nu toe dat
het te maken heeft met de ver-
vuiling van het zeewater door
chemische afvalstoffen. Met
name de enorme toevloed van
stikstofen van fosfaten dievia de
Po in deAdriatische Zee terecht-
komen, wordt gerekend tot een
van de hoofdoorzaken van de on-
tembare ontwikkeling van deze
zogeheten diatomeeën of kieze-
lalgen. Deze winter heeft de Ita-
liaanse minister van milieuzaken
een wet uitgevaardigd waarbij
het toegestane percentage fosfa-
ten in wasmiddelen drastisch is
verlaagd.

Niet alleen werd de leerlingenin het
kader van het nieuwe leer- en vor-
mingsgebied „Bevordering van ge-
zond gedrag' theoretische kennis
bijgebracht, ook werd praktisch ge-
oefend. Driftig werden diverse ver-
banden gelegd, mond-op-mondbea-
deming toegepast, geïnstrueerd hoe
te handelen bij flauwte en bewuste-
loosheid, bij brandwonden etc. Ook
werden er tal van veiligheidsaspec-
ten in en om huis behandeld. De
praktijklessen werden verzorgd
door de dames Timmers, Strik, Ha-
mers,Kaelen en de heren Scheepers
en Coerver van het Rode Kruis. Een
dialezing over geneesmiddelen en
een excursie naar apotheek Vonc-
ken in Simpelveld stonden onder
leiding van apotheker Rozen. Ten-
slotte stond er nog een bezoek aan
de DGD te Heerlen op het geva-
rieerde lesprogramma. Het examen
werd afgenomen door kaderinstruc-
teur Crutzen en huisarts Schepers.

Maar ondertussen is de toeristen-
industrie langs de Adriatische
kust de wanhoop nabij. De slech-
te berichten over de watervervui-
ling in het algemeen en een epi-
demie van vergiftigde mosselen
die twee weken geleden de
schrik erin bracht, hebben op
veel plaatsen ertoe geleid dat 40
procent minder badgasten is ko-
men opdagen.

Raad van State
tikt college

op de vingers

De Raad van State stelt dat een der-
gelijk gebruik duidelijk in strijd is
met het bestemmingsplan voor het
betreffende gebied, waarin is vast-
gelegd dat bedrijfsmatige activitei-
ten niet zijn toegestaan. B en w van
Simpelveld waren volgens de Raad
van State dan ook niet bevoegd
hierop een uitzondering te maken.

Van onze correspondent
DEN HAAG/SIMPELVELD - De
Raad van State heeft een besluit van
het college in Simpelveld vernietigd
waarmee toestemming werd gege-
ven om een garage in het Hulsveld
als bedrijfsruimte te gebruiken.

Het kasteel is dagelijkste bezich-
tigen van tien tot vijf uur.

bant met hun kornuiten, die de
belangrijke route tussen de zui-
delijke steden en de handelscen-
tra aan de Rijn controleerden.
Dan we.er de prinsbisschoppen
van Keulen, vaak gesteund door
bondgenoten uit Gelder of Gu-
lik. Een eerste restauratie van
het zwaar in verval geraakte kas-
teel werd uitgevoerd in de jaren
dertig van deze eeuw. De tweede
en voorlopig laatste wordt bin-
nen twee jaar afgerond en heeft
dan vijfjaren geduurd. Daarbij is
met name gelet op toegankelijk-
heid voor invaliden, energiebe-
sparing en vergroting van ge-
bruiksmogelijkheden.

Het kasteel Hoensbroek heeft
eeuwenlang in de branding ver-
keerd van zowel een voortduren-
de machtsstrijd tussen geharnas-
te grootheden als het uitbundig
genieten van adellijke geneug-
ten. Inmiddels liggen er zeven
eeuwen tussen de 'stercke huy-
singhe' van toen en het thans bij-
na 'te mooi' gerestaureerde kas-
teel.
Wandelend door de vertrekken
van -wat wel eens- het grootste
kasteel tussen Maas en Rijn
wordt genoemd, valt het niet
zwaar het verleden voor de geest
te halen. Een tijdperk dat werd
gekenmerkt door wapengeklet-
ter en uitspattingen. De ene keer
waren het de hertogen van Bra-

Kasteel Hoensbroek, haast
'te mooi' gerestaureerd

In Limburgse land verscholen 'rijkdommen '
_
J!§eland: flinke perioden met zon en droog. Middagtemperaturen in
>'"Engeland plaatselijk oplopend tot 25 graden, elders middagtem-
j. faturen rond 20 graden.
k!*'* en Luxemburg: flinke perioden met zon en droog. Middag-
u"\Peraturen van 21 graden aan de kust tot 25 graden plaatselijk

j^st-Duitsland: in het noorden af en toe zon en overwegend droog,
leidden- en zuid-west-Duitsland enkele regen- of onweersbuien,

rond 25 graden, in het noorden koeler.
aikrijk: in de omgeving van de Middellandse Zee droog en over-

eind zonnig. In midden- en hoog-Frankrijk veranderlijk bewolkt
j, enkele buien, mogelijk met onweer. Middagtemperaturen langs de

rond 21 graden. Elders omstreeks 26 graden,
v^je en Portugal: aan de kusten langs de Golfvan Biskaje wolken-
den.Elders zonnig maar in het binnenland een enkele onweersbui,
j-dagtemperaturenaan de Spaanse noordkusten rond 25 graden.
t^'t-erland: overwegend bewolkt en enkele flinke buien. Middag-
rj^Peraturen in de dalen en in de laaglanden omstreeks 25 graden,
j^ stenrijk: overwegend bewolkt en enkeleflinke buien. Middagtem-
Jtj^turen in de laaglanden ongeveer 25 graden.
aVf, m noord-Italiëveranderlijk bewolkt en vooral in de middag en
(t^d een enkele bui. In midden-Italiëoverwegend zonnig, maar op
den ans °P een bui- Middagtemperatuur van 28 graden in het noor-

tot 33 graden plaatselijk in zuid-Italië.
r, e S-slavië: overwegend zonnig, maar's avonds vooral in het bin-30niand kans op een regen- of onweersui. Middagtemperaturen vanjj, graden langs de kust tot 34 graden plaatselijk landinwaarts.
ig-penland: zonnig, maar in de late middagen avond in het binnen-
(je ~ kans opeen regen- of onweersbui. Middagtemperaturen langs, busten en op de eilanden omstreeks 32 graden.

VAKANTIEPUZZEL

Zelfs zonder zwemverbod, is niet
aannemelijk dat er nog veel men-
sen warm zullen lopen voor het
idee zich te dopenin een gele ge-
latinebrij tijdens hun zuur ver-
diende vakantie. Bovendien is
het vooruitzicht dat de algen-
soep, ook al zou hij volledig on-
schuldig blijken, op korte ter-
mijn gaan rotten, zodat er ook
nog een ondragelijke stank zal
ontstaan.

Heerlen
" Vanaf 12 juli staat in het informa-
tiecentrum van het Arbeidsbureau
aan de Putgraaf 20 een beeldplaat-
computer opgesteld. Hierin is infor-
matie opgeslagen over beroepen en
de daarbij behorende opleidingen.-
Het apparaat is bedoeld als hulp-
middel bij het kiezen van een nieuw
beroep. Openingstijden: elke werk-
dag van 8.30-12.30 uur en van 13.30-
-16 uur.

" Zaterdag 29 juli kunnen belang-
stellendenmet 'De Zeeduivels' gaan
vissen op makreel op de Noordzee.
Kosten 65 gulden voor sportvissers.
Passagiers betalen 45 gulden. Ver-
dere inlichtingen: S 045-724587,
225583 of 212000.

" Het Jachthoorn- en Trompetten-
korps Edelweiss uit Heksenberg is
op zoek naar nieuwe leden. Het in-
ternationaal bekende muziekgezel-
schap vertrekt op 28 juli voor een
concertreis naar Oostenrijk. Ver-
dere inlichtingen: S 045-217424.

gedwee; 203 brandbare stof; 204 titel
(afk.); 205 melodie; 206 wisselborg-
tocht; 208 drank; 209 wild zoogdier;
211 noodsein (afk.); 213 persoonlijk
vnw.; 214 kaartenboek; 216 vis; 218
spaarzaam; 220 land in Europa; 222
snoer om papieren aan te rijgen;
223 verplaatsing v.e. schaakstuk; 224
ruiker; 226 kledingstuk; 227 teken van
de dierenriem; 229al tijdgroene heester;
230 boom; 231 taille; 233 slordig wer-
ker; 235 lawaai; 237 aanwijzend vnw.;
238 senior (afk.); 239 soort onderwijs
(afk.); 240 laagtij; 242 vaatwerk met
hengsel; 243 muzieknoot; 244 voorzet-
sel; 246 namelijk (afk.); 247 rivier in
Zwitserland; 249 reclamejicht; 251
soort vaas; 252 binnenste v.e. zaad;
254 lichaamsdeel; 256 nooit ophou-
dend; 257 plant.

v e l°nt_al: 1 sportvereniging; 11 deel

' ij' s?h'p; 21 les der ervaring; 22 fraai;
üfj Vlstuig; 25 onderscheidingsteken;
«"«il i 00rd; 27 10° gram <a,k,; 29
tviQi

la,k); 31 luitenant (afk.); 32 vaar-
-3J '*. der Eskimo's; 34 dieregeluid;
to Zwoord; 37 met name (afk.);
hij. 40 vloerkleed; 43 lekker-
sen, liturgisch hoofddeksel; 48
Hm titel' 49 Paradijs; 51 hoofd-
Ne 52 bezieldheid; 53 plezier; 55
kjrvi 'ap; 56 tijding; 57 ondeugende
%n; ,59 godendrank; 62 plant; 64
(g **«lijk dier; 65 was getekend (afk.);
tuig.'poogde toon; 68 deel v.e. vlieg-
""«nV ■ DeroeP' 71 zvvart Paard; 72

1'"k )l?eitSDew'is; 73 maangestalte
''^n "** Europeaan; 75 vogel; 77 mv-
W°!"i 78 verzekeringsbewijs; 80
»j | r"t (afk. Latijn); 81 sleepnet;
tt^ ns<*t; 83 voegwoord; 84 hoofd-

-0 Bangladesj; 86 uitheemse dak-
*%|t 9; ®* ex-wereldkampioen
Itfy ,en; 90 onzin; 92 en omstreken
ï) j*93 schrjjfgerei; 94 soort vlinder;
\ ,"9 varken; 99 blaasinstrument;
\i in 9stuk ve- monnik; 101 naar
% ?rfnin9 (afk.); 102vorm van neer-In L °* veldgewas; 107 orgaan; 109
l0oJ?' HO lang wit miskleed; 112
H, awier; 115 bevlieging; 116 bijbelse
1-J0 ' 117 pracht; 118 planteziekte;

(«f|, f^aal; 121 in loco (ter plaatse)
V' 122 dat is (afk.); 123 verheugd;
%, aste regel; 125 voorzetsel; 127
%n'aee| (afk.); 128 ondiep stil-
|ty j water; 130 persoonlijk vnw.;
V/^rtevenement (afk.); 132 zang-
-13)"' 134 deskundige; 135 vervelend;
'"fk i. 6̂steenmassa; 138paardekracht
N'ó-ri karaat ,a,k-,; 142 v°9el;
W_| len9temaat; 146muzieknoot;

,t; I*B jong schaap; 150 loof-
r -_f dieregeluid; 152 vis; 154

N, '**■«" helikopter; 156 halfedel-
> de v' 158 scheepsvloer; 159 staat
fBij,. :-s-; 161 rustbank; 162 soort
Sllét "aaldboom; 164 miniatuur-

Ven°n met tekeningen; 166 over--s«f, Q' 167 mondeling; 168
'>1 nlllk vnw.;l69schaakafkorting;
Ste« eli'k; I' 3 bloeiwijze; 174
\ lar*6"16"1' 1"34 ringvormig hand-
ro'in_> Amsterdams peil (afk.); 188iV kn-V'e' 'Po°rbaan; 190 zangstuk;
S^. °k«rtje van zacht metaal; 192Nt'di. " num"r (afk.); 195 bij

'" (ad"19-' 196 Plukje; 197 eminen-
Ua ', 198 oudste zoon van Jakob

' 20Q symbool van nikkel; 202

beer; 67 wijnsoort; 69zettekst; 70stad
in Rusland; 72 stoot; 76 uitroep; 78
kostuum; 79 al te goed persoon; 81
voertuig; 84 schermwapen; 85 zoog-
dier; 87 voorzetsel; 89 werktuigkun-
dig ingenieur (afk.); 90 gesteente; 91
bergtop in de Berner Alpen; 93 ver-
worpeling (fig.); 95 overvloedig; 96
peulvrucht; 98 ad rem; 99 vis; 103
groot in aantal; 104 tapijtachtige stof;
105 morsdoekje; 106 loods bij bouw-
werken; 108 interest; 110 paardeslee;
111 deel van Indonesië; 113 smaak-
gewaarwording; 114 briefaanhef (afk.
Latijn); 117 bijdehand; 119 vierkant
visnet; 122 bloedgever; 126 genees-
krachtige plant; 128door, met (Latijn);
129 onderricht; 132 sneeuwschaats;
133 R.-K. kerkdienst; 136 beeldraad-
sel; 138 dof geluid; 139 vuurwapen;
140 voorloper van de bel; 141 plak-
band; 143 vrouwelijk ree in het derde
jaar; 145 kansspel; 147 dichting v.e.
breiwerk; 149 muziekstuk; 151 zee-
groene edelsteen; 153 handelskorting;
155 rund; 157 verbrandingsrest; 158
god van de donder; 160 leemte; 163
hoofdstad van Nigeria; 165 bekoor-
lijk verblijf (fig.); 166 soort gebakje;
168 ondiepte in het water; 170 deel
v.e. broek; 172 barbaarse vernielzucht;
174 primitieve woning; 175 weefsel;
176 uiting van kou; 177 aanmatigende
houding; 178 tussen warm en koud;
179 voedsel; 180 niet dik; 181 stuur-
boord (afk.); 182 tak van sport; 183
waterkering; 185 dankbaar; 187 be-
roep; 189 niet bevestigd; 193 lokspijs;
194 kleurlinge; 197 bijbelse naam; 199

'hakwerktuig; 201 elektrisch geladen
atoom; 205 stijging van de waterstand;
206 geneesheer; 207 vermakelijk; 209
onaangenaam koud; 210 officiële
naam van lerland; 212 rekenkundig
vraagstuk; 215 stuk stof; 216 plomp
dier; 217 kostbaar pelswerk; 218 druk-
kend warm; 219 talent; 221 gewricht;
223 persoonlijk vnw.; 225 hand-ver-
grootglas; 226 deel v.e. schip; 228 on-
beklemtoonde vorm van mij; 231 Aus-
tralische papegaai; 232 zwak; 234 foe-
draal; 235 Italiaanse munt; 236 or-
gaan; 239 met andere woorden (afk.);
241 uitroep; 243 bloeimaand; 245
buitendijks land; 247 uitroep; 248
landbouwwerktuig; 249 tegenwoordig;
250 de onbekende (afk. Latijn); 252
boksterm (afk.); 253 ondernemings-
vorm (afk.); 254 uitroep; 255 let wel
(afk. Latijn).

Verticaal: 1 deel v.e. auto; 2 laatst-
leden (afk.); 3 gelofte; 4 toetsing; 5 ti-
tel (afk.); 6 1000 meter (afk.); 7 soort
revolver; 8 loterijbriefje; 9 bolgewas;
10 vloeistof van pikante smaak; 12
0.01 meter (afk.); 13 gewas; 14 ver-
voermiddel; 15 eerstkomende (afk.);
16 sint (afk.); 17 groei; 18 alvorens; 19

wereldorganisatie (afk.); 20 zanggroep
van kloosterzusters; 23 boterton; 24
voorwerp tot verlichting; 28 grondig;
30 niet gesloten; 32 bewaarplaats voor
vis; 33 bedehuis; 35ringvormig koraal-
eiland; 37 eetbare zwamsoort;39 water
doorlatende; 41 voltooid; 42 metaal;
43 deel v.e. ophaalbrug; 44 grondsoort;
46 toegewijde vlijt; 47 en dergelijke
(afk.); 48mannetjesbij;50 zelfkant van
linnen; 52 zekere tijdsduur; 54 keer-
kringen; 56 snijwerktuig; 58 republiek
in Z.W.-Azië; 60 halsboord v.e. trui;
61 breibenodigdheid; 63 listig persoon
(fig.); 64 Noordamerikaanse zwarte

Plossing vakantiepuzzel aanstaande vrijdag op deze pagina
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Toeristenindustrie is wanhoop nabij

'Adria' tot over
oren in de algen

bioscopen
HEERLEN

Royal: Licence to kill, dag. 15 18 en 21
uur. Rivoli: Dead bang, dag. 15.30 19.00
en 21.30 uur. Taran en de toverketel,
dag. 14 uur. Maxim: The naked gun,
dag. 14.30 16.30 19.30 en 21.30 uur. H5:
Police academy VI, dag. 14.30 16.30
19.30 en 21.30 uur. Ram man, dag. 14 17
en 20.30 uur. Tequila Sunrise, dag. 14 16
18.30 en 21 uur. Pet Sematary, dag. 16.15
19 en 21.15 uur. Twins, dag. 14 16 18.30
en 21 uur. 'n Avontuur met een staartje,
dag. 14.15 uur.

SCHAESBERG
Autokino: My stepmother is an alien, do
t/m di 22.15 uur.

WOENSDAG 12 JULI

korte toer
EHBO-diploma
voor leerlingen

'Op jen Bies'
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Brede laagprofielban- ter portier " Mid**1k
De Uno Rivièra i.e. is er in twee uitvoerin- welke auto u ook inruilt. Het is de moeite waard jen m SL-wielplaten console " Geschei" ' |

h l&
gen: een driedeursversie gebaseerd op de om nu een afspraak te maken voor een proefrit. * sPecia,e stoelen (af- neerklapbare ac

komstig uit de Uno bank " Fraaie
Uno 45 i.e. en een vijfdeursversie gebaseerd op Dan bent u nog net op tijd startklaar voor SX) " Speciale bekle- striping met Riv' e \
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Fiat Uno Rivièra i.e. Eén brok temperament.
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Spanjaard lijkt niet meer te stuiten in jacht op gele trui

Delgado bijna aan de top
TOUR DE fRflllCC

Van onze sportredactie

SUPER BAGNÈRES - Alleen
dolgedraaide Spaanse suppor-
ters lijken Pedro Delgado nog in
zijn rush naar het geel te kunnen
stuiten. De Spanjaard sloeg gis-
teren opnieuw toe in de Pyre-
neeën en staat nog maar op een

kleine drie minuten van nieuwe gele truidrager
Laurent Fignon. Maar hij moet uitkijken, dat hij
langs de wegen geen vorm van hysterie teweeg
brengt, die hem voor een derdekeer in dezeTour
zal terugwerpen.

Delgado toog tussen de eerste en de
tweede col van de dag ten aanval,
haakte in op het durversduo Charly
Mottet en Robert Millar (ritwin-
naar), en rolde als een Spaansefurie
over Aspin en Peyressourde op weg
naar de finish op Superbagnères.

in het geding komt, wordt "het an-
ders".
Voorlopig is dat 'bezet' door Fig-
non, LeMond en Delgado. Tussen
de eerste twee werd driftig heen- en
weergekaatst. Fignon: „Als LeMond
had meegereden, was Delgado nooit
zover gekomen (op zeker moment:
4.58 min, red.)". LeMond: „Maar wat
moet ik in m'n eentje? Fignon heeft
een ploeg. Die had Pascal Simon
nog bij de hand".

LeMonds ploegleider José de Cau-
wer: „Voor mij liggen de kaarten
duidelijk: LeMond is minder een
potentiële eindwinaar dan Fignon.

Nou, en Fignon heeft Delgado te
dicht bij laten komen. Dus: het laat
zich raden in de Alpen".

Hij overheerste, zo imponerend, dathet soms leek alsof hij een spel
speelde met de duizenden landge-
noten langs de kant.

" De top-drie
van gisteren.

Pedro Delgado
neemt Charly

Mottet en de
later

ritwinnaar
Robert Millar
op sleeptouw.

De dag van Delgado. Ook al werd er
achter hem een serie gevechten ge-
leverd, die tot de beste uit de Pyre-
neeën-historie behoren. Rooks &
Theunisse hadden misschien metMottet/Millar/Delgado moeten meegaan, maar ze verkozen een later
moment om aan te vallen. En hoe!
Fignon en LeMond beleefden niethun beste dag, maar ook zij hadden
een finaleduel in petto, dat in de ca-
tegorie puur spektakel moet wor-den gerangschikt.

Rooks en Theunisse hadden afge- nissen „Maar het was waar, dat ze LeMond los en finishte twaalf sesproken vanaf negenkilometer voor ons geen vrijheid gunden. Mottet, conden voor hem; de vijf die hij eihet einde ombeurten te gaan aanval- Millar en Delgado lieten Fignon en achter stond waren goedgemaaktlen. Ze schudden aan de boom van LeMond wel gaan. Achter mij Hij keek even blij als de Schot Mil-een omvangrijke groep, waarin de sprong iedere keer de gele trui, of lar, die zijn fout van vorig jaar toermeeste klassementsrenners. Theu- een helper van Fignon". hij in Guzet Neige sullig werd ver-
■keerd

schade te beperken. In de Alpen
zullen we meer weten".

De Belgische ex-vedette en huidige
collega van Zoetemelk bij Panaso-
nic, FRED DE BRUYNE, stond on-
geduldig zijn 'poulains' op te wach-
ten. „Ik heb vandaag genoten",
sprak De Bruyne toen hij nog niet
kon bevroeden dat de Panasonics
Van Poppel, Vanderaerden en Ta-
len te laat zouden arriveren. „De
manier waarop Fignon op het laat-
ste moment de trui van Le Mond af-
pakt, vind ik sport van het aller-
hoogste niveau. Delgado heeft gere-
den voor tijd en Millar heeft daarvan
mooi geprofiteerd door"de rit te win-
nen. Een logische zaak. Maar beslistis er nog niets. De Alpen worden
verschrikkelijk. Wat de eindzege be-
treft, tip ik toch Fignon. Voor de
start was hij al mijn favoriet".

'Ronde voor Fignon'
Uiteindelijkraakte het duo toch los,
waarna het initiatief op de schou-
ders van Fignon kwam te rusten.
LeMond wilde niet, of kon niet; dat
werd niet duidelijk. Fignon had wel
gewild, maar voelde tot de slotklim
'dikke benen. Toen de Tour hem
echt uit de hand dreigde te lopen, en
hij louter passiviteit bij LeMond
ontdekte, haalde hij al zijn gram bo-
ven, en dacht hij maar aan een ding:
„LeMond de gele trui afhandig ma-
ken".
Het lukte de Parijzenaar. Hij reed

voor mezelf veel interessanter dan
een vijfde stek. Pas als het podium

plan af te staan. Die is publicitair en

De winst, die Rooks en Theunisse
op Fignon/LeMond boekten, was
achteraf niet eens zo heel erg veel:
22 sec. Ze klommen er wel verder
mee in het klassement: 10e, resp 12e
nu. Theunisse: „Maar dat klasse-
ment, dat gaat me voorlopig niet
aan. Wat heb ik er aan, vierde of vijf-
de worden? Ik zoek een ritoverwin-
ning, en de bolletjestrui. Die trui
heb ik nu, en die ben ik niet van
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Oud-renners voorspellen spannende tweede Tourhelft

door~|

LUCHON
Van alle kans-
hebbers heeft
Laurent Fig-
non de beste

d_ -. .
vooruitzichten
op de eindzege

ty . Konde van Frankrijk.

"l-iS e conclusie van een
iVg-^ag na afloop van de
*U e Pyreneeënrit onder
*!>Hp ntal bekende oud-wiel-rs- De voorspellingen

«^ tien ondervraagde ken-
l^ert voorts, dat Pedro

«*?ado zijn Franse rivaal op
!ott °et volgt, Le Mond en
\] n*e* onderschat mogenen en dat de de winstkan-
tyit?ll de Nederlanders Ste-
jsSe

n°°ks en Gert-Jan Theu-
Oijj, Precies halverwege de

■^'rance minimaal zijn
,y Tenminste, zo zien
«H , ogende insiders, die allen
W ePaalde functie in kara-
K Skieden, het.%*H>W STABUNSKI, oud-wereld-Sht etl en voormalig meester-
i v°l_t'an wiJ^en Jacques Anque-
si?l'e h

a's chauffeur van de orga-
% Tour op de voet. „Formi-
h '«*"

een mo°ie etappe",
l'ktx, -tab' voorbij de eindstreep
f l(ithi-jl ritwinnaar Robert Millar
SgL ker Pedl-o Delgado voorNt|^n door journalisten en sup-V- ■> overrompeld werden. „De
%ra n°g lang niet beslist. Ik vind
tCn g' dat nog vier' vi Jf ren";\ Sen OP de eindzege hebben.
«n Wel graag willen weten of
\h en Le Mond zich vandaag
\ k '""gehouden of dat ze niet
to] Ze hebben in iederVno- voorspong genoeg op
_*8t k

n Delgado. Als je het mij
j% £eft Le Mond de beste pa-

recupereert beter dan
i A.l ser\ gaat elke dag sterker fiet-
A .Delgado wil winnen, zal hij
S n^Pen moeten toeslaan. We
V °S spannende dagen tege-

Panasonic in diep dal

" Illustratief beeld voor de malaise in de ploeg van Peter Post. Theo deRooy uit Spaubeek is ge-
vallen in de afdaling van de Col d'Aspin. De Limburger reed op karakter door en bereikte alslaatste definish voor het sluiten van de tijdcontrole. Foto: COR VOS

Van Poppel, Talen en Vanderaerden batten tijdslimiet
Vijfvoudig Tourwinnaar en raadge-
ver van de Ronde-directie, BER-
NARD HINAULT, was het niet eens
met zijn ex-ploegleider. „We moetende winnaar zoeken bij de renners
die in deze magnifieke etappe de
eerste vier plaatsen in het algemeen
klassement hebben ingenomen.
Eentje van het viertal Le Mond, Fig-
non, Mottet en Delgado wint deTour. De rest kan het vergeten. Ik
speel op Delgado. Voila", luidde het
korte commentaar van Bernard Hi-
nault.

Een mening, die ook Fignons ploeg-
leider CYRILLE GUIMARD blijkt
te hebben. De vroegere winnaarvan
het puntenklassement en drager
van de 'maillot jaune' stak zijn bin-
nenpretjes niet onder stoelen of
banken. „Laurent Fignon had van-
daag eigenlijk de Tour moeten ver-
liezen. Hij maakte een verschrikke-lijk slechte dag door. Toch pakt hij
de gele trui. Van een paradox ge-
sproken. Als Delgado de Tour hadwillen winnen, had hij het hier dus
moeten doen. Hij kon echter niet ge-noeg profiteren van Laurents off-
day. Fignon heeft hierdoor wellichtde beste kansen in handen gekre-gen. En pas op, Delgado kan ooknog een slechte dag krijgen", waar-schuwde Guimard.

" Laurent Fignon wordt na de etappe van gisteren in de geletrui gehesen. Volgens een aantal oud-renners is dat over tiendagen in Parijs ook nog het geval.

TOURDCFRRfia

Van onze sportredactie
SUPERBAGNERES - Drie Panasonics tegelijk naar
huis: het is de meest dramatische Tour ooit, voor Peter
Post. Op de klap voor Erik Breukink, maandag in de
eerste Pyreneeënetappe, volgde gisteren een nieuwe
tik; de eliminatie van Van Poppel, Talen en Vanderaer-
den. Ook Peter Pieters (TVM) is vandaag aan de terug-
reis naar Nederland begonnen.

„Ik hoop dat Pedro de Tour wint",
reageerde diens ploegleider JOSÉ
ECHE VARRI. „Hij heeft in ieder ge-
val weer kostbare tijd gewonnen",
vervolgde de vroegere knecht van
Luis Ocana. „In de Pyreneeën heeft
Pedro laten zien dat hij de Tour in
ieder geval niet verloren heeft, zoals
velen al dachten. Hij krijgt in de Al-
pen nog genoeg kansen om een
greep naar zijn tweede eindzege te
doen".

De korte bergrit
van Cauterets naar Superbagneres
is voor de niet-klimmers geworden,
wat menigeen had gevreesd. Vuur-
werk van Delgado voorin, en havik-
sogen van commissarissen achterin
het peloton. Geen handdruk aan
een auto ontsnapte aan het potlood
van de bekeurders. En kon het niet
vanaf de motor, dan deed het UCl-
jurylidhet vanuit de helikopter wel.

RAYMOND POULIDOR, de nog
steeds enorm populaire wielerkam-
pioen van weleer, fungeert in dere-
clamekaravaan als publiciteitstrek-
ker van een dieetprodukt. „De Tour
is nu in de beslissende fase terecht
gekomen", verklaarde de 'eeuwige
tweede', wiens schoonzoon Adrie
van der Poel gisteren de strijd had
gestaakt. „Fignon, Mottet, Delgado
en Le Mond gaan uitmaken wie de
Tour de France wint. De rest is
kansloos. Na de Alpen zullen we
weten wie van dit viertal de beste

Fignon is ook weer in heel goede
doen. Ik denk, dat Laurent uiteinde-
lijk met de eer gaat strijken".

Tussen het gedrum voorbij de eind-
streep dook plots de nieuweTourdi-
recteur JEAN-MARIE LEBLANC
op. De voormalige helper van Ne-
derlands eerste Ronde-winnaar Jan
Janssen was zichtbaar in zijn nopjes
met het verloop van de tweede Py-
reneeënetappe. „ledereen heeft
vandaag toch zeker genoten? We
hebben een prachtige strijd gezien.
Delgado was formidabel, Fignon
was formidabel. Mottet ook. Het-
zelfde geldt voor Rooks en Theunis-
se. De Tourdirectie is heel gelukkig
met de vertoonde strijd", aldus Le-
blanc. „Maar de Ronde is nog hele-
maal open. Delgado, Le Mond, Fig-
non, Mottet kunnen stuk voor stuk
de Tour winnen. Zelfs Rooks en

Theunisse hebben nog een kansje.
Ik weet echt niet wie gaat winnen.
Vind ik ook niet zo belangrijk. Als
deze Tour de France de kwaliteit
heeft van de tweede Pyreneeënrit
ben ik dik tevreden".

Leunend tegen een auto van de
wedstrijdleider bekeek JOOP ZOE-
TEMELK de slachting die de helse
bergrit teweeg had gebracht. „Er
kan nog heel veel gebeuren", meen-
de de oud-Tourwinnaar en huidige
PR-functionaris van Superconfex.
„De verschillen tussen de eerstevier in het klassement zijn nogklein. Fignon en Delgado hebben de
beste troeven in handen, hoewel ik
vind dat de Spanjaard meer tijd uitzijn aanval had moeten halen. Hijkomt wel een stuk dichterbij. DatdoenRooks en Theunisseook. Niet-
temin weten Le Mond en Fignon de

Theo de Rooy kwam als laatste bin-
nen de tijdslimiet over de streep.
Ondanks zijn val in de afdaling van-
uitCauterets (pijnlijke knie), had hij
de schade beperkt kunnen houden.
De limiet lag gisteren op 12% van de
winnaarstijd, exact: 31:46. Van Pop-
pel werd afgeklokt op 31:47. Precies
een tel tekort.

Ik aangereden door een commissa-
ris-auto? Ik heb er op het laatst nog
een sprint uitgegooid, maar ook dat
hielp me niet meer. Het is zwaar klo-
ten, dat ik nu naar huis moet. Twee
goeie jaren, en nu dit. Ik had toch al
de pest in, dat het niet liep zoals ik
wilde. Maar er waren nog drie, vier
kansen voor me geweest. Dit is een
afgang. Maar eigenlijk is het bela-
chelijk, dat de sprinters over zulke
cols sturen, en dan de limieten zo
scherp aantrekken. Op de Tourma-
let verlies ik al 12 tot 13 minuten".
En opnieuw viel er een scherpe
uiting van teleurstelling.
Achter Van Poppel finishten John
Talen en Eric Vanderaerden, ook
gescheiden van elkaar. Talen (dag,
rode trui) viel dodelijk vermoeid inde hekken, Vanderaerden had ook
geen meter meer verder gekund.
Toen ze elkaar zagen, werden er har-
de verwijten over een weer ge-
maakt, waarom er niet op elkaar ge-
wacht was. Het was typerend voorde geïrriteerde verstandhouding,
die binnen de Panasonic-ploeg
heerst.
Post: „Het is een compleet mislukte
Tour. Het liep al niet in de vlakke
ritten, daarna kwam Breukink
nu dit. Ik kan moeilijk mijn koffers
inpakken, maar als je in mijn hart
kijkt weet ik wel wat ik het liefst zou
doen. Ik had me heel veel van deze
Tour voorgesteld, ritzeges en klas-
sement. Maar het is uitgedraaid op
een bittere teleurstelling. En eigen-
lijk zijn we nog niet eens halverwe-
ge".

Winnen rond met Raas
Van onze sportredactie

HEERLEN - Peter Winnen rijdt volgend jaar waarschijnlijk voor de
nieuwe Buckler-formatie van Jan Raas. Winnen, op het laatste mo-
ment uit de Tourploeg van Panasonic geschrapt, en Raas hebben een
mondelinge overeenkomst bereikt. De Noordlimburger, sinds 1983 in
dienst van Peter Post, had ook aanbiedingen van TVM en Reynolds.
Hij prefereert echter een dienst verband met een specifiek Neder-
landse ploeg.

S*H Was °^e immer op publici-
Sst te.RAPHA'EL GEMINIA-
\StrI Z^n oude gabber Stablins-
VcOu st-aan. De legendarische
S'vr,i"eur' die als chauffeur vanAcf loeg present is, had ook al
LJ&n. an de strijd in de Pyre-

' *^e]' Tour wordt steeds ope-
L% Sado heeft een groot gedeel-
C^t $n achterstand goed ge-
,l% .Mottet deed hetzelfde. Fig-
k 114 e Mond verbazen elke dag.
ls*Vri°e is in elke etappe wel iets
öj' maar niets is beslist",
L 6tl

e man die ooit als 'le grand
L^]e orme populariteit genoot.

VV Sterkste renners, de echte
KVsilrcoureurs' zuhen in de Al-
\ °Ur an- Nu al voorspellen wieiVti' gaat winnen, is bijna onbe-
i7d.jWerk. Met de etappe naar
LVg üez en een klimtijdrit voor

'oS Delgado theoretisch ge-
bootste kanshebber. Maar

" BLAGNAC - De Westduitse wiel-
renster Jutta Niehaus heeft de indi-
viduele tijdrit over twee kilometer
op een volkomen vlak parcours in 2
minuten en 39 seconden in de Tour
Feminin op haar naam geschreven.
Olympisch kampioene Monique
Knol, vorig jaarnog de beste specia-
liste, en de Amerikaanse Susan
Elias deden er twee tellen langer
over.

Tourdirecteur Jean-Marie Leblanc
verwees simpel naar de voorzitter
van de jury. de Zwitser Claude Jac-
quat. Leblanc: „Als het om die ene
seconde gaat, schelden we hem die
wel kwijt. Maar Van Poppel heeft
twintig aantekeningen wegens du-
wen, zich afdrukken, zich laten
voortslepen gekregen. Dat is 20 keer En toen begon de ellende pas goed

10 seconden straftijd. Die kunnen
we niet meer handhaven".
Leblanc heeft zich voor de Tour al
vele malen uitgelatenover Van Pop-
pels 'illegale' activiteiten in de vori-
ge Tour. Steeds weer noemde hij de
naam van de sprinter als het ging
over 'koersbedrog. Het was duide-
lijk, dat er op Van Poppel heel
scherp zou worden gelet.
„Ik werd er gek van", keek de Bilt-
hovenaar op de donkerste dag uit
zijn carrière terug. „De hele dag drie
motoren om me heen, met van die
commissarissen erop. Afen toe ging
er eens eentje plassen, maar dan ke-
ken die anderen met twee ogen ex-
tra. En die helikopter... Hou op".
De ploeg-Post had de avond ervoor
afgesproken, dat er naar Superbag-
neres 'individueel' zou worden gere-
den. Post: „Wachten op elkaar had
geen zin. Dan waren we er mis-
schien nog meer kwijt geweest".
Van Poppel zat lange tijd in een
groep, die uiteindelijk op 27.30 mi-
nuten door de finish kwam. Op de
voorlaatste col, de Peyressourde
moest hij lossen.

Limburgs Dagblad sport
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ik daar mee was blijven rijden. En
hij vond het natuurlijk vreemd dat
ze die wond niet goed hadden
schoongemaakt» Ik zeg: wat wilt u
dokter, het was onderweg en 't
moest rap gebeuren".

Winter 1957. In de training met
Wout Wagtmans, gaat Wim van Est
onderuit. Hij slaat met zijn hoofd op
de stoeprand. „M'n neus zowat hele-
maal open, m'n ogen bijna dicht en
m'n hele gezicht blauw. Drie dagen
later ging ik weer koersen. Met
Wout won ik toen de ploegeriwed-
strijd in Parijs".

'*urLVan st °°k' omdat hij na zijn
dr»p, baarlijk overleefde val van
gu *?' -in de wielergeschiedenis op-

a^s '^et "orakel van
iraj. Ue'- de zin sprak: „Heeft er
benand m'n fietspomp gezien? Ik
toj fietspomp kwijt". In relatie
Us,een monument, is deze van Van
Ha kerker dan die van Knetemann
ötyZlJn ongeluk in de wedstrijd
Vji?£s door België. Toen Kneet

werd uit een operatie die
va a zeven uur duurde, wilde hij
d 0 z'jn op vijf plaatsen ernstig
„lj r§esneden rechterhand weten:
tav. 'k daar straks piano mee spe-
JV e medici dachten van wel.
If^ s dan hartstikke mooi", zei
"w lfmann' „want toen ik hier bin-

kWam kon ik het niet".

Tour de France 1954. In de rit naar
Charleroi klapt Wim van Est tegen
de grond. „Acht hechtingen. En een
bloed... Alsof ze m'n nek hadden af-
gesneden. Maar ik haalde Charleroi.
M'n vader zei altijd: jongen, als ge
niet kunt afzien in het leven, ben-de
nergens".

De openingskoers Omloop Het
Volk 1951. In de finale glijdt Wim
van Est uit over keien en tramrails.
Zijn rechter sleutelbeen doet zeer
en dat zou acht maanden duren.
„Toen brak ik m'n andere sleutel-
been bij een val in Zeeuwsch-Vlaan-
deren. De specialist in het zieken-
huis van Terneuzen kwam erachter
dat het die eerste keer ook een
breuk was geweest. Daar had ik alle
klassiekers en de ronde van Italië
meegereden. Ik dacht al: het blijft
maar pijn doen...".

1.Kelly 76; 2. Indurain 66; 3. Theunisse
55; 4. Da Silva 47; 5. Lilholt 47.

Dagploegenklassement: PDM 13.16.47;
2. Z-Peugeot 13.17.33; 3. Reynolds-Ba-
nesto 13.19.1; 4. RMO-Mavic-Liberia
13.21.16; 5. BH 13.23.25; 6. Toshiba
13.31.41; 7. Super U 13.32.29; 8. Chateau
d'Ax 13.34.32; 9. Café de Colombia
13.35.30; 10. Helvetia-La Suisse 13.38.46;
18. Superconfex 14.4.23; 20. TVM
14.13.26; 21. Panasonic 14.20.51.
Algemeen ploegenklassement: 1. PDM
138.49.11; 2. Reynolds 138.57.51; 3. BH ,
138.58.27; 4. Super U 138.58.41; 5. RMO- I
Mavic 139.1.50; 6. Z-Peugeot 139.3.7; 7. |
Toshiba 139.16.29; 8. Helvetia 139.20.15; i
9. Hitachi _39.36.13; 10. Patemina
138.37.43; 18. Superconfex 140.18.7; 19. 'TVM 140.23.13; 21. Panasonic 140.34.37-'

1. Lilholt 40; 2. Kelly 36; 3. Indurain 15;
4. Da Silva 14; 5. Peller 12.

ploegenklassement

hij bang was dat andere plukkers
eerder bij het kantje zouden zijn dan
hij. Maar ik zat met die emmers te
hobbelen...; bloedbaren soms, zó
groot... Niet te geloven. En als ik be-
gon te janken douwde-ie me bij de
boer met m'n kop in het zand. Dan
word je wel hard. Dan leer je wel
met pijn om te gaan".

Waar haalde Wim van Est de kracht

En als het niet in een wielerwed-
strijd gebeurde, dan wel ergens an-
ders: Winter 1963. Wim van Est kan
de verleiding niet weerstaan om
met enkele familieleden te gaan
schaatsen. „Stom natuurlijk". Bij
een val op het ijs, breekt zijn rech-
terpols. „De dokter heeft drie man
van straat gehaald om me tijdens de
behandeling vast te houden. M'n
hand op tafel, hij met znknie dr op,
krak en het zat. In het gips heb ik
een week later de Zesdaagse van
Antwerpen gereden".

en de moed vandaan om zó door te
douwen? Van de kracht zegt hij:
„Bruine bonen met spek en goed
belegde boterhammen". Nooit do-
ping? Nooit eens een pilletjevoor de
pep? „Nee. Dat wil zeggen: nooit be-
wust.Als een soigneur me extra wil-
de prepareren en dat spul aanbood,
weigerde ik altijd. Maar eh... Er zal
heus wel eens wat gebeurd zijn zon-
der dat ik het wist. Dat denk ik wel
ja... Wout Wagtmans en ik hebben
eens een finale van de Zesdaagse in
Parijs gereden dat de stukken eraf
vlogen. Nou gingen we altijd nogal
hard, maar toen... Achteraf vermoed
ik dat er iets in de appelmoes is ge-
stopt. We hadden de appelmoes nog
niet op, of we reden de splinters uit
de vloer! We vlogen. Wout bleef de
hele avond om appelmoes roepen.
En ik, ik zweette abnormaal. Dan ga

je toch denken...".

Wim van Est over de moed in zijn
korte, gedrongen, lijf: „Dat pompte
m'n vader erin. Hij had voor 16 kin-
deren te zorgen. Dat was hard wer-
ken, bij de grote boeren. En wij
moesten mee, zo klein als we waren.
Ik zat met m'n vijfde al op het land;
aardappelen rooien, erwten pluk-
ken. Bij die erwten ging het erom
datje het kantje had; daar stonden
de grootste en de dikste erwten. Die
brachten het meest op. Dan ging ik
mee, voor op de transportfiets van
m'n vader, met de emmers tussen
m'n benen. Dat schokte en dat
bonkte verschrikkelijk over die
boerenpaden; allemaal ongelijkkar-
respoor door de putten van de paar-
dehoeven. Daar spurtte m'n vader
op volle snelheid overheen omdat

" De meest spectaculaire val met goede afloop in de Tour de France. Wim van Est, als eerste Ne-
derlandse gele trui-drager, in de diepte van Aubisque.

Emmer in gezichl
En als het zijn eigen schuld niet
was, dan wel van een ander: Ronde
van Italië 1954. Finale van de etappe
naar Como. Wim van Est sleurt aan
de kop van het rennersveld. „Het
was zon snikhete dag waarop toe-
schouwers met water kletsen. Gooit
er een zn emmer mee... Pal in m'n
gezicht. Op m'n hotelkamer kijk ik
in de spiegel en ik ken mezelf niet.
Drie dagen barstende hoofdpijn en
zeurende wonden".

■rïirn
Ve . V£»n Est ten slotte ook, uit over-
stijgen van nostalgie. Omdat hij

s VUit de oertiJd van banden om
k ..houders en zelf repareren bij
oJden0 Jden- De tijd ook van palmbla-
gr<n *? in de nek als beschutting te-
liat zon- En niks aërodynamisch
rr,. eriaal van een kilo of vijf, zes,
ltj[*r een fiets yan tegen fje negen
a%' tnet vier pionnen (in plaats van
«rW negen) en korte cranks. Eén

wordt doorlopend geëxpo-
Hetf' le waarmee Wim van Est in
ktyjrav ijn viel. Hij staat als een reli-
\v. ln etalages van Brabantse rij-
IV"ar»delaren, thans ergens te
Sf.jj e'de woonplaats van Jan Jans-
en' Precies zoals-ie uit de diepte
s'Uu Aubisque werd hetr nog verwrongen.
Wei,

*0 K*am het nou dat Wim van Est
""Ui ak viel? HiJ iezl het uit in net
Orj|.e^ van de streek, en zo komt het
g^ "et best tot zn recht. „Ik zaag
aj^vaor. Ik kletste altijd deur, ok
'H w

S *nog z0 nat mdc DOcnten. Ik
Hg^'id-west, dus as ik moest rem-
i g'nB 't altijd te hard. En as gete
u|0, °ïoet remmen, slao-de op oe
Xey 11- Makkelijk zat". Wat het
ili^^an van Wim van Est een extra
tij e nsie gaf, was zijn gewoonte om
\nn kettingbotsing die zich voor

fer!eüs afsPeelde, het gevaar pro-
b^J1 te ontwijken door zich in de
"'irn te aten vallen. En zo kwam

i °Vef ?e' oij voortduring gehavend
de eindstreep.

MlW?: Tour de France 1953. Bij een
\f j reept een flink stuk van
\* echterarm open. „Ik maak die
V e"dokter duidelijk dat-ie dat
W Meteen, langs de weg, moet

' neD weken verrekt van

I^rJn' Aan m'n stuur snokken ging
"-'et. M'n huisarts heeft de boel

V °Pen gesneden en er een
Vn uitgehaald zo groot als een. ac boon. Hij keek ervan op dat

Wim van Est onderwierp zich tot zn
41e aan de kwellingen van de wie-
lersport, in zijn tijd beduidend min-
der begeleid dan nu. Hij was de me-
de-inspirator van de karakteriseren-
de zin uit depen van de beroemdste
aller wielerjournalisten, Karel van
Wijnendaele: „Wielrenners, zij zijn
de slaven van de weg". Als het daar-
over gaat, zegt Wim van Est: „Och,
Onze Lieve Heer hee veul meer ge-
leeje".

radio en tv

MAASTRICHT - MVV heeft een
vrij gemakkelijke 9-0 overwinning
behaald op deamateur derdeklasser
RKHSV. De Maastrichtse profs, die
de gehele wedstrijd op de speelhelft
van de amateurs te vinden waren,
lieten echter diverse goede sco-
ringsmogelijkheden onbenut. Pas
in de tweede helft (rust 2-0) nam
MVV afstand van de amateurs.

MVV laat veel
kansen liggen

RKHSV-MVV 0-9(0-2) - 16.Vincent 0-1; 45.
Van Meer (eigen doel) 0-2; 52. Van Berge-
Henegouwen 0-3; 56. Delahaye 0-4; 64. De-
lahaye 0-5; 67. Vincent 0-6; 72. Meijers 0-7;
75. Van Berge-Henegouwen 0-8; 78. Ver-
beek 0-9. Scheidsrechter: Houben. Toe-
schouwers: 700.

wielercijfers

Televisie: Nederland 3. 15.00-16.45: ■
rechtstreeks verslag etappe Luchon-'
Blagnac. 19.18-19.56: samenvatting. \
BRT 2. 15.00-16.30: rechtstreeks verslag. .
BRT 1, 22.25-22.50: samenvatting.
Radio: Radio 1. 14.06-17.00: Radio Tour \de France.

MVV: De Haan, Quaden, Arts (67. Rou-
mans), Linders, Van Berge Henegouwen,
Verbeek, Delahaye (67. Benneker), Vincent,
Driessen, Meijer, Francois.

1. Fignon (Système U) 46.11.49; 2. Le-
mond (ADR) 0.07; 3. Mottet(RMO) 0.57;
4. Delgado (Reynolds) 2.53; 5. Hampsten
(7-Eleven) 5.18; 6. Lejaretta (Paternia)
5.51; 7. Bugno (Chateau d'Ax) 6.03; 8.
Millar (Z-Peugeot) 6.42; 9. Alcala (PDM)
6.46; 10. Rooks (PDM) 6.59; 11. Kelly
(PDM) 7.03; 12. Theunisse (PDM) 7.06;
13. P. Simon (Système U) 7.07; 14. Indu-

rain (Reynolds) 7.48; 15. Caritoux (RMO)
9.58; 16. J. Simon (Z-Peugeot) 10.36; 17.
Muller (PDM) 11.27; 18. Pino (8.H.)
11.33; 19. Echave (8.H.) 11.34; 20. Cri-
quielion (Hitachi) 11.41; 21. M. Madiot
(Toshiba) 11.44 22. Parra (Kelme) 12.02;
23. Zimmermann (Carrera) 12.35; 24.
Fuerte (8.H.) 12.48; 25. Cubino (8.H.)
14.19; 26. Cornillet (Z-Peugeot) 15.29; 27.
Philipot (Toshiba) 15.47; 28. Camargo
(Café de Colombia) 16.48; 29. Bauer
(Helvetia) 17.12; 30. Rüttimann (Helve-
tia) 17.27; 31. Herrera (Café de Colom-
bia) 19.20; 32. Gölz (Superconfex) 21.00;
33. Murguialday (8.H.) 21.03; 34. Breu
(DOMEX) 22.56; 35. Rue (Système U)
23.53; 36. Sanders (RMO) 24.14; 37. Ri-
chard (Helvetia) 24.27; 38. Volpi (Cha-
teau d'Ax) 24.28; 39. Rondon (Reynolds)
25.45; 40. Palacio (Reynolds) 26.39; 41.
Rodriguez-Magro (Reynolds) 27.19; 42.
Wechselberger (Paternia) 27.32; 43. Da
Silva (Carrera) 27.58; 44. Anderson
(TVM) 28.35; 45. Roosen (Histor) 30.13;
46. Yates (7-Eleven) 30.29; 47. Jacobs
(Hitachi) 31.06; 48. Gayant (Toshiba)
31.10; 49.J Biondi (Fagor) 31.14; 50. Gar-
de (Système U) 32.23; 51. Earley (PDM)
32.58; 52. Y. Madiot (Toshiba) 33.57; 53.
Pineau (RMO) 34.01; 54. Ducrot (DO-
MEX) 34.09; 55. Dhaenens (PDM) 34.18;
56. Arnaud (Reynolds) 34.44; 57. Louviot
(Z-Peugeot) 35.23; 58. Breukink (Pana-
sonic) 35.32; 59. Nulens (Panasonic)
36.00; 60. Vichot (Helvetia) 36.16; 61. Be-
zault (Toshiba) 36.16; 62. Mugica (Pater-
nia) 36.24; 63. Stevenhaagen (Helvetia)
36.40; 64. Van Aert (Hitachi) 37.01; 65.
Ackermann (DOMEX) 37.20; 66. Kiefel
(7-Eleven) 38.03; 67. Skibby (TVM)
38.25; 68. Wilson (Helvetia) 38.38; 69. De
Wolf (Hitachi) 38.52; 70. Poisson (Toshi-
ba) 39.13; 71. Kvalsvoll (Z-Peugeot)
39.14; 72. Chiapucci (Carrera) 39.26; 73.
Sergeant (Hitachi) 39.39; 74. Boyer (Z-
Peugeot) 40.51; 75. Luguin (Reynolds)
40.51; 76. Colotti (RMO) 40.54; 77. Goros-
pe (Reynolds) 41.55; 78. Richard (Café
de Colombia) 42.27; 79. Robeet (DO-
MEX)42.36; 80. Cenn (Carrera) 42.40; 81.
Chabet (Fagor) 42.53; 82. Marie (Systè-
me U) 42.57; 83. Kappes (Toshiba) 43.00;
84. Pensee (Z-Peugeot) 43.26; 85. Forest
(Fagor) 43.40; 86. Peeters (Paternia)
44.20; 87. Haex (Hitachi) 45.06; 88. Van-
denbrande (TVM) 45.09; 89. Leclercq
(Helvetia) 45.11; 90. Martens (ADR)
45.26; 91. Zadrobilek (7-Eleven) 46.01;
92. Pierce (7-Eleven) 46.33; 93. Carlsen
(Fagor) 46.40; 94. Solleveld (Supercon-
fex) 46.41; 95. Cadena (Café de Colom-
bia) 47.35; 96. Passera (Chateau d'Ax)
47.53; 97. Tolhoek (Superconfex) 47.54;
98. Lavainne (Système U) 48.37; 99. Van
Hooydonck (Superconfex) 48.43; 100.
Leleu (Toshiba) 48.46; 101. Cabrera (Ca-
fé de Colombia) 48.46; 102. Mauri (Rey-
nolds) 49.02; 103.Riis (Système U) 49.50;
104. Barteau (Système U) 50.15; 105.

Kuum (ADR) 50.23: 106. Vermote (RMO)
50.37; 107. Maassen (Superconfex) 51.23;
108. Museeuw (ADR) 51.46; 109. Lemar-
chand (Z-Peugeot) 51.55; 110. Lavenu
(Fagor) 51.56; 111. Dahlberg (7-Eleven)
52.16; 112. Schepers (Fagor) 52.21: 113.
Le Clerc (Paternia) 52.30; 114. Pedersen
(RMO) 52.45; 115. Hodge (Paternia)
53.06; 116.Roux (Toshiba) 53.11; 117. Pa-
vlic (Carrera) 54.04; 118. Van Slycke
(Histor) 54.22; 119. Van Holen (ADR)
54.25; 120. Vona (Chateaux d'Ax) 54.33;
121. Sorensen (Histor) 54.53; 122. Pee-
ters (Histor) 55.56; 123. Casado (Z-Peu-
geot) 55.58; 124. Frison (Histor) 56.16;
125.Manders (Helvetia) 56.16; 126. Hoste
(ADR) 56.28; 127. Pelier (8.H.) 56.29; 128.
De Wilde (Histor) 57.04; 129. Nijdam

HOUTEM
Profkoers over 155 kilometer: 1. Yves
van Steenwinkel 3.27 uur; 2. Cor Daams;
3. Ludo Gisberts; 10. Ad Wijnands.

Van onze verslaggever
- Mocht de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie

ii?Ü een monument willen optrekken voor het onverzettelijke
de coureur, dan moet de beeldhouwer naar Wim van Est. En

pde sokkel zal hij beitelen: Wim van Est, ook wel: 'Den IJze-
etl'. 'De Locomotief. St.Willebrord 25-3-1923. Beroepswiel-enner 1949-1964. Eerste Nederlander in de gele trui van deour de France (1951). Eerste Nederlander in de roze trui van

(iQ? iro d'ltalia (1953). Winnaar van de Ronde van Vlaanderena53). Veelvoudig wereldkampioen vallen en opstaan. Groot-
t-e Prestatie: val in het ravijn van de Aubisque (16-7-1951). Zes-,.g meter viel hij diep. Zijn hart stond stil, maar zijn Pontiac
'ep.

TOP-Baronie
SV Meerssen-Sittard
Wilhelmina'oB-TSC
Longa-Vlissingen

Baronie-EHC
Limburgia-Longa
TOP-Halsteren
SV Meerssen-Venray
Wilhelmina'oB-Vhssingen
TSC-Geldrop

Limburgia-Wilhelmina'oB
TOP-SV Meerssen
Longa-DESK

TSC-Limburgia

29 oktober
Geldrop-EHC
Vlissingen-Baronie
Venray-Sittard
Halsteren-TSC1oktober

Sittard-TOP
Baronie-Limburgia
EHC-Halsteren
DESK-Venray
Geldrop-Vlissingen
Wilhelm ina'oB-Longa
TSC-SV Meerssen

3 december
Baronie-Longa
EHC-Sittard
DESK-TSC
Geldrop-WilhelminaoB
Vlissingen-SV Meerssen
Venray-TOP
Halsteren-Limburgia

5 november
Sittard-Vlissingen
Baronie-Geldrop
EHC-DESK
TOP-Longa
SV Meerssen-Limburgia
Wilhelmina'oB-Halsteren
TSC-Venray

22 oktober
Sittard-Halsteren
Baronie-Venray
EHC-Vlissingen
DESK-Geldrop
SV Meerssen-Longa
Wilhelmina'oB-TOP 26 november

Sittard-DESK

10 december
Sittard-Baronie
Li mburgia-Venray
TOP-Vlissingen
SV Meerssen-Geldrop
Wilhelmina'oB-DESK
TSC-EHC
Longa-Halsteren

Inhaalrondes op 7/8 oktober;
11 12 november. 9 10 decerrv.
ber en 23 24 december. Her-
vatting competitie: 27 28 j^-^
nuari 1990met inhaalronde. J

3 september
Sittard-Longa
Baronie-TSC
EHC-Wilhelmina'oB
DESK-SV Meerssen
Geldrop-TOP
Vlissingen-Limburgia
Venray-Halsteren

10 september
Limburgia-Geldrop
Halsteren-Vlissingen
TOP-DESK
SV Meerssen-EHC
Wilhelmina'oB-Baronie
TSC-Sittard
Longa-Venray

15 oktober
Vlissingen-DESK
Venray-EHC
Halsteren-Baronie
Limburgia-Sittard
TOP-TSC
SV Meerssen-Wilhelmina'oB
Longa-Geldrop

19 november
DESK-Baronie
Geldrop-Sittard
Vlissingen-TSC
Venray-Wilhelmina'oB
Halsteren-SV Meerssen
Limburgia-TOP
Longa-EHC

17 september

Sittard-Wilhelmina'oB
Baronie-SV Meerssen
EHC-TOP
DESK-Limburgia
Geldrop-Halsteren
Vlissingen-Venray
TSC-Longa

24 september
Venray-Geldrop
Halsteren-DESK
Limburgia-EHC

TOURTELLER

Na de twee zware bergritten in de PyreJ
neeën volgt er vandaag een relatief gej
makkelijke etappe over 154.5kilomete»
van Luchon naar Blagnac. Behalve eelt
col van derde categorie (Ares) na 23.5ki;
lometer en een helling van de vierde ca-
tegorie (Buret) na 33,5 kilometer, voert .
de rit door vlak terrein. Wel is er een
drietal tussensprints in het parcours op-
genomen. De finish wordt rond half vijf
verwacht.

vandaag

combinatie

Tony Bokhorst
moeizaamnaar

derde ronde
6r i^-t - De eerste geplaatste spe-
ri c£ de 81-afdeling van het Ray
'ouers-toernooi in Weert, Tony
Ne l uit Bergen, heeft de derde
Vu Van het enkelspel slechts
Na m bereikt. Tegen de Tilbur-'rir* r Thorn van de Wiel had hij
Sv s (7~6; 4_6; 6_2) nodiS om des 'nning te pakken.
<% -'ekerÜ de derde ronde staat Mark
St tans uit Goirle- Hij schakeldeS; Or°en Bok uit Vught uit met
*it \j, *■ Tegen Pascal Hooymayers

,pStl*aten was hij nog sneller
£ br 0; 6_3)- De Middenlimburg-
&ir tussen Maurice

s " s uit Linne en Hans van
Ss Herten werd door Beurs-
[(i met 6-3; 6-1 gewonnen.

j'tty °2-klasse heeft Jacq Coppen
\^n de kwartfinale bereikt. Hijr; e!? Frank Braat uit Geleen met
L^rp _ 6~2- Braat had eerder een
N. e Weertenaar, Gejo Bogie met
Sgl"8: 6-2 uitgeschakeld. Jean
yU\ <& uit Landgraaf moest zijn

l^gen Michiel de Fijter bij de
\Ud 6; 6-4; 4-2 wegens eeny acrblessure opgeven.

|_>« (£? Bl: Pascal Hos (Susteren)-Oscar
QVlv ,_,n) 6-3; 6"1- R°eer van Biljouw
V d)"Jos Koopal (Tegelen) 6-2; 4-6;(*?f|t tof. 1 van der Heijden (Eindhoven)-
Hll Marr Weert) 0-6; 6-3; 6-1. Uitslagen
Hlfy-r ljs (Weert)-Pascal Hooymayers
Vt'ck k-n> 6~2; 6"1- Gery Verkoelen (Meij-
V<-1p nnis (Maastricht) 7-5; 7-6. Ellen
V 1!) o1eester (Maasbree)-Tascha Brakel''e cjus; 6-4. Chantal Leenen (Melick)-
lw ""'stine Franken (Weert) 6-2; 7-6.
S **-£_VV^,'11 de eerste ronde van dekwalifi-
S° sattelitetoernooi in VelP heeft
Vt^bp uit Venlo een nederlaag gele-
lrk^. =hLamothe uit Haïti versloeg hemJt, ' *~6; 6-2.

j/*1heeft *n net Juliana B-toernooi in

Kr! Pieter Klinkers uit Nieuwstadt
S rSpï? ror"^e gewonnen. Hij versloeg

"-nilder uit Volendam met 6-3; 3-6;

Kiekjes maken bij MVV
" Bij MVV waren gisteren de vaderlandse voetbalfoto-
grafen te gast voor de traditionale elftalkiekjes. De Maas-
trichtenaren gingen daarmee Roda JC vooraf, dat van-
daag aan de beurt is. Nieuw in de groep zijn behalve trai-
ner Sef Vergoossen (middelste rij vierde van links) doel-
man Theo van de Boogaard (zittend derde van links) en
Edwin van Berge Henegouwen (bovenste rij derde van
rechts). De van PSV geleende Roberto Lanckóhr was nog
niet van de partij. Hij is momenteel met het militair team
in Italië Foto: WIDDERSHOVEN

" ST ODILIËNBERG -Fortuna Sittard speeltvanavond om 19.00 uur een
oefenduel tegen het Nederlands politieteam, geformeerd uit spelers die
uitkomen in de hoofdklasse C. De wedstrijd wordt gespeeld op het sport-
park van VV Odiliënbere.

Budé toch
van de partij

BRUNSSUM - Eddy Budé mag van
29 juli tot en met 5 augustus toch
meedoen aan het internationale
damtoernooivan Brunssum. Het or-
ganisatiecomité had eerder besloten
om de inschrijving van de Bruns-
sumse dammer wegens negatieve
uitlatingen in de pers te weigeren.

lotto
DEN HAAG - In de uitslag van lotto 27 van
maandag 10 juli is een fout geslopen. De
winnaars van de derde prijs ontvangen een
bedrag van ’ 2267,50, en niet f 1267,50.

etappe-uitslag
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Wim van Est: 'Onze Lieve Heer heeft veel meer geleden'

Bloed, moed en glorie

uitvallers

Tiende etappe van Cauterets naar Su-
perbagnères, 136 kilometer: 1. Millar
4.22.19; 2. Delgado z.t.; 3. Mottet op 0.19;
4. Rooks 3.04; 5. Theunisse z.t.; 6. Lejar-
reta 3.14; 7. Fignon 3.26; 8. Hampsten
3.35; 9. Lemond 3.38; 10. Alcala 3.42; 11.
Caritoux 3.45; 12. Bugno 4.10; 13. Pino
4.24; 14. Fabio Parra 4.50; 15. Jerome Si-
mon 4.54; 16. Zimmermann 4.58; 17. Ca-
margo 5.17; 18. Kelly 5.42; 19. Indurain
z.t.; 20. Fuerte; 21. Cornillet z.t.; 22. Ri-
chard 6.12; 23. Criquielion 6.15; 24.Phili-
pot 6.22; 25. Palacio z.t.; 26. Echave z.t.;
27. Simon P. 6.42; 28. Volpi 6.54; 29Lou-
viot 7.07; 30. Rondon 7.17. 55. Steeven-
hagen 15.35; 60. Van Aert 16.31; 65. Du-
crot 17.55; 89. Beuker 24.20; 101. Van Or-
souw 24.24; 106.Tolhoek z.t.; 112. Solle-
veld z.t.; 115. Maassen 24.42; 118. Breu-
kink 26.03; 126. Lammerts 26.45; 130.
Poels 27.15; 136. Kleinsman 27.44; 140.
Manders 27.54; 142. Hermans z.t.; 143.
Lubberding 28.04; 151. Van Vliet 28.29;
154. Jacobs 28.44; 155. Schurer 29.17;
158. Draaijer 29.26; 159. Nijdam 29.32;
161.Hanegraaf 29.40; 168. Nijboer 30.40;
170. De Rooij 31.05; 171. Van Poppel
31.47; 174. Talen 33.18; 178. Pieters
39.49; 179en laatste Scirea z.t.

puntenklassement

(Superconfex) 57.05; 130. Wegmüller
(DOMEX) 57.10; 131. Lilholt (Histor)
57.10; 132. Hanegraaf (TVM) 57.22; 133.
Rossignoli (Fagor) 57.24; 134.Roncancio
(Kelme) 57.29; 135. Planckaert (ADR)
57.41; 136. Van Orsouw (PDM) 28.25;
137. Jakobs (Superconfex) 58.28) 138.
Lammertz (ADR) 59.39; 139. Antequera
(8.H.) 59.44; 140. Kleinsman (TVM)
1.01.10; 141. Fidanza (Chateau d'Ax)
1.01.21; 142. Lippens (Hitachi) 1.02.41;
143.Schurer (TVM) 1.02.45; 144.Draaijer
(PDM) 1.03.03; 145. Dernies (DOMEX)
1.03.24; 146. Goessens (DOMEX) 1.03.27;
147. De Vos (Hitachi) 1.03.55; 148.

Knickman (7-Eleven) 1.04.06; 149. Worre
(Café de Colombia) 1.04.22; 150. Poels
(Superconfex) 1.04.32; 151. Jourdan
(RMO) 1.04.37; 152. Beuker (Paternia)
1.05.11; 153. Magnago (Carrera) 1.05.45;
154. Siemons (TVM) 1.06.13; 155. Van
Vliet (Panasonic) 1.06.43; 156. Wampers
(Panasonic) 1.07.46; 157. Lubberding
(Panasonic) 1.08.12; 158. Jusdado (8.H.)
1.08.49; 159. Tebaldi (Chateau d'Ax)
1.09.18; 160. Maechler (Carrera) 1.09.29;
161. De Rooy (Panasonic) 1.10.25; 162.
Perini (Carrera) 1.11.07; 163. Hermans
(Paternia) 1.13.58; 164. Gianetti (Helve-
tia) 1.14.37: 165. Kimmage (Fagor)
1.15.38; 166. Bomans (DOMEX) 1.16.27;
167. Nijboer (Paternia) 1.16.47; 168. Ba-
dolato (Chteau d'Ax) 1.17.10; 169. Vanot-
ti (Chateau d'Ax) 1.18.07; 170. en laatste
Veggerby (7-Eleven) 1.19.31.

bergklassement

1. Kelly 145; 2. De Wilde 114; 3. Lilhölt
107; 4. Anderson 76; 5. Da Silva 74; 6.
Rooks 73; 7. Fidanza 72; 8. Dhaenens 69;
9. Skibby 63; 10. Theunisse 63.

algemeen klassement

Uit koers genomen vanwege overschrij-
ding tijdslimiet: Van Poppel (Panaso-
nic). Vilamajo (Kelme), Patry (Histor),
Talen (Panasonic), Lieckens (Hitachi),
Vanderaerden (Panasonic). Martinez-O-
liver (Kelme), Pieters (TVM), Scirea (Ca-
fé de Colombia). Opgegeven: Gaston
(Kelme), Bontempi (Carrera), Van Voo-
ren (ADR), Imboden (Système U), Van
der Poel (Domex). Uit koers genomen
wegens herhaaldelijk geduwd worden:
Hoste (ADR), Kuum (ADR), Veggerby
(Seven Eleven). Niet gestart: Stephen
Roche (Fagor).

tussensprints

1. Theunisse 147; 2. Millar 135; 2. Delga-
do 116; 4. Mottet 107; 5. Indurain 106; 6.
Rooks 92; 7. Herrera 83; 8. Lemond 73; 9.
Caritoux 52; 10. Fuerte 41.

programma hoofdklasse c
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Gunst, prijzen. Punterw. 7 M'tricht. Reew' l39 Landgraaf*3l9474 312558' DakdekkerSÖedr. J. Veldhuizen Al meer dan 50 jr. herkenbare kwaliteit. . ,"■' „ . m. Gespee. internat erkend verh<
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Nieuwbouw * verbouwingen * renova- Kwaliteitdak Tel 424050 KeUKentaDneK brOUnS Mdjnen 23336 M tricht, Statoonsstr 43, 043- Internationaal verhuis-en transport*
tic * hardh. kozijnen _ daken * enz. AutOrijSCtlOOl ESSerS J""Tul na-ndaken platte- en Wi' ma.en UW keuke

t" " QeM fT no?",.*. "'h^pTÏ Mlthra-Heroal b.V. "|"ZZ< en pr%2*
Rozestr 29 Heerlen 045-216969 "«"««■j»» voor aluw pannenaaKen, piane- en op maa en eigen ontw. Ook voor reno- Toyota. Ook industnemach. Rep. alle uotWprtrnilW Hp„rirpc v_w_i .>_> m ah"-_.c3 .k u__r i_n n_.79..7Hozestr. a, Heerlen, ü4b _ib9b9. B k r hool Wl Esse s Tevens leiendaken lood- en zin w., isolatie en va
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motor- en vrachtw.opleiding. Mentenlaan dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopg. ndc 4c<:fioo „„ ycnooo ken ot onderdelen, kunststof schroten
6 Landgraaf 045-312736 ■ mo 4ddd__, u.y.y. /_u_ö-. service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ
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t"i . i , " i/cun i/_n._ nP Toi n_c/imccn Veldman naai- en breimachineh. Kerkrade. 045-413049. _____________TiïWr?nTHM

Antiekhandel Simons —.mJ,W!H,N:IJ,I;H« Zuiddak b.v. Landgraaf KEHO Keukens. Tel. 045-410669 Heerlen Nobelstr 6 045.716100. Büafim^^
rrnto _T„" in c,-n« _ , . Ujtv bit dakwerk shing|es en dakter. Kaalheiderst.weg 130 Kerkrade-W. De Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, 045- _ , ...."üb_ï.tDo koS AutOSCh.herStelbedrijfJo Koenen rassen. Verk. dakrollen. isol. en dakte- zaak die alles in de hand heeft. Maat- 213538. Geleen, Raadhuisstr. 14, Danny S Videotheek
Nuth o kerk 041-24343? Verlengde Klinkertstraat 22, Hoens- 9el^ "ndus terr Strijthagen, Ampe- werk. Waar de klant nog koning is. 04490-46480. Anker Bernina, Husq- SÜeStra Susteren Annastraat 37, Geleen, tel. 04490

' ' broek, tel. 045-215450 Focwa-lid. restr. 5. Tel. 045-314218. t varna, Lewenstein. Rep. alle merken, Te|. 04499-1379. Fietsen op maat. Ook 45755.
:
,.^^ B̂ff-p-l-IIB(^^^ BOSCh keUkenStudlO A. Eggen 9een voorrijkosten. Roermond, aangepaste fietsen. Hoofddealer van«■■i Autoschade Hub v. Well Schins dakdekkers/loodg.bedr. SP?^P^KïSo37IH'l Hoe!,s- Neerstr 62*04750"31012 aiie topmerken. Videotheek Kiikdoos
Assurantiekantoor Limburg " WSs6XX LSÏÏw "J!t SinllaSuf- Levenng

r^^ Rijwielzaak Beckers l!^*^*.**
\Ztt££itÜLtt erkL water-en gastechn. insta,.: ' i^JBIi^B Sa^ffSJSTji ««■ ""-"-"
°45715680 u n,..,... ,i,u„j»Li,i,.i,»j. 3 jaarvoll. garantie en service. Glaspa- S»__# ratie.
;.^^^^^^^^^^^^ n. ureessen oaKDeoekKigsoear. leis, Kerkplein 45, eikenderweg 77, .... Do _KIBO„liBa n_c ohokc Videotheek The Chamo.__■___■______■__■■ Autop Autoverhuur Sittard BV Eerste klas d£erk mcL Pireiii loj,. Haenen. Te,. 045-717555. S^^l ca- Nijs van Bijnen brommers-rijwielen S^HÏÏILe. M^J
r,ra n.C.hr.n.eflnPn ï^" T Persau'°, s' bestelauto s. sumS9J045-25W? n , u „„r o-o_„o ho«i d'oeuvre! Zde btV Boura" Gazelle * Raleigh * Batavus * Sparta Hoensbroek, Kennedylaan 80 BruGarage SebregtS en CO. busjes kampeerauto's en autoambu- sum. Tel. 045 253532. Ren jKeukens 045-242602 h

hl%l°TWp 'J°P| 1S Tevens Giant _ Peugeot _ Vespa _ Puch _ sum Noord, Ungebergla_n 1 Brug
Off. APK-keuringsstation len 2, dealer ï"»- IS^IOnA"re?HS,rHOrOÏSSS.' ■ ■■II Kwaliteitskeukens voor normale prij- CeS v alle^«£ ood as etc Honda. Kerkraderweg 21-25, Heerlen- sum-Langeberg, Kerkraderweg.-f!
Iveco bedrijfsauto's. Lindelauferge- voer Geerweg 2A Sitterd 04490- zen Tevens alle inbouwapparatuur vern-v-aiie Panygooas, raps, cxc. Mo|enberg 045-415292. Molenberg-Heerlen. Maria Gorettip'-J
wande 8, Voerendaal. 045-752888. 22424. Zandstraat 58 Montfort. Stationsstraat 294 Nuth '. , Bl'heide-Kerkrade. Nassaustraat !*04744-2345. Boumans Brunssum ' Firma Laven en Zoon Raleigh Cycle-Center Helgers Roermond.
Autobedrijf Kwarten V.O.F. AutOCentr. CollariS-EurOOCar Alles voor de doe-het-zelver. Zagen en Wij verzorgen voor al uw feesten of re- R umpenerstraat 62-50 Brunssum
Kastanjel. 148, Hoensbroek. 045- Pers auto's campers pers busjes be- schave-? °P maft* Losse ver.k' ljzerw' ■■■■■■■■■■■■■■■■ cepties een piano of vleugel. °r. 252709. Raleigh Mountainbikes 625,- Videotheek Limbura21417J. Gratis bij APK-keuring: CO. So*senzelS,SSber^ "Q iffi^'^HbS"0'08"- J0KreutZ PoelSStr' 18 Heerlen,o4s-714054. Sport. en sta
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y j+ koplampen afstellen en voorkeunng. 45, Heerlen, 045-725666. Ing* Kruisber9str' 045"252688- J
s
ü
pecj aalzaak in HiFi, KTV, Video. Het ,|pin pn 7n Uprh|||lr Ql|tflrri

Zonder aanbetaling mogelijk. ""^^Tgeopend van 12-'
MLmWLmWJWmMFmmLMLW vertr- adres voor al uw reparaties. wem en Ln- «c'nuur ölliaro 23.00 uur.

Opel BerOSteyn —rLI_Z rZZI ■^■^■^KUaiM3aa3i------------i Kerkplein 39 Schaesberg. 045-313815. Tafels, stoelen, snelkoelers, pors., jj/r3^"^^ _■_■_■_■_■=■-l^ißiliiililP Drukkerij Greven B.V. _Sr.eS: «90»'H' c.D.-Shop LimburgBerg en Terblijt, tel. 04406-41700. LJ^J Voor al uw handels-, reklame- en fam, L*[ / Gesoecialiseerd in oa ■ hardroc■ - drukw. Drukk. Greven bv. Swee- l F TRAITEUR OartVSen/ice imnnrt Tel 04490-54086 MTariss^;■BHH BabyhUJS Petra !i^kstr. 39, Brunssum 045-252675. De GaaS BV tel. 045-442726 voor de compl. ve l opTkatie. Luxe J. JuSSen Schildersbedrijf 7&J '
. Kwaliteit en service en betaalbare prij- . Bezoek vrijbl. onze showroom met uit- ontbijt., lunch., diners, buffet. 04406- Voor al uw vakbekw. behang- en schil-AUtOm. nieUW gebruikt V. KeSSel zen. Adres: Kerkstraat 67 promenade Drukkerij „Lanteem" si. in eigen fabriek op maat gefabr. ko- 14433. Passage 1-3 Valkenburg. derswerkzaamh. Voor binnen en bui-
Oude Heerlenerweg 12, Sittard, 04490- Brunssum. Tel. 045-252269. Uw ac jres voor a||e fam .__ handels- en z'inen- Bocholtzerw. 14, Simpelveld. ten. Tel. 045-210020. Ook voor part. __j-Tpr~-_ .17548 *Windraak 28c, Sittard, 04490- verenigingsdrukwerk. Hei-grindelweg Caterjna Service

_____________________________________ ■KkifalilJillilif_"_jfB
o.Veeweg7A, Schinnen, 04493- .-^—ljgjmggj^— ff (U. Groene, Ster-terrein), 6414 BC ■fF''^rTT^r_T^ ResfauralSeur Latten b.v. Thuis f|>jHiliSHeerlen. Tel. 045-213105. flf Jll!S__a____é__| ' en uit serveren al 25 jaar. Munsterge- i^BÉÉiÉÉÉiÉiliiÉÉÉiÉiÉl.______l L^JJ

■■EBSaBa Stratenmakersbedr. Nico Gerards nmkkprii Ulipnpn
leen 0449°-15841 Jath. Linssen. Tel. 045-241587

_nnr ai nw hPctr_tinncwpr_7aamh_rHpn UiURReiIJ VIIBIJ-ll Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v.-verw. Tpnpktnrlin Rk 'R 7Autobanden Bremen B.V. TJ^^*mS^ X'^^^TT^ H. Hoeppermans CV. WÊÊÊÈKMSMÈÊÊÊË t?P \Tl°r\MVè{e\"T' S«u Llen te. o^,
Automaterialen, APK-keuringen, ac- gave en advies. Tel. 045-313956 045-411432 Voor drukwerk wat de Sanitair, cv., dakwerk, gas, water, n n 101

water-mstall. Erk. schoorst.vegersbedr. ggwcAeA 'Joor sanitair Bez^
Uu's, uitlaten. Kampstraat 59, Land- aandacht trekt en indruk maakt wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8 PegaSUS Parket Geleen oHsoiaak tan ookgraaf. Tel. 045-311784. Heerlen. Tel. 045-713265. De vloer met karakter. HJil;iJJ;llklJIIII;IJlel_s-l>lilJ!INjfl "upnt en errvernaroing Drukkerii Schreurs specialist in eiken planken, geborsteld. mmwiËèmaammmmßmmmmmmM

\ WmmWLmWmWftiTf'^WWLWÊLWM Gratis prijsopgave. P. Zweiphennig uium\ciij oui ~_— Dealer Starkett formica vloeren. Qnnrthui. Radere fl__Q^ Ifin_ "_____PRi,iPPWniniWHVWi,-_i
stratenmakersbednjf. Tel. 04492 Handels-, fam, en textie drukwerk fo- JWL jkmmnmMMm Rijksweg-Zuid 233, tel. 04490-46675. jportnuiS bakkers Ü449ó-Ibü4.... „ . _ 5316 ban 04493-1(138 tocopie, stickers en kant.boekh. Gra- mU f AWÊÊÊmmÊmièmM Ger de Vlieger, Stationsstr. 9 Schin- '»,'a,'.^a,'a,'a,'.,'^^a^.,f.,'a,'a,'a,'.,'a,'a,'a,'a,'a,'a,'a,'i^,'i,'^",'",'",'^",'lAutobedrijf Rob V. Emmerik M,O-^üWMIUM' verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045. f l*M/r .o« p . , „ . nen. Bekers * medailles * vaantjes *Voltastr. 2, Schaesberg, tel. 045- Ha ö rdrßßl en lvurß relatiegesch. * computergraveerinr. VAB Vaals tel 04454-1993

317593. Meer dan tien jaar service met -J? \ . . .. ,„... * Hout- * Kurk- * Lamel- * Lamett- * Vprknnn van wenpnhmiwmarh
een grote S. Alle onderhoud En APK. flj? jfemTT^^nV.Vld:!^,! LeenaerS b.V. Lid NVM Boeren-* Bourgogne-vloeren. - Her- ■■^RTffnnWHHI sJn trilolaten sTm-ers komo^f^J WMlJmmmmf Onroerend goedmakelaardij 0.a.: aan- stellen, schuren en borstelen Heerten: Sm^^SS'vlf
■■EESMBHi BOUWmaChilieS DamoiSeaUX Rr VR^bob!sn d

2 G.V.L. Restauratie, 045-226000 ven, transportbanden, onderdelen.
Antn^ntr Pnllorie Ehmiim. Verkoopt en verhuurt méér dan u Bosman Sittard 04490-15852* ' ' 219717. Stralen van meubels, autoplaatwerk,Autocentr. Collans-Europcar denkt! industrieterrein de Beitel 108 Ï°7"V ?! .. - Roebroek Makelaardij ve|9en'chassis etc sPec 9evelreini"
Leasing voor korte en lange termijn. Heerlen. Tel. 045-411930. ÏSS^ELS ÏÏrulK^' ïmw7pmnn_Vn^ ■___... Kurkcenfrum ging, renov., kelderafdichting, voegw.,

___
24-uur-service Schelsbero 45 Heer- grind, teelaarde, tegels, klinkers, biel- Bemiddelling aan-/verkoop, huur en WrKCemrum vochtwering. 10 jr. schrift, garantie. —<^—» -^
ipn nawpnpn? zen enz. Ook zaterd. geopend. verhuur - taxatie - hypotheken. Paral- De specialist in kurkparket. Akerstraat WW AmWAriMß!fïï[ttjen. u<,;w_u_u_.

HollanderS-NieilWSHia VerhUUr lelweg-Z. 15, HUlsßerg. 04405-1707. 32a, Heerlen. Tel. 045-718562. Ma. rf=j 1 J^ki fnmmmmm^
_________r'lW¥Wf-,!_,ffW^______B__l ir- u■„ * on u k i n-c —TIJÏ—~7 gesloten * open v.a. 13.00 uur * za. m\ jL AHK7«fnn_7PnnTVß A«_____fNijverheidsstr. 20 Hoensbroek. 045- -J m L _^t--twWHMWi_._._M_^ , g 0n ,.,,. ff J ■UèMMHilUuil '; ""

218888. Verhuur van materialen en ■jif M Pickée Makelaardij bv. Lid NVM %f PAlle autolak in spuitbus oTh_inhn^_nh,l?o
knenMiacn een oprit Bemiddeling by koop en verkoop, hy- Boosten Par|,et Hnenshmek ~mm^ Zonweringsbedrijf Salemink

Carshop/automaterialen. Pieterstraat en het bouwen van een huis. potheken en taxaties van uw onr. goed. MOSien MTO HOeOSDroeK Tandtechnifik Voor al uw zonweingsprobl, Landgraaf, tel. 045-326148. Ca, Daemen'S HOUtwarenfabriek Heerlenseweg 22 Landgraaf. 045- J^^^ wj een oplossing
6 B^er 44 N^
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Natuurgedroogd eiken, beuken, essen, voorw. Cons.bond. sjr. gar. Weusten- terwijl u wacht. Akerstr.-Nrd. 328, wennagen. U4ö-_i4i__.
>

Limburgse Accu Ceatrale^ : El_______________i S'rS. Tri roS*, S. K Lenders Onroerend Goed r__B._H._--.MMi4». _»«««_. m. 045^11. .' n«',„,|
Radiateurnw.+rep.+laswerk. Accu's- gevr. populieren. Mingersborgw. 7. Makelaardij O.G. Bedrijfsmakelaardij Rontnn ParkPt ■■^■■mntmHß^H JagO ZOllWennQen 045-414/'
tfCil.koprevisie-frkentekenplaten. DiabO B V Voerendaal. 045-751253, fax 045- taxaties. Adres: O.L. Vrouweplein 25 9 H

Jjr B-bLiriilal Rolluiken en markiezen. Nieuw: W%
Grasbroekerw. 67 Heerlen, 045-724700. Diahn hu" h'

nnrt -„ ,„an t in aiiP hPtnn 753754' Voerendaal. Tel. 045-750612. Voor n t'Jd'oze vloer! Rijksweg-Zuid 1F stof raam met dubb. glas enïïc- iLSi.orL^HTJi*?, in_ Geleen. 04490-50343. W.lhelminaple.n Pickée Makelaardij bV. Lid NVM Schaesbergerstr. 104 Kerkrade.Van Wijnsberge Autotechniek SJjfen tnfel oli-414151 -jr-v ncß*mond.o47so-iooiB. Bemiddeling bij koop' en verkooPi hy. .
Voor al uw automat. en gereedsch. Maas- W W ÉL Makelaarskantoor Van WerSCh _-__r—— potheken en taxaties van uw onr. goed.e5*l;,BoTe5r 6- 254c525,E- iasparf Ti mmaamgmmikm* Qemï<iMm bij aan . en verkoop taxa- mfk iifmmmÊÊm Sseweg 22 Land9raaf- 045"
cL? 15°, MeeroS!n' S,,cJoffi,r,JJ >/2T'"?- - SmL/ ties. bemiddeling bij hypotheken. Sta- WlT^^■«öai^^W 326767- __._______H_iiPlHliPl._H643113. Gulpen, Rijksw. 35. 04450-2266. M(T _fl tionsstr 54 Kerkrade 045-452234 ' *■ /
s.nard v ostadestr 4A 04490-25353 Beek. f\J Haas BV jnsta ||atj et,edrijf Taxatatiekantoor van Wersch
hooistr. 4.04490-78600. l^j Past Erensstraat 3Q M^ Te| M.T.S. Reizen 045-271560 tl?ÏÏe'^ Sportprijzencentrum Heerlen,
■■Bil^ -, A

045-313786. C.v. gas, water, sanitair, Specialist in Amerika/Canada Reizen. SsTSttoïettf' Bekers -trofeeën * medailles. JPiek Opleidingscentrum ■ hogedruk noolreimging. Openingstijd.: ma.-vrijd. van 9.00- fonsstr. 54, Kerkrade. 045 452234. drukkeriK offseti graveerinr. Geleed
ChHS AdamS Piek start binnenkort te Heerlen en Manege Galop 17.30 u.; za. van 11.00-14.00 u. -r^jf- 53 Heerlen. Tel. 045-713379.
ANWB erkende auto- en motorrij- «SSK _^ Rijlessen in groepsverb. en mdiv. on- __

<M^ilïWl^--li Él-T MiTMMMschool. Mirbachstraat 14, 6367 CW ?_ft°eHd" hQen^.K" en H„ fliT flliii der deskund. leiding. Instr. F.N.R.S. l;l|.|| .;II!M ~'■ fUI i^*iiiiiiilii^Voerendaal. Tel. 045-751718. ffir^'indlsï^nfl^SK Tunnelwe9l'Landgraaf*o4s-461872* "iTf~«r Wenst u informatie
* Programmable Logic Controllers N.K. VerweijSl 045-213760 _ .. _ „ nupr aHwprtprpn nDSjaak Huisman 045-423728 (PLC's) * Comp. introductie en gebr. AldOradO / Big BOSS Jr^ c=r^ Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij GeSlt B.V. HpTnZ?

Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520, MS:DOS; v?a9 vr|Jbl- naar onze nwe. «eukens+sanitair - bouwmarkt Indus- JT» --..i-'fTr__. ontst. uw riool en afvoer met de mo- Uw adres voor centrale verwarming, aeze Pa9ma ■
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