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Wanhopig
telefoontje
naar LD

hu °nze verslaggever

be^LEN - Mevrouw Eliza-
-I^. Scheien deed gistermor-
strgJ?01 8.30 uur in een recht-
hei T

ks telefoongesprek metf^ /-'mburgs Dagblad een be--Bro\°P hoofdredacteur Ron
Mit °m te voorkomen dat de
Hn'o ZrU inÊriJPen bij de gij-
betl 3' "Ik bel u omdat ik bang
*oje lde politie gaat schieten.
Voiy^3o staat hier met een re-itü^„ tegen mijn hoofd ge-
l6ft *1' zei ze. „Hij laat mij bel-
Vfij m te bereiken dat hij eenJe aftocht krijgt."

"ie frfet niet wat ik moet doen-Hj; an is sinds vannacht hier.
iw *Prong om twee uur door de
Sri(jtlaar binnen en houdt mij
mt l^d onder schüt- De
iw 'e is buiten maar ik zie ze
i»ie Kunt u iets doen? Kunt u
Hij 2eSgen wat ik moet doen?
t^n ,!s bang dat ze gaan schie-

' a'dus mevrouw Scheien.

.(),. ?al moment werd het ge-
<W ;. 0nderbroken door de da-
dels.e Duits sprak. „Luister,
V-b e Saat z'cn net aan e

houden. Ze doen niet
kloven. Ik wd een vrÜe

"thm Anders wordt er ge-
t«n ieri- Laat ze dat maar we-

'^ ga a'le mecua bellen."
Sch„ Verzoek om mevrouw
ge* en weer aan de lijn tekrij-
ven Werd ingewilligd. „We dur-
ft^ °iet naar buiten. We zijn
"""Oe. at ze Baan schieten. Wat
Op J' 1'1 nu doen?" zei ze. Daar-
op as hoorbaar dat de dader
Uitj,j achtergrond geagiteerd
ken'"^' »Geen reportage ma-
abn e verbinding werd
öe

uPt verbroken.
h0oPoatie werd daarop op de
vïtlTe gebracht van de inhoud

het gesprek.
Verrast
Om twee uur woensdagnacht werd de
alleenwonende mevrouw Scheien vol-
ledig verrast door een Duits spreken-
de drugsverslaafde, die haar woning
aan de achterkant binnendrong door
een raam te vernielen.

" Zie verder pagina 1 9

PERIODEN MET ZON
"*** W»a' enkele dagen heersen-
*%r.ertype " dro°S' wolken-
-%~.i! en Oinke zonnige perio-
*"deK °mt voorlopig geen ver-Mt n

r,I»g. De wind blijft matig
Niißordvvest en de middag-
'? 6r^atuur lo°Pt °P tot 22 a
■Nk n- 's Nachts daalt het
,% naar 11 graden.
H 'Antiek weertype geldt
*ft(j °0r de rest van Neder-'S,; al>een zijn de middag-

2naturen (aa« z«e lg en el_
4U graden) iets lager.

Terug naar onheilsplek
HEERLEN - De 30-jarige politie-
agent Wim Slenter van de Heer-
lense hondenbrigade, dacht
woensdagnacht waarschijnlijk
een routineklusje te moeten uit-
voeren, toen hij de melding
kreeg van een ruzie tussen een
drugdealer en een klant.

In de Koningstraat aangekomen
werd hij echter ontvangen door
kogels van een doorgedraaide
drugverslaafde. Een kogel
schampte een been van Wim

Slenter en hevig bloedend werd
hij naar een ambulance ver-
voerd. De auto met daarin de po-
litiehond bleef achter voor het
huis, waarin de gijzeling plaats-
vond.

Dezelfde Wim Slenter was gister-
middag om drie uur weer terug
op de plek waar hij was neerge-
schoten. Hij had van de gijzelne-
mer toestemming gekregen om
de hond, die nog altijd in de poli-
tie-auto zat, op te halen.

Westduitser houdt vrouw bijna 20 uur in bedwang

Gijzelnemer vrijwel
zeker dader taximoord

door hans rooijakkers

HEERLEN - De man, die gis-
teren de 52-jarige Elly
Scheien-Stikkelbroek in haar
woning aan de Koningstraat in
de Heerlense wijk Eikender-
veld twintig uur gijzelde, be-
weert ook de dader te zijn van
de vorige week donderdag op
de Kissel in Heerlen vermoor-
de Duitse taxi-chauffeur. De
verdachte van de moord en de
gijzelnemer is de 31-jarige
drugsverslaafde Uwe B. uit
Herzogenrath, dicht bij de
grens met Kerkrade.

Met een korte en snelle actie maakte
de politie gisteravond rond half elf
een einde aan een gijzeling, die dui-
zenden belangstellenden trok. De
Westduitse drugsverslaafde hield al
die tijd de weduwe Elly Scheien in
haar huis vast. Rond 21.45 uur had
de gijzelnemer de alleenstaande
vrouw vrij gelaten in ruil voor zijn
Duitse vriendin Bianca.

„Uwe B. had drie maal vanuit het
Heerlense politiebureau telefonisch
contact met zijn vriendin. Uit een
van die gesprekken vertelde hij de
taxichauffeur Horst W. te hebben
vermoord", aldus politie-commissa-
ris Van Berge-Henegouwen. „Er is
technisch bewijsmateriaal voor
handen, waaruit blijkt dat de gijzel-

nemer inderdaad de moord ge-
pleegd kan hebben".

Twee agenten verschenen om 21.45
uur voor de voordeur van het huis.
Tussen de rechercheurs stond Bian-
ca, de eveneens aan drugs verslaaf-
de vriendin van de indringer. Zij
had van de politie een portie hero-
ïne meegekregen voor haar vriend.
Weinig later werd de deur geopend
en kwam mevrouw Scheien met
haar poedel op de arm naar buiten
gelopen.

De vriendin van de drugsverslaafde
nam haar plaats in. De gegijzelde
vrouw werd meteen met een ambu-
lance naar het Heerlense ziekenhuis
afgevoerd. Volgens de politie maak-
te zij na afloop een montere indruk.

Precies een uur na de ruil werd de

gijzelnemer door dé politie over-
meesterd. Gepaard met lichtflitsen
en knaleffecten aan de achterkant
van het huis, bestormde het arresta-
tieteam aan de voorkant het pand.
In een mum van tijd kwamen de
drugsverslaafde en zijn vriendin
met een deken over hun hoofd ge-
trokken naar buiten. Bij die actie
vielen geen gewonden.

" De gijzelnemer
en zijn vriendin
worden na de kor-
te en snelle actie
van de politie in
het huis aan de
Koningstraat in
Heerlen met de-
kens over hun
hoofd afgevoerd.

Foto:
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Escalerend
geweld in
Sovjetunie

MOSKOU -' Op meerdere plaatsen
in Nagorno-Karabach zijn opnieuw
ernstige vuurgevechten uitgebro-
ken tussen Armeniërs en Azerbajdz-
janen. Daarbij is zeker een dode ge-
vallen. Het Sovjetpersbureau Tass
heeft dit gemeld. Tass vreest dat het
oplaaien van het conflict tot verhe-
viging van de wraakacties over en
weer zal leiden.
Tass schetst een grimmig beeld van
de huidige toestand in de omstre-
den enclave. Het wegverkeer is er
zowat stilgelegd wegens de activi-
teiten van bendes, die over de snel-
wegen zwerven en chauffeurs be-
dreigen. Het busverkeer tussen de
regionale hoofdstad Stepanakert en
andere steden is vrijwel lamgelegd.

NOS eist stappen
tegen TV 10 en
RT Veronique

Van de redactie binnenland
HILVERSUM - Het bestuur van de
NOS heeft de Tweede Kamer per
brief verzocht maatregelen te ne-
men tegen de komst van TV 10 en
RT Veronique in hun huidige opzet.
Deze omroepinstellingen handelen
in strijd met de intentie van de hui-
dige Mediawet. Hun plannen staan
op gespannen voet met de letterlij-
ke tekst daarvan, zegt de NOS.

Volgens de vice-voorzitter van de
NOS, A. van den Heuvel, dreigt nu
de situatie te ontstaan, waarbij de
twee commerciële zenders de vrije
hand wordt gelaten, terwijl tegelij-
kertijd de publieke omroep gebon-
den blijft aan stringente regels.

Pseudo
De NOS beschuldigt TV 10 en RT
Veronique ervan „pseudo buiten-
landse omroepinstellingen te 'heb-
ben gecreëerd, die zich niet verdra-
gen met het geldend Europees be-
leid, noch met de jurisprudentievan
het Europese Hof van Justitie.
De NOS wil dat de Kamer minister
Brinkman zal bewegen „de huidige
Mediawet onverkort te handhaven
zolang die niet is veranderd," aldus
Van den Heuvel.

Handhaving
„Het Commissariaat voor de Media
wekt de verwachting geen enkel in-
strument te hebben om tegen TV 10
en Veronique op te treden. Van den
Heuvel kondigde aan „met alle haar
ten dienste staande rechtsmiddelen
elke mogelijkheid aan te grijpen om
handhaving van de wet af te dwin-
gen."

De huidige situatie leidt volgens
Van den Heuvel tot oneerlijke con-
currentie en scherpe prijsopdrijving
bij de aankoop van programma's,
„terwijl bovendien het loonmati-
gingsbeleid wordt onderuitgehaald,
omdat TV 10 en Veronique giganti-
sche salarissen betalen."

vandaag

" Cabriolet
weer in trek
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" Volgend WMC
nog meer feest
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" Terugloop
vliegvakanties
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sport
Valpartijen

in Tour
MONTPELLIER - De
twaalfde etappe van de
Tour de France zal de ge-
schiedenis in gaan als de
dag van de valpartijen.
Zeker vijftig renners
smakten in de etappe van
Toulouse naar Montpel-
lier tegen het asfalt. De rit
eindigde in een overwin-
ning voor de Italiaan Va-
lerio Tebaldi, die zijn
landgenoot Perini de baas
bleef.

" Vanderaerden
bijt van zich af
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Tamilleiders
vermoord

COLOMBO - In de Srilanka.
hoofdstad Colombo zijn gi<
avondtwee gematigde .Tamilleiders
doodgeschoten. Een derde raakte
ernstig gewond.
Appapillai Amirthalingam, de lei-
der van de Verenigd Tamil Bevrij-
dingsfront (TULF), en Vettivelu
Yogeswaran, een voormalig parle-
mentslid, bezweken in het zieken-
huis aan hun verwondingen. Muru-gesu Sivasithamperam, vooraan-
staand lid van het TULF en ex-par-
lementslid, werd zwaargewond op-
genomen.
Kort na het vallen van de avond be-
stormde een groep gewapende man-
nen het huis waar de Tamilleiders
woonden en opende het vuur. Be-
wakers schoten terug en doodden
twee van de aanvallers. Een derde
man zou gewond zijn. Hun identi-
teit is nog niet bekend.

Executie vier
hoge Cubaanse

officieren
HAVANA - Vier hoge Cubaanse of-
ficieren die vorige week ter dood
waren veroordeeld wegens drugs-
handel, corruptie en 'hoogverraad',
zijn gisteren geëxecuteerd. Onder
hen bevond zich de held van de Cu-
baanse revolutie, generaal Arnaldo
Ochoa Sanchez. Het Cubaanse pers-
bureau AIN meldde dat zij donder-
dagochtend bij zonsopgang door
een vuurpeloton terechtgesteld
werden. Ochoa was een vroegere
wapenbroeder van president Fidel
Castro. Tijdens het proces hadden
alle vier schuld bekend.
De legerofficieren werden veroor-
deeld, omdat zij een Colombiaanse
bende hielpen met de smokkel van
verdovende middelen naar de VS.
Met deze illegale activiteiten waren
vele tientallen miljoenen guldens
gemoeid.

Oostenrijk
handhaaft
rijverbod

DEN HAAG- Dé Oostenrijkse rege-
ring is niet van plan haar elders in
Europa ernstig bekritiseerde plan
voor een nachtelijk rijverbod voor
vrachtauto's in te trekken. Minister
Smit (Verkeer en Waterstaat) heeft
dat in Wenen duidelijk te verstaan
gekregen van haar collega Strei-
cher.
Smit-Kroes was gisteren speciaal
naar de Oostenrijkse hoofdstad ge-
reisd om haar collega te vragen
waarom Wenen na 1 december geen
vrachtverkeer meer duldt op de Ti-
roler snelwegen tussen Duitsland
naar Italië. Streicher die op het mi-
lieuprobleem wees, kondigde aan
dat de Oostenrijkse spoorwegen
elke dag 30 extra treinen zullen in-
zetten,waarop containers en vracht-
auto's meekunnen.

(ADVERTENTIE)
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Sarah Vaughan niet
op North Sea Jazz

HEERLEN/DEN HAAG - De 64-
-jarige Sarah Vaughan zal van-
daag niet als een van de topster-
ren in het Haagse congrescen-
trum schitteren.

Deze Amerikaanse zangeres, die
als een van de gangmakers op dit
driedaagse jazzfestival had moe-
ten fungeren, heeft zonder reden
al haar concerten op de Europese

festivals afgezegd. In Sarah's
plaats maakt Dorothy Donegan,
met haar Amerikaanse begelei-
ders, haar langverwachte come-
back op het North Sea Jazzfesti-
val.

Zondag zal de Afrikaanse groep
Ladysmith Black Mambazo, die
onlangs tijdens een toernee met
Paul Simon de grootste verras-

sing bleek, de plaats innemen
van Al Green die het - ondanks
zijn bevestiging - laat afweten en
Lillian Boutté and Her Music
Friends vervangt de band van
Rudy Balliu. Vanwege overwel-
digende belangstelling zijn extra
concerten ingelast van Michael
Franks en Tania Maria. Ook
Grammy Award '89-winner, Bet-
ty Carter, zal twee keer met haar
trio optreden.
Om organisatorische redenen is
besloten de muzikale festivitei-
ten alle dagen een uur later, dus
om 16.00 uur, te laten beginnen.

" Sarah Vaughan, grote af-wezige op alle Europese fes-tivals...

Aantal annuleringen stijgt

STER vraagt Brinkman
meer zwevende blokken
HILVERSUM - De STER wil méér
zwevende reclameblokken kunnen
gebruiken dan de vijf, die nu in de
Mediawet worden toegestaan. Vol-
gens STER-directeur Smeekes
moet dit aantal worden verhoogd
tot maximaal tien, maar korter van
duur zijn. Dat is volgens Smeekes
aantrekkelijker voor zowel de kijker
dis de adverteerder.

Dit heeft de STER voorgesteld
minister Brinkman van WVC. Vol-
gens Smeekes kan hij met korte
Zwevende blokjes beter de concur-
rentie van de commerciële stations
TV 10 en Veronique te lijf gaan.
Deze zenders bieden de adverteer-
ders wel de mogelijkheid in te teke-
nen op korte reclameblokjes. Vol-

gens Smeekes is het uitdrukkelijk
niet de bedoeling dat deze korte
blokjes de programma's zullen on-
derbreken. Ze zullen gewoon tussen
de programma's in geplaatst wor-
den.

In ieder geval leidt de concurrentie
dit jaarniet tot een verlaging van de
tarieven. „We zullen ons alleen soe-
peler opstellen." Zo zijn de annule-
ringsvoorwaarden verzacht. Dat be-
tekent dat bij annulering van ge-
claimde zendtijd de adverteerder
nog slechts een gedeelte van de re-
clame-campagne hoeft terug te trek-
ken in plaats van, zoals voorheen,
het totale project. Het aantal annu-
leringen ligt nu al hoger dan over
het gehele vorig jaar. „Daar staat te-

genover dat we die geannuleerde
zendtijd ook weer gemakkelijk aan
andere adverteerders kunnen ver-
kopen. We verliezen dus eigenlijk
geen inkomsten," stelt Smeekes.
Smeekes wil niet zeggen hoe groot
het aantal annuleringen is: „Ik laat
me echt niet in de portemonnee kij-
ken. Dat doen de anderen ook niet."
Smeekes bestrijdt met klem dat de
STER door de toenemende druk
van TV 10 en Veronique 'leegloopt.
„Het is nu eenmaal zo dat het poten-
tiële bereik voor adverteerders via
Nederland 1, 2 en 3 zes miljoen huis-
houdens is. Dit bereik bedraagt
voor TV 10 en Veronique samen niet
meer dan drie miljoen," aldus
Smeekes.

sagarmatha

(c) Standaard Uitgeverij n.v. Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. /'s Gravenhaae
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Directeur Ed van Westerloo:

'Ajax komt heus wel
weer terug bij NOS'

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM- Het wegka-
pen door TV 10 van de uit-
zendrechten van de Europa
Cup-wedstrijden van Ajax,
FC Groningen en FC Twen-
te heeft op Ed van Wester-
loo nauwelijks indruk ge-
maakt. „Het doet een béétje
pijn," reageert de directeur
van de NOS-televisie vrij la-
coniek, „maar 'Ajax verlo-
ren, rampspoed geboren',
nou nee. Die komen vol-
gend jaar heus wel weer te-
rug naar de NOS. Natuur-
lijk."

„Wij bereiken een veel breder pu-
bliek dan TV 10, en bovendien is de
professionaliteit van onze sportver-
slaggeving een stuk groter. De com-
merciële stations gokken op het
show-element in de sport, de NOS
richt zich op de journalistieke kwa-
liteit. En dat laatste zal het op de
langere termijn zeker winnen. Als je
sport alleen als amusement brengt,
haken de kijkers op den duur van-
zelf af."

Van Westerloo leunt ontspannen
achterover, zijn verbazing over de
ophef rond TV 10 en Ajax lijkt ge-
meend. Lachend: „We liggen nog
niet half onder de aarde hoor. Het
lijkt wel alsof iedereen de NOS al
heeft afgeschreven. Maar wie is er
eigenlijk op de hoogte van de de-
tails, de feiten?" De ogen priemen.
„Juist, vrij weinig mensen dus. Oké,
er is concurrentie op de markt ver-
schenen. Wij zijn met de komst van
TV 10 en Veronique onze absolute
monopoliepositie kwijt, maar pa-
niek? Nee, nauwelijks. De NOS is
dekomende tien jaarverzekerd van
absolute topsport."
Niet zonder trots geeft Van Wester-
loo een overzicht van de contracten
die de omroep inmiddels via de
EBU heeft gesloten, en de NOS ex-
clusieve uitzendingen garandeert.
Het EK voetbal tot en met 1996, het
WK voetbal tot en met 1998, de
Europa Cup-finales voor de komen-
de jaren, de Olympische Zomer- en
Winterspelen in Barcelona en Al-
bertville in 1992, de Winterspelen in
Lillehammer in 1994, de Tour de
France 1990, het tennis-toernooi op
Roland Garros tot en met '96 en
Wimbledon tot en met 1993. Boven-
dien zijn lange-termijncontracten
afgesloten voor autosport (Formule
1) en atletiek (GP-circuit) ,en zullen
binnenkort 'enkele aansprekende
binnenlandse overeenkomsten wor-
den gesloten.

Van Westerloo: „Ik heb er ook alle
vertrouwen in dat het contract met
de KNVB (dat medio augustus af-
loopt) voor het uitzenden van het
competitie- en bekervoetbal ver-
lengd zal worden. De clubs kunnen
het zich niet permitteren om ons
kwijt teraken. Ja, wederom het ver-
haal van het bereik en de benade-
ring. De exposure voor de shirt- en
bordreclame via de NOS is voor de
clubs van eminent belang. De in-
komsten die men verwerft uit de
verkoop van de uitzendrechten, zijn
dubbeltjes in vergelijking met de
opbrengsten uit de reclame-uitin-
gen. Die leveren het betaalde voet-
bal tientallen miljoenen op. De
clubs hebben ons dus nodig." En
met een cynisch lachje: „Net zoals
TV 10 ons altijd nodig zal hebben.
Voor het overnemen van beelden
diewij via de EBU binnenkrijgen..."

Granaatsplintertje
De jachtvan TV 10 en Veronique op
sportbeelden, is volgens Van Wes-
terloo zeker niet als een bom inge-
slagen in Hilversum. „Er is eerder
sprake van een granaatsplintertje,"
bagatelliseert de NOS-baas de zaak.
„De ontwikkelingen zijn niet nieuw.
Vorig jaar diende zich reeds, de si-
tuatie aan dat tv-organisaties in
Europa contracten afsloten met
clubs voor een jaar, en niet meer
voor één wedstrijd. Dat gebeurde in
Frankrijk met TFI en Antenne 2, die
de uitzendrechten kochten van
Nantes, Bordeaux en Olympique
Marseille. In Spanje verzekerde
TVE zich van de wedstrijden van
Real Madrid. Voor beide partijen
een risico. TFI en Antenne 2 koch-
ten een kat in de zak, omdat de
Franse clubs al vrij snel werden uit-
geschakeld in de Europa Cup. De
Spaanse televisie deed goede zaken,
Madrid kwam tot de halve finales."

„Nu is het sluiten van dit soort over-
eenkomsten als een olievlek ver-
spreid over Europa. In Nederland
dringen de clubs inmiddels ook aan
op contracten voor een seizoen. We
hebben dit zien aankomen, we wis-
ten dat TV 10 en Veronique een bod
zouden doen op de EC-wedstrijden
van de Nederlandse deelnemers.
PSV en Feyenoord zijn dus met de
NOS in zee gegaan,Ajax met TV 10.
Jammer misschien, maar realiteit."
Over FC Groningen en FC Twente,
die ook voor TV 10 kozen, maakt
Van Westerloo zich beduidend min-
der zorgen. „Aantrekkelijke clubs,
maar ze behoren niet tot de structu-
rele top."

*Ed van Westerloo: 'We heb-
ben dit zien aankomen...' NOS: Rijk moet

financieel
bijspringen

HILVERSUM - De NOS vindt
dat het rijk financieel bij moet
springen om gaten in de begro-
ting - ontstaan door het fors
duurder worden van uitzen-
drechten - te dichten. Zo moet
deNOS bijvoorbeeld voor de ko-
mende vier jaar twintig miljoen
gulden meer betalen voor grote^
internationale sportevenemen-
ten zoals de Olympische Spelen.

In de NOS-sportbegroting dreigt
daardoor een fiks gat te ontstaan.
„Als de minister serieuswerk wil
maken van het beschermen van
het publiek bestel, zal daar extra
geld voor moeten komen," aldus
een NOS-woordvoerder. „Als dat
niet gebeurt, zal dat ten koste
gaan van het uitzenden van min-
der populaire sporten."

Prijsopdrijving
'Betreurenswaardig' noemt Ed van
Westerloo de prijsopdrijving, die de
entree van de commerciële zenders
tot gevolg heeft gehad. Het bod dat
TV 10 uitbracht op de EC-wedstrij-
den van Ajax, was het drievoudige
(!) van het bedrag dat de NOS op ta-
fel wilde leggen. Om welk bedrag
het gaat, wil Van Westerloo niet
kwijt, evenmin als het budget dat de
NOS jaarlijks aan de sport-uitzen-
dingen te besteden heeft. „Vroeger
zou ik daar makkelijker over ge-
daan hebben, maar de concurrentie
dwingt me nu om voorzichtig te
zijn. Het bedrag dat we de KNVB
hebben geboden, wil ik onder de ge-
geven omstandigheden nog wel
kwijt: 10,5 miljoen gulden voor drie
jaar, tegen 2,25 miljoen gulden per
jaar in het oude contract. Maar ver-
der ga ik niet. Nee, dat is zeker geen
kwestie van angst. De concurrentie
geeft zich ook niet bloot. Waarom
zou de NOS dat dan wel doen?"

Een kwalijk gevolg van de prijsop-
drijving vindt Van Westerloo het ge-
geven dat de aandacht voor de sport- in de breedte - wel zal verminde-
ren. „Dat is onvermijdelijk," zegt

hij. „Je kunt je geld maar één keer
uitgeven. En dat zal bij voorkeur
aan de meest oranje getinte sporten
zoals voetbal, wielrennen en schaat-
sen zijn. Dat is tevens de waarschu-
wing voor de bonden, die nu den-
ken het grote geld ontdekt te heb-
ben. Als, met allerespect, basketbal
en volleybal tonnen gaan vragen, is
het afgelopen. Punt uit. De sport zal
nooit onbetaalbaar worden voor de
tv. Want dan houdt de sport op te
bestaan. Als men niet meer op tv
komt, zullen de sponsors zich terug-
trekken. Dat geldt zelfsvoor evene-
menten als deTour de France en de
Olympische Spelen."

recept
Sperziebonengehaktschotel

Benodigdheden voor 4 personen:
450 g sperziebonen (pot), 1 ui, 1
prei, 400 g rundergehakt, 3 el zon-
nebloemolie, 2 vleestomaten, 1 glas
witte of rode wijn, 2 tl bonekruid,
peper en zout, 1 el appelazijn, '/_ tl

tabasco of chilisaus.
Laat de sperziebonen in een zeef
goed uitlekken.
Pel de ui en snijd ze in blokjes (en
brunoise).
Snijd de schoongemaakte prei in
ringetjes.
Verhit de olie en bak hierin prei en
ui goudgeel op matig vuur.
Haal het gehakt met een vork uit el-
kaar en bak het al omscheppend in
ca. 8 minuten gaar en lichtbruin.

Pel de tomaten en snijd ze in
partjes.
Giet de wijn bij het vlees, voeg naar
smaak bonekruid toe en voeg als
alles heet is, de bonen en tomaat
toe.
Laat het geheel op matig vuur nog
4-5 minuten doorverwannen.
Serveer hierbij lichtgekoelde rode
of witte wijn.

hub meijer

Samenwerkt
omroepen

verkiezingen
HILVERSUM - De HilversUj
omroepen gaan in de laatste *voor de verkiezingen van 6 ser.
ber samenwerken. De afspl^
van de omroepenvan Nederlai"1.
en 3 zijn zelfs schriftelijk in een"
venant vastgelegd.
Woensdag hebben de eindreda^fren van de actualiteitenrubriP
hierover overleg gevoerd me'
campagneleiders van de drielj
politieke partijen. Het is de &*
ling dat op ieder net een grote.
tieke 'confrontatie' plaatsvindt,
donderdag, vrijdag of zate'
voorafgaand aan de verkiezi"
voor de Tweede Kamer zal oP
derland 1 een debat plaatsvi^
tussen CDA-lijsttrekker Lubben
PvdA-lijsttrekker Kok.
Enkele dagen later is op Nede^2 een zaaldiscussie te zien. In d>'
ditionele 'Vragenvuur' kunnen
zers vragen stellen aan de lijst^
kers van de grootste politiekeP*
en. Tenslotte zal op de dag vo"[(
verkiezingen op Nederland ">
slotdebat gehouden worden tu|
de lijsttrekkers van PvdA,
VVD en D66. Onduidelijk is n»
ook de nieuwe combinatie GJÏLinks voor dit debat uitgen<^
zal worden.
ledere 'confrontatie' gaat onge''
een uur duren. Overigens zull^**,
omroepen op Nederland 1, 2 &.
zich in de periode voor de verkie
gen in hun reguliere uitzendi"
ook intensief bezighouden me
politiek.

Oplossing van gisteren
BADMANTEL
R R O
O-STAGE-0
E-TAK EL-D
KLAM-KERS
-EL - M E -
KALF-VELÜ
L-EIGEN-I
E-START-C
T S H
SCHATKIST

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 toegevoegd persoon; 8 hoe-
wel, ofschoon; 9 keurig; 10 paardeslee; 11
metalen staaf; 13 onheilaanbrengende go-
din; 14 zachtste veren; 16 geleedpotig dier;
17 voedsel; 18 vogel; 19 touw waarmee het
midden v.e. ra tegen een mast aan wordt
gehouden; 20 ambtskleed v.e. rechter; 22
deel v.e. vliegtuig; 25 Arabisch opper-
hoofd; 26 omwenteling; 27 honingdrank;
29 afkerig van werk; 30 landbouwwerktuig;
31 gesteente; 33 voorzetsel; 34 vangtoe-
stel.

Verticaal: 1 planeet; 2 gegraven "
scheiding; 3 voorzetsel; 4 Japanse n*l"
sportevenement (afk.); 6 volk; 7 paafzonder stang; 12 geestkracht (van P
nen); 13 dwaze praatjes; 15 deel v.e
16 verdriet; 20 zeurkous; 21 laatste
van het Griekse alfabet; 23 troep ""voor een drijfjacht; 24 puntig werktuj;
dier met een kort gewei; 31 luitenanti'
32 persoonlijk vnw.
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MUZIEKCONCOURS
KERKRADEw

ruim een week slaat Kerkrade op de pauken!
muzikanten uit 30 landen bevolken of
bezochten de klankstad.

Ook in de laatste week staat Kerkrade bol vannevenevenementen. Op de markt, in het paviljoen,

'n het park en in het voetgangersdomein zijn er
talloze GRATIS optredens.

'n het centrum van Kerkrade rijdt een originele

PAARDENTRAM
f '^'^RtW^' ■ ■"il* tik I *$&.

__)M__________?^<iÏ__l^_hl «wv jja^ffi^ -Jijm^SmmmmmmW&fi 9|H|PÜ ■:,. j_HB

- —- - , .#A fe-n_. v rf' ...... ,_a._L_. .."" ■■ .-»_ J
Op deze originele wijze kunt u een 20 minuten

■^ende rit maken door de Kerkraadse binnenstad.
an boord krijgt u een konsumptie aangeboden en
9eeft uw gastheer desgewenst tekst en uitleg.

Korting voor lezers
VAN HET

LIMBURGS DAGBLAD
OhP vertoon van de bon aan de achterzijde van deze

pagina krijgt jong en oud
EEN GULDEN korting op de ritprijs.

De paardentram rijdt overigens dagelijks
tussen 14.30 en 19.00 uur,

behalve op zaterdag en maandag.

* AQUARIADE '89
rachtige tentoonstelling op het gebied van

aquaria en terraria.
Voor kortingsbon zie ommezijde.

' ★ EEN FRISSE WIND
Expositie van oude muziekinstrumenten.

Korting op de prijs van de mooie catalogus.

WMC - EXPOSITIES
aas*t de muziek krijgen ook beeldende kunsten weer ruimschoots de

9elegenheid zich te presenteren tijdens de festival-periode.
De volgende exposities zijn GRATIS te bezoeken:

CONTRAPUNT
"^burgse kunstenaars exposeren hun werk in de Kruisgangen Rolduc

en Galerie Hoogh Anstel, kasteel Erenstein.
Geldende kunst en blaasmuziek

Expositie i.s.m. Limburgse Bond van Muziekgezelschappen te
bewonderen in het Wijngrachttheater.
WORLD PRESS PHOTO

erelds beste persfoto's tentoongesteld in recreatiecentrum dr Pool.
BEELDEN-EXPOSITIE wim STEINS

Sculpturen van deze bekende Kerkraadse kunstenaar, te zien in de
Botanische tuin in Terwinselen.

■*■<—i ■__■" mmm ■■'■_■ __■■■__«■* <mmm -____■" _■___■ ._____■ ________ ________ -_____■ -___■■ -■■» -_-_■-- -____-■ a^a> ■«__■ ________ ________
_____■■ ■

0 °ekijk de agenda voor de laatste aktieweek (zie
Maak uw keuze(s) en pak de muzikale

korting die uw krant biedt nog mee.
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045-719966
i
*

In de Cramer 37, Heerlen I
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen \
Postgiro: 1035100 'Bank: ABN 57.75.35.935 !
Fax: 045-739364 j
_~_._._. ...--.._............__i

Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden iopgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van |
8.30-17.00 uur. I
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de I
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor j
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. 'I
Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte. 'Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegenI 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

Personeel aangeboden
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.

Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045:719966.

Personeel gevraagd

Chauffeurs gevraagd
Internationale autotransporters persoonlijk aanmelden van

vandaag tot zaterdag 12.00 uur.
Fa. Knops - Slangen

Heiberg 42, Amstenrade. Tel. 04492-1700.

Limburgs Dagblad
vraagt

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

in SITTARD
Inl. Baandert 16 Sittard, 04490-15577 tussen 8.30-17.00

Gevraagd voor langdurende projecten

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

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

Voor
Heerlen-Douve Weien

vragen wij
Bezorgers m/v

die genegen zijn dagelijks tussen 6.00/7.00 uur 's ochtends
onze krant te bezorgen, melden: Limburgs Dagblad, Geer-

straat 5 Heerlen. Tel. 045-717719.
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
I Dagblad, Geerstraat 5 Heerlen. Tel. 045-717719.

Gevraagd
Dames-Herenkapper (M/V)

I in bezit van vakbekwaam (Dames en heren) met veel ambi-
tie en werklust in goede kapperssalon. Br.o.nr. B-1412,
Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

W.J. Zegel b.v. vraagt
voor het verrichten van diverse werkzaamheden in

pakhuis en op de markt handige
zelfstandige medewerkers

die niet bang zijn om aan te pakken. De werktijden
zijn afwisselend. Kandidaten kunnen schriftelijk

solliciteren (pasfoto insluiten) bij:

W.J. Zegel b.v.
Haring- en zeevisgroothandel

Langheckweg 20
6468 EL Kerkrade

W.J. Zegel b.v. vraagt
chauffeurs

i.b.v. rijbewijs B-C-D-E mcl. chauffeursdiploma,
onregelmatige werktijden. Chauffeurs worden ingezet

in zowel binnen- als buitenland. Gegadigden
dienen schriftelijk te solliciteren (pasfoto insluiten)

bij:

W.J. Zegel
Haring- en zeevisgroothandel

Langheckweg 20
6468 EL Kerkrade

Wij zoeken op korte termijn
Gevraagd een repr. part-time MEDE-
K-k WERKSTER voor onzerxur^ kaas-delicatessen zaak in

Voor 5 dagen per week, kost Heerlen-Z. Erv. strekt tot
©n inwoning mogelijk, aanbev. Leeft. ca. 30-40 jr.
Hotel Rest. Lüttelforsster- Schrift, soll. br.o.nr. B-1404
mühle, dichtbij Mönchen- Limburg Dagblad, Postbus, gladbach 0949-216345277. 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 soll.), ook co- |
lonnes omg. Keulen- ,
Mönchengladbach. Tel. ,
045-229529 of 229548. ,
Privéhuis DONNA vraagt j
leuk meisje. Inl. 045- ,
227734. t |
In ons jonge dynamische 'bedrijf hebben we plaats 'voor een brood en BAN- i
KETBAKKER en leerling i
brood- en banketbakker.
Sollicitaties schrift, aan Bak- 'kerij Rob Pieters, Dorpstr. '40, 6438 JW Oirsbeek. '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.
2 BARMEISJES gezocht
voor St. Tropezbar Sittard.
Tel. na2lu. 04490-17402.
Gevraagd FOTOMODEL,
donker en lichte huidskleur.
Melden tel. 04490-18300.
Full-time VERKOOPSTER
gevraagd, voor onze Van
Melik slagerij te Heerlen.
Leeft. 17-19 jr. liefst met e-
nige verkoopervaring. Bent
U geïnteresseerd kom dan
even langs of bel voor een
afspraak naar Van Melik
Slagerij, Promenade 52
Heerlen. Tel. 045-710257.
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.
KOELMONTEUR, leerling
koelmonteur en verkoper
gevraagd. Afspraak maken
tussen 7.30 en 8.30 uur. Tel.
045-441566.
VERKOOPSTER gevraagd
voor plm. 22-24 uur voor
onze van Melik slagerij'te
Heerlerheide, Ift. 17-19 jr.
liefst met enige verkooper-
varing. Bent U geïnteres-
seerd kom dan even langs
of bel voor een afspraak
naar van Melik slagerij,
Wannerstr.3 te Heerlerheide
Tel. 045-225391.
Wij maken GRATIS een of-
ferte voor al uw dakwerk-
zaamheden. Wij werken ef-
ficiënt, goedkoop en geven
10 jaargarantie. Bel nu dak-
centrum Hemast, 045-
-224113, b.g.g. 323659.
Gevraagd BEZORGERS
van folders voor Interkauf in
Sittard, Susteren en Ko-
ningsbosch en controleur
gezocht voor Sittard. Tel.
09-4924333891.
Pat.lunch. te Valkenburg
vraagt voor direct: VER-
KOOPSTER-serveerster,
18-22 jr., jaarbetrekking.
Het IJsbeertje, Wilhelmina-
laan 72, Valkenburg, tel.
04406-12263.
R.K. L.E.A.0.-school Kerk-
rade vraagt ter vervanging
voor 6 lesuren op dinsdag,
donderdag en vrijdag een
DOCENT(E) VERKOOP-
PRAKTIJK. Inl. bij de direk-
teur A. Godfried, tel. 045-
-315099. Sollicitaties vóór 19
juli te richten aan het be-
stuur Ambachtstraat 15,
6461 EW Kerkrade.

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

04490-42313. "Dierenbenodigdheden
KNOPS vraagt een energiek
meisje van 18 jr. v. 20 u. p.
wk. Opl. MAVO. Geleenstr. -43 Hrl. Tel. 045-712197.
Holland Distributie zoekt
voor de regio Limburg en-
thousiaste STUDENTEN en
scholieren (v.a. 17 jr.) die in-
teresse hebben in leuk werk ,
in de buitendienst, de ver- |
diensten zijn zeer hoog.
Voor info bel tussen 11.00- -21.00 uur: 03469-2169 of ,
06.521.33760. J
Gevr. METSELAARS, ijzer- :
vlechters en betontimmer- |
lieden of onderaannemer v. ■werk in Duitsland. Tel. P. ■
Appel, 09-49-2218-79722.
De Valkenier vraagt voor ,
seizoen 1989 VAKANTIE- ,
MEDEWERKERS M/V, Ift. ■16 t/m 19 jaar. Voor afspr. <tel. 04406-12289. I
Nette KEUKENHULP ge- !
vraagd voor lunchroom en -restaurant Ift. v.a. 18 jr. Tel. !04406-13558 i
Gevraagd FRITUREHULP
met ervaring. Voor week-
end. Tel. 045-312947.
Je zoekt een tijdelijke bijver-
dienste voor plm 4 uur per
dag. Je wilt dan wel gezellig
werk met leuke collega's en
je kunt met mensen om-
gaan? St. Gez. Lich. zoekt
nog een MEDEWERKSTER'20-30 jr. Inl. 045-352044.
Gevr. FRITUREHULP met
ervaring. Pers. aanm. op
maand, woensd. vrijd. of za-
terd. tussen 12.00 en 18.00
uur. Friture Angelo, Maas-
trichterlaan 116 Vaals. Tel.
04454-2203.
Bouwbedrijf Alfran vraagt
ploegen METSELAARS
voor meteen en na de
bouwvakvakantie voor
Duitsland en Nederland. Tel.
045-322478.
Koeriersdienst vraagt part-
time CHAUFFEURS met er-
varing voor nachtritten.
Postbus 3080, 6401 DN
Heerlen.
Gevraagd KIPPERCHAUF-
FEUR 6x6 met ervaring,
zonder ervaring onn. te soll.
Tel na 18.00 u. 045-212191.
Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria/
snackbar, Ift. 18-25 jr., Tel.
045-213451.
Goedlopende gezellige club
vraagt met spoed een of
twee leuke MEISJES, intern
mog., info 04750-15802.
Gevr. Part-time DIESEL-
MONTEUR, voor mercedes
met enige jaren praktijker-
varing. Br.o.nr. B-1332 Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Suppers VERSPREIDIN-
GEN Hulsberg vraagt met
spoed enkele serieuze be-
zorgers voor gem. Heerlen
en enkele vakantiebezor-
gers voor Aarveld, Bekker-
veld, Douve Weyen, min.
leeft. 15 jr. Aanmelden
04405-3702.
Privéhuis Michelle zoekt met
spoed leuk MEISJE. 045-
-228481.
Man 40 jr., Mulo, rijbewijs
BE, zkt. werk op ZATER-
DAG. Tel. 04406-15201,
bellen tuss. 18-20 uur.

Onroerend goed te huur gevraagd

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

omg. Heerlen. Tel. 04920-53333.
OCÉ MEDEWERKERS
zoeken een kamer of wo-
ning in of nabij Venlo. Ca. 10
km. Tel. 05124-2162.

Te h. gevr. WINKELPAND in
centrum van Übach over
Worms. Aanbiedingen met
opp. en prijs Eikehof 28,
6374 MX Landgraaf.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur

zakenpand te Hoensbroek.
plm 275 m2voor praktijk, kantoor of milieuvriendelijk bedrijf
Te bevr.: Weustenraedtstr.llo, Hoensbroek. 045-216599.

Te huur kleine en grote
STUDIO in villa met park,
nabij station Valkenburg.
Tel. 04406-12491 na 17.00
uur 13346
LOODS, lang 36, breed 11
en hoog 5 mtr., aanw.
krachtstroom, kant. toiletten.
Per 1 sept., tel afspr. 045-
-212226/212230.
Te h. HOENSBROEK, ge-
meub. zit/slpk. voor net per-
soon, ml. 045-256686.
BOYENWONING te Heer-
len, woonk., keuken, 2
slpks., douche/w.e. Inl. tel.
045-212932.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
1 ■ '■ '...■.. .' ........■...■■..■

Te h. in HOENSBROEK, 1
kamer appartement. Ind.
woon/zit/slpkamer met open
aanbouwkeuken, 5x4 m2,
douche en toilet, 2 x 1 m2,
huursubs. mog., huurpr. tot.
mcl. gas/water/licht’ 400,55
p.mnd. Te bevr. tijdens kan-
tooruren, 045-213760.
Te huur gem. kAMERS. Tel.
045-226565/257090.
Ruim APPARTEMENT,
woonk., 2 slpks., w.c, keu-
ken, douche, hal, parkgel.,
TV en telef. aansl., rfuursub.
045-310706.
GARAGE te huur op de Ak-
ker, Hoensbroek Inl. tel.
045-227647.

x*r***!**m****m****^-r^.. :
Onroerend goed te koop aangeboden

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

Ind.: ruime woonkamer met half-open keuken, ruime
berging, badkamer met ligbad en 2etoilet, 3 slpks., zolder.

Vraagprijs: ’ 139.000,- k.k.
Van Oppen BV
Lindeplein 5, Brunssum.

Tel. 045-254543.
Wegens enorme vraag zoe-
ken wij met SPOED woon-
huizen tot ’150.000,-. Di-
rekte aankoop behoort tot
de mogelijkheden. Geen
makelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671
HOENSBROEK. Te k. half-
vrijst. woning met kelder,
tuinberging en tuin. Ind.; hal,
toilet, woonk. 30 m 2met
parketvloer, eethoek, keuk.
20 m2worz. van luxe keuk.
installatie. Schuifpui naar
terras/tuin. Verd.: 3 slp.k's ,
badk. m. douche, zolderka-
mer. Vr.pr. ’119.000,- k.k.
Inl. Van Oost Ass. V.O.F.
Tel. 045-224241 bgg 045-
-218062.

Te k. halfvrijst. woonhuis in
HORN. In rustig woonerf
(nabij centrum) gelegen,
vrije achterom, royale tuin
met tuinhuisje. Indeling: hal,
woonkamer, provisiekelder,
gezellige gesloten (ver-
nieuwde) keuken met app.,
bijkeuken met bergkasten,
toilet. 1e Verdieping: 3
slaapkamers, waarvan twee
met muurkast, badkamer
met douche, verwarming en
2e toilet. 2e verdieping: zol-
der. Electriciteit vernieuwd
en cv. ’ 110.000,- k.k. Tel.
04758-2449.

GEVRAAGD ouder woon-
huis met tuin. Tel. 045-
-717976.

Wist u dat wij in Brunssum en omgeving de meeste
bestaande huizen verkopen!

Geen verkoop, geen kosten
Derhalve voor onze clientèle TE KOOP GEVRAAGD

woningen in alle prijsklassen.

Van Oppen BV
Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.

Heeft u een Bouwfonds, ABP of andere annuïteitenhypo-
theek, laat u dan vrijblijvend berekenen hoe u duizenden

guldens kunt besparen, door het omzetten in
de Spaarhypotheek a

Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum. Tel. 045-254543. *
Kamers aangeboden/gevraagd b_ _ B

Te huur grote ZIT/SLPK. te
Hoensbroek. 045-229654
na 14.00 uur.
Te h. gevr. kamer in HEER-
LEN voor THW studente.
Tel. 077-511632.
Te huur mooie gemeubi-
leerde kamers met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-452128.
C-Heerlen: DOORZONKA-
MER (32 m2) m. terras, gez.
keuken, bad etc. ’ 475,-.
Tel. 045-713013.

Te h. gestoff. kamer, keuk., C
badk., v. student(e). OIRS- C
BEEK. 04492-1466 F
Te h. BRUNSSUM kamer m. Feigen douche, keukenunit Fpr. ’ 450,-. 045-254385.
Te huur GEMEUB. k. Kruis- F
str. 75 Heerlen. Tel. 045- F
714330. F
Te h. KAMERS centrum [J
Heerlen, eigen ingang, dou- "che en wc, half gemeub., N
gestof. Tel. 045-719414, na £
18.00 uur 719016. C

Bouwmaterialen e_____ c
Sanitair nodig! p

Div. showroom-badkamers met hoge kortingen in de kleu- p
ren: Edelweiwss, Mont-Blanc, Jura, Anemone, Manhattan. p,

Wij zijn open tijdens de bouwvak: §
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. V
vd Venne vd Sluis Sanitair )J
In de Cramer 7 Heerlen. Tel. 045-718008. V

Te k. Veldbrandstenen, ge-
br. metselstenen, balken
8/20-6/16-5/15, keepers,
vloerplanken, open haard
hout en mulderpannen.

Leers BV
Schaesbergerweg 57, Heer-

len. Ma t/m vr. 9-12 u. en
13-17 u. Zat. 9-13 u. 1e

week Bouwvakvak. (17 t/m
22 juli) geopend

Tel. 045-740112.
Te koop 130 TEGELS 40 x
60 grijs, z.g.a.n. Tel. 045-
-423699.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
KANTELDEUREN, 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

Kanteldeuren en rolluiken V
bestellen? STRATEN Voer- V
endaal bellen. Ook voor in- V
dustrie. Tenelenweg 8-10. "V
Tel. 045-750187. V
Te k. BOUWLIFT 380 volt
vr.pr. ’ 950,-045-252198. v

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder I
borg). Tel. 045-411930.
HOUTBEWERKlNGS-
combinatiemachine zaag- I
frees- vlak, van dikte en I
pennengatboor en afzuig- ~~

installatie. 045-252198.
Te k. TRACTOR Ford Major
met Atlas kraan, graafbak
en knijper. Tel. na 19.00 uur,
04490-79442.
—' c
40 m2zwarte en grijze fran- c
se DALLEN, rode en zwarte ï
boeren plavuizen ca 60 m 2ï
in een koop ’ 1.500,- per cm 2’45,-. Tevens antiek **
hekwerk. Tel. na 19.00 uur. c
044990-79442. \
Daboma BV, Edisonstr. 13, £
Landgraaf, tel. 045-314763 £
verkoop van dak- en £ISOLATIEMATERIAAL.
Geopend tijdens de bouw-
vakantie van 8.00 - 17.00 u.

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

, t
Voor al uw koelkast- en 1
DIEPVRIESREPARATIES. L
Vroko, 045-441566/461658. c
r

Hobby/Doe het zelf
WIJNBEREIDEN ook biei
en kaas N.P.I. Heigank 11C
Nieuwenhagen wo-do-vrij-
dag 13-17.30 u. za 10-16 u.

r Een PICCOLO in het Lim-
) burgs Dagblad helpt u op- weg naar snel succes. Bel: 1■ 045-719966. (

Winkel & Kantoor <
Kantoorkast

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

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

Heerlen. Tel. 045-724379.
Te k. gehele WINKELIN-
VENTARIS m. 2 kasten. Tel.
045-312507.

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

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

Te k. Lips KLUIS met 2 slo- 'ten, afm. h67xb57xd43,
uitw. gew. ca. 400 kg. Tel.
na 19.00 uur, 04490-79442.

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

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

<!_i .-. ; . .. . . . . 1

Bedrijven/Transacties
NIEUW met 12 maanden
voll. garantie en service.
Compressor 220V-2PK-100
ltr. tank ’1.195,-, idem
380V-3Pk-200 ltr. tank
’1.995,-. Hogedrukreiniger
220V-130bar ! ’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. Techn. H.O. Hargo
Heerlen. Tel. 045-422891.
Gevraagd pers. lening van
’20.000,-. Rente 25-40 %
op een looptijd van 50 mnd.
Br.o.nr. B-1402 Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

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,-. Techn. H.O.
HARGO Heerlen. Tel. 045-
-422891.

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

Landbouw en Veeteelt
Uit voorraad leverbaar:
nieuwe en gebruikte mach.
voor speciale prijzen. Stro-
laders, strotransporteurs
Bm. en aardappeltranspor-
teurs 6,5m.; Lely rotorkop-
eggen; 1- en 2 rijig aardap-
pelvoorraadrooiers; alle ty-
pen vaste tandcultivatoren;
veewagens 2-4 koeien en
6-8 koeien tandem as; per-
fect weideblotters; div.
kunstmeststrooiers; gebr.
1-2-3 schaar ploegen; wei-
dehekken 3/5 mgegalvani-
seerd. Opgelet nu weer uit
voorraad leverbaar: Voeder-
drinkbakken op wielen ge-
galvaniseerd 4/5/6 m. ook
voor hefinrichting. Tevens
automatische voederbakken
voor kalveren in weide bij te
voederen voor hefinrichting.
Bel direkt Jean SPONS -
Eijsden. 04409-3500/2521.

Gebr. OPRAAPWAGENS:
Krone 24 m3, Mengele 30m3, Kernper 25 m3en 27m3. Tegens Hagedorn kuil-
verdeler, Fahr en PZ front-
maaiers. Collé Sittard. Tel.
04490-19980. Collé Ko-
ningsbosch. 04743-1205.
Te koop grote partij PREI-
PLANTEN, div. rassen.
Baarloseweg 31 Helden.
Tel. 04760-71387.
1 MOTORFREES met extra
sneeuwschuif en maaibalk
(als nieuw). 04409-3500-
Te k. zware WINTERPREI-
PLANTEN a V/2 cent per
stuk, Pantenkwekerij J. van
den Beuken, Krekelkamp 3,
Wanssum. 04784-1629
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto's
: ■■" ■■■■:: ■" ■■ ■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ -
Fiat Panda 1000 IE Cl,

kenteken klaar, direct leverbaar
van ’ 14.250,- voor ’ 13.000,-

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

c
't

<\udi 80 1800 CC Tornado rood 1988 **<.udiBOCCl6OO 1985 )
<UidilooCC2.3steengrijs 1985 !3MW316k1. rood 1981
BMW 320 Iautomaat grijsmetallic 1986
..itroënBK 14 RE kl. wit 1987
3itroën 2CV6 blauw 1984
Fiat Panda 45 S grijsmetallic 1985
Fiat Panda 45 rood 1987
Fiat Uno 45 S grijsmetallic 1985
Fiat Uno 45 blauwmetallic 1988
Ford Escort 1600L grijsmetallic 1986
Ford Escort 1100 CC 1986 -
Ford Escort 1600 CL goudmetallic 1987
Ford Sierra 2.0 GL goudmetallic 1986 cHyundai Stella 1600 SL 1988 |_
Mitsubishi Coltgrijsmetallic 1984 h
Missan Sunny 1600SL wit 1987 i
Dpel Corsa TR 1.2 groenmetallic 1984 £Dpel Corsa 1200kl. zwart 1988 ~
Opel Kadett 1300 N 5-drs 1981 ,'.
DpelKadett 13 S grijsmetallic 1985 p
DpelKadett 13 SGSI-uitvoering 1986 'T
DpelKadett 1300 Nkl. wit 1986 r
Peugeot 205 GR grijsmetallic 1984
Peugeot 505 GR 1985
Renault 11 TC blauwmetallic 1983
Renault 5GTL grijsmetallic 1986
SeatFura blauw 1985
VW Golf 1300 C Tornadorood 1986
VW Golf 1300 CLwit 1987
VW Golf 1600 CC 1985/1986
VWGOIMBOOCL 1986
VWGoIfGT 1987
VW Golf Millionair 1800 CC 1989
VW Jetta 1300 4-drs 1986
VWJettaCLI6OOCC 1984
VW Passat 1600 CC 5-drs. 1986/1987
Volvo36oGLS 1985 "
Volvo340 GL grijsmetallic 1985

Ijmuöijl Pf4 ___!■

Saab Select auto's
koopt u bij Kompier

1 jaar garantie en een perfecte service.

Saab9000 T, 5-deurs 1986
Saab9000 T 5-deurs 1985
Saab 900 TS, 3-deurs 1984
Saab900 TAPC3-deurs 1983
Saab 900 44.000km 1984

Saab 99 GL 2e helft 1982, 4-deurs
zilver, i.pr.st 1982
Saab 99 GL 4-deurs, donkerblauw, zeer mooi!! 1982
Saab 99 GL 4-deurs, kleur chamot, uniek!! 1981
Saab 90 2-drs. in nieuwstaat 1986

Informeert u naar de prijs van deze aparte automobielen. .
Lancia Occasion Label

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

Tip Occasion
Vraag naar de prijs!!!

Opel Kadett GLS 39.000 km 1984
Golf 1.6 4-deurs, open dak 1987
Volvo 740 GLE automaat 1985
Opel Ascona4-deurs, zeer mooi 1985
Talbot Solara 1.6 een spotkoopje! 1984
Fiat Uno 70 S 1987

Heerlen, Akerstraat 150. Tel. 0.45-717755.

I IFSCHAEPKENS^/^rAutobedrijf Wf
is» Klimmen ms \\ \JJ

Jubileum Autoshow
WEGENS HET ENORME SUCCES VAN ONZE

JUBILEUMSHOWDEZE WEEK SUPERAANBIEDINGEN
VRAAG OOK NAAR DE SPECIALE MEENEEMPRIJZEN.

Zondag Kijkdag
Jeep Aro 4x4 '84 ’ 7.000,-; BMW 320 I veel extra's '84
’16.900,-; BMW 320 type '80 ’4.900,-; BMW 316 type
'80 zeer mooi ’ 3.950,-; Datsun Cherry GL '83 ’ 7.900,-;
Datsun Cherry GL '80 ’2.500,-; Datsun Cherry '82
’5.950,-; Ford Sierra Stationcar 1600 type '84 5-drs.
’12.950,-; Ford Sierra 1600 5-drs. '83 ’11.500,-; Ford
Granada '83 ’ 7.500,-; Ford Taunus Stationcar '79
’1.500,-; Ford Taunus LPG Station '82 ’6.950,-; Ford
Sierra 2.0 ’ 10.000,- '83; Ford Escort '79 ’2.500,-; Ford
Escort '82 ’7.950,-; Ford Fiesta '84 ’ 10.950,-; Fiat Pan-
da 45 '85 ’ 5.950,-; Fiat Panda 750 CL '87 ’ 11.250,-; Fiat
Ritmo 65 '81 ’2.950,-; Honda Prelude EX type '84
’16.000,-; Honda Quintet '82 ’4.250,-; Lada 4-drs. '84

’ 3.950,-; Landrover Jeep ’ 5.950,-; Mazda 323 nw.st. '85

’ 11.500,-;. Mazda 323 nw.st. '86 sportuitv. ’12.500,-;
Mazda 323 '79 ’ 1.950,-; Mitsubishi Galant '82 ’ 6.750,-;
Mitsubishi Colt GLX '85 ’12.500,-; Mini Metro '81

’ 4.950,-; Mini autom. '79 ’ 2.200,-; 5 x Opel Corsa va.
’9.900,-; Opel Manta 1e eig. '80 HB ’4.900,-; Opel Ka-
dett diesel '84 ’ 9.250,-; Opel Kadett Coupé '79 ’ 2.950,-;
Opel Kadett donkerblauw, zeer mooi 1987 ’17.900,-
Opel Kadett 1200 S LPG '81 ’4.950,-; Opel C 1200

’ 2.250,-; Opel Rekord 2.0 LPG '81 ’ 3.950,-; MG Midget
’9.750,-; MG-B rood ’17.000,-; Renault 5 TL '82
’3.500,-; Renault 20 TX '83 ’6.950,-; Skoda 105 S '87
’5.950,-; Skoda 105 L '83 ’2.950,-; Toyota Celica zeer
mooi '83 ’ 11.500,-; Toyota Celica KT '80 ’ 4.900,-; Toyo-
ta Carina LPG '79 ’2.500,-; Toyota Tercell '85 ’8.950,-;
VW Golf diesel '81 ’ 6.950,-; VW Golf 4-drs. '78 ’ 2.500,-;
VW Polo LX LPG '81 ’ 5.750,-; VW Derby '81 ’ 2.950,-;

VW Jetta '81 LPG ’ 5.250,-; Volvo 343 '79 aut. ’ 3.250,-.
Diverse inruilers va. ’ 1.000,-.

Inkoop - verkoop auto's.
Goede service en garantie.

APK keuringsstation.
(keuring klaar terwijl u wacht)

Klimmenderstraat 110, tal. 04405-2896.

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
VOLVO 360 GL injection,
veel access. wit, '86, km.st.
43.000. Tel. 04404-1380.

Te koop BMW 318 bwj. '78,
’BOO,-, liefst na 18.00 uur.
Tel. 045-315503

)pel KADETT 16SR, bwj.
34, veel extra's,'kl. bl.met.
;m. 22.000. 045-416342.
"e k. VW DIESEL motor ge-
ev. ’ 800,- en div. Golfon-
ierdelen, Renault 5 bwj. '80,
f 500,-; Datsun Cherry, bwj.
81, ’ 1.250,-, Talbot Solare
.wj. '84, ’4.500,-. Te1.04-
5--23968.
re koop weg. omstand. Ford
ESCORT XR3, bwj. '81, vele
.xtra's. Geen koopje wel
zeel goed. Donatusstr. 100
Muth. Tel. 045-244915.

|H {Vrcficüü!%
Dr Ouwe

Weat Jooji
Proficiat

Opa en Om*
Met Uw 35-jarig Huv^Wensen U Elvera, G-3"

en Hansje

Fiat Uno Riviera 45 lEj
Kenteken klaar, direkt leverbafl
van ’ 18.500,- voor ’ 16.750.'

Fiat Sitty Car
Pres.Kennedysingel 8-12, Sittard 04490-1754j>

Fiat Klankstad
:iat Panda 34-45 '81 t/m '87; Uno 45-55 '83 t/m '%
)iesel '84; Ritmo '84 t/m '86; Regatta 85 S '84; Goltfl
iynchro 4-wd '86; Fiat Ritmo 105TC '82; 127 1050 '8*
:iat 131CL 4-drs.; SuzukiAlto GL '86; Opel Ascona 1"Ji-drs. Hatchback '81; Opel Corsa TR '84; Opel g
200 '82; R9GTL '85; Renault 11 TXE '85; Renault
31; Skoda 120LS '86; Skoda 120 L '87: Volvo 345 Dl-!
'anda 1000 S'87; Citroen 2 CV 6 '82; Visa ' ,
Honda Quintet '82; Lada Samara 5-bak '87; PeugeO'■

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

Kaalheidersteenweg 185,Kerkrade. Tel. 045-4133
* streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garan^* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor 3"

van max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie^

flflGebruikteWagens
UUPhisSysteem

OBOVAG GARANTIE
— : —^\

Te koop van particulier 1
Mazda 626 GLX \

5-drs. 2.0, 8 mnd. oud, c
42.000 km. kl. wit. Tel. ï

045-442422. J

©:
Kera i

Groot aantal j
BMW !

Occasions j
uitsluitend 1e eigenaar >Kerkradersteenweg 5 j

Kerkrade. Tel. 045-452121. |
Te k. gevr. AUTO'S en be- Idrijfsauto's. Schade of de- I
feet geen bezwaar. Tel. I045-720200. . .
SEAT Dealer ACH Jeug-'rubbenweg 20, Hoensbroek, 'tel 045-222455 biedt met,
garantie te koop aan: Seat j
Ibiza 1.5 GLX '86 en '88;
Seat Ibiza 1.2 GL '85, '86, :
'87 en '88 en '89; Seat Ibiza
Playa '86; Seat Ronda 1.7
GL D '87 en '85; Seat Ronda
1.5 GLX '84, '85 en'B7; Seat
Malaga 1.2 GLX '86; Seat
Malaga 1.2 L '88; Seat Ma-
laga 1.5 SKI '88; Seat Bestel
'88; Seat Ibiza 1.2 XI '89;
Subaru 1300 '80; Talbot So-
lara 1.6 GLS '81; Mazda
1300 '76; Mazda 323 '81 en
'79; Lada 2105 GL '82; Fiat
127 '80; Fiat Ritmo D '80;
Austin Allegro '78; Sunbeam
1000 '79; Saab 99 '76; Dat-
sun 120 V '79; VW Passat
'81; Fiat Ritmo '83; Ford
Fiesta '78; Opel Kadett city
'79; Audi 100 '81. Opel Ka-
dett '80, Mitsubishi Saporro
'81; Inruil en financ. mogel.
Donderdags koopavond.
Ford Scorpio 2.4 i ghia, '87

’ 32.500,-; Ford Scorpio 2.0
i CL 5-bak '86 ’25.500,-;
Ford Siërra 1.6 laser '86
’16.750,-; Ford.Siërra 1.6
laser LPG '85 ’15.250,-;
Ford Siërra 2.0 laser '84

’ 12.500,-; Opel Ascona 1.6
LS 4-drs '87 ’ 17.500,-; O-
pel Ascona 1.6 S '83
’8.250,-; Opel Kadett 1.2
LS 3-drs. '87 ’16.750,-; O-
pel Corsa 1.3 LS 3-drs. '87
’14.750,-; Renault 25 TS
5-bak '86 ’18.500,-; Re-
nault 11 1.4 Broadway s-
bak 5-drs '86 ’12.500,-;
VW Passat 1.6 CL 5-drs '86
’14.750,-; Nissan Stanza
1.8 GL 5-bak '83 ’8.500,-;

Lada 2105 '82 ’ 2.000,-. In-
ruil, financieren en BOVAG-
garantiebewijs. Autobedrijf
en APK keuringsstation P.
van DIJK & Zn. Homperts-
weg 33, Landgraaf(Schaes-
berg-Kakert). Tel. 045-
-311729. Alle keuringen toe-
gestaan.

Te koop MERCEDES 230
div. extra's, 25.000 km. als
nieuw 1988 v. Part. 1e eige-
naar, prijs ’62.500,-. Tel.
04490-2885, na 18.00 uur.
Te k. FIAT 127 met spuitw.
v.d. hobbyist, 1050 cc, 3--
drs. '80, pr. n.o.t.k. 045-
-314569, Quaedfliegln. 30
Schaesberg.
Tek. BMW 1602, '73, mooi,
goed en gaaf, ’ 2.500,-. Tel.
045-322650.
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.
Te k. AUDI 100 GLS met.
bruin, bwj. '78, APK tot 06-
-03-'B9, vr.pr. ’ 1.450,-
Zandberg 52, Bocholtz 045-
-442416.
BMW 323 i, org. 57.000 km,
i.z.g.st., veel ace, verlaagd,
sportvelg., schuifd., enz., pr.
n.o.t.k. Diepestr. 5, Huls-
berg. Tel. 04405-3431.
Te k. BMW 525 '80, d. groen
metalic, eerste eig. Tel. 045-
-211893. Ridderhoenstr. 118
Hoensbroek.
Te k. BMW 518, bwj. 1978,
APK 3-'9O, vr.pr. ’1.750,-.
Burg. Willemstr. 5, H'broek.

Fe k. Opel OMEGA <*
bwj. april '89, lichte
schade, km 6.000, ’ '\pnder nw.pr. 04755jt*,
i/Vij geven het meest*
uw AUTO. U belt, wij &
045-422610, ook 'sjÜ?
Ford ESCORT 1300,
'82, mcl. RS *f 5.250,-; Triumph D°*
1850 HL mcl. I. met.'

’ 3.750,- Thorn <"**2814. _^
KADETT Diesel '83 A?
mnd. '90 ’6.750,-; \HB 13S'80’ 4.200,-:
13S ’2.950,-; Golf l

'78 ’ 2.250,-. 04499J.
Datsun Cherry '79 /:
BMW 1502 '77 ’KT
Ford '80 ’ 1.750,-GO"»
’1.250,-; Escort Jk
’950,-; Fiesta '77 fM
Alles APK. Tel. 04499^
Opel ASCONA '80 ’ "*■»Honda Prelude '80 ’ S|JF
Datsun Cherry '80 ’ 2-3KRenault 5 GL '81 ’2'?
Mitsubishi Galant fc
’2.400,-; VW Golf
’3.900,-; Ford EsC^
’ 1.750,-; Toyota "%
'78 ’l.lOO -. Oude"!
graaf 101, Schae^T
Landgraaf. 045-3110/2
AUTOBEDRIJF E. W

Verlengde Lindelaa^iOirsbeek. Tel. 0449<-
biedt te koop: Mercedaj
TE type '83 5-bak s",
sp.velgen ’ 14.500,-1,,
520 I type '83 met s'l
extra's ’13.500,-; AU"
I Plus 105 E '81.
’3.900,- en ’7.900,"'
Diesel type '80 in L
’4.500,-; 5 x Golf I°^torn. schakel '77, '78, ,
’ 1.000,-; Honda "
t'Bo ’3.200,-. Toyota,
let t'79 ’ 1.700,-. Fo.lj
cort 1600 Ghia 5 drs'
nw.st. ’7.900,-. Forö
nus t'B2 ’4.900,-.
Cherry t'B3 ’ 4.500-';
zuki Busje t'B4, f\
Renault 5 GTL t'B3, '’4.500,-. Mazda 62?
in nw.st. ’2.900,-.
Fuego t'B2 ’ 4.500,-- r
Civic automaat ~’ 5.900,-. Honda **Sedan t'Bl ’ 2.900,';,
Fiesta 1100 S t'7B, &
’2.100,-. 2x Opel £1900 en 1600 =,

’ 1.400,-.Peugeot 30»
’1.700,-; Fiat Ritmo 't. '84 ’4.900,-; Ope'!
20 GTE aut. t. '80 M

’ 6.900,-. Opel ManW
uitv. t.'79 ’5.900,-; ]
Carina t. '80 ’ 2.40Ü-';
Ritmo 75 CL t. '80 ’ \\Alfa Sprint t.'B2 f %
Audi 80 CL diesel, nW;'t.'B3 ’ 6.750,-. TalbO»,
ba LS t.'B3 ’ 2.900,;-j
va Yugo t. '84 ’ 2.9°$
Datsun Cherry t'Bl. ft’2.700,-. Renault ]]
Stationcar t.'Bo ’ h
BMW 320 t. '76, spon(
’1.700,-. Skoda 120.
'84 ’1.900,-. Ford/2000 RS t.'79 ’ 2.900'
Alfetta t.'79 ’1.900,-
Rekord 20 S, LPÖ,
’2.200,-. Ford Fles)**
’2.100,-. Volvo 345
'81 ’ 3.900,-. Honda 't'Bo aut. ’2.100,-. 2*'.
1307 t'Bo ’ 1.200,--'
f77 ’ 900,-. Ford Ef’2.100,-; 2 x Honda
t'Bo ’4.250,-; Opel
1900 HB t'Bo ’3.900Polo t'7B ’1.700,-; 'GS t'Bl ’1.500,-; OP
cona 1.2 t'79 ’2.600
goedkope inruilers. *to's met APK, tevens'
paratie's. Geopend »
vr. 10.00-17.00 uur, l

19.00 uur. Inr., finang;
GG auto's biedt aan:
Accord 2.0 EX met’tra's '86; Renault 25
als nieuw '85; Ford
1.4 CL '87 met spOr
enz.; Ford Escort
bouwset, sportwln. &\
Peugeot 305 GL mtf'85; Ford Sierra 1^Saab 900 GLE a^'82; Opel Ascona's %
types vanaf '82; Toy°,
lica 2.0KT '84 enz. e%
degelijke garantie - }
financiering - verdeelhoud mogelijk. GG £j
Heerenweg 286 £." Tel. 045-224172. (G'. Hrln-Brs). S
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Kwestie van
reiskosten
voor VVD

bespreekbaar
kj, n onze parlementsredactie

Ner■ J^G _ Een geleidelijkever-lig 'ng van het reiskostenforfait is
fettrpL^o bespreekbaar. VVD-
■t „: *ker Joris Voorhoeve heeftferm"5 en gezegd. HÜ reageerde
K)Ai e!\ op de voorspelling van
Bug Lubbers, dat de afschaf-
[°°n an de lsca^e aftrekpost voor
prrL'.^rkverkeer bij de komende
Peve

geen enkel probleem zal
rVD !ien' Begin mei bracht de

[^at h regeringscoalitie ten val
_Vo Partij het oneens was met
et r orgenomen afschaffing van

°Stenforfait'
Pha neeft als enige grote partij
taorn" Verkiezingsprogramma op-
tehal .eun dat het reiskostenforfait
e p^baafd moet blijven. De ande-
l Schaff-en P'eiten voor geleidelijke
Rji. "ng. in een interview met
tt.4 Partijblad CD/Actueel laat
TOlt ljsttrekker Lubbers deze
L^ht nier^en nauwenJks waarde te
&a^^n aan de passage in het pro-
l^lim Van de liberalen. „Een ver-
rhzpif reactie die geen waarde in
R_Un lf heeft. Het is alleen maar
Wist oV?or de politiek leider, dat hij
_Vh ndeld heeft'" zegt hiJ
r het°eve bestrijdt dat de passage
fels s^ Programma is opgenomen
fep k°bsche daad om mij een
hal doen." Maar de WD-lei-
kti tegelijk een ruime uitleg
R: y^ eigen verkiezingsprogram-
roi 'j*11 geleidelijke remodellering
Bk." l reiskostenforfait is moge-

Verpleeghuizen
Het onderzoek heeft ook uitgewe-
zen dat het bouwplafond anders
moet worden verdeeld. Zo is voor
de verpleeghuizen - met het oog op
noodzakelijke renovatie en capaci-
teitsuitbreiding - een verdubbeling
nodig van het huidige jaarlijkse in-
vesteringsbedrag.

Ook in de psychiatrie en de zwak-
zinnigenzorg is meer geld nodig
voor investeringen dan er nu aan
wordt besteed. In deze sectoren
speelt de herspreiding een belang-
rijke rol. Voor de ziekenhuizen is
juist minder nodig (tot en met 1994
bijna 560 miljoen per jaar tegen 600
miljoen nu).

Bij de uitvoering van nieuw, ge-
wenst beleid dat jaarlijks 290 mil-
joen extra zou vergen, gaat het om
zaken als vergroting van de privacy
van patiënten in verpleeghuizen.
Het rapport noemt ook een vermin-
deringvan het aantal bedden in psy-
chiatrische ziekenhuizen met
slechts 1.500 in plaats van met de
beoogde 6.000 en uitbreiding van de
psychiatrische voorzieningen voor
kinderen, jeugdigenen verslaafden.

Twaalf jaar
enTBS voor

doodschieten
vangeldloper

H h E ~ °e rechtbank in Zwolle
'stère 19"JariSe JL- uit Den HaaS
«r>is n veroordeeld tot een gevan-
*t*PWaf van 12 Jaar en TBS met

g' *-*" scboot in januari eensssetPer$etPer dood toen deze een geld-
* °Phaalde bij een super-

H^ ln Lelystad. Twee anderen
'. zwaar gewond.
f>Ulri Chtbank achtte L. verder
|fk Q '8 aan drie andere geweldda-
fc v^ervallen en devrijheidsbero-
'Uis an een werkmeester van het
&H an Bewaring in Arnhem. Te-
-11 ttj'^as vorige week vijftien jaar
"ihet Beëist
"kle,. v°nnis houdt derechtbank er
'eti^.^eer rekening mee dat L.,
■^rj^-*J zijn misdaden beging, sterk
|ïs, werd toerekeningsvatbaar
IV^ ÖS is nodig, omdat er sprake
"\ een zeer ernstige psychiatri-
eriiaPl'oblematiek en de kans op
!°et hllg groot is. De behandeling
'^en n 00^ z0 sne^ m°geWc be-
-5^ n> aldus de rechtbank.

Zwakzinnigenzorg
In de zwakzinnigenzorg is door de
lange wachtlijsten een uitbreiding
met 6.000 plaatsen nodig. Ook is een
verruiming van de privacy gewenst,
evenals meer faciliteiten voor dag-
besteding.

Het rapport beveelt aan de midde-
len die voor de bouw in de gezond-
heidszorg beschikbaar worden ge-
steldaf te stemmen op de geraamde
bouwbehoefte. Het noemt verder af-
zonderlijke besluitvorming nodig
over het beschikbaar stellen van
middelen voor de instandhouding
van het gebouwenbestand, zodat de
initiatieven daartoe niet meer hoe-
ven te concurreren met bouwplan-
nen die zijn gericht op het uitbrei-
den of herspreiden van voorzienin-
gen.

NZR en CvZ bepleiten een stelsel
van meerjarige bouwprogramme-
ring dat om de vier jaarwordt geë-
valueerd zodat een nieuwe progno-
se van de bouwbehoefte kan wor-
den opgesteld.

binnen/buitenland

Rapport: te weinig geld voor uitbreiding en herspreiding

Meer geld nodig voor
bouw gezondheidszorg

~ <~)m et nu^ise beleid in de intramurale gezond-
lg,„Sz°rg uit te kunnen voeren, moet tot en.met 1994 jaarlijks
tej. miljoen gulden worden geïnvesteerd in nieuwbouw en
ij-g Dat is 430 miljoen meer dan het nu toegestane be-
beif-i *..'bouwplafond'). Als daarnaast ook enkele gewenste
29q lc\S"wijzigingen worden doorgevoerd, is jaarlijks nog eens

miljoen extra nodig.

"^Nat erekend in een rapport van
Colie onale Ziekenhuisraad en het
ten ff VOor Ziekenhuisvoorzienin-gen et raPPort is gisteren aange-sp, aan minister Brinkman en
..secretaris Dees van welzijn,

volksgezondheid en cultuur.

Volgens NZR en CvZ is het huidige
bouwplafond structureel te laag.
Het is nauwelijks toereikend voor
het bouwkundig en functioneel in

■stand houden van het bestaande ge-
Ibouwenbestand. Er blijft te weinig
lover voor uitbreiding (verpleeghui-
Izen) en herspreiding (zwakzinni-
geninrichtingen).

Als het bouwplafond wordt opge-
trokken tot 1.610 miljoen gulden,
stijgen de jaarlijkse exploitatielas-
ten met 244 miljoen. Het rapport
noemt het opvallend dat dit bedrag
lager is dan de strukturele stijging
met 285 miljoen waarmee het minis-
terie nu al rekening houdt. Het con-
cludeert dan ook dat zelfs een forse
toeneming van het investeringsbe-
drag mogelijk is binnen het jaarlijks
toegestane beslag op de exploitatie-
kosten.

Voor de periode 1995 tot en met
2000 becijfert het rapport de jaar-
lijkse bouwbehoefte op ruim 1.500
miljoen gulden en de stijgingvan de
exploitatiekosten op 242 miljoen
per jaar.

Strengste veiligheidsmaatregelen van kracht

Viering van Franse
Revolutie ingeluid

Van de redactie buitenland
PARIJS - Met een feestelijk eer-
betoon aan de mensenrechten
hebben 33 staatshoofden gister-
morgen in Parijs de herden-
kingsfeesten van de Franse Re-
volutie ingeluid. Tijdens de korte
ceremonie op het Trocadero-
plein stonden de leiders van de
zeven leidende industriële na-
ties, onder wie president Bush
van de VS en gastheer Francois
Mitterrand, broederlijk naast
hun ambtgenoten uit de Derde
Wereld.

Na een muzikale inleiding - een
Requiem - lazen acteurs de 17 ar-
tikelen op van de Verklaringvan
de Rechten van de Mens, ge-
volgd door teksten van de voor-
mannen van deRevolutie. In het
wit geklede kinderen legden
bloemen en guirlandes neer aan
de voeten van de staatshoofden.
Het loslaten van duiven en een
blauwe luchtballon markeerden
het einde van de huldiging.

De Britse premier Margaret
Thatcher werd bij aankomst op

het Trocadero-plein door het op
afstand gehouden publiek ont-
haald op fluitconcerten en ge-
joel. Een warm onthaal wachtte
twee andere vrouwelijke staats-
hoofden: Benazir Bhoetto van
Pakistan, en vooral de Filipijnse
presidente Cory Aquino, die
stormachtig werd bejubeld.

's Middags gaf president Mitter-
rand een staatsbanket in het Ely-
sée voor zijn hoge gasten. De
gastheer zat tussen president
Bush en VN-secretaris-generaal
Javier Perez de Cuellar, met te-
genover hem Felix Houphouët-
Boigny van de Ivoorkust.

Uit diplomatieke overwegingen
werd Thatcher op het laatste mo-
ment naast de Venezolaanse pre-
sident Carlos Andres Perez ge-
plaatst. Volgens het oorspronke-
lijke placement had zij moeten
zitten naast EG-commissievoor-
zitter Jacques Delors, met wie zij
een moeilijke verstandhouding
heeft, en de Zimbabweaanse pre-
sident en ex-guerrillaleider Ro-
bert Moegabe.

Gisteravond woonde het illuste-
re gezelschap de feestelijke in-
wijding van het 'Opéra de la
Bastillle' bij. Dat gebeurde op de
plaats, waar vandaag 200 jaar ge-
leden de gehate gevangenis van
het 'Ancien Régime' werd be-
stormd.

Elf artiesten van wereldnaam,
onder wie Placido Domingo en
de zwarte Amerikanse sopraan
Barbara Hendrick, brachten en
uitgebreid liederenrecital met
delen uit Franse opera's.

Voor de duurvan defestiviteiten
en deeconomischetop van de ze-
ven westerse geïndustrialiseerde
mogendheden zijn in Parijs de
strengste veiligheidsmaatrege-
lenvan kracht. Tot grote ergernis
van de Parijzenaars en de circa
drie miljoen toeristen zijn delen
van de binnenstad voor het
autoverkeer afgesloten. Vanuit
de Parij se hemel houden een
zeppelin en helikopters met eli-
te-troepen een oogje in het zeil.

" Dit gebeurt ook niet elke dag. Nu, tijdens de viering van 200 jaarFranse Revolutie, kan
het: een stoomlocomotief is zojuist onder de boog van de Are de Triomph doorgereden en
vervolgt zijn weg over de Champs Elysées. Een fragment uit een generale repetitie. Van-
daag doet de loc het nog eens dunnetjes over. Dat gebeurt tijdens een luisterrijke Marseill-
laise-parade.

Verzetsgroep
Afghanistan
wil overleg

ISLAMABAD - Een van de leiders
van het Afghaanse islamitischever-
zet, Pir Sayyed Ahmad Gaylani,
heeft gisteren voor het eerst aanSovj et-leider Gorbatsjov voorge-
steld in Kaboel „een echte neutrale
overgangsregering" te installeren
en zich bereid verklaard daarmede
„direct" te onderhandelen.

Gaylani, leider van de gematigde
Mahaz-I-Islami (nationaal islami-
tisch front) die voorstander is van
terugkeer van de Afghaanse koning
Zahir Shah, gaf een interview in de
Pakistaanse stad Islamabad, waar
de meeste Afghaanse verzetsbewe-
gingen hun hoofdkwartier hebben.

Als zon neutrale regering is geïn-

stalleerd, „dan zijn er geen belem-
meringen meer voor het direct be-
ginnen van onderhandelingen" met
de voorlopige regering die het isla-
mitische verzet vijf maanden gele-
den in Pakistan vormde. Gaylani
ziet daarbij „een rol" voor Moskou
omdat dit het bewind in Kaboel ves-
tigde.

Gaylani gafaan dat hij over devoor-
stellen heeft gesproken met Pakis-
taanse autoriteiten, en met de Ame-
rikaanse vertegenwoordiger bij het
verzet, Peter Tomsen, evenals met
de Iraanse minister van buitenland-
se zaken Velayati, die onlangs Isla-
mabad bezocht.

Gaylani erkende dat de Afghaanse
guerrillastrijders onlangs bij Jalala-
bad een militaire „tegenslag" te ver-
duren kreeg, maar zei dat het gere-
gelde leger „er iedere dag tientallen
in het hele land lijdt". De verzetslei-
derkondigde grootscheepse nieuwe
militaire operaties aan tegen Af-
ghaanse posities. „Wij wachten op
de wapens die ons zijnbeloofd", zei
hij.

Begrip
Eigen Huis wil banken die bij
overschrijving van een hypo-
theek een nieuwe akte eisen,
overhalen hiervan af te zien. Ver-
der heeft de vereniging de ta-
riefsverhoging besproken met de
directie consumentenbeleid van
het ministerie van economische

zaken. Zij ontmoette daar veel
begrip, aldus Van Herwijnen.
Eigen Huis ligt al geruime tijd
met de notarissen overhoop over
de hoogte van hun tarieven bij
onroerend-goed-transacties. Die
tarieven zijn veel te hoog in ver-
houding tot de geleverde dien-
sten, aldus de vereniging. Het
conflict heeft onlangs geleid tot
het bevriezen van het overleg
tussen Eigen Huis en deKonink-
lijke Notariële Broederschap.
De woordvoerster van de KNB
zegt dat tot voor kort bij overslui-
tingvan een hypotheek het volle-

dige tarief voor een nieuwe hy
potheek moest worden betaald
„We hebben dat nu terugge-
bracht tot de helft. Het bedrag
van 74 gulden, waar de vereni-
ging Eigen Huis van spreekt, is
een reparatietarief. Dat wordt al-
leen in rekening gebracht als een
bestaande hypotheek op onder-
geschikte punten moet worden
gewijzigd".

EG is bereid
melkquota
te verhogen

Van onze correspondent
BRUSSEL - De Europese Com-
missie wil melkveehouders die
in moeilijkheden dreigen te ko-
men of al zijn gekomen door de
verlaging van de melkquota van
de laatste jaren, tegemoet komen
door middel van een verruiming
van de quota. Europees land-
bouwcommissaris MacSharry
heeft daartoevoorstellen op tafel
gelegd.

De lidstaten zullen een procent
meer melk mogen produceren.
Die mag echter alleen ten goede
komen aan 'probleemgevallen'
in de Europese melkveehouderij,

zoals melkveehouders met een te
laag quotum, jonge beginnende
boeren en bedrijven die klappen
hebben gekregen door de fors
verlaagde quota van de laatste ja-
ren.
Bovendien zal de in 1986 afge-
sproken tijdelijke schorsing van
de melkquota van 5,5 procent

met een procent worden vermin-
derd. Maar daar staat tegenover
dat de gegarandeerde produktie-
hoeveelheden met een procent
worden verminderd, alsook de
vergoeding die de boeren voor
die schorsing ontvingen.
Landbouwcommissaris Ray
MacSharry hoopt zo tegemoet te
komen aan de wens van vooral
Frankrijk, maar ook andere lan-
den als Nederland en West-
Duitsland, om de melkproduktie
weer te verhogen omdat er een
tekort aan melk zou dreigen te
ontstaan en sommige bedrijven
het niet meer kunnen bolwer-
ken.

Schadeclaim
Een schadeclaim is in deWetLucht-
verontreiniging niet specifiek gere-
geld. Wanneer deRaad van State in
een Arob-procedure achteraf de be-
schikking over een rijverbod van de
Commissaris van de Koningin ver-
nietigt, zal de ondernemer volgens
de geëikte manier te werk moeten
gaan.
Met de vernietigingsuitspraak van
de raad in de hand moet een onder-
nemer vervolgens naar de burgerlij-
ke rechter en daar zijn schadeclaim
indienen. Hij zal letterlijk aan de
hand van nota's en berekeningen
moeten aantonen hoe hoog de gele-
den schade is, aldus prof. Koeman.

De snelle schorsingsmethode kan
overigens niet worden omzeild door
al vooraf, wanneer een rijverbod „in
de lucht hangt", naar de Raad van j
State te stappen. Pas bij een offi-
cieel afgekondigd rijverbod ligt die
weg open.

Prof. Koeman acht overigens de,
kans op instelling van een rijverbod
heel gering. Er zijn in de wet al veel
fases ingebouwd. De economische
gevolgenvan een rijverbod voor een
bepaald gebied zijn erg groot. Ver-
nietiging van een verbod door de
Raad van State als zijnde een on-
rechtmatig besluit, is zeer denk-
baar.

Oversluiten hypotheek
bij notaris fors duurder

DEN HAAG - De notarissen
hebben hun tarief voor het over-
sluiten van hypotheken zeer fors
verhoogd. Dit tarief, dat tot voor
kort 74 gulden bedroeg, is nu ge-
steld op de helft van het tarief
van een nieuwe hypotheek. Bij
een hypotheekbedrag van een
tonkomt dat neer op 449 gulden,
een stijging van 600 procent, al-
dus directeur H. van Herwijnen
van de vereniging Eigen Huis,
een belangenverenging voor
huiseigenaren. De vereniging
heeft bij de notarissen protest
aangetekend tegen de tariefsver-
hoging. Een woordvoerster van
de Koninklijke Notariële Broe-
derschap ontkent dat er sprake is
van een tariefsverhoging. Vol-
gens haar is het tarief juist gehal-
veerd.

Dit jaar worden volgens een
schatting van Van Herwijnen
tienduizenden annuïteitenhypo-
theken overgesloten naar een

Verbeterd-Leven-hypotheek,
omdat die laatste gunstiger is
Dat dit op zon grote schaal ge-
beurt, hangt samen met de zoge-
noemde Brede Herwaardering,
een belastingreparatie die vol-
gend jaarzou moeten ingaan. Na
de Brede Herwaardering zal het
vermoedelijk niet meer mogelijk
zijn hypotheken over te sluiten.
Het oversluiten van een hypo-
theek kan ook via de bestaande
hypotheekakte, zo stelt Van Her-
wijnen. Veel banken doen dat
ook. Er zijn echter ook banken
die een nieuwe akte willen. Als

gevolg daarvan worden 'ettelijke
duizenden' mensen met de ta-
riefsverhoging van de notarissen
geconfronteerd, aldus Van Her-
wijnen.

Prof. Koeman, hoogleraar milieurecht:

'Verzet tegen rijverbod
bij smog moeilijk'

AMSTERDAM - Ondernemers die
worden geconfronteerd met een rij-
verbod bij smog staan geen bijzon-
dere manieren ter beschikking om
zich hiertegen juridisch te verzet-
ten. Het bestuurlijk besluit van een
Commissaris van de Koningin.kan
uitsluitend bij de Raad van State
door middel van een beroep of een
schorsingsverzoek worden aange-
vochten.

Dit zegt prof. mr N. Koeman, hoog-
leraar milieurecht aan de Universi-
teit van Amsterdam. Het verschil is
dat een beroepsprocedure een jaar
kan vergen, terwijl een schorsings-
verzoek door de Raad van State bin-
nen één dag kan worden afgehan-
deld.

Een schorsingsverzoek lijkt voor
een ondernemer het meest aantrek-
kelijk gezien de snelheid. Gelet op
de 'handreiking' van de Commissa-
rissen van deKoningin waarin spra-
ke is van een rijverbod gedurende
twee dagen, is een schorsing echter
een moeilijk haalbare zaak. Eer een
ondernemer mét advocaat en de be-
schikking op papier in de hand bij
de raad kan aankloppen, is al teveel
tijd verstreken, aldus prof. Koeman.

Samenwerking
tussen Japan
en Nederland

DEN HAAG - Met ingang van 1
april 1990 zullen jaarlijksvijfweten-
schappelijke onderzoekers in de ge-
legenheid worden gesteld tijdelijk
in Japan werkzaam te zijn. Eenzelf-
de aantal Japanse onderzoekers zal
in Nederland kunnen gaan werken.

De Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) en de Japan Society for the
Promotion of Science (JSPS) zullen
daartoe vandaag in aanwezigheid
van minister Deetman van Onder-
wijs en Wetenschappen een memo»
randum ondertekenen.

De uitwisselingsprogramma's be-
treffen zowel de geestes- en maat-
schappijwetenschappen als de me-
dische, biologische, exacte en tech-
nische wetenschappen. De overeen-
komst maakt deel uit van het cultu-
reel verdrag tussen Nederland en
Japan.

Israëlische minister:
contacten met PLO

JERUZALEM - Israël en de PLO
voeren „duidelijke en officiële" vre-
desbesprekingen onder bemidde-
ling van de Verenigde Staten. Dit
heeft de Israëlische onderminister
van financiën, Yossi Beilin, gisteren
verklaard. In Israël was al bezorgd-
heid ontstaan na berichten uit Was-
hington dat een hoge Amerikaanse
functionaris heeft laten doorsche-
meren dat er sprake is van geheime
contacten tussen Israël en de Pales-
tijnse bevrijdingsorganisatie PLO.

Functionarissen in Jeruzalem spra-
ken gisteren opnieuw tegen dat er
contacten zijn. Zij wezen op een ver-
bod in Israël op het voeren van over-
leg met functionarissen van de
PLO. De Palestijnse organisatie
wordt door Israël beschouwd als
strijdend voor de vernietiging van
de joodse staat.
Maar onderminister Beilin, die be-
kend staat als 'duif en naaste advi-
seur is van vice-premier Shimon Pe-
res, verklaarde gisteren voor de le-
gerradio: „De afgelopen twee, twee-
ëneenhalve maand zijn er duidelijke
en officiële onderhandelingen ge-
weest tussen de Israëlische regering
onder leiding van Yitzhak Shamir
en de PLO, door tussenkomst van
de Amerikanen. „Wie dit niet wil
weten, wie dit niet wil erkennen,
sluit zijn ogen voor de wereld", al-
dus Beilin.

De Verenigde Staten, de nauwste

bondgenootvan Israël, begonnen in
december besprekingen met de
PLO nadat PLO-leider Yasser Ara-
fat het terrorisme afzwoer en Israëls
recht op een bestaan erkende.

De VS hebben steun uitgesproken
aan Shamirs voorstellen voor Pales-
tijnse verkiezingen om onderhande-
laars aan te wijzen voor vredesbe-
sprekingen met Israël.
Palestijnen hebben zich sceptisch
geuit over het plan voor verkiezin-
gen, vooral nadat Shamirs Likoed-
partij daar vorige week week strin-
gentevoorwaarden aan verbond. Zo
zouden pas verkiezingen worden
gehouden als de 20 maanden oude
anti-Israëlische opstand in de bezet-
te gebieden wordt beëindigd.

Arbeiderspartij
Het stellen van de extra voorwaar
den door het Likoed-congres,
bracht de centrum-linkse Arbei
derspartij er dit weekeinde toe hei
opbreken van de regering van natio-
nale eenheid over enkeleweken aar
te kondigen.

De ministers van deArbeidersparti
stelden gisteren hun voorwaarde-
vast om toch deel te blijven uitma
ken van de coalitie. Zij verklaardei
dat de premier dient te bewijzen da
het vredesplan voor Palestijnse ver
kiezingen nog levensvatbaar is.

Bewijzen
Directeur Van Herwijnen vanEigen Huis zegt echter over be-
wijzen te beschikken dat notaris-
sen in het verleden bij het over-
schrijven van een annuïteiten-
naar een Verbeterd-Leven-hypo-
theek 74 gulden in rekening
brachten. Gevallen waarin het
volledig tarief voor een nieuwe
hypotheek werd berekend zijn
daarentegen niet bekend, aldus
Van Herwijnen.

cdfï|ï flï^^sa&—-U-LI■■ii i | ui 11 HH,...!....—i—'—
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DUBBEL ZO GROOT, DUBBEL ZOVEEL KEUS...
8 SPECIAALZAKEN ONDER EEN DAK!

Duizenden eksklusieve woonideeën in een wooncenter zoals er nog nooit een
heeft bestaan: Sijben 'nieuwe formule' is morgen de grootste indoor-attraktie van
Nederland. Gratis entree, verbazing gegarandeerd! Tot morgen.

A OPTIMA WOONTEXTIEL; honderden kombinatie-ideeën voor elke woonsmaak.

EIKEN; een gigantische kollektie sfeervolle woonideeën

A 'SLAAPLAND'; alles voor gezondslapen in stijl

▼ De imposante entree geeft toegang tot de 8 speciaalzaken

A MODERN: veelzijdig, fantasievol en betaalbaar

A Kantoorkonsepten van uniekeklasse op de PROJEKTAFDELING

T Keuze uit 50 modellen in deKEUKENSTUDIO.

A KLASSE KLASSIEK; een presentatie van louter hoogtepunten A HET DESIGN COLOSSEUM; Nederlands grootste design-speciaal



Sijben is niet groot meer maar gigantisch. Zonder u overigens het gevoel te geven verloren te lopen.Want Sijben introduceert een unieke, persoonlijke winkelformule: elke afdeling is ondergebracht in een
aparte speciaalzaak. De grootste designkollektie van Nederland kreeg zelfs een eigen toren. Vanuit het
overdekte binnenplein loopt u rechtstreeks naar uw favoriete showroom, waar de adviseurs volledig in üwwoonstijl gespecialiseerd zijn. Om dit bijzondere aanbod aan speciaalzaken te bezoeken, zou u 'anders al
gauw zon 500 km moeten rijden! Bij Sijben vindt u nu letterlijk alles om invulling te geven aan uw persoon-lijke woonsmaak. Tot en met bijpassende open haarden.

Sijben nieuwe stijl heeft een nieuwe naam gekregen, want u begrijpt dat 'Sijben Meubelen' te beperkt is
voor dit unieke totaalkonsept. Vanaf nu heten wij Sijben Wooncenter. Een nieuwe naam die aan wonen inI Nederland een nieuwe dimensie geeft.

MORGEN OPENT SIJBEN
NEDERLANDS MEEST UNIEKE

wnnMrcurcp.
I C°Sl WSino,a; A«C?" MMa,T' 'ÏT; HeJinie ,?en°ng"Musterri"g " B+S - Artifort - Kinast - Leolux - Gelderland - Indoor -Tonon - Pastoe - Castelijn - Rohé - Cassina - Saporiti - Behr - Rolf Benz Creation Irïï. '?ïXi^ïïr« r " d6S d̂e;Ka?e't-,RTnm - ln,erart" Young" Durlet" Li9ne Rose<" Vereinigte Werkstatten - Thonet - die Collection - Knoll International Ban Bord -SM sic sÏÏrte "

Geinen - BietefelderWertetetten - Grange - Chr^ten Hsch^^^Gasparuca - Ploeg -Ruf - Gatene Cl» - van Besouw - Dorfhnger ♦ Nickow - SieMatic - Dunlopillo - Pullman - Zevenslaper - Aquadroom - Ghyczy - Kostka - ExcÏÏ FlosSex Stelton -aS MonSrtemiTe?"
M. Moser ■ Arteluce - Bossis grindvloeren - Boley open haarden.

WÈgM «»M«piir— j|__j r mg*
■ife _j^H :_____2Sfc': ___T' ___

WE LM 'iM v$ \ fh WK % A fV |-> tm s* Wê 'J Een uniekePresentatie van deeksklusieve keukenarchitektuur van SieMatic. In de overzichtelijke, ronde opstelln"T tm Fp èk i\ W\£**> 1 êkA mm _*__* ÊünM f? het 009 steeds weer op details die typerend zijn voor de schitterende vormgeving en de ongeëvenaardefunktionaliteit
_*_*_ Uk AA W É IWwÉ ikn IM ff 11 WW ïrtl Gespecialiseerde SieMatic adviseurs helpen ute kiezen uit de onbeperkte mogelijkheden. | "..-»■_* «"._,*".>.."___.■■ |

F i r-M\\±d]^ waiiiViiYiviiiiJlgMßßßßMMßß
Blikvanger van het nieuwe wooncenter is een drie verdiepingen hoog rond gebouw waar een kolossale kollektie inter- Slft^S^nn^'^lU^ d*ze sPeciaalzaa}. de schitterendste kombinatie-ideeën in elke stijl. Vloerbedekking van
nationaal topdesign staat tentoongesteld. Veruit het grootsteen 2 wS S]aa^TMPastoe, deSede, Cassina... het zijn maar enkele van de tientallen vermaarde namen. Wij hebben Nederlands beste in- vondsten ' aIS Jab'Van BeSOUW' MID' Stuttgarter Gardinen stimuleren uw woonfantaae tot verrassende
teneur-adviseurs aangetrokken om liefhebbers van het sublieme wonen te helpen een perfekt afgewogen individueel 'woonplan te kombineren. I ■_"Wlld_Jl3M
|j3Eifi&__3l_lE_K_&_l3i_l °P de bovenste verdieping van het Design Colosseum bevindt zich de projektafdeling. Een specialiteit waarin Sijben

Klassiek wordt steeds leuker, fantasievoller. Dat ziet u het mooist in onze showroom Klasse Klassiek. Schitterende rtlff f" ?!? hefft °^nf e"die ,nu een W 9ro,e showroom heeft gekregen. Namen als Artifort,
materialen als gepatineerd mahonie, taxus of kersenhout, gekombineerd met levendige, warme stoffen van topmer-

oastelijn, Arco, l nonet en Knoll International geven het niveau aan waarop wij projektkonsepten realiseren,
ken als Jab en Sahco Hesslein. Verrassendekonsepten, waarin het dessin van gordijnen, meubelstoffen en zelfs lam-pekappen harmonieert. Namen als Bielefelder, Gasparucci, Spakman en Peter von Ghyczy zijn symbolisch voor nivo ___________________________________________________________________________________________

yEennivo datu ook van onze gespecialiseerde adviseurs mag verwachten. ___f^^^^^^_____^^^^^^^^^^^f^^^__l^B
Een grote showroom met heel veel sfeervolle woonideeën in eiken. Een groter aanbod in eiken zuit u niet sne vinden ___P^pßPß4B^^_HV^nJvH_l
en zeker niet in zon gunstige prijsklasse. U zult verbaasd zijn. | mJ^I ■H __»] iTi T_i»l _.^ I _§■■

Wie open staat voor nieuwe ideeën, kan hier zijn fantasie de vrije loop laten. Strak wit, glimmend chroom spiegelend Ï^HS II Ü^Tzwart, maar ook frisse, soms gedurfde kleuren. Veel leer, in verrassende kombinaties. Hier doet u onverwachte ont- l*_-_O5*V IBb^lL dekkingen. Zoals bijvoorbeeld de verfrissende traditionaliteit van Galerie Clair. Ook geloogd grenen en dekoratieve rTT*WI! I U ■ sNlniii^^s-^_, meubelen in rotan en riet vindt u op deze afdeling. 'I IF " Ü ü .-T-Tq-T-^

De grootste slaapkamerspeciaalzaak van Limburg. De adviseurs zijn gespecialiseerd in gezond slapen en in afgewo- _-_-,___- "7^-^^gen ruimteindeling van slaapkamers. Moser, Dunlopillo, Zevenslaper, Auping... u vindt er alle topmerken Tientallen /jyi/^mW*^9 CJ*^'X' **komplete slaapkamers in alle stijlen, kastenwanden op maat van o.a. Exclusiv: in ons slaapland raakt u niet uit- ' "^
Maasnielderweg 33, Roermond

■^^HMHB|H|j^H|Bg|HHH^^^^^H 04750-16141
"^_J geopend: di. t/m vr.: 9.00-18.00



Onderstaande bedrijven realiseerden
NEDERLANDS MEEST UNIEKE WOONCENTER
m Proficiat. ..Mn

_.e_^»y- \ -^^^^^Zat AaïvVXN- .^X^C****

i NOLTEÜT JLflü

METNOLTE \mÊÈZIT u.goed YWÊr
"GEÏNSTALLEERD." jjUH
Het karwei is geklaard, het produkt geleverd, J^^\ BEzreen Nolte-produkt waarin u alle vertrouwen kunt #> ) islE

hebben.Nolte is namelijk een uitgesproken f :>>_ |J ksésïïï.
I / V_X J m **-\ ROTTERDAM

specialist op het gebied van elektrotechniek, Jm^ y
instrumentatie, binnen-en buiteninstallaties en /< ■
interieurafbouw. ' c§£j . \

Voor informatie: /jf NOLTE
Nolte Maastncht, Griend 3, 6221 AJ Maastricht, Tel.: 043-254500. Ti MAASTRICHT

Wij feliciteren meubelhandelSijben met de
opening van de nieuwe showroom. De
stalen noodtrap + traphekken en
leuningen werden vervaardigd en
gemonteerd door:

Constructie- en <J/nec/erij/>e(/rij/
FA. A.W. DE VRIND & ZN.
Uw juisteadres voor: Stalen trappen + leuningen
i k k k k k Balkonhekken

- -j- ■+- -+- -+- -4- - Stalen spanten
~ Afrasteringen + hekwerken

Poorten
Reparaties enz.

Tevens verkoop van staal en profielstaai,
buizen enz.

Privé adres: Sch. Roffaertstraat 81
6042 VS ROERMOND
Tel. 04750-22416
Werkplaats: Heidebaan 42
6044 KR ROERMOND
Tel. 04750-22116

Wij verzorgden het
gehele tegelwerk.

■TmTI w- van Elderen
E' ï | Bouwmaterialen en Tegelhandel B.V.

mmm Hogeweg 315 - 5914 BC Venlo - tel. 077-512942

f f f 1..,y'/j l l ft ’*——f ’ f f'uUiA im f" fijftmtïii-==^i / ’"■■/" ri^i / ■/

Wij wensen u veel succes
in uw nieuwe vestiging.

■gnaiiansnsH.:

Limburg bv
- gesloten en puincontainers

***^ft* I*©lS I *w I DiVi internationaal grondverzet

- al uw grondverzet
- zand en grindhandel

Witte Koeweg - 6071 PV Swalmen - telefoon 04740-1112

Feliciteert meubelhandel Sijben
met de opening van de nieuwe
showroom.

_^É " frs__ zuid nederland bv

Rinboomweg 13, 6081 NC Haelen. Postbus 4079, 6080 AB Haelen.

Tel.: 04759-4428. Fax: 04759-1686

De bitumineuze dakbedekking van de
showroom en het magazijn werd
verzorgd door Daktechniek Zuid
Nederland B.V.

Wij wensen Sijben Meubelen veel
succes toe.

De technische installatie in de meubelopslag werd gerealiseerd door:
d£j\ Wolter & Dros Groep

WERKTU IGKUN D I G E INSTALLATIES
Vestiging Hoensbro^

Verwarmings-, lucht-, De Koumen *koel- en sanitairtechniek, "*KG EJjJ
brandbeveiliging en wao ab HoensbroJ. Telefoon (045) 22 75 *SeiYlCe en Onderhoud Telefoon (045) 22 44 83 service-die"*

Telefax 045-2258^
/ De Jong/Rutten b.v.A

I I PROFICIAT SIJBEN EN VEEL SUCCES
Fabrikant van: kunststof-, aluminium- en houten kozijnen.

__.*_»»-__'«*-' Uitvoering van: isolatie- en renovatiewerken.

\RS^'_■ .'>-I^_J Kaldenkerkerweg 95 - Postbus 31 5 - /
ï?iiï_ï~"ii — 5930 AD Tegelen. telefoon 077-734400. /

Gebr. stais >^^_ Staalkonstrukties voor
mm£E2S£ >^k\. alle soorten gebouwen

Telefoon 04956-1289 Gebr- Las-en montagewerke'1
Telefax 04956-1497 STALS Stalen daken

4Lr tSÏÏSZL JV Gevelbekledin 9
JU- staalkomstrukties D- Trappen en hekwerken

i -*

"" 1
BOUWBEDRIJF

Parallelstraat 56A, 6463 BR Amstenrade
Telefoon 04492-4036

verzorgde het metselwerk.

bouwkundig

ADVIESBURO
WESTHOFF-SMEETS
postbus 3012, 6093 ZG heythuysen
meerkamp 8, 6093 BZ heythuysen
telefoon 04749-3400

I Efficiënt laden en lossen BJmetdedöck-unitsvanFlexion F

flexion bV De pasklare oplossing om het laden en lossen van vracht-
auto's zoefficiënt mogelijk te laten verlopen heet flexidock ■

Postbus 1268 De uitvoering, maatvoering en installatie van rol- of
6040 KG Roermond sectionaaldeur, dock-leveler en doek-shelter of -seal zijn dan *Tel. (04750) 72490 ook volledig op elkaar afgestemd.
Telex 36892 Het gevolg: een maximum aan produktiviteit, een minimum —Telefax (04750) 27540 aan energieverlies en optimale werkomstandigheden. . J

m ümburgsDagblad %

fMini^onlnQ 's °chtends beit <staat uw D6i
PICCOLO de volgende dag al OAS-TIQOAA
in het Limburgs Dagblad. w^*_# # I



InLimburg meer,
eldersminder

faillissementen
PHafa fojijAG - Het aantal uitgespro-
Waar i ementen in net eerstef!'Mr! bedroeg 1909-Dit aan-
Fde Pr°cent lager dan dat in de-Nn iq!;£10d'e van het vorig jaar,
_^estjr i faillissementen werden
Na] fvke n. In Limburg steeg het
F 1de "lssementen ten opzichte

1 135 eerste helft van 1988 van 123
fiil,tl'l9Baqalfm^rdUS*- , „
C_ fa n werden er in ons land
FMji '!!lssementen uitgesproken,
f \vL U er in 1988 in deze maand
pf.rs en- Dit blijkt uit voorlopige
Ntati! 1 net Centraal Bureau voor

pr
tlstiek.

"Hja ovincie waren de aantallen
fe oari tQt en met juni 1989 als
fi-sj-^oningen 91 (vorig jaar 65),
Sii. 66 C79- Drenthe 53 (66),y G_!ieJ 118 <109). Flevoland 37

'° (ll!*rerland 193 (214)' Utrecht
ïid.ji V Noord-Holland 309 (333),
?), t^'land 486 (552), Zeeland 32
toih...°°rd-Brabant 279 (257) en
)jU|Jrg 135 (123).

%Ti vVan dit jaar werden 122 be-V(j .ennootschappen failliet ver-
het gen 146 in dezelfde maand
aamV°rig -iaar (min 16 Procent).

?1 dat besloten vennootschap-
KfailiVan Januai*i tot en met juni

4» werd verklaard bedroeg
Het 772 in dezelfde periode

1] y,Vorig jaar; dit is een daling_ docent.

beursoverzicht
Omhoog
p'^tenK DAM " De Amsterdamse
hStst Urs 'ag gisteren voor het
< rs. deel van de dag in een zo~
j%, bommel. De aandelenkoer-sen "? aanvankelijkover het alge-

i*4U aar vrij weinig van hunNd d 'Sten te komen- leefden la-
(f iioo dag vaakop en hoewel ziJk^l v gste punten vaak niet kon-jl^a) st"ouden onstond er tochu. *»n Duitsland een vast beeld.
Ulf_RQ delenomzet bleef beperkt
iw 1 van y^joen- De rest van het to-
ri elir? miljoen kwam voor\ ng van de obligatiemarkt,
%, cded prijshoudend gestemdsiSt <j oPgang later op de dag
%r e stemmingsindex 1,3 punt
JS-nT 188'2- Voor de grote ver-lt^' dif>0p- de beurs zorgde Unile-cNiB j

gisterochtend vroeg aan-
i'Ver alsnog het cosmetica-fl pn Faberge/Elisabeth Arden
lV^ Hjven. Het Nederlands-
Jo.r_ concern voegde f 1,40 aan de
!%). 'oe op f 144,30. Het fonds
$ fa" e2 e omzet ook duide-
tih oriet- Hoogovens voegde
»f ï, e bedrag aan de koers toe

V ' k\Png gestaag omhoog en het
ifl hetam °P f260,50, f 11,50 bo-
f^d ,1 Peil van woensdag. Ned-
,.'H_ j'°ot de dagf 5,20 beter af op
Nj'*"' terwijl KBB f2,80 beterae 0pf76,50.

Pü(jerarin, waarvan grootaandeel-
Efaj.p van de Nieuwenhuijzen
] heeft getoond voor.rlrok aanvankelijk een rijks-

uuan' maar daar bleef maarUlaen van over op f 110,50.,w°n 70 cent op f30,90. Vol-eeg f 1,50 naar f53,20.

p ).a"Kloos moest f3O prijsge-
' 530. Übbink begon lager,

"t vaa de markt toch 80 cent be-
f&*>bürïel te zeggen op f 119,50.
fV5° et>\raakte 30 cent kwiJt °P«ï, nDe Drie Electronics f1op

■f^d Irteurs was vriendelijk ge-
% '. de leven£iig verhandel-

iiu 'enwaarden waren geen
fffe. uitschieters. De totale. Oog op de EQE kwam uitN^ontracten.

KonsumentenKonlakl:

Chocola
te duur

DEN HAAG - Chocola is in Ne-
derland veel te duur. Op basis
van de huidige grondstofprijs
van cacaobonen kan de prijs van
chocola met tientallen procenten
omlaag. Konsumenten Kontakt
stelt dat in zijn gisteren versche-
nen blad „Koopkracht".
Volgens de consumentenorgani-
satie daalde tussen 1980 en 1989
de prijs van cacaobonen met dehelft.'Ook de invoerprijs is gehal-
veerd. Toch zijn produkten als
hagelslag, chocolaatjes, candy-
bars en bonbons 4 procent en

chocoladerepen 9 procent duur-
der geworden.
Weliswaar is vanaf 1986 tot april
van dit jaar chocola acht procent
goedkoper geworden, maar, zo
staat in Koopkracht, dat heeft

niets te maken met het doorbere-
kenen van lagere grondstofprij-
zen, maar is het gevolg van de
verlaging van het betrokken
btw-tarief van 20 naar 6 procent.
Het argument van de chocolade-
industrie dat zij de lagere grond-
stofprijzen doorberekent via de
verhoging van het gewicht van
de reep („15 procent meer") legt
XX terzijde. In het prijsindexcij-
fer van het CBS is dat niet terug
te vinden en het zuiverste ant-
woord blijft een prijsverlaging,
aldus de organisatie.

Amerikaanse markt
Unilever zal met deze overneming
nog sterker zijn vertegenwoordigd
op de Amerikaanse markt voor
huidverzorgingsmiddelen, kleur-
cosmetica en parfums. In 1987 nam
het concern Chesebrough-Ponds
over en begin deze maand werd de
overneming van parfumproducent
CalvinKlein aangekondigd.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen V k. s.k.
AEGON 100,90 102,60
Ahold 118,30 118,20
Akzo 142.50 143,10
A.B.N. 44.70 44,90
Alrenta 162,20 162,00
Amev 54,60 55.70
Amro-Bank 88,50 89.50
Bok 145,50 145,50
Borsumij W. 129,70 129.70
Bührm.Tet. 67,40 68,00
C.S.M.eert. 69,00 69,60
DAF 54,90 55,50
Dordtsche P. 252.20 252.50
DSM 128,40 129,40
Elsevier 73,40 74,00
Fokker eert. 43,20 43,30
Gist-Broc. c. 33,40 33,20
Heineken 125,90 126,00
Hoogovens 112.50 113,90
Hunter Dougl. 117,00 114,50
Int.Muller 100,00 100,50
KBB eert. 73,70 76,00
KLM 49,70 50,30
Kon.Ned.Pap. 55,10 56.30
Kon. Olie " 138.50 138,80
Nat. Nederl. 64,30 65,30
N.M.B. 249.00 260,50
Nedlloyd Gr. 444,00 449,20
Nijv. Cate 99,20 99,00Océ-v.d.Gr. 314,00 314.00
Pakhoed Hold. 140,80 140,50
Philips 39,80 39.80
Robeco 105,60 105.60
Rodamco 157.50 157.60
Rolinco 103,50 103,50
Rorento ' 61,60 61,50 e
Stork VMF 36.70 37,10
Unilever 142,90 144.30
Ver.Bezit VNU 97,50 97.50
VOC 47.20 47.50
Wessanen 89,60 89,60
Wolters-Kluwer 48.60 48,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 47,70 47,00
.ACF-Holding 58,00 58,00
Ahrend Gr. c 306,00 304,00 a
Alg.Bank.Ned 44,70 44,70
Asd Opt. Tr. 25,60 25,00
Asd Rubber 7,50 7,50
Ant. Verff. 340,00 'Atag Hold c 103,70 103,80
Aut.lnd.R'dam 93,30 92,50
BAM-Holding 487,00 489,00
Batenburg 102,00 101,00
Beers 144,00 144,00
Begemann 109,50 110,50
Belindo 373,00 372.00
Berkel'sP. 4.95 4,95
Blyd.-Will. 23,80 23.70
Boer De, Kon. 441.00 440,00
de Boer Winkelbedr. 57,10 57.50
Boskalis W. 15.30 15.50
Boskalis pr 13.20 13.30
Braatßouw 1160,00a 1063,00
Burgman-H. 3380.00 3380.00
Calvé-Delft c 931,00 940,00
Calvépref.c 5250.00 5300.00

Center Parcs 65,50 64,20
Centr.Suiker 68,30 68,70
ChamotteUnie 11,40 11*40
Cindu-Key 120.00 120.50
Claimindo 365,00 365*00
Content Beheer 23.70 23 80
Cred.LßN 82.40 83^50
Crown v.G.c 107,00 107,00
Desseaux 228,00 225 50Dordtsche pr. 252,00 251*50
Dorp-Groep 54,00 54,80
Econosto 259,00 25900
EMBA 135,00 135*00
Enraf-N.c. 53.50 54,00
Eriks hold. 405,00 405*00
Flexovit Int. 73,50 74*80
Frans Maas c. 83,00 84*80
Furness 124,50 125*00
Gamma Holding 85,00 86,00Gamma pref 5,80 ,5,80
Getronics 27,80 27*90
Geveke 40,00 40*00Giessen-de N. 285,00 280*00
Goudsmit Ed. 375,00 380^00Grasso's Kon. 95,50 96 30
Grolsch 143,00 14100
GTI-Holding 186.70 186*00
Hagemeyer 99,50 101,00H.B.G. 211,00 21250
HCS Techn 15,00 15 20Hein Hold 110,00 110*70
Hoek's Mach. 185.00 185 00
Holdoh Hout 745.00 745*00
Holec 30,20 30*90
H.A.L. Tr. b 1643,00 1648,00
Holl.Am.Line 1650,00 165000
Heineken Hld 110,00 110*70
Holl.Sea S. 1,40 1*39
Holl. Kloos 560,00 530.00
HoopenCo 11,40 11,30
Hunter D.pr. 5,70 570ICA Holding 18,10 18*10
IGB Holding 64,50
IGB Hold (aang)
IHCCaland 32,00 32 30
Industr. My 231,00 231,00
Ing.Bur.Kondor 550,00 552,00
Kas-Ass. 46.70 47,20
Kempen Holding 16,50 16 50Kiene's Suik. 1360,00 1360 00
KBB 75,00 76.50Kon.Sphinx 119,50 12030Koppelpoort H. * 323,00 322,00
Krasnapolsky 204,50 202 00
Landré & Gl. 63.00 63*50Macintosh 52.50 52,00'
Maxwell Petr. 672,00 673*00
Medicopharma 77.50 77,70
Melialnt. 7,40 7 40
MHVAmsterdam 23.00 23*00 a
Moeara Enim 1178.00 1180.00
M.Enim 08-cert 15600.00 15600.00
Moolen en Co 33,70 34,00Mulder Bosk. 80,50 78*80
Multihouse 10.00 10,00
Mynbouwk. W. 438.00 438 00
Naeff ' 250,00
NAGRON 52,00 52 00
NIB 575,00 575,00

NBM-Amstelland 21,50 2150
NEDAP 345.00 344.00
NKF Hold.cert. 358.00 353.00
Ned.Part.Mij 38,40 38,80
Ned.Springst. 9700,00 9700,00
Norit 919.00 920,00
Nutricia gb 62,50 63.50
Nutricia vb 64,00 64.80
Oldelft Groep c 188,00 193,00e
Omnium Europe 16,00 16,50
Orco Bank c. 75,10 75,60
OTRA 841.00 836.00
Palthe 72,00 72.00
Pirelli Tyre 51,40 51,00
Polynorm 109,40 108.00
Porcel. Fles 146,00 146,00
Ravast 50,00 50,00
Reesink 72,00 71,50
Riva 57,00 57,00
Riva (eert.) 57,00 57,00
Samas Groep 70,70 73,00
Sanders Beh. 120,00 120,00
Sarakreek 30,40 30.00
Schuitema 1495,00 1480,00
Schuttersv. 145.00 145,50
Smit Intern. 44,00 45,20
St.Bankiers e. 27,00 26.60
Stad Rotterdam 148,60 148.30
TelegraafDe 458.00 458.50
Text.Twenthe 303,00 303,50
Tulip Comp. 58,60 58,20
Tw.Kabel Hold 139,90 140,00
Übbink 118,70 119,50
Union Fiets. - 16.75 17,00
Ver.Glasfabr. 298,00 296.00
Verto 67,40 67,80
Volker Stev. 62,50 65,00
Volmae Softw. 51,70 53,20
Vredestein 19,20 19,20
VRG-Groep 67,50 68,30
Wegener Tyl 181,90 185.00
Westlnvest 31,20 31,00
Wolters Kluwer 189,50 189.50
Wyers 50,50 50.20
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,30 35,30
ABNAand.f. 74,30 74.80
ABN Beleg.f. 57.50 57.50
ALBEFO " 53,70 53.80
AldollarßFs 21.30 21,30
Alg.Fondsenb. 249,00 249,00
AllianceFd 12,10 12,10
Amba 46.30 46.20
Amenca Fund 315,00 318,00
AmroA.inF. 91.30 91,30
Amro Neth.F. 78.00 78,50
Amro Eur.F. 72,00 72,00
Amro Obl.Gr. 152,50 152,60
Amvabel 94,00 94.00
AsianTigersFd 59.60 59.60
Bemco Austr. 59,20 59,50
Berendaal 113.00 112,50
Bever Belegg. 24.50 24.50
BOGAMIJ 105.50 106.50
Buizerdlaan 42,20 42.50
Delta Llovd 40.80 40,90
DP Am. Gr.F. 25,10 25.10
Dp Energv.Res. 37,00 37.00

Eng-H011.8.T.1 9.80 9,80
EMFrentefonds 65.30 e 65,50
Eurinvest(l) 110.00 110.00
Eur Ass. Tr. 6.70 6,70
EurGrFund 58,70 58,80
Hend.Eur.Gr.F. 200,00 201,50
Henderson Spirit 71,00 71,50
HollandFund 74,00 74.30
Holl.Obl.Fonds 122,50 122,50
Holl.Pae.F. 109,70 109,50
Interbonds 563,00 563,00
lntereff.soo 41.10 41,10
Intereff.Warr. 286,00 287,00
JapanFund 36,00 36,00
MX Int.Vent. 66.80 66,80
Nat.Res.Fund 1475.00 1490,00
NMB Dutch Fund 37.40 37,50
NMB Oblig.F. 36.90 36.90
NMBRente F. 103,60 103.60
NMB Vast Goed 37,70 37,40Obam, Belegg. 216,00 215,50
OAMF Rentef. 14,25 14,30
Orcur.Ned.p. 49.40 49,40
Pac.Prop.Sec.f. 44,80 45.20Pierson Rente 100.00 100.10
Prosp.lnt.High.lnc. 9,40 9.40
Rabo Obl.inv.f. 75,90 75.90
Rabo Obl.div.f. 50,90 50.90
Rentalent Bel. 1352,40 1353,00
Rentotaal NV 31,30 31.30
Rolinco cum.p 102,50 102,50
SciTech 17,80
Technology F. 16,20 16,20
Tokyo Pac. H. 245.50 246,50
Trans Eur.F. 76,60 77,00
Transpac.F. 545,00 535,00
Uni-Invest 111,00 111,00
Unico Inv.F. 85,60 85,50
Unifonds 30,90 30,90
VWN 58,00 58.00
Vast Ned 120,30 120,30
Venture F.N. 44,50 44.60
VIB NV 86,60 86,60
WBOInt. 76,30 76,40
Wereldhave NV 212,50 213.00
Buitenlandse obligaties
83/.EEGB4(I) 102,50 102,50
3' _ EngWarL 36.90 37.10
SJ-.5 J-. EIB 65 99,10 99.10
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33.70 33,70
Amer. Brands 71.30 71.30
Amer. Expres 34,70 34 60
Am.Tel.fc Tel. 35,70 36.50
Amentech 59,75 59.70
Amprovest Cap. 117.00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine 29.25 29.30
Atl. Richf. 96.00 97,10
BAT Industr. 8,80 8.55
Bell Atlantic 90.50 90.50
BellCanEnterpr 41.00 41,00
Bell Res.Adlr 0.75 0.75
Bell South 50,00 50 20
BET Public 3,00
Bethl. Steel 20.40 19.90
Boeing Comp. 50.00 50,80

Chevron Corp. 54.70
Chrysler 24,80 24.00
Citicorp. 32,80 33.00
Colgate-Palm. 52,10 53,20
Comm. Edison 38,50 38,80
Comp.Gen.El. 430.00 435,00
Control Data 21.60 20,80
Dai-lchiYen 3330.00 3330,00
Dow Chemical 87,00 88,00
Du Pont 108,80 111.80
Eastman Kodak 47,50 47,20
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 203,00 203,00
Exxon Corp. 44,60 45,00
First Paclnt 1,64 a
Fluor Corp. 28,90 31,00
Ford Motor 48.00 48,50
Gen. Electric 53.75 54.20
Gen. Motors 40.80 41,50
Gillette 41,10 41,50
Goodyear 54,50 55,00
Grace & Co. 33,30
Honeywell 80,75 79,50
Int.Bus.Mach. 113.50 114,80
Intern.Flavor 54,00 54.50
Intern. Paper 45,75 47.90
ITT Corp. 59,10 59,20
K.Benson® 5000,00 5000,00
Litton Ind. 86,30 87.00
Lockheed 47,80 48,00
Minnesota Mining 72,00 72,00
Mobil OU 50,70 50.70News Corp Auss 15.50 16.00Nynex 81,70 80,70
Occ.Petr.Corp 27,70 28,00
Pac. Telesis 41,50 4310
P& O. ® 7,00 7.00
Pepsico 55.50 55.50
Philip Morris C. 143.25 145,00
Phill. Petr. 23,30 23.50
Polaroid 40,60 41.20
Privatb Dkr 310,60 309,60
Quaker Oats 64.00 64.00
St.Gobin Ffr, 630.00 640,00
Saralee 56,00 57,00
Schlumberger 41,30 41,20gearsRoebuck 45,30 44.80
Sony(yen)
Southw. Bell 54,00 54,20
Suzuki (yen) 893.00 890,00
Tandy Corp. 45,50 45,10
Texaco 52,75 52,75
Texas Instr. 40,50 40.50
T.I.P Eur 1,62 1.62Toshiba Corp. 1370,00 1360.00
Union Carbide 27.75 27,10
Union Pacific 72,00 72,00
Unisys 24.20 24*00
USX Corp 34.70 34.70
US West 72.50 72.20
Warner Lamb. 89.75
Westinghouse 63,80 64,20
Woolworth 53,30 54,50
Xerox Corp. 65.60 66,00
Certificaten buitenland
AMAX Ine. 51.50 51,00
Am. Home Prod. 208,50
ATTNedam 74.50 75,50

ASARCOIne. - 58,00
Atl. Richf. 201,00 202.00Boeing Corp. 160.00 156,00
Can. Pacific 38.00 38,00
Chevron Corp. 115,00
Chrysler 48,00 49,00
Citicorp. 67,50 68,00
Colgate-Palm. 110.00 110,00
Control Data 42.00 40,00
Dow Chemical 184,00 185,00
Eastman Kodak 99,50 98,00
Exxon Corp. 92.50 93.00
Fluor Corp. 67.00
Gen. Electric 112.50 112,50Gen. Motors 173,00 174.00
Gillette 84.50 85,00
Goodyear 115.00 115,00
Inco 57.50 58.00
IBM. 236.00 239,00
Int. Flavors 113.50
ITT Corp. 123,00 123.00
Kroger 30,00 30.00
Lockheed 102,00 102.00
Merck & Co. 151,00 149.50
Minn. Min. 152.00 152,00
PepsiCo. 116.00 115,00
Philip Morris C. 303.50 306.50
Phill. Petr. 47.00 48.00
Polaroid 78.00 79,50
Procter & G. 250,00
Quaker Oats 130,00
Schlumberger 86,00 86,00
Sears Roebuck 94.50 93.00
Shell Canada 77.00 76,00
Tandy Corp. 94,50 93.00
Texas Instr. 84.00 84.00
Union Pacific 152.50 151.00
Unisys Corp 50,50 50.00
USX Corp 72.00 72,00
Varity Corp 5,00 a
Westinghouse 134.50 134,00
Woolworth 112.00 113.00Xerox Corp. 128.00 129,00a
Certificaten buitenland
Deutsche B. 622.00 635,00
Dresdnerß. 350,00 354,00
Hitachi (500) 1550.00d1550.00
Hoechst 297.00 298.00
Mits.El.(soo) 800,00 800.00
Nestlé 7750.00
Siemens 580.00 592,00

Warrants
Akzo 35,20 35.90
AMRO warr. 2.25 2,15
Bogamij 4.60 4,60
Falcons Sec. 19,50 19.50
Honda motor co. 2100.00 2050.00
K.L.M. 85-92 241.50 241,20
Philips 85-89 11,50 10,30
St.Bankiers a 0.85 0,85
St.Bankiers b 2.80 2,80
Euro-obligaties & conv.
10.Aegon 85 100.50 100,50

Aegon warr 12.80 12.80. 10>/_ABN 87 95.50 95.50I 13Amev85 97.75 97,75

13Amev 85 95.00 95,25
10 AmevBs 102,00 102,50
UAmevB6 95.50 96,00
14UAmro87 97.25 97,25
13 Amro-BankB2 101,00 101,00
10/2Amro 86 95,75 95,75
10 Amro 87 95.75 95.00

53 <Amro 86 95.50 95.00
Amro Bank wr 39,80 39.00
Amro zw 86 69,75 71.509 BMHecu 85-92 99.75 99.75
7 BMH 87 95.00 95.00
10'»EEG-ecuB4 100.25 100,25
9-UEIB-ecuBs 102,50 102,50
12>/_ HIAirl.F 92,25 92.25
12 NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11*NGU 83 101.00 101,00
10 NGU 83 100.70 100,70
2U NMB 86 84.60 84,60
NMB warrants 78,00 86,25
8% Phil. 86 98.50 98,50
6*4 Phil.B3 97.25 97.2511 Rabo 83 101.75 101,75
9Rabo 85 102.25 f 102,25
7 Rabo 84 102,50 102,50
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 23.00 b 23,50
Bredero eert. 16,00 16.50
11 Bredero 16.50 16,80
Breev. aand. 25.00 25,50
Breev. eert. 23.50 25,30
LTV Corp 2,10 2,10
5 Nederh. 68-78 23,00 23.00
RSV. eert 0,56 0,65
7'a RSV 69 88.00 85,00;.

Parallelmarkt
Alanhen 23.00 22,90
Berghuizer 57,50 57,90
Besouw Van c. 55.00 53.20
CBI Barin Oce yen 1670.00
Comm.Obl.F.l 100,70 100.80
Comm.Obl.F.2 100.80 100,90
Comm.Obl.F.3 100.90 101,00
De Drie Electr. 33.00 e 32,00
Dico Intern. 147.00 f 145,50
DOCdata 28,00 27.80
E&L Belegg.l 75.60 75.50
E&L Belegg.2 75.50 75.40
E&L Belegg.3 75.60 75.60
Geld.Pap.c. 80.00 79.50
Gouda Vuurv e 95,00 94.00
Groenendijk 38.20 38.20
Grontmij c. 168.00 e 168.00
Hes Beheer 266.00 266,00
Highl.Devel. 14.00 b
Homburg eert 3.80 3,50
Infotheek Gr 26.50 26.50
Interview Eur. 8.201' 8,20
Inv. Mij Ned. 58.10 5810
KLM Kleding 32.70 32.50
Kuehne-fHeitz 38.00 f 37.50
LCI Comp.Gr. 58.20 58.00
Melle 250.10 248.00
Nedschroef 112,90 113.00
Neways Elec. 12.80 13.00

NOG Bel.fonds 28.80

Pie Med. 13.40 13.20
Poolgarant 10.20 10.15
Simac Tech. 19.50 19.00
Text Lite 6,10 6.10
Verkade Kun. 271,00 272.00
VHS Onr. Goed 19.10 19.00
Weweler 119.00 119.30

OPTIEBEURS
serie omzet wk. s.k.

Abn c jul 45,00 386 0,50 0,50
abn c okt 45,00 312 1,70 1.70
abn c jan 45,00 242 2,60 2,40
aegn c jul 95.00 247 6,00 b 7.80
aegn c jul 100,00 237 1,50 2,80
aegn c okt 100,00 261 4,70 5,80
aegn c okt 105.00 300 2,50 b 3.20
akzo c okt 150,00 294 4,00 4.20
akzo p jul 150,00 395 7,80 7.40akzo p okt 150,00 331 8.80 8.40
amro c jul 85.00 239 3,30 4,50
amro c jul 90,00 322 0,50 a 1.00
coc c jul 305,00 642 5.20 7,40
coc c jul 310,00 721 2,10 3,50
coc c jul 315.00 301 0.70 130
coc p jul 305,00 485 1,80 0,80
coc p jul 310,00 685 3.70 b 2,20
coc p jul 315.00 277 7,50 5,10
gist c jul 35.00 224 0.30 0.20
gist c okt 35.00 396 2.30 2.10
gist p okt 35,00 247 3.00 3,00
gist p jan 35.00 263 3.50 3.50
hoog c jul 115,00 307 1.50 1,80
hoog c okt 115,00 344 10.00 10,00
hoog c okt 120.00 220 8,20 8,00
hoog c okt 130,00 454 4.80 5,00b
hoog p okt 115,00 248 9.50 b 9,00a
kim c jul 45,00 317 5,00 5,30
kim c jul 50.00 255 0.80 0,90
kim p okt 50.00 258 3,30 3.30 -
knp c okt 55,00 227 4.20 4,60
nedl c jul 450,00 279 4.30 6,50
nly c nov 97,50 500 0,95 a 0,70 ■nly c feb 97.50 500 1,00 1,00 -natn c " jul 60,00 303 4,40 5.10
natn c jul 65.00 467 0,50 0.80
natn c okt 60,00 217 5.20 5.90
natn c okt 65,00 321 2.40 2.80phil c jul 35.00 365 4.60 b 4.90
phil c jul 40,00 1173 0,60 0.50
phil c okt 40,00 982 3.00 3,00
phil c jan 45,00 840 2.10 2.30
phil p jan 35.00 752 1,40 1.20
olie c jul 130,00 372 9,00 9,00
unil c jul 140,00 581 3.80 4.60
unil c okt 140,00 379 7,50 b 8,90
unil c okt 150,00 416 2,60 3,20
voc c jul 50.00 310 0,20 0.40
voc c okt 50,00 220 2,70 2,90

a=laten g=bieden-t-ei-div.
b=bieden h laten-e»-di».
c=ei-claim k=gedaan+h
d=ei-dividend l=gedaan+g
e=gedaaiw bieden vk=slotkoers vorige dag [
f=gedaan -Haten sk slotkoers gisteren

Hollands concern wordt een cosmeticagigant

Unilever neemt Fabergéen Arden alsnog over
Van onze redactie economie

AMSTERDAM - Unilever
United States neemt Faber-
gé en Elizabeth Arden,
Amerikaanse producenten
van toiletartikelen, - cosme-
tica en parfum, toch over.
Het Brits-Nederlandse con-
cern betaalt Fabergé hier-
voor 1,55 miljard dollar. Dit
hebben beide concerns
donderdag bekendge-
maakt. Beide nieuwe aan-
winsten behoren tot de
Riklis Family Corporation
en hebben hun hoofdkan-
toor in New Vork.

De transactie komt overeen met de
eerder gesloten principe-overeen-
komst, die op 10 februari werd be-
kendgemaakt, maar aanvankelijk
afketste opverschil van inzichtover
technische en structurele aspecten
van de overneming. Volgens Unile-
ver is het verschil van mening nu
weggenomen.

Fabergé is in de VS een belangrijk
producent van haarsprays, sham-poos haarverstevigers, deodoran-
ten parfums onder de merknamen
Fabergé, Aqua Net en Brut. Eliza-
beth Arden brengt huidverzor-
gingsmiddelen, parfums en kleur-
cosmetica op de markt met namen
als Elizabeth Arden, Lagerfeld, Fen-
di en Chloe.
De omzet van beide producenten te
zamen bedroeg in het op 31 januari
afgelopen boekjaar ruim 800 mil-
joen dollar. Hun bedrijfswinst
kwam uit op 93 miljoen dollar, ne-
gen miljoendollar lager dan nog in
februari was geraamd. Dat verschil
is hoofdzakelijk veroorzaakt door
verandering in de berekeningswijze
van de afschrijving.

Resultaten transport licht gestegen

Wegvervoer roept om
verdubbeling wegen

RIJSWIJK - De infrastruc-
tuur van de wegen in Neder-
land zou verdubbeld moeten
worden om tegemoet te kun-
nen komen aan het toenemen-
de wegvervoer. Dat zei voor-
zitter ir. M.G.W. Hallmans van

NOB-Wegtransport gisteren
tijdens de presentatie van het
jaarverslag van zijn organisa-
tie.
Hallmans reageerde daarmee op
plannen voor uitbreiding van het
railvervoer vanaf de Rotterdamse

haven. Hoewel hij de uitbreidings-plannen toejuicht, kan het railver-
voer volgens hem nooit een echt be-duidenderol spelen.

Uit de NOB-cijfers blijkt dat trans-portondernemingen het het afgelo-
pen jaar iets beter hebben gedaandan in 1987. Het rendement bij hetinternationale vervoer bedroeg 4,8
procent tegen 4,7 procent een jaareerder.
Met bezorgdheid keek Hallmans
naar hetvoornemen van deregering
om de accijns op dieselolie met 17
cent te verhogen. Dat betekent vol-
gens hem een kostenverhogingvan
2 procent: „Dat is vergelijkbaar met
een loonronde, maar daar praat je
dan wel maanden over."

economie

KoersBAT daalt
door angst voor
financiering

h Batt ~-iDe koers van de aande-. i industries is woensdag op
irs vV nse beurs gedaald. Beleg-
fc ccn n dat de Britse autoritei-
Nen onderz°ek zouden kunnen
S\X " naar het vijandige bod op
terne. -at de financiering van deUlièn g wankel is. Het bod van
Nem milJard P°nd (44>7 miljard
üikbn _Wordt gefinancierd met
jbren obli£aties met een hoge
fö_at gSt en een no°g risico. Deze
«d epSWordtindefinanciëlewe-
l.g el. n lage kredietwaardigheid

kwfu s °P BAT - Sir James
*°tscivu ' Kerry Packer en Jacobïaa"'ld - hebben verklaard dat zij
Ns nhouders van BAT JunkNerf aanbieden. Die zullen

0n afbetaald door de snelle
l>ormp Van onderdelen van het

C°ncern' Het is de eerstelLonJ JUnk bonds worden ingezet
*«er Men- °P Wall street is onder
l>or Milken, die vroeger
frkte Xel Burnham Lambert

' er schatrijk mee geworden.

)%fëTnemers hebben hun bod
iet." dinsdag bekendgemaakt.

SJk i i
een aandeel BAT onmid-

ir h" koers omhoog van 694 tot
D, d

Qan 900 pence (30,96 gulden).
°.n_r? Prijs van 8,93 pond van
■Wi ag g'ng 23 pence af door het
DgSw. Worden van de financie-
-1 een Het bod op BAT is het
i«n. AÏA grootste dat ooit is ge-
Itjvr 'leen de overneming van
i>LlablSco doorKohlberg Kravis
ei 52 4ln de Verenigde Staten was

" biljard gulden groter.

Omzet industrie
blijft stijgen

DEN HAAG -De omzet van de Ne- 1988 werd eveneens een groei van 4
derlandse industrie is na correctie procent gemeten. Het aantal werk-
voor gestegen prijzen met 4 procent nemers bleef gelijk ten opzichtevan
toegenomen in de eerste drie maan- de laatste drie maanden van 1988:
denvan dit jaar ten opzichte van de- 819.800. Dat blijkt uit CBS-cijfers.
zelfde periode in 1988. Over geheel

Als prijsstijgingen buiten beschou-
wing worden gelaten, was er sprake
van een volgens het CBS hoge stij-
ging met 9 procent voor de omzet
van de op het binnenland gerichte
industrie en met 11 procent voor de
exportindustrie.

De grootste prijsstijgingen, waar-
voor deze cijfers moeten worden ge-
corrigeerd, deden zich voor in de
chemie- en aardoliesector, waar de
omzet voor de helft bestond uit
prijsstijgingen en de basismetaalin-
dustrie (meer dan de helft). In ande-
re sectoren speelden prijsverande-
ringen nauwelijks een rol.
De omzetstijgingen zagen er naar
bedrijfsklasse als volgt uit: voe-
dings- en genotmiddelenindustrie
plus 8 procent; aardolie-industrie
plus 23; chemie plus 13; basismetaal
plus 27 en transportmiddelenindus-
trie plus 25.
Dalingen deden zich voor in de
elektrotechnische industrie met
min 3 procent en de delfstoffenwin-
ning min 17 (binnenlands min 20 en
export min 10).

Door forse prijsdalingen in de delf-
stoffensector was echter sprake van
een geringere reële daling in het
binnenland (min 8), terwijl de ex-
port zelfs toenam met 17 procent.

Dalingen van de werkgelegenheid
in de genotmiddelenindustrie (min
1.210 personen) en de elektrotechni-
sche sector (min 2.580) werden goed
gemaakt door stijgingen in onder
andere de hout- en meubelindustrie
(plus 440), de grafische sector (plus
350), kunststofverwerking (plus
600), machine-industrie (plus 730)
en de transportmiddelenindustrie
(plus 1.120).

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 13-7-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt f 25.420-/ 25.920;
vorige ’ 25.640-/26.140; bewerkt ver-
koop ’ 27.520; vorige ’ 27.740 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 315-/385 vorige

’ 325-/ 395; bewerkt verkoop ’ 430 la-
ten, vorige ’440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar
Brits pond 3,30 3*55
Can. dollar 1,7_ _,83
Duitse mark( 100) 110,50 114*50
lers pond 2,87 3,12Austr. dollar 1,54 1,66Jap. 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 1,45Franse fr. (100) 32.05 34,55
Zwits. fr(lOO) 128,50 133,00
Zweedse kr. (100) 31,60 34,10
Noorse kr. (100) 29,30 31,80
Deense kr. (100) 27,75 30*25
Oost.schill.(100) 15,70 16,30
Spaanse pes.(lOO) 1,72 187Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48.25 51,25
Joeg. dinar (100) 0,01 0.03

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,11275-11525
Brits pond 3,4345-4395
Duitse mark 112,715-765
Franse franc 33.190-33,240
Belg. franc 5.3825-3875Zwits. franc 130.935-985
Japanse yen 151,50-151,60
Ital. lire 15,510-560
Zweedse kroon 32,875-32,925
Deense kroon 28,995-29,045
Noorse kroon 30,580-30,630
Canad: dollar 1,77375-77625
Oost. schill 16,0150-0250
lers pond 3,0090-0190
Spaanse pes 1,7920-8020
Gr. drachme 1,2550-3550
Austr.dollar 1.5950-6050Hongk.dollar 27,05-27.30
Nieuwz.dollar 1,2025-2125
Antill.gulden 1.1700-2000
Surin. gulden 1.1700-2100Saudische rial 56,25-56.50
Ecu gulden 2,3270-3320

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 194,00 195,10
id excl.kon.olie 189.60 191,00
internationals 192,70 193,40
lokale ondernem. 197,80 199,40
id financieel 144.70 146,90
id niet-financ. 250,40 251,60
CBS-Herbeleggingsindex 11983=100)
algemeen 249.20 250,60
id excl.kon.olie 233,20 235,00
internationals 255,80 256,70
lokale ondernem. 242,00 244,00
id financieel 184,60 187,30
id niet-financ. 297,70 299,10
Stemmingsindex (1987 = 1001
algemeen 186,90 188,20
internation 192,20 193,40
lokaal 185,90 187,20
fin.instell 153.90 156,80
alg. banken 154,50 157,80
verzekering 152,10 154,70
niet-financ 196,40 197 10industrie 185.40 185,70
transp/opsl 238,70 240,40

Textielbedrijf
naar Lanaken

LANAKEN - Het gemeentebestuur
van Lanaken heeft bekend gemaakt
dat het bedrijf NV Acitabel Chemi-
cals Industries zich op het plaatse-
lijk industrieterrein wil vestigen.
Het bedrijf wordt geleid door een
Nederlands Limburger uit Valken-
burg.
Naar verluidt zou het bedrijf actief
zijn in de textielsector en zou er met
Taiwanees geld gewerkt worden.
Een 40-tal laaggeschoolde werkne-
mers zou in de nieuwe onderne-
ming aan de slag kunnen.

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 143,10-143,50(143,10)
Kon. Olie 138,80-139,80(138,80)
Philips 39,80-39,90 (39,80)
Unilever 144,30-144,80(144,30)
KLM 50,30 (50,30)

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 2530.92 1196.47 215.61 979.06Hoogst 2553.30 1202.94 216.49 986 03Laagst 2517.83 1185.32 214 41 972 70Slot 2538.32 1194.70 215.61 980.19vthes +569 -I'6l -012 +0.73

Klaar voor uitverkoop

" Het is weer uitverkoop. Dat leidde tot ouderwets grote belangstelling voor
de deur van een modewinkel in de deftige Haagse Paleisstraat. Op klap-
stoeltjes zaten de dames te wachten tot de winkel opende.

(ADVERTENTIE)

Ë Leasing A
I autobedrijf 1
% Heerlen -N. Ë

Tel. 045-220055^
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Auto's
Ford Sierra 2.0 RS uitv. '86;
Ford Sierra 2.0 I '87; Ford
Escort 1400 CL'B7, '86, '85;
Ford Fiesta 1100 de Luxe
'86, '84, '83; Opel Kadett
1300 LS 5-drs. '85; Opel
Kadett 1200 LS 3-drs. '84;
Toyota Corolla 1300 DX '85;
Mitsubishi Colt 1400 GLX
'86; Renault 5 TL '83
’4.500,-; Peugeot 309 GR
Diesel '87. Garantie, financ,
APK en inruil. Autobedrijf P.
VEENSTRA, Rotterdamstr.
98, Heerlen. Tel. 045-
-725806. Na 18.00 uur 045-
-312059.
OPGELET wij betalen de
hoogste prijs voor alle mer:
ken auto's. Tel. 045-416239
Te k. FIAT 126, z.g.a.n.;
Opel Kadett City. Tel. 045-
-723538.
Opel KADETT autom. 1982;
Ford Fiesta 1100 1982; Opel
Manta 1977, mr. mog. APK
keuring klaar terwijl u wacht.
Garage John Osojnik, Trip-
str. 24, Eygelshoven, 045-
-460734.
Te k. Ford TAUNUS 16 L.
aut., bwj. 80, APK 7-'9O,
’1.250,-; Volvo 244 DL
1977, APK ’900,-. Tel.
045-314373.
Te k. Opel CORSA 12 S, bwj
'84, lichte besch., gek. tot
'90, vr.pr. ’ 5.850,-, tev. Su-
zuki Alto, bwj.'B6, in pr.st.,
1e eig., gek. tot '90, vr.pr.
’6.250,-, tev. Talbot Hori-
zon 1500 GLS autom., bwj.
83, gek. tot '90, vr.pr.
’1.500,-. Rennemigerveld-
weg 76, (zijstr. van Huisber-
gerstr) Heerlerheide-Hrln
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Autohandel VERSPAGET
biedt te koop aan: Opel Ka-
dett D, bwj. '82, ’4.500,-;
2x Opel Kadett Sitty, bwj.
'79, v.a. ’ 1.750,-; Triump
RT 7 geh. gerest, ’ 4.750,-;
Renault 17 TL, cabriolet,
zeer mooi, ’ 6.000,-; Ford
Fiesta, bwj. '79, ’2.000,-;
VW Polo t/81, ’3.000,-;
Fiat Panda 45, bwj. '81,
’2.250,-. Citroen 2 CV 6,
bwj. '82, ’2.000,-; Citroen
Pallas 2400 D, bwj. '80,
’1.500,-; Mazda 626, LPG,
bwj. '81, ’3.250,-; Toyota
Carina 4 -drs, bwj. '79,
’2.000,-; Opel Kadett cou-
pe zeer mooi, ’ 1.250,-; 2x
toyota hi-ace, busje, bwj. '80
en '84 v.a. ’ 2.250,-. plm. 40
a 50 goedkope auto's, alle
auto's APK. Inr. mog. Locht
85, Kerkrade-West. 045-
-425858/325955.
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.
Te k. BMW 316, zwart, bwj.
'83, nw. model, verlaagd,
sportvelgen, stereo. Tel.
045-273525. bgg 312434.
Te k. BMW 316, bwj. '82,
’6.750,-. Tel. 045-416239.
Te k. BMW 320 I aut., bwj.
'85, 62.000 km. Veel extra's,
o.a. schuifkanteldak, stuur-
bekr., ABS-syst. enz. Tel.
045-220957.
Te koop BMW 323 i bwj.
1979, vr.pr. ’5.500,-. Tel.
045-463479 na 18 uur.
Tek. BMW 323 I eind '79 i.z.
g.st., ’ 5.750,-, div. extra's,
045-316940.
Te koop gesloten CITROEN
bus, type C35 LE, bwj. '83,
pr. ’ 3.500,-. 045-222280.
Te koop CITROEN CX 2400
Pallas, bwj. '80, i.g.st. vr.pr.

’ 2.500,-. 045-423722.
Te k. CITROEN BK 19 TRS,
16.000 km, 11-'B7. Aran BV,
Haefland 6, Brunssum. Tel.
0145-251872.
Te koop DAF 1100, met
dubbele bak, voor autotran-
sporter, bwj. '81. Tel. 045-
-220730.
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. DATSUN Cherry cou-
pé, eind '82, LPG, APK. Tel.
04490-36860.
Direct CONTANT geld voor
auto's vanaf bwj. 1980. Tel.
045-414372 ook 's avonds.
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.
Tek. FIAT 127, t. Fura, bwj.
11-'B4, i.pr.st., APK 6-90,

’ 3.950,-. Rid. Hoensstr.
181, Hoensbroek.
Sport. FIESTA 11 L sportw.
als nw., 70.000 km.

’ 3.950,-. Hamerstr. 39, Hrl.
Te k. Ford MUSTANG i.z.g.
st. bwj.'Bo, APK 7-'9O, vr.pr.
’2.750,-. Burg. Willemstr.
5, Hoensbroek.
Te k. mooie VOLVO 340 DL,
okt.'B3, LPG install., vr.pr.
’9.500,-. Tel. 045-271835.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Eenv. Toyota CAMPEER-
BUS, APK tot 29-9, met kl.
defect, ’ 1.500,-, na 17.00
uur 045-222645.
Te k. TOYOTA Tercel de lu-
xe, bwj. '83, pr. ’6.250,-,
zien is kopen. 045-242836.
Te k. TOYOTA Corolla, APK
90, bwj. '79, pr. ’1.250,-.
Tel. 04404-1502.

" Te koop Toyota STARLET
speciaal 5-gang, kl. grijs,
bwj. '80, APK 3-'9O, pr.; ’2.250,-. 04490-54510.
Te k. TRIUMPH Spitfire, i.z.
g.st. Tel. 045-752307.

Te k. Ford FIESTA, bwj. '85, i
km.st. 50.000, i.z.g.st. Pr.

’ 10.250,-. Tel. 04493-3070 :
Koopje Ford ESCORT 1300
L autom., bwj. '76, 100% in 'orde, APK 4-'9O, vr.pr. i

’ 650,-, Tel. 045-459279. ]
Ford FIESTA 1300 S, bj.'Bo,
zilver. APK 7-'9O. I.z.g.st.
Vp. ’3.450,-. 045-319328.
Te koop Ford ESCORT
1600 GL, 1981, i.z.g.st. Tel.
04454-3058.
MAZDA 323, 1.1, wit, 4-'B3.
Volvo Klijn Kerkrade. 045-
-458000.
Te koop MAZDA 323, bwj. ■'79, APK 3-'9O, i.z.g.st. pr.n.
o.t.k. Tel. 043-649218. I
Te k. MAZDA 626, bwj. '84 'LPG i.z.g.st., tel. 045- :
451766. !
Te k. MAZDA 323 t. '80, kl. 'antraciet, i.pr.st., APK 6-'9O, '’2.450,-. Rid. Hoensstr. I
181, Hoensbroek. '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. MERCEDES 280 S,
bwj. '78, vr.pr. ’ 5.250,-.
Tel. 045-452342/457194.
Te k. MERCEDES 200 D,
bwj. '82, i.z.g.st., div. extra's,
kl. d. groen, pr.n.o.t.k. Te
bevr. Tel. 043-625003.
Te koop MERCEDES-
BENZ 307 autotransporter
bwj. '82. Tel. 045-221758.
Tek. MINI 850, i.z.g.st. APK
tot 8-'9O, kl. oranje, t.e.a.b.
045-750115.
Te k. Mitsubishi SAPPORO,
bwj. '81, pr. n.0.t.k., tel. 045-
-462875 na 18.00 uur.
Nissan MICRA GL, s-
speed, 22.000, km. rood, I-
'B7. Volvo Jac Klijn Kerkra-
de. 045-458000.
Te k. Nissan STANZA 1.8
GL HB 5-bak, 3-drs, nw.
mod. '83, APK tot '90 zeer
aparte uitv. Verk. in nw.st.

’ 5.950,-. ml. 043-254462.
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 k. Opel KADETT 1600
Diesel, bwj. '82. Baanstraat
140, Landgraaf. Tel. 045-
-325955.
Opel Kadett CARAVAN LS
dcc '87, gel. 18.000km., i.
nw.st., Ed. Lemmens Auto-
mobielen Koningsweg 37,
Kerkrade. 045-455432.
Te k. Opel KADETT Station-
car 16 S de luxe _net 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.
Te koop Opel ASCONA 1.9,
bwj. '79, APK 4-'9O,

’ 2.450,-. Tel. 045-725576.
Te k. van part. Opel KA-
DETT 13 N. de luxe, kleur
met. bruin met veel extra's,
schadevrij, zeer mooi, pr.
n.o.t.k. 04498-51173. Bom
Te k. Opel KADETT 1.3 S
Hatchback, bwj. '81, 5-drs.,
APK, ’4.950,-. Tel. 045-
-725576.
Te k. Opel Kadett STA-
TIONCAR, bwj. '80, vr.pr.

’ 3.250.-. 045-229974.
Te k. Opel KADETT, GTI 16,
bwj. '87, pr.n.o.t.k. Tel.
045-326135.
Sport. Opel KADETT 13N.
9-'BO. Sportvlg. enz. APK 7-
90. ’ 3.850,-. 045-319328.
Opel KADETT 13S HB m.
'81, vr.pr. ’4.250,-. Tel.
045-323576.
Te koop, Opel REKORD 2.0
S Berlina, bwj. '78, APK 7-
-7-'9O, prima auto. Esdoorn-
str. 45, Heerlen. Tel. 045-
-425730 na 18.00 uur.
Te k. Opel KADETT GSI,
nov. '85, digitaal dashboard,
spoilers, recaro's, get. glas.
045-321023, na 17.00 u.
Te k. Opel KADETT aut. i.z.
g.st., bwj. '78, APK '90, te
bevr. Ailbertuslaan 95, tel.
045-458934.
Te k. Opel GT, bwj. '70, geh.
gerest., veel chroom, vr.pr.

’ 16.500,-. Tel. 045-259815
Zeldz. mooie KADETT type
12 S HB '82 1e eig. Kerkra-
derweg 166 Heerlen.
Te k. PORSCHE 924, bwj.
'78, perfecte staat. Tel.
04454-1710
Te k. Range ROVER, bwj.
'80, LPG, Bulb., schuifd.,
met vele extra's. pr.

’ 11.500,-. Tel. 04499-3026
b.g.g. 06-52980477.
Te k. RENAULT 5 TL, bwj.
'80, 5-drs., kl. blauw, keu-
ring t/m 6-'9O, 045-424484.
RENAULT 11 GTX, 1984,
63.500 km, bl. met., Tel.
04492-3321, na 16.00 uur.
RENAULT 5 TL, i.z.g.st.,
APK gek., ’1.850,-. bwj.
1981. Sophiastr. 19, Hoens-
broek. Tel. 045-210154
Zeldzaam mooie SKODA
105 S'84, met weinig km.
voor slechts ’3.950,-. Ga-
rage Central Geleen, Rijks-
weg-Centr. 97.
VW GOLF 1.3 L, '82, sportw.
als nw., ’4.950,-. Rotter-
damstr. 24, Heerlen.
Te koop Volkswagen BUS
LT, diesel. Op de Berg 10
Schinveld.
Te k. VOLKSW.bus piek up,
met zeilen dak, bwj. 10e
mnd. '78, APK 5e mnd. '90,
met trekh. I.pr.st. Inr. mog.
Vr.pr. ’1.375,-. Tel. 045-
-451715.
Te k. VW 1303 S Osterman
cabriolet, 4-zits, 1600 cc, lu-
xe int., brede spatb., alp.
blauw in abs. nw.st., vr.pr.

’ 12.000,-. 04406-15682.

Te k. VW GOLF, bwj. '79
GLS, get. glas, APK '90, pr.
’2.750,-. fel. 045-223175.
Te k. GOLF GTI, bwj. 5-'B2,
als nieuw, extra's ’ 10.250,-
Tel. 045-316940.
VOLVO 360 GL '86, in st. v.
nw., m. of z. gasinstall., zeer
voord. Tel. 04490-12138.
VOLVO 360 GLE sedan, 31
okt '86, 48.000 km, bl. grijs
met, lepenstr. 34, Brunssum
Te k. VOLVO 343 L. schakel
type 1980, pr. ’ 1.850,-. Tel.
045-250149, na 18.00 uur.
VOLVO 340 '86, LPG, in st.
van nieuw, voord., tel.
04409-2619 na 18.00 uur.

VOLVO 240 DL, wijnrood,
71.000 km. 3-'B5 ’ 18.500,-
Volvo Jac Klijn Kerkrade.
045-458000.
Triumph SPITFIRE 1500,
'78, pr. ’6.500,-. Tel. 045-
-255784. na 15.00 uur.
Te koop GOLF bwj. '79, met
radio-cass., sportvelgen, 4-
drs. sunroof, sportstuur. Tel.
045-210455
GOLF S bwj '80, kl. geel

’ 3.500,- Gremelsbrugge 36
(Rimburg) Landgraaf. TEI.
045-321677.
Te k. VW 1303 cabriolet a-
merk. uitv. Hommert 24,
Vaesrade-Nuth. Kruispunt
Schinnen.

Sloopauto's
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Wij kopen alle loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S tevens
gratis ophalen tev. RDW
vrijw. bew. O Körfer 045-
-751807. .
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Auto onderdelen en accessoires
■ ■ ■ n

Fichtel Sachs
Originele Frictieplaten, drukgroepen, koppelinglagers.

Absoluut geen montageproblemen.
Monteer met zekerheid.

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.
Te koop SPORTVELGEN 4-
gats, merk Exit met Pirelli
205/50 VR 15, vr.pr.
’1.200,-. Tel. 045-226002/
226055.

Voor al uw AUTO-ONDER-
DELEN moet u zijn bij Stiba-
autosloperij Rapie. Tevens
schade- en gebruikte auto-
mobielen. In- en verkoop.
Locht 70, Kerkrade-West.
Tel. 045-423423. V. grens-
overgang Locht.—— -^—^^——«——

Motoren en scooters
*Te k. HONDA MTX mot.uitv.

waterc., 6 versn., verz. tot
30-4-'9O, wegens aansch.
auto. Vr.pr. ’1.800,-. Tel.
045-310768.
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. VESPA scooter 200, i.
z.g:st., weinig gelopen. Bwj.
'83. Tel. 045-318095.
Te k. HONDA XL 600 R, '88,
3.200 km, ’7.000,-. Tel.
045-258887
Te k. aangeb. HONDA 750
Magna shopper, kl. rood-
met. nw. staat nog niet op
kent. Inl. te1.04406-12289.

(Bromfietsen
PUCH Maxi nu vanaf

’ 72,50 per maand. Brom-
fietsspecialist Math Salden,
Limbricht.
Te k. HONDA MT-5 met
sterwielen, ’1.100,-. Tel.
045-315825.
Te k. YAMAHA DT i.z.g.st.
Vr.pr. ’1.250,-. Tel. 045-
-315796.

Te koop gebruikte FIETSEN
groot en klein. Anjerstr.B,
Schinveld. 045-256719.
Te k. HERENFIETS, z.g.a.n.
3 versn. of te ruilen tegen
goede damesbrommer. Tel.
045-222084.
Te k. PUCH Maxi en snor-
brommer, in nieuwst. Kerk-
str. 33, Übach o Worms.

Watersport/Surfen
Boten te koop: Pol. zeiljacht
8.65 x 3.00 ’ 33.000,-; Pol.
motorjacht 9.60 x 3.00
’49.500,-; St. zeiljacht m.
D, 8.00 x 2.50 ’19.500,-;
Pol. zeiljacht 6.60 x 2.20
’11.000,-; 2x Fly tour "BM"
6.30 x 2.00 ’4.500,-/
’5.500,-; Speedboot 40 pk,
’4.250,-; zeilbootje Mowgli
en Spin ’ 2.000,-; Kilkruiser
535 m. 65 pk ’7.000,-.
Rijkelijkhuizen, Stevens-
weert. Tel. 04755-1669.

Te k. BOOT met trailer en
b.b. motor. Vr.pr. ’ 750,-.
Tel, na 17 u. 045-229675.

Te k. SURFPLANK compl.
met pak en trapeze ’ 500,-.
045-323717.

■ , ■ ! ''■'!■

Sport & Spel
HENGELSPORTLIEFHEB-
BERS opgelet! Alle hengels
en molens nu reeds 10-30%
korting. Match hengels Car-
bon ’ 55,-; jeugdwerphen-
gel ’ 9,95; molen en nylon

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

!..■ i—i i..—— ■■

Vakantie en Rekreatle
MAKREELVISSEN op zee,
ga met een van onze snelle
kotters mee uit Stellendam,
Mijntje Junior en Senoir. Tel.
01879-3359.
Te k. CARAVAN de Reu, 5
pers., met geh. PVC voor-
tent. Inl. 045-727476.
Te k. of te h. mooi ZOMER-
HUIS camping Mooi Zuten-
daal België, 045-313753.

Te huur mooi gelegen 6 pers
VAKANTIEBUNGALOW op
camping 't Zoetedal te
Zutendaal. Info 045-222278
Te huur aangeb 4 pers.
VOUWCARAVAN Casita
045-724236.
Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma Vm vrij tel. 045-410071.

Caravans/Kamperen
Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
Te koop VOUWWAGEN
Eurocamp met voortent en
luifel, i.g.st., vr.pr. ’ 1.150,-.
Tel. 045-715655.
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.
Te k. BUNGALOWTENT
4-pers, ’500,-. Tel. 045-
-273040.

Burstner, Hobby, Knaus
CARAVANS voor de jaren
negentig. Nog enkele over-
jarige modellen met extra-
korting. Voortenten: Brand,
Gerjak, Isabella, Trio, Wal-
ker. Tevens onderhoud, re-
paratie en remmentest. Ca-
ravan Import Feijts. Hoofd-
straat 84, Amstenrade
04492-1860.
Te k. TOURCARAVAN Wilk
4.50, bwj. '77, i.z.g.st., tent,
ijskast, kachel. 045-444957.
Te koop TRAVELSLEEPER
i.g.st. met res. banden, pr.

’ 750,-. Tevens 6-pers.
bungalowtent i.z.g.st. pr.
’350,-. Prof. Zeemanstr. 9
Hoensbroek.
Te k. KAJUITZEILJACHT
6.50 m, type Varianta, 4
slppl. met trailer en b.b. mo-
tor, vr.pr. ’ 13.000,-. Tel.
045-271835.

Kontakten/Klubs
i -■■—_— ■,_..— - ■■■_.■■■.■■■■

Babbelbox
Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
Gezellige dames

charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.

Babbellijn
Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een

avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 50 et p/m

06-320.330.03
Warme dagen, Hete meisjes, Korte rokjes 50 et/min.

Tieners 06-320.323.10
GEZELLIG Flirten en.... afspreken!!

Flirt-Box 06-320.330.01

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

t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts.
Wij hebben ook een franse tour!!!

Riverside club
E9afslag Echt/Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak 100m.

voorbij camping de Maastej-p. Open van ma. t/m vrijd. van
14.00 t/m 02.00. Tel. 04755-1854.

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

320.320.24.
Club La Ferme

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

dag en zond. Met mooie
meisjes om U te verwennen.
Rijksweg Maastricht-Vaals .

achter de kruising Noorbeek
1e str. links, 100 mtr, rechts,

"06-320.321.03**
Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
Niet doen!, alstublieft, nooit
meer Oooooh! te laat,

sorry schat....
06-320.322.77

50 c.p/m.
Wil je je in- of

ontspannen
Wij stoeien graag met stoere

mannen. Wij 11 leuke
meiden van exclusief, een
korte omschrijving stout,

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

Een harde?
tsja... schatje dat krijg je

er van als je me belt!
keihard de beste 06.50 c/m

320*327*27
Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Nobel Escortservice
045-459597.
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

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.

Slingerend van struik tot
struik laat ze zich pakken!!

Zoenbabwe
06-320.325.22

continentsexü 50 c.p/m.
En toen, werd ik aange-

sproken door zon sexuele
gladjanus!! 06-320.320.23

sexst, sexer, sex!

nombre hombre
50 c.p/m.

Tieners
GRATIS PORNO stickers

50 ct.p.m. 06-

-320.321.10
Sweet-Lips

50 ct.p.m. 06 sex

320.320.50
Wil je vreemd gaan? Wil je
telefoonsexcontact? Bel de

Sponsbox
06-320.325.34 met tienen of

lekker apart! 50 et. p/m.
Opgewonden?? Trillingen??
Wij helpen jou er wel vanaf!

de vibratiebox
06-320.325.20 als je

sexueel geraakt bent! 50cm

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

Privéhuis Elle
4 toffe meiden heten u

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

Tevens leuk meisje welkom.

Escort
Exclusief. Privétaxi mog.

Tel. 045-423634.

Teleservice
SEX'OTOON AUTOMATIEK

06-320.320.11
1 -hetero, 2 - lesbisch,
3 - interview, 4 - sado, I5 - homo, 6 -sexquiz.

Draai eerst 06-320 en dan
PORNO

320.01 Sex'o'Foon
321.18 Sex Classics
321.77 Horrorsex
322.00 Sexlijn Nederland
320.02 Xaviera Hollander
321.50 Diana deKoning
323.65 .... MimiKok 65+Sex
320.03 Cora& Willem
321.02 06 Meisjes Privé
321.04 Orgiefoon
325.51 José &Sandra
325.53 Vakantiesex
330.80. Buurman/Buurvrouw
321.05 Sex ContactClub
321.06.Live uit deParenclub
322.02 Sex-Adresjes
322.90 Escort Gids |
330.63 Chick Contact ,
321.61 Chick ,
321.17 Seventeen !
321.00 Lesbifoon
321.25 Vrouw beltVrouw *328.30 Casanova
321.01 Bizarre Livesex
321.14 SM Bizar
325.70 SMVaria
323.15 Fotomodel
323.16 Kamermeisje
323.17 Lerares
323.18 Sportleidster
323.19 Stewardess
323.20 Verpleegster

SEX'O'FOON BOX
06-320.329.50

Met meisjes van de
Sex'o'Foon alsoperators! (

HARRY'S GAY BOX
06-320.330.11

HOMOBOX
06-320.325.50

De twee grootste
gayboxen!

321.08 Man belt Man
321.12 Homofoon
330.22 Harry's GayLine

06-AMUSEMENT
320.04 .' Bananasplit-üjn
323.03 Dolf Brouwers

PARTY-LINE
06-320.330.10

Gezellig metzn 10-en!
50etp.m. Méér info in de
nieuwste GoudenGids! &

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.

06-GAYCAFÉ H
JLiUMBURGXL JfmmmmiwKT ln h» 106-Giy café leer je nieuwe .rienden

(
_ <g> kennen dil niet «er weg kunnen «ranen!

■^^■06-320.327.55
Wil je vreemd gaan? Je mag
zeggen wat je wil! Gaat 't jou

alleen om sex? Bel de

Jeukbox
06-320.325.16 - 50 et. p/m.

Marcha
Grieks 06-
-320.325.55

50 ct.p.m.

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

Club '2000
Rijksweg Nrd. 22a, Geleen

Tel. 04490-42315.
Meisje gevraagd.

Een paaltjeswerpen? onze
meisjes zijn gespecialiseerd

in het achterveld, de
Hoogtepuntbox

_
06-320.325.14 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 c
rijpe vrouwen

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

320*325*45
Zelfs de hoofdzuster doet

mee, de
Klismabox

tien patiënten tegelijk
06-320.325.36 50 c.p/m.
Keihard het lekkerst de

Beurtlijn
06-320.325.33 soepele,

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

Callcutta
06-320.320.13

Buurmeisjes en lolitasex 50
c.p/m.

Hardlesbi
2kanjers tegelijk

Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
Sex party box
06-320.323.06

talk prod. 50 et/min

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

’ 100,- all-in.
06521-27896.
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.

't Flirt-cafe
Nieuw!! de box voor gezelli-

ge mensen 06-320.33.77
Doe ook mee!! (50cpm)

de sabbelbox
De heetste meiden bellen,
geen bandjes live sex!
06-320.325.69 - 50cpm
Ma-za 11-24, zon. 15-24 u.
Huize Yvonne

Lolita en Vanessa en sexy
meisjes. Kapelweg 4,

Kerkrade, 045-425100.

Contactburo
Yvonne. Discrete bemidd.
dames, trio, echtp. Vran-

gendael 154, Sittard.
04490-23203.

Goedlopende gezellige club
vraagt met spoed

een of twee

leuke meisjes
intern mog., voor info:

04750-15802.

Anita
privé en escort ook

zaterdag. Tel. 045-352543.

wendy en jacky
ook zat. en zond.
Tel. 045-721759.

Moderne man voor dame of
echtpaar

tel. 045-318413
Thai Privé

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

Suffolkweg 13, Weert.
04950-42966.

Privéhuis
Goed lopend privéhuis

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

Lekkere meid zkt sex-vriend \
sex-contact-lijn §

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

(50cpm)live-afspreeklijnü 3

06-320.320.55 l
Box voor

Boven de 18 t
De kinderen hebben al zo- 1
veel. Mogen wij ouderen het f,
ook eens leuk hebben. Echt J

leuk. 06-320.326.37 1(50ct,p.m.) i
Ben jij in voor 'n triootje F
Erotische-afsprakenlijn r
06-320.325.80 \

CHANTAL, \
de buurman, de buurvrouw 'en de melkboer. Ojee f
06-320.326.01 Sex!!socpm [

Volwassenen
i/inden elkaar ongestoord en (
met de goede manier waar- f_p volwassenen dat doen op .
de box voor volwassenen. \
06-320.326.88 -50 et. p/m. f

Hete meisjes zoeken
sex-contact e

Tippel-box
(50cpm) 06-320.326.66 >

Direct Gay-Contact!! \
Gay!Date!Live
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
Alweer die

Wip-In box
in gesprek... en da's de box
om wat te versieren... wat

een mazzel, dat er op de lijf-
sex box ook een paar vrije
schatjes zijn. De wip-in op

06-320.324.60.
De lijfsexbox

06.320.324.90 - 50 et. p/m.
Op de

SexSuperßox
zijn die hete praters diebest
willen, maar op de heetste
box daar doen ze 't na het ,

praatje. SexSuperßox 06-
-320.324.30. Heetste box

06-320.329.29 - 50 et. p/m.

Generatiebox...
Dames zoeken jongensen
meisjes, willen een fijn ge-
sprek met 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.
Af en toe een sex, dat is 't
voor Jan. Maar als Ina dat

bizarre
hete gevoel heeft sluipt ze

weg naar dat vervallen huis.
06-320.323.85 - 50 Ct. p/m.

Privéhuis Diana
045-213142-215113

6 mooie meisjes aanwezig
trio en massage ook

mogelijk
tot ziens,

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

HALLO, HALLO, LEKKERE
SNELLE KANJERS OP DE
MEIDENBOX!!!

OOK VOOR MANNEN
06-320.325.88

"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. 11-24 za. 11-18

Club
Nirwana
Nieuwstr. 147 Kerkrade

045-463323
Meisjes gevraagd.

Als geen berg U te hoog is

de meisjes
van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131
04490-42313.

06-06-06-06
320.320.05....P0urtoi
320.320.28....Le5bi

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

320.324.01....50ft
320.324.02....P0tten

320.324.03....Live
320.324.05....5ex-info

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

50ctp.m. Pb 157, Z'voort.
....;■.............

(Huis)d leren
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes, en ara's. Tel.
04490-75359.
TRIMSALON Charèl knipt
en trimt alle rassen bij u
thuis. 045-423400.
Te k. BOBTAILTEEF, 3 jr.
met papieren. Tel. 045-
-212158.
Jonge POESJES af te ha-
len. Akerstr. 12a, Brunssum,
na 18.00 uur.

Te k. YORKSHIRE terriërs,
puppies. Tel. 04498-54002.
Te k. WAAKHOND en klein
blijvende kortharige hondjes
Walem 11A. 04459-1237.
Schotse COLLIES pups te
k. Europaw. Nrd. 91, Land-
graaf. 045-310643.
Te k. grijze roodstaart PA-
PEGAAI met kooi, zeer
goed sprekend ’ 850,-, 045
-412165.

op-
gelet! deze week 10 Goud-
windes ’3,95,-; 10 Koykar-
sers ’19,50; 10 Goudvis-
_en ’ 7,50; grote Koykarper
35 cm f 37,50. Alle planten
5 halen 4 betalen; grote col-
ectie pompen; folie ’ 5,50
ser m2. Dierénspec.zaak
Vijvercentrum Jan Bergsma,
Hammolenweg 3, Kerkrade.
Te k.' YORKSHIRE terriër-
tjes. Kennel Oos Heim.
’375,-. Tel. 04404-1527.
Te k. M.H. PUPS geb. 1-6-
-'B9 vader PH.I m. lof moeder
PH.I m. lof bloedlijn Cre-
mers-Dolmans 043-616143
Jonge DWERG- en toypoe-
deltjes iets aparts goedkoop
Kerkstr. 33, Übach o Worms
Vermist Papegaai grijze
roodstaart tegen bel.terug te
bezor. Tel. 045-728010.

Duivenliefhebbers, **J ■■bezitters, vogelliefherv
en andere dierenbez^'bij ons betaald u bes»*
laagste prijzen voor »
diervoeders. Kijk en *lijk prijs en kwaliteit. ÖJ thandel dierenspecia*1

BEGRA, Akerstraat °*,
Carboonplein te Kerk"*
West. ■>,

Nog te koop REEDVS
PINCHERTJE scho£hoogte 22 cm, zuiver*!
klein en lief, 04490jj_?j
7-jarige HOND, lief «fll
delijk, gratis af te hals*1!
04404-1931. __./
Te k. SIAMEES 9 «_jj

’ 125,- ingeënt, w*
045-719254. ;

Piccolo's in het Lirn"*!
Dagblad zijn groot '"j
SULTAAT! Bel: 045-7*l**;

«

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

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

1 ste soort GRASZS-
’3,SO p.m 2afgehaal"^
ven de 50 mtr. gratis"
bez., ook gehele tui";
goedkoop, ook voor s \
werk. Tel. 045-323178

Mode Tota?
Te k. 150 dames T-S^L
met opdruk en 150 (
zomerpantalons. Tel-
-210455. ,

Baby en KleU^ ï
Te koop moderne KIN
WAGEN3inl,kl.bla^
1 jaar oud, in nw.st. '^3
str. 76, Bom. 04498^

Huwelijk/Kennismaking ,

Samen kun je meer
Stichting Relatievorming LimM;
Stichting Landelijk Centrum(L.CJ,

werken samen om met minder kosten meer mogelijk
te bieden aan mensen, die een partner zoeken
gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045-41*

Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450- T
Maastricht Mevr. Driessen 043-435231- J*

St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-43""vl
Centraal adres LCH 030-200630.
Erkend door Raad van Toezicht. __-^l

Nette jonge man, 31 jr., ha-
vo-niveau, zkm nette jonge
DAME. Br.o.nr. B-1356,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

,v
Als u ons voor 12 uurjj
gens belt, staat uw fi
LO de volgende dag a j
Limburgs Dagblad. Te
719966.

Bel de Vakman s

Verstopte afvoer of riolering

ii.R. o.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg: .

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-113 1

Bel gratis 06-099.13.1j:
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.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Voor al uw kleine verb.
VOEG- en metselwerk.
045-351805/045-460686.

Voor al uw dak- en
WERK. Dakdekke^R.M. Schripsema, 'Mbroekstr. 32, Kerkra^voor vrijblijvende Prl'
ve tel. 045-459647^v
Wij maken GRATIS $
ferte voor al uw o**
zaamheden. Wij we^j
ficient, goedkoop e°z]
10 jaar garantie. Bel "^j
centrum Hemast, . I
224113, b.g.g. 323gg^
OPRITTEN en terra-jjj|
klinkers of sierbestra" fl
pr.opg. Tuinaanleg
423699. y.
Wij zagen alle filGRINTTEGELS. Tf:750232 b.g.g. 751j_^j
Te k. verschillende *%
afrasteringen en Pji
montage mogelijk, "rt
ml. ABC HEKWEP^
Veenstra Tel. 045j^
Diepvries- en KO&j
REPARATIE zonder \
kosten. Bel Geleen:,4
45230. Serv. binnen*/— ■

Wonen Totaal >—— -rzé
Tijdens de 1e Bouwvakweek (17 t/m 22 juli)ls

showroom geopend.
Kom dus nu ideeën opdoen voor keukens-

tegels en sanitair. Welkom!
é(c/Meue/ffcjfy/e Q
STEVENS o I

§i_L_E(êT3 iIH Ji
Sittard, Dr. Nolenslaan 122 (Industrieterrein N^

Nieuw telefoonnummer: 04490-90300^^
Heeft U last van "doorliggen"
Watermatrassen

worden steeds meer in ziekenhuizen en
verpleegklinieken toegepast
Watermatrassen j- f.**ondersteunen het lichaam totaal maar broeien

Overleg eens met uw arts of fysiotherapeli
Howa Beddenspecialist A

M. Snijders, Nieuwstraat 12-14 Hoensbroek. TgJ_>j
KEUKENS laag in prijs met 'garantie. R/J Handelsonder- I
neming, Stationstr. 294, <Nuth. Tel. 045-242602. !
Gevr. IJSKAST, gasfornuis, !
diepvries, bankstel enz. "045-725595. 'Te koop WANDMEUBEL, '.
wit, met verlichting, pr.n.o.t. 'k. 045-230125 na 18.00 uur. ,
GASPLAAT ’ 85,-; ijskast'
’95,-; diepvries ’175,-;
gasfornuis ’95,-. Tel. 045-
-725595. 'Te k. ant. TOOGKAST i. pr.
st., ’ 2.000,- en meisjesfiets
8 t/m 12 jr. moet opgeknapt
worden ’ 50,-04405-2105.

Te k. compl. SLAAPKA-
MER, z.g.a.nw., vr.pr.

’ 375,-. Tel. 04492-3829.

Te k. lits-jumeau *f
KAMER eiken fineer n
drs. kast tevens eiK^^stel en eiken n?ni
04490-53089 na 18.^—i.lTe k. zwarte ovale <* i
TERTAFEL. Tel-
-458380. _y.
Te k. eiken UITTREK
met 4 gestoffeerde ,jjj
Tel. 045-414159,A3^iz ATe koop eiken p

KAST en tv-kastjf'^

’ 700,-. Tel. 045-72J^

18.00 uur. _yj
Zwaar massief eike;!
HOEK als nw., vr.p>'
2-zitsbankje mooe 4
siek, iets moois- ,n

’ 975,-; eik. salontas
’ 275,-. Tel. 045jgj^i

Voor Piccolo's zie verder pagina 12
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Duitsland 1
l.jj!j Heute.
'""30 d° Bon appétit, Paul Bocuse.
"*rs a Vermacr,tnis des India-

,v9n k mer|kaanse speelfilm uit 1980
'J.lO pei,n Merrill. (herh.)
'"5$ br,Sch- tromm, tröhlich, reich
3.00 lesoverzicht.
3.1S."jgesschau.?* es Liebe? Annaherung anJJnTu^ffay. (herh).
*3o S? lo Spencer.
,S_r:leR°sen von Dublin. 6-delige

Afl. 6. (herh.)
S3S 'a9esschau.Set Clown Ferdinand und die
M5?" Jeugdspeelfilm uit 1966.
\*RD-Sport extra. Tour de
i^ille l3e etappe: Montpellier-Mar-

?,S ïa9esschau.
«^ Aflas Buschkrankenhaus. Se-
_lj r>,.Der Arzneimittelvertreter.
J. i.'ucksbringer.
3q 'a9esschau.

«"$} lj,ef und heute. Actualiteiten.
X?* 11' aber herzlicht. Afl.:■nffceien.
"Oo ,J_?9ramma-overzicht.

5 w Ta9esschau/Wetter.
'""aut? hat unseren Dinosauriër
Ij '" Amerikaanse speelfilm uit
Vs Robert Stevenson. Als de
\ s e 9eheime dienst het skelet
\e n dinosaurus uit een Londens
Jofilr- 171 ontvoert omdat er een mi-"%, 'n zit, krijgt men te maken met
Sn | eslo,en oua,e dametjes. Eén
'\u

s namelijk de vroegere kinder-
Itehgj * van Lord Southmere, die deNbw 'ormule in het skelet heeft

\ 'usminus. Economisch maga-
\\*3 °-a. reportage over de eco-
L top in Parijs.

22.30 Tagesthemen/Bericht aus
Bonn.

23.00 Sportschau.
23.30 La Marseillaise. Documentaire

over de parade n.a.v. de viering van
het 200-jarig bestaan van de Franse
Revolutie.

00.00 Ein Single kommt selten al-
lein. Amerikaanse speelfilm uit 1984
van Arthur Hiller. Nadat zijn vriendin
hem de bons heeft gegeven, leidt Lar-
ry Hubbard in Manhattan een vrijge-
zellenleven, dat bij lange na niet zo
rooskleurig blijkt te zijn als het vaak
wordt voorgesteld... Het tij keert pas
als zijn eenzaamheid hem tot een
bestseller inspireert en Larry plotse-
ling razend populair is.

01.30 Tagesschau.
01.35-01.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Steve Martin als de eenzame vrijgezel in 'Ein Single
kommt selten allein'. (Duitsland 1 - 00.00 uur)

TV-KANNALEN,
GOLFLENGTEN
Na*;n CAI-abonnees:a|en zie schema exploitant

*i wit programma
k stereo geluidsweergave
rf_. bij stereo-app.. " 'e'etekst ondertiteling

Revisie*V ana 1: 5. 26. 29. 46. 51. 53 en 57

Nederland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43. 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3en 8
België Tele 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
'M P ,
iA a«, 'PPer. Amerikaanse jeugdse-
V-: De spion.

% r'ebster. Amerikaanse serie.
Suei Cating Katnerine- Met: Em"
rSaf Lewis, Susan Clark, AlexisuVLe-a- (nerh>IS ?i'euws.
"S e,. Tak. Animatieserie, (herh.)

l»Nj,lor>s. Afl.: Plons en het vlie-'"lO gaP'Jt- (herh.)
f^J^e| op sport.Serie jeugdpro-
]Sbe s waarin OP speelse wijze
f'icru Paa'de tak van sport wordt toe-ft g- Vandaag: Turnen. Presenta-
\S* !_ verhulst en Wilfried Mos-%Tu.(herh.)
iart, 'Pending door derden. Pro-

K)|».rr___ a van de Vlaams Nationaley^Pstichting.
I$ v.6r,jc?dedelingen en programma-

.^hn_. ren- Australische serie.
iNlt p.slüit vrede met Sarah. Julie[Kr n es dat ze waarschijnlijk niet
(pok. ** werken. Helen krijgt eenVTte verwerken.
|vrit-e , steden. 2-delige Frans-l^6|, tv-film van Philippe Monnier.\ Sg Met: James Wilby, Xavier De-
te ena Gordon ca- Dr- Alexand-
'f^lan e wordt vrijgelaten na een
Lsstin n9 verblijf in de beruchte
'ft^riis dochter Lucie komt hem

_
gif °P2oeken, maar kan nauwe-

illlll n dat hii "Od in leven is.

22.10 Intermezzo.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws. Aansl. Ritverslag Ron-

de van Frankrijk.
22.50 Weerbericht. Aansl.: Paarden-

koersen.
22.55 Cours privé. Franse speelfilm

uit 1986 van Pierre Granier-Deferre.
Met: Elizabeth Bourgine, Michel
Aumont, Xavier Deluc e.a. Het aan-
zien van de mooie lerares Jeanne
Kern krijgt een ferme deuk, als com-
promitterende brieven en foto's in
handen komen van haar directeur,
collega's en ouders van leerlingen.
Met behulp van een collega probeert
Jeanne haar onschuld te bewijzen.

00.25-00.30 Coda, Mijn gedichten zijn
geen molotovcocktails, van Romain
John van de Maele.

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

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91 .9 mHz

België/TV 2
15.00-16.30 Wielrennen: Ronde van
Frankrijk. Rechtstreekse reportage
van derit Montpellier-Marseille. Com-
mentaar: Mark Vanlombeek en Mark
Uytterhoeven.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Met: Pat MacDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Beryl
en David doenwat ze kunnen om een
huwelijk tussen Susan en Wayne te
beletten. Owen staat voor een dilem-
ma.

19.23 Superkat en Supermuis. Te-
kenfilmserie.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Tenuto. Laatste van drie con-

certavonden met de laureaten van
Tenuto 1989, rechtstreeks vanuit de
Grote Concertstudio aan het Flagey-
plein te Brussel. 1. Ouv. Die verkaufte
Braut, Smetana. 2. Hoboconcert, Ma-
rinu uitgevoerd door Griet Cornelis. 3.
Celloconcert opus 104, Dvorak uitge-
voerd door Jan Sciffer. m.m.v. het
BRT-Filh. Orkest 0.1.v. Fernand Ter-
by. Presentatie: Regine Clauwaert.
(Ook in stereo via BRT-1 Radio).

21.30-00.00 La Marseillaise. Recht-
streekse uitzending n.a.v. 200 jaar
Franse Revolutie vanaf de Champs
Elysées.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
15.30 Diamond Award Festival ge-

presenteerd door Linda De Mol. Afl. 2.
(herh.)

16.11 Hoe later op de avond met...
Annie M.G. Schmidt. Praatprogram-
ma met Wim Bosboom.

16.51 Sport in steentjes. Serie korte
filmpjes over en met humoristische
blik op diverse populaire sporten, uit-
gevoerd in bouwsteentjes. Afl.: Gym-
nastiek/Gewichtheffen.

17.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl. 10: Het absolute einde, (herh.)
Herta Kolka wordt bij haar auto ver-
moord. De dader komt waarschijnlijk
uit haar familie- of kennissenkring,
maar er volgt nog een moord.

18.00 Suske en Wiske. Tekenfilmse-
rie. Afl. (slot): Suske en Wiske en de
windbrekers (5). (herh.)

18.20 Familie Oudenrijn. Serie. Afl.
14 (slot): Computers en rock & roll.
(herh.) Niemand weet de code van
het computerverkeersprogramma en
het huis van de Oudenrijns wordt ge-
kraakt.

18.46 Heathcliff & Co. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Dr. Heathcliff & Mr. Spike.

18.58 Bassie en Adriaan. Kinderse-
rie. Afl. 11: Een (on)rustig dagje vis-
sen.

19.04 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Onroerend goed. (herh.) De
entertainer Conners wil met een con-
cert geld inzamelen om de wijk, waar
hij is opgegroeid, op te knappen. Ma-
kelaar Sanford wil daar echter wol-
kenkrabbers bouwen.

20.00 (TT) Journaal.

20.28 "" Op volle toeren. Muziekpro-
gramma met Nederlandstalige hits.
Presentatie: Chiel Montagne.

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

22.25 Santa Fe Trail. Amerikaanse
western uit 1940 van Michael Curtiz.
Met: Errol Flynn, Olivia de Havilland,
Ronald Reagan e.a. De vrienden
Stuart en Custer zitten op de militaire
academie West Point en ze vechten
samen tegen John Brown, die de sla-
ven bevrijden wil. Ze worden ook bei-
den verliefd op hetzelfde meisje.

00.10-00.15 Journaal.

Duitsland 2
09.45 Live aus Paris: Frankreich

feiert seine Revolution. De parade
op de Champs Elysées.

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

desrepublik. Afl. 11: Schleswig-Hol-
stein. (herh.)

13:45 ■ Ist ja irre - der Schiffskoch

ist seekrank. Engelse speelfilm uit
1962 van Gerald Thomas.

15.15 Programma-overzicht.
15.25 Heute.
15.28 Mit demWind urn dieWelt. Afl.

3: Südseezauber und S.O.S.
16.10 Logomobil. Jeugdjournaal.
16.25 Freizeit. Vandaag: natuurbe-

scherming en -geneeswijzen: Plan-
tenverkenningen in de Alpen.

16.55 Heute. Aansl. Aus den Landern.
17.10 Torn & Jerry. Tekenfilmserie.
17.15 Der letzteBandit. Amerikaanse

western uit 1941 van David Miller.
18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal.
20.15 Eurocops. Duitse politieserie.

Afl.: Zahltag bei Nacht. Tijdens een
nachtelijke actie wordt een collega
van hoofdcommissaris Dom doodge-
schoten. Elk spoor van de dader, die
per taxi gevlucht is, ontbreekt. Dom
besluit zich voor te doen als zaken-
man in de hoop in contact te komen
met de moordenaar.

21.07 Showfenster.
21.30 Heute-Journal.
22.00 Aspekte. Paris feiert die Revo-

lution. Rechtstreekse reportage van-
uit Parijs,

22.45 Catch 22 - Der böse Trick.
Amerikaanse speelfilm uit 1970 van
Mike Nichols. In 1944 heeft een bom-
menwerpereskader even de tijd om
over de oorlog na te denken. Ze kun-
nen echter niet anders dan doorgaan,
want in hun contract is de Catch 22-
-clausule opgenomen. Deze verbiedt
hen te stoppen, tenzij ze gek zijn.
Maar als je kunt eisen te willen op-
houden, kun je niet gek zijn.

00.40-00.45 Heute.

België/RTBF 1
15.00-16.30 Tour de France. Overna-
me van Télé 21. 17.30 L'écran des va-
cances, vandaag met de jeugdfilm 'Les
enfants de la liberté'. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, Waalse actualiteiten.
19.30 Journaal Special Franse Revolu-
tie, rechtstreeks vanuit Parijs; en Weer-
bericht. 20.00 Wielrennen: Tour de
France, samenvatting van de 13e etap-
pe: Montpellier - Marseille. Verslagge-
ver: Frank Baudoncq. 20.10 Jeux sans
frontières, stedenspel. Vandaag vanuit
Nice. 21.30 Bicentaire de la Révolution
Fran/*caise: La Mareillaise, opera-bal-
let ter gelegenheid van het feit, dat 200

jaar geleden de Franse Revolutie uit-.brak. 23.40 Paardenkoersen. 23.45- =00.10 Laatste journaal en E
weerbericht.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

15.00-16.45 Studio Sport. Tour de :
France. j

17.50 Nieuws voor doven en slecht- ■horenden.
18.00 200 Jaar Franse Revolutie. ■

Samenvatting van de viering van de "200-ste verjaardag van de Franse re- i
volutie. Commentaar: Philip Freriks.

18.30 Sesamstraat.
18.47 Floris, jeugdserie.Afl.s: De ha- j

rige duivel. Wanneer Jeroen Bosch j
een schilderij heeft gemaaktvoor Phi- j
lips de Bourgondiër, besluit lange j
Pier het te stelen. Maar hij is erg bij- j
gelovig...

19.17 Studio Sport. Samenvatting ■Tour de France.
20.00 Journaal.
20.29 Avondvoorstelling: Andrea j

Chenier. Opera van Giordano, uitge- i
voerd door het Koor en Orkest vn La j
Scala 0.1.v. Riccardo Chailly met sol. j

22.41 Den Haag Vandaag.
22.56 Journaal.
23.06-23.11 Nieuws voor doven en :

slechthorenden.

" Daniel Caccaldi in 'Avonturen van een dame. (Neder-
land 1 - 20.30 uur)

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

explosive Koffer. Amerikaanse
speelfilm ut 1937 van Louis King.

17.10 Der Schatz ist vergoldet. Duit-
se schlagers.

17.30 200 Jahre Französische Revo-
lution: Zwischen Mönchzelle und
Guillotine. Filmportret van de Duitse
Jacobijn Eulogius Schneider.

18.00 Links und rechts vom Aqua-
tor.

18.30 Klemens und Klementinchen.
Die Ganse vom Mühlental. Jeugdse-
rie. Afl.: Manchmal muss man Federn
lassen.

18.45 Abenteuer Wildnis. Natuurfilm-
serie. Afl.: Landplatz Düsseldorf.

19.00 Aktuelle Stunde.
20.00 200 JahreFranzösische Revo-

lution: 'Vive 'Empereur - Vive Lam-
penöl'. Film van Ulla Lachauer.

20.45 200 Jahre Französische Revo-
lution: Französische Maler des 19.
Jahrhunderts. Filmportret van de
schilder Jacques-Louis David (herh )

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Köpfe, Könner, Kulissen: Arzu

Tokler. Filmreportage over de erva-
ringen van een in Duitsland opge-
groeide Turkse vrouw.

22.30 200 Jahre Französisch Revo-
lution: 1789. Franse speelfilm uit
1973 van Ariane Mnochkine.

00.55-01.00 Laatste nieuws.

België/Téé 21
15.00-16.30Wielrennen: Tour de Fran- j
ce, 13e etappe: Montpellier - Marseille. iVerslaggevers: Theo Mathy en Frank i
Baudoncq. 19.30-20.00 Journaal met;
simultaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht.

TV 5
16.05 Genève en Révolution ou Le Vol-
can au bout du Lac. Historische docu-
mentaire. 16.45 A la Veille de la Révo-
lution. Concert. 17.50 Les Enfants de
89. 18.10 Récréation. 18.30 Les aiguil-
lages du rêve. Jongerenmagazine.
19.00 Des Chiffres et des Lettres. Spel.
19.30 Papier glacé. 20.00 Journal Télé-
visé. 20.30 Thalassa special. Les voiles
de la liberté. 21.30 Extincelles. Feest
n.a.v. de 200ste verjaardag van de
Franse Revolutie. 22.00 Nieuws. 22.35
Jeux de la francophonie. 22.40 Inhuldi-
gingsconcert van de Opéra Bastille.
23.55-01.00 Caroline Chérie. Franse,
historische film van Denys de la Patyel-
lière met France Anglade, Bernard Blier
en Vittorio de Sica.

Radio 1

radio
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 HetGe-
bouw in zomertijd. Vandaag:
Standplaats Filippijnen. 7.30 Nws.
7.33 Het Gebouw in zomertijd, met
Standplaats Filippijnen. 12.55 Me-
ded. tbv land- en tuinbouw. 13.09
Hier en nu. 13.35 Kerk vandaag
14.06Radio Tour de France. 17 06
VARA Radio 1 vrijdageditie (17.30
Nieuwsoverz). (18 30 Nieuws-
overz.). 19.30 NCRV Bulletin - zo-
mereditie. 20.03 Weekend blues.
21 03 Jazztime. 23.05 Met het oog
op morgen. 0.02 Veronica's Oh,
Wat een nacht, metom 0.02 Stem-
band; 2.02 Oh, wat een nacht;
5.02-7.00 Ook goeiemorgen.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het le-
vende woord. 7.13 Echo. 7.20
KRO's Onlbijtshow. 8.50 Postbus
900. 904 Adres onbekend 10.04
In antwoord op.. 11.50 Postbus
900. 12.04 De 100 minutenvan Pe-
ter Blanker. (13.04-13 15 Echo).
14.04 Als er één over de dam is.
15.03 Pierement. TROS: 15.30 Ge-

rard de Vries draait op verzoek.
17.04 Nederlands hitwerk. 18.04
AVRO's radiojourn. 19.03Hobbyvi-
taminen. 20.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws) 6.02 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
12.04 D'Rob ol d'ronder. 13 00 Ha,
die Holland. 15.04 De Top 40.
18 00 Rock ballads. 19.03 Sten-
ders en Van Inkel. 22.03-0.00
Countdown Caté.

Radio 4
7 00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-

eert 1. 8.00 Nws. 8 02 Vroeg Och-
tendconcert 2 9 00Het inter n. con-
certcircuit: Orfeo cd Euridice opera
van Gluck. Uitgevoerd door E.nglish
Baroque Soloists en het Montever-
di Choir 0.1.v John Eliot Gardiner
met sol. 10.25 Kamermuzitik van
het Juilliard Strijkkwartet met piano.
11.45 Kirill Kondrasjin dirigeert
Sjostakovitsj (2). 12.30 Jazz-op-
vier-Concert. 13.00 Nws. 13.02
Operette. 1400 Orgelbespieling.
14 30 Klein bestek. 15.30 Hoofdlet-
ters en schoone tonen. 17.00 Tafel-
manieren 1800 Nws. 18.0-! As-
pecten van de kamermuziek: Marja
Bon, piano 19 00 De Boventouw.
20.00 Nws. 2002 Musica Mova:
ASKO-Ensemble m.m.v. het Ne-
derlands Saxofoon Kwartet 2200
Horizon. 23.00-0.00 NOS Jiazz:
Bobby Hutcherson Quartet (3).

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
""00-nnr ...
sfer-ki' 5 Nieuws voor doven en

I?3n horenden.KfjjJ 1 Journaal.

'firs en showwedstrijden
(L "9. Verslag van deze wedstrij-
"ta l kader van net 11e Wereld-
ti i<_7concours in het Rodastadion
'«rade-'B,js "uPpetshow. Gast: Bob Hope.
ov 6r "^oordzee. Internationale serie
.e. e drukste en meest bedreigde
hanJ'an de hele wereld. Af 1.1: Alles

19.00 i et alles samen.
I».ïjj jjournaal.
don. e Qfapjas. Slapstick uit de
H LVanJurai Herz. Afl 2.
ïNe 7Ï^er we9- Toeristisch maga-
9en "" et H°9e Land van Gronin-
H Bn .leerri~1°991e- Woordspel gepresen-

Aoor Frank Kramer.
6-rj6

,Avonturen van een dame.
kin. 9e Frans/Engelse serie. Afl. 3:

Amerika. De ontsnapping is gelukt,
maar ondertussen is Griffard ge-
trouwd met Jeanne. Hij moet nu
Louisbourg verlaten om zich bij Fau-„
cillon, Arm, Richter en Barnabé te
kunnen voegen.

21.25 Brandpunt. Actualiteitenru-
briek.

21.55 Drie hoog achter. Engelse co-
medy-serie. Afl.: Het toneelstuk. De
bewoners zijn druk bezig met het in-
studeren van een toneelstuk, maar
over de rolverdeling is men het nog
helemaal niet eens.

22.30 Journaal.
22.40 De Koninklijke Revolutie van

1789. Documentaire over het belang
van de eerste jaren van de Franse
Revolutie en de betekenis ervan voor
de mensen van 200 jaar later.

NCRV
23.30-01.05 De bevrijders. Ameri-

kaanse tv-film uit 1987 van Kenneth
Johnson. Met: Robert Carradine, Lar-
ry B. Scott, Renee Jones e.a. Het Zui-
den van Amerika, voor de Burgeroor-
log. De blanke John Fairfield en de
zwarte ex-slaaf Bill Jackson zijn

vrienden door dik en dun. Zij zetten
dan ook een ondergrondse beweging
op, gericht tegen de slavernij.

'anrfr^o8* Scott ' hoofdrolspeler in 'De Bevrijders. (Neder-. u 1 - 23.30 uur)

Duitsland 3 SWF
16.00 Bei der blonden Kathrein.

Duitse speelfilm uit 1959 van Hans
Quest.

17.25 Billiard artistique.
17.30 News of the week. Weekjour-

naal in het Engels.
17.45 Actualités. Weekjournaal in het

Frans.
18.00 Unterwegs.. in heissen Lan-

dern. Documentaire over het Atlas-
gebergte.

18.29 Lassies Abenteuer. Jeugdse-
rie. Afl.: Das grosse Feuer.

18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:
Am Ende der Welt.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Die Gesprechstunde. Afl.: Na-

tuurgeneeskunde: chiropraktikers.
20.15 Menschen unter uns, Aus dem

Leben Omer Khans. Documentaire
over een Afghaanse jongen en een
Rode Kruis-ziekenhuis in Pakistan.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Kopfnuss. Magazine.
21.45 Wortwechsel: Gesprach der

zwei Weiten. Christa Schulze-Rohr
spreekt met Dom Helder Camara.

22.30 Die Geheimnisse von Paris.
5-delige Frans/Duitse serie naar het
gelijknamige boek van Eugene Sue.
Afl. 4. Ook op het platteland is Fleur
de Marie geen rust gegund: haar her-
komst en vroegere beroep wordt be-
kend en ze wordt zelfs ontvoerd. Op
het nippertjewordt ze echter gered.

23.30 Klassik am Freitag. Der musi-
kalische Salon mit Rolf Sudbrack.
Vanavond: Beethoven.

00.15-00.20 Laatste nieuws.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber 9 00
Nws. 9 02 NOS Sportief 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Betalen zonder
geld. 10.00 Meer dan muzitsk.
11.00 Een leven lang. 12 00 Nws.
12.05 Toegift 12 15 Vrijzinnig Vi-
zier. 13.00 Nws. 13 10 Het Mara-
thon interview. 17.35 Postbus 51
Radio-magazine 17 55 Meded en
schippersberichten. 1800 N'«s.
18.10 Euroburo. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers. 20.30 Kom
over en help ons! 21.00 Zich op Is-
raël. 21.20 Geloven methet oog op

de toekomst De Vrije Gedachte
22.00-22 25De sociale geschiede-
nis van de Franse Revolutie

RTL Plus
061.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland.
09.10 Die Springfield Story.
10.00 Reich und Schön. (herh.)
10.25 Die Jetsons. (herh.)
IH.OO Die Zwei mit dem Dreh.
11.45 Die Sieben-Millionen-Dollar-

Frau. (herh.)
12.30 Klassik am Mittag.
13.00 Heute bei uns. Aansl.: RTL

Plus: Revolutionar en Mask. Afl.:
Rennen ohne Gnade.

13.2:5 California Clan.
14.15 Reporter des Verbrechens.

(herh.)
15.00 Zahn urn Zahn. Afl.: Der Ge-

burtstag.
15.'15 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15..55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfield Story.
16.50 Reich und Sch'on.
17.1 5 Die Jetsons. Afl.: Rosey und

deir Muttertag.
17.4 5 RTL-Spiel.
17.5 5 RTL aktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Afl.:

Moil für eine Formel.
18.45, RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Die glorreichen Zwei. Afl.: Ein

schkichtes Madehen.
20.15 Unterröcke der Revolution.

Afl. 1: Marat.
22.00 RTL aktuell.
22.10 Die Geschichte der Laura M.
Franse speelfilm uit 1979 van David
Harrulton. Met: Dawn Dunlap, Maud
Adams, James Mitchell e.a.

23.50 Mannermagazin M. (herh.)
00.25 Unglaubliche Geschichten.

Vanavond: Das schone Sterben.
00.55-01.00 Betthupferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
SAT.I eiick. 09.05 SAT.I - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Arme mit den roten Haaren. Afl.: Ein
überraschendes Angebot. 10.00 SAT 1
Bliek. 1i3i.05 General Hospital. Afl.: Die
SuchakUion. 10.50 Teletip Koehen.
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Herrliche Zei-
ten im Spessart. Duitse komedie uit
1967 vam Kurt Hoffmann met Liselotte
Pulver, Willy Millowitsch e.a. Aansl.: te-
kenfilm. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr
Horoskop. Aansl: Programma-over-
zicht. 14.05 The Real Ghostbusters.
Afl.: Das unheimliche Gespenster-
schiff. 14.30 Happy Days. Afl.: Wenn
der Sohn den Vater vertritt. 14.55 Der
Goldene Schuss. 15.05General Hospi-
tal. Afl.: /Mies eine Frage des Geldes.
15.50 Teletip Geld. 16.00 SAT.I Tele-
shop. HEi.25 Der Goldene Schuss.
16.35Bonanza. Afl.: Mem Freund Colo-
nel Medford. 17.25 Teletip Test. 17.35
SAT.I Bliek. 17.45 Programma-over-
zicht. 17.50 Verliebt in eine Hexe. Afl.:
Ein italie nisches Geschaft. 18.15 Die
Ausgeflippten. Afl.: Das Ereignis. 18.45
SAT.I Bliek. 19.00 Glücksrad. Quiz-
show. 19.30 Ein Duke kommt selten al-
lein.Afl.: [Das schwarze und das weisse
Schaf. 20.25 SAT.I Wetter. 20.30 Fan-
tasy Island. Afl.: Schwere Wagen,
leichte Madehen. 21.25 SAT.I Bliek.
21.30 Napoleon und Josephine- Einen
Liebesgesïchichte. Amerikaanse mini-
serie in drie delen van Richard T. Hef-
fron met Armand Assante, Jacqueline
Bisset e.a. Deel 1. 23.05 SAT.I Bliek.
23.15 ■ l.ohn der Angst. Frans/Ita-
liaanse avonturenfilm uit 1953 van
Henri-Georges Clouzot met Yves Mon-
tand, Vera Clouzot e.a. 01.20-01.30
Programma-overzicht.

SSVC
12.45 Adult education: Help your

child with maths. Afl.: Out and
about.

13.00 Children's SSVC. Afl.: The
Raggy Dolls.

13.10 Playbus. Afl.: The Tent Stop.
13.35 Give vs a Clue.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Teil the Truth. Spel.
15.15 Take the High Road. Serie.
15.40 On the Edge. Documentaire.
16.05 Children's SSVC. Afl.: Huxley

Pig.
16.20 The Boy who never was. Ame-
rikaanse film.

17.20 The Animals Roadshow. Do-
cumentaire.

17.55 Happy Days. Serie.
18.15 Tarby's Frame Game. Nieuw

spelprogramma.
18.40 News and Weather.
18.55 Scène Here Sports Desk!
19.10 Top of the Pops.
19.40 Davro's Sketch Pad. Nieuw

showprogramma.
20.05 May to December. Nieuwe, ko-

mische serie.
20.35 People. Nieuwe serie over ge-

wone mensen die buitengewone din-
gen doen.

21.05 After the War. Nieuwe serie.
Afl.: Friends and Enemies.

22.00 News and Weather.
22.30 City Lights. Nieuwe, komische

serie.
23.00-00.35 Ping Pong. Komisch dra-

ma uit 1986 met David Vip en Lucy
Sheen.

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

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw
(6.30, 7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-Berichten.) 8.00 Nieuws 8.12
Brussel X 9.30 Golfbreker. 1000
Nieuws 10.03 Platenpoets 11 55
Mediatips 12.00 Limburg 1989.
13 00 Nieuws. 13.10 Goed op Vrij-
dag. 1400 Pluche en Plastiek
16.00 Abraham al gezien? 17.00

Focus 17.05Wat zijn dat voor toe-
ren! 1800 Nieuws. 18.10 Hitriders
20.00 Zig-Zag 22 00 Nieuws
22.05 Country-Side 23 30-6 00
Nachtradio, (om 5.00 en 5 30 uur
Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstuck. 7.15 Wunscrv

kasten. 7.30 Regionalmagazirt
745 Veranstaltungskalender 8.30
Besinnliche Worte 9 10 Musikex-
press. 10 00 Gut Aufgelegt 1200
Musik bei Tisch 12 15 Veranstal-
tungskalender 13 00 Treffpunkt
Fnschauf 14 05 Musikzeit Heute:
Klassik leicht serviert 15 00 Nach-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight:
Euro-Tops 17 05 Oldiekiste 18.10
BRF-Aktuell + Sportvorschau.
18.40 Konzertabend. 20 05 Nach-
richten und sendeschluss

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 Lady Lovely Locks.
17.00 Countdown.
18.00 Eurosport.
19.00 Baseball.
20.00 Tour de France.
21.00 Scottish Open Golf.
23.00 Australian Rugby League.
00.30 Tour de France.
01.00 Eurosport overzicht.
01.30-06.30 Landscape Channel.

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

tack.
00.00 World News Weather The Mix.
02.00-07.00 Rete Mia.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 MTV half-hour comedy spe-

cial.
13.00 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 The Street Fighting Yeats.
20.00 XPO.
21.00 YO!.
21.30 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV!
01.00 MTV Spotlight.
02.00 Club MTV.
02.30-07.00 Night Videos.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer 11.00 Treff nachElf. 12 00 Is jan Ding! 14 00 Vivé
1600 Entenjagd 17.00 RTL-Mu-
sikduell 17 50 Sportshop 18 00RTL-Musikduell 19 00 Neunzehn -Vierundzwanzig: New Releases:
20 00 Film aktuell; 21 00 Hits aus
USA; 22 00-0.00 Musik Non-Stop.

WDR4
405 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie 905 Musikpavillon 1207
Gut autgelegt. 14.05 Aul der Pro-
menade 15 00 Cafe-Konzert
16.05 Heimatmelodie 17.00 Mu-
sik-Express. 20 05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22 30-4 0&
Nachtexpress
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I Dancing HOUSMANS Montfort
| ZATERDAG 15 juli THE BAND
I _.

VIDEO-DISCO
GARAGE ~ledere vrijdag, zaterdag V.OC-' N^N

en zondag met V.~~' r 7 :'

DJTriple-D 4T */****
18 augustus: funk en soul met
Somethin Fresh
Wilhelminaplein 17, Schinveld

FEESTWEEKEND
14 t/m 16 juli as.

WALEM-SCHIN OP GEUL
Vrijdag 14 juli - 20.00 uur

toporkest

THE SPIKES
Zaterdag 15 juli - 20.00 uur
Zuidamerikaanse dansavond

WILLY LATINO
CARIBBEAN SHOWBANP
Zondag 16 juli - 11.00-19.00 uur

ZOMERMARKT
1000 en 1 art., oude ambachten, straatkennis,
rommelmarkt, kinderattracties, talentenjacht,

concerten
Va. 20.00 uur gezellige avond
A NEKT BAND

Organisatie: schutterij St.-Martinus Strucht
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VALKENBURG

Vr. 14 juli Tros Pop Formule
Za. 15 juli Bizar
Zo. 16 juli Tros Pop Formule
Ma 17 juli Lingerieshow, de enige echte
Di. 18 juli Veronica Top 40 Drive-in-show
Wo. 19 juli Frizzle Sizzle
Do. 20 juli Veronica Top 40 Drive-in-show
Vr. 21 juli Tros Pop Formule
Za. 22 juli Barbarella
Zo. 23 juli Tros Pop Formule

I |

ytWk 15-16 JULII9B9

Zaterdag 15 juli
18.15 uur bruidsstoet
19.00 uur huwelijksceremonie met bruidsmaal
21 .oo uur muziek door The Spikes, Why?

Zittesje Sjtraotmuzikante

Zondag 16 juli
10.30 uur eucharistieviering
11.30 uur Baarre Beende met muziek van The

Starlings (20 p.)
15oo uur gezinsmiddag met circusprogramma en

diverse spelen
20.30 uur muziek door The Spikes, Acid

New Revival

BURO PINKPOP &
MOJO CONCERTS

proudly present
de wereldformatie

SIMPLE
MINDS
+ voorprogramma

MAANDAG 28 AUG. '89
MECC MAASTRICHT

Voorverkoop a ’ 35,- excl.
bespreekkosten start a.s.

zaterdag 9.00 uur in
Maastricht Music Plus

(Amorsplein) en het
VVV-kantoor. Heerlen

Satistaction, Geleen Limburgs
Platenhuis, Sittard Siva,

Roermond Disco Limburg,
Weert Radio Stribos en Venlo

Dom van den Bergh. Verder bij
alle VVV-bespreekburo's. Tel.

ml. via Buro Pinkpop
04490-52500.

Dancing
Gorissen

Brunssum
Zaterdag dansen met

orkest

Formule 3
Dinsdag gezellige avond
voor alleenstaanden met

orkest
FORMULE 3
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Vr 14-7 SELENA and Scala's Super Disco Show
Za. 15-7 AVRO 3 Top-pop Roadshow, m.m.v. Hans

Schiftere
Zo. 16-7 Gerard Joling and Scala's Super Disco

Show
Ma. 17-7 Philips Moving Sound, m.m.v. Romeo

Altenberg

Di. 18-7 TATJANA and Scala's Super Disco Show
Wo. 19-7 AVRO 3 Top-pop Roadshow, m.m.v. Riek

van Velthuysen

Do. 20-7 RENE FROGER and Scala's Super Disco
Show

Vr. 21-7 REVELETTES and Scala's Super Video
Show

Za. 22-7 ERIK DE ZWART disco

SHOARMA CAIRO
Hoofdstr. 30

Kerkrade 045-462210

Ook üw afhaaladres voor
Speciale Shoarma's

CAFÉ-PIZZERIA-GRILL

Riet en Gio^
Hoofdstraat 3*

Vandaag. 14 juli: WMC jazzdag .
Voor u speelt Mosam Jazz M*' ,

Zaterdag 15 juli: Musiquette

*. Gemeenschaps"^

5^ Schimmel
'♦'^^ zaterdag en zo»wtAS DISCO| >
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Wonen Totaal
NBOEDEL te koop weg.
êrhuizing, alleen vandaag

-an 18.00 tot 20.00 uur. Be-
a^ardenflat, vw Poelmanstr.
i4, Heerlen.
3UREAU te koop, wortel
ibten, iets heel aparts
W406-12875.

TV/Video
(LEURENTELEVISIES,
'hilips, Blaupunkt, ITT van-
rf ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
£>kstr. 33 Heerlerheide.
fel. 045-213432.
3oede KLEUREN-TV'S met
jarantie. Philips grootbeeld
ia. ’ 145,-. Zeer grote sort.
TV's. Occassioncentrum
3eel, Grasbroekerweg 25,
"teerlen. Tel. 045-724760.
Fe k. gevr. DEFECTE klev-
en TV's vanaf '81 (typenr.
/ermelden) en def. VHS vi-,. Tel. 045-723712.
KLEUREN TV'S, video's,
Stereo-sets, vanaf ’ 30,- p.
*nnd. 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.

Kapper/Cosm.
Te k. SCHOONHEIDS-
nassage- ped.- stoelen
3eursmodellen 04923-
-32939/66561.

Kachels Verwarming
(achels nieuw en gebruikt,
lergens beter nergens
joedkoper. De KACHEL-
_MID, Walem 21, Klimmen.
fel. 04459-1638.
JITKNIPPEN! Te koop An-
racietkolen 3.4. Tel. 045-
-.19784.
3V KETEL en div. radiato-
en, ’400,-. Inl. 045-
-11617.

Hulsh. artikelen
Te koop geheel gerevis.
.VASAUTOMATEN AEG,
Zanker, Ruton, Hilton enz., 6
.mnd. garantie en ruilrecht.
Huishoudbeurs, Kerkstr.
111, Brunssum. Tel. 045-
--52956.
Voor een KOELKAST, diep-
fries, wasautomaat of kook-
olato. Het juiste adres
'Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.
vVat VERKOPEN? Adver-
:eer via: 045-719966.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

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

video's

Witte Hal
Sittard
waar nieuwe, lichte

beschadigde of overjarige
apparaten uit de Hom

winkels worden verzameld
en verkocht tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer

elke dag
superlage

aanbiedingen
Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

Bauknecht
wasautomaat
WA 4310, 4,5

kg inhoud, pro-
grammaknop en

temperatuur
regelbaar

’ 1.098,-of

’ 798,- maar

’ 598,-.
Maar ook: koel-diepvries-

kombinatie AF 230 SW, zui-
nig energieverbruik geen

’ 1.199,-of ’ 798,- maar

’ 398,-.
Maar ook: stofzuiger, 1000
Watt, regelbaar zuigver-
mogen, geen ’ 298,- of

’ 159,- maar ’ 98,-.

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Muziek "f
~"
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(Bij de Markt) .
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers <blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers, forkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

_
Altijd leuke aanbiedingen en occasions.

Koop bij. de man die 5
het ook bedienen kan!!!

_
PIANO'S te koop en te huur.
Somers & Zn. Akerstr. 82,
Heerlen. Te'i. 045-713751.

Kunst en Antiek
Onze kwalilteit bewijst zich
zelf met de jaren. Antiek |
SIMONS Dorpstr. 45A, Nuth
(t/o ingang kerk, naast chin. :
rest.). Donderdag koop-
avond. Tel. 045-243437. .
Te koop amtieke en OMA-
KLOKKEN. Tel. 045-
-224363.

Te koop Siel-ORCHESTRA,
prijs ’350,-. Tel. 045-
-312058.

Literatuur
Te koop aangeboden 2e
handsboeken MDGO CCD
Iste jaars 045-224098.
Te k. 3e-jaars MEAO-BOE-
KEN C-richting voor de helft
v.d. prijs. Tel. 045-225393.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Braderieën/Markten
Morgen

hobby/huisvlijtfnarkt
in Makado - Beek (toegang gratis)

Zondag 16 juli, ST. ROSA- 1 Wat VERKOPEN? Adver-
MARKT te; Sibbe. | teer via: 045-719966.

Te koop gevraagd

Te koop gevr. oud ijzer en
metalen sloop- en schade-
auto's. Tol. 045-272216 bgg
045-2725i16 ook 's avonds
Gevraagd kleuren TV'S de-
fect geen bezw. video's VHS
en stet'eo-torens 04406-
-12875.

GOUD, zilver, munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Te k. gevr. 1e jaars MBO-
SD. Tel. 045-310013. 'Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Diversen

Te koop aangeboden
Grote s.talen rookkast-Antiek National Kasregister-Echo
motorzaag-Nwe. Jetbag met dragers-Hobart aardappel-
schraprnachine-Warmkast-Kleine Bosch koelkast-Frites-

snijder-F°artij RVS schalen/schaaltjes-Partij houten kepers.
Beekerweg 57 Ulestraten. Tel. 043-642126.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

Te koop diverse hardhouten
DEUREN, ’lOO,- p.st. 2
voordeuren en 4 balkondeu-'
ren, diverse maten dubbel
glas, ’5O,- p.st. Tel. 045-
-271193, Kloosterlaan 27
Schinveld.

Voor uw WERKKLEDING,
laarzen en schoenen, ook
met stalen neus enz. enz. Bij
K. Stienstra en Zn., Wagen-
schutsweg 21, Palemig-
Heerlen. Tel. 045-722334.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
SURFPLANK te koop, com-
pleet , Oostenrijkse handbe-
schilderde slaapkamer, en
damesfiets. 045-211270.

Zondag 16 juli, ST. ROSA-
MARKT te Sibbe.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest
U blijft komen. 045-353489.
Zoek gezellige VRIENDIN
tussen 22 en 28 jr. om sa-
men te stappen, winkelen
enz. (niet lesbisch) bel. na
20.00 uur. 045-217909.
PARAGNOST genezend
medium, helderziende voor
deskundige hulp in elke pro-
bleemsituatie. Tel. 045-
-315921 of 045-216864.

De massage blijft een gave
VERONIQUE, de . enige
echte. 045-228481.
Te koop aangeb. 1 VER-
KOQPKIOSK en 1 muziek-
kiosk demontabel als nieuw
04406-12289.
Te k. alum. TUINDEUR, br.
1.67 x h. 2.25. Nw.pr.
’3.000,- nu voor ’700,-.
045-217324
Nieuwe AARDAPPELEN
(klei), spitskool 10 kg ’ 7.50,
sla 2 st. ’ 1,-, ijsbergsla 2 st.
’1,50, div. groenten alles
van eigen bedrijf Veendrick,
ing. kasteel Amstenrade.

Het juiste adres voor een gebruikte
bedrijfsauto (met rijbewijs BE)

Bankers bedrijfswagens
Rijksweg Noord 19, Echt
tel. 04754-82453

50 tot 70 stuks voorradig
Geopend ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 uur.zat.
9.00-16.00 uur (evt. tel. afspr.).
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Ik jPjKH Beek - Pr. Mauritslaan 171 - Tel. 04490-72682
öjgSS^^ Sittard - Leyenbroekerweg 27 - Tel. 04490-15777 =

SITTARD BEEK
Ford Escort 1.3Laser, zilvermei 84 Audi 80 SC M =
VW PassatRimini 1600 et.zil.met 04 Peugeot 205XE grijs 87 E
VW Passal Variant Avance 1600 cc Ford Sierra 2000 cc V6,wil 82 =
rood ". 87 Jetta 1600TX blauw 84 =
VW Jetta 1300cc, 4-drs., wit 86 Jelta 4-drs. GTi, 112pk, marsrood 85 E
VWGoll 1300cc, rood 84 Jelta Cl 16803x 86 =
VW Polo Coupé 1050cc, rood 84 VW Polocoupé, «it 87 =
VW Jetta 1500cc. gas, blauwmet 82 VW Goll diesel, 5-bak, wil ....85 E
Ford Escort I.4CL,rood 86 VWGoll 1800,groenmet 86 =
Audi 100 CC 136pk, aut., roodmet 85 Passats-drs„diesel,wil 85 =
VW Jetta 1300cc, 2-drs. .blauwmet 84 GollGTil6V,l39pk,wil2i 86 E
VW Golf 1300cc, anlracietmet 85 Fial Regata 85 S, blauwmet 85 =VWGoll 1300cc, polarzilvermet 84 Audi 100 CC, 136pk, grijs 86 =
VW Jetta diesel, 2-drs.. antra.met 86 Opel Kadett 1.3S, lpg, rood 87 E
Audi 80 GT 1600cc, martmet 86 Toyola Starlet S, wil, 75 pk 87 E
VWGoll 1300cc,blauw 86 RenaultsTL,blauw 87 =
VWGoll diesel,wit 85 .BMW316, zilver, zwart 2» 82 E
Audi 801600 cc, blauwmet 85 HondaAerodeck 2.0,roodmet 87 =VWJettad.4-drs.,polarzilvermet 85 Peugeol3osGlbreak,beige 83 E
VWGoll 1600cc GTS,wil 85 Ford Escort 5i 84,85 E
VWGoll 1600cc, zilvermei. en rood 85 VWGoll GTS 1600, wil 85 =
Audi 80 CL 1600cc, grijsmet 84 Audi 100CC turbo diesel, zilver 87 =
VW Goll 1600cc GL. blauwmet 85 Goll GTS 1800wit 85 =
VW Jetta CL turbo, dies. 2-drs., rood 85 Fial Panda blauw 86 =
VWGoll diesel, guartzmet 84 Ford Sierra 1.6groen 84 =
VW Polo 1050cc, 3-drs., wil 85 Audi 801.8 S nieuw model,beige 86 E
VWGoll,diesel,polarzilvermet 86 PassatAvances-drs.diesel,zilver 87 =
VW Transporter met ruiten Ford Sierra 3-drs. 1600,laser, wit 86 !
diesel groen 85 Opel Corsa 1.3SR wil 84 5

BMW 318, groenmet 79 =
Occasionkelder Veneken Peugeot2osgt,s-drs,rood 84 |
Sittard een oase voor de *"*"""«; 7S*"'*"" » =.. ~ .. Panda 750CL zilver 89 =aUlOlietneDOer Ford Orion diesel blauwmet 87 E

Honda Civic Shuttle,zilver 85 E
Passat 5-drs. 1600,beigemet 85 =

Ruim aanbod Opel-Ford-Fial-Peugeot-Mitsubishi-Volvo

QiS (&> &) Ü UB 1

LEEUWEKEUR OCCASION^
Peugeot

205 XE 1.13-drs. beige / 1 ,5
205XLD 3-drs. 5 bak diesel grijs kenteken ’ I]d.
205 GR 1.35-drs. 5 bak grijsmetallic ’ l'205 XRD 3-drs. 5 bak diesel grijs kenteken aj.'
luxe uitv. f 7}
205 XS 3-drs. 80 pk 5 bak 36.000 km wit ’ I°'3
309 GL 1.3 5-drs. 5 bak beiges2.3ookm f ]i,é
309 GL 1.3 5-drs. 5 bak wit 60.000 km ’ 1 J;
505 SR 2.0groenmetallic el. ramen 5 bak ’ Ja505 GL 2.0 blauwmetallic 58.000km fjy

Vreemde merken

Ford Escort 1.1 L 3-drs. 5 bak bl.metallic f
Opel Kadett 1.2 SC 3-drs. zilver 32.200 km ’ l''
Opel Corsa 1.2 S 4-drs. groenmetallic . 4
37.000km fW
OpelKadett 1.3 S 3-drs. groenmetallic ’ ,
Renault 11 TL, 5-drs. zilver, 44.000 km ’ *<[.'
SeatRonda 1.2 GL 5-drs. blauwmetallic ’ 1f#
Renault Fuego GTSzwartmetallic schuifdak ’Volkswagen Polo coupé 3-drs. zilvermet. 7 è
katalysator schuifdak ’ |y

Diverse goedkope inruilersy

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202/
Uw Peugeot'dealer

met de beste service A
I _

® T
De nieuwe klasse voor de nieuwe eigenaar.

■ t^f» OA_tv_*\f\ 1 opel Senator 2.5E'86 ’60.000,- ’21.500,- , "^Lancia VlO '87 ’ 20.500,- ’12.750,- MAASTRICHT
I 1 1 BMW 324 D'86 ’ 50.000,- ’28.000,- » ' MAASTHICHT _^
r —■ 1 BMW 524 Turbo D '86 ’70.000,- ’27.500,- ,„ , T n. MttI GELEEN Volvo 740 GLE LPG '87 ’ 72.000,- ’39.750,- Merk TyPe Bwlr- NieuwPr- U
~~ ! „"" "* " ' Mitsubishi 1,6 GLX LPG '87 ’ 29.500,- ’19.500,--er

k„

Type Bw|r' N'eUWpr' onZepr Renault R2STS '86 ’39.000,- ’19.500,- Mercedes Benz 280 S '84 f99 000 f&&Mercedes Benz 190LPG '86 ’ 60.000,- ’36.500,- E°d Be 300 D Rfi n n nnn WMercedes Benz 190E'85 ’65.000,- ’32.000- t " ca, CM IMe cedes Benz 200'D'87 fU m' \A
ESE !ï ï f Sfi: fSS - *" ■* "-*■ *»>■ Sj,s Sfi: d
Mercedes Benz 200D '85 ’72.500,- ’36.000,- Mercedes Benz 300 D '85 ’95.000,- ’43.750,- El bo D ' ' - f*iMercedes Benz 200 D'87 ’72.500,- ’47.500,- Mercedes Benz 200 D '88 ’75.000- ’59.750- VW Pa sat combi '86 f36 700 153
Mercedes Benz 200D '84 ’55.000,- ’21.750,- Volvo 480 ES '86 ’53.000- ’2B 50- Mercedes Benz 90 E '87 f7O 000' H 9'»Mercedes Benz 380SE '85 ’150.000,- ’65.000,- Volvo 360 GL '86 ’ 32.000!- ’15.500,- Peugeot 505 SFN 'S ’ SS-' hA
M | I Wm\ De eni9e officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg, met vestigingen in:

GELEEN-Rijksweg-Nrd. 125-tel. 04490-46333 IkjBflVH I kj m HEERLEN/HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - tel 045-224800 VRAAG NAAR ONZE
mtWMÊ W■■1 ■_■ < B WÈW MAASTRICHT - Akersteenweg 10 - tel. 043-613200 7 UNIEKE ZEKERHEDEN^F
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Hachttereein
hcfit» a is een aantrekkelijk
4e r,errein. Zon 80 procent van
Se wnëelse sportwagenproduk-
V in de jaren '60 en '70
"UtQ. 't land verscheept. Deze
(ouJ^orden nu dank zij de lage
js>^oers in grote aantallen te-

ruggehaald naar Europa. Ook
door de Britten.
Eelco Hofman (32) uit Leutinge-
wolde is één van de importeurs
van gebruikte Engelse sportwa-
gens in ons land. De Drent - in
het dagelijks leven ambtenaar -
haalt als bijverdienste belegen
MG's en Triumphs uit Amerika.
Drie jaar geleden is hij daar mee
begonnen tijdens een bezoek aan
familie in Florida. De MG's wa-
ren daar toen zo goedkoop, dat
Hofman als ver-stokte fan de ver-
leiding niet kon weerstaan er
twee mee te nemen. Vorig jaar
kocht hij tijdens twee vakanties
totaal tien wagens en dit jaarwist
hij er in januarinog eens 22 te be-
machtigen. Daarvan heeft hij er
nu nog maar zes over.
„De eerste twee wagens die ik
thuis had staan, vielen bij ieder-
een in de smaak. Voor Neder-
landse begrippen waren het on-
gewoon gave auto's. Al gauw
kwamen er dan ook verzoeken
meer wagens op te halen," zegt
Hofman, coördinator van de re-
gio Noord van de MG Car Club.

Markt afgeroomd
De ontwikkelingen gaan echter
snel. De markt is nu al afge-
roomd. „Voor de import was
1988 een topjaar. De 'run' is nu
voorbij. Het wordt al moeilijker
de goede wagens te vinden. Bo-
vendien stijgen de prijzen in
Amerika. Dat kun je hier ook
merken. Jemoet nu echt op zoek
gaan, speuren naar bruikbare en

betaalbare wagens," meent Hof-
man. Bij zijn auto-safari's maakt
hij gebruik van kennis die wordt
verzameld doorzijn overzeese fa-
milie. Tijdens zijn uitstapjes
spelthij verder de advertentieko-
lommen van plaatselijke bladen
en belt hij domweg aan bij hui-
zen waarbij interessante wagens
geparkeerd staan.
Door de massale uitvoer van
klassiekers - die zich ook richt
op onder meer de slagschepen
van Amerikaanse makelij- ont-
staat volgens Hofman schaarste
en worden de prijzen opgejaagd.

Ook verandert de mentaliteit van
de autoliefhebbers in de States
door de Europese belangstelling.
Werden de klassiekers aanvan-
kelijk, zoals alle auto's, afge-
dankt zodra ze gebreken ver-
toonden, tegenwoordig worden
er zelfs wagens gerestaureerd.
De prijzen voor MG's van de ty-
pen A en B - gesloten GT's inbe-
grepen- en Triumph's uit de TR-
reeks variëren in Nederland als
gevolg van deze ontwikkeling
van 7000 tot 20.000 gulden. De
goedkoopsten zijn dan rijp voor
een lichte restauratie. De auto's

uit de meest verkochte categorie
- rond de 15.000 gulden - bieden
meteen rij plezier.Opmerkelijk is
ook dat de nieuwe generatie ca-
briorijders niet bestaat uit piep-
jonge showbinkjes. „Mijn klan-
ten zijn vooral mensen van rond
de veertig jaar, die vroeger zon
sportwagen hadden willen heb-
ben. Door geldgebrek of kinde-
ren is het er destijds niet van ge-
komen", verklaart Hofman.

bouwe van norden

" Eelco Hofman in zijn showroom met klassieke sportwagens. Rechts op de voorgrond een
uit de VS geïmporteerde MGA.

auto

Steeds meer Nederlanders kopen cabriolet

Nieuw leven voor oude
sportwagens uit Amerika

la gerende berichten over smog en het gat in de ozon-
Ste^ri "^e °Pmars van de cabriolet niet stuiten,
aan meer Nederlanders tasten diep in de beurs voor de
tyiiv a.f van een open auto. Ze leveren hun lichamen vrij-
"v/iii U^ aan *^e vervuilde lucht en de brandende zon, ter-
gen Ze me* waPPereno"-e haren over het asfalt zoeven. Vol-
Ve

s irigewijden gaat het vooral om mensen van rond de
die zo een droom uit hun jeugd verwezenlijken.

brio ipPe:n net aueen nieuwe ca-
ritee ~ e weer door steeds
ajn autofabrikanten worden
gretjp^oden - maar tellen ook
rj. § hun spaarduiten neer voor
ve-| P°rtwagens uit het recente
EriPpi n' klassiekers van vaak
fyseis fabrikaat. Het aanbod in
om *^rland is niet groot genoeg
"W benoefte te bevredigen.
"les °m Worden oude open boli-
VoerJj'L3^6 windstreken aange-
■ tornen onder meer uit

"*aar te staten van Amerika,
en m aiJto-ijzer nauwelijks roest
Per en onderstellen am-shjten door de snelheidsli-
eld Van noS geen 90 kilometer
Uit asfaltwegen.
re uJters van het Centraal Bv-
Vorj Vo°r de Statistiek blijkt dat
te J_Jaar ongeveer 1500 gebruik-
lJridagens uit de VS naar Neder-
ren Werden gehaald (met moto-
Otirj^n meer dan 1500 cc). Daar-less> bevinden zich veel 'top-
v_r exemplaren. Ter
Wlie "Jking: tien jaar geleden
hjjj P de invoer van tweede-
rn^ s auto's uit de States nog
'n te 16 stuks (en toen werden,
°°k nBenstelling tot nu, dieselsn°g meegeteld).

uitlaatjes
" NISSAN heeft haar bedrijfs-
wagenprogramma geactuali-
seerd. Er zijn uitgekiende aan-
passingen van de Cabstar, Ur-
van, Vanette, King Cab en de
Terrano. De Nissan Terrano is nu
ook leverbaar met een nieuwe
turbo-dieselmotor van 2664 cc
met 94 pk. Voor de Urvan en de
Cabstar is er een 2,5 liter motor
van 80 pk. leverbaar geworden.
De Cabstar is na augustus ook
met dubbele cabine in het pro-
gramma opgenomen.

Hyundai gewapend
tegen protectie

Direkteur Chung Se-Yung van
de Zuidkoreaanse Hyundai Mo-
tor Company vindt de eenwor-
dingvan Europa in '92 en devrije
handelsovereenkomst tussen
Canada en de VS een bron-van
zorg. „In de vorig jaar geopende
Canadese fabriek van Hyundai
zullen dit jaar 25.000 Sonata's ge-
produceerd worden voor de lo-
kale en de Europese markt. Dat
is het eerste teken van zelfbe-
scherming tegen het groeiend
protectionisme van de industrie-
landen.

Hyundai, dat ook al te maken
heeft met een gerevalueerde Ko-
reaanse Won en een te grote af-
hankelijkheid van export naar
Amerika, zoekt zijn heil nu meer
in Zuid-Amerika en Europa," zo
zei Chung onlangs op een bijeen-
komst in Montreal van de landen
rond de Stille Oceaan.

In Canada, Australië, Nieuw-
Zeeland, de VS, Japan, de zoge-
heten NlC's - newly industriali-
zed countries- (Singapore, Zuid-
Korea, Hong Kong, Taiwan) en
de 6 ASEAN landen werd vorig
jaar 44% van het bruto wereld
produkt vervaardigd. De handel
tussen deze 15 landen lag met f
1700 miljard 20% boven die van
de EEG. Chung verwacht dat bij
onderling stagnerende handel in
het Pacific Rim-gebied ook een
gelijksoortig verband kan ont-
staan als de EEG.
De Hyundai-baas ziet de veran-
deringen in het Oostblok als een
kans voor onder meer economi-
sche samenwerking. „Verder
moeten de landen met een duide-
lijk overschot op de handels-en
betalingsbalans een grotere ver-
antwoordelijkheid op zich ne-
men. De opname van socialisti-

sche landen diehun systeem her-
vormen in de economische ge-
meenschap van de marktgerich-
te landen is noodzakelijk."
Hyundai wil de komende jaren
het produktengamma verder uit-
breiden. Gestart wordt met de
X2, een auto met een 1.6 ltr. mo-
tor tussen de Pony en de Sonata.
Hyundai heeft sindskort ook een
V 6motor in het programma.
Deze nieuwe 3 ltr/150 pk sterke
motor komt uit de in april gereed
gekomen Zuidkoreaanse fabriek
die na een investering van een
half miljard gulden op jaarbasis
100.000 van deze motoren moet
gaan produceren. De V6zal van-
af volgend jaarook in ons land le-
verbaar zijn in de Sonata, het
topmodel van dezeKoreaanse fa-
brikant.
Met de nieuwe motor wordt de
internationale concurrentieposi-
tie in de naaste toekomst verder
vergroot. T^n aanzien van de
4-cylinder lijnmotoren is de
V-motor korter, geruislozeren de
krukas geeft minder trilling.

Gebruik eigen
auto stijgt

Het gebruik van eigen auto is in
de afgelopen drie jaar met niet
minder dan 12,1 miljard kilome-
ter toegenomen (per trein was
die toename van '85 tot '88
slechts 0,7 miljard kilometer).
Vooral door de toename van het
woon-werkverkeer en het overig
particulier gebruik steeg het ge-
middeld jaarkilometrage vorig
jaar tot 16.400 kilometer.
Dat blijkt uit het statistisch zak-
boekje van de Stichting Weg.
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frandenspecialist

J^OERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD
a|kenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59

te1.043-621515 te1.077-733433 te1.04490-10707

__l__ll_7_ ?___ ]___ ___/Zr^7. *W"_t^WWt_T_j^7_TiT_7_j!___l

I

I $ suzuki
de Vries bv \mfis ~"'
Herstalt plaaM» chassissctade onzichtbaar l*g§|H£ AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN 8.V,,

" is 24 uur met eigen sleepdienst inzetbaar Grasbroekerweg 9, 6412 BA Heerlen. Tel. 045-724545

" is aangesloten bij het Focwa-garantiefonds flS^v 7nMCDCCCTJI/>. f

" maakt schadeafwikkelingen en taxaties verhaalbaar vfl^V -tl/IHCflr-CO f f VAt_U

" modernste spuit- en richtapparatuur en kleurmakerij rV^^\. Suzuki Alto 3-drs. + 5-drs 1985-1987-1988
beschikbaar I v2/j^v Suzuki Swift GS 1.3 1985

" alle merken voorruiten, schuif- en zonnedaken inzetbaar I \?fr_P_\ Suzuki Swift 1.0Comm., 6000 km 1988_ ,
K-._./.h;i,i_.ri„ . ,_. v*_i^_!\ Samurai Metal Top, 11.500 km, geel kent 1988" reclamebeschildenngen en ontwerpen onvoorstelbaar 1 V£«V Daihatsu Charade TS aut 1987

" leenauto beschikbaar X&l Fiat Uno 45,8000 km 1988

" prijzen en service onvergelijkbaar, maar wel betaalbaar^r \W( Fiat Panda 45 +34 1985

" gemakkelijk bereikbaar (nabij busstation Heerlen)/_^V ==^^ Spe!9or,sa I'2"LR1'2"LR 1984
m^T\ _>^^W_rOVY^r__^" Opel Kadett 1.2 S :.. 1983

Autoschade De Vries uC\^£f fèmfsFè&rAmi VWPol° 1983T k . ■■■»"-» »n UL^fV -^jLMEfoA&IjM VW Golf 1.33-drs 1985Grasbroekerweg 28, Heerlen HLs^tt \/ _■ J-ESPÜSI «ffl
O is' \ V iflnif|rl Bij elke occasion v.a. f 10.000,-

-______

______ ______ M ______ ______ fr S.W l /H*_____-_T^^ lL___P_P4
mmmf mm ffl _■ fl fv f _____ N_V _^______________r7_f mWO/ïl * GRATIS 3 mnd. wegenbelasting

4 ■ _V _V #1 ______ __F I BVr_^« E/ lH%y " GRATIS 6 mnd. garantie
■ '% l IKmIWi V"i_L3 * GRATIS afleveringskosten (normaal ’ 175,-)

JJj'^^^^^^^^^ WAAR U MET VERTROUWEN AUTO'S KOOPT

—■———^———

"■ ._.■_■_ ~, 'Jllffll. I
'^^-■ ■ -Sr ps *_y_SlH_i_!_^____E_r^- ■- .-.■ .y»** "**ir^

Jurgen Autocentrum hkimmmcuusi nissan.dea_.er

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

300 SL blauw zwart '87 Micra DX wit 2x '87 BMW 323iAlpina '86
260SEautom. blauw '87 Micra DX zilver '87 y^ 323 iauL üiamnl. «35
300DauLrookzilver '88 Micra SDXWauw "87 BMW 320iautom. Wauw -86
o«in,.-i hio.-_-r_,f <__: Cherry 1.3 Trend W.met "86I " rf"^T ..ü &"ryl,7diesel4*, '83 Fiatüno4swit W
230 CE coupe blauwmet '88 Sunny sedan Trend 1.3 W Ford Escort 1.3 GLwit «86

I 230Egroenmet '85 Surniy 1.6SUÏKIrs. '86 Ford Escort 1.4 CLLPG '86'
230Eblauw '83 Sunny 1.6SU inj. '87 Mazda 1.3 GLX 4-drs. '87
200D blauw/groen '87 Sunny 1.3 sedanritver '87 Mazda 323 groen '82
200 blauw zwart '89 Sunny 1.5 GL coupé '86 Mitsubishi Lancer 1.5
190D 2.5 Wauw/zwart "87 Sunny 1.5 GL comW '82 GU donkerblauw '86
.annh."..",-! «fi BUieWrd 2.0 diesel wit "85 GU donkemtauw
190Dbarolorood «86 tas-lllja >82 |Opel Manta2'oSGT «83
190DzjlvermeL '85 300ZXauLrood "85 «W Ascona 1.6 S 5-drs. "87
190Dgroenmet '85 Wssan Prairie 1.8SGL W I Opel Corsa 1.3 GL wit "84,
l9oE2.6blauw '87 300ZXaut donkergrijs '84 I PeugeotsosGTiairc. '87
190E blauwmet. '87 Nissan 300 ZX lichtgrijs '86 I Peugeot 205 GR blauw '87
190 E blauw/zwartm. 2x '85 SUviaILSturbo zwart '87; Talbot Samba GL groen «84
190Egroenmet '85 Patrol turbo diesel '87

Tovota Carina II diesel '85
.«,,._ hu I Laurel2.BSLXautwit '88' Toyota uuina ii oiesei t»
190EIOOd o4I TnunralanrlmiKerO '80I laurel 2.8 SU diesel '87 Toyota landcruiseru. au
190E aut. zilver -83 ■ Cahs|w2- 3beste| .^J ■ VWGoll 1800atl.grijs '86

Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L

42x 54x 60x I
5.000,- 143,- 117,- 108,-
-7.500- 210,- 171- 157,-

-10.000- 280,- 228,- 210,-
-15.000- 421,- 342,- 315.-
-20000- 561,- 456,- 419,-

Overlijdensrlsico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 9.9%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

mogelijk.
Ie hypotheken vanaf 7,5%
2e hypotheken

240 x 180 x 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



Markt
Niet alleen een uitbreiding van het
parcours, maar ook de markt zelf
zou in de ogen van de SNE-be-
stuursleden optimaler gebruikt
kunnen worden. „Door o*e vele ob-
stakels op het marktplein moet je
met de opstelling schipperen.

Eigenlijk zou er een permanent ter-
ras moeten komen en geen enkele
geparkeerde auto meer. Maar dat is
een politieke zaak", zegt Savels-
bergh.
De kritiek op het plaatsen van bier-
wagens op ongunstige plekken op
de markt, hetgeen zou hebben ge-
leid tot minder bezoekers bij de
concerten, laat de SNE niet koud
maar leidt ook niet tot een beleids-
verandering. Savelsbergh: „De weg
terug gaan we niet meer. Via drie
commissies en een groep van jonge
medewerkers hebben we in de afge-
lopen jaren het plan van Diels uitge-
werkt en met onze eigen wensen
aangevuld. Daarbij gaan we uit van
een centrale showplaats op het mid-
den van de markt en niet aan de
rand van het terrein in de bekende
cirkel voor het gemeentehuis"

Credo
In de toekomst mikt de SNE op een
toename van het aantal bezoekers.
„Schaalvergroting is dan ook ons
credo. We zijn ervan overtuigd, dat
dit geen invloed heeft op detoeloop
van de vaste bezoekers van concert-
avonden in de Rodahal", menen Sa-
velsbergh en Thomas, die erop wij-
zen dat in het verleden het 'cirkelef-
fect' alleen in het weekeinde werk-
te. „Wij gaan echter uit van drieën-
twintig dagen feest en niet van
acht."

De buitenwijken zijn eveneens door
de SNE bekeken. Vooralsnog acht
men investeren in activiteiten op
die plaatsen te gewaagd. Het beheer
over het terras voor de theaterpassa-
ge, dat nu is uitbesteed aan drie par-
tikulieren, past binnen de schaal-
vergroting. „Ook de SNE trekt le-
ring uit gemaakte fouten. Onze filo-
sofie van schaalvergroting blijft
echter kaarsrecht overeind staan",
besluit Savelsbergh.

Spieët
,Js daar nou toch een voetbal-. spiel aan de gang?" vroeg ik
me woensdagavond omstreeks
kwart over acht af. Ik hoorde
de toeschouwers in het Roda-
stadion tot hier op dr Maat
boe-roepen en fluiten. ,£)aar
moet toch wat passiert zijn"
dacht ik, „want tijdens een
taptoe wordt toch geen boe ge-
roepen en jefleute." Toen die
toeschouwers 's avonds hier op
de markt stonden kwamen de
tongen los. Om acht uur had
de taptoe moeten beginnen,
maar al wat er begon om acht
uur: geen WMC-taptoe. Om
kwart over acht was er nog
nuuks tse zi óp de grasmat en
toen, ja toen werden de men-
sen ongeduldig en roerden ze
maar zelf de trom. Tegen half
negen kwamen Toon, Bert,
Paul en Jan pas met hun gas-
ten richting ere-tribune en
toen werd voor het eerst ge-
meld, dat er eigenlijk een
'voor-projramma' had moeten
plaatsvinden met een Russi-
sche volksdansgroep. Maar
die groep had het bandje met
de muziek niet ter beschik-
king. Nu begon de taptoe met
gefluit en boe-geroep en dat
was eigenlijk best jammer.
Dat die taptoe tse spieët begos,
ligt denk ik helemaal niet aan
dieRussische volksdansgroep.
Janz en jaar neet. Ik gelooj
dat al die gasten te laat naar
de taptoe zijn gekomen, om-
dat ze de bladzijde in het pro-
grammaboekjemet daarop de
aanvangstijd van het muziek-
spektakel kwijt waren.
Trouwens, ik vind het jammer
dat ik gisteren pas vernomen
heb van die slagzin-wedstrijd

" van de Brand bierbrouwerij.
Ik geloofdat ikook wel zon vi-
deo-recorder had kunnen win-
nen, want ik had de volgende
twee willen inzenden. 'Een
goed festijn, behoeft geen
Brand' of 'Kerkrade en WMC:
't akkoord van de borrel-
nootjes. "

Staatsharmonie
als dansorkest

KERKRADE — Voor de echte lief-
hebber van harmoniemuziek was
het concert van het Staatsharmonie
orkest van deOekraïne gisteravond
in het Wijngrachttheater een grote
teleurstelling. In plaats van een vol-
waardig harmonieorkest zat er een
wat groot uitgevallen dansorkest op
het podium, dat populaire deuntjes
bracht uit Oost-Europa en de rest
van de wereld. Dirigent Vasili Och-
rimjenko ontpopte zich als een Ja-
mes Last op Kozakkenlaarzen. Er
werd ruw en plomp en vooral hard
gespeeld. Alleen de marsen klonken
aardig, maar daar mag dan ook ge-
schetterd worden. Wat tijdens de
taptoe woensdagavond prachtig
klonk, was gisteren in het Wijn-
grachttheater van inferieur gehalte.

Vrolijk
Een overdaad aan muziekstukjes en
liederen werd ten gehore gebracht,
maar geen enkel stuk waar een
fraaie harmonie-klank in te beluis-
teren had kunnen zijn. Het was 'Un-
terhaltungsmusik' van voor naar
achter. Zelfs als er enigermate se-
rieus begonnen werd aan een stuk,
dan draaide het toch weer op vrolijk
getoeter en gedrum uit.

Eigenlijk jammer, want dit orkest
moet beter werk kunnen leveren. Er
zitten toch afgestudeerde musici?
En er zijn in Rusland toch werken
voor harmonieorkest te vinden? Het
puur gericht zijn op het lichte genre,
lijkt mij geen echte voldoening te
bieden aan deze musici.

Wie voor zichzelf de knop kon om-
zetten van serieuze muziek naar
amusementsmuziek, en daarbij van
oprette- en folkloristische muziek
houdt, heeft wellicht toch nog een
plezierige avond beleefd. Alleen al
het optreden van dirigent Ochrim-
jenko, die de meest vreemde hou-
dingen aannam, soms balletachtig
dirigeeerde en daarbij zelfs zijn voe-
ten gebruikte, was goed voor veel
plezier.

Clasnost
De tot de nok toe gevulde zaal bleek
enthousiast. Maar ja, het waren dan
ook de Russen die speelden en het
Gorbatsjov-effect was weer merk-
baar. Met een concert van een har-
monieorkest had dit echter niets
van doen. Spijtig, maar misschien
dat de glasnost ook daarin verande-
ring kan brengen.

wim dragstra

WMC

Nevenevenementen heeft grote plannen voor WMC in 1993

Feestterrein wordt in
toekomst nog uitgebreid

door Wil Wagenvoort
KERKRADE - In de toekomst wil de Stichting Nevenevene-
menten (SNE) van het Wereld Muziek Concours het 'feestter-
rein' in het centrum van Kerkrade uitbreiden. Het hele voet-
gangersdomein alsmede de Niersprinkstraat zullen in de nieu-
we plannen worden betrokken worden. „We werken in de rich-
ting van de jaren negentig. Dat is voor de ontwikkeling van het
WMC veel belangrijker dan handhaving van de situatie uit de
jaren zestig", zeggen voorzitter Paul Savelsbergh en secretaris
Peter Thomas van de SNE. Het 'masterplan', dat deKerkraadse
bouwondernemer Frans Diels na het vorig WMC heeft opge-
steld, wordt nu als leidraad gebruikt.

Dat plan gaat veel verder dan de
huidige 'feestroute', die via het
plein voor het NS-station en de Ka-
pellaan naar deMarkt loopt om daar
op het plein rondom het Heilig
Hartbeeld bij de theaterpassage te
eindigen. Ook de weg naar het
Stadspark wordt belangrijk. De
avonden in het park blijken immers
zeer succesvol te zijn.

Van toeten en blazen
Het schettert en schalt, het schittert en blinkt. Duizenden instrumenten,
van de kleine trompetten (foto midden van Die Tambourijnen van de
Stadt Eyndhoven) en de piccolo, tot de grote bassen (foto boven van de
Poyton Commodores uit Engeland en onder van het Kamper
Trompetterkorps uit Kampen). Het is allemaal te zien op het Wereld
Muziek Concours. Door showbands en drumfanfares worden ze ófmet het
grootste gemak over het gras gedragen (en dan hebben we het over die
kleintjes), óf ze worden meegetorst door muzikale 'Atlassen' die ook nog
eens op die wereldtoeters-blazen.

Voor presenlatieconcert in Rodahal
Brown selecteert

acht cursisten

KERKRADE - Tijdens
het presentatieconcert
van de dirigentencur-
sus, vanavond om half
negen in de Rodahal,
krijgen acht cursisten
de gelegenheid hun
kunnen te tonen. Zij
werden door cursuslei-
der Gerald Brown gese-
lecteerd uit 44 kandida-
ten, die zich voor de
cursus hadden aange-
meld.

Het programma van het
concert ziet er als volgt
uit: Frans Rouschop uit

St. Geertruid dirigeert
een mars uit de Sym-
phonie Marehes van
Vaughan Williams, Sef
Pijpers jr. het eerste
deel uit de Vierde Sym-
fonie van Bruckner en
Arthur Verhofstad uit

Gemert de Serenade
van Bourgeois. Na Ge-
rald Brown zelf, die het
klarinetconcert van
Mendelssohn zal dirige-
ren, besluit Ingeborg
Stijnen uit Maastricht
het eerste concertge-

deelte met Von Suppe's!
Schone Galantha.

Na de pauze trede"
voor het voetlicht: Marj
cel van Bree uit Meye
(Symphonie MarcW5

van Williams), Mart"1

Hendriks uit Swalmen
(Serenade van BotT'
geois), Jos van deBraaK
uit Thorn (Brillan^
symfonie van GotkoVS'
ky) en Steven Walker
uit Kerkrade (Schön«
Galantha). Als orkes'
fungeert harmonie St-
Michael uit Thorn.

'Semper Fidelis' en verder niets..'

De vertwijfeling
van een tubaïst

door jef brauers
KERKRADE - Waar een paar gla-
zen wijn al niet toe kunnen leiden!
Woensdagavond na het concert van
het London Brass Ensemble be-
sloot ik, in een wat overmoedige
bui, deel te nemen aan de workshop
die de leden van London Brass een
dag later zouden verzorgen in Con-
grescentrum Rolduc. Met dertig
jaar ervaring bij fanfare Kunst en
Vriendschap van Wittem in mijn ba-
gagekoffer leek mij de kans op een
afgang vrij klein. Gisterochtend
volgde op het wat overmoedig uit-
gesproken A een wat bescheidener
B.

Workshops vormen een interessant
WMC-onderdeel. Men steekt er wat
van op en bovendien ziet en hoort
de deelnemer absolute toppers aan
het werk. Helaas kwam er van 'op-
steken' weinig terecht, zo bleek ach-
teraf. Niét dat de heren Oren Mars-
hall en David Purser in mijn per-
soontje een leerling aantroffen die
niets meer geleerd kon worden.
Verre van dat! Maar deze workshop
bleek al snel dermate slecht voorbe-
reid dat er nauwelijks iets van bla-
zen terecht kwam.

Onze groot-kopergroep telde
slechts twee tuba-blazers, die gezel-
schap hadden van vijf bassisten.
Omdat wij over de grootse instru-
menten van. alle deelnemers be-
schikten kregen we waarschijnlijk
het kleinste vertrek van het prachti-
ge gebouw toegewezen...

Woensdagavond genoot ik, en met
mij zon 1699 anderen, volop van on-
der meer Oren Marshall, de leider
bij onze workshop. Een jeugdige
muzikant diezijn instrument met zó
veel flair bespeelt dat je er als een-
voudige tuba-speler al snel een
beetje stil van wordt. Vedette-nei-
gingen zijn deze briljante jongeman
volkomen vreemd. Hij is uiterst be-
scheiden en dat blijkt bij dezework-
shop geen ideale uitgangspositie
om er een echt leerzaam uurtje van
te maken. Het uitzoeken en uitdelen
van de muziekpartijen neemt zon
drie kwartier in beslag, omdat het
verschil in toonsoorten tot bijna on-
overkomelijke problemen leidde.

Mijn stemming wordt er mei |
op als ik zie dat de mars SemP";.^ |
delis ons voornaamste wei""
wordt. .. J
Over de workshop zelf kan "*"zijn. Echt interessant wordt he ,
als Oren zelf zijn instrument,
hand neemt. En daarbij de"l^streert dat het voortbreng^ll j

een mooi geluid alleste makenK
met de juiste ademhalingsteen11

En dat nu is voor veel amateur"'
kanten een groot probleem, z° j

ik uit eigen ervaring. Veel v*,
dan Semper Fidelis en een *k°r\2
komen we niet. Die werkjesriï<\Mwe vervolgens uitvoeren tijden-1
kort concertje. iAchtereenvolgens treden de *1
kopergroep, de trombones-
hoorns en de tuba's-bassen "Pjj
totaal zon veertig deelnemers
optreden verloopt bepaald j
vlekkeloos. In het koraaltje ga3
bij de eerste (en enige) repri5*2^
en het komt vervolgens oom
meer écht goed. En bij, 'SemP^ idelis' ontdek ik bij de inzet dat , >,
mij de verkeerde partij heeftjjji \legd. Onder het dirigeren bieo^ |
een andere partij aan. Weinté , \
cesvol, want aan een trompej j!
heb ik ook al niet veel! De dero ,
ging levert succes op, al is de ■dan al een heel eind gevordei'O

liiEerlijk gezegd, ik ben blij a'| \
klok één uur slaat. Het progr3 j
vermeldt dan een kort concert , i
de London Brass zelf. En datL( \
dere koek dan onze 'Sempei"
lis....

LSO indrukwekkend
in Tweede van Mahle

KERKRADE - Het leek wel alsof
het Limburgs Symphonie Orkest
gisteravond in een zo goed als volle
Rodahal zijn eigen opstanding-pro-
beerde te symboliseren. Na de
slechte publiciteitvan de laatste we-
ken bewees het orkest met een
spektakulaire uitvoering van de
Tweede Symfonie van Gustav Mah-
ler (de 'Auferstehungs Symphonie'),
dat het tot werkelijk grootse muzi-
kale daden in staat is. Mits aan ele-
mentaire organisatorische voor-
waarden is voldaan, het belang van
een uitvoering onomstotelijk vast
staat en in de voorbereidingsfase
voldoende mogelijkheden tot muzi-
kale verdieping gegeven zijn. Onder
leiding van Salvador Mas Conde,
die - uit het hoofd dirigerend - zijn
vakmanschap en muzikaliteit weer
heel nadrukkelijk aantoonde, blijkt
het orkest tot heel bijzondere pres-
taties in staat.

Evenals andere composities van
Mahler is ook zijn Tweede Symfo-
nie een heel theatraal werk, met
enorme klankeffecten en een im--
mens apparaat van uitgebreid or-
kest - liefst tien trompettisten en
hoornisten, twee harpen en een hele
batterij slagwerk - 'Fernorchester',
koor en solisten. Om je hierbij niet
te laten verleiden tot uiterlijk ver-
toon, maar de muzikale essentie
duidelijk in de gaten te houden,
moetje uit het goede muzikale hout
gesneden zijn. Mas Conde bewees
ook in Kerkrade deze eigenschap in
ruime mate te bezitten. En vooral
over visie te beschikken. Onder zijn
vaste leiding ontspon zich een gede-
gen en bedaarde uitvoering, waarin
aandacht werd geschonken aan alle
facetten van dit fascinerend werk -
van verblindende lichten tot diepe
schaduwen, van de gelukzalige
klanken van Klopstocks 'Aufer-
stehn' tot de apokalyptische klank-
massa's in het Laatste Oordeel, van
de plechtstatige Bruckner-koralen
in het eerste deel tot de lieflijke en
romantische landler van het twee-
de. Er ging geen spanning verloren
in deze uitvoering, ondanks de pia-
nissimo's, die voor deze grote ruim-
te wel erg extreem waren en on-
danks de betrekkelijk lange pauzes,

die tussen de delen genome11j
den. Dat is zeker ook te dank^de LSO-musici zelf, die met w(
len de Rodahal wisten te vull^een prachtige verzadigde kla 11

rC 1*1Maar ook het uit liefst zes ko 1

formeerde koor bleek over e .t
mogene, zeer weldadigeklan*^schikken, die weliswaar een e.
keer onder ging in het instf j

taal geweld, maar over helj
meen vele extra accenten gaf
sfeer van de laatste twee d>
alleen Mas Conde, maar '^ J(
Ger Vos, die van het Che
Mannenkoor 1912, Gregoriujv4
ce uit Weert, St. Jozefuit Xe'r
het Toonkunstkoor Geleed
Hoensbroeks Kamerkoor ’" -ï
Vrouwenkoor van de Muziek
Heerlen een eenheid maak' '(dient een compliment. 1)
sionele en welluidende inbre
de sopraan Young-Hee Kin1 |
alt Susan Kessler bekroond
heel bijzondere concertavon0

josfr"1

wmc-vandaag
RODAHAL
20.00 uur: Jazznight, geprey
teerd door Pim Jacobs-
Rita Reys, Pim Jacobs^'Louis van Dijk, Rod Mas^
Hot Five and Big Band &
Swingmates.

WIJNGRACHTTHEATER
20.00 uurr Presentatiecoty
van de dirigentencursus t
cursusleider Gerald BrovJ' J
harmonie St. Michael
Acht geselecteerde cvi"5
treden voor het voetlicht-
MARKT
14.00-18.00 uur: Jazz Stre* I
rade met tal van jazzbands'J
20.30-23.30 uur: Circus SO j
Jazzband.
PAVILJOEN

21.00 uur: Jazz-Bigband
zwerk.

d'r joep
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In Zeswegen is naast Wilma
Meesters, ook Rezie Wojcie-
chowsky als contactpersoon aan-
gesteld. Een vrijwilligersfunctie
van de Kinderoppascentrale die
hoofdzakelijk bemiddeling in-
houdt. Ook wel nodig nu er 34
oppassers beschikbaar zijn met
zestig bij decentrale aangesloten
gezinnen. Wilma en Rezie bezoe-
ken de kandidaat-oppassers. Uit
het gesprekje proberen zij dan te
bepalen in welk gezin zo iemand
het beste past. „Gezinnen kun-
nen wensen hebben omtrent de
leeftijd, wel- of nietrokers en stu-
derenden. Met deze specifieke
dingen houden wij rekening",
zegt Wilma. Per bemiddeld gezin
krijgen zij tien gulden per jaar.
Ter dekking van de onkosten.

Zo goed als het in Zeswegen flo-
reert, zo pover verloopt de
dienstverlening in de wijken
Meezenbroek/Schaesbergerveld
en Molenberg. Hier dreigt de be-
taalbare kinderopvang in het
slop te raken. Voornamelijk door
het ontbreken van wijkcontact-
personen zoals Wilma en Rezie.
Geïnteresseerden kunnen bellen
met de Vrijwilligerscentrale: 045-
-713971

peter heusschen

Wensen

mensen komen in mijn omge-
ving. Bovendien ga ik graag met
kinderen om." Zij werkt het
liefst met verschillende gezin-
nen. „Dan doe jemeer indrukken
op en dat vind ik fijn", zegt ze
zorgvuldig.

Stivallen
l\t van onze onvolprezen
!^s''a9ge_iers in de Tour,
v*X>r c"cc dag rixéér praat
\\§ °e°er dan over derit die
h ~Al verslaan, zei gisteren:
[*W de renners hun benen
J% üen, vallen ze stil". Daar
m. tegenover: „Als de

dan waait hij".

Van onze correspondent
HEERLEN - De vraag naar kin-
deropvang neemt in ons land
hand over hand toe. Op dit mo-
ment zijn er ongeveer twaalfdui-
zend kinderen die in een dagver-
blijf ondergebracht worden of
van het zogenaamde gastouder-
schap gebruikmaken. Uit onder-
zoek is gebleken dat de vraag
naar opvang meer dan het tien-
voudige hiervan bedraagt. In
Heerlen functioneert een aantal
jaren de Kinderoppascentrale
met wisselend succes. Probleem
is vooral om voldoende vrijwilli-

" gers te vinden.

Nota
Dit staat in de GS-nota hoogwater-
problematiek van de Maas, die gis-
teren is verschenen. Het rapport is
gemaakt naar aanleiding' van de
hoogwaterproblemen in steden en
dorpen langs de Maas in de afgelo-
pen vijfjaar. De schade die alleen al
in 1984 is aangericht, wordt geschat
op zeker vijf miljoen gulden waar-
van drie mrljoen in woonkernen.
GS vinden dat wateroverlast zeker
niet nog eens mag ontstaan. Ge-
meenten moeten geen nieuwbouw
meer topelaten in het winterbed. Bij
deze aanpak wordt weliswaar de be-
staande problematiek niet opgelost,
maar kan wel worden voorkomen
dat in de toekomst nieuwe water-
overlast-situaties ontstaan.

Parkeerplaats
treinreizigers

" Rezie Wojciechowsky (zoon Eddie op schoot), Wilma Meesters, Maria Eysvogels, haar
kleinkinderen, en Adriana Cuveljé. Foto: WIM KUSTERS

Van onze correspondent
HEERLEN - De parkeerplaats bij
het Heerlense NS-station is sinds
kort uitgebreid tot 197 stalplaatsen.
Volgens de Nederlandse Spoorwe-
gen nam de vraag voor meer par-
keergelegenheid de laatste tijd sterk
toe, omdat steeds meer treinreizi-
gers met de auto naar het station ko-
men. Het nieuwe parkeerterrein is
uitsluitend bedoeld voor treinreizi-
gers. Van de 197 parkeerplaatsen
zullen er uiteindelijk 109 overblij-
ven, omdat op een gedeelte van de
plaats bebouwing gepland is.

De reactie van Maria op een ad-
vertentie in een huis-aan- huis-
blad leverde de ontmoeting op
met de wijkcontactpersoon Wil-
ma Meesters en binnen een mum
van tijd had zij een 'toegewezen'
gezin met twee kinderen. Die
moest zij van 's morgens tot
's avonds verzorgen, waarna de
ouders hun kroost weer afhaal-
den. Voor Maria was de drijfveer:
kleinzoon Juanito, die half

Drijfveer

„Oud papier-liefdewerk", noemt
Maria Eysvogels (60) haar werk
als oppaster voor kinderen tot
twaalf jaar. Zij doet het werk nu
één jaar in dewijk Zeswegen. De
vloer van haar woning aan de
Zeswegenlaan is bezaaid met
speelgoed waar Vanessa (9), Yai-
me (4), Juanito (5) en Edie (3)
zich, ondanks dat de helft van
hen geen Nederlands verstaat,
prima vermaken.

Spaans is, vooral"niet te isoleren
van andere kinderen. „En na-
tuurlijk om ietsbij te verdienen",
zegt ze eerlijk. „Alhoewel die vijf
gulden per uur voor beide kinde-
ren, die je natuurlijk ook te eten
en drinken moet geven, geen

de opvang van hun grut. Via de
kinderhobbyclub van Zymose
kwam ze met het oppaswerk in
aanraking. Nu drie jaar geleden.
Adriane: „Ik heb veel aanloop
van mijn eigen kinderen, maar ik
wilde toch wat meer onder de

echte vetpot oplevert."
Adriana Cuveljé (59) is een ande-
re vrijwilligster in de wijk diezelf
ook een aantal eigen kinderen
grootbracht. Sinds de laatste het
ouderlijk huis verliet heeft ze di-
verse gezinnen 'uitgeholpen' met

Vrouwen met een oppassende hobby

„En met zon tand zie je maar
weer dat ook bij een dier niets
menselijks vreemd is", meent de
dierenarts.

In een gevecht om zich een
plaatsje in het 'stadse' Voeren-
daal te veroveren heeft Joepie,
dievan 'boeren afkom' is, de on-
misbare hoektand verloren. De
dierenarts besloot bij wijze van
grap, samen met zijn broer die
tandtechnicus is, tot de niet ge-
bruikelijke operatie van zon vijf
minuten. Aan deze operatie gin-
gen uiteraard wel de nodige des-

Afstand
In de maand december wordt de re-
novatie tijdelijk gestopt. Als reden
voor het afstoten van de Food-afde-
ling geeft V&D de opkomst van de
grote supermarkten aan de rand van
de steden met voldoende parkeer-
plaatsen. Om dezelfde reden heeft
het bedrijf ook afstand gedaan van
de meubelverkoop. Overigens is het
bedrag voor de renovatie exact het-
zelfde als de prijs die Marcel Muyres
bv in '76 betaalde aan de VASCO-
mij voor de verkoop van het pand
aan het Raadhuisplein.

MAASTRICHT - De provincie
vindt dat de Limburgse water-
schappen maar voor extra waterke-
ringen langs de Maas moet zorgen.
De provincie en de gemeente heb-
ben geen geld voor debouw van wa-
terkeringen, dijken en muren, die 21
miljoen gulden zouden gaankosten.
Voorzitter drs F. Laarakker van het
waterschap Roer en Overmaas heeft
deputé Hilhorst recentelijk echter
laten weten dat dijkzorg op dit mo-
ment niet het pakkie-an is van het
waterschap.

Van onze verslaggever

Maar de waterschappen zijn vol-
gens Gedeputeerde Staten beter in
staat tot het voeren van een uniform
en gecoördineerd beheer en onder-
houd. Ook heeft een waterschap een
beter financieel draagvlak voor dit
onderdeel van de waterstaatzorg, al-
dus Gedeputeerde Staten.

Al eerder eiste de gevaarlijke krui-
sing diverse mensenlevens. De vrij-
willige brandweer van Onderban-
ken was geruime tijd in de weer om
de kruising olievrij te maken.

SCHINVELD - Gisteravond om
kwart over zeven botsten twee per-
sonenauto's frontaal op elkaar op de
kruising Echterbaan-Jabeeker-
straat te Schinveld. Daarbij raakten
drie personen gewond, waarvan een
ernstig. De beide auto's raakten to-
tal loss. De botsing werd veroor-
zaakt doordat een van de bestuur-
ders geen voorrang verleende.

Van onze correspondent

Hoogwater Maas
inzet van twist

aan mijn deur kwam bedelen
voor een poesje voor zijn doch-
tertje. De Oosterbuur is echter
nooit komen opdagen en dus heb
ik het beestje zelf gehouden",
verklaart de trotse eigenaar, een
in Voerendaal gevestigde dieren-
arts.

kundige voorbereidingen door
die broer vooraf.

Joepie

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - Naast de ge-
laarsde kat bestaat er sinds giste-
ren ook een kater met een gou-
den hoektand. Dit is geen
sprookje, maarkeiharde Voeren-
daalse werkelijkheid. Of dit een
zeldzaamheid is, hebben we niet
kunnen achterhalen. Zeker is in
ieder geval dat niet alleLimburg-
se katers 's avonds in het schijn-
sel van het maanlicht met schit-
terende gouden tanden de aan-
dachtvan hun geliefdentrekken.

»De eenjarige kater Joepie is af-
komstig uit Klein Weisden bij
Margraten. „Hij was oorspronke-
lijk bedoeld voor een Duitser die

Gouden tand voor kater

Voorts viel de aanwezigheid op van
Jan Schneiders, beter bekend als
Klompen Jan. Hij vertelde dat ook
de woonwagenbewoners er niet ge-
lukkig mee zijn dat ze bij de mensen
voor de deur komen te staan. De
schuld hiervan ligt volgens hem in
Den Haag en niet bij de gemeente
Heerlen, dat slechts de Haagse poli-
tiek heeft uit te voeren. Bovendien
adviseerde hij het uit zeven perso-
nen bestaande actiecomité zich
maar meteen weer op te heffen, om-
dat ze met de argumenten die nu
naar voren werden gebracht geen
schijn van kans zouden maken bij
de bezwaarprocedure.

#Kater Joepie, hier op de operatietafel, maakt straks met zijn gloednieuwe gouden tand
goede sier bij de vrouwelijke soortgenoten in Voerendaal. Foto. dries linssen

In de toekomst zullen op de begane
grond mode-artikelen, parfumerie,
kousen, modieuze lederwaren,
schrijfwaren en de banketbakkerij
komen. Alle huishoudelijke artike-
len gaan naar de kelder, terwijl op
de tweede etage vrije tijdsartikelen
verkocht gaan worden. Al het
audio-videomateriaal blijft op de
bovenste verdieping. Daar komt
ook het nieuwe restaurant: La Pla-
ce. De klanten kunnen daarzelf hun
maaltijden samenstellen.

La Place

Extra
Wat de arbeidsplaatsen betreft,
houdt het bedrijf nog een slag om de
arm. Weliswaar verdwijnen veertig
banen, aan de andere kant brengt de
hele reorganisatie met zich mee dat
op andere afdelingen, zoals in het
nieuwe restaurant, extra arbeids-
plaatsen ontstaan. Hoeveel dat er
zijn, is nog niet bekend. Bovendien
vallen in Heerlen dertien perso-
neelsleden in de regeling die be-
paalt dat mensen ouder dan 59 jaar
hun dienstverband voortijdig kun-
nen beëindigen. Ook zal het con-
cern zoeken naar plaatsen bij zus-
terbedrijven in de regio.

Daarnaast streeft de leiding naar
een dominante positie op de markt
voor allegoederen die gehandhaafd
blijven. Momenteel onderhandelt
Vendex-International met eigenaar
Aegon en de gemeente Heerlen over
de nieuwe inrichting van het pand
aan het Raadhuisplein. Een en an-
der hebben commercieel directeur
J. Raming en vestigingsmanager
W. Starren gisteren bekend ge-
maakt.

Vanaf 14 augustus aanstaande zal
de vestiging aan de Promenade
stapsgewijs worden verbouwd.
Eerst wordt de parterre aangepakt.
De huidige twee ingangen worden
gesloten. Op de hoek van de Saro-
leastraat en de Promenade komt
één grote, nieuweentree. Tijdens de
eerste fase van de verbouwing, die
tot begin november loopt, zal een
gedeelte van de parterre afgesloten
worden. De artikelen verhuizen
deels naar het souterain.

Tot 1 juli '90 zal het pand aan het
Raadhuisplein gewoon open blij-
ven. Met eigenaar Aegon heeft Ven-
dex voor dat gebouw een meerjarig
huurcontract. Vandaar ook dat het
concern de vestiging opnieuw zal
inrichten. Wat er precies gaat ko-
men is nog onduidelijk.

De arts verklaart ook dat het
voor de kater yan essentieel be-
lang is dat hij twee hoektanden
heeft. Niet alleen om zijn dage-
lijkse kostje (vooral in de natuur)
te verorberen, maar ook om de
tamelijk frêle Joepie een eerlijke
kans te geven in de afgunstige
kattenwereld. En om, zoals de
dierenarts het uitdrukt, „zijn
prooidierfunctie te herstellen".

Afgunst

lopige conclusie van enkele bewo-
ners uit de wijk Passart die een ac-
tiecomité hebben geformeerd om
tegengas te geven tegen de gemeen-
telijke woonwagenplannen in hun
wijk.De uitslag van het onlangsver-
richtte bodemonderzoek zal defini-
tiefuitsluitsel moeten geven over de
toestand van het terrein.

HEERLEN - Uit het rapport bij de
Rijksgeologische Dienst en de pro-
vincie Limburg is niet kunnen blij-
ken dat het terrein aan deTerweijer-
weg alwaar de gemeente een woon-
wagenlokatie wil realiseren, daad-
werkelijk vervuild is. Dat is devoor-

Van onze correspondent

Kapitale buit
Van onze verslaggever

SCHINVELD - Uit een woning
aan de Mariasteegstraat in
Schinveld is gistermorgenvoor
enkele tienduizenden guldens
aan sieraden en contant geld
gestolen. De daders profiteer-
den van het feit dat de bewo-
ners tussen 10.00 en 10.30 uur
afwezig waren.
Ze kwamen binnen door de
keukendeur te forceren.

Door reorganisatie winkel aan Raadhuisstraat dicht Tijdens de oprichtingsvergadering,
waarvoorna de hoorzitting twee we-
ken geleden slechts een matige be-
langstelling bestond, werd daarom
de nadruk verlegd naar de leefbaar-
heid in de wijk Passart om zodoen-
de de realisering van het kampje te
voorkomen. Heeriep-Noord kent
volgens het actiecomité al pro-
bleemsituaties genoeg. Ze wijst
daarbij op het methadonhuis, het
kampje aan de Uterweg, en de situa-
tie in Tuindorp, terwijl ook de pro-
blemen die met name in het verle-
den aan de Laurierstraat hebben ge-
speeld en die een negatieve invloed
op de leefbaarheid hebben gehad.

Zeker 40 banen weg bij V&D
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Friture in brand
Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De friture aan de Streeperstraat in Landgraaf is
woensdag even na middernacht gedeeltelijk uitgebrand. De schade
bedraagt tienduizend gulden. De eigenaar, zijn vrouw en twee kinde-
ren, sliepen op het momentvan debrand in de boyenwoning. Zij wer-
den door toeterende automobilisten wakker gemaakt. Achter de eta-
lageruitbrandde de frituur het hevigst. Met name de gordijnenen het
kunststof plafond stonden in lichterlaaie. De brand werd geblust
door de politie en de brandweer. Overigens vraagt de Landgraafse po-
litie de automobilisten contact met haar op te nemen 5328333.

Fretten van
flat gegooid

HEERLEN -Personeel van het
dierenasiel 'Mijnstreek' heeft
twee fretten moeten afmaken
die vanaf een flat aan deVosse-
kuil naar beneden waren ge-
gooid. De diertjes overleefden
hun val, maar waren er zeer
ernstig aan toe. Wie de fretten
naar beneden heeft gegooid is
niet bekend.

Vervuiling Terweijerweg
nog niet aangetoond

Welkom
Ht^s Bogaert (60) wist nietil ."'J zag toen hij deze week
tjt y Kurort Leichlingen in
j. 'Duitsland terugkeerde. Denr j*füel van zijn café aan de
j^Uei^eg in fjet Eikender-

oieefc uitbundig versierd. "ngers Welkom thuis.
■tuu aserzonzeswefcentus-
j'9epiept. Voor een ingrij-

kyZ, hartoperatie in Bad-
'C Usen- Een- plaatsje in
'Di " Uan Wanouer. Waarom
Q!ts!and? „Omdat ik daar
ty\Aer d was. Ik heb 29 jaar in
hfo® op een steenfabriek ge-
}i> als perser. Terwijl mijn
1 het café exploiteerde."

Van onze verslaggever

HEERLEN - Met de reorganisatie van Vroom en Drees-
mann in Heerlen zullen maximaal 40 banen verloren gaan.
Het concern zal per 1 augustus volgend jaarhet pand tussen
het Raadhuisplein en de Geleenstraat in Heerlen sluiten. De
vestiging aan de Promenade wordt voor 8,5 miljoen gulden
vertimmerd. De totale vloeroppervlakte zal dalen van onge-
veer 10.000 vierkante meter naar circa 6.000 m2. Met name
de food- en de meubelafdeling worden afgestoten.Welkom (2)

Daarnaast wijzen de bewoners op
de ongelijke verdeling van het aan-
tal woonwagenlokaties in de ge-
meente Heerlen, namelijk 75 stand-
plaatsen (inclusief kermisexploitan-
ten en de Weggebekker in Heerlen-
Noord) tegenover 43 standplaatsen
in Heerlen-Zuid. Om hun argumen-
ten kracht bij te zetten wil het actie-
comité de komende weken de be-
woners uit de Passart gaan begelei-
den bij het schrijven van bezwaar-
schriften. Enkele aanwezigen ver-
lieten uit protest de vergadering op
het moment dat hen duidelijk werd
dat het actiecomité werd opgericht
om de komst van de woonwagenlo-
katie te voorkomen.

ks ec^te verrassing wachtte
i, toen hij over de drempel, *yn etabHssement stapte.
I 0TnP-eet ontvangstcomitépensen uit de lüijfc ouer-
!j 'R^e hem een gloednieuwe
f "ant ze hadden aan de
jj*n2ijn uroutu gehoord dat

t,. t.l'e?' moest /.etsen als hij
H ftuis was. Reden om spon-

" een actie op touu; te zetten
i[j een mum van tijd de£svoor defiets bij elkaar te

,| was er zo blij mee dat hij
nJ-** geste bedacht. Jk zal
'l een feesiavon(i °e-
rQi*? arbij iedereen die erbij
! J-Ken is geweest vrij drin-
ttis A" eerst gaat
i-2-ch nog even druk ma-
A* 1 de amateurwielrenners
nt^aag door de wijk razen.
(w^ij is een van de organi-
Hrjl t>an de ronde. Het valt
dl °eilijrc om rustig aan te

Drie gewonden
bij frontale
autobotsing

Tegenvaller
Dd^ toch wat. Op het laatsteI^' is de organisatie van
*U/ eJ9en te houden Conincx-
h-(j llval in Elsoo geconfron-
ij^et een tegenvaller, want
«l popgroep Laugh zal
i^. Ptreden 'als gevolg van
ft Al^ meningsverschillen.
\^ere woorden: de heren
kj]A °nderling de grootst mo-
tjj**** bonje. Als vervangende
'J-t? 671 °Ptreden geregeld van. erPoolse trio The Davin-
'ijL 9ens ingewijden te ver-

met 'onze' Fatal Fl°-
Ig^ ''eDavincis kun jezater--15 und bewonderen tussen■e 0 't1" en 1.15 uur. Voor dePohjuers, dus.

Huilen?
!q Atin erg democratisch, u
■j-. ey kiezen. Het volgende
tj' lSom te schaterlachen of

fy Een inwoner van
j*iet .e afgelopen zaterdag
hif. Limburgs Dagblad een
V waarin hij zijn
k' een Honda XL-600, te
\r^ nbood. Woensdagavond
'ib*. uur melddezich
!!ooh *9 nette jongeman bij
\ lrig van de adverteerder

~* Stadhouderslaan in
%l f hij even een proefritje
J.i-^afcen, de helm had-ie al
'%p Geen probleem, vond
!.(j. naar van de Honda, die
t^eA-eenhalfduizend gulden

moest gaan kosten
Nt ven handbereik zag. U
rit l wellicht al: het proef-. .°P dit moment nog steeds

r? gang, de onbekende
.<j£ lch niet meer laten zien\l Stadhouderslaan. Het
%.^ent van de dader: 1,75
k^j-K."9' hij draagt kort,
h^^nd haar, heeft een
\far!? s accent en ziet er heel
I .^«a Uit 2,0 kennen we er
%,Paar. Schaterlachen of■ ' We kiezen voor het laat-



J 25 PROFICIAT u\
I * Mam en Pap Westerhof-Drijver

♦ met jullie ♦
25-jarig huwelijk

op 17 julia.s.
♦ ♦
♦ Wenst jullie, ♦

julliedochter Rinie

+ Gelegenheid tot feliciteren op 15 juli, +♦ 25 J. Postmesstr. 12 te Sittard.. 25 it

t
Bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat, voorzien
van de h.h. sacramenten der zieken, na een liefde-
volle verzorging in bejaardenhuis Fonterhof te
Berg en Terblijt, op de leeftijd van 96 jaaris overle-
den, mijn dierbare echtgenoot, onze zorgzame va-
der, schoonvader, lieve opa en overgrootvader,
broer, schoonbroer, oom en neef

Jacobus Hendricus
Defauwes

echtgenoot van

Anna Margaretha Pepels
De bedroefde familie:

Berg en Terblijt: A.M. Defauwes-Pepels
Sibbe: Harry Defauwes t

Gert Defauwes-Lennards
Valkenburg a/d Geul: Martin Defauwes

Philomena Defauwes-Blom
Meijel: Annie Verstappen-

Defauwes
Harrie Verstappen

Sibbe: Lies Spronck-Defauwes
Jan Spronck

Stem: Bella Jacobs-Defauwest
Mart Jacobs en Corry

Sibbe: Giel Defauwes
Finy Defauwes-Delnoij

Sibbe: Pierre Defauwes
Jenny Defauwes-Brouwers

Cadier en Keer: Herman Defauwes
Mia Defauwes-Nederlands
en al zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Defauwes
Familie Pepels

6325 BR Berg en Terblijt, 12 juli 1989
bejaardentehuis Fonterhof
Valkenburgerstraat 114
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben maandag 17 julias. om 10.00
uur in de parochiekerk van de H. Rosa te Sibbe.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Voor de zielerust van de overledene zal zondag 16
juli om 10.30 uur tot mede-intentie de h. mis wor-
den opgedragen.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg a/d Geul;
bezoek dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
menvan het overleden van mijnheer

Jacobus Hendricus
Defauwes

Hij was mede-oprichter en erelid van onze harmo-
nie St.-Rosa.
Voor het vele werk dat hij hiervoor heeft gedaan,
zijn wij hem ten zeerste dankbaar en de herinne-
ring aan hem zal nog lang blijven voortleven.

Dirigent, bestuur en leden
harmonie St.-Rosa
Sibbe-Valkenburg a/d Geul

t
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij hem moeten
missen, geven wij u kennis dat, toch nog onver-
wacht, van ons is heengegaan,mijn lieveman, mijn
vader, mijn schoonvader, mijn opa, onze broer,
schoonbroer, oom en neef

Adam Fischer
echtgenoot van

Bertha Bruchhans
voorzien van deh.h. sacramenten, op 69-jarige leef-
tijd.

Heerlen: Bertha Fischer-Bruchhans
Nuth: Ton en Greetje Fischer-de Vos

Ellis
Familie Fischer
Familie Bruchhans

6414 VL Heerlen, 13 juli 1989
Eekhoornstraat 23
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 17 juliom 11.00 uur in deparochiekerk H.
Gerardus Majella te Heksenberg-Heerlen, waarna
om 12.30 uur de crematieplechtigheid is in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
dekerk.
Avondmis zaterdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Adam is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar zondag be-
zoekgelegenheid is van 14.00tot 15.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

_■■-—^-M_M-i-^__________■______________________________

"?" Truus Arntz, 81 jaar, echtgenote van Harie Sec-
' gers, Sportlaan 10, 6063 AX Vlodrop. De plechti-

ge uitvaartdienst zal worden gehouden zaterdag 15
juli om 10.30 uur in deparochiekerk van de H. Mar-
tinus te Vlodrop.

tMia Coolen, 64 jaar. Corr.adres: Fam. A. Bon-
gers, "Minkenbergstraat 3, 6107 AD Stevens-

weert. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden zaterdag 15 juli om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H.' Stephanus te Stevensweert.

t
Diepbedroefd en met respect en diepe bewonde-
ring voor zijn moed en wilskracht, doch dankbaar
dat hem verder lijden gespaard is gebleven, geven
wij u kennis dat heden in zijn eigen vertrouwde
omgeving van ons is heengegaan, onze zoon, klein-
zoon, broer en schoonbroer

Peter Hendriks
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
hij op 32-jarige leeftijd.

Geleen: Pap en mam
Cor en Diana
Familie Hendriks

" 6163 GD Geleen, 12 juli 1989
Corr.adres: Valderenstraat 109
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 15 julia.s. om ll.OOuur in deparochiekerk
van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand teLin-
denheuvel-Geleen, waarna de begrafenis op de be-
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen heden vrijdag
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Peter is opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid tot
bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden van onze medewerker, de heer

P.M. Hendriks
Onze deelneming gaat uit naar zijn nabestaanden.

Het College van Bestuur
van de Rijksuniversiteit Limburg
drs. L.E.H. Vredevoogd, voorzitter
drs. B.C.M.E. Niessen, secretaris

I "

Zijn handeii hebben voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Hij heeft zijn taak volbracht.

Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat hij voor ons betekend heeft, delen wij u
mede dat heden na een kortstondige ziekte van ons
is heengegaan, voorzien van de h. sakramenten, in
de leeftijd van 61 jaar, mijn lieve man, onze goede
en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwa-
ger, oom en neef

Gerrit Goossens
echtgenoot van

Betje Goossens
In dankbare herinnering:

Roosteren: Betje Goossens-Goossens
Sittard: Jeu en Marij, Kenny
Sittard: Tiny en Lei

Mierlo-Hout: Lia en Hans
Geleen: Riny en John

Bom: Elly en John
Roosteren: Jack

Familie Goossens
Familie Goossens

12 juli 1989
Molenstraat 36, 6116 CD Roosteren
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 15 juli a.s. om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Jacobus de
Meerdere te Roosteren.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de avondmis van heden vrijdagavond
14 juli om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, heden vrijdagavond
van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lievop defce annonce als zodanig te beschouwen.

I f
Bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat, vrij plotse-
ling, in het De Weverziekenhuis te Heerlen, op de
leeftijd van 69 jaar, is overleden, mijn dierbare
echtgenoot, onze zorgzame vader, schoonvader, lie-
ve opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Johannus Hubertus
(Sjeng) Herben

echtgenoot van

Hubertina Coemans
De bedroefde familie:

Schin op Geul: H. Herben-Coemans
Schin op Geul: Piet Herben

Ciel Herben-van Kan
Mira
Melanie

Valkenburg a/d Geul: Fons Herben
Liesbeth Herben-Henkes
Familie Herben
Familie Coemans

6305 BA Schin op Geul, 13 juli 1989
Tolhuisstraat 3
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben zaterdag 15 julias. om 14.00
uur in de parochiekerk van de H. Mauritius te
Schin op Geul.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Voor dezielerust van de overledene zal heden, vrij-
dag 14 juli,om 19.00uur de avondwake worden ge-
houden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg a/d Geul;
bezoek dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Nooit vragend, nooit klagend,
altijd alles voor zichzelf dragend,
heeft hij veel voor anderen gedaan.

De grote belangstelling, de vele troostrijke brieven
en bloemen bij het heengaanvan mijn lieve man en
vader

Harry Byrman
hebben ons diep getroffen.

Al deze blijkenvan medeleven hebben ons gesterkt
ditverlies te dragen.
Hiervoor willen wij u bedanken.

M. Coolen-Byrman
en kinderen

6416 CV Heerlen, juli 1989
Aambosveld 53

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmede zij ons gedurende haar leven heeft omringd,

___^__
geven wij u kennis dat heden, in haar eigen, vertrouwde
omgeving, toch nog onverwacht van ons is heengegaan,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, lieve oma,
schoonzuster, tante en nicht

Lieske Stevens
weduwe van

Hary Meertens
Voorzien van het h. sacrament der zieken, overleed zij op
88-jarige leeftijd.

Geleen: Elly Kuijpers-Meertens
Geleen: Joh. Meertens

Paula Meertens-Wouters
Aken (Dld.): Wolfgang Rauh

Waltraud Rauh-Brenner
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Stevens
Familie Meertens

Geleen, 12 juli 1989
Beneluxlaan 19
Corr.adres: Groenseijkerstraat 19, 6161 SC Geleen
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben maan-
dag 17 juli as. om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-
Augustinus te Lutterade Geleen, waarna de begrafenis op
het parochiekerkhof van de H.H. Marcellinus en Petrus te
Oud-Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen con-
doleren.
Tot intentie van de overledene zal een avondmis worden
opgedragen zaterdag 15 juliom 17.00 uur in de kapel van
bejaardenhuis Bunderhof, Europalaan 2 te Geleen.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het Maasland-
ziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid tot bezoek van
17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

I ï
Met groot verdriet delen wij u mede dat heden, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken, op de leeftijd van 78 jaar, in de verpleegkliniek te Heer-
lenvan ons is heengegaan, mijn lieveman, onze dierbare vader, schoonva-
der, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Harry te Vruchte
echtgenoot van

Willy du Pont
De bedroefde familie:

Nuth: A.W.C, te Vruchte-du Pont
Oss: G.H. te Vruchte (t)

C. te Vruchte-Roumen
Debora

Willemstad (Curacao): M.G.P.W. Coolen-te Vruchte
L.L.H. Coolen

Landgraaf: M.A. Suylen-te Vruchte
J.W.J. Suylen

*Chantalle
Vierpolders: J.M.M, te Vruchte

L.A. te Vruchte-Langendijk
Lawrence, Roderik
Familie te Vruchte
Familie du Pont

6361 EB Nuth, 11 juli 1989
Bej. centrum Op denToren, Valkenburgerweg 67
De plechtige rouwdienst wordt opgedragen op maandag 17 juli om 11.00
uur in de St. Bavokerk te Nuth. Samenkomst in de kerk, aldaar is vanaf
10.40 uur gelegenheid tot schriftelijke condoleance. Hierna vindt de be-
grafenis plaats op de algemene begraafplaats Daelderveld.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder herdacht in een eucharistievie-
ring op zondag 16 juli om 19.00 uur in de kapel van het bej. centrum Op
den Toren.
Vader is opgebaard in dechapelle ardente van deverpleegkliniek te Heer-
len; gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur.
Zij, dieonverhoopt geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
als zodanig te willen beschouwen.

Al heeft hij ons verlaten, hij laatons nooit alleen.
Wat wij in-hein bezaten, is altijd om ons heen.

Het is een jaar geleden, dat wij afscheid namen van mijn man, onze vader
en schoonvader

Jan Bothmer
Elly Bothmer-Houben
Ellen en Ger
Jacqueline
John en Madeion

Munstergeleen, juli 1989
De eerste jaardienst zal plaatsvinden op^ zondag 16 julia.s. om 10.00uur in
de parochiekerk te Munstergeleen.

Voor het medeleven bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve
vrouw, onze moeder en oma

Mieny Mom-Peeters
willen wij u hartelijk dank zeggen.
Uit de vele blijken van medeleven in de vorm van uw aanwezigheid, per-
soonlijke of schriftelijke condoleances, h. missen en bloemen bleek dat zij
door zeer velen werd geliefd en gerespecteerd.
Tevens willen wij eenieder bedanken voor de hulp en de kracht die wij
mochten ontvangen tijdens haar ziekte.
U was voor ons een zeer grote steun.

Dhr. J. Mom
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben morgen, zaterdag 15 juli
om 19.00 uur in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.

t
Pap, een leegte laat je achter.
Wij zijn bedroefd om je heengaan, maar
dankbaar voor al het goede en de liefde
die je op een geheel eigen wijze
aan ons hebt gegeven.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles, ging, na een leven vol liefde en toe-
wijding voor allen diehem omringden, in vertrouwen in God, op 90-jarige
leeftijd, van ons heen, onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Sjaak Eijkenboom
weduwnaar van

Anna van Hoesel
Sittard: Lambert Eijkenboom

Kerkrade-West: Lies Laumen-Eijkenboom
Sittard: Jo Eijkenboom

Tilly Eijkenboom-Greten
Stem: Peter Eijkenboom

Jenny Eijkenboom-van Beek
Montfoort: José Latastcr-Eijkcnboom

Hein Lataster
Susteren: Wil Eijkenboom

Tiny Eijkenboom-Zelissen
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Eijkenboom
Familie' Van Hoesel

12 juli 1989
Corr.adres: Markt 5, 6131 EK Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegrafenis, zal plaatshebben Iop maandag 17 juli as. om 11.00 uur in de dekenale kerk van St.-Petru5
(grote kerk) te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden herdacht tijdens de avond' i
mis van zondag 16 juli as. om 17.30 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium van het ziekenhuis **Sittard, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als'
zodanig te beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak

Eijkenboom Modes
maandag 17 juli as.

DE GEHELE DAG GESLOTEN.

. i X
f

Dankbetuiging
Vriendschap is een rijk bezit.
Een bezit voor heel het leven.

Al staat het nergens zwart op wit.
Het zal altijd vreugde geven.

Voor uw vele blijken van belangstelling en medeleven, ons betoond bil
het tragische overlijden,
van onze dochter, kleindochter, van onze zoon, kleinzoon
zus en nicht en neef

Marion Mareo
Cremers Vigliaroni
willen wij allen langs deze weg oprecht danken.
Een bijzonder woord van dank aan alle vrienden en vriendinnen van
Marion en Marco.
Familie Cremers Familie Vigliaroni
Familie Welters Familie Cremers
De zeswekendienst van Marion is De zeswekendienst van Marco is oP
op zaterdag 22 juli om 19.00 uur in zondag 23 juli om 10.00 uur in de H-
de St. Callistuskerk te Neerbeek. Pancratiuskerk te Munstergeleen-

s

UKUNTZICHNUHEELWAT
TOEKOMSTIGE ZORGEN BESPAREN-
Zo ligt dat bij uitvaartvoorzieningen. Dat kan b.v. via een
deposito-storting. Dat is
nüfiscaal aantrekkelijk ji

lenu laat straks geen «^yly. *zorgen achter. ' JjË/ » Lindeman
JFUitvaartcentramogelijk. Vraag naar f-c-_>-

Onze adviezen. Bel: Stationsstraat 6,6372 GS Landgraaf.
Spoorsingel 4,6464 AA Heerlen.

Einderstraat 53,6461 EM Kerkrade.
Telefoon (045) 724808/31 3197/463141- >
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Met verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijden van ons zeer
gewaardeerd lid van onze vriendenkring

Wim Engelen
Wij wensen mevrouw Engelen en haar
familie veel sterkte toe. *

Bestuur, dirigent en leden
harmonie St.-Pancratius
Kerkrade

Met grote verslagenheid hebben wij ken-
nis genomen van het overlijden van onze
voorzitter en vriend

Wim Engelen
Zijn gedachtenis zal steeds in onze ver-
eniging blijven voortleven.

Namens vrienden
Graanbeurs Maastricht

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van ons actief lid

Clara Palmen
Wij wensen haar echtgenoot en kinderen veel
sterkte toe om dit leed te kunnen dragen.

Genealogische werkgroep Waubach

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven en belangstel-
ling tijdens het overlijden en de uitvaart van onze
dierbare

Mia Bindels-Leferink
betuigen wij onze oprechte dank.

Fam. Bindels
Kam. Leferink
Fam. Olanders

Eys.juli IÖB9
De zeswekendienst zal gehouden worden op zon-
dag 16 juli a.s. om 10.30uur in de parochiekerk van
de H. Agatha te Eys.

, ; >
De plechtige eerste jaardienstvan opa

Jan Wijnen
zal plaatsvinden zondag 16 juli a.s- «
11.45 uur in de H. Hart-kerk te Mariai*^
Hoensbroek.

Namens bestuur en oV
Speeltuin Mariarade 1

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon'*^
bedanken voor de vele blijken van medeleve'V
wij mochten ontvangen bij het overlijden en <> i*grafenis van mijn lieveechtgenote, onze moeoe
grootmoeder

Tiny
Schrijen-Jeurisseu j

betuigen wij hierbij onze oprechte dank.
P. Schrijen
Kinderen en kleinkindere' J

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvindt A
zondag 16 juli a.s. om 11.30 uur in de Petrust
Sittard. J
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der op het toestel van Jo Neute-
lings door. Op zijn beurt bracht
zijn zender, PA3EPM, een ver-
binding tot stand met een Cana-
dees in Halifax. Het signaal ging
vervolgens naar de Canadese

Het maken van een verbinding
met de Canadese kust verliep
moeizaam.

Rond de klok van 01.00 uur
kwam het noodsignaal glashel-

Radioamateurs
redden zeeman

SOS-signaal via Sittardse zender

Daarna ging het volgens Van
Grinsven, die geboeid aan zijn
toestel zat, vrij snel. „Een arts
van de kustwacht nam contact
op met het jacht en vroeg de ge-
wonde man van een tot tien te
tellen. Dit om de juiste verblijf-
plaats van het jacht te peilen. Uit
het gesprek bleek verder dat de
man zware brandwonden had
aan zijn handenen borst. Toen er
een helicopter opsteeg voor de
redding werd de zendfrequentie
veranderd en was het verhaal
voor mij afgelopen", aldus Van
Grinsven.

René Wijnen (AZ): 'Negatieve reclame voor organisaties'

Dees gelast onderzoek
Haar handel in nieren % Apparatenbouw bij Van der Zalm BV in Nuth; een van de bedrijven die cursisten een baan

garanderen.

maanden geleden een telefoontje
gehad van een Duitser die een
vriend had die een nier wilde af-
staan.

Bedrijven doen banen in de aanbieding

Schrijnend tekort aan
vaklieden in metaal

als bij adoptie. Als één instelling
slecht in de publiciteit komt, raakt
het alle organisaties die bij adopties
bemiddelen. Het is en blijft negatie-
ve reclame," aldus Wijnen.

Hij reageert eveneens afwijzend op
de ontdekking dat in Hengelo via
een commerciële instelling nieren
te koop zijn voor 80.000 gulden. Het
academisch ziekenhuis is nooit be-
naderd voor transplanties met een
nier die op particuliere wijze is be-
machtigd. Wel heeft hij een paar

Afgeketst
Op dat voorstel is het ziekenhuis
echter niet ingegaan. Wijnen: „Het
is afgeketst omdat we zon vage om-
schrijving kregen. Bovendien is er
bij nierdonoren, die geen familie
van de patiënt zijn, het grote pro-
bleem van afstoting na de operatie.

De weefseltypering van donor en
patiënt moet namelijk aan elkaar
gelijk zijn."

Wijnen weet niet of er een verband
was met de handel in nieren, want
bij het telefonische contact is het
gebleven. Hij erkent wel dat de gro-
te niertekorten handel in de hand
werken. Binnen de internationale
organisatie Eurotransplant is er een
tekort aan 9.000 nieren. Op de
wachtlijst in Maastricht staan jaar-
lijks 100 nierpatiënten, met een ge-
middelde wachttijd van vijf jaar.
Dat betreft de regio Zuid- en Mid-
den-Limburg.

De medewerker van het acade-
misch ziekenhuis wijst de commer-
ciële handel in nieren vooral om
ethische redenen af. Rijken kunnen
zich een dergelijke aankoop permit-
teren, minder draagkrachtigen niet.
Bovendien is er deverleiding om uit
financiële nood een nier af te staan.

Wijnen noemt ook een praktisch be-
zwaar. Hij vraagt zich af wat de ge-
volgen zijn als er complicaties bij de
'donor' ontstaan. „Wie komt er dan
voor de gevolgen op?" aldus Wij-
nen.

van onze verslaggever

- De Hoofdin-
een tle Volksgezondheid stelt
lrier ol?derzoek in naar de com-
ten Cléle handel in donornie-
l(Vo]
, Staatssecretaris DeesWd gezondheid) zal aan de

01^ Van de resultaten van het
tHa *:r2oek besluiten welke
w tregelen zullen worden ge-
-400 te§en het bureau van
0r0 Gerard Oude
l0 2te Beverborg uit Henge-
ler, s vindt de handel in
ïfiel' St}i-'ke Ol*ganen 'immo-
geïo et ministerie van volks-Wndheid werkt al aan een
tatje

v°orstel dat de transplan-
l.ri Van organen moet rege-

rer>e. IKmerciële nandel in nieren
b edfet nele donatieschap in dis-
flerté {_..Pat is de overtuiging van
t^o. uVJnen, transplantatiecoördi-

Ma ne* academisch ziekenhuis
VSMStricnt> dat jaarlijks 40 nier-t P'anties verricht. „Het is net

VLODROP - Grenspaal 348. Voorst, een gehucht aan
üe Duitse grens tussen Posterholt en Echterbosch. Een

Nederlandse vlag. Een handjevol huizen.
*jo.t paarden en een ezeltje. Het is er doodstil. Maarklaarblijkelijk wordt er op gezette tijden druk gegetenen gedronken in Voorst. Niet alleen kan er 'goed bur-
S^rlijk' worden gedineerd in Zum Weissen Rössl maar
■pok de beentjes kunnen van de vloer. In bar-dancing
Waldeslust.

Van onze redactie economie Die zitten te springen om vaklieden
in de constructie- en apparaten-
bouw. Op de arbeidsmarkt is op het
ogenblik behoefte aan honderden
goede vaklieden in de metaal.

proef reeds voor aanvang van dej
cursus een werkgarantie gegeven..
Als het experiment slaagt, gaan de]
Centra eenzelfde werkgarantie bie--
den voor cursisten voor de bouw*
Ook die sector kent een geweldige;
vraag en tegelijk door vergrijzing
een tekort aan mankracht.

HEERLEN - De Centra voor Vak-
opleiding in Heerlen en Geleen en
de arbeidsbureaus in Zuid-Limburg
hebben 60 banen in de metaal in de
aanbieding. ledere werkloze die be-
reid is een vakopleiding van 8
maanden te volgen maakt een kans.

Daarom proberen de ondernemin-
gen samen met de arbeidsbureaus
en de Centra voor Vakopleiding
(CVV) de vacatures door middelvan
scholing op te vullen.In de provincie heerst een schrij-

nend tekort aan metaalarbeiders.
Diverse bedrijven moeten opdrach-
ten laten schieten vanwege gebrek
aan mankracht.

Maastricht wil
jumelage met

Russische stad
De banen worden aangeboden door
15 Zuidlimburgse metaalbedrijven.

Proef
Bij de Centra voor Vakopleiding
worden de cursisten in enkele
maanden klaargestoomd voor het
bedrijfsleven. Als proef hebben de
metaalbedrijven dit keer besloten
de cursisten al voor het begin van de
opleiding een baan te garanderen.

MAASTRICHT - De gemeente
Maastricht wil een jumelage aan-
gaan met een stad in Kiev. De Lim^
burgse hoofdstad wil met het aan-
knopen van vriendschapbanden
met een Russische stad adhesie be-
tuigen aan de positieve ontwikke-
lingen in de Sovjetunie sinds pere-
stroika en glasnost. B en W hebben
daartoe contact opgenomen met de
Russische ambassadeur in Neder-
land.

Volgens A. Reinierkens, directeur
van het CVV in Heerlen, laat de ar-
beidsmarkt grote tegenstellingen
zien. De CVV's hebben door gebrek
aan cursisten veel opleidings-capa-
citeit braak liggen, terwijl er tegelijk
een geweldige vraag is op de ar-
beidsmarkt. Daarom wordt nu als

Nog 400 banen weg
bij Rijksdiensten

MAASTRICHT- Er verdwijnen de komende jarenbij de Rijksdiensten trü
Limburg minder banen, dan elders in ons land, maar toch zal het aantal,
banen dat verdwijnt aanzienlijk zijn. Gevreesd moet worden dat het er
rond de vierhonderd zijn.

Dehoofdstad
in Station

De watermolen maalt weer

Dit valt op te maken uit antwoorden van minister Van Dijk van Binnen
landse Zaken op vragen die onlangs in de PNL-commissie zijn gesteld.

Volgens Van Dijk zijn de afgelopen jaren al 400 banen verdwenen bij de<
rijksdiensten in Limburg. De minister zegt dat de komende tijd in ieder|
geval 102 banen verdwijnen bij het CBS in Heerlen en 13 bij het kadaster
in Roermond. Als de eenwording in Europa eenmaal een feit zal zijn ver-!
dwijnen er bij de belastingen en de domeinen in totaal ook nog eens vier-;
honded banen.

" De Gitstappermolen in Etsberg. Foto: JEROENKUIT
vlas die in de beek werd gewas-
sen.

niek TM en de achtergronden
van TM bestuderen.

t*Vten? een pijlsnelle tocht door
"^nt 11 olt valt ook op dat het
%ü Cafés in dit dorp b°ven-
Knnt 1 is- Cafe Juüanaen Rem-
to 0£lt> caféDe Sport en de Post-
gey ' zijn wat namen die ik heb

1' et is nog te vr°eg om ze
bre aal een bezoek te kunnen
'a ldSen' Bovendien, de binnen-
fl6 eri lokken. Na een tocht over
rn-.pudpaden - ik denk dat ik
Vq 0

r een terreinwagen vraag
<J.or, Sinterklaas - bereik ik Vlo-_.l^:' Bl J de kerk klinkt zacht het
Ser, H van Gregoriaanse gezan-

" *-en begrafenis.

grensgevallen

Je zou er bijna lyrisch van wor-
den. Van die weg van Vlodrop
via Etsberg naar Vlodrop-Sta-
tion. Zo mooi. Aan een zijweg,
achter Etsberg, liggen grenspaal
375 en de Gitstappermolen. Een
watermolen die twee jaar gele-
den door de gemeente Vlodrop is
aangekocht en helemaal geres-
taureerd. De watermolen ligt aan
de Rothenbach, die de grens met
Duitsland vormt. Het watertje
wordt ook wel Rode Beek ge-
noemd, maar dat is een onjuiste
vertaling, zegt molenaar René
Potters. 'Rothen' komt van de

le und Internat 1905-1979. Acht
huizen, een café-restaurant en
hotel St Ludwig later, kom ik uit
bij het voormalig internaat
St Ludwig. 'Maharishi European
Continental Capital of the age of
Enlightenment' staat er op het
bord. Ik schrik er bijnavan. Zou
ik wel zomaar kunnen binnen-
stappen in zoiets hoogstaands.

Buiten de molen ligt een terrasje.
Want de molenaar verkoopt ook
koffie en pannekoeken, zo staat
op een bord te lezen. In de molen
ruikt het naar de grote zakken
paardevoer, kippevoer en duive-
voer die liggen opgeslagen. Het
binnenwerk van demolen ziet er
heel schoon en goed onderhou-
den uit. Deze molenaar heeft hart
voor dezaak, zegt een Duitser die
hier vaker komt tegen me.

Aan het eindvan de oprijlaan zie
ik dat de deur, met vergulde ver-
sieringen, open staat. Binnen
hangen plakkaten met informa-
tie over Transcendente Meditatie
met bijgaande portretjes van Ma-
harishi Mahesh Yogi. Een vrien-
delijkogende Indische man. Een
even vriendelijke Belgische jon-
geman met een breed bleek ge-
zicht en zwaar brilmontuur
vraagt waarmee hij me van
dienst kan zijn.

Station

René Potters is een jaar geleden
in de molen getrokken. Een keer
in de week maalt hij nog. Hij ver-
koopt het meel aan particulieren
en een tiental bakkers in de om-
geving - voor het Githapper-
brood - heeft een assortiment
veevoer, eieren, honing en re-
formprodukten in de aanbie-
ding. Van de opbrengst van de
verkoop kan hij niet leven, zegthij. Maar met zijnWAO-uitkering
redt hij het wel. Eens wil René
meester-molenaar worden. Maar
deeerste hobbel die nu genomen
moet worden is het gezel-schap.

Terug op weg naar het gehucht
Station. Voor het plaatsnaam-
bord staat een beeld. Ter herin-
nering. Kolleg St Ludwig. Schu-

De mensen die er studeren zijn
alleen van het mannelijke ge-
slacht, overigens. Wie op zoek
gaat naar het onbegrensde veld
van geluk en creativiteit dat aan
de basis van het bewustzijn moet
liggen, is ook gevoeliger voor
verliefdheden. En dat zou maar
afleiden. De vrouwen die langdu-
rig TM willen bestuderen, zitten
derhalve in een Valkenburgs
klooster. TM is een natuurlijke
methode om tot maximale
geestelijke en lichamelijke rust
te komen. Met twee maal twintig
minuten per dag kan dat al wor-
den bereikt. Doel is om lichaam
en geest voor 100 procent te kun-
nen gebruiken. Een normaal
mens laat 85 procent ongebruikt.
Mijn begeleider, met wie ik ge-
noeglijk om het enorme pand
heen kuier, is een enthousiast
pleitbezorger van TM. Het is een
grandioos middel en het heeft
nog een ordelijke invloed op de
omgeving ook, zegt hij. De afge-
lopen vijfjaar is uitgedokterd dat
het goed is voor de gezondheid
én preventiefwerkt. Maar boven-
dien kan met de studie een 24-
-uur durende gelukzaligheid wor-
den bereikt. En daar heeft vol-
gens Maharishi Mahesh Yogi
iedereen recht op. Zo is het maar
net.

Twintig minuutjes later krijg ik
haarfijn uitgelegd wat Transcen-
dente Meditatie is en waarom dit
hier al vijf jaar de Europese
hoofdstad is van het 'tijdperk
van de verlichting. Hier in Vlo-
drop wordt in alle rust gewerkt
aan onderwijsmateriaal voor de
cursussen TM die in heel Europa
worden gegeven. Hier verblijven
ook zon honderdvijftig tot twee-
honderd studenten uit Europa,
dievoor een periodevan een half
jaar, een jaar of langer de tech-

4 vve/cen /ang re/s.

4*e verslaggeefster
I^S BOUWMANS. 9$ de Limburgse
J6

6°s- Von Vaals langs
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kustwacht die op haar beurt col-
lega's in de Verenigde Saten
waarschuwde.

BRUNSSUM - Limburgse ra-
"'ozendamateurs zijn eergiste-en actief betrokken geweest bij
va r?aain g van een opvarende
d
dn het Amerikaanse jacht San-

u'i„ 0p de twintigmeterband,
rr,;i 0-. Mhz PA3EPM, kwam'°nd 01.00 uur de noodkreet om
'"?P. Via de zender van Jo Neu-

uit Sittard. Radioamateur
~5 uit Brunssum luis-
de geboeid mee.

dr? Jlet Jachtdat voor de kust van
2j

e Verenigde Staten voer deed
evr?i0p een gegeven moment een

voor. Het uitgezonden
werd opgepikt door

h die ongeveer zes-underd mijl verwijderd was.

provincieL- !lmbur9s dagblad
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! Ver boven de middelmaat j
j BESTAANDE UIT: ■

__F Br
KOOKPAN 16 cm KOOKPAN 18 cm KOOKPAN 20 cm

ü|^N\ Bij aankoop 5-delige set

j FLUITKETEL GRATIS '|
V^ 2 1/4 liter, t.w.v. ’ 110---- -_#»* 5-DELIGE

W .^L O" .s*o*^0*^ KOOKSET

I CQQ j
STEELPAN 16 cm HAPJESPAN 24 cm *^__F "^7 "^.^ ■

I VINCKEN-MEISTERS-PASCH i
ORANJE NASSAUSTRAAT 24, HEERLEN-CENTRUM

I J

__fee* <*"'

Elke dag zijn er
meer dan
honderdduizend
mensen in ons
land die snakken
naar lucht.
Mensen die last
hebben van cara,
zoals astma of
longemfyseem.
Een ziekte die zo
levensbedreigend
kan zijn, dat deze
bijna viermaal
zoveel dodelijke
slachtoffers eist
dan het verkeer.
CARA is één van
de meest
onderschatte
handicaps in ons
land waarvoor
nog geen
afdoende
behandeling is
gevonden.

Geef het Astma
Fonds de
mogelijkheid om
te helpen.

Uw steun is
onmisbaar.

Astma Fonds
Giro

55055

F

laatze leren
voor één tientje

per maand!
terre des hOmmes

BEEKLAAN 414
2562 BJ - DEN HAAG

TELEFOON 070-637940'

GELD
Lage tarieven-

Deskundig advies.
Snelle afhandeling.

I 75. 119.'flk3* "6- 167,- 270'-'l1 12.000W25.- 2ao,- «£■

MEESTAL MEEVERZEKERD
Andere bedragen en

looptijden zijn óók mogelijk.

FINANCIERINGSKANTOOR

lON
Scharnerweg 108 Maastricht

Bijkantoor
Hoofdstraat 9, Hoensbroek

■ Tel. 045-225000■

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering I
Kunststoframen |

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave. I

Voorons kantoor in Sittard zoeken wij op korte
termijn een

administratief
medewerkster (v/m)
De aan te trekken medewerksterkrijgt onder
meer als taak administratie, het invoeren van
financiële gegevens in een PC, tekstverwerking.

Voor deze interessantefunctie zoeken wij een
medewerksterdieeen grote matevan
zelfstandigheid in haar werk heeft en
administratief goed is onderlegd. Zij dient een
minimum leeftijd van 21 jaarte hebben en in het
bezit te zijnvan een middelbareof gelijkwaardige
opleidingmettype-diplomaen kennis van Word-
perfect.

Voor dezefunctie behoren betrouwbaarheid,
representativiteit, accutaresse, goede
contactuele eigenschappenen bereidheid tot
samenwerking met andere medewerkerstot de
belangrijke voorwaarden.

De honoreringvan deze functie is in
overeenstemming met de plaats en de taak
binnen de organisatie.

Gegadigden dienen medewerking te verlenen
aan de selectieen een geschiktheidsonderzoek
door een psychologisch bureau.

Eigenhandig geschreven brieven met volledige
inlichtingen omtrent leeftijd, opleidingen ervaring- vergezeld van een recente pasfoto- gelieve u
te richten aan
Ruijters Commercieel Vastgoed 8.V.,
Postbus 27,6133AA Sittard.

Uiteraard zullen de door u verstrekte gegevens
striktvertrouwelijk worden behandeld.

E RUIJTERS
Ruijters Commercieel VastgoedB.V.
6131 AS sittard ■ stationsplein 1 - tel 04490- 23344

RAMENen DEUREN
QfjjSm Hardhout

isSs& Kunststof
Bocholtzerweg 14, Simpelveld'.

DE GAAS b.v. 045-442726
GEMEENTE SCHINNEN

BEKENDMAKING
De burgemeester van Schinnen
maakt bekend dat de raad dezer ge-
meente besloten heeft te verklaren
dat voor de navolgende gebieden
bestemmingsplannen worden voor-
bereid:
A. het perceel kadastraal bekend

gemeente Schinnen, sectie D, nr.
4254 en 4255, plaatselijk bekend
Nagelbeek, Schinnen;

B. het perceel kadastraal bekend
gemeente Schinnen (Puth), sec-
tie G nr. 133, plaatselijk bekend
hoek Onderste Puth/Sittarder-
weg te Puth;

C. het gebied van het beschermd
dorpsgezicht Amstenrade;

D. het perceel kadastraal bekend
gemeente Schinnen (Puth), sec-
tie B, nr. 3092, plaatselijk be-
kend Kerkweg te Puth;

E. het gebied van het bestem-
mingsplan "Achter Einder Cool-
hoff', voorzover het percelen be-
treft welke onbebouwd zijn en
waarvoor nog geen bouwver-
gunning is afgegeven.

De betreffende besluiten zijn op de
navolgende tijdstippen van kracht
geworden:
- het besluit onder A met ingang

van 3 maart 1989;- het besluit onder B met ingang
van 16 maart 1989;

- het besluit onder C met ingang
van 1 juni 1989;

- het besluit onder D met ingang
van 22 juni 1989;- het besluit onder E met ingang
van 30 juni 1989.

De raadsbesluiten met bijbehoren-
de tekeningen liggen vanaf heden
ter gemeentesecretarie, afdeling

ruimtelijke ordening ca., Scalahof 1
te Schinnen, voor een ieder ter inza-
ge.

Schinnen, 14 juli 1989.
De burgemeester van Schinnen,
F.I.J. Loefen.

GEMEENTEBESTUUR VAN
VAALS

BEKENDMAKING
De burgemeester van Vaals maakt,
ter voldoending aan het bepaalde in
artikel 22 van de Wet op de ruimte-
lijke Ordening, bekend dat de raad
van die gemeente in zijn vergade-
ring van 26-6-1989 heeft besloten te
verklaren dat wordt voorbereid de
wijziging van een aantal bestem-
mingsplannen voor de hierna ge-
noemde percelen:- complex Bloemendal, Bloemen-

dalstraat, Vaals;
- peceel sectie A, no. 7086 te Holset;
- perceel Maastrichterlaan 85 e.0.,

Vaals;- bestemmingsplan Gemmenicher-
weg-oost gedeeltelijk, Vaals;

- perceelKloosterstraat 3, Vaals;
- perceel Camerig 4, Vaals;- perceel Oude Akerweg 12, Vaals;- diverse percelen hoekKerkstraat-

Maastrichterlaan Vaals.
Het voorbereidingsbesluit en de
daarbijbehorende tekeningen lig-
gen vanaf 17-7-1989 ter gemeentese-
cretarie, afdeling grondgebiedza-
ken, Van Clermontplein 15 te Vaals,
voor een ieder ter inzage.

Vaals, 14 juli 1989.
De burgemeester voornoemd, l.b.
w.g. M.H. Jussen.
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1.000,-Aan accessoires 1naar keuze cadeau. 12 Maandenrenteloze lening. 'n Sterk succes.

Wie nu besluit om een Peugeot 205 aan Heeft u in plaats van gratis extra's liever Voor welke 205 u ook kiest, hij is pitü.
te schaffen, doet wel een hele goede keus een aantrekkelijke financieringsregeling? Dat en snel. Bovendien is de 205 niet allee"
met meervoordelen dan ooit. Voordelen waar- kan ook. Als unu een 205 koopt* en het ken- een bijzonder vlotte verschijning, maar hijlS
bij het accent ligt op gratis. Wat dacht u van teken op uw naam registreert vóór 1 augustus ook uiterst betrouwbaar. Er zijn maar liefst
accessoires tot een maximumvan 1.000,-naar 1989 dan profiteert u van een aantrekkelijke 33 verschillende uitvoeringen,
keuze cadeau. U kunt kiezen uit vele vlotte financiering tot een maximum van 10.000 Benzine, diesel, 3-deurs, 5-deurs, Auto'
extra's zoals een spoiler, een zonnedak, spor- gulden tegen 0%rente. maat junior, Accent, GTI met 130DIN pk t°l

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

Maar ook metallickleur, een (fiets)-impe- heel simpel oplossen dooruw huidigeauto in te Ga vandaag nog langs bij de Peugeot-deakr'
riaal, speciale buitenspiegels, een ruitewisser/ ruilen. De lening wordt door Peugeot Talbot want devoorraad is beperkt. Zijn adres vindt u
sproeier achterofeen compleetAccentpakket. Financiering verstrekt onder de gebruikelijke in de Gouden Gids. U bent van harte welkom-
Dit aanbod geldtalleen voorde 1989 modellen, voorwaarden van huurkoopovereenkomst. _p^__r—_i |_^- _r~_^*N"»" *'____l __r\ _C«
zolang devoorraad strekt en het kenteken op U lost dus de lening af, zonder 1 jaarlangrente "^ ■" ■ ""
uw naam wordt geregistreerd vóór 1 aug. '89. te betalen. H __>tCr_K IIUITIITICI".

PRIJZEN INCL. BTW EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN 460,-WIJZIGING^Sim VOORBEHOUDEN. » ALLEEN VOOR 1989-MODELLEN.

E_Ël peugeot. dynamisch op weg. I

De tussenstand A
t/m de etappe van .^^ÏB^^.^'^^Ö^...^^ _
donderdag 13 juli 4>**iwH^^^*'^^^^^^^Q^^
De ritten, verreden op 1 en 2 juli, * _____f^^^^__É_^^^^^^ ___^*^'___^^_____.

alsmede de ploegentijdritten tellen ff j A\ -^^É| J
____»."^__.^_É''>__s'%.

niet mee. \ ' _WP\"^. _____.___."**^"^____^^^^
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Tot zover de kandidaten voor een prijs uit de pnjzenpot. Hieronder staan dan nog deelnemers die0!
de 100',, 200',, 300', etc. plaats staan. LET WEL op die plaatsen kunnen meerdere deelnemers f*
dat aantal punten staan, maar we hebben er slechts één willekeurig uitgekozen.

_ tl|;slIN,W V HERTEFELTSTR 49 ROERMOND 205 100 MINGELS B STERRE DER ZEESTR 9 MARGRATEN <i2 KOOPS j HOOGSTR 24D LANDGRAAF 193 200 FURST G JOHANNES 23 SNGL IA HEERLEN <3 R.CA„ M ., "ESJRISB BRUNSSUM 192 300 WINDMULLER IW G ANSELDERLN 27 EYGELSHOVEN t",J.E,L l^lLn.nc^ _ LANDGRAAF 192 400 GERAETS WM J PAST GREYMANSSTR 31 SCHINVELD lgVLUGGEN JJ BURG PAPPERSWG 46 MECHELEN 192 500 BROUNS W J SCHUTTERYLN 19 WEERT A6 RENKENSGJM MERKELBEEKERSTR 79 BRUNSSUM 190 600 PEELEN G H W OP DE KNIP 113 KERKRADE K7 ELDERS W SCHAESBERGERWG 185 HEERLEN 189 700 BEUKENJ H B PYNSWG 87 HEERLEN AKIKKEN WH M V CALDENBORGHSTR 14 GRONSVELD 189 800 GROOT DE L HOEFVELD 60 LANDGRAAF A9 Sffiï| J
M

M
H

R KK^ ?2 GULPEN 188 9°o TESSELAAR C NIEUWENHAGERSTR 71 ANDGRM_HE» u
ELKENRADEI3 ELKENRADE 188 1000 WESTEROP VAN HM J BUNDERHOF 17 HEERLENRADEMAKERS JH KAN V NUYSSTR 54 SCHINVELD 188 1100 VINKEN A ELISABETHSTR 13 KERKRADE l 5STOFFELS PJ BEEKSTRIB LIMBRICHT 188 1200 BODELIET AG L SOPHIASTR 2 KERKRAD A13 E

D
N
nBx?oRG,Lu VEEWG22 LANDGRAAF 187 1300WOLFSMPC ACHT RSCHOUFFERT 23 EYGELSHOVENSOCRATES H BOSWGI3 EYGELSHOVEN 187 1400 STEEN VAN DER J PSCHUNCKSTR 93 HEERLEN.. ï?"L__eEÊNHOF HEERLENSEWG 200 LANDGRAAF 187 1500 RAAYMAKERS H NIEUWSTR 6 AMSTENRADE t16 EIJDEMSG MOLENWGI9 EYGELSHOVEN 186 1600 MEIJS R DOHMENSTR 1B GELEEN AHESSEB HEERLERWG34 HOENSBROEK 186 1700 HUNTJENS P JURGENSLN 3 LANDGRAAF ]i.

LESZIJNSKIP ANGELASTR4 KERKRADE 186 1800 DANIELS JF J G SAFFIERSTR 28 HEERLENSTEFFANIEJHA JULIANALN 67 MAASBRACHT 186 1900 WEYENBERG AJ G DE THUN 43 HEERLEN 1
20 BECKERS G KENNEDYLN 16 LIMBRICHT 185 2000 SMEETS AJ M SCHUTTERSDREEFI6 ELSLOO LB ]i>

BUYSVANDEJWM KLINGBEMDEN 83 BRUNSSUM 185 2100 LAAR VAN H SCHUBERTSTR 7 OIRSBEEK l 4«LEMMENS P PAST HAGENSTR 38 BRUNSSUM 185 2200 DIEDEREN R ST JOSEPHSTR 65 HOENSBROEK 1-SAdNSL SAES4ELDERSTRI6 GELEEN 185 2300 SCHEEREN M NW GAASSTR 5 SIMPELVELD .PELZER R piJNGEL 4 LANDGRAAF 185 2400 KRUIS VAN DE J ROZENHOEK 2 URMOND '4
VLIEGENJJT O L VROUWESTR 36 KERKRADE 185 2500 EERKENS F RECT FISCHERSTR 7 LANDGRAAF 1
WIJNEN PH RYKSWGN34 ST JOOST 185 2600 TUSSEN RJ F MINGHOF4 VOERENDAAL27 HERBERICHSJ LUCHESIUSSTR 12 KERKRADE 184 2700 MALEK A DE WENDELSTR 18 LANDGRAAFMURISJ H V VELDEKESTR 80 VOERENDAAL 184 2800 DALM E ATASMANSTRIO HEERLEN 4PELT GM H PASSAGE 3 HEERLEN 184 2900 SMEETS L STEENENKRUISWG 36 LANDGRAAF ]i'

IT^^Jr BEATRIXLN2I GELEEN 184 3000 LINCKENS BJ J DAUTZENBERGSTR 14 BOCHOLTZSPlFrnirFr 2nn!^4
fi9iE DE,NnPBLVT GROENENBORGSTR 38A SCHINNEN jJSPIEGELS JFG HOOFDSTR 61 KERKRADE 184 3200 VERRIET J HEERENWG 65 HEERLEN 1133 ANDRIEUA HOUTSTR 22 MERKELBEEK 183 3300 MAGENDANS C M VW YD GRACHTSTR 12 HEERLEN 11DOUVENBJ JANSENSTRIO KERKRADE 183 3400 HENDRIK PH J GRAVENWG 65 LANDGRAAF IftHANSSEN MCM GROENEBOORD 13 BOCHOLTZ 183 3500 VROEMEN L OP T VELDJE 11 SPAUBEEK 1SJANSSEN J WILHELMINASTR 115 HOENSBROEK 183 3600 KORSTEN L VALENAKKERWG 14 WEERT 'SKERSTEN J PRINSENSTR3 HOENSBROEK 183 3700 COX K G DIRCKINCKLNIII OBBICHTSLEENVANDERK BURG FRANSSENSTR 32 KERKRADE 183 3800 SCHOLTZ WL A HEIGANK 72 LANDGRAAF 1?SMEETSJ H ZES BUNDERSVELD 30 GULPEN 183 3900 JANSSEN JM A W VD SCHEURSTR 26 HEERLENVLUGGEN JM JULEMONTSTR 25 WITTEM 183 4000 BAKEL VAN N J PASTORY ERF 5 NUTH 141 BECKERSSMF MOSTARDSTR 32 VOERENDAAL 182 4100 NICOLAIJE I ST NICOLAASSTR 6 SIMPELVELD *SBERENDSEN JH A P BOVEN DEVOONSTR 20 HEERLEN 182 4200 HARMSEN B OUDE LANDGRAAF 34 LANDGRAAFDEMANDTJA BURG STRYKERSSTR 29 URMOND. 182 4300 VLEUGELS J P SCHUNCKSTR 1248 HEERLEN 1*EKtSa". ROMEINENPLN 21 LANDGRAAF 182 4400 KRUISSEN JT F RAADHUISSTR 1 6 HULSBERG' NnuPMTH A,F XPMRrKENLNI7 HOENSBROEK 182 4500 FAESSEN WW F PTR SCHREURSSTR 6 SITTARDHOVEN HJ MINGHOF 33 VOERENDAAL 182 4600 WEUSTEN R TENIERSSTR 11 GELEEN "IN-PALMEN PR BEATRIXSTR 21 BRUNSSUM 182 4700 PRICKARTS JJ M M LEEMKOEL 4 LANDGRAAF 'sSCHORMANSJMH POTTERSTR 11 SPAUBEEK 182 4800 HENDRIK PR H SCHUTTESTR6 SITTARDSLEEN VAN DER A G BARBARASTR 6B KERKRADE 182 4900 WOLFFS G A VALERIUSSTR 5 HEERLENSTEEGMANSPHL BRUNAHILDESTR 62 BRUNSSUM 182 5000 RAMAECKERS B KUPSTRIS SPAUBEEK t

LIMBURGS DAGBLAD PRIJZENPOT:
1e P»is 2e prijs 3e prijs I 4e t/m 10e prijs I 111e t/m 25e prijs I |26e t/m 50e prijs
f 500,- ll ’ 250,- | | ’ 200,- || ’ 100,- | ’5O,- | ’25,-

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

provincie

Buurtbewoonster: 'Drugdealster maakt hele buurt onveilig'

Politie brengt Uwe beroïne
L "mburgs dagblad

Dealster

van heroïne aan de West-
duitse verslaafde leverde hier en daarwel wat kritische reacties op,
maar had als gevolg dat de man een stuk rustiger werd en gemak-
kelijker te benaderen viel.

Toen de gijzelnemer gisterochtend met deze krant telefoneerde in
een toestand waarin hij naar drugs snakte, was hij nog zeer ge-
spannen en dreigde hij weer te zullen schieten. Justitie heeft met het
controversiële besluit om heroïne te verstrekken, waarschijnlijk
kostbare tijd gewonnen en een klimaat geschapen waarin de
vriendin van de verslaafde hem tot rede kon brengen.
De tweede conclusie is dat justitie er weer eens blijkvan heeft ge-
geven niet met de media om te kunnen gaan in dit soort situaties.
Namens Officier van Justitie mr. Smalburg werd in de vooravond
aan politieagenten ter plekke bijvoorbeeld doorgegeven dat foto-grafen en cameralieden geen opnamen meer mochten maken.
Apparatuur van fotografen die het verbod negeerden, zou in be-
slag genomen worden. Zelfs achteraf, indien later uit de krant zou
blijken dat er toch was gefotografeerd.
Dit volstrekt onzinnige dreigement wos volgens een woordvoerder
van de Heerlense politie gebaseerd op een artikel over „het zich
bevinden op de snelweg". Onze fotograaf bevond zich echter op
dat moment in een particulier woonhuis. Korte tijd later werd weer
gemeld dat het besluit tot een verbod „wat overhaast genomen
was" maar de intrekking werd ervan niet aan de politie en de foto-
grafen doorgegeven.
Achteraf bleek dat men alleen niet wilde dat de leden van het ar-
restatieteam herkenbaar zouden zijn. Een eenvoudig verzoek in die
richting zou volstaan hebben.
De informatieverstrekking was overigens de hele dag gebrekkig.
Aan het inrichten van een perscentrum - wat overigens ook het
werk van justitie en politie zou vergemakkelijken omdat journalisten
zich dan op een centraal informatiepunt konden richten - werd niet
gedacht.

Toegegeven, de gijzelingssituatie was de eerste prioriteit, maar in-
dien daarbij aan de onvermijdelijke informatiebehoefte geheel
voorbijgegaan wordt, veroorzaakt justitie daarmee alleen maarvolstrekt onnodige complicaties.
De benadering van de gijzelnemer was derhalve professioneel endoordacht, maar de behandeling van de bijkomende omstandig-
heden niet. Indien er lering uit getrokken wordt, komt ook daar nog
iets goeds uit.

R.B.

" De politie bestormt het huis waar de Westduitseren zijn vriendinzich ophouden. Foto's: dries linssen
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Wensen
frscneen de Politie vrij re-. s voor het huis van de gegii-

Pikant detail is dat de Heerlense po-
litie-voorlichter Naberhuis afgelo-
pen zondag tegen een verslaggever
van het Limburgs Dagblad zei: „Er
gebeuren zoveel dingen in Heerlen
zoals moorden, verkrachtingen en
overvallen. Wij missen alleen nog
een gijzeling...".

De hele wijk Eikenderveld werd af-
gezet door politieauto's bemand
met zeker 70 agenten uit de gemeen-

Turen

„Op huisnummer 63 woont sinds
vier jaar een drugsdealster. Vanaf
die tijd is de buurt hier onveilig",
klaagt een buurtbewoonster.„Het verkopen van verdovende
middelen gebeurt van 's morgens
half zeven tot 's nachts vier uur. Aljarenkunnen wij 's nachts geen oog
meer dicht doen door af- en aan rij-
dende taxi's en andere personenau-to's. Wij hebben de politie en de wo-

Ook de brandweer-commandoauto
werd ingeschakeld en regelde alle
verbindingen. De bewoners uit de
wijk bleven urenlang op straat
staan. Zij vingen af en toe een ge-
rucht op, maar weken na 19 uur
uren toch niet van hun plaats.

ten Heerlen, Landgraaf, Brunssum
en Kerkrade. ledereen moest zeker
300 meter afstand houden van het
huis aan de Koningstraat.

ningvereniging al meerdere malen
op deze overlast geattendeerd. Maarzij woont er nog steeds. Verschrik-
kelijk wat zich hier heeft afge-
speeld. Ik sta gewoon te trillen opmijn benen. De man die de vrouwgegijzeld hield, schrok van niets te-rug. Hij loste meerdere schoten en
heeft alle ramen aan de achterkant
van het huis vernield. Ik hoop dat er
nog deze week een einde wordt ge-
maakt aan de overlast in deze
buurt".

tenissen, ging daarbij zorgvuldig te
werk. „In de slaapkamer van mijn
woning zitten drie scherpschut-
ters", zegt een mevrouw die pal te-
genover het huis met de gijzelnemer
woont.

zelde vrouw om wensen van de
drugsverslaafde te vervullen. Tot
twee maal toe - om 7 en 10 uur 's
morgens - wilde de man tabak heb-
ben. Ook moest depolitie hem twee
maal een shot heroïne bezorgen.
Dat kreeg hij keurig via het wc-
raampje aangereikt.

Tegen 8.00 uur moest de gegijzelde
vrouw de sleutels van haar groene
auto naar beneden gooien. De man
wilde kennelijk op de vlucht met
die auto, maar zag daar uiteindelijk
vanaf.

De politie, die zich via de tuintjes
toegang verschafte tot de omliggen-
de huizen om de buurtbewoners op
de hoogte te stellen van de gebeur-

Limburg krijgt
extra geld

podiumkunsten

n lendin van de Westduitser loopt naar de woning om tenikk 9i h9eruild tegen de 53-jarige bewoonster Elly Scheien-
" Elly Scheien loopt na haar
vrijlating de verkeerde kant
op en verontschuldigt zich bij
de Westduitser dat zij nog eens
langs het huis moet.

DEN HAAG - Demissionair minis-
ter Brinkman van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur (WVC) heeft de
provincies Noord-Brabant en Lim-
burg een eenmalige bijdrage van 4.5
miljoen gulden voor podiumkunst-
voorzieningen toegezegd. Dit be-
drag moet gelijkelijk over beide
provincies worden verdeeld, aldus
gisteren een bekendmaking van het
ministerie.
Het ministerie herinnert eraan dat
de behandeling van het Kunsten-
plan 1988-1992 door de Tweede Ka-
mer voor het zuiden van het land
minder gunstig uitviel dan oor-
spronkelijk was bedoeld. Met het
nu toegezegde bedrag moetenNoord-Brabant en Limburg echter
in staat zijn de periode tot 1992 te
overbruggen, aldus de bekendma-
king.
De bewindsman heeft bij de toeken-
ning van het bedrag onder meer de
kanttekening gemaakt, dat hij bij
zijn standpunt blijft dat er naast de
Nederlandse Opera en Forum in het
zuiden van het land geen ruimte is
voor een derde autonome opera-
voorziening. Voorts stelt Brinkman
de voorwaarde dat de middelen
voor muziekdramatische produk-
ties projectgewijs moeten worden
toegewezen.
Gedeputeerde Staten van Limburg
toonden zich gisteren ingenomen
met de (snelle) brief van de Brink-
man. Het college vindt wel dat er
een 'onlosmakelijke band' is tussenhet LSO en het symfonisch orkest
van Eindhoven, gekoppeld aan een
operavoorziening in Maastricht.

(ADVERTENTIE)

jfcsSJ^Spoorwegen j~&

Iif WORDT G-MTO THWJ-
GEBRACHT DOOR EEN VAN

ONZE MACHINISTE^
De Spoorwegen van Neder- (5,- voor kinderen t/m 11 jaar) hoef
land bestaan 150 jaar. je dan alleen maar een enkeltje

vieren we met een uniek jubi- Utrecht CS te betalen. Vastrechtkaart-
teümevenement. Met een complete houders krijgen zelfs daarop nog
treinenshow van stoomlocparade tot korting. De terugreis nemen wij voor
hoge snelheidstreinen, een tentoon- onze rekening.
stelling( spelletjes, acts en shows. Immers: wie jarig is trakteert.

En jekunt er heel voordelig Kom naar 'Treinen door de Tiid'
de trein naar toe. Met het Jubi- op de Jaarbeurs en Utrecht CS t/m

teum Combikaartje. Naast 10,- entree 6 augustus.

! MIM<—TUD
OPtHMGSIUDIH: Dl. T/M ZO. VAU 10-18 UUR. MA. VAM 13-18 UUR.

Slechts tweekeer in al dieuren is
er een kort moment van span-

door herman Vermeulen ning: De politie levert bijna niet
zichtbaar voor bewoners en om-
standers een bruine enveloppe af
bij de gijzelnemer. Later blijkt
dat daar de heroïne inzat, die de
dader had geëist.

Eikenderveld gegijzeld
" Een van leden van het arrestatieteam heeft de drugsverslaafde heroïne gebracht en holt
weer terug. Een ander houdt de woning onder schot.

Muziekuitgever
haalt bakzeilOnzin

Het gebrek aan actiezorgt ervoor
dat er voor devele honderden die
de hele dag aan de rand van het
'spergebied' drommen, ruim de
tijd hebben om theorieën te
spuien over dader, slachtoffer,
het hoe en waarom. De meestevan die verhalen blijkenna korte
tijd onzin. Dat weerhoudt de
mensen niet om meteen weer
met nieuwe verhalen 'uit de eer-
ste hand' te komen.

HEERLEN - „De hele buurt
wordt gegijzeld. Hoe lang moet
dat nog doorgaan", zei tegen vijf
uur gistermiddag een bewoon-
ster van de Regentessestraat ver-
ontwaardigd. Op dat momenthield het gijzeldrama in de Ko-
ningstraat de Heerlense wijk
Eikenderveld al meer dan veer-
tien uur in de greep. Vele straten
rondom het bewuste pand wer-
den tot 'spergebied' verklaard.
En dat betekent niet alleen dat
daar niemand mag komen, maar
ook dat de bewoners van de hui-
zen in dat gebied hun woningen
niet meer in ofuit mogen. Vanuit
slaapkamerramen - dat is veili-
ger, heeft de politie laten weten -proberen de 'gevangen' bewo-
ners iets van de gijzeling waar te
nemen. De meestenkunnen daar
geen glimp van opvangen. Het
pand waar de gijzeling plaats-
vindt ligt veel te ver weg.

MAASTRICHT - Muziekvereniging
Crescendo uit Nieuwveen mag de
compositie 'Year of the dragon' van
Philip Sparke uitvoeren met de wij-
zigingen die dirigent Danny Ooster-
man in de partituur heeft aange-
bracht. Dit heeft de president van
de rechtbank in Maastricht mr. P.
Broekhoven gisteren bepaald in een
kort geding dat muziekuitgeverij
Leymborgh in Sittard had aange-
spannen.

Naar oordeel van de president is er
geen sprake van een door Ooster-
man gemaakt nieuw arrangement,
zoals de uitgeverij had aangevoerd.
De dirigent heeft slechts een aan-
passing van het omstreden muziek-
werk voor het muziekkorps uit
Nieuwveen gemaakt. Op grond vande uitspraak kan Crescendo de
compositie ook na 21 juli, wanneer
Nieuwveen tijdens het Wereldmu-
ziekconcours in Kerkrade 'The year
of the dragon' ten gehore zal bren-
gen, zonder bezwaar uitvoeren.
Jos Schrooten van Leymborgh
toonde zich gisteren weinig geluk-
kig met de uitspraak van de rechter.
„Wij willen eerst de schriftelijke
motivering van de rechter afwach-
ten, voordat wij eventueel nieuwe
stappen ondernemen", aldus
Schrooten.

mers begonnen. Het was in dat
deel van het Eikenderveld alge-
meen bekend, zo blijkt, dat in het
schuurtje achter dat huis drugs
werden verhandeld. Ook de gij-
zelnemer, was daar woensdag-
nacht heengetrokken om een
shot te halen. Om watvoor reden
dan ook mislukte de deal en be-
gonnen de noodlottige gebeurte-
nissen die uiteindelijk tot de gij-
zeling leidden.

Volgens buurtbewoners had de
politie al veel eerder een einde
moeten maken aan de drughan-
del. „We hebben al zo vaak tegen
de politie gezegd, dat het daar
een komen en gaan is van junks,
vooral Duitsers." Zo zegt een
achterbuurman die om begrijpe-
lijke redenen niet met zijn naam
in de krant wil. „We hebben ge-
waarschuwd, dat er zoiets kon
gebeuren. Maar de politie deed
niets". Een buurvrouw is het
daarmee niet helemaal eens.
„Pas geleden nog heb ik gezien
dat de politie het huis van die
twee wijven in de gaten hield.
Waarom ze niet hebben ingegre-
pen weet ik niet."
Ondertussen ligt het afgesloten
deel van het Eikenderveld er nog
altijd verlaten bij. De scherp-
schutters die de hele dag ver-
scholen in de bosjes liggen, ver-
roeren geen vin. Een buiten-
staander zou eigenlijk alleen aan
de niet opgehaalde vuilniszak-
ken kunnen zien dat er iets bij-
zonders aan de hand is.

Dichter bij de plaats van het on-
heil vragen de mensen die Elly
Scheien-Stikkelbroek, de gegij-
zelde vrouw van 52, persoonlijk
kennen, zich af, waarom nu juist
haar dit moet overkomen. „Het iszon lieve vrouw, die voor ieder-
een in de buurt klaar staat", is de
unanieme mening van de buurt-
bewoners.
Zo meelevend en positief over
Elly Scheien wordt gesproken,
zo negatief en met afkeer wordt
gepraat over de twee vrouwen,
die een paar huizen naast het
slachtoffer wonen.

Maar ook de mensen die wel een
blik kunnen werpen op het be-
wuste pand zien eigenlijk niets.
De uren en uren dat de gijzeling
zich voortsleept gebeurt er niets
in dat stuk van de Koningstraat.
Een politie-auto dwars op de
weg, de auto van het slachtoffer
met stukgeschoten zijraampje
zijn de enige aanwijzingen dat
zich in Koningstraat 59 dramati-
sche taferelen voordoen.

Schuurtje
In die woning is het drama im
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*3è^e buren van de SegiJ-, e vrouw werd die nacht te-
fcsfierint ,U T T

r wakker doorWl keL HlJ keek door h^t
Uirivoi buiten en zag in de
'ggen gegyzelde een fiets

Nu de gijzeling van me-
vrouw Scheien aan de Heer-
lense Koningstraat gelukkig
goed is afgelopen, vallen er
twee conclusies te trekken.
De eerste is dat het beleid
van de politie en justitie om
de gijzelnemer niet onnodig
te agiteren, vruchtbaar is
geweest. Het verstrekken



De voorspelde groei van het
aantal vliegvakanties blijft
dit zomerseizoen uit. Tour-
operators annuleren mo-
menteel tienduizenden eer-
der bestelde vliegtuigstoe-
len. De Nederlandse char-
termaatschappijen vermoe-
den dat het goede weer in
eigen land een belangrijke
rol speelt. De touroperators
houden het erop dat de ver-
tragingen van vorig jaar én
het grote aantal ongelukken
en incidenten met vliegtui-
gen veel mensen hebben
doen besluiten het vliegtuig
voor de auto om te ruilen.
Een trend overigens die ook
te merken is in andere
Noordeuropese landen.

De reiswereW ging dit jaar heel
optimistisch uit van een groei
van zon vijftien procent ten op-
zichte van vorig jaar. Vorig jaar
werden voor het eerst zon 2,5
miljoen passagiers vervoerd.
Daarom kochten de touropera-
tors dit jaar op grote schaal vlieg-
tuigstoelen en hotelaccommoda-
ties in. Zon vijftien procent
meer dan in 1988. De extra boe-
kingen bleven echter uit. De op-
timistische voorspellingen wor-
den nu snel naar beneden bijge-
steld. Alleen al in Nederland zijn
voor de periode augustus tot en
met half september aan charter-
maatschappijen zon veertigdui-
zend stoelen teruggegeven.

" Het gouden echtpaa 1
Vanhommerig-Maasse^

Gouden paar

Als een bliksemschicht stond
mijn keuze vast. Plotsklaps.
Pats. Speurend op de spijs-
kaart van restaurant DE BOK-
KERIJDER (Markt, Maaseik),
was mijn oog namelijk geval-
len op deze opwekkende aan-
duiding: 'Heb je zoals pater
Sangers zaligerzin voor humor
en een lach, kies dan dit ge-
recht: Poulet Bonne Femme.
Die woorden waren als een be-
vel. En dus bestelde ik fluks het
gerecht dat kruisheer Willem
Sangers —wie heeft hem in de
beide Limburgen niet gekend?-- kennelijk eens plezierde. Kip
van de goede vrouw (500 Belgi-
schefranken ofwel circa 27 gul-
den). Geserveerd in een kope-
ren ketel. Stoojgerecht dus. Met
matige warmte en weinig nat
gaar gemaakte stukken kip,
opgediend met op dezelfde wij-
ze bereide ratatoelje. Allerlei
samen gekookte ingrediënten.
Zoals Maaseiker ham, cham-
pignons, doperwten, zilverui-
tjes, wortelen, groene en rode
paprika. Versierd met aardap-
pelkroketjes, schijfjes kiwi,
brokjes aardbei en een 'snee'
verse ananas. Begeleid met een
schaal niet voorgebakken frie-
ten en een kommetje gemengde
salade. Royaal gerecht. Simpel
en smakelijk. Lekker. Op zn
Belgisch. Ergens in het grens-
stadje Maaseik. In de weten-
schap dat wijlen pater Sangers
wijn als een geschenk uit de he-
mel beschouwde en er dan ook
intens van kon genieten, liet ik
mijn glas vullen met een Macon
van het goede jaar 1985. Toch
spijtig dat hij er zélf in levende
lijve niet bij was, nu miste ik
(opnieuw) zijn olijke gezel-
schap. Wellicht heeft hij, zittend
op een wolkje, geamuseerd
glimlachend naar me gekeken.
Wie weet?

1988. „Dat komt door onze flexi-
bele vloot van kleine vliegtuigen.
Wanneer je op een dag vijfvluch-
ten met de 737 uitvoert, kun jeer
makkelijker één laten uitvallen
dan wanneer jedie dag twee keer
met een DC-10 open neer vliegt".

zegt (als enige grote reisorganisa-
tie) de verwachte groei inder-
daad waar te maken. Volgens de
heer De Ridder boekt zijn orga-
nisatie maar liefst twintig pro-
cent meer vliegvakanties. „U zult
mij wel niet geloven, maartoch is
het zo".

zijn van een forse achteruitgang
bij Bel Air, zoals in de reiswereld
gefluisterd wordt, ontkent hij ten
stelligste. D-Tours/Evenements-
reizen

Rondvraag
Een rondvraag in de reiswereld
levert nogal wat tegenstrijdighe-
den op. Enerzijds erkent men
vrij algemeen dat de vliegvakan-
tiemarkt in zijn geheel stagneert,
anderzijds beweren de tourope-
rators op een enkele uitzonde-
ring na dat de stagnatie aan hun
'toko' voorbij gaat. Volgens

" Sibilla Maassen (74) en J»sj
hommerig (79) uit Bocholtz v' 11
morgen, zaterdag, hun goude
welijksfeest. Om 14.30 uur beg'
de H. Jacobus de Mindereker(|dankzeggingsmis. In restaura 11.;
neheide isvan 19-20uur dere<*|
Jos Vanhommerig werd in 1"^ 1Bocholtz geboren.'Van zuA^Itiende jaar beoefende hij het W
vakkersvak, kort onderbroken *drie jaar dienst bij de RijksP
Een ernstig ongeluk belette he^
yak verder uit te oefenen. HO ,
daarna actief in het sociale \^ ■richtte de gymnastiekvei'enj!
Werk naar krachten op en 3

trokken bij het formeren vaJ
WNL-piramide een men; ]
krachtpatserstoren, gebaseC
acrobatiek en durf. SportcWj|
was de club waar Jos Vanhon1-1 ,
jarenlangvoetbalde.

Zijn echtgenote Sibilla vond ï
het bestieren van het huishjjl
ook tijd voor het in leven roepjl
in stand houden van de supPI"^]
clubvan WNK. Totvoor kort *J
een nijver lid van het plaa I
handwerkclubje.

" In Bruinisse vinden van 13 tot
en met 15 juli visserijdagen
plaats. Bezoekers kunnen te-
recht voor braderie, kermis en
een vlootshow (zaterdagmiddag
om 13.30 uur) ter gelegenheid
van het begin van het mosselsei-
zoen. De toegang tot de visserij-
dagen is gratis. Info: 01113-1412.

nino tomadesso

klein journal
\ \ redactie oostelijke mijnst'-a
\ \ S

Kerkrade

Arke-topman en voorzitter van
de ANVR, Ferdi Fransen, was er
tot en met 28 mei een toename
van het aantal boekingen met 3,8
procent. Dat zou blijken uit een
NIPO-onderzoek. Fransen er-
kent dat Arke begin dit jaar bij
het inkopen van stoelen reke-
ning hield met een groei van tien
tot vijftien procent. Arke noteert
echter slechts een groei van om
en nabij de zeven procent. De
autovakantie geboekt bh* een

reisorganisatie is bij Arke daar-
entegen duidelijk in opmars.
Zijn vakbroeders zijn minder
gunstig gestemd. Volgens Rob
Bremer van Neckermann is de
groei er even uit. „Een vrij nor-
maal verschijnsel na twee jaar
explosieve groei", aldus Bremer.
Neckerman zegt voorzichtiger te
hebben ingekocht dan de colle-
ga's. „Wij rekenden op viere-
neenhalve procent Zoals het er
nu uitziet blijven we tussen nul
en twee procent steken". Ook de
heer Mees van Holland Interna-
tional constateert stagnatie op
de vliegvakantiemarkt. Hij wil
niet zeggen hoeveel vliegtuig-
stoelen Holland International te
veel heeft ingekocht, maar be-
vestigt wel dat er stoelen aan de
luchtvaartmaatschappijen wor-
den teruggegeven. Adjunct-di-
recteur Schoenmakers van Bel
Air spreekt eveneens Van een
stagnatie in de boekingen. Zijn
organisatie heeft tien tot vijftien
procent te veel stoelen inge-
kocht. Maar dat er sprake zou

" Op initiatief van de VW Eind-
hoven is de brochure '1 kilome-
ter kunst in Eindhoven' uitge-
bracht. De brochure omvat een
kilometerlange wandelroute
langs musea, galerieën, opmer-
kelijke winkels en karakteristie-
ke cafés. Van elk object staat in
de kunstbrochure de naam, het
adres en de openingstijden ver-
meld en wordt een korte om-
schrijving gegeven van wat er te
zien ofte koop is. De brochure is
voor één gulden verkrijgbaar bij
de WV in Eindhoven. Info: 040-
-449231.

Alle touroperators bevestigen
dat vooral in Spanje de klad zit.
Sinds de toetreding tot de EG
zijn de prijzen en lonen in Spanje
omhoog gegaan. Spanje wordt
duurder. Volgens de heer Knot-
nerus van dereisafdeling van de
Rabobank begint de'toerist ech-
ter uitgekeken te raken op Span-
je. Griekenland en Turkije lopen
daarentegen echter goed, zo zeg-
gen de touroperators. Het ver-
voer op Turkije is in een jaar tijd
met vijftig procent omhoog ge-
schoten. Hoewel Transavia het
bovenstaande beeld van stagna-
tie onderschrijft, verwacht
woordvoerder Moeskops dat zijn
maatschappij dit jaar iets meer
passagiers zal vervoeren dan in

ANWB-Alarmcentrale
verwacht recorddrukte

" Rond de St. Janskerk in $2
hoven vindt de volgende j

woensdag weer de mid-zornen(
plaats. Behalve een vlooien
melmarkt is er ook in de na*^van het. Christinaplein een
buffet met muzikale franjej
Sunny Sound uit Geleen. De
is geopend van 14-21 uur.

i

" Kinderen tussen vijf <jaar die iets leuks willen d<
zomervakantie, kunnnen tere4 J
SCEW Sjek, aan deLaurastra^JEygelshoven. Er wordt een j
gehoudenin Horst en er zijn dJji
dagactiviteiten. Voor meer il
tic: tel. 351931.

" De jeugdafgdeling van Ne (̂
da Esperanta Junularo hof^internationaal jongerenconlPj,!
het Kontaktcentrum Bley<&
aan de Pannesheidestraat 'van 16 tot en met 23 juli. .

Oplossing vakantiepuzzel
van jl. woensdag 12 juli.
ATLETIEKCLUB-S-ACHTERSTEVEN
C-LEER-MOOI-KOL-MERK-TIEN-O
HG-DS-O-LT-KAJAK-lA-A-ER-MN
TEL-TAPYT-KARAMEL-MYTER-DON
EDEN-FEZ-ELAN-PRET-VOD-MARE
REKEL-NECTAR-W-KERVEL-BERIN
WG-GIS-ROMP-KOK-MOOR-PAS-LK
lER-BEO-LA-POLIS-PS-KOR-VLO
EN-DACCA-ATAP-EUWE-LARIE-EO
L-PEM-HARLEKYNVLINDER-BIG-R
-FAGOT-PY 01-HAGEL-
KOREN-S-K P-K-LEVER
ERIN-ALBE EZEL-RAGE
LEA-PRAAL ROEST-TIN
IL-DI-BLY WET-OM-OT
M-POEL-IK TT-STEM-E
-KENNER— —AKELIG-
R-ROTS-PK KT-IBIS-R
EL-RE-SLA LAM-ES-BE
BOT-ROTOR OPAAL-DEK
UTAH-SOFA PERS-LORK
STRIP-P-B P-S-MANIE
-ORAAL-WY EP-NOGAL-
V-AAR-HANDBALWEDSTRYD-OOR-E
AP-TALUD-ARIA-TUBE-PAARS-NR
NOG-DOT-EM-RUBEN-NI-MAK-PEK
DR-WYS-AVAL-WYN-GNOE-SOS-GE
ATLAS-BRASEM-L-ZUINIG-POLEN
LIAS-ZET-TUIL-KOUS-RAM-MIRT
lEP-LEEST-KNOEIER-LEVEN-DIE
SR-MO-R-EB-KETEL-MI-E-IN-NL
M-AARE-NEON-PUL-KERN-BEEN-Y
EEUWIGDUREND-I-OOIEVAARSBEK

Heerlen
Een derde reden voor de ver-
wachte sterke toename van het
aantal hulpverleningen is de stij-
ging van het aantal ANWB-leden
(bijna 2,8 miljoen) en devoor hen

geldende persoonlijke hulpver-
lening in het buitenland.Dit jaar
kunnen voor het eerst alle
ANWB-leden een beroep doen
op de Alarmcentrale voor hulp
bij ziekte, ongeval en overlijden
in het buitenland. Voor hulp die
met een auto te maken heeft,
dient men echter in het bezit te
zijn van een Internationale Reis-
en Kredietbrief.
De Alarmcentrale beschikt voor
directe hulpverlening in het bui-
tenland over zeven steunpunten
met Nederlands personeel. On-
der meen in Lyon, Barcelona en
Mendrisio. In totaal beschikt de
Alarmcentrale over honderd-
tachtig mensen die klaar staan
om hulp te verlenen.

De ANWB-Alarmcentrale ver-
wacht dit zomerseizoen een re-
cord aantal hulpverleningen te
moeten verrichten. De Alarm-
centrale schat dat meer dan vijf-
duizend mensen en circa zeven-
duizend auto's naar Nederland
zullen moeten worden overge-
bracht. De ANWB baseert dever-
wachtingen op de toename van
het aantal buitenlandse vakan-
ties en de afgifte van Internatio-
nale Reis- en Kredietbrieven (dit
jaarmeer dan 1,2 miljoen).

VRIJDAG 14 JULI:
SCHIN OP GEUL: Feestweek-
einde in Walem vanaf 20.00 uur.
BLEIJERHEIDE: 'Straat-markt
van 14.00-21.00 uur in paviljoen
bij dr. Ackensplein.
BRUNSSUM: IVN-kruidenex-
cursie in de Heemtuin. Vertrek
19.30 uur. Tevens proeven van
kruidenthee, kaas en 'alternatief
brood.
BERG EN TERBLIJT: Avond-
vierdaagse. Afstanden 5, 10 en 15
km. Start tussen 18.00 en 19.00
uur vanaf zaal 't Vöske.
MAASTRICHT: Markt van 8.00
tot 13.00 uur.
Carillonconcert van 11.30-12.30
uur vanuit toren stadhuis door
stadsbeiaardier Matthieu
Steijns.
Bezoek Schatkamer St. Servaas
van 10.00-17.00 uur.
Bezoek Schatkamer O.L.Vrou-
webasiliek van 11.00-17.00 uur.
MECHELEN: Bezichtiging De
Commandeursmolen (Hoofd-
straat) van 9.30-17.00 uur.

Noorwegen, Zweden en Denemarken: veel bewolking. Af en toere-
gen of enkele buien. Later in zuid-Noorwegen meer zon. Middagtem-
peraturen langs de westkust 12 tot 15 graden. Oostelijk de Noorse
bergen 16 tot 21 graden.
lerland, Schotland en Engeland: in noord-lerland, Schotland en het
noordoostelijke deel van Engeland wolkenvelden en mogelijk wat re-
gen ofeen bui. Vooral in noord-Schotland. In zuid- en zuidwest-Enge-
land en zuid-lerland flinke zonnige perioden. Middagtemperaturen
van 16 graden in noord-Schotland via 18 a 21 graden in lerland en
noord-Engeland tot 23 graden langs de Engelse zuidkust en in Lon-'
den.
België en Luxemburg: droog weer. Wolkenvelden afgewisseld door
-vooral in het zuiden van België- flinke zonnige perioden. Middag-
temperatuur van 18 graden bij zee en in de Ardennen tot 22 graden in
het zuiden en in Luxemburg.
West-Duitsland: in het noordelijke deel van West-Duitsland veel be-
wolking en in Sleeswijk-Holstein af en toe wat regen of een buitje. In
midden-Duitsland en langs de Alpenrand veel wolkenvelden maar
droog, in zuidwest-Duitsland flinke zonnige perioden. Middagtempe-
raturen van 17 graden langs de oost- en noordzeekusten via 19 a 22
graden in midden-Duitsland tot 25 graden in het zuidwesten.
Frankrijk: zonnig, in het uiterste noorden en noordoosten wat wol-
kenvelden maar droog. Middagtemperaturen in het uiterste noorden
en noordoosten en langs de Kanaalkust evenals in west-Bretagne 19
tot 23 graden, elders rond 25 graden in midden-Frankrijk en vlak
langs de Golf van Biscaje tot 27 a 32 graden in zuid-Frankrijk.
Spanje en Portugal: weinig verandering in het momenteel heersende
zonnige en vooral landinwaarts in het zuiden zeer warme weertype.
Langs de Spaanse noordkust een aanhoudende kans op laaghangen-
de bewolking bij een middagtemperatuur van 20 tot 24 graden, langs
de Algarve en de Middellandse zee 27 tot 32 graden.
Zwitserland en Oostenrijk: aan de Alpen-noordzijde in oost-Zwit-
serland en vooral in noord-Oostenrijk veel bewolking en mogelijk
wat regen. In west-Zwitserland vrij zonnig vooral in Wallis; in zuid-
oost Zwitserland en oost-Oostenrijk bezuiden de Alpenketen zonnige
perioden maar in de middag of avond ook een regen of onweersbui.
Middagtemperatuur in het noorden 19 tot 23 graden. In het westen 21
tot 26 graden en in het zuiden 23 graden tot 29 graden.
Italië: in noord- en midden-Italië flinke zonnige perioden, maarvoor-
al in de middag of avond eenregen of onweersbui. In zuid-Italië en op
Sicilië droog en zonnig. Middagtemperaturen 27 tot 31 in het zuiden,
landinwaarts of bij aflandige wind tot 36 graden.
Joegoslavië: langs de Adriatische kust overwegend zonnig, maar
voornamelijk in de middag of avond op enkele plaatsen mogelijk on-
weer. Landinwaarts voornamelijk in de ochtend zonnig en overdag
vorming van stapelwolken die plaatselijk uitgroeien tot regen- of on-
weersbuien, het meest in bergachtige gebieden. Middagtemperatuur
27 tot 31 graden in het laagland.
Griekenland: overwegend zonnig. In noord-Griekenland hieren daar
een regen- ofonweersbui in de middagofavond. Op de eilanden in de
Egeïsche Zee aanhoudend een vrij krachtige noordenwind, vooral
dichtbij de Turkse kust. Middagtemperatuur op de eilanden 25 tot 29
graden, elders 28 tot 34 graden.

bergen in limburg Hoensbroek

Op andere dagen echter hoort
men er destilte, dezachte melodie

"De Koninklijke Phill
houdt maandag 17 juli de
WMC-repetitie in de sportha' J
Wijngracht 9. Aanvang 19.30 J,

Bocholtz

Ser horen snuiven als een wilde
hengst en Jan Raas horen vloe-
ken als een dokwerker, daar zag
ik in JoopZoetemelks benen spie-
ren zich spannen als katapult-
elastiek en Gregor Braun als een
blok met fiets en al omvallen.
Daar kreeg zélfs ploegleider Jean
Stablinsky, toch een messcherpe
chauffeur, het eens te kwaad en
duikelde met zijn Peugeot in een
greppel. Jaarlijkse passage van
de Amstel Gold Race. Keuten-
berg-kakofonie.

" De Dienst Welzijn, afdeling jji
en Recreatie van de gemeen^
len test op de woensdagn^-J
19 en 26 juli en op 2 en 9 aüiJ
uw conditie. Dit gebeurt °Pj3
weide van het zwembad Te^aan de Prof. Eykmanlaan teij,.
broek. Om 14 uur vindt de ?J
Run Test plaats en om 14.30 J
Coopertest, een twaalf m 1
loop. J

" In Ons Huis aan de S^ ji

straat 21 te Hoensbroekkun'jy
mijnwerkers terecht voor Jj
over pensioenen, het ink'
het bereiken van de 65-ja:
tijd enzovoort. Het Bureau
Begeleiding houdt elk'
maandag van de maand ti
15.30 uur spreekuur. Ook wj.
bellen, tel. 045-713511/7135 0

dienstverlening is kosteloos-

van een natuurgebied. Onder-
deel van het staatsreservaat de
Wylerbossen met grasland vol or-
chideeën. En met overal prachti-
ge panorama's. Er wandelden
gisteren enkele mensen in de zon.
Vakantievierders. Met een goede
neus voor het schone. En erfietste,
beneden op het klimmende pad
nog, een toerist op een 'burger'-
fiets. Hij hield het maar even vol.
Stapte af en ging te voet verder.
Tja, nogal wiedes

N.T.

Een smal scherp omhoog voerend
hobbelig pad. Circa twee kilome-
ter lang. Her en der grinderig.
Stijgingspercentage van het
weggetje: twintig procent. Over-
al schittert er het Limburgse
land. Het lonkt en het flirt, het
boeit en het vertedert. Overal ook
heerst er de stilte van 'buiten. Op
hellende weilanden grazen
koeien, in heuvelige bosjes zingen
vogels, op het grinderige maca-
dam is een hagedis flitsend aan
de wandel en, beneden in de da-
len, cirkelt rook uit een schoor-
steen van een boerderij en wijst
een kerktoren spits naar de he-
mel. Midden in dat majestueuze
mergelland -daar 'achter' Oud-
Valkenburg en Schin op Geul—voert dat smalle, hobbelige pad
naar de KEUTENBERG. Van
Strucht naar Engwegen. Voorbij. café annex camping Vinkenhof
verder over een scherpe, verra-
derlijke knik in het weggetje
naar boven. Tot aan een vier-
sprong en dan, scherp linksaf,
weer naar beneden. Via een acht-
tienprocent-afdaling naar Stock-
hem.

diens discipelen in het bijzonder
vurig te belijden. Dan staan ze op
eikaars tenen, aan beide kanten
van dat smalle pad, naar hene-
den te turen om op een gegeven
moment uit te roepen: „Daar ko-
men ze!". Klein verschijnen dan,
beneden op dat pad, de renners
en, hoe groter ze in beeld komen,
hoe luider ze worden aangemoe-
digd. Daar heb ik Francesco Mo-

De Keutenberg. Honderdzeven-
tig meter hoog. Jaarlijkse pel-
grimsplek voor wielersporten-
thousiastelingen. Op de dag na-
melijk dat de karavaan van de
Amstel Gold Race door het land
trekt, verzamelen er zich duizen-
den om, op een der hoogaltaren
van de nationalewielersport -de
Keutenberg—, hun geloof in het
cyclisme in het algemeen en in
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per person

bioscopen

Autokino: My stepmother is an altejj
t/m zo 00.30. Johnny 5 is alive, do t/l
22.15 uur.

SCHAESBERG

HEERLEN
Royal: Licence to kill, dag. 15 18 e»
uur. Rivoli: Dead bang, dag. 15-^319.00uur.Taran en de toverketel, dajy
uur. The fly 11, dag. 21.30 uur. Ma?
The naked gun, dag. 14.30 16.30 19-3"
21.30 uur. H5: Roadhouse, dag. 14K
19en 21.30 uur. Police academy Vl,*
14.15 16.15 19.15 en 21.15 uur.Rainfl
dag. 17 en 20.30 uur. Pet Sematary.l
14 16 18.30 en 21 uur. Twins, dag. *J18.30 en 21 uur. Platvoet en zijn vrii
jes, dag. 14 en 15.30 uur.

Touroperators geven duizenden stoelen terug

Groei vliegvakanties
blijft ditmaal uit

" Over het
algemeen lopen
vliegtuigvakanties
terug. Het betekent
niet dat er op
Schiphol geen
sprake meer zou
zijn van een
'vakantie-
uittocht.

Eten op z'n
buitenlands

..
tijdje vrij

puzzel

korte toer

het weer in europa

voor het komend weekend i



Klassiekers

Liesdek blijft
bij Fortuna

VanMierlo welkom bijVVV

over deverrichtingen van zijnploeg
in de Tour de France, maar het is
verschrikkelijk goedkoop om op-
eens alleen mij als de schuldige aan
te wijzen. Ik had iets meer klasse
van hem verwacht."

Vanderaerden wacht overigens in
allerust eventuele stappen van zijn
ploegleider af. Vroegtijdig terugge-
keerd uit de Tour ('dacht je, dat ik
zoiets fijn vind?') denkt hij vooral
aan de eerstvolgende opdrachten.
Je bent prof of je bent het niet.

Thuis bij echtgenote Patricia en de
kinderen in Linkhout, een tot de ge-
meente Lummen behorend dorp,
verbergt Eric Vanderaerden zijn
woede over de beschuldigingen van
Post allerminst.
„Ik heb een tweejarige overeen-
komst met een andere ploeg geslo-
ten", zegt hij. „Daar begint de pijn.
Maar het probleem van Post is, dat
ik uitgerekend bij Jan Raas gete-
kend heb. Als ik naar het Italiaanse
Malvor of een andere ploeg was ge-
gaan had je hem nauwelijks ge-
hoord. Maar uitgerekend Raas, daar
kan hij niet tegen. Kan ik het hel-
pen?"

Tot de belangrijkste wedstrijden in
augustus behoren uiteraard niet de
criteria, maar wel de Ronde van Bel-
gië en Ronde van Nederland,, vooral
als voorbereiding op het wereld-
kampioenschap achtervolging
waaraan hij eind augustus op de
baan in Lyon deelneemt. De titel-
strijd op de weg in Chambéry heeft
hij bij voorbaat al van het program-
ma geschrapt. „Geen parcours voor
mij. Dan is het ook logisch om mij
op iets anders te prepareren", luidt
de verklaring.

Tussentijds
„Ik heb", aldus Vanderaerden, „bij
Panasonic een dienstverbandtot 31
december in dit jaaren ik zie niet in
waarom er tussentijds een verande-
ring in deze overeenkomst moet
plaatsvinden. Uitgerekend de man,
die altijd roept dat een contract een
contract is vertelt nu aan iedereen
dat er een tussentijdse opzegging
moet plaatsvinden. Ik begrijp heus
wel, dat hij enorm teleurgesteld is

„Als ik lees, dat Post mij lachend in
het hotel zag rondlopen nadat ik in

Sinds die tijd heeft de renner in
kwestie minder goeie periode ge-
kend, maar ook veel topprestaties
geleverd. Hij schitterde in klassie-
kers en etappekoersen. Gele en
groene trui van de Tour, winst in
Ronde van Vlaanderen, Gent-We-
velgem, Parij s-Roubaix, nationaal
kampioenschap, Ronde van Neder-
land, Driedaagse De Panne, noem
maar op. Een vedette van het cyclis-
me, wiens marktwaarde niet alleen
door zijn riante woning in Linkhout
tot uiting komt.

„Ik heb", zegt Vanderaerden, „tel-
kens een tweejarige verbintenis ge-
had. Ze moeten nu niet met de op-
merking komen, dat ik geen be-
roepsernst heb. Er is geen rechter,
die Post in het gelijk stelt. De rech-
ter zal beslist vragen waarom ik dan
al een half dozijn jaren het shirt van
Panasonic draag? Weet je waarom
Post mij opeens als de grote boos-
doener afschildert. Hij weet, dat hij
volgend jaar met Van Poppel en
Breukink verder moet. Die jongens
neemt hij in bescherming, ofschoon
zij het zijn die de verwachtingen in
de huidige Tour niet konden waar-
maken. Breukink zou meedoen in
de strijd om een ereplaats en Van
Poppel ging, zo werd verwacht, een
paar maasasprints winnen. Nou,
toevallig ging het een niet door en
het andere evenmin. Dan is het
makkelijk om Vanderaerden de
schuld te geven. Hij zoekt het maar
uit, zonder mij."

UÜRDWc.
etappe; wel een reeks valpartijen waarvan Jos

MONTPELLIER - Niet de monsterontsnap-
ping van hettrio Dominique Arnaud, Giancarlo
Perini en ritwinnaar Valerio Tebaldi kenschet-
ste gisteren het verloop van de twaalfde Tour-

Aert en Konnie van Holen de grootste
slachtoffers waren. De Nederlandse debutant

lfs elgische knecht van Greg LeMond waren daardoor
WonSen de strijd te staken. Van Aert werd met een

-rs fe knieblessure overgebracht naar het ziekenhuis in Be-
iejj'i er.wijl Van Holen gisteravond met een gebroken sleutel-auiswaarts kon keren.
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Tour-arts:'Gevolg van vermoeidheid, hitte en smalle wegen'

Zeker vijftig renners
smakken tegen asfalt

" Peter Post en Eric Vanderaerden toen nog alles koek en ei
was. Sinds de Belg te kennen heeft gegeven naar de ploeg van
JanRaas te verkassen, kunnen detwee elkaar welvreten.

Foto: DRIES LINSSEN

SITTARD - Fortuna Sittard heeft
de selectie voor komend seizoen
compleet. Gisteren bereikte de club
overeenstemming met Marcel Lies-
dek, die ook de komende twee jaar
verbonden blijft aan de Baandert-
club. De 29-jarige verdediger was de
laatste speler met wie Fortuna nog
geen nieuwe overeenkomst had ge-
sloten.
WV hoopt de selectie voor het
nieuwe seizoen nog uit te breiden
met Toine van Mierlo. De ex-inter-
national, afgelopen seizoen uitko-
mend voor Harelbeke, voelt na zes
jaar Belgisch voetbal veel voor een
terugkeer naar Nederland. Van
Mierlo, aanvallend middenvelder,
traint momenteel mee met de spe-
lersgroep van WV. Manager Wiel
Teeuwen: „Hij is nog altijd even
snel. Wij zouden hem goed kunnen
gebruiken."

Zeven jaar cel
voor Milan-fan
MILAAN - Een 18-jarige aanhan-
ger van AC Milan is gisteren
schuldig bevonden aan doodslag
en veroordeeld tot zeven jaar ge-
vangenisstraf. Zijn twee even-
eens aangeklaagde vrienden
werden vrijgesproken. De recht-
bank in Milaan veroordeelde
Luca Bonaldi bovendien tot het
betalen van 50 miljoen lires
(80.000 gulden) aan de familie
van de overleden Antonio De
Falchi. Het 18-jarige slachtoffer,
supporter van AS Roma, over-
leed op 4 junitijdens ongeregeld-
heden na de competitiewedstrijd
tussen AC Milan en AS Röma.
Een autopsie wees uit, dat de Ro-
mein was overleden aan een
hartaanval, na aangevallen te zijn
door een groep supporters van
AC Milan. Bonaldi heeft beroep
aangetekend.

van LD-fotograaf Cor Vos ooggetui-
ge was. „Het duurde zeker tien mi-
nuten vooraleer allerenners en fiet-
sen uit elkaar waren gehaald. Een
coureur van Reynolds lag onderop.
Het mooiste was dat die renner he-
lemaal niets mankeerde".

en etmaal nadat Rudy
*i l_]ans dooreen val in de straten

ohBtla^ zyn ritzege in rook had

'tloverBaan ging op weg naar het
H<>tloten Montpellier eenderde
? Srr, !°UrPeloton onderuit. In to-
' fit y ten zeker vijftigrenners in
r"P »an '^ou"louse naar de eind-

de boorden van de Mid-
e Zee, tegen het wegdek.

Hi?nCle finish aan de Boulevard
l e!n in Montpellier leek het
aaf\v s'agveld. Bloed, snij- en
|hro.,oriden, gescheurde truitjes
\.rrJes en vernielde racefietsen
?"^ew net gearriveerc,e pelo-

nderenners reden recht-
Ade rde ambulances om zich
% r°ndeartsen te laten verzor-

Andere slachtoffers van valpartijen
waren onder andere Van Orsouw,
Da Silva, Volpi, Schepers, Wam-
pers, Rossignoli, Colotti, Sanders,
Caritoux,Millar, Boyer, Draayer, De
Wilde, Roux, Bugno, Bezault,
Rooks en Muller. Van genoemde
coureurs waren Denis Roux (waar-
schijnlijk gebroken elleboog) en
Eric Boyer (gekneusde pols) er het
ergst aan toe. Beide coureurs, die
met grote achterstand de etappe uit-
reden, werden gisteravond in het
ziekenhuis van Montpellier onder-
zocht en behandeld.

door

bennie ceulen

Tranen
CK S. „ was een van de
A 9rJ'avende coureurs. Zijn ge-
_*■ _.st fn en benen waren bedekt
'hij '^d bloed. Op het moment,
uNeh de flets staPte barstte hij
*Na Ult- "Moet ik nu altiJd d°or
Jde^g.getroffen worden?", wa-

e J^ge woorden die de onge-ö:rabander kwijt wilde.

Ziekenhuis
„Een rampzalige dag", noemde
Tourdokter Gerard Porte het ver-
loop van de twaalfde rit. „Ik en mijn
collega's kwamen handen te kort.
We snelden van de ene naar de an-
dere valpartij. Dat hadden we nog
nooit meegemaakt. Jos van Aert
was een van de eerste slachtoffers.
Hij smakte in het beginvan de koers
tegen het wegdek. Zijn knie zag er
heel slecht uit. Daarom heb ik Van
Aert naar het ziekenhuis in Beziers
laten transporteren".

Volgens dokter Porte had het hoge
aantal buitelingen drie oorzaken:
„Met de Pyreneeën achter de rug
begint bij de meesterenners de ver-
moeidheid in de benen te kruipen.

Van onze sportredactie

Tebaldi: 'Ik voelde dat
het mijn dag zou worden'

In detweede plaats was het voor het
eerst in deze Tour snikheet. Dat
maakt derenners ook al loom, waar-
door hun reactievermogen afneemt
en het risico voor valpartijen ver-
grootwordt. En de derdeaanwijsba-
re oorzaak waren de te smalle en
niet al te beste wegen", verklaarde
dokter Porte.

Internationale
versterking

voor Megacles
WEERT - Tafeltennisvereniging
Megacles heeft voor het eerste he-
renteam de 22-jarigeBrit Steve Dor-
king aangetrokken. Hij is de vierde
man in Engeland en maakt deel uit
van de nationale selectie. Dorking
zal niet in ons land komen wonen,
maarvoor iedere wedstrijd overvlie-
gen. Het damesteam wordt in de
eredivisie mogelijkversterkt met de
Chinese Chem Hong (22). Zij moet
de opvolgsterworden van de Joego-
slavische Jasna Bernardic.

Na 20 kilometer zette hij de daad
bij het woord. Alleen de Frans-
man Dominique Arnaud rea-
geerde in eerste instantie. Later
gevolgd door Tebaldi's landge-
noot Perini. „Toen ik hoorde dat
hij in aantocht was, heb we even
ingehouden gereden. Vervol-
gens hebben dertig kilometer
lang zo hard mogelijk gekoerst.
Dat is de enige manier om weg te
blijven. Het peloton vindt het
dan meestal wel goed als het ver-
schil snel is opgelopen".

Een juiste inschatting van de
groep Tebaldi, die na 159 kilome-
ter een maximale voorsprong
van bijna een half uur hadden.

Ofwel een voorsprong van 20 ki-
lometer. Tebaldi had na 219 kilo-
meter niets meer van Arnaud te
vrezen. De Fransman uit de
ploeg van Delgado ging in een
bocht onderuit en enig medelij-
den (wachten) was er van de
Azurri niet. Zoals Tebaldi in de
laatste meters ook geen enkel
pardon kende met de arme kale
Perini, die nog altijd wacht op
zijn eerste profzege.

Alsof het niet genoeg was smakte
koploper Dominique Arnaud met
nog een twintigtal kilometer voor
de wielen tegen het wegdek. De
meesterknecht van Pedro Delgado
ging in een bocht onderuit en kon
meteen een kruisje maken over een
mogelijke ritzege.

toriC^t K-
!h!**ild gisteravond aan tafel
jSg cle Theunisse wel enige toe-. hij bp^Ven op de valpartij waar-mee,, trokken was. „Een renner
jh atl . broodje aan het eten met
Jhet u aan het stuur. Plots raakte
h e* voorwiel het achterwiel
if^C» endere coureur, sloeg over
'li^r? ti* ne^e sPe^ donderdeer-
[A tjj " Het is dit jaarverschrik-
-11% e. me. Het zit niet mee. De
kSw" Weer geraakt. Morgen
(~>e el weer stijfzijn. Dan kun-
i>ri- s'Pfa!rScnac*e Pas ecnt beoorde-
fii Ooi/ de aar»geslagen Theunis-

h nen beetie lastvan duize-

V^ti Peeters was de Fran-
-Is* pi?en Eric Caritoux in het
i^de ermont I'Herault (km
i^ittigi^roorzaker van de massa-
Vfs k artij. waarbij ruim dertig
k &ot etrokken waren. „Het was
V ty Puinhoop", vertelde Eijs-

Uly Waudlé, die als motard

TOURDïFRfInc.

MONTPELLIER - Italiaanse renners zijn bang om
moe te worden, kraakte Rino Negri, gezaghebbend
wielerjournalist van de Gazetta dello Sport, on-
langs in deze Tour de France zijn hardfietsende
landgenoten. De meesten van hen preferen een rus-
tige julimaandin het zonnetje, terwijl juist dan het
oog alom is gericht op La Grande Boucle. Valerio
Tebaldi toonde zich gisteren onderweg van Tou-

louse naar Montpellier, dwars door de snikhete Midi, de uitzondering
die de regel bevestigt.

en zo lang mogelijk wacht met
tempo maken. Tebaldi wil er
nogal eens 'invliegen', zoals dat
in het jargon heet. Hij zweert ook
bij de Ronde van Frankrijk. „Ik
hoef de Giro niet te rijden, als ik
maar naar de Tour mag", stelde
Tebaldi zijn ploegleider Stanga
bij de start van dit seizoen voor.
Tebaldi: „Daar kun je internatio-
naal naam maken, de Giro stelt
daarbij vergeleken niets voor".

Behalve de blessures maakten de
ploegleiders gisteravond ook de ba-
lans op over de geleden materiaal-
schade. In totaal werd in de twaalf-
de Touretappe naar schatting voor
honderdduizend gulden aan de ra-
cefietsen vernield. „Eigenlijk mo-
gen we blij zijn, dat er geen ernstige
slachtoffers zijn gevallen. Het is nu
beperkt gebleven bij enkele breu-
ken. Het had veel erger kunnen
zijn", concludeerde dokter Porte
gisteravond.

In Toulouse stond het voor hem
vast: hij zou weer eens in het of-
fensief gaan. „Ik voelde dat het
mijn dag zou worden. Op weg
naar Blagnac heb ik voor Fidan-
za, onze sprinter, gewerkt maar
ik vond dat ik nu mijn eigen kans
moest gaan".

Niet alleen gisteren trouwens, al
eerder deze ronde viel de lange
Italiaan enkele keren op door
aanvalslust. In Montpellier werd
hij beloond voor zijn inspannin-
gen. Het was detweede ritzege in
deTour van de man (24), diezeer
aanhankelijk is aan het katholie-

ke geloof. Zo bezocht hij vorig
jaar, na zijn -ook na een lange
ontsnapping tot stand gekomen-
triomf in Reims, de kathedraal
om er wat kaarsjes te ontsteken.
Tebaldi is geen typische Italiaan-
se wielrenner. Eentje die graag
'piano, piano' (rustig aan) roept

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

'Omdat ik bij Raas getekend heb ben ik bij Post de zondebok'

" Gert-Jan
Theunisse was
ook bij een van
de valpartijen
betrokken. Met
bebloed gezicht
vervolgt hij
zijn weg.

Foto: COR VOS

de etappe naar Superbagnères te
laat was binnengekomen, vraag ik
mij af welke hetze hier achter
steekt. Moet ik soms ten overstaan
van andere hotelgasten mijn emo-
ties de vrije loop laten? Neem van
mij aan, dat ik in mijn kamer heb
zitten huilen toen het allemaal tot
mij doorgedrongen was, dat ik uit
de Tour moest vertrekken. Ik had
het graag ook anders gewild, maar
toevallig is een profwielrenner geen
machine. Als het lichaam niet wil ga
jeecht niet harder rijden."

Eric Vanderaerden maakt zich juist
vanwege dit laatste niet druk over
eventueel juridische stappen, die
Post tegen hem zou ondernemen.
„In mijn contract staat niet hoe hard
ik van start naar finish moet", aldus
eerstgenoemde. „Stel je voor? Je
doet je best en je wint desondanks
niet en je ploegleider zou je dan zo-
maar aan de kant kunnen zetten.
Trouwens, Post maakt zichzelf bela-
chelijkals hij opeens uitroept, dat ik
niet serieus met mijn vak bezig ben.
Waarom heeft hij mij dan alvoor het

Vanderaerden slaat terug
door wiel verheesen zesde achtereenvolgende jaar in zijn

ploeg?"

Het grillig talent uit Lummen ver-
dedigde nog onder de hoede van
Fred de Bruyne de kleuren van Jac-
ky Aernoudt toen Post hem al strik-
te voor Panasonic. Dat was in 1984,
het eerste jaarwaarin deze firma de
opwachting maakte in de profwie-
lersport.Limburgs Dagblad Sport LUMMEN -„Ik zou per 1 augustus ontslag moeten nemen om-

datPeter Post dat wil? Kom nou. Ik ben al eenjaar ofzeven be-
roepsrenner en ik laat mij echt niet van de wijs brengen door
een ofandere ploegleider, die zijn frustraties de vrije loop laat".
Aan het woord is Eric Vanderaerden, de 27-jarige Belgisch-
Limburgse beroepsrenner uit de Panasonicploeg voor wie chef
d'equipe Peter Post sinds de afgang van zijn ploeg in de Tour
de France geen goed woord meer over heeft.



RIO DE JANEIRO- Romario heeft eens te meer zijn waarde
voor het Braziliaanse voetbal bewezen. De PSV'er maakte in
Rio het tweede doelpunt in het duel met Argentinië voor het
toernooi om de Zuidamerikaanse voetbalbeker. Brazilië won
met 2-0. In de eerste wedstrijd voor de finalegroep zegevierde
Uruguay met 3-0 over Paraguay.
Romario had een aandeel in beide
treffers. In de tweede minuutvan de
tweede helft legde de spits een pass
van Silas terug op Bebeta, waarna
de Flamengo-aanvaller inschoot.
Zeven minuten later slaagde José
Luis Brown er op de rand van het
strafschopgebied niet in een Brazi-
liaanse aanval onschadelijk te ma-
ken. Romario kwam vrij voor Pum-
pido en scoorde.
Als gevolg van de resultaten op de
eerste dag in de finalepoule is het
treffen van zondag tussen Brazilië
en bekerhouder Uruguary mogelijk
beslissend. Eerst ontmoet Uruguay
nog Argentinië en moet Brazilië
aantreden tegen Paraguay.
Naarmate het toernooi vordert, gaat
Brazilië steeds beter spelen. Voor
aanvangvan het duelin het Maraca-
nastadion (110.000 toeschouwers)
was het Braziliaanse elftal uitgeflo-
ten.

Techniek en snelheid vormden het
antwoord op de stugge en vaak hard
ingrijpende verdediging van de we-
reldkampioen. Maradona stelde bij-
zonder teleur. De superstar van het
Argentijnse voetbal kwam in vier
wedstrijden in het imposante Mara-
cana nog nimmer tot winst. Bonds-
coach Carlos Bilardo liet na afloop
weten dat zijn ploeg verre van fit
was.

Ruben Sosa, die in het dagelijks le-
ven voor Lazio uitkomt, inspireerde
Uruguay tot een sterk optreden te-
gen Paraguay. Sosa stondaan de ba-
sis van de openingstreffer van Enzo
Francescoli. De Zuidamerikaanse
kampioen werd daarbij wel gehol-
pen door de mistastende doelman
Roberto Fernandez. Acht minuten
voor tijd scoorde Antonio Alzamen-
diuit een pass van Sosa. Ruben Paz
zorgde vlak voor het slotsignaal
voor 3-0.

Koeperman heeft vast ingeschat
deze actie hem remise garandeer1'ders had hij wel gewoon 33. 42-3' j
daan. Zijn taxatie blijkt echter
keerd. j

33... 19x37 34.30x10 15x4 35.*?
21x32 36.42x31 12-17 37.38x27 ''38.48-42 21x32 39.42-38 8-12 40.3JJ'12-17 41.31-26 18-22! 42.27x18 13**
Met een schijf minder zet Ganjïj
een winnende vleugelaanval in! *38 22-28 44.40-34 16-21 45.34-29 £46.29-23 28x30 47.25x34 17-22 48-J3-8 49.45-40 8-12 50.40-35 22-28 51-?
28x39 52.34x43 27-32 53.36-21 J
54.21-16 12-17 55.43-38 37-41 56*,
41-47 57.32-27 en zonder zwarts WJzet af te wachten, vrijwel alles
gafwit het op.
Ten slotte de openingsslagzet va*
rige week. Na 1.31-27 19-23 2.33-'
21 3.28x19 14x23 4.39-33 10-14 &
14-19 6.44-39 21-26 7.34-30 5-10? O'
neert wit naar dam via 8.30-24! 0
ofwel 8... 19x30 9.28x19 13x24 I<>J
26x28 11.39-33 28x39 12.43x5! OW
20x29 9.27-22 18x27 10.32x21 *(Op (26x17) of (16x27) volgt 3»
11.38x27! 26x17 12.27-22 17x28»;
33 en na zwarts slagkeus 28"*
29x38 steeds 14.43x5! Deze corn
tic is genoemd naar F. Raman.'
pioen van Nederland in 1933. D*
binatie illustreert goed hoe snel J*
partij al fraaie mogelijkheden ftt"
opduiken.

Kopereman-Gantwarg ~j
1.32-28 16-21 2.33-29 20-25 3.39-33*,
4.44-39 17-22 5.28x17 11x22 W/J22x31 7.36x27 19-23 8.37-32 15-20J3
44 14-19 10.33-28 20-24 11.29x20»S
12.39-33 14-20 13.44-39 10-15 ÜQ
4-10 15.39-33 20-24 16.29x20 f17.41-37 10-15 18.43-39 5-10 19.49f14 20.34-306-11 21.46-411-6 22.30»
16 23.41-36 7-11 24.37-31
25.42x31 11-17 26.27-22 18x27 27.3 J6x17 28.36-31 12-18 29.31-27 8-12 3*
34 17-21 31.47-42 2-8 32.34-30 "1
33.28-23?

Het eerste Brunssumtoernooi in 1978
had slechts twaalf deelnemers, negen
Limburgse en drie van buiten de pro-
vincie. Toine Brouwers uit Roosen-
daal won toen voor Jos Stokkel, de
huidige kampioen van Nederland,
toen 18jaar oud.

Het opvallendst dit jaaris wel deRus-
sische afvaardiging. Daarin o.a. nog
relatief wat minder grote namen als
Ribakov, Boezjinski, Aksanov, Katz
en presman, de oud-wereldkampioene
Levina en de huidige eerste dame van
de wereld Goloebjeva-Sadovskaja
(ook vorig jaar, toen nog ongehuwd, in
Brunssum) maar ook absolute top-
grootmeesters als Mitsjanski en het
vroeger wonderkind Virni. En kortge-
leden ontving de organisatie het ver-
zoek nog twee spelers toe te laten. Bal-
jakin, momenteel kampioen van de
Sovjet-Unie en de meervoudige we-
reldkampioen Gantwarg! Een stelletje
ontzagwekkende namen dat 'Bruns-
sum '89' flink wat publiciteit zal ople-
veren.
Na zijn met Jannes van de Wal gedeel-
de eindzege in het grootmeestertoer-
nooi van Hierden twee weken geleden
geldt Anatoli Gantwarg als de grootste
favoriet in Brunssum. De aanstaande
tegenstander van Ton Sijbrands in de
kandidatenmatch voor de wereldtitel
boekte in het Hierdense toernooi een
belangrijke overwinning op een ande-
re oud-wereldkampioen, Iser Koeper-
man. Hier de volledige notatie van die
partij.

Het twaalfde Brunssumtoernooi dat
over twee weken van start gaat telt het
als maximaal gesteld aantal van hon-
derd deelnemers, er is een lijst van re-
serve spelers, er komen dammers uit
Polen, Tsjechoslowakije, Frankrijk,
België, Nederland natuurlijk en Rus-
land stuurt een équipe van niet min-
der dan twintig spelers. Wat destijds
als een genoeglijk en bescheiden va-
kantietoernooitje begon onderging in
enkele jaren een metamorfose tot in-
ternationaal evenement van allure.

Arnold
Vanderlijde
gehuldigd

f limburgs dagblad J

Brazilië klopt wereldkampioen Argentinië

Romario in hoofdrol

etappe-uitslag Wanbetalingen in
Portugese voetbal

van start tot finish

TOURTELLER " Arnold Vanderlijde
werd gistermiddag door
burgemeester en
wethouders van Sittard
gehuldigd vanwege zijn
begin juni in Athene
behaalde Europese
bokstitel. Op het
gemeentehuis in Sittard
kreeg Vanderlijde uit
handen van burgemeester
Tonnaer tevens een
enveloppe met inhoud. De
huldiging moest
noodgedwongen enige tijd
worden verschoven, omdat
de 'gouddelver' met
vakantie was.

Foto: PETER ROOZEN

rust te geven. Assistent-trainer
Gerard van derLem neemt voor-
lopig de taken over.

voetbal

" KERKRADE - Miranda fun-
geert vanavond als 'opwarmer'
voor Roda JC, dat maandag ver-
trekt naar een trainingskamp in
Winterswijk. Het is de enige
oefenpartij die Roda JC in eigen
regio afwerkt. De wedstrijd
wordt gespeeld op het sportcom-
plex aan de Groene Long in
Kerkrade. De aftrap is om 19.00
uur. Bij Miranda speelt ex-Roda
JC'er Huub Smeets.

Van onze sportredactie
LISSABON - De Portugese
voetbalwereld verkeert sinds vo-
rige week in rep en roer. Aanlei-
ding hiertoe is een onlangs in de
openbaarheid gebracht rapport,
waarin melding wordt gemaakt
van wanbetalingen in het betaal-
de voetbal. Niet minder dan drie-
honderd profvoetballers hebben
begin deze week geweigerd te
verschijnen op de eerste training
van het nieuwe seizoen, omdat
zij nog achterstallige salarissen
en premies tegoed hebben.

uitvallers

In Toulouse starten 165 renners voor de
twaalfde etappe van de Ronde van
Frankrijk over 242kilometer naar Mont-
pellier. Weer: heet. Parkoers: vlak en
kronkelig. Begin is nerveus. Korte solo
Worre. Breuk in peloton. Ploeg gele-
truidrager Fignon lijmt bij 12e km. Ar-
naud neemt bij 20e km initiatief voor
marathonvlucht. Perini achtervolgt. Te-
baldi gaat mee. Bij km 54 wacht Tebaldi
op Perini, bij 64e km volgt aansluiting
bij Arnaud. Maximale voorsprong bij
km 139: 29.50. Grote valpartij in peloton
bij km 185 met o.a. Theunisse en Millar.
Bij km 200 opnieuw val, nu met o.a.
Roux, Van Orsouw, Draaijer. In kop-
groep valt Arnaud. Perini en Tebaldi
gaan door. Tebaldi verslaat Perini in
sprint en wint 12e etappe. Peloton 21
min. 40 sec. achter. Fignon behoudt gele
trui.

vandaag

Twaalfde etappe van Toulouse naar
Montpellier, 233,5 kilometer: 1.Tebaldi
242km in 5.40.54; 2. Perini; 3. Arnaud op
2.09; 4. Wegmulier 21.14; 5. Goessens; 6.
Maassen; 7. Schurer; 8. Louviot; 9. Van
Slycke;lo. Lemarchand; 11. Martens; 12.
Sorensen; 13. De Wilde; 14. Yates; 15.
Kelly; 16. Fidanza; 17. Badolato; 18.
Beuker; 19. Vandenbrande;20. Lippens;
21. Museeuw; 22. Biondi; 23. Wilfried
Peeters; 24. Pineau;2s. Fignon; 26. De
SUva; 27. Mottet; 28. Sergeant; 29. Kap-
pes; 30. Hermans; 36. Hampsten; 44. Ste-
venhaagen; 46. LeMond; 50. Theunisse;
60. Siemons; 61. Delgado; 71. Tolhoek;
84. Lubberding; 85. Hanegraaf; 88. Mil-
lar; 94. Manders; 95. Poels; 121. Lam-
merts; 122.Rooks; 124.Ducrot; 125.Nij-
dam; 127. Alcala; 128. Kleinsman; 142.
Sotleveld; 143. Breukink; 145. De Rooy;
146. Van VT/et; 152. Draaijer 26.53; 154.
Van Orsouw 26.55; 157. Jakobs; 161. en
laatsteRoux 41.58.

Lalgemeen klassement

Van Aert (Hitachi), Van Holen (ADR)
Kimmage (Fagor), en Lilholt (Histor).

Limburgse
tennissers

stellen teleur
19. f6!?. Zoals de witspeler aa"|
had hij hier meteen kunnen **"*!
met 19. L.T7+, K:f7 20. Dhs+'„
(20...Kg8 21g6) 21. L:b6, D:b6 22 K
met dameswinst. 19...g6?. Volge3
witspeler was 19...g:f6 de besteJ
Wit zal dan waarschijnlijk voort^j
met 20 L:b6, D:b6 21. Pds g*"*,]
door P:f6+ met aanval. 20. L:fl+;j|
steeds correct. 20. ..K:f7 21-J\Ke6?! (Relatief beter was 21..^,
D:g6 +, Kd7 23. Df7 + ,Kc6 en wi»
verschillende goede voortzet4*-*?
Het eenvoudigste lijkt me 24. ft
L:b6, KgB 23. Dh3+, Kf7 24. Vf]
rest is eenvoudig. 24...D:b2 35u
Da326. Dd7+, KgB 27. De6+, *%
Ke2. Een leuke slotzet. Thl en "Jj
niet meer te vermijden. Onda^j
gemiste kans op de 19e zet, een"
partij van de witspeler.

Dat het hier niet alleen de kleine-
re verenigingen betreft, blijkt
wel uit het feit dat in een publica-
tie in het toonangevende week-
blad Expresso een club als Spor-
ting Lissabon genoemd wordt
als een van de grootste wanbeta-
lers. Zoals de zaken er momen-
teel voor staan zal de deelnemer
aan het Amsterdam-714 toernooi
begin augustus onder anderen
zonder de internationals Silas,
Douglas, Rodriguez, Morato,
Forbs en Placido naar Nederland
afreizen.

WEERT - De Limburgse tennissers
zullen het moeilijk krijgen om de
eindoverwinning in het herenenkel-
spel BI van het Ray Prickers-toer-
nooi in eigen provincie te houden.

" KOPENHAGEN - PSV-verde-
diger Ivan Nielsen heeft toch
voor een jaar bijgetekend. De
Deense voorstopper, die lang
was uitgeschakeld dooreen bles-
sure, had het door de Eindhoven-
se club aangeboden contract
voor een half jaar geweigerd.
Gisteren werd evenwel overeen-
stemming bereikt voor een her-
nieuwde verbintenis voor het ge-
hele seizoen.

De derde geplaatste Jeroen uit
Nieuwenhagen moest zijn meerdere
erkennen in Michel Lentjens uit
Nijmegen die hem met 6-1; 6-4 ver-
sloeg. Ook Rolf den Boer en Ruud
van Tol werden uitgeschakeld.

Een oplossing van het conflict
lijkt voorlopig niet voor handen.
Deze patstelling wordt hoofdza-
kelijk veroorzaakt door een
merkwaardige regeling, die het
de spelers onmogelijk maakt via
de burgerrechter te procederen
tegen hun lakse werkgevers. " HOORN - In het Boekweit- en

Olie-toernooi in Hoorn is Pieter
Klinkers uit Nieuwstadt in de eerste
ronde van het hoofdtoernooi uitge-
schakeld.

Gezien de ruimte die mij nog 't
de opgave van twee weken gele*volgende keer behandeld worde'

Als er een enquête onder clubscha-
kers zou worden gehoudenmet onder
andere als vraag welke kleur ze prefe-
reren, wit of zwart, danzou (ongetwij-
feld) in 9 van de 10 gevallen de witte
stukken devoorkeur genieten. Ook de
vele meters openingsboeken hebben
daarin geen verandering kunnen
brengen, hoogstens een verschuiving.
Zijn er aan de ene kant in veel openin-
gen methodes gevonden voor zwart
om snel afdoende tegenspel te ontwik-
kelen, zo zijn er aan de andere kant
ook voor wit manieren gevonden om
het initiatief dat hij vanaf de beginzet
heeft vast te houden. In onderstaande
partij komt een zeer actuele opening
op het bord. Met agressiefspel weet de
witspeler het initiatief vast te houden.
Wit: M. Marell. Zwart: P. Kleih.
1. e4, c52. Pf3, e63. d4, c:d4. 4. P:d4,
Pf6 5. Pc3, d6. De Scheveningenva-
riant van het Siciliaans. 6g4! Het uit-
roepteken isvoor de intentie. Met 6g4
wordt de Keres-aanval ingeleid. Met
zijn eerste vijf zetten heeft zwart zich
slechts gezond opgesteld Wat het wit
reeds mogelijk maakt met g4, vroeger
of later gevolgd door g5, de nodige
ruimte te winnen op de koningsvleu-
gel. 6...Le7 7. h4, h68. Df3. De witte
dame dekt de toren op hl, zodat g 5weer mogelijk wordt. 8...e5?!. Volgens
de witspeler moet zwart hier 8...h5
proberen. 9. Pfs, L:fs 10. e:fs. Veiliger
was 10. g:fs. Maar met zijn 6e zet heeft
de witspeler al aangegeven niet zozeer
op veiligheid bedacht te zijn. 10...Pc6
met het idee Pd4. Te proberen was
10...d5, bijv: 11. g5, e412. Dg2etc. 11.
Lbs, TcB 12. gst, h:gs 13. h:gs, T:hl+
14. D:hl, Pd 7 15. DhB+, LfB. Zwart
staat reeds moeilijk. De rochade kort
of lang is verhinderd en de witte stuk-
ken staan veel actiever. 16. Le3, a617.
La4, Pb618. Lb3, Pas.

" ZEIST - Stefan Ehritt uit Roer-
mond en Rob van Oppen uit Heer-
len hebben zich in het Shot-toer-
nooi in Zeist voor de tweede ronde
geplaatst.

" GOTEBORG - Drie spelers
van de Oostduitse club Wismut
Ave hebben woensdag een wed-
strijd in Zweden voor de Interto-
to-competitie tegen Oergryte Gö-
teborg aangegrepen om naar het
Westen te vluchten. Kort voor
het begin van het duel verlieten
André Kohier, Jens König en
Thomas Weiss het spelershotel
en reisden nog in dezelfde nacht
per trein naar de Bondsrepu-
bliek, waar ze om negen uur 's
ochtends in Kiel aankwamen.

" HAARLEM - Hans Eijken-
broek is opnieuw voor onbepaal-
de tijd uit de roulatie. De nieuwe
trainer van FC Haarlem kreeg
eind vorige week weer last van
hyperventilatie, een kwaal die
hem bij zijn vorige club AZ ook
al hinderde. In overleg tussen
club en coach werd besloten de
49-jarige Eijkenbroek voorlopig

radio en tv

Vooraleer de renners weer richting
hooggebergte trekken, staat er vandaag
nog een vlakke etappe over 177kilome-
ter van Montpellier naar Marseille op
het programma. Veraderlijk is de veer-
tien kilometer voor de finish in het par-
cours opgenomen St. Antoine, een col-
letje van de derde categorie.

Id-tipsBerger volgt
Prost op

sport kort

Radio: Radio 1, 14.06-17.00: Radio Tour
de France.

tour feminin

Televisie: Nederland 3, 15.00-16.45:
rechtstreeks verslag etappe Montpel-
lier-Marseille. 19.17-20.00: samenvat-
ting. BRT 2, 15.00-16.30: rechtstreeks
verslag. BRT 1, 22.30-22.50: samenvat-
ting.

1. Fignon Système U) 55.52.15; 2. Le-
Mond (ADR) 0.07; 3. Mottet (RMO) 0.57;
4. Delgado (Reynolds) 2.53; 5. Hampsten
(7-Eleven) 5.18; 6. Lejarreta (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. Pascal Simon (Système U) 7.07; 14.
Indurain (Reynolds) 7.48; 15. Caritoux
(RMO) 9.58; 16. Jerome Simon (Z-Peu-
gèot) 10.36; 17. Muller (PDM) 11.27; 18.
Pino (BH) 11.33; 19. Echave (BH) 11.34;
20. Criquielion (Hitachi) 11.41; 21. Mare
Madiot (Toshiba) 11.44; 22. Zimmer-
mann (Carrera) 12.35; 23. Fuerte (BH)
12.48; 24. Cubino (BH) 14.19; 25. Arnaud
(Reynolds) 15.08; 26. Cornillet (Z-Peu-
geot) 15.29; 27. Philippot (Toshiba)
15.47; 28. Camargo (Café de Colombia)
17.10; 29. Bauer (Helvetia) 17.12;30. Rüt-
timann(Helvetia) 17.27; 31. Hen-era (Ca-
fé de Colombia) 19.42; 43. Anderson
(TVM) 28.35; 52. Ducrot (Domex) 34.09;
59. Breukink (Panasonic) 36.22; 61. Ste-
venhaagen (Helvetia) 37.02; 89. Solle-
veld (SuperConfex) 47.03; 90. Tebaldi
(Chateau d'Ax) 47.55; 95. Tolhoek (Su-
perConfex) 48.44; 98. Van Hooydonek
(SuperConfex) 49.33; 107. Maassen (Su-
perConfex) 52.08; 119. Manders (Helve-
tia) 123. Hanegraaf(TVM) 57.22; 124.Nij-
dam (SuperConfex) 57.32; 128. Lam-
merts (ADR) 59.39; 136. Van Orsouw
(PDM) 1.03.35; 138. Kleinsman (TVM)
1.04.30; 139. Poels (SuperConfex)
1.04.32; 140. Jakobs (SuperConfex)
1.04.38; 144. Beuker (Paternia) 1.05.28;
146. Siemons (TVM) 1.06.23; 147. Van
Vliet (Panasonic) 1.06.53; 148. Wampers
(Panasonic) 1.07.46; 149. Lubberding
(Panasonic) 1.08.12; 150. Draaijer (PDM)
1.08.33; 153. De Rooy (Panasonic)
1.11.15; 155. Hermans (Paternia) 1.14.08;
160. Nijboer (Paternia) 1.17.37; 161 en
laatste: Vanotti (Chateau d'Ax) 1.18.29.

puntenklassement

bergklassement

1. Kelly 182; 2. De Wilde 142; 3. Fidanza
112; 4. Skibby 80; 4. Planckaert 79; 6.
Bauer 78;7. Rooks 76;8. Anderson 76; 9.
Da Silva 74; 10. Museeuw 74.

LONDEN - Gerhard Berger rijdt
het volgende Formule 1-seizoen
voor McLaren. Ron Dennis, direc-
teur van de Engelse renstal, heeft
dat in Londen bekend gemaakt. De
Oostenrijkse coureur, wiens vertrek
bij Ferrari woensdag vast kwam te
staan, wordt bij McLaren de opvol-
ger van Alain Prost, die het afgelo-
pen weekeinde tijdens de Grote
Prijs van Frankrijk zijn afscheid
van zijn huidigewerkgever aankon-
digde.Algemeen klassement: 1. Knol 4.03.12;

2. Longo 0.17; 3. Elias 0.34; 4. Paulitz
0.35; 5. Bankattis; 6. Zack; 7. Kelly-Way
0.36; 8. Thompson;9. Tobin 0.37; 10. Van
Moorsel; 11. Canins 0.39; 14. Loohuis
0.40; 19. Monique de Bruin 0.41; 46.
Westland 5.14; 63. Petra de Bruin 10.50.

Tweede etappe: 1. Knol 86 km in
2.07.27; 2.Longo; 3. Bandini 0.02; 4. Neil;
5. Pletsjakova; 6. KeUy-Way; 7. Elias; 8.
Simonnet; 9. Goeigoeileva; 10. Paulitz;
26. Monique de Bruin; 30. Loohuis; 31.
Van Moorsel; 42. Canins; 48. Westland
4.35; 63. Petra de Bruin 10.07.

wielercijfers
tussensprints

1. Theunisse 154; 2. Millar 136; 3. Delga
do 116; 4. Mottet 107; 5. Indurain 106; 6
Rooks 95; 7. Herrera 83;8. LeMond 73; 9
Caritoux 52; 10. Fuerte 41.

ploegenklassement

1.KeUy 51; 2. Tebaldi 50; 3. Arnaud 35; 4
Perini 30; 5. Gayant 21.

Algemeen klassement: 1. Haluczok
31.24.10; 2. Vivien 0.52; 3. Aldag 1.14; 4.
Stenersen; 5. Schleicher 1.38; 6. Ampler
2.35; 7. Raab 2.37; 8. Kreuziger 2.39; 9.
Moster 2.40; 10. Jaskula 3.01; 19. Bouw-
mans 4.22; 21. Den Bakker 4.24; 24. Van
de Vin 4.34; 26. Kokkelkoren 4.36; 52.
Jansen 18.26; 62. Theus 44.53.

RIJNLAND-PALTS
Negende etappe: 1. Lehnert 151 km in
3.49.09; 2. Van de Vin; 3. Vivien;4. Aou-
ne; 5. Theus; 6. Andersen; 7. Raab; 8.
Heppner; 9. Ludwig; 10. Moster; 17. Jan-
sen; 23. Boumans; 27. Den Bakker; 28.
Kokkelkoren.

MECHELEN
1. Onlinck 165kilometer in 3.53.; 2.Kees
Hopmans; 23. Jac. van derPoel.

combinatie

Algemeen ploegenklassement: 1. Rey-
nolds 167.39,33; 2. PDM 10.56; 3. BH
20.12; 4. Système U 20.26; 5. RMO 23.25;
18. SuperConfex 1.30.26; 19. TVM
1.44.53; 20. Panasonic 1.56.22.

Dagploegenklassement: 1. Chateau
d'Ax 17.46.12; 2. Carrera; 3. Reynolds
2.09; 4. Domex 21.19; 5. Z-Peugeot 21.35;
6. TVM 21.40; 9. SuperConfex; 12. PDM
21.45; 20. Panasonic.

1. Kelly 78; 2. Indurain 57; 3. Theunisse
52.

EIGENBILZEN
Nieuwelingen: 1. Paquino (Geleen) 58
km in 1.29;3. Meijer (Sittard); 5. Smeets
(Elsloo); 7. Lönis (Bunde); 8. Heemskerk
(Hoensbroek); 10. Niekamp (Heerlen);
11. Vaessen (Meers); 16. Meulenberg
(Amstenrade); 19. Kuypers (Geleen).

" DEN HAAG - JonkheerHerman van
Karnebeek is gisteren op 86-jarige leef-
tijd in Den Haag overleden. Hij werd in
1960 voorzitter van het Nederlands
Olympisch Comité en vervulde die
functie gedurendetien jaar.Het interna-
tionaal Olympisch Comité benoemde
hem daarna toteerste vice-voorzitter. In
die periode waren Avery Brundage en
Lord Killanin voorzitter van het lOC.

" HEERLEN- Uitslagen Heerlense zo-
merbridgecompetitie: hoofdklasse 1.
echtpaar Habets 68,75 %, 2. Kirkels-
Knoers 57,08%. Tweede klasse: 1. Rood-
been-Woudstra 66,37 %, 2. echtpaar Da-
bekousen 62,50 %■ Derde klasse en
thuisbridgers: 1. Paulssen-Schuijer
63,25 %, 2. Boer-Hofland 57,92 %, groep
D: 1. Brakx-Molendijk 60,08 %, 2. Pilz-
Treffers 59,67 %.

Bologna-prijs (7 paarden): 1. Day de
Bloomerd; 2. Doreol D; 3. Cindy M.
Imperial Skv-prijs (ren, 6 paarden): 1. Box
berger Imago; 2. Nickets; 3. Boxberger Fi
dele.
München-prijs (10 paarden): 1. Brindle Ha
nover; 2. Wise Impulse; 3. Dean Boszorg.
Helsinki-prijs (8 paarden): 1.CorRiebrand
2. Bram Buitenzorg; 3. Boyo France; 4. Cas
par Ruimzicht.
Criterium der Amatrices VII (8 paarden):
1. Abbado R; 2. Anna Dakota; 3. Amber En
zelens; 4. Zoomer.
Limburgs Wissel-prijs (ren, 9 paarden): 1
Blushing Event, 2. Vagely Raaphorst; 3
Ross Fandango.
Vineent-prijs (10 paarden): 1. Cita de
Bloomerd; 2. Alezan; 3. Cobus D; 4. Baba D.
Anghier-prijs (8 paarden): 1. Allez; 2. Catch
me Jacky; 3. Blue Hope.

Zoals de geïnteresseerden ongetwij-
feld gelezen hebben is de man met de
hamer nu ook in het Nederlandse da-
meskamp geweesten wel op 12 julijl.,
de dag dat zij, notabene 's ochtends
vroeg al, tegen West-Duitsland moes-
ten. De Westduitse dames wonnen dit
royaal met 21-9 en namen daarmee de
eerste plaats over van de Nederlandse
speelsters, die hier 12ronden hadden
geschitterd. Bij deze wedstrijd kwam
voor velen weer München 1974 in de
herinnering, waar de Nederlandse
voetballers voor goud waren getipt.

nen. Nederland leek herboren e.
met 21-9, en aangezien de D^IIA
mes kennelijk ook anticlimax* hI
nen, verloren zij onverwacht va d
met 10-20, zodat met nog 2 rorp
gaan Nederland weer aan de J
gaat met een bescheiden voori' jl
van 3,5 pnt. Vandaag zal de
wedstrijd tegen Denemark6 «\
match of the day voor de danjep<
pioenschappen wordne, want
marken staat 3e en kan, even^Aderland, eigenlijk geen punt Jl
De moeilijke spellen, die %f
tegen Duitsland liet zitten l 3**/
volgt. In alle gevallen is west g

West Oost
OV 0A8764
V- <?A9
0HV7432 OAB6
djbAV10932 djbHB6

U kunt hier uit 3 soorten gt°°j
kiezen, maar Nederland nam e
gen met 6R.
«AHV6S 0987
C?HB74 <?AV932
<O>H92 0A53
<*4 djbßlO

■\VNederland stopte in SH, terwtl 1

land 6H bood en maakte.
0HV1093 088642
<?3 C?A94
O- OAB
djbHVBIO9B6 *A43

Nederland bood volledig on.pffl
reerd IKI-lSch-4Sch(?), tervAy'
land dit aanpakte via iKI-lS^./waarna het voor Oost niet
was 6Sch te vinden. i(1 j
Het was voor ons beslist è .t?,
strijd voor "hand in handkaflfJ'
maar wie weet hoe het er vrijdB"
voor staat?

(ADVERTENTIE)

STAAT DER NEDERLANDEN

WSIM 79è LENING 1989m
(Oii^mffy) n■=___> IQQQ

bedrag open bedrag
koers de koers wordt na de inschrijving op 18 juli vastgesteld

volgens het tendersysteem
rente jaarlijks per 15 augustus

aflossing op 15augustus 1999wordt hetuitstaandebedrag van de lening a pari
aflosbaar gesteld

inschrijving 18 julia.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs
storting 15augustus 1989

leningvoorwaarden kosteloos verkrijgbaar bij banken en commissionairs
Met nog 3 ronden te gaan werd don
derdagochtend tegen Polen begon

Desondanks wonnen de Duitsers met
2-1 en had Nederland het nakijken.
En zelfs zilver, hoe eervol op zichzelf,
heeft een weeë smaak, als jeer goud
voor moet inleveren. En zo leek het
opnieuw te gaan in Turku 1989; Ne-
derland liet 2 dichte klein slems en
een groot slem zitten, iets dat we in de
voorgaanse 12ronden nietvoor moge-
lijk hadden gehouden. Op de een of
andere manier leek men gebiologeerd;
hier speelde geen bridge tegen bridge,
hier was mentaliteit tegen mentaliteit
aan de orde. En zoals Duitse voetbal-
lers het gras opeten als het moet, zo
eten de dames hier de kaarten op als
het moet. En het moest. En dus schre-
ven ze historie door op die dag tegen
Nederland (le) en Engeland (3e) in to-
taal 46 punten te halen. Toen de zon
hier 's avonds met moeite onder de
kim probeerde te komen stonden de
Nederlandse dames met 7,5 winstpunt
achter op de Westduitse dames. Grie-
kenland hadden we inmiddels
's avonds weer verslagen (19-11), maar
de Duitsers rekenden nog genadelozer
af met Engelarid (25-5), dat daarmee
zelfs de kansen op brons enorm zag
verlagen.

Vrijdag 14 juli 1989 " 22
sport

dammen

bridge
met wiel gielkens

schaken
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