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Penning
voor Bush

gisw N ~ President Bush heefteren een gouden herden-
rSspenning van de gemeente
her?en gekregen. De penning
PjtK6 de tochtvan de Pilgrim
ka n S van Leiden naar Ameri-

penrung» die voor
het Perso°nlijk is, maar voor
ty„ Schele Amerikaanse volk,
bürr door de Leidse
biiJrmeester Goekoop in een
yeenkomst in de Pieterskerk.

tye jj,stamtzelf af van tweevrou-
Sail Pügrims: de zusjes Abi-
Goe£n Saray Jenney, zo maakte
'oes verder bekend. In zijn
ttjg Praak meldde de burge-

ester van Leiden dat ook an-
vejt Presidenten, zoals Roose-lia' eJJ, de minder bekende Wil-
Var. afstammelingen zijn

l fle Pilgrim Fathers.

bevalling in
ziekenhuis

wordtduurder
jw an onze Haagse redactie
VaijjJ^AAG ~ Een poüklinische be-
itie(j; gJn. een ziekenhuis, zonder

mdicatie, zal voor een zie-
be v ndsPatiënt duurder worden.
«elf zal in de toekomst
4Ves posten van het ziekenhuis,
<Ue e P'eging daar en de specialist

ntuee^ DÜ de bevalling was
' moeten bekostigen. De

en 1 van verloskundige, huisarts
'eft Qaa/nzorg (na thuiskomst) zul-
len het ziekenfonds blijven

t)it b...
urt een nota die staatsse-aa^ ,ls Dees (Volksgezondheid)

6%i ri amer neeft gezonden. Vol-
V°°rstpi bewindsman kan met zijn
dejjk* een goed compromis wor-
We ereikt tussen twee ontwikke-
lde °"e ene kant het waar-
"iwj1 van de vrije keuze voor de
vallen °Ver de plaats waar zij wil be-
V°°rk en van de andere kant het

0111611 van onnodig medicali-
-6 van bevalüngen.

het weer

'ft ac^0»? pERIODES
"ft^t *chtend veel bewolking

cht ?Ps,ag wordt n»et ver-
tolken «n de middag naast

°^es K-'^ en o°k zonnige pc-v *j. ci °ij een temperatuur
**"» n,* 21 eraden. Er staat
»'ld h-

ge noordwestelijke
<W a»e later afneemt tot
(°or
teffenrtCtuele informatie be-,%t i, k net weer in Limburg

°0t d Uen 06-9H22346.Sj' "*?' van Nederland is
Nch*jFe"jk weerbeeld te ver-. 'fltlao? met een iets lagereV4MrtgtemPeratuur.
SN

oP
AAG:

Nw 0541 onder: 21.50
P: 2208 onder: 04.43

05-43 onder: 21.49°D: 22.30 onder: 06.08

President VS
verwelkomt

nauwere
samenwerking

Europese
lidstaten

Bush: 'EG geen bedreiging'

—sorry!!...

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG/LEIDEN - De
Amerikaanse president Geor-
ge Bush ziet de Europese een-
wording niet langer als een be-
dreiging, maar verwelkomt de
nauwere samenwerking tus-
sen de 12 EG-lidstaten op vei-
ligheids- en economisch ge-
bied. Bush hoopt dat ook de
Sovjetunie in de toekomst een
rol kan spelen in de Europese
economische samenwerking.
De financiële steun van het
Westen aan landen als Honga-
rije en Polen moet door de
Sovjets niet als een bedreiging
worden gezien.

In zijnrede in dePieterskerk in Lei-
den, het hoogtepunt van zijn bezoek
aan ons land, zei Bush verder dat
„een nieuwe wereld binnen ons be-
reik ligt". „In de hele wereld erken-
nen landen dat een natie in econo-
misch isolement niet kan bloeien.
Daarom kijken wij uit naar die ene
Europese markt en een hechtere
Europese gemeenschap". De be-
langrijkste industriële democra-
tieën in de wereld moeten onderling
geen handelsbarrières opwerpen,
aldus Bush.
Bush riep op tot een wereldwijde
aanpak van milieuproblemen als
klimaatsverandering, zure regen en
vervuiling van de zeeën. „Het is tijd
dat de landen hun krachten bunde-
len voor de gezamenlijke verdedi-
ging van óns milieu. De Verenigde
Staten zullen daaraan hun steentje
bijdragen", verklaarde de president.
Minister van buitenlandse zaken
Hans van den Broek zei gistermid-
dag te hopen dat de Amerikanen
deze belofte waarmaken door een
hoge delegatie af te vaardigen naar
de milieuconferentie die dit najaar
in Den Haag plaats vindt.

" De Amerikaanse president George Bush (r) en premier Lubbers in detuin van het Catshuis inDen Haag.

NAVO
Van den Broek verwelkomde de
rede van Bush als een krachtig sig-
naal van de betrokkenheid van de
Verenigde Staten bij de veiligheid
van Europa. Bush zei daarover in
Leiden: „Ik verzeker u, deAmerika-
nen weten dat het handhaven van
vrede in Europa vrede voor Ameri-
ka betekent". De kracht en eenheid
van de NAVO bieden mogelijkhe-
den om de spanningen tussen Oost
en West te verminderen, aldus
Bush.
Bush werd gisteren door koningin
Beatrix, prins . Claus en premier
Lubbers ontvangen op Schiphol
voor een 25 uur durend bezoek aan
ons land. Vandaag reist de Ameri-
kaanse president terug naar Was-
hington, nadat hij heeft ontbeten
met een aantal Nederlandse parle-
mentariërs

Jaruzelski nu
toch kandidaat
presidentschap

WARSCHAU - Generaal Wojciech
Jaruzelski is toch bereid zich kandi-
daat te stellen voor het president-
schap van Polen.

Jaruzelski trok eind junizijn kandi-
datuur in omdat hij, ondanks de
hervormingen die onder hem ge-
stalte hadden gekregen, toch werd
gezien als de man die in 1981 de
staat van beleg had afgekondigd.
Maar aangezien de communistische
partij hem eensgezind steunt en ge-
zien de houding van de legertop en
enkele internationale elementen,
heeft Jaruzelski zich bereid getoond
van deweigering terug te komen.

Nadat hij zich als kandidaat had te-
ruggetrokken, schoof Jaruzelski de
minister van binnenlandse zaken,
Czeslaw Kiszczak, naar voren. Soli-
dariteitsleider Lech Walesa, die Ja-
ruzelski onaanvaardbaar vond voor
het presidentschap, kon de kandi-
datuur van Kiszczak wel steunen.
Maar vrijdag verklaarde Solidariteit
zich bereid een eventuele kandida-
tuur van Jaruzelski toch te aanvaar-
den.

EG-ministerraad stelt behandeling media-richtlijn uit

Nieuwe drempel voor
commerciële zenders
Van onze correspondent

BRUSSEL - De Nederlandse rege-
ring heeft van de Europese Com-
missie een steuntje in derug gekre-
gen bij haarverzet tegen de plannen
van de commerciële zenders TV 10
en Veronique om dit najaar „via de
achterdeur" (Luxemburg en Italië)
naar Nederland te gaan uitzenden.
Maar dat wil nog niet zeggen dat TV
10 en Veronique nu in oktober niet
met uitzenden kunnen beginnen.
De regering wil echter met beide
zenders gaan onderhandelen over
de voorwaarden waaronder zij „op
een geordende manier" tot het Ne-
derlandse omroeplandschap kun-
nen worden toegelaten.
Dat zei staatssecretaris Van Voorst
tot Voorst (Buitenlandse Zaken)
gisterenin Brussel, waar de EG-mi-

nisterraad de omstreden EG-media-
richtlijn zou bespreken. Maar de mi-
nisters willen meer bedenktijd en
de behandeling van de richtlijn
werd uitgesteld tot eind september,
dus na de Tweede-Kamerverkiezin-
gen.

Omdat de aanpassing van de Neder-
landse Mediawet, die vervolgens
moet plaatsvinden, ook nog enige
tijd vergt, staat in principe niets het
begin van deuitzendingenvan Ver-
onique op 2 oktober vanuit Luxem-
burg in deweg. Maar deregering wil
het niet zo ver laten komen, aldus
Van Voorst tot Voorst.
Hij voelde zich gesterkt door de uit-
spraak van Europees CommissarisMartin Bangemann, die gisteren
stelde dat „lidstaten het recht moe-
ten hebben maatregelen te nemen
tegen omroepen dieenkel en alleen

om de nationale wetgeving te om-
zeilen vanuit een ander (EG-)land
willen gaan uitzenden".

Helderheid
Het derde artikel van de ontwerp-
mediarichthjn van de Commissie
laat volgens Bangemann de lidsta-
ten de ruimte om diemaatregelen te
nemen. „Dat heeft de helderheid ge-
schapen waaraan wij behoefte had-
den", zei Van Voorst. „Wij willen
oneigenlijk gebruik van de richtlijn
tegengaan".
Volgens de staatssecretaris is het
uitzenden vanuit een ander land
met als doel het dwarszitten van de
publieke omroepen oneigenlijk ge-
bruik van de bepalingen uit de
richtlijn over de uitzendvrijheidvan
omroeporganisaties. Maar tegen
commerciële TV op een geordende
manier heeft de regering geen be-
zwaar.
Volgens CDA-mediaspecialist Bei-
nema is het nu „over en uit" voor de
commerciële omroepen TV 10 en
Veronique. WD-mediaspecialist
Hermans reageerde woedend op de
houding van het CDA.

Proefvlucht van supergeheime B-2 geslaagd
Van onze correspondent

WASHINGTON - Het duurste
vliegtuig in de geschiedenis, de
meer dan een miljard gulden per
stuk kostende Amerikaanse B-2
bommenwerper, heeft gisteren
met succes zijn eerste testvlucht
afgelegd.

Om half zeven in de ochtend
plaatselijke tijd steeg het vlieg-
tuig, dat veel weg heeft van een
grote zwarte boemerang, op van
een luchtmachtbasis in Palmda-
le, Californië. Na een aantal tes-
ten landde het twee uur later
weer op dé nabijgelegen Ed-

wards luchtmachtbasis
De testvlucht kwam anderhalf
jaarlater dan aanvankelijk de be-
doeling was geweest. Die vertra-
ging - en de enorme kosten van
het vliegtuig - worden door de
makers verklaard door de zeer
moderne techniek die erin is ver-
werkt.
Het voornaamste militaire voor-
deel van de B-2 bommenwerper
is dat hij, door een combinatie
van techniek, vorm en bekle-
dingsmateriaal, niet door een ra-
dar kan worden gezien. De B-2
wordt daarom wel een 'stealth'
(ongezien, stiekem) vliegtuig ge-
noemd.

# De landing van de B-2 bommenwerper na de geslaagde
proefvlucht
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Vrouw komt om
bij botsing in

Hulsberg
HULSBERG - Een 61-jarige vrouw
is gisteravond op de Diepestraat in
Hulsberg bij een botsing om het le-
ven gekomen. De vrouw die op de
fiets richting Schimmert reed werd
in een scherpe bocht door een don-
kergroene auto van het merk Ford
Mustang geschept. De vrouw was
op slag dood.

De bestuurder van de auto, die vol-
gens getuigen de bocht meteen veel
te hogevaart nam, reed na het onge-
lukzonder te stoppen door.De poli-
tie van Nuth is op zoek naar getui-
gen van het ongeluk en naar men-
sen die de indentiteitvan deautobe-
stuurder kennen, (telefoon 04490-
-71555)

Boze menigte
stort zich op
straatrover

MAASTRICHT - De Maastricht-
se politie heeft slechts met grote
moeite kunnen voorkomen dat
een woedende menigte duchtig
afrekende met een straatrover,
dieeen tas van een vrouw had in-
gepikt. Tijdens het Vrijthof-fes-
tijn Vive-le-Vink was een jonge-
man, die achteraf een 20-jarige
drugsverslaafde Luikenaar
bleek te zijn, op een bank naast

een echtpaar gaan zitten. Plotse-
ling griste hij de handtas van de
vrouw weg en zette het op een lo-
pen.
Een paar straten verderop kon
de tasjesdief door de inmiddels
gearriveerde politie worden ge-
grepen. De knaap wist zich ech-
ter los te rukken. Op zijn vlucht
liep hij regelrecht af op een me-
nigte, die door het tumult te
hoop was gelopen. Nadat hij
pootje was gelicht, wierp het ver-
ontwaardigde publiek zich op
hem, waarbij hij een serie trap-
pen en klappen kreeg te incasse-
ren. Slechts met grote moeite
wist depolitie hem te 'bevrijden.

" Zie verder pagina 5

(ADVERTENTIE)

BROCCOLI EN
RUNDERVINKEN

Elke dinsdag en woensdag „ \ê HawLhebben we groente en vlees y<i%gL^j£J wÉk^^
in de aanbieding s^^^^r^WM^kWm^
Broccoli, QQ _\%__A_Wk-
-500 gram i^Brl
Rundervinken, 1 CQ100g,^1^1.3y aSrfhaff

■_ * *'sLands grootstekruidenier blijftop dekleintjes letten.

(ADVERTENTIE)

r ~m^ -— 1 Nü 5Pï! Naam- — . — ! # '. yMVfr/TÖ^J^ÉÏI

i h.ti««- ___ i * ... é^<&Sjïy

Dioxine
in melk

(ADVERTENTIE)

Schunck voordeel

___vE3/fiËÊÊKJw___\

daar winkel je voor je plezier !



Maastrichts kwartet
naar Tsjechoslowakije

Het Maastrichts Fluitkwartet Quadrofonia zal van 23 juli tot en met 2
augustus een concerttournee maken door het oosten van Tsjechoslo-
wakije. Het fluitkwartet bestaat uit Heleen de Witte, Inge Jöerissen,
Armemarie van den Bereken en Christianne van Gelder. Samen met
de sopraan Ingrid Constance Kapelle en de pianiste Gera de Best ge-
ven zij een serie concerten in het oostelijk deel van Tsjechoslowakije
datbegrensd wordt door Hongarije, Polen en de Oekraïne.
Op het programma staan onder meer werken van Poulenc, Caplet,
Bonneaux en van de Tsjechische componisten Smetana, Reicha en
Martinu.

" Fluitkwartet Quadrofonia.

Solo-concerten
Componeren en het verzorgen van
solo-concerten heeft zijn grootste
liefde. Nadat hij in het verleden een
Jazzband formeerde, heeft hij nu
een Argentijns tango-orkest samen-
gesteld, waarmee hij ook het buiten-
land wil bestrijken. „Want in Neder-
land ben je met zon orkest gauw
uitgespeeld", zegt Sevriens.

Systeem
„Met mijn composities verlies ik mij
niet in supermoderne systemen",
legt de jonge musicus uit, „maar ze
zijn toch van deze tijd en hebben
een eigen klankkleur. Er wordt te-

genwoordig teveel accent op intel-
lect gelegd, maar gevoel en muzika-
liteit moeten er voor 50 procent in
meespelen. Na tien jaarmet compo-
neren bezig te zijn geweest, heeft
zich dit zo uitgekristalliseerd", ver-
klaart hij.
Momenteel schrijft Sevriens nog
voor een kleine bezetting, maar hij
wil naar groterewerken toe, met een
grote bezetting en met zang. Wanthet lied ligt hemna aan het hart. Met
werken voor harp heeft hij tot nu
toe het meeste succes geoogst. Voor
het componeren van harpwerken
maakte Sevriens een aparte studie.

In het najaar wordt zijn compositie
„Sagitaure", voor fluit en harp, bij
Donemus, Amsterdam, uitgegeven.
De première van deze compositie
had plaats in De Doelen in Rotter-
dam. Het is een abstract-lyrisch
stuk, dat zangerige en uitbundige
elementen bevat. „Sagitaure" werd
uitgevoerd door de fluitiste Chris-
tiane van Gelder en de harpiste
Astrid Walschot.
„Astre" is een van zijn harpstukken
dat door de wereldberoemde har-
piste Maria Robles in Londen uit-
bundig werd geprezen. Sevriens
componeerde filmmuziek bij de do-
cumentaire van het „Marcus-Aure-
lius-project" van beeldhouwer Ar-
thur Sproncken uit Beek. In 1988
kreeg hij van de TV opdracht voor
een compositie en ook deze werd
gunstig ontvangen. Het was een
fragment uit het Hooglied, voor
vierkoppige bezetting met sopraan,

dat in ijltempo moest worden klaar
gestoomd.

„Onder druk kun je een goed stuk
afleveren", zegt Sevriens. „Als je
uitsluitend op je inspiratie gokt,
kom je achterop". Hij leeft zich
thans uit in een compositie voor 4
fluiten, piano en sopraan. Dit mu-
ziekstuk wordt geplaatst in een se-
rie promotieconcerten voor Lim-
burgse componisten, die om de vier
jaar plaatsvindt. De première is 1
oktober in Venlo. Sevriens baseerde
de compositie op teksten van Höl-
derlin. Het .fluitkwartet Quadrofo-
nia wordt aan de piano begeleid
doorGera van de Best, met zang van
Ingrid Kappelle.

Muziekschool
Twee achtereenvolgende jaren
worden er 's zaterdags van 9.00
tot 15.30 uur lessen gegeven in
het gebouw van de gemeentelij-

ke muziekschool, Dr. Stassen-
straat 88 in Beek. Binnen de op-
leiding bestaan twee hoofdrich-
tingen: koordirectie en ensem-
ble-directie (diverse instrumen-
tale ensembles waaronder har-
monie, fanfare, accordeonorkest,
symfonieorkest). Voor degenen
die de richting koordirectie heb-
ben gevolgd bestaat op gezette
tijden de mogelijkheid tot het
volgen van een derde cursusjaar,
dat onder auspiciën van de
Stichting Samenwerkende Ne-
derlandse Korenorganisaties ge-
geven wordt en dat opleidt tot

het basisgetuigschrift koorleider
van de Stichting SNK.

Assistent-dirigentencursus
voor twaalfde keer in Beek

Vanaf 1978 kent de Gemeentelij-
ke Muziekschool in Beek een op-
leiding tot assistent-dirigent in
het kader van een steunfunctie
van het Instituut voor Kunst en
Cultuur. Deze tweejarige oplei-
ding, die in eerste instantie be-
doeld is voor gevorderde ama-
teurs, gaat dit jaarvoor de twaalf-
de maal van start.

,In de loop der, jarenzijn er inmid-
dels tien volledige cursussen af-
gerond, waarin totaal 106 kandi-
daten, verspreid over de ver-
schillende disciplines, hun oplei-
ding volgden. De cursisten zijn
afkomstig uit heelLimburg en in
sommige gevallen zelfs van bui-
ten onze provincie.
Het doel van de cursus is het
scholen van een getraind mid-
denkader, dat wil zeggen men-
sen die in staat zijn om de diri-
gent te assisteren tijdens repeti-
ties en in noodgevallen te ver-

vangen. De meeste huidige hulp-
dirigenten beschikken niet over
de tijd en de mogelijkheden om
eenvakopleiding aan een conser-
vatorium te volgen. Deze over-
weging was in 1978 het uitgangs-
punt voor het initiatief tot het
starten van deze assistent-diri-
gentcursus.

Koorklas
Op het programma staan onder
andere algemene muziekleer,
melodieleer, solfège, directie,
slagtechniek, stemvorming, or-
kestratie, harmonieleer en mu-
ziekgeschiedenis. De lessen wor-
den gegeven door de volgende
docenten: Ger Vos, Hub Pittie,
Harrie Spronken en Marie-Chan-
tal Lommen. Een vast onderdeel
van de opleiding vormt de

koorklas, samengesteld uit alle
deelnemers en gevorderde ama-
teurs uit de regio. In de les wor-
den de koordirigenten in staat
gesteld om onder toezicht prak-
tijksituaties te simuleren en te
observeren.

Aan de deelnemers worden de
volgende eisen gesteld: ruime
bekendheid met het noten-
schrift, het beheersen van de ele-
mentaire muziektheorie, enig ge-
voel voor het geven van muzika-
le leiding en bereidheid om al
naar gelang aanleg en studietem-
po de behandelde stof thuis te
bestuderen. De kosten van de
cursus bedragen ’ 440,- per jaar
exclusief’ 25,- voor het gebruik
van leermiddelen door de school
verstrekt en ’ 25,- examenkos-
ten in het tweede jaar.
Voor meer informatie: S 04402-
-72637.

recept

Rijst -vruchtensalade

Benodigdheden voor 4 personen:
100 g snelkookrijst (gekookt en af-
gekoeld), 200 g ananas in stukjes, 1
geschilde mango, 2 geschilde ki-
wi's, 2 bananen in plakjes, 2 el. ci-
troen- of limoensap, 5 andijviebla-
deren.
Voor de dressing: 1 fijngehakt sja-

lotje, 4 el mayonaise, 2 el zure room,
2 el gembersiroop, Vi el ketjap ma-
nis, peper en zout.
Snijd het vruchtvlees van de man-
go in dunnereepjes.
Snijd de kiwi's in niet al te dunne
plakken.

Bewaar 4 plakjes voor de garne-
ring en snijd derest in vieren.
Besprenkel de plakjes banaan met
citroen- of limoensap om verkleu-
ren tegen te gaan.

Meng de ingrediënten voor de
dressing goed door elkaar.
Vermeng in een kom de rijst met
mango, kiwi, ananas en banaan.

Beleg een schotel met de andijvie
en schep de rijstsalade er in het
midden in.
Gameer met de plakjes kiwi.
Serveer er de dressing apart bij.

hub meijer

kunst

Maastrichtenaar richtte Argentijns tango-orkest op

Jean Sevriens: jongecomponist in opkomst
MAASTRICHT - Waarom
Jean Sevriens, die op zn vijf-
tiende jaar gitaar ging spelen,
dat op professionele basis wil-
de doen, is een raadsel. Er wa-
ren geen musici in zijn directe
familie van wie het talent hem
kon zijn aangewaaid. Er was
zelfs geen muziekinstrument
in huis. Toch ging hij zonder
aarzelen die weg op.

Jean Sevriens, gitarist/componist
uit Maastricht, is jong (30), ambi-
tieus en getalenteerd. Eigenschap-
pen die een belofte inhouden. Zij
het dat in deze tijd van werkloos-
heid, ook onder musici, een beetje
geluk nodig is om carrière te maken.
Toen Sevriens in 1985 aan het Con-
servatorium afstudeerde, ging hij
niet zitten wachten op een kans. Hij
nam zelf het initiatief. Samen met
piano-docente Lineke van Wees,
eveneens werkloos, richtte hij in
Maastricht een tweede - particulie-
re - muziekschool op, met 9 docen-
ten, waarbij veel aan individueel on-
derwijs wordt gedaan. De sceptici
kregen ongelijk: de muziekschool
kwam van de grond, groeide, werd
een begrip. Per 1 september ver-
huist ze van 'De Boeckel', in De
Heeg, naar een ruimere behuizing
aan deOude Maasstraat in Heugem-
Maastricht. Naast de administratie-
ve en financiële beslommeringen
rond de muziekschool, vond Jean
Sevriens echter nog tijd om te musi-
ceren en te componeren. Niet alleen
voor gitaar, maar ook voor jazzband,
kamerorkest, met fluit en harp. Zo-
wel lichte muziek als klassiek pakte
de veelzijdige jonge musicus aan.
Met de sopraan Ingrid Kappelle (29)
heeft hij, opkleine podia, in het hele
land concerten gegeven.

# Jean
Sevriens:
'Gevoel en
muzikaliteit
spelen een
grote rol.

Foto:
WIDDERSHOVEN Concertserie

Contraint succes
NEDERWEERT - Het Ensemble
Contraint heeft onder leiding van
Arno Dicteren een aantal succesvol-
le concerten gegeven in de Brakke
Grond in Amsterdam. De concertse-
rie, bestaande uit I'Histoire du sol-
dat van Strawinsky en Eight songs
for a mad king van P.M. Davies wer-
den zowel door publiek als pers en-
thousiast ontvangen en leidde tot
het verzoek volgend seizoen weer
enkele concerten in de Brakke
Grond te geven.
Volgend seizoen geeft Contraint
daarnaast onder meer voorstellin-
gen in Maastricht, Bussurn, Gronin-
gen, Venlo, Eindhoven, Utrecht,
Den Haag en Rotterdam.

Art Street '89
in Maaseik

In samenwerking met de stad Maas-
eik organiseert de VZW Werkgele-
genheidsagentschap Maaseik een
wedstrijd voor kunstenaars en ont-
werpers rond het thema 'straatmeu-
bilair' onder het thema 'Art Street
89. De organisatoren streven naar
een verfraaiing van de openbare
ruimte, door kunst en design in het
straatbeeld te stimuleren. Hierbij
staat tevens de ontwikkeling van
nieuwe produkten centraal. De mo-
gelijkheid tot inschrijving bestaat
nog tot 28 juli. Op 18 augustus zul-
len de ingezonden schetsen beoor-
deeld worden door een internatio-
nale jury, waarna de prijsuitreiking
3 oktober in Maaseik zal plaatsvin-
den. De bekroonde werken zullen
dan vanaf dezelfde avond te bezich-
tigen zijn. Voor meer informatie:
S 09-32 11 568568.Methode

Voor technische problemen diezich
opwerpen gaat Sevriens te rade bij
de Nederlandse componist Robert
Heppener, die in Vijlen woont. Het
gaat om de manier van denken, hoe
je met de materie moet omgaan.
Ideeën moet je zelf ontwikkelen,
maar het is ook een kwestie van
handwerk.
Tot het einde toe blijft de componist
aan zijn composities sleutelen, zelfs
na de première. Wat eenmaal uitge-
geven is kan echter niet meer gewij-
zigd worden. „In het algemeen kun
jestellen dat het voor mij 'af is als ik
de compositie in het copieerappa-
raat heb gezet".

mya maas

Engels koor
en orkest
te gast in

Maastricht
MAASTRICHT - In de St
Mathiaskerk aan de Bosch'
straat te Maastricht woroj
vanavond een feesteÜJ*
concert gegeven door he
koor en orkest van de 'Cafl?'
den School for Girls' u»
Londen.

Koor en orkest maken m°"
menteel een rondreis doot
Nederland. Onder leidin*
van dirigent John Catlo*
zullen werken van Lei!"'
ton, Mozart, Purcell, WeS1'
ley, Handel en Parry uitg^
voerd worden.

Gratis
Het concert, dat gehoud^
wordt op initiatief van h?
Marktcomité Maastricht, lS
gratis toegankelijk en &"
gint vanavond om 20.00 u^'

Toegangskaarten zijn ve>'
krijgbaar bij de SpaarbaJ1*

Limburg, Rabobank Ma^'
trichten Money Change a 3"

Markt en Boschstraat. .
Oplossing van gisteren:

ACHTE L O 0JLA-ELS-P?
T B 1 {EM-BED-MJ
RAAR - D R £
NAR AR*
arak-st£JTT-MOD-L*
I L A
EA-EIK-D'.
FLAGEOL#

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 telwoord; 5 zonder hapering
(fig.); 9 staat in de V.S.; 10 Europese
hoofdstad; 11 vogel; 13 voorzetsel; 15
boom; 16 met name (afk.); 17 dof; 19 ge-
steente; 20 vrucht; 21 zachtste veren v.e.
vogel; 22 deel van de hals; 24 gebogen
been; 25 sportevenement (afk.); 26 afvloei-
pijpje v.e. goot; 28 bijwoord- 29 vouw; 31
verbond; 33 denkvermogen; 35 ruwe
steenmassa; 36 eetlust.

Verticaal: 1 beroep; 2 cent (afk,); y
broodbelegsel; 4 drank; 5 gierig3^
pret; 7 voorzetsel; 8 kledingstuk; l2|i|f
bank; 14 ovaalvormig vertplankje; Jvkleurstof; 18 grove stof; 19 prul; 23 ,
26 soort paard; 27 fijngehakt veevo*'.
zaadkorrel in een vrucht; 30 Europa
windrichting (afk.); 34 lidwoord.

Uitgeversmaatschappij
Limburgs Dagblad
Directie:
mr. F.A.M, van Hellemon1*1
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Bank: ABN Bank Heerlen

rek.no. 57 75 35 9#
Giro: 10 35 100
Tel. abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren: J
Brunssum O&y
Geleen 0449^Heerlen-Centrum M^J,
Kerkrade 045-452932^
Maastricht 043'^Schaesberg °ist\r,
Roermond 0475» (fl

Sittard 04*9 >>Valkenburg 04405'
Fax: ,i
redactie 045-y
advertenties 045'
Telex: a
redactie p>
overige afdelingen
Abonnementsprijs'j I
bij vooruitbetaling te v0<M
per kwartaal
per maand

' Limburgs dagblad _

(c) Standaard Uitgeverij n.v. Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. / sGravenhage
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Politie rolt
heroïnelijnop

Hj^ERDAM - De Amsterdamse
de y, heeft, in samenwerking met
lroot estduitse politie, één van deat)gerst.e heroïnelijnen van Europa
4ven . '

Pol trugnandelaren werden doorNa" aanêehouden, vijf in Ne-
%\r ? en twee in de Bondsrepu-

totaal werd 117 kil° hero-V ]7
l een straatwaarde van onge-

in milJ°en gulden en tiendui-\jln guldens handelsgeld in be-'oig^n °men. Uit onderzoek blijkt,
riaar de P°litie> dat de organisa-
tie VaAJks nonderden kilo's hero-
IHd u Ult Oost-Turkije naar Neder-neeft getransporteerd.

België wil
Oostenrijk
niet in EG

&i Sf~EL5f~EL - Oostenrijk heeft gistel
gevraagd lid van de

Vri e Gemeenschap te mogen
fiè^ 11- Maar door verzet van Bel-
gië°rdt de daarvoor geldende nor-
h. JDr°cedure nog niet in gang ge-
M eden daarvan is onduidelijk-
°stn°Ver de neutrale status van"■erinjk.

W, °stenrijkse minister van- bui-de ndse zaken Alois Mock diende
fe j?nvraag in bij zijn Franse colle-
*Êp nd Dumas > die momenteel

ver^ -ministerraad voorzit. Mock
Jjet acht dat de onderhandelingen
H}.| .°°r 1993 beginnen en dat het
|*h farïiaatschap dus niet voor 1996R& zal zijn.
«nfjjV'J zal de neutraliteit van Oos-Wn een belangrijke rol spelen.
S\y\\ weigerde de Belgische mi-

°rri ,ark Eyskens gisteren ak-
Sri gaan met het doorzenden
r^m aar»vrage naar de Europese

die er volgens de stan-Net ocedure eerst advies over, y«k üitrjrengen.
p^ns heeft geen bezwaar tegen

Oostenrijks EG- lid-
iNrar a?' maar hij noemde de
%^g'teit een 'onoverkomelijk'% 1yT- „We kunnen niet aanvaar-
Nw een land de realiteit van de
°'ep Se Akte niet accepteert".

%"^n s die akte treden de twaalfjfe'iw a buitenlandse politiek eens-
\\Jl °P en dat kan botsen met de
v nnjkse neutraliteit.

Sharon eist
liquidatie
van Arafat

TEL AVIV - De Israëlische na-
tionalistische politicus Ariel
Sharon eist van de regering dat
zij besluit tot een plan „voor het
uitschakelen van terroristenlei-
ders, vooral van de moordenaar
Arafat. Hij doelt met deze laatste
op de leider van de Palestijnse
Bevrijdingsorganisatie PLO.

Sharon is minister van handel en
industrie en een vooraanstaand
lid van het rechtse Likoed-blok
van premier Yitzhak Shamir.
Hij zei gisteren onder verwijzing
naar dodelijke incidenten in Is-
raël waarbij Palestijnen uit de

bezette gebieden betrokken wa-
ren dat Joden zelfs in hun eigen
land niet meer veilig zijn voor
moord en terreurvan dekant van
Palestijnse Arabieren".
Het terrorisme „dient met ge-
weld te worden neergeslagen,
opdat de joden zich eindelijk

zonder gevaar vrij in hun land
kunnen bewegen".

De Israëlische minister van bui-
tenlandse zaken, Moshe Arens,
zei gisteren over zijn jongste ge-
heime besprekingen met Pales-
tijnse politici uit de bezette ge-
bieden, dat zijn gesprekspart-
ners „uit angst vermoord te wor-
den" niet zonder toestemming
van de PLO voor „vrije verkie-
zingen" zijn.

Israël beschouwt de PLO als ille
gale organisatieen wijst haarvol
strekt af als gesprekspartner.

Norm
Volgens toxicoloog J. Temmink van
de Landbouwuniversiteit in Wage-
ningen zouden mensen gedurende
geruime tijd dagelijks negen liter
melk of een paar ons kaas uit de
zwaarst belaste gebieden rond een
vuilverbrandingsinstallatie moeten
eten om de door de overheid gestel-
de norm voor dioxine te overschrij-
den.
„Het is een misverstand te denken
dat mensen die nu in de buurt van
een verbrandingsinstallatie voor
huishoudelijk afval wonen, onmid-
dellijk ziek worden door het nutti-
gen van zuivelprodukten uit dit ge-
bied", aldus de deskundige die het
overigens wel eens, is met de be-
zorgdheid van de overheid.

Onrust Abchazië
breidt zich uit

MOSKOU - Sovjetrussi-
sche legereenheden zijn
gisteren ingezet in de bad-
plaats Soechoemi aan de
Zwarte Zee om als buffer te
dienen tussen strijdende
groepen Georgiërs en Ab-
chaziërs. Bij het etnische
geweld in de autonome re-
publiek Abchazië, dat zich
gisteren uitbreidde naar an-
dere steden, kwamen tij-
dens het weekeinde zeker
14 mensen om het leven.

Het officiële persbureau Tass sprak
van een „gecompliceerde maat-
schappelijk-politieke toestand" in
Abchazië en gaf aan dat veel van de
rond een miljoen vakantiegangers
in de populaire badplaats en omge-
ving het gebied ontvluchten. Daar-
bij komt dat zich sinds vorige week
„moeilijkheden voordoen bij de le-
vensmiddelenbevoorrading van ho-
tels, campings en sanitoria".

Protestacties in
bejaardenhuizen
UTRECHT - De AbvaKabo organi-
seert deze week in drie bejaarden-
huizen in Zandvoort, Vlaardingen
en Purmerend werkonderbrekin-
gen van twee uur om de CAO-eis
voor een loonruimte van 5 procent
kracht bij te zetten. Volgende week
zijn soortgelijke acties te verwach-
ten in huizen in Den Haag, Delft,
Rotterdam en omstreken en
Utrecht, zo heeft de AbvaKabo gis-
teren meegedeeld.

Evenals in het ziekenhuiswezen
blijft de basiszorg voor de bewoners
gegarandeerd, aldus bestuurder P.
van Loon. De christeüjke vakbond
CFO doet vooralsnog niet mee aan
de acties „omdat er nog geen sprake
is van een conflict met de werkge-
ver", aldus CFO-bestuurder T. Hok-
ken. AbvaKabo en CFO zijn wel
eensgezind in de eis voor 5 procent
loonruimte, waarvan 4 procent aan
loonsverhoging moet worden be-
steed.

De Vereniging van Nederlandse Be-
jaardenoorden(VNB) en devakbon-
den hebben het overleg over de
nieuwe CAOvoor de 70.000 werkne-
mers eind juni verdaagd tot septem-
ber. De VNB is bezig met een en-
quête onder de aangesloten bejaar-
denhuizen over de financiële gevol-
gen van een nieuw functiewaarde-
ringssysteem.

Spanningen
Het geweld volgt op al lang bestaan-
de spanningen tussen de loeide be-
volkingsgroepen. De Abchaziërs
verzetten zich tegen wat zij zien als
taalkundige en culturele overheer-
sing door de Georgische meerder-
heid. De Abchazische eisen voor af-
scheiding van Georgië speelden een
belangrijke rol bij de Georgische
nationalistische demonstraties in de
hoofdstad Tblisi in april. Regerings-

troepen braken de betogingen uit-
eindelijk op met scheppen en gif-
gas, waarbij zeker 20 mensen het le-
ven verloren.

binnen/buitenland

Nederland en
België slaan
handen ineen
bij rampen

fc^ HAAG - Nederland en België
..grootste prioriteit". aan

*cd Pering van het verdrag over
rjj^zijdse bijstandsverlening bij
den -' Van beide lan-
">en^n c'at gisteren overeengeko-
üet' J^ens een nabespreking over
»orj ncident' rond de stankgolf die
{Je]5e week zondag over Zeeland,

en Zuid-Limburg trok.
6jd etreffende zondag was lange
lan ,°n<luidelijk waar de stankgolf

h*1kwam- Belgiëklaagde later
Om nietty^iS was geïnformeerd
jet Nederland, waar de vieze luchteerst was te ruiken. „Ons was
Vf>j.., anë zoeken bespaard geble-
fcj aldus de Belgische kritiek

lwe landen willen nu in december
\gn tot een uniform waarschu-

ëssyteem met één centraal punt
Ct- lar>den: hetLandelijk Coör-
fe m

le Centrum van het Nederland-
van binnenlandse za-

t^ n. het Belgische Coördinatie-
-ovever] ris iscentrum. Hierbij wordt
w.. 'e§ gevoerd met de grenspro-

de s,'ëens spitst het onderzoek naar
lo 2j ankgolf zich verder toe op een
t^ 8 of luchting door een schip op
w' m* onderzoek verloopt moei-
en aar er wordt zekere vooruit-
\n » geboekt, aldus het ministerie.
(HgePtember wisselen Nederland

e'gië hierover informatie uit.

Kamerlid Melkert (PvdA): 'Ik vind dat onbevredigend'

Geen spoedoverleg
over dioxine-zaak

DEN HAAG- Het spoedover-
leg dat de Partij van de Arbeid
deze week wilde over de met
dioxine verontreinigde melk
bij vuilverbrandingsinstalla-
ties gaat niet door. Het PvdA-
Kamerlid Melkert, die de wens
voor zon spoedoverleg zater-
dag uitte, zei gisteren dat he-
laas een Kamermeerderheid
het niet opportuun had geacht.

„Ik vind dat onbevredigend. Ik zeg
tegen iedereen die dat horen wil dat
ik er ongelukkig en boos over ben.
Het betreft een ernstige zaak, die te-
recht ongerustheid heeft gewekt.
Het is niet zo dat ik op voorhand de
maatregelen van het ministerie on-
voldoende vind, maar ik wil wel dat
de kwestie in het parlement wordt
besproken".
Melkert wil weten of de beheerders
van de afvalverwerkingsbedrijven
bereid zijn om mee te werken en of
nog meer bedrijven betrokken zijn
bij de uitstoot van dioxine. Voor
hem staat niet vast dat de maatrege-
len van VROM adequaat zijn.

CDA en WD hebben de wens te
kennen gegeven eerst schriftelijk
geïnformeerd te willen worden. Het
door de PvdA gewenste mondeling
overleg zou dan op 21 augustus -nog wel in het zomerreces van de
Tweede Kamer - plaats kunnen
hebben.
Volgens J. Cley, de milieudeskundi-
gevan de gemeenteAmsterdam, be-
staan er geen technische voorzie-
ningen die dioxine-uitstootbij vuil-
verbranding tot nul kunnen reduce-
ren. Als huisvuil wordt verbrand
ontstaat vliegas waaraan de dioxine
zich hecht. Maar die dioxine kan er
niet selectief uitgefilterd worden.
„Als je dioxine-uitstoot echt wil
voorkomen, moet je ophouden met
vuilverbranding en dat geeft nog
grotere milieuproblemen", aldus
Cley. Hij vindt dat er meer gezocht
moet worden in de sfeer van pre-
ventieve maatregelen zoals het ver-
anderen van de samenstelling van
huisvuil.

Wapens
In Abchazië en Georgië zijn politie-
bureaus overvallen door betogers,
die zich meester hebben gemaakt
van talloze wapens. Dit verklaarde
de Sovjet-minister van binnenland-
se zaken, Vadim Bakatine, gisteren
in de Opperste Sovjet, het parle-
ment in Moskou.
In Zoegdidi, de Georgische plaats
het dichtst bij Abchazië, hebben de-
monstranten een gevangenis over-
vallen, er 180 gedetineerden vrijge-
laten en 15 automatische geweren
buitgemaakt.

Oproep
De gewelddadigheden vormen de
jongsteonrust in eenreeks etnische
conflicten die zich de afgelopen
maanden voordeden in de zuidelij-
ke, in en rond de Kaukasus gelegen
Sovjetrepublieken, van Transkau-
kasië tot over de Kaspische Zee in
Kazachstan. Sovjet-leider Michail
Gorbatsjov deed eerder deze maand
via de televisie een dringende op-
roep het geweld te beëindigen, dat
volgens hem de eenheid van het
land bedreigt.

Weer verdachte
Van Gogh-zaak
aangehouden

EDE - Het recherche-bij-
standsteam dat de diefstal van
de Van Gogh's onderzoekt,heeft gistermiddag opnieuw
een verdachte aangehouden.
Het gaat om de 32-jarige A.F.
uit Nijmegen. De vrouw wordt

verdacht van medeplichtig-
heid aan heling.

In de Van Gogh-zaak zijn nu vijf ar-
restaties verricht. Drie mannen en
twee vrouwen werden sinds 21 juni
aangehouden.
Volgens raadsman mr J. van Vrees-
wijk van één van de verdachten is
het brein achter de spectaculaire
diefstal nog op vrije voeten.
Van Vreeswijk bevestigde gisteren
dat zijn cliënt - volgens eigen zeg-
gen - in opdracht heeft gehandeld
van derden.

Studenten moeten
te veel ontvangen
geld terugbetalen

Van onze correspondent

GRONINGEN - De Informatise-ringsbank in Groningen (voor-
heen Studiefinanciering) wil ten
onrechte uitgekeerde studiefi-
nanciering vanaf september ver-
sneld terugvorderen. Ook ex-stu-
denten die nog steeds studiefi-
nanciering ontvangen en oud-
studenten die inmiddels een mi-
nimumloon ofeen uitkering heb-
ben, moeten het te veel ontvan-gen geld versneld terugbetalen:
200 gulden per maand.

De nieuwe maatregel is opgeno-
men in een 'incasso-reglement 'dat voortvloeit uit de Wet op de
Studiefinanciering die in okto-
ber 1986 werd ingevoerd. De zo-
geheten 'steunpunten' van de
dienst hanteerden bij schuldsa-

nering tot nu het draagkrachtbe-
ginsel: studenten en ex-studen-
ten met een minimum-uitkering,
hoefden niet te betalen tot zij een
ruimer inkomen hadden.

Ter vergelijk: sociale diensten in
ons land menen dat negentig gul-
den het maximale bedrag is dat
iemand met een minimum-uitke-

ring kan afdragen aan het inlos-
sen van uitstaandeschuld. De In-
formatiseringsbank wil de schul-
den van nog steeds studerenden
inhouden op hun studiefinancie-
ring. Ex-studenten zullen, als zij
niet betalen, dwangbevelen ont-
vangen.

Ruim 200.000 studenten en ex-

studenten staan nu nog bij de In-
formatiseringsbank in het krijt.
Zij ontvingen bij de start van de
studiefinanciering te veel geld;
de computer in Groningen was
niet in staat onderscheid te ma-
ken tussen studenten met een
gedeeltelijke tegemoetkoming
en studenten met de maximaletoelage.

De dienst verkoos daarom aan
het begin voorschotten uit te be-
talen, die meestal hoger waren
dan waar de student recht op
had. In april 1988 begon de
dienst het teveel betaalde terug
te vorderen. De schuld van de
studenten die sindsdien nog niet
betaalden (de helft deed dat wel)
varieert van 25 gulden tot 20.000
gulden. De meesten zeggen het
geld niet meer te hebben.

Bouwfonds betaalt
justitie vijf ton

UTRECHT - De top van Het Bouw-
fonds Nederlandse Gemeenten
heeft zich destijds schuldig ge-
maakt aan gerommel met subsidies
en legesgelden maar tot verdere
strafvervolging wegens valsheid in
geschrifte en oplichting komt het
niet. Het Bouwfonds heeft inmid-

dels ter voorkoming van verder
strafvervolging een half miljoen
gulden aan justitie betaald en daar-
mee is strafrechtelijk de kous af.
Dat heeft de Utrechtse hoofdofficier
van justitie mr R. Berger gisteren
meegedeeld.

Het Bouwfonds zegt met het schik-
kingsvoorstel op geen enkele ma-
nier schuld te erkennen. Volgens de
stellige mening van het Bouwfonds
is niet gebleken dat er sprake was
van strafbare handelingen. Het
heeft de schikking geaccepteerd
omdat het niet langer verwikkeld
wil zijn in een proces.

Ruim drie jaar is justitie bezig ge-
weest de fraudezaak te ontrafelen
waarbij twee ledenvan deraad van
bestuur van het Bouwfonds en een
directeur zich volgens justitie her-
haaldelijk schuldig maakten aan
frauduleuze handelingen. Daarbij
heeft het ministerie van volkshuis-
vesting vermoedelijk voor vele mil^
joenen subsidie te veel betaald aan
het Bouwfonds. Ook werden daar-
bij op grote schaal legesgelden ont-
doken.

Politie schiet
pitbulldood

GRONINGEN - De politie in
Groningenheeft gistereneen pit-
bullterrier doodgeschoten nadat
het dierzes mensen had gebeten.
Pogingen om het dier te vangen
en te kalmeren, waren op niets
uitgelopen.

De hond was sinds vier dagen
eigendom van een 19-jarige Gro-
ningse. Zij had het diergekregen
nadat ze een man terecht had ge-
wezen die het dier nogal hard-
handig aanpakte. „Als jij het be-
ter kunt, mag je de hond zo mee-
nemen", aldus de onbekende
man.
De vrouw heeft haar dierenliefde
met een hoop narigheid moeten
bekopen. De hond beeteerst vier
mensen. Ten einde raad sloot ze
het dier maar op in de douchecel
Tijdens pogingen van de politie
en de Dierenambulance het dier
te vangen beet het nog twee
mensen. Ook van een forse dosis
kalmeringsmiddelen werd het
dier niet rustig, aldus een woord-
voerder van depolitie. De politie
heeft daarom uiteindelijk beslo-
ten het dierdood te schieten.

punt
uit

" Spionage
De Zuidkoreaanse autoriteiten
hebben gisteren een parle-
mentslid van de oppositie for-
meel beschuldigdvan spionage
voor het communistische'
Noord-Korea. Suh Kyung Won
wordt er van verdacht, nadat
hij in 1985 in de Bondsrepu-
bliek Duitsland door een
Noordkoreaanse agent was ge-
worven, Pyongyang informatie
te hebben doorgespeeld over
radicale boeren, arbeiders en
studenten en ontwikkelingen
in Zuid-Korea. Suh zou in to-
taal meer dan 200.000 gulden
van Noord-Korea hebben ont-
vangen voor operationele kos-
ten.

Samenwerking
De hoofdredacties van de
Haagse Courant enerzijds en
het Binnenhof anderzijds voer
ren al enige tijd besprekingen
die moeten leiden tot een vorm
van redactionele samenwer-
king tuseen beide dagbladen.
Het gaat daarbij om het geza-
menlijk produceren van zoge-
noemde onaandoenlijke copy
zoals RTV-berichten en spe-
cials die 'niet identiteitgevoelig
zijn.

Satelliet
De Europese ruimtevaartorga-
nisatie ESA in Parijs heeft de
Stichting Ruimte Onderzoek
Nederland (SRON) opdracht
gegeven een wetenschappelijk
instrument te bouwen voor de
Europese astronomische satel-
liet XMM (X-ray Multi Mirror
Telescope). De satelliet, die in
1998 gelanceerd, zal röntgen-
stralen uit deruimte gaan me-
ten.Dit levert informatie op
over de temperatuur, de dicht-
heid, de opbouw en deevolutie
van de materie die deze straling
uitzendt.

Overleden
Teiichi Suzuki, de laatste van
de na de Tweede Wereldoorlog
als 'oorlogsmisdadiger klasse
A' aangeklaagde en veroordeel-
de leden van de Japanse rege-
ring ten tijde van de oorlog, is
zaterdag op 100-jarige leeftijd
in een ziekenhuis bij Tokio
overleden. Suzuki was in deoorlog voorzitter van de weten-
schappelijke planningscomis-
sie en daarmeeleidervan de Ja-
panse oorlogsindustrie. In de
grote na-oorlogse processen te-
gen Japanse oorlogsmisdadi-
gers werd hij in 1948 veroor-
deeld tot levenslange gevange-
nisstraf. In 1955 werd hij echter
vrijgelaten.

Herstel
De diplomatieke betrekkingen
tussen Polen en Vaticaan zijn
gisteren na een onderbreking
van bijna een halve eeuw her-
steld. Polen is het eerste Oost-
europese land datzijn diploma-
tieke betrekkingen met het Va-
ticaan herstelt. Het herstel van
de betrekkingen sluit een pe-
riode af van veel spanningen
tussen de RK Kerk en de com-
munistische autoriteiten in Po-
len. De primaat van de Poolse
RK Kerk, kardinaal Stefan
Wyszynski, zat van 1953 tot
1956 gevangen.

Doodstraf
Een rechtbank in de provincie
Hunan en het zuidenvan China
heeft twee personeelsleden van
de Chinese Handels- en Indus-
triebank wegens corruptie ter
dood veroordeeld. Of het von-
nis inmiddels is uitgevoerd
werd niet meegedeeld.ln de
eerste helft van dit jaar zijn in
Shanghai 14 mensen ter dood
veroordeeld wegens corruptie,
van wie vier voorwaardelijk.

Veerboot
In Bangladesh zijn zondag naar
schatting 60 mensen verdron-
ken, toen een veerboot als ge-
volg van een plotselinge stort-
bui omsloeg. De veerboot had
ongeveer 70 passagiers aan
boord. Tien van hen wisten
zwemmend de oever van de
over te steken rivier te berei-ken.

Vlucht
Twee Oostduitse broers en een
Poolse soldaat zijn zaterdag
naar West-Duitsland gevlucht.
Niemand raakte gewond. De
broers, 25 en 19 jaaroud, klom-
men nabij de stad Hof over een
hek langs de grens en zwom-
men de rivier de Saaie over
naar Beieren

Aanslag
Saoedi-Arabië heeft een aantaljongeren aangehouden wegens
vermeende betrokkenheid bij
de explosies tijdens de jaarlijk-
se Haj in de heilige stad Mecca.
Dit heeft het Iraanse persbu-
reau IRNA gemeld. Saoedi-
Arabië ontkende zaterdag dat
er twee mensen waren aange-
houden in verband met de aan-
slagen vorige week maandag.

Staking
" Weer of geen
weer, de mijn-
werkers in Sibe-
rië staken door.
De protesten heb-
ben zich uitge-
breid tot de
Oekraïne, waar
meer dan 2.000
mijnwerkers het
werk hebben
neergelegd. De
arbeiders eisen
betere werkom-
standigheden en
salarissen, finan-ciële onafhanke-
lijkheid van de
centrale plan-
ning en een ver-
mindering van
de bureaucratie.
Sovjetleider Mi-
chaïl Gorbatsjov
heeft de mijnwer-
kers opgeroepen
een einde te ma-
ken aan hun ac-
tie. In het sta-
kingsgebied is in-
middels ook een
regeringsdelega-
tie aangekomen.
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"3piccolo s
045-719966

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

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

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

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
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

Ei^E
ON^OORDI^R, Aangeboden HORECAPA-E?n4i£Jw r? t Pnfo" PIEREN vakbekwaamheid.

3568?Ó Tel 045-229739.

Personeel gevraagd
' —■—■ i.—- ■■■■

Limburgs Dagblad
vraagt

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

in BORN - BUCHTEN - SITTARD - SUSTEREN
Inl. Baandert 16 Sittard. 04490-15577

tussen 8.30 en 17.00 uur.

Hairstyling
Trudy Wiertz vraagt aankomend kapster en 2e kaspster.

Tel. 045-412010 Kerkrade-West.
Gevraagd:

Zelfst. huishoudelijke hulp
voor jong gezin met 2 kinderen, dag en nacht (intern

mogelijk). Mv. A. Hennigfeld, Aan de Beuk 21, 6373 AL
Landgraaf. Tel. 045-320990.

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 Michelle zoekt met
spoed leuk MEISJE. 045-
-228481.
Brabantse Beton staal-
vlechtwerken vraagtvoor div
projecten IJZERVLECH-
TERS tel. 04920-48146.
Nette KEUKENHULP ge-
vraagd voor lunchroom en
restaurant Ift. v.a. 18 jr. Tel.
04406-13558
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.
VAKMAN gezocht die grote
kleerkast in elkaar kan zet-
ten, met Duitse beschrijving.
045-422294, na 18.00 uur.
VAKANTIEHULPEN ge-
vraagd leeftijd 15-17 jaar.
Telef melden, 04492-4743.
KAPSTER gevr. Dames- en
herenkapsalons W. Fober,
Brunssum. Tel. 045-256223
Multisnacks BV vraagt di-
verse ervaren FRITURE-
HULPEN m/v met ervaring,
evt. ook voor opleiding. Tel.
045-441857/325268.
KOELMONTEUR, leerling
koelmonteur en verkoper
gevraagd. Afspraak maken
tussen 7.30 en 8.30 uur. Tel.
045-441566.

Onroerend goed te huur gevraagd
Ouders zoeken voor dochter Met een PICCOLO in het
die in aug. in Maastricht met Limburgs Dagblad raakt u
opleiding begint, in die stad uw oude spulletjes 't snelstKAMER/ETAGE met was en kwijt. Piccolo's doen vaakkookgelegeh. Tel. 04192- wonderen... Probeer maar!16225 na 20.00 uur. Tel. 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden
Nette KOSTHEER gevraagd Ruim APPARTEMENT,
tussen 55 en 60 jr. Tel. 045- woonk., 2 slpks., wc, keu-
-351387. ken, douche, hal, parkgel.,
Te h. vrijgezellen APPAR- Tv en telef- aansl., huursub.
TEMENT in gem. Landgraaf 045-310706, na 18.00 uur.
event. echtp. huursub. mog. Wat VERKOPEN? Adver-
Tel. 045-320079. teer via: 045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden
BOUWTERREIN Schaes- Over te nemen goedlopend
berg-centrum, met vrij uit- RESTAURANT-Taverne,
zicht, 1660 m2, Heerlener- aan de maaskant in België.
weg/Lommesenweg, voor Voll. inger. met stok. Trouwe
riant landhuis of villa, front- clientèle, goed gelegen, met
br. 32 m: Makelaardij Hen- ruime parkeerplaats, te be-
driks Heerlen, 045-425574. vr. maand, dinsd. woensd.
BOUWTERREIN plm. 510

Tel. 09-32-33146971.
m2, midden in Wijlre, pr. Wat VERKOPEN? Adver-
ao.t.k. Tel. 04450-3206. teer via: 045-719966.

Kamers aangeboden/gevraagd
C-Heerlen: DOORZONKA- To h . -~_,„, ou. ,
MER (32 m2) m. terras, gez. iL^Trff ZIT^ "K 'te
keuken, bad etc. ’475,-. en

9s,bl°?,k' na 1400 uur-Tel. 045-713013. 045-229654.

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

Bouwmaterialen
Te k. mooie gebr. hardhou- DAMOISEAUX Heerlen ver-
ten WANDEN voor serre, koopt en verhuurt meer dan
tuinhuis of aanbouw. Te- u denkt! (Verhuur zonderyens houten en ijzeren bal- borg). Tel. 045-411930.
ken, ramen, kozijnen, biel- ■'

, ——m———— —zen. Tijdens bouwvak ge- Transacties
opend. Matrak Nuth 045- ——————————————243736. B en B BALLONNENEX-

——o,-,, 17r., Z~ PRESS, ballonnen van 65Scherpe PRIJZEN: alle cm tot 9 mtr bedrukt met y
ÏÏ&JZT' d?kKat &ri eige n tekst. Snelle leveringlichtkoepels, met bouwvak r.^ „,Mfi
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open. Houth. Rinkens, Ey- u*"'l**"o-gelshovenerw. 60, Übach Wat VERKOPEN? Adver-
over Worms. 045-319846. teer via: 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
Te k. zware WINTERPREI- Als u ons voor 12 uur 's mor-
PLANTEN a V/2 cent per gens belt, staat uw PlCCO-
stuk, Pantenkwekerij J. van LO de volgende dag al in het
den Beuken, Krekelkamp 3, Limburgs Dagblad. Tel. 045-
Wanssum. 04784-1629 719966.

Auto's

Flat Uno Riviera 45 IE
Kenteken klaar, direkt leverbaar
van ’ 18.500,- voor ’ 16.750,-

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

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.

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

Honda Prelude 1.6 '79.
Occassion met Mazda Kroongarantie.

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

Saab Select auto's
koopt u bij Kompier

1 jaargarantie en een perfecte service.

Saab 9000 T, Srdeurs 1986
Saab 9000 T 5-deurs ." 1985
Saab 900 TS, 3-deurs 1984
Saab 900 T APC 3-deurs 1983
Saab 9ÓO 44.000km 1984

Saab 99 GL 2e helft 1982,4-deurs
zilver, i.pr.st " 1982
Saab 99 GL 4-deurs, donkerblauw,zeer mooi!! 1982Saab 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,-nuvoor/19.500,- 1987

Tip Occasion
Vraag naar de prijs!!!

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

Heerlen, Akerstraat 150. Tel. 045-717755.

I ÉTSCHAEPKENS'n /YvLAutobedrijf lWfSite jgy iw Klimmen m» _\\i/
Jubileum Autoshow

WEGENS HET ENORME SUCCES VAN ONZE
JUBILEUMSHOW DEZE 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, tel. 04405-2896.
Te k. gevr. AUTO'S en 'be- EEND 2CV6 Club, bwj. '83,
drijfsauto's. Schade of de- APK dcc. '89, in pr.st., vr.pr.
fect geen bezwaar. Tel. ’ 2.650,-. Tel. 043-641647.
045-720200.
Te k. 4 gebruikte BANDEN DATSUN Cherry, bwj. '80,
13" Tel. 045-320457 na APK Juni '90, 3-drs,
17.00 uur. ’ 1.850,-. Tel. 045-723092.

O
Kera

Groot aantal
BMW

Occasions
uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
Direct CONTANT geld voor
auto's vanaf bwj. 1980. Tel.
045-414372 ook 's avonds.
Te k. onder garantie en ser-
vice div. gebruikte automo-
bielen; Mercedes 200 (124)
m. div. opties 1e eig. ABS,
LPG, 5-'B7. Mercedes 190 E
16 V uitv. div. opties '87. VW
Golf GTI alle extra's '86. O-
pel Senator 25 E autom. '85.
Opel Ascona 4 drs. 18 i '83.
Opel Ascona 16 D '82. Por-
sche 928 Sdiv. extra's '80,
Kadett D '84, Golf GTI 16 V
div. extra's '86, Opel Ascona
16 S '83. Fiat Panda 45 S
'83 wit, Fiat Panda 45 S '83
bruin, Renault Fuego '81.
Citroen 2 CV 6 Charleton '84
Mitsubishi Sapporo '79. Fiat
Ritmo '82 4c VW bus LPG,
'79. Opel Rekord 4 drs. LPG
'85. Mitsubishi Galant '81.
Opel Corsa 12 S '84. Inr. fi-
nanc. garantie. Autohandel
P. Franken, Ganzeweide 59,
Heerlen Nrd. Heerlerheide.
Tel. 045-216475/727711.
LEIJENAAR'S autocentrale
sinds 1960 erkend garage-
bedrijf biedt te koop aan on-
der volledige garantie vanaf
3 maanden schriftelijk: Ford
Scorpio 2.0 CL wit '87; Volvo
740 GL 2.3 '85; Ford Escort
1.6irood '88; Mercedes 190
Diesel 58000 km.'B7; VW
Golf 1800 i '87; VW Scirocco
I.BGTwit'Bs;VWjettaElan
I.6sedan LPG '86; VWGolf
1.3 C, 37.000 km., model
'84; VW Golf LX '83; VW
Golf 1.6CDiesel '85; Volvo
340 Winner 1.4, automatiek
25000 km., rood '86; Ford
Escort 1.4 CL station, 5
deurs, '86; Ford Escort 1.6
KR 3i, zwart '85; Ford Sierra
2.0 Laser, LPG, 5 deurs, wit
'86; Escort 1.1. Laser '85;
Escort 1.6 diesel Laser Se-
dan '84; Escort 1.3 Laser
Sedan '84; Escort 1.6 de Lu-
xe Sedan met zomerpakket
'83; Escort 1.3 L '81; Fiesta
1.1 CL Festival '86; Ford 1.6

Luxus '82; Kadett 12 N Spe-
cial '78; Kadett 1.3 S Hatch-
back '83; Kadett 12 N
Hatchback wit '81; Kadett
stationcar 1.3 S '80; Kadett
1.3 S Hatchback '81; Kadett
stationcar 1.6 diesel, 5
deurs, rood '85; Ascona 1.6
Hatchback LS, 5 deurs '87;
Ascona 1.6 LS Sedan '85;
Ascona 1.6 Diesel '82; Re-
nault R 4 '83; Aanhangwa-
gen. Gemakkelijke .maande-
lijkse betalingsregeling mo-
gelijk. Inruil mogelijk. Erkend
door Rijksdienst v/h Weg-
verkeer, APK Keuringsin-
stantie. Ridder hoenstraat
151, Hoensbroek. Infolijn:
045-212091.
Te k. Ford ESCORT 1.3 La-
ser, bwj. '86, 5-drs. sch./
kanteldak, 40.000 km, i.nw.
st., pr.n.o.t.k. Mgr. Hans-
senstr. 6 Nieuwenhagen.
Tek. Ford FIESTA, bwj. '79,
i.g.st., vaste pr. ’2.000,-.
Tel. 045-413558.
Te k. Ford GRANADA 2,3
GL, schuifd., zwart metal.
grijs, i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.500,-, 04490-24459.
Te k. FORD Escort 13, 3L,
bwj. '79, APK 2-'9O, zeer
mooi, ’ 1.350,-.045-452008
Te k. Ford ESCORT 1300 L
bravo, bwj. '81, ’4.000,-.
045-726481 na 15.00 uur.
Ford SCORPIO automatic,
'85, kl. wit, 1e eigen., stuur-
bekr. radio-cassette, eco-
nomi. versn.bak, zeer zuinig
inruil mogl. Autobedr.
Boschker, Heerlerweg 67
Voerendaal. 045-751605.
Ford SIERRA 2.0 laser met.
rood, sept. '84, i.z.g.st. Div.
extra's 61.000 km. 045-
-419086 na 18.00 uur.
Te k. Ford ESCORT 1.6 CL,
bwj. laat '86, 40.000 km. mr.
mog. Klingbemden 33 Brs.
Te koop MERCEDES 280
Coupé, '79, op gas, div. ex-
tra's, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-322037. .
Koopje! Opel ASCONA 1.9
bwj. '78 APK mrt. '90
’1.100,-. Achter den Win-
kel 281 Landgraaf, 14-21 u.
Te k. mooie OPEL Kadett,
bwj. '79, APK-gek. Tel. 045-
-318033.
Te k. weg. bedrijfsauto. Opel
OMEGA 1.8 S, bwj. 1987,
antraciet metallic, in uitst.
staat, met diverse extra's,
zoals: trekh., radio, alarmin-
stall., getint glas. Nieuwpr.
’40.000,-. Aantr. prijs. Te
bevr. Romeinenstr. 19,
Kerkrade. Tel. 045-411924.
Opel KADETT coupé, type
'79, APK juli '90, ’1.750,-.
045-720951.
Te k. RENAULT Fuego
GTS, bwj. '81, APK, vr.pr.

’ 2.900,-. Tel. 045-417819.
Te koop SAAB 900 Turbo,
donkerblauwmet., nieuwe
turbo, banden en uitlaat,
’9.000,-. Tel. 045-421855.
Zeer zuinige TOYOTA Ter-
cel bwj. '79, 100% goed,
APK 20.4/90, ’1.250,-
-045-323796.
Te koop VW POLO bwj. '77,
i.g.st., APK 4-'9O, vr.pr.
’950,-. Tel. 043-632714.
VW DERBY LS, t. '79, kl.
groen, APK tot 6-'9O, 2-drs.

’ 1.850,-. Wilhelminastr.s6,
Nieuwenhagen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. VOLVO 440 GLT In-
jectionbwj.'B9, km.st. 6.000,
pr.n.o.t.k. 045-457624.
Te k. VOLVO 343 DL, bwj.
'79, APK juni '90, i.z.g.st.,

’ 1.850,-. Tel. 045-720951.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
AUTOBEDRIJF E. Custers,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. Tel. 04492-5261
biedt te koop: Mercedes 230
TE type '83 5-bak schuifd.
sp.velgen ’14.500,-; BMW
520 I type '83 met stijl alle
extra's ’ 13.500,-; Audi 200
I Plus 105 E '81, '80
’3.900,- en ’7.900,-; Golf
Diesel type '80 in nw.st.
’4.500,-; 5 x Golf 1600 au-
tom. schakel '77, '78, '79 va
’1.000,-; Honda Perlude
t'Bo ’3.200,-. Toyota Star-
let t'79 ’1.700,-. Ford Es-
cort 1600 Ghia 5 drs. t'B2, in
nw.st. ’ 7.900,-. Ford Tau-
nus t'B2 ’4.900,-. Datsun
Cherry t'B3 ’ 4.500,-. Su-
zuki Busje t'B4, ’3.900,-.
Renault 5 GTL t'B3, 5 bak
’4.500,-. Mazda 626 t'Bo,
in nw.st. ’2.900,-. Renault
Fuego t'B2 ’ 4.500,-. Honda
Civic automaat t'B3

’ 5.900,-. Honda Accord
Sedan t'Bl ’ 2.900,-. Ford
Fiesta 1100 S t'7B, schuifd.
’2.100,-. 2x Opel Ascona
1900 en 1600 S v.a.

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

’ 6.900,-. Opel Manta i 200
uitv. t.'79 ’5.900,-; Toyota
Carina t. '80 ’ 2.400,-; Fiat
Ritmo 75 CL t. '80 ’ 1.900,-;
Alfa Sprint t.'B2 ’4.900,-.
Audi 80 CL diesel, nw. motor
t.'B3 ’ 6.750,-. Talbot Sam-
ba LS t.'B3 ’ 2.900,-. Zasta-
va Yugo t. '84 ’ 2.900,-. 2x
Datsun Cherry t'Bl, '82 v.a.
’2.700,-. Renault 18 TS
Stationcar t.'Bo ’ 2.900,-.
BMW 320 t. '76, sportvlgen
’1.700,-. Skoda 120 LS t.
'84 ’1.900,-. Ford Escort
2000RS t.'79 ’ 2.900,-. Alfa
Alfetta t.'79 ’ 1.900,-. Opel
Rekord 20 S, LPG t.'79.
’2.200,-. Ford Fiesta t.'79
’2.100,-. Volvo 345 DL t.
'81 ’ 3.900,-. Honda Accord
t'Bo aut. ’2.100,-. 2xSimca
1307 t'Bo ’1.200,-. Allegro
t'77 ’ 900,-. Ford Escort '79
’2.100,-; 2 x Honda Civic
t'Bo ’4.250,-; Opel Manta
1900 HB t'Bo ’3.900,-; VW
Polo t'7B ’1.700,-; Citroen
GS t'Bl ’1.500,-; Opel As-
cona 1.2 t'79 ’ 2.600,-. Div.
goedkope inruilers. Alle au-
to's met APK, tevens alle re-
paraties. Geopend ma. t/m
vr. 10.00-17.00 uur, zat. tot
19.00 uur. Inr., financ. mog.
OPGELET wij betalen de
hoogste prijs voor alle mer-
ken auto's. Tel. 045-416239
AUTO'S Hallo Opgelet" Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-vooruw auto. 045-411572.

MINDER
SLAAP-

KLACHTEN
Sleeptrend
*TttttïlWATERBEDDEN

Heerlen
Wilhelminaplein 4
045-740317

SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
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'B4, '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.
VWGOLF D, '81, ’4.750,-;
Kadett '80 ’ 3.500,-; Kadett
Station '81 ’ 3.750,-; Escort
1300 '82 ’5.500,-; Opel
Manta '79 ’ 1.500,-. . Inr.
mog. 045-211071. Over-
broekerstr. 54, Hoensbroek.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. Loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Teg. re-
delijke pr. Gratis afhalen.
Tel. 04405-1602
Te k. Gevraagd loop- en
SLOOPAUTO'S, gratis af-
halen. Tel. 045-216104.

Bedrijfswagens
MERCEDES type 709 diesel
2/2 tons vrachtw. 5Vz mtr.
gesloten laadb. bwj. '81, la-
ge prijs, mr. mogelijk.-Auto-
bedr. Boschker, Heerlerweg
67 Voerendaal 045-751605.
MAZDA 1600 E bestelbus,
met LPG, m. '83 , inruil
mogl. Autobedr. Boschker,
Heerlerweg 67 Voerendaal.
Tel. 045-751605.
TOYOTA Hi-ace, lang, die-
sel, m. '84, nw. model, kl. wit
optimale cond. inruil mogl.
Autobedr. Boschker, Heer-
lerweg 67 Voerendaal. Tel.
04r'-751605.

" " \

Auto onderdelen en accessoires

Brink Trekhaken met Rijkskeur.
1. Groot assortiment uit voorraad leverbaar.

2. Stabilisator Caravan aanhanger, extra veilig.
3. Hulpkoppeling.

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

Y^gp BV

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

Gebruikte en nieuwe ON- Te k. 4lichtmetalen SPORT-
DERDELEN v. jonge scha- WIELEN van Opel of BMW
de-auto's, Deumens Haef- 13", 045-320457 na 17.00u.
land 20 Bruns. 045-254482. ' ——
Goede gebruikte onder- Aanhangwagens
delen voor alle types van Te k gesioten AANHANG-
aIIe merken ROBBYS - WAGEN 3.00 x 2.00 x 1.15auto-onderd. 045-224123. mtr. Tel. 04407-1337.
Te koop MOTOR Renault 5 Een PICCOLO in het Lim-
lopend te horen; tev. poly- burgs Dagblad helpt u op
ester zeilboot 3.50 mtr. weg naar snel succes. Bel:compl. Tel. 045-210990. 045-719966.

(Brom)f ietsen
Te k. TOMOS brommer, bwj Te koop PUCH Maxi, i.z.g.st
'87, 5-versn., vr.pr. ’ 750,-. Beekstr.lo, Schinveld.
Markt 35, Kerkrade. ■ ■ ■ ■ ~——~ .
Te koop gebruikte FIETSEN. Sport & Spel
als nieuw. Kinderfietsen va. Te koop WEDSTRIJDBIL-
-8 jr. ’40,-. Tev. kinder-, JART, pr. ’2.000,- Inl.
omafietsjes, als nieuw. An- 045-322846
&1Q8, Schinveld- °45" Van maandag t/m vrijdag,
b/1b)- van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u

Te koop Vespa CIAO met uw PICCOLO telefonisch
sterwielen. Tel. 045-217488 opgeven. Tel. 045-719966.

Vakantie en Rekreatie
CARAVAN te huur in Heim- Van maandag t/m vrijdag,
bach (Eifel) na 12-8 en Rpg~ van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
gel na 19-8. Tel. 045- uw PICCOLO telefonisch
211705/224493. opgeven. Tel. 045-719966.

Caravans/Kamperen
Te k. 3 a 4 pers. CARAVAN „Te k. 3 a 4-pers. TOURCA-
Bergland 3.10 met voort, en RAVAN event. mét staan-
kachel, pr.n.o.t.k. Tel. 045- plaats., bwj. plm. '76. Tel.
317705. 045-223565.
Te k. CARAVAN merk Mon-, Piccolo's in het Limburgs
za met papieren, 3a 4 pers. Dagblad zijn groot in RE-
Vrpr ’ 1.400,-, 04450-2642 SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kontakten/KI übs

Babbelbox
Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 50 et p/m

06-320.330.03
Om nooit genoeg van te krijgen!
Eroslijn: 06-320.321.22

50 et p/m
Warme dagen, Hete meisjes, Korte rokjes 50 et/min.

Tieners 06-320.323.10
Privéclub exclusief

de betere club. Nieuwe meisjes, nieuwe leiding. Escort
mog. Industriestr. 13, Kerkrade-west. Ma-za v. 11-23 uur

Zond, v. 14 - 21 uur. Tel. 045-423634.
Wij hebben ook een franse tour!!!

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

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

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.

\O6-GAYCAFÉ -"
JfauMmm*

/y j)W«WlUftlllT<ir ln nel OBGal cft leer je nieuwe vrienden
t <SP kennen die niet ver weg kunnen wonen!

\M&^-06-320.327.55
Girls Girls Girls

Bij privéhuis Michelle
045-228481 -045-229680

Gezellig flirten met zn tienen

Flirtbox 06-320.330.01
Gezellige dames

charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
B.A.G.D.

Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

Orale sex
06-320.323.40 - 50 et p/m

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.

** 06-320.321.03**
Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Doorgaan!
Doorgaan!

Ik zie allemaal
sterretjes!

lErotifoon!
06-320.320.12

50 et p/m

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Tieners

GRATIS PORNO stickers
50 ct.p.m. 06-

-320.321.10
Escort

Exclusief. Privétaxi mog.
Tel. 045-423634.

ÜPrcxficici-t! *-É|jP
Theo en Annie

Hartelijk Gefeliciteerd met jullie 25 jarig huwelijk

Wenst jullieOpa en Oma
Michel en llona, Ron en Hellen, Monique enJgÜ^

cc "*....<* Alsuons voor 12uur_Sw)
OO piUS gens belt, staat uw P<ft

Proficiat Opa Piet LO de volgende dag a 'Jjj
Van Sacha en Dominique Limburgs Dagblad. Tel.

en J.H.M. 719966.

Hardsex
Keihard de lekkerste!

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*35
rijpe vrouwen

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

320*325*45
Hardlesbi

2 kanjers tegelijk
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
Teleservice

SEX'O'FOON AUTOMATIEK
06-320.320.11

1 = hetero, 2 ■ lesbisch,
3 =interview, 4 = sado,
5 » 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 .... MimiKok6s+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 belt Vrouw
328.30 Casanova
321.01 Bizarre Livesex
321.14 SMBizar
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 als operators!

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-Lijn
323.03 Dolf Brouwers

PARTY-LINE
06-320.330.10

Gezellig metzn 10-en!
50 et p.m. Méér info in de
nieuwsteGouden Gids! %

Escort service all-in
045-326191.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
tel. 04490-45814.

Tev. meisje gevraagd.

Sex party box
06-320.323.06

talk prod. 50 et/min

Marcha
Grieks 06-

-320.325.55
50 ct.p.m.

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

045-213142-215113
6 mooie meisjes aanwezig

trio en massage ook
mogelijk
tot ziens.

"De Jachthut"
Haanrade-K'rade. Grensstr.

23. Gerda, Regina, Karin,
Heike, Areane, Rita. ma-zo
v. 20-4 uur. 045-463943.

Tev. meisjes gevr.

Sex Hotline
De heetste lijn tus^

Moskou en Washin9"-

-06
320.320.2^

50ct p.m. y

06-06-06-06
320.320.05....Pourf"320.320.28....Les"1-j

320.320.68....5tand1e
320.322.30....HeatL

_
320.324.00....Pen/f

320.324.01. ...So"320.324.02....P0tte"
320.324.03....Liv.e tó320.324.05....5ex-K1'"

320.325.02....Hee'
320.325.03....Maca;

50 et p.m. Pb 157j^'
Privé en es^

045-220866,

Thai Privé
Suffolkweg 13, We""

04950-4296^

Privéhuis
Goed lopend privé*1"^

vraagt Ned. meisp
werktijd in overie|' ■Tel. 04950-42g6>^

Nieuw Escort
Het adres voor eet["
meisje bij U thuis *’ 100,-all-in-

-06521-2789^
HALLO, HALLO, L^HISNELLE KANJERS 0r

meidenboa;
OOK VOOR MANN6 J06-320.325^

Nee, nog heter ka"
denk je als je ze op "B

Orgiebox
zo bezig hoort ... en "Ji
Op de Sexbox? Vo^y
meisjes. Je twijfelt "■
heetst zijn. De Orgie^'
06-320.324.40? of 0? V
box 06-320.322.22j0>/|

40 plus BOU
Het leven begint PaSJi|
bij 40. Ook het se**,!
Ontdek de rijpere pafin

de 40 plus box- A
Strikt voor volwasS^J

06-320.327.28 (50dp_
Hoge hakken nylons *rm
3 kwart bontjasje """"_U

niet. Zo gaat Tina w,j
avontuur

in de nacht J\
06-320.323.84(5Qcj^j|

Een knul in de zon mcl'
Vetertanga,.

Zachte handen cc 1\
man die zijn rug insm^ .f
benen ook? 06-320>

(50 c.p.mj,
Ma-za 11-24, zon. 15 J
Huize Yvonn^JLolita en Vanessa en H
meisjes. Kapelweg^ 1

Kerkrade, 045-4251^

Contactbur^
Yvonne. Discrete
dames, trio, echtp- i

gendael 154, &«* j
04490-23203

Anita Kprivé en escort oo jj
zaterdag. Tel. Q4sjjg%:
Zat. en zond. 14.00-2V

ma. t/m vr. 11.00-

Club
2000^Rijksweg Nrd. 22a,?;

Tel. 04490-423 1> JlMeisje gevraagg>
Donna Mar]*

met haar 7 vriend^045-227734/229^
Lekkere meid zkt. se .■■./]Sex-contact4

06-320.3203.33 jjH^
Voor Piccolo' 5

zie verder paOJ^-X

I = =sgi
| /EffVICE PUBftIEU

FONTEINPOMPEN
en alle soorten sproeiersvoor .*&
grote en kleine waterpartijen, W^ _t\}
alsmede vijverfolie, filters, *%_
koppelingen, slangen en
verlichting uit voorraad. ,
HYDRAFLEX NUTH Kathagen 4, tel. 045^



DEN HAAG - De Amerikaanse pre-
sident beklemtoonde het belang
van een voorzichtige benadering
van de „dramatische veranderin-
gen" die zich op het moment in de
Sovjetunie en sommige Oostblok-
landen voltrekken. De Sovjetunie
heeft daarvan niets te vrezen.

Bush verwees naar de brief die Gor-
batsjov schreef aan de leiders van
de zeven rijkste industrielanden,
die afgelopen dagen bijeen waren
voor een conferentie in Parijs. De
brief onderstreept „dat de Sovjets
in onze richting bewegen. Ik heb

vaak gezegd dat ik de perestrojka
wil zien slagen. Ik wil deSovjetunie
een koers zien kiezen die haar in de
gemeenschap der naties brengt", zei
de president.

„Wij hopen dat de onnatuurlijke de-
ling van Europa nu tot een einde
komt, dat het Europa achter de
Muur zich zal voegen bij zijn buren
in het westen, welvarend en vrij".
De president repte daarbij over de
„nieuwe stemmen, vol van nieuwe
hoop" die hij tijdens zijn bezoeken
aan Polen en Hongarije hoorde.

Gisteren spraken Bush en zijn mi-
nister van buitenlandse zaken Ba-
ker met Lubbers en de ministers
Van denBroek, DeKorte enRuding
onder andere over Oost-West-reia-
ties, de economische top van Parijs,
handelspolitiek en milieu. De ge-
sprekken hadden volgens Van denBroek „een open en informatief ka-
rakter", maar bleven zonder concre-
te resultaten.

Vakanties
SïnfKbeiangstemng byhet
iHeto ' et p£"eis Noordeinde
f1aantkl^uis was zo gering. dat. ds»*!?\ Politiemensen en veilig-
wh°U\vp het handjevol tpe-
*«et rj e yerre overtrof. Laterveer

h«feringe belangstelling voor-ue zomervakantie.
\$ v*el rMPlaatsen achter de kilome-
Vlttl vf dranghekken in het cen-
di^anH en Haaë stond helemaal
%niet' George Bush hoefde er
rlg va„aan te denken om in navol-
2atsjov h

Zijn Sowjet-collega Gor-
.Hrrm -uit Amerika overgevlo-«n en VSlne tot stilstand te bren-
Kü<Jden u pubhek de hand te
i e erv' "et zou een uiterst pijn-.^dat g geworden zijn. Hij
ffttoSen We*m Leiden, waar een op-
«hö°rn?enigte van zon 15000 tot»i elt u Sen de Amerikaanse pre-
Nter n Ujk begroette. Burge-
rt e,, oek°op sprak van een'«kïtei "cces v°or de stad en eeneio2e show'
Eredoctoraat

INebo,dertekende in het Acade-
v &st .v, een verklaring, dat hij
Csiteit fv eweest bij de Leidse uni-
(T ColL de voorzitter vanX k

ege van Bestuur, mr. C
$t%t rn tam de Amerikaansepre-

tn aanmerking voor een

"bii..
J^n n,rent deLeidse universiteit
0 M-DeiiTr °P grond van weten-
°Uien ke prestaties", aldus

NatoNd. a^Ush geen graad heeft be-
hjMu iTn de Leidse universiteit,
'£|e 2etL00k. "iel n handteke-
«t *n het zogenaamde
s?lente?ei^e* de ruimte waar deV^tin„ Voor hun afstuderen in
iThitnV^ten en na het behalen
ciV srv, octoraal hun naam op de
*3Cl 3ven-In !946 zette Chur-
iV<Wi yn handtekening in het
E*1een na het verkrijgen

C* 21 sai dag was Bush. na zijn
fj3st o^c^hoten omgeven aan-
ilfJaaßLbchiPhol, ontvangen op

es2aaJ s Noordeinde. In de
V. ai van het Binnenhof, waar

de ministerraad wekelijks verga-
dert, ontmoette hij de voorzitters
van de Eerste en Tweede Kamer en
de fractievoorzitters van de drie gro-
te partijen. Bush gebruikte de lunch
in het Catshuis. Koningin Beatrix
en prinsClaus boden depresident 's
avonds een diner aan op paleis
Noordeinde.
Tegen het bezoek van Bush werd
slechts sporadisch gedemonstreerd.
In Den Haag werd een manifestatie

gehouden, die maar door enkele
tientallen betogers werd bezocht.
Ook in Leiden werd geprotesteerd
tegen de komst van Bush. De tegen-
standers verzetten zich tegen de po-
litiek van Bush in Latijns-Amerika
en tegen diens kernwapenbeleid.
De betogers riepen Bush op gehoor
te geven aan de ontwapeningsvoor-
stellenvan Gorbatsjov.
De Amerikaanse presidentvertrekt
vanochtend na zijn historischeblik-

sembezoek aan ons land naar de
Verenigde Staten. Het presidentiële
toestel, de Air Force One, heeft dan
25 uur lang op Schiphol startklaar
gestaan om de president in geval
van calamiteitenonmiddellijk terug
te brengen. Het team van chirurgen,
dat in het Westeinde-ziekenhuis in
Den Haag gereed stond om de presi-
dent bij een eventuele aanslag te
opereren, kan dan naar huis terug-
keren.

# Een van de weinige protesten tégen het bezoek van president Bush was in Leiden te zien, waar
gedemonstreerd werd tegen de strengere abortuspraktijk in de VS.

"Koningin Beatrix was zo te zien opgetogen over het bezoek van president Bush en zijn vrouw
aan ons land.

Noorwegen weer niet ingelicht door Moskou

Sovjetunie erkent
defect onderzeeër

Van onze correspondent
DEN HAAG - De Sovjetunie heeft
toegegeven dateen mankement aan
de kernreactor de oorzaak was van
het naar de oppervlakte komen van
een onderzeeër voor de Noorse
kust. Maar de Russische minister
van Defensie Yazov ontkende dat er
brand was uitgebroken aan boord.
De gesignaleerde rookontwikkeling
zou afkomstig zijnvan de dieselmo-
tor van het schip. Eerder hadden de
Sovjet autoriteitenverklaard dat de
rook veroorzaakt was tijdens een
'oefening.

De Noorse autoriteiten meldden
zondag dat er brand was uitgebro-
ken in een Sovjet onderzeeër van de
Alpha-klasse in de Barentsz-zee op
120 kilometer ten oosten van de
Noorse stad Vardo. Ter hoogte van
de commandotoren kwamen dikke
rookwolken uit deromp. De Noren
hebben Moskou hun ongenoegen
laten blijken dat ze nu al voor de
derdekeer dit jaarniet doorMoskou
zijn ingelicht over een ongeluk aan
boord van een nucleaire onderzee-
boot.

Weggesleept
Na het incident werd de onderzeeër
eerst door een Russisch schip weg-
gesleept in derichting van de mari-
nebasis Moermansk. Later leek het
op eigen kracht te varen. Luchtop-
namen van de onderzeeër die op de
Noorse televisie werden getoond le-
ken te bevestigen dat er niets ern-

stigs aan de hand was. Er viel geen
rook meer waar te nemen.
Onderzeeboten van de Alfa-klasse
hebben twee reactoren voor de
voortstuwing en kunnen nucleaire
torpedo's en dieptebommen afvu-
ren. Niet bekend is of dit schip van
2900 ton dergelijke wapens aan
boord heeft.

Op 7 aprilvan dit jaarbrak brand uit
aan boord van een Russische onder-

zeeboot van de Mike-klasse. Het
schip zonk en daarbij vonden 42 be-
manningsleden de dood. Op 26 juni
trof eenzelfde lot een schip van de
Echo 11-klasse. Daarbij zouden vier
opvarenden bloot hebben gestaan
aan hoge doses straling.Later meld-
de het Sovjet-persbureau Tass dat
de vier gezond en wel waren.
De Noorse regering maakte verle-
den week bekend dat wordt ge-
werkt aan een bilateraal verdrag
met deSovjetunie waarin beide par-
tijen zich zouden moeten verplich-
ten melding te maken van ongeluk-
ken met militaire apparatuur. De
USSR heeft al dergelijke verdragen
met de VS, Engeland, West-Duits-
land en Frankrijk. In de wijde om-
geving van deplaats des onheils zul-
len water- en luchtmonsters worden
genomen om te controleren of stra-
ling is vrijgekomen. Bij de eerdere
twee ongelukken was die niet noe-
menswaardig.

binnen/buitenland

Leiden reageert wel enthousiast op komst president

Bush maakt weinig indruk op Den Haag
van onze verslaggevers

"ooh "HAAG/LEIDEN - Nog
het b

IS e borgstelling voor
tti^ Zoek van een gerenom-

buitenlands staats-
fowp 2°gering geweest als
*9s k " Haagse bevolking
8eer(ia. °luut niet geïnteres-
bjjjf ln het tweedaagse ver-
relrj]^n ac belangrijkste we-
V^1 r ' de President van de
lend[ïg

u
e Staten. Het winke-

litie afUbuek onderging de po-
en rukettingen gelaten. Hier
staan ef een toeschouwer
datGP

°mdat hiJ had gehoordurge ush zou passeren,
Puhijot merendeel van het
üe ?*■ vervolgde zijn weg.
Hjjjfelijkse boodschappenen belangrijker.

aSerfaa k °uwe kak", sprak een
Stèren het hoge gezelschap
S. A?,onverwacht voorby zag flit-

drukte rond de Ameri-
tehoeVp esidentnad voor hem niet
\cem "Daar gaan onze belas-
Jt> de "*fn naar toe", zei luj doelend
% zijn H°rme Politiemacht. „Ik zal
*eer u üat ik morgen m'n autootje
"enstad Peeren". In de hele bin-
ïpluut r>■

d smds zondag een ab-politi'Parkeerverbod.
J*er sJ!°ordvoerder Nico Later-
\ na afloop van de eerste!'ekkeu enthousiasme over 'een
k politip°S VerlooP- De 1400 Haag-
Se}^ mensen, geassisteerd door
f?aiïse *n- Nederlandse en Ameri-

rna^bgbeidsagenten, hadden

Strenger
De veiligheidsmaatregelen konden
de Amerikanen aanvankelijk overi-
gens niet ver genoeg gaan. Zo had-
den ze in eerste instantie geëist dat
voor de ingang van de Pieterskerk
een grote tent zou worden neerge-
zet, zodat de president bij zijn aan-
komst volledig aan het oog werd
ontrokken. Verder wilden ze dat de

gemeente in de kerk zelf een af-
scheiding plaatste, om hem op die
manier in allerust en veiligheid een
krans bij de gedenksteen van Ro-
binson te kunnen laten leggen. Ook
verlangden ze dat de omwonenden
werden bewaakt door veiligheids-
agenten.

Die eisen hebben gemeente en poli-
tie, na stevige onderhandelingen, al-
lemaalvan tafelkunnen krijgen. „Je
kunt het toch niet maken", vindt
Goekoop, „om een president bij een
publiek optreden compleet af te
schermen". De Leidse veiligheids-
functionarissen vertrouwden veel
meer op een goede sociale controle.
„Het is een klein gebied.We kennende mensen. Ik heb voorts ook ver-
boden verboden dat deAmerikanen

mensen met mitrailleurs op daken
zouden zetten of dat er na half drie
grote aantallen helicopters door de
luchtzouden vliegen. Dat is dan ook
niet gebeurd".

VVD raakt met commerciële tv verkiezingsitem kwijt

Liberalen verbijsterd
na ommezwaai CDA

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Uiteindelijk toch
nog onverwacht heeft het CDA
zich neergelegd bij het onvermij-delijke: de komst van commer-
ciële tv. In een paar uur tijds
schiktede tot dan toe onverzette-lijke christen-democratische
partij zich in haar noodlot, en
werd het taboe 'op 'tv voor de
winst' opgeheven. In de minis-
terraad op vrijdagmiddag beslo-
ten de CDA-bewindslieden nog
tot een ultieme poging TV-10 en
Veronique onderuit te halen,
daarmee de liberaleministers be-
wust trotserend. Maar op haar
partijcongres in Bussurn zette
het CDA een dag later de deur
voor commerciële tv op eenkier.
De VVD, pleitbezorger van het
eerste uur voor de commercie op
de buis, bleef verbijsterd en ver-
twijfeld achter.

Zoveel lenigheid is nog maar zel-
denvertoond in depolitiek, maar
Joris Voorhoeve slaagde er niet
in enig garen te spinnen bij de
manoeuvres van de voormalige
coalitiepartner. Zijn vertwijfeld
roepen over kabinetscrisis en an-
dere vormen van politiek amok
werkte slechts op de lachspieren.
De liberalen zijn ondertussen
een belangrijk verkiezingsitem
kwijt.

De 'salto mortale' van het CDA
heeft iets ironisch. Jarenlang
gold de komst van commerciële
tv in ons land als 'onhaalbaar',
omdat het CDA dwars lag. Gerui-
me tijd wisten de christen-demo-
craten zich in hun afwijzing ge-
steund door de PvdA, maar diepartij keerde enige tijd geleden
ook al op dat pad terug. Het CDA
bleef zo over, als enige rots in
deze branding voor verzuild Hil-
versum. De CDA-fractie in de
Tweede Kamer heeft er werke-lijk alles-aan gedaan om de com-
mercie van de buis te weren. Het
regeerakkoord bood, onder zwa-
re pressie van de VVD, slechts
kleine openingen.

De Europese eenwording werpt
echter ook in de bedrijfstak van
de media haar schaduwen voor-
uit. Binnen deEG wordt gewerkt
aan een richtlijn over 'TV zonder
grenzen', waardoor het zo goed
als onmogelijk wordt commer-
ciële televisie te weren. Tal van
landen sputteren om uiteenlo-
pende redenen tegen die richt-
lijn, maar haar aanvaarding is
slechts een kwestie van tijd.

Twee ontwikkelingen kwamen
dit weekeinde toevalligerwijs sa-
men. De eerste was die van twij-
fel in CDA-gelederen. Het begon
klein, met een amendementje
van de afdeling Den Haag, waar-
in de partij werd opgeroepen
zich bij commerciële tv neer te
leggen, maar de twijfel spreidde
zich als een inktvlek uit. Een on-
verwacht groot deelvan de CDA-
achterban bleek er gevoeligvoor.

Draai
De procedures op een CDA-con-
gres staan weliswaar nauwelijks
afwijkingen van het standpunt
van het partijbestuur toe, maar
juist in dit geval bleken die pro-
cedures tegen het bestuur te wer-
ken. .Menig bezoeker van de
'deelraad' voor de media stemde
alleen voor het amendement uit
Den Haag, om dë kwestie zo op
de agendavoor het plenaire con-
gres te krijgen.

De nipte overwinning die het
partijbestuur bij de stemming
boekte, bleek al snel waardeloos.
Politiek is een standpunt onmo-
gelijk vol te houden, wanneer de
indruk bestaat dat de helft van
de partij er niet in gelooft. „Het

media-standpunt van de partij is
in een klap onhoudbaar gewor-
den", wisten prominente CDA-
ers vrijdagavond al. „We moeten
nu de draai maken: commerciële
tv, maar op onze voorwaarden".
Omdat elke bekering moet wen-
nen, wordt het een draai in fasen:
in het verkiezingsprogramma
deel een, in de kabinetsformatie
de rest.

In het in alle haast in elkaar ge-
draaide CDA-compromis wor-
den alle bezwaren tegen de com-
mercie dan ook breed uitgeme-
ten, en worden er 'verdedigings-
linies' tegen opgeworpen. Maar
tevens is er sprake van 'bestuur-
lijke en financiële garanties' voor
de bestaande omroepen, wan-
neer de commercie 'onverhoopt'
toe slaat. Lijsttrekker Lubbers
liet er weinig twijfel over bestaan
dat hij in een formatie verder zal
gaan met zakelijke afspraken
over een 'ordelijke' intocht van
commerciële tv.

Dat betekent niet dat TV-10 en
Veronique ongestoord hun gang
kunnen gaan. Het CDA zal im-
mers elke gelegenheid aangrij-
pen om het de commercie moei-
lijk te maken, en de bestaande
omroepen stevig tegen de con-
currenten te beschermen. Een
veeg teken is dat het kabinet
vandaag in Brussel nog zal pro-

f / nieuws _
\ \ onolyse \
beren een afwijzing los te krijgen
van de door die zenders gehan-
teerde juridische constructie. De
kans dat Brussel de afwijzing uit-
spreekt is overigens gering.

Ergens in dit proces is Joris
Voorhoeve de kluts kwijtge-
raakt Dat 'zijn' ministers vrijdag,
in het kabinet zo makkelijk over
zich heen lieten lopen, is vanzelf-
sprekend vervelend. Het beves-
tigt overigens alle indrukken
over zwak politiek management
binnen de WD. Dat Voorhoeve
het CDA op media-gebied niet
vertrouwt, is meer dan begrijpe-7
lijk. De VVD heeft op dat gebied
in de recente geschiedenis gé-'
noeg leergeld betaald. En dat de
liberalen treuren, omdat hen een
helder verkiezingsitem uit han-
den geslagen is, mag ook duide-
lijk zijn.

Het staat alleen wat vreemd om
dan opeens uit te roepen dat een"
'gewoon' kabinet over de media- j
politiek zou zijn gevallen. Per
slot van rekening kunnen ook .
demissionaire bewindslieden
opstappen. Dat zon dubbele ka-
binetscrisis gevolgen heeft voor
de politieke samenwerking in de
toekomst, spreekt voor zich. j
„Volgens mij had de VVD ge-
woon de politieke winst moeten "
incasseren", commentarieerde
PvdA-media-specialiste ' Van
Nieuwenhoven snijdend. „Als ze
echt op het punt van de media
een kabinetscrisis hadden ge-
wild, dan zijn daar de afgelopen'
jaren toch betere mogelijkheden
voor geweest. Ik snap er niets
van, maar Voorhoeve zal het wel
weten want hij is expert op het
gebied van kabinetscrises".

" JORIS VOORHOEVE:
...vertwijfeld...

Leidse burgemeester tevreden over ontspannen bezoek:

'Bush had net zo goed
op fiets kunnen komen'

Van onze correspondent
LEIDEN - „Toen ik op detelevisie
zag hoe die gepansterde wagens uit
het vliegtuig werden geladen, dacht
ik: die zijn 'volstrekt niet nodig. En
dat is ook wel gebleken. De atmo-
sfeer in Leiden was heel vriendelijk
en ontspannen. Hij had eigenüjk net
zo goed op de fiets kunnen komen,
ja".

Burgemeester Goekoop hoopte
vooraf dat het bezoek van Bush aan
Leiden leuk, publieksvriendelijk en
incidentloos zou zijn. En zo is het
bezoek volgens hem ook geworden.
„Er hebben zich geen problemen
voorgedaan. Er zijn in totaal slechts
zeven auto's weggesleept die ston-
den geparkeerd op plaatsen waar
tijdens het bezoek een stopverbod
gold".
Dat het bezoek ontspannen is verlo-
pen, is volgens Goekoop vooral te
danken aan de milde maatregelen
die de politie heeft getroffen.

„In tegenstelling tot Den Haag zijn
straten in Leiden pas op een zeer
laat moment afgesloten. En ook de
stop- en parkeerverboden werden
pas enkele uren van te voren van
kracht. We hebben geprobeerd om
de overlast voor de bewoners zo ge-
ring mogelijk te laten zijn. Mensen
hebben daardoor ook begrip voor
de maatregelen voor gekregen",
stelt Goekoop.

Onderzoek
Helemaal op de vredelievendheid
van de Leidse bewoners heeft de
politie niet vertrouwd. Van Ooijc:
„Vorige week heeft de politie dë
Pieterskerk en het gebied daarom-
heen intensief onderzocht. Alle vuil
is bijvoorbeeld verwijderd, want
hoe minder objecten hoe beter het
is. Die hele operatie is de ochtend
voor het bezoek nog eens herhaald.
Verder heeft derijkspolitie te water
de onderkant van alle bruggen on-
derzocht".

Bush: 'Moskou
beweegt in

onze richting'
Vervolg van pag. 1
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Duitsland 1
09.45 ZDF-info Gesundheit. Medi-

sche tips.
10.00 Tagesschau und Tagesthe-

men.
10.23 ""Sommerkomödie. Ein Mann

ist kein Mann.
11.55 Urnschau.
12.10 Trapper, Siedler und Indianer.

(herh.).
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
14.10 ""Teletekstoverzicht.
14.30 Tagesschau.
14.35 Sinha Mo/.ca - Die Tochter

des Sklavenhalters. Braziliaanse
serie. Afl. 162.

15.00 Falsch-Falscher-richtig. Quiz

met Maren Kroymann.
15.30 Die Trickfilmschau.
15.45 Der Mondschimmel. 3-delige

tv-film van Brian Hayles, met Sarah
Sutton, James Greene, David Pullau
e.a. Deel 1.

16.45 ARD-Sport extra. Wielrennen:
Tour de France, 16e etappe Gap -
Briancon. Commentaar: Jürgen Emig
en Herbert Watterott.

17.15 Tagesschau
17.25 Die schönsten Autos der Welt.

Serie. Afl.: Mercedes Benz 500 K.
17.30 Die Rückkehr zur Schatzinsel.

Jeugdserie. Afl.: Santa Anna.
18.15 Ausschnittweise Kleinkunst.

Met de comédienne Joanna Bassi en
de fluitist Martin Werner.

18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Simon & Simon. Serie. Afl: Un-

Ser Leo ist nicht so.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Gefahr für die graven Gigan-

ten. Ist Afrikas letzter Elefant schon
geboren? reportage over het afslach-
ten van de olifant in Afrika voor het
verkrijgen van de ivoren slagtanden.
Aansl.: Tagesschau.

21.00 Report. Actualiteiten.
21.45 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Rache für Nicholas.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Dora an Direktor. Angriff steht

bevor, documentaire over de verzets-
organisatie Die Rote Kapelle tijdens
W.O. 11.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Christiane Hörbiger en Karl Heinz Vosgerau in 'Das Erbe
der Guldenburgers. (Duitsland 2 - 20.00 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

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

■ = zwart wit programma

"" = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

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

Nederland 2: 31. 33. 35. 49. 54. 56 en 60
Nederland 3: 23. 32. 34.43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26. 36. 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33. 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
17.00 Flipper. Amerikaanse jeugdse-

rie. Afl. 73: De wasbeer.
17.25 Juke Box.
17.30 Webster. Amerikaanse serie.

Afl. 15: Vermist. Met: Emmanuel Le-
wis, Susan Clark, Alexi Karras e.a.
(herh.).

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 234.

Herh.
18.05 Het gebeurde hier. Vandaag:

De rode robijn. David Davidse vertelt
een verhaal dat, naar men zegt, echt
gebeurd zou zijn aan de Belgische
kust. (herh.).

18.15 Carlos en Co. Magazine waarin
poppen vertellen wat kinderen willen
weten. Vandaag: Kauwen, (herh.).

18.30 De kleinste zwerver. Canade-
se jeugdserie.Afl. 3: One door closes,
(herh.).

18.55 Levende aarde. 24-delige En-
gelse documentaireserie over het
ontstaan van de aarde en het aardop-
pervlak. Afl. 15:Wateren van het land

19.25 Lotto-winnaars, mededelin-
gen en programma-overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische tv-serie.

Afl. 150. Helen berispt de Robinsons.
Scott en Danny vinden geen oefen-
ruimte. Des interviwet een sollicitant.

20.25 Margriet. Talkshow van Mar-
griet Hermans vanuit de North Sea
Vacht Club in Oostende.

21.35 Hercule Poirot. 10-delige En-

gelse serie. Afl. 3: Adventure of John-
nie Waverly, met David Suchet, Hugh
Fraser, Philip Jackson e.a. Poirot
wordt ingehuurd om het 3-jarig
zoontje van de rijke Marcus Waverly
te beschermen tegen mogelijke ont-
voerders. Als het kind desondanks
wordt gekidnapt, beseft Poirot al snel
dat de dader een naaste relatie van
de familie moet zijn.

22.30 Nieuws.Aansl.: Ritverslag Ron-. de van Frankrijk.
22.50 De Kolderbrigade. 7-delige co-

medyserie. Afl. 3: De vedette. Met:
Romain de Coninck, Leo Martin, Gas-
ton Berghmans e.a. (herh.).

23.25-23.30 Coda. Nur wer die Sehn-
sucht kermt, van Schubert op tekst
van Goethe, uitgevoerd door Louis
Devos, tenor, Bernadette Degelin, so-
praan en Jan Vermeulen, piano.

België/TV 2
13.30-14.15 Ronde van Frankrijk.

Rechtstreekse reportage van de
etappe Gap - Briancon, met de be-
klimming van de Col de Vars.

15.00-16.45 Ronde van Frankrijk.
Rechtstreekse reportage van de be-
klimming van de Col de l'lzoard, laat-
ste kilometers en aankomst van derit
Gap - Briancon. Commentaar: Mark
Vanlombeek en Mark Uytterhoeven.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Afl. 786. Gordon maakt
zich zorgen om Maggies gezondheid.
Gien tracht nog steeds Susan uit de
buurt van Wayne te houden.

19.23 Superkat en supermuis. Te-
kenfilmserie. Afl. 27.

19.28 Programmaoverzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Opgepast voor de vuisten. Ita-

liaans/Amerikaanse speelfilm uit
1984 van Enzo B. Clucher, met Te-

rence Hill, Bvd Spencer e.a. (Origine-
le versie met Nederlandse ondertite-
ling). De ex-bajesklant Mr. Wonder en
de stuntman Vance wordt gecontrac-
teerd om zich gedurende een week
uit te geven als rijke en op hen gelij-
kende industriëlen. De echte indus-
triëlen willen weten door wie zij wor-
den bedreigd.

21.40-22.25 Uitzending door der-
den. Programma van de Groene Om-
roep.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
17.00 Het geheim van de zwarte
draak. 6-delige serie. Afl. 3: Dodelijke
taiga. (herh.). Nadat de expeditie
nauwelijks is ontsnapt aan moordlus-
tige Tartaren, vindt men onderdak bij
een koopman aan de rivier Yenissei.
Maar ook daar blijkt het niet veilig te
zijn.

17.57 Raging water. Britse serie korte
filmpjes. Afl. 8 (slot): De vier seizoe-
nen - Lente.

18.00 Kijk TV. Populair wetenschap-
pelijk programma, (herh.).

18.25 Compilatie. Jeugdvoetbalpro-
gramma 'De bal is rond.

18.57 De eerste de beste. 13-delige
serie. Hoogtepunten uit acht jaar De
eerste de beste. Presentatie: Joost
Cohensius. Afl. 7. (herh.).

19.25 TROS zomerparade. Muziek-- programma vanuit attractiepark Wali-
bi in België. Presentatie: Peter Tee-
kamp.

20.00 (TT)Joumaal.
20.28 TROS Dierenbingo. Spelpro-

gramma vanuit de Beekse Bergen in
het kader van 125 jaar Dierenbe-
scherming. Presentatie: Linda de
Mol.

22.05 TROS Aktua Geld. Maandelijks
geldmagazine met de trekking van de
Staatsloterij gepresenteerd door Ti-
neke Verburg.

22.45 (TT)Klein Londen, klein Ber-
lijn. 7-delige serie. Afl. 3. Charley sluit
zijn leerlooierij: hij weigert onder de
Duitsers te werken. ledereen keert
zich tegen hem.

23.45-23.50 Journaal

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.30-14.15 Studio Sport. Tour de

France.
15.00-16.45 (TT)Studio Sport. Tour

de France.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.47 ■(TT)Floris. Jeugdserie. Afl.:
De alruin. De kok van kasteel Olden-

stem heeft een nieuw koksmaatje
aangenomen. Maar is hij wel zo be-
trouwbaar?.

19.18 Studio Sport. Tour de France,
samenvatting.

20.00 Journaal.
20.29 Van Gewest tot Gewest. Re- j

gionaal magazine, onderwerpen: 1. i
Schokland. (herh.). 2. Glasindustrie;
(Polygoonreportage). 3. Aquaduct!
Middelburg.

21.05 Dietrich Fischer-Dieskau j
zingt Schumann (1).

21.30 Sex als topsport. Documentai- ire.
22.30 Journaal.
22.40-22.45 Nieuws voor doven en i

slechthorenden.

" Christel Dohmen in 'Klein Londen, klein Berlijn.
(Nederland 2 - 22.45 uur)

Duitsland 2
09.45 ZDF-info Gesundheit.
10.00 Tagesschau und Tagesthe-

men.
10.23 ""Sommerkomödie. Ein Mann

ist kein Mann.
11.55 Urnschau.
12.10 Trapper, Siedler und Indianer.

(herh.).
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.15 La France. Verslag van een
rondreis door Frankrijk. Afl. 2: Die Loi-
re - von der Quelle bis zu den
Atomschlössern. (herh.).

14.55 ""Teletekstoverzicht.
15.15 ZDF - (hr Programm mit dem

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

P. Morgan.
15.50 Der Stem des Marco Polo. Se-
rie voor de jeugd. Afl.: Die verlassene

Insel. Met: Nicola di Pol, Chiara Dora-
do, Giuseppe Tonini e.a.

16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.
Presentatie: Peter Hahne.

16.30 Alice im Wunderland. Teken-
film naar het boek van Lewis Carroll.
Afl.: Eine merkwürdige Reisegesell-
schaft.

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

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

17.45 Ein Heim für Tiere. Duitse se-
rie. Afl.: Neue Freunde (1). Met Sieg-
fried Wischnewski, Bettina Spier, Mi-
chael Lesch e.a. Aansl.: Mem Butler
und ich. Duitse serie. Afl.: Das Ge-
standnis. Met Volker Brandt en Gün-
ther Jerschke.

18.25 Ein Heim für Tiere. Afl.: Neue
Freunde (2).

18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.25 Die Reportage. Reportage over

scharrelvarkens en diervriendelijke
fékmethodes, die bovendien de
smaak van het vlees ten goede ko-
men.

20.00 (TT)Das Erbe der Gulden-
burgs. Duitse tv-serie. Afl.: Die gol-
dene Kette. (herh.).

21.30 Heute-Journal.
22.00 Der Sport-Spiegel. Vandaag:

Zur Lage der Fussball-Nation.
22.30 Sommerfestival im ZDF. Das

kleine Femsehspiel. De nieuwe Duit-
se film:B Ungewiss ist dieZukunft der
Leibwachter, film van Volker Einrach
en Lothar Kurzawa, met Martin Lütt-
ge, Peter Lohmeyer, Andrea Bürgin
e.a.

23.45 Brief aus der Provinz. Von
Kohl und Kohlen am Kanal; ein Spa-
ziergang im Revier.

23.50 Heute.

RADIO

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

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7.00 ook
(requenties 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/RTBF 1
13.20-16.45 Overname van Télé 21:
Tour de France. 18.00 Vacaturebank.
18.15L'écran des vacances, tekenfilms
met o.a. Jimbo Jet, Madame Pepperno-
te, L'école hantée en Spot. 19.00 Jour-
naal. 19.03 Ce soir, Waalse actualitei-
ten. 19.25 Lotto- en jokeruitslagen.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.00
Wielrennen: Tour de France, samen-
vatting van de 16eetappe: Gap - Brian-
con (Col de Vars). Commentaar: Frank
Baudoncq. 20.10 Contacts, verkeers-
tips. Vandaag: le téléphone en voiture.
20.15 Les sentiers du monde, reporta-
ges. Vandaag: Sur la tracé des Eméril-

lons en Le radeau des cimes. Presen- j
tatie: Philippe Lambillon. 21.30 La j
guerre, Canadese serie over de oor- i
logsgeschiedenis. Afl. 1: Vers la guerre j
totale. 22.25 Laatste nieuws en weer- j
bericht. 23.00-00.25 Ciné-Club de mi- i
nuit: Cinéma Beige: Comme si c'était i
hier, Belgische documentaire uit 1980 j
over de Belgen die tijdens de WO II j
joodse kinderen hebben geholpen.

TV5
16.05 Beau et Chaud. 17.05 Nouveau
monde. 18.05 Brèves et Météo Euro-
péene. 18.10 Récréation. 18.30 Les
Aiguillages du Rêve. 19.00 Des Chif-
fres et des Lettres. 19.30Trent Millions
d'Amis. 20.00 Le grand. Échiquier.
22.00 Journal Télévisé. 22.30 Météo
Européene. 22.35 Jeux de la francop-
honie. 22.50 Ciné-club. 00.25 La chan-
ce aux chansons. 00.50-01.00 Apos.

Duitsland 3 West
15.30 Teletekstoverzicht.
16.00 Zirkus im Zirkus. Tsjechische

jeugdfilm van Oldrich Lipsky.
17.35 Super-Grips. Das schnelle

Spiel für helleKópfe, spelprogramma.
18.00 Lord Schmetterhemd. Pop-

penserie. Afl. 4: Der Geist des gros-
sen Buffels.

18.35 Klemens und Klementinchen.
Jeugdserie. Afl.: Die schnattemden
Retter.

18.45 Abenteuer Wildnis. Natuurfilm-
serie. Vandaag: Slangen, torren en
woestijnmuizen.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Italienische Reisen. 5-delige =serie. Afl. 3: Die Heiligen des Kasba.:
De oude wijk van Turijn.

20.45 Wir toten, was wir lieben. i
9-delige serie over beschermde die- j
ren en planten. Afl. 4: ...weil sic so |
menschlich sind, reportage over het[
gebruik van chimpansees voor me- i
disch onderzoek.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 DDR-Profile. Bernard Heisig, |

filmportret van de schilder Heisig uit j
Leipzig.

22.30 Gaste in Bayern. Documentai- j
re over de wensen van vakantiegan-[
gers. Vandaag: Bodenmais.

22.50 Die Wiederkehr von Sherlock j
Holmes. 7-delige Engelse serie. Afl. [
4: Das Ritual der Familie Musgrave. [

23.45 Laatste nieuws. Aansl.: Zur j
nacht.

België/Télé 21
13.30-14.15Wielrennen: Tour de Fran- I
cc, 16e etappe: Gap - Briancon (Col dei
Vars). Commentaar: Theo Mathy en §
Frank Baudoncq. 15.00-16.45 Wielren- |
nen: Tour de France, 16eetappe: Gap - iBriancon. Commentaar: Theo Mathy en i
Frank Baudoncq. 19.30-20.00 Journaal i
met simultaanvertaling in gebarentaal i
en weerbericht

Radio 1

radioNOS: Elk heel uur nws. 7.04 Echo-
Magazine. 7.15 Het levende woord.
7 30 Nieuws. 7.33 Echo-Magazine.
8.45 Kruispunt. 9.06 Even bijko-
men. 10.06 M/V-Magazine. 11.06
Echo-Magazine. 12.06 KRO's
Schone Kunsten. 12.55 Meded.
t.b.v. Land- en Tuinb. 13.09 Echo-
Magazine. NOS: 14.06 Radio Tour
deFrance. 17.06Veronica Nieuws-
radio. 19.03 Tour de France extra.
20.03 BORAT, gespeld 8.0.R.A.
accent aigu T. 21.03 De radiovere-
niging. 22.03 De Vlaamse connec-
tie. 23.05 Met het oog op morgen
0.02 De nacht klinkt anders: Naga-
pen. 2.02 Muziek in de nacht. 5.02-
-7.00 VARA's Ochtendhumeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO's
radiojournaal. 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04 Vrouw zijn. 11.03
Een dag op stap met... 12.04
Lunchtime-magazine. 13.04 Tijd-
sein. 13.30 Als mensen verande-
ren. VPRO: 14.04 De plantage met
om 14.04Soortgenoten; 14.48 Mu-
sica Exotica; 15.04 Het spoor te-
rug; 16.04 Ischa; 16.53Vrije Gelui-
den; 17.04 Timboektoe. 19.03
Plantage magazine, zomereditie.
20.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.00-24.00
VARA's Verrukkelijke Dinsdag.
6.02 Holland wordt wakker! 9.04
Rigter. 11.04 Angelique. 12.04 VA-
RA's Steen & Been Show. 14.04
Twee meter de lucht in. 16.04 De
verrukkelijke vijftien. 18.04 Dries-
poor. 19.03 Dubbellisjes. 20.03
Popkrant. 21.03 VARA's Vuurwerk.
22.03 VARA's poppodium. 23.03--24.00 Tracks.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven er

slechthorenden.
NCRV
15.30 James Herriot. Engelse serie
Afl.: The jackpot. Calum heeft eer
puppy op wie de hond van James op
slag verliefd raakt. Minder vanzelf
sprekend gaat het met Calums eiger- liefdesleven.

16.20 Rondom tien. Bewakers var
* het leven, praatprogramma over d€

ervaringen van operatiepatiënten
(herh.).

17.10 ""Weerklank. Muzikaal pro
gramma vanuit Aardenburgh. (herh.)

17.30 Journaal.
17.40 Kay O'Brien. Amerikaanse zie-
kenhuisserie. Afl.: Big vacation. Kay
krijgt in haar werk te maken met eer
meisje, dat levensgevaarlijk ziek is.
Ze wil echter door haar geloof geer

medische hulp accepteren.
18.25 De gummiberen. Tekenfilmse

rie. Afl.: De namaak Gummi, (herh.)
18.48 Alex. Tekenfilmserie.
19.00 Journaal.
19.16 Zo vader, zo zoon. Spelpro-

gramma gepresenteerd door Gerard
van den Berg.

19.42 (TT)Ja, natuurlijk extra. Na
tuurprogramma.

20.13 Overwinnaars. Serie speel-
films. Vanavond: Het geheim van
Kate, Amerikaanse tv-film van Arthur
Seidelman, met Meredith Baxter, Ben
Masters, Ed Asner e.a. Kate is een
jongevrouw die op het oog gelukkig is
met man en dochter. Maar zij koestert
een geheim:Ze lijdt namelijkaan buli-
mia nervosa oftewel eetverslaving.

21.47 Hier en nu. Actualiteitenmaga-
zine.

22.15 Dertien persoonlijke ontmoe-
tingen. Vandaag: Ds. L Wüllschleger
uit Den Haag over Bartholomeus.

22.30 Journaal.
22.40-23.30 Entree. Gevarieerd cultu

reel magazine gepresenteerd door
Doris Baaten.

" Meredith Baxter Birney, Bén Masters en Summer Phoenix
in 'Kate's secret. (Nederland 1 - 20.13 uur)

Duitsland 3 SWF
16.00 Wir haven die Pauker in die

Pfanne. Duitse speelfilm uit 1970 van
Harald Reinl, met Uschi Glas, Hansi
Kraus, Fritz Wepper e.a.

17.25 Auf dem Packeis geboren. Do-
cumentaire over jonge zadelrobben,
die op het ijs geboren worden.

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Menschen und Tiere. Natuur-

serie. Afl.: Klein ist schön.
18.52 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:

Eine karierte Geschichte.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.

Aansl.: Europabrücke.
19.30 Dörfer in Europa. Seelsorge

am Gletscher, documentaire over de
verfilming van de roman van Halldor
Laxness op IJsland en over het leven
van de mensen en de invloed van de
natuur daar.

20.15 Chronisten mit derKamer. (4),
Portret van de Franse fotograaf Henri
Cartier-Bresson.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Die Vogel. Amerikaanse speel-
film uit 1963 van Alfred Hitchcock,
metRod Taylor, JessicaTandy, Vero-
nica Cartwright e.a.

23.10 Die Kreuzzüge. 13-delige serie.
Afl. 13: Hier sind die Guten, dort die
Bösen... Macht'Euch die Erde Unter-
tan.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Jan Tittel. (8.00 Nws.). 9.00
Continu klassiek. 11.00 TROS
Concertzaal: Concertgebouwor-
kest. 12.30 Nieuwe klassieke pla-
ten. 13.00 Nws. 13.02 De klassieke
top tien. 13.30Belcantorium. 16.00
Het Kunstbedrijf. 17.00 In kleine
bezetting. A. Muziek voor cello en
piano. B. Muziek voor pianotrio.
18.00 Nws. 18.02 Lied van de
week. 18.15 Leger des Heilskwar-
tier. 18.30 Muziek in vrije tijd. 19.30
Kamermuziek uit de galante tijd.
20.00 Nws. 20.02 Symfonischcon-
cert. 21.30 Literama. 22.30 Orgel-
concert. 23.10 Muziek voor saxo-
foonorkest met piano. 23.45-24.00
Muziek van eigen tijd.

"Paul de Leeuw pre-
senteert 'Holland wordt
wakker' op Radio 3

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 Het land van de
belofte. 10.00 De wereld zingt
Gods 101. 10.50 Tekst en uitleg.
11.00Studio 55. 12.00 Nws. 12.05
De verdieping. 13.00 Nws. 13.10
Nederland en zijn buren. 13.30
Rondom het Woord. 14.00 NCRV-
Leerspiegel, met om 14.00 Leer-
huis; 14.10 Dagvaardig. 14.30 A
world of English. 15.00Schone we-
reld. 16.00 Op de rand van het
recht. 16.30 NOS Ombudsman.
17.35 Postbus 51 Radio-magazine.
17.55 Meded. en Schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Daar waar
de molens staan. 18.30 Taal en te-
ken. 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20.30-21.00 A world
of English.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Informatief program-
ma.

09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. (herh.).

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

10.25 Die Holydays aus Rom. Te-
kenfilmserie, (herh.).

11.00 Baretta. Politieserie, (herh.).
11.45 Der Chef. Politieserie, (herh.).
12.30 Klassik am Mittag met het

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

serie. Afl.: Gadget in Japan.
13.25 California Clan. Amerikaanse

serie. (herh.).
14.15 Captain Power. Sf-serie.

(herh.).
14.40 Der Hammer. Serie. (herh.).
15.00 Flughafenpolizei Tokio. Ja-

panse misdaadserie. Afl.: Anschlag
aus der Luft.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTLaktuell.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Serie.
17.15 Die Holydays aus Rom. Te-

kenfilmserie. Afl.: Held in Noten,
(herh.).

17.45 RTL-Spiel. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Baretta. Politieserie. Afl.: Zahl

die Tage bis ich zurückkomme.
18.45 RTLaktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Gekidnappt.

20.15 Ein Mann jagt sich selbst. En-
gelse speelfilm uit 1970 van Basil
Daerden, met Roger Moore, Hilde-
gard Neil, Alastair Mackenzie e.a.

21.55 Explosiv. Vor Ort, magazine
met Olaf Kracht.

22.40 RTL aktuell.
22.50 Eine Chance für die Liebe.

Partnerschapsbemiddeling, door Eri-
ka Berger.

23.30 Die Hinrichtung. Westduits/ls-
raëlische speelfilm uit 1975 van Reza
S. Badiyi, met Hardy Krüger, Gila Al-
magor, Jason Robards e.a.

01.00-01.05 Betthupferl.

SSVC
12.45 Adult education. Help

child with maths.
13.00 Children's SSVC. The

Dolls.
13.15 Playbus. The playgrourw
13.35 Whta's my line?
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Teil the truth.
15.15 Anything Goes.
15.40 Connections.
16.05 Children's SSVC.
16.20 Grim Tales.
16.35 Young Krypton. ,
17.00 Blue Peter flies the wo^l
17.25 Home and Away. Serie l
17.45 The queen mother in C*l
18.15 Mr. Meek's pipe drearrv
18.40 News and weather. I
18.55 Brian Conley - This War
19.20 The nineteenth hole.
19.45 Brookside. Serie.
20.35 The 'Slap' Maxwell Stoa.
21.00 Take me Home. Nieuwe *22.00 News and Weather.
22.30 Disappearing world. Afl

gers of the Sierra de Gredos-
-23.20-23.50 Psst, the really "guide tot alcohol.

Sky Channel
06.30 European Business CM
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.
14.00 Landscape Channel.
14.55 As The World Turns.
15.45 Loving.
16.15 The Lucy Show.
16.45 Lady Lovely Locks.
17.00 Countdown.
17.30 Eurosport overzicht.
19.00 What a week!
20.00 Tour de France.
21.00 Paarderennen.
22.00 Monte Carlo open golf-
-23.00 Motorraces.
00.00 Waterskiing.
00.30 Tour de France.
01.00 Eurosport overzicht.
04.30 Landscape Channel.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 BLassie. Afl.: Das Seeun-
geheuer. 09.35 Pixi im Wolkenkuc-
kucksheim. Afl.: Die Blumen der klei-
nen Ida. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Fremde in der
Stadt. 10.50 Teletip Haushalt. 11.00
SAT.I Bliek. 11.05 Liebe, Sommer und
Musik, Oostenrijkse komedie uit 1956
van Hubert Marischka, met Joe Stoec-
kel, Isa Günther, Fritz Heller e.a. Aansl.
Tekenfilm. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr
Horoskop. Aansl.: Programma-over-
zicht. 14.05 Kimba, der weisse Löwe.
Afl.: lm Tal der FluGpferde. 14.30
BLassie. Afl.: Timmy und der Prinz.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Grüße vom Scor-
pion. 15.50 Teletip Natur. 16.00 B Pat
und Patachon. Afl.: Die kleine Tanzerin.
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Bo-
nanza. Afl.: Meine liebe Mary. Aansl.
tekenfilm. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45
Programma-overzicht. 17.50 Bumpers
Revier. Afl.: Ein feines Trio. 18.45 SAT
1 Bliek 19.00 Glücksrad. 19.30 Can-
non. Amerikaanse politieserie van John
Badham. Afl.: Ein reizendes Paar.
20.25 SAT.I Wetter. 20.30 Special
Squad. Australische misdaadserie van
Tim Burstall. Afl.: Die Jugendsünde.
21.25 SAT.I Bliek. 21.25 SAT.I Bliek.
21.30 Ein Froschmann an der Angel.
Amerikaanse komedie uit 1967 (1), van
Jerry Lewis, met Jerry Lewis, Susan

Bay, Harold J.Stone, Buddy Les»
Moore, Paul Lambert, e.a. 23.3"'
Bliek. 23.40 Das Ultimatum laun»
liaanse speelfilm uit 1975 vAN*
Massi, met Franco Gasba"1'
J.Cobb, Ely Galleani, Spyros
Andrea Aureli, Nino Benvenuti.
ma Girotti, e.a. 01.10-01.20 P"
maoverzicht.

Super Channel
07.00 World News and Busirtf5
08.00 The Mix.
15.30 Nino Firetto.
16.30 Hot Line.
18.30 Tracking.
19.30 Teachers only.
20.00 Sport. .
21.50 World News and Weath*1
22.00 NBA Basketball. .j
00.00 World News. Aansl.: The j
02.00-07.00 Rete Mia. Italiaans*

gramma's

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
00.00 MTV - Solid Rock.
01.00 Club MTV.
01.30 Night Videos.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5.15.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 MTV's Braun Europe*" 1

20.
21.00 MTV Spotlight.
21.30 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
8.05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02
en 16.02Kort nieuws. 17.02 Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
Actueel, Agenda en Muziek. 17.25
Limburg op zijn best: toeristisch
programma. 17.55 Kort nieuws.
18.05-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Sjapoo. (6.30,
7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws, en
VDAB-ber.) 8.00Nieuws. 8.10 Zon-
neslag. 10.00 Nieuws. 10.03 Broc-
coli. 11.55 Mediatips. 12.00 Lim-
burg 1989. 13.00 Nieuws. 13.10
Muziekboetiek. 14.00 De gewa-
pende man. 17.00 Focus. 17.10

Het Algemeen Belarifl. j
Nieuws. 18.10 Rock-o"%J
Lukraak. 22.00 NieuwS-J^rj
weet het maar nooity~'gf
Nachtradio. (0.00, 5.0"
Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstuck. 1-"^kasten. 7.45 VeranstalwnV
der. 8.30 Besinnliche Wfl,
Musikexpress. 10.00-1/_.
Aufgelegt. 12.00 Veran^lkalender. Musik bei T^vjOH,
Veranstaltungskalender \j,
schauf. 14.05 Musikzeit^lchesterklange aus allerW# ;
Nachtmittagsstudio. 16-0 jf
light. 17.05 Oldiekiste. 18L|(/Aktuell. 18.40-20.05 Musw'

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! Q°~rJ<
wie kein anderer. 11.00 n vj(
elf. 12.00 Is ja n Ding If-jd
16.00 Entenjagd. 17.00M*y
17.50Sportshop. 18.00 M%,|
19.00 Neunzehn - Vierutw*
Rampenlicht. 20.00 09*%$
21.00 LP-Charts. 22.00-0V
Non-Stop.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 |
melodie. 9.05 Musikpav|lloV
Gut aufgelegt. 14.05 Au' tf».menade. 15.00 Ca'rpOl
16.05 Heimatmelodie. 'Lp.
sik-Express. 20.05 tor
Broadway undKudamm- <* 'ftsik zum Traurnen. "Nachtexpress. :
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Netto-winsten
987 ull.0-winsten in de jaren 1980-
-"89 diepen volgens de begroting
tf> an Economische Zaken, die
tiblj„lris.iesdag vorig jaar werd ge-
*lin rd' 22 milJard- Daar ston"
*M o esteringen van bijna 21 mil-Hilj^den (Shell 11, Esso bijna 10
oor .gulden) tegenover. Reden
% minister De Korte om in de

16 Van toel'chting te schrij-
Slte r* er sprake was van 'een rede-
itig. erhouding tussen de investe-n en de NAM-winsten.'

«t>Tns de minister is ook in 1987
*sterfr belangrijk deel van deze in-
s^^gen direct ten goede geko-
aT***1 I

men aan het Nederlandse bedrijfsle-
ven. Daarnaast betekenen ze een
versterking van de Nederlandse
werkgelegenheid met hoogwaardi-
ge arbeidsplaatsen. „Mijn conclusie
is dan ook dat Shell en Esso in 1987
de in 1980 gewekte verwachtingen
hebben waargemaakt," zo schreef
De Korte september vorig jaar.

Op het ministerie van Economische
Zaken wordt gewerkt aan een eva-
luatie van tien jaar herenakkoord,
die moet aangeven hoe verder te
gaan, zo zegt een woordvoerder van
het ministerie desgevraagd. Dat zal
de taak zijn van een nieuw kabinet.
Een groot aantal investeringen van
de oliemaatschappijen strekken
zich overigens uit over meerdere ja-
ren en lopen tot na 1990 door.

beurs-overzicht.
Onveranderd
STERDAM - Op hetlijklak was gisteren duide-
W e merken dat de vakan-
en r\* goed aan de gang
r]^ "De handel was zo slap
i^pe totale omzet tot f 930
v^°en bleefbeperkt, waar-
dej ' 545 miljoen voor aan-
kop was bestemd. Na een

°Pgang in de ochtend-
rje t 1 zakten de koersen int-weede helft van de mid-
s*ld Weer terug zodat er per

I, a° Weinig veranderde.

** h^Verkon met een f 1,80 hoge-
fftirTjJs op f 148,40 desalniette-
k%t de. hoogste koers van het

rgriJpen. Koninklijke Olie zatV, "ftet f 141,60 (plus f 0,90) niet
H0oVariaf.
lot fg(*enskon f 0,80 verbeteren
frirj 114,80. Middenstandsbank
ir,; st na twee vaste dagen f 3,20
V ren op f 264,80, Amro ver--0,4.0 ' 0,50 op f89,50 en ABN f
Si?r? f 44>70- Uitgever VNU«er, l °.60 inhalen op f97. Heine-
k was f 1,30 hoger op f 126,30.

'sportfonds Nedlloyd klomWilder naar f 453, maar col-
% f akhoed liet het f 0,90 lager
Sr ■n °P f 139,20. DAF zat
bn ln de verkeerde hoek met f
% fierlies op f54,40. Handels-
\sirorsumij-Wehry boekte een\p! Van f 1,50 op f 133,50 en
',3n *Ulg°ouwer Fokker klom f
f tQtf44,so.>ies& d °Ptiebeurs kwam de expi-
C Jur ndel op ganS- Tot vrijdag
r^d \^. 0u uur an worden ge-ela in juli-series van aande-
el' aandelenindex- en valuta-
%r

s en veel beleggers willen
°rr u Posities sluiten of

naar latere handels-

\lips Werd het drukst verhan-
Nnf161 8900 contracten, Hoog-
st! tf volgde met 8500 contrac--5200 ijl Koninklijke Olie met
Vrr jC°ntracten een goede derdeNtt' In totaal werden 58.000acten omgezet.

Mogelijk
ontslagen

Texaco/BP
ROTTERDAM - In het laatste sta-
dium zijn de onderhandelingen
over het voorkomen van ontslagen
bij de samenwerking van deraffina-
derijen van British Petroleum en
Texaco in Rotterdam mislukt.
De oliemaatschappijen konden de
dreiging van gedwongen ontslagen
niet helemaal van tafel nemen. De
Industriebond FNV had aanvanke-
lijk de indruk, dat er een akkoord in
zicht was. Maar de oliemaatschap-
pijen sluiten niet uit, dat er alsnog
gedwongen ontslagenvallen. De In-
dustriebond FNV schat dit op min-
stens enkele tientallen mensen en
omdat daarnaast ook de voorgestel-
de regelingen, zoals de afvloeiing
van 58-plussers 'absoluut te mager
zijn', zijn de partijen zonder over-
eenstemming uit elkaar gegaan.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Calvé-Delftc 951,00 961,00
Calvépref.c 5300,00 5350,00bCenter Parcs 64,00 66,20
Centr.Suiker 69,70 69,00
Chamotte Unie 11,10 1] jo
Cindu-Key 120,00 120,00
Claimindo 365,00 365^00
Content Beheer 23,50 23 00
Cred.LßN 83,80 84,50
Crown v.G.c 108,00 107,50
Desseaux 226,00 227^00
Dordtsche pr. 254,00 256,80
Dorp-Groep 56,30 56,00
Econosto 260,00 26150
EMBA 135,00 135 00
Enraf-N.c. 53,50 53 00
Eriks hold. 406.00 406*00
Flexovitlnt. 74,80 76,00
Frans Maas c. , 83,20 83,50
Furness 123,50 123^00
Gamma Holding 87,00 87,00
Gamma pref 5,80 5,70
Getronics 27,60 27^00Geveke 40,80 41,30
Giessen-de N. 292,00 285^00
Goudsmit Ed. 389,00 390,00
Grasso'sKon. 96,80 96,90
Grolsch 141,80 14150
GTI-Holding 186,50 186,00
Hagemeyer 103,00 10150
H.B.G. 212,00 211,00
HCS Techn 15,30 15 20
Hein Hold 111,60 111,50
Hoek's Mach. 187,00 186,00
Holdoh Hout 745,00 745,00
Holec 30,90 32 30
H.A.L.Tr. b 1683,00 1673,00
Holl.Am.Une 1683,00 1675,00
Heineken Hld 111,60 111,50
HolLSea S. 1,39 140
Holl. Kloos 540,00 535,00
Hoop Eff.bk. 11,10 10.70
Hunter D.pr. 5,70 5 70
ICA Holding 18,50 18 50
IGB Holding 64.00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 32,80 32,50Industr. My 231,50 231,50
Ing.Bur.Kondor 554,00 554^00
Kas-Ass. 48,00 47,80
Kempen Holding 16,40 16^50
Kiene's Suik. 1370,00 1360 00
KBB 77,50 78,50
Kon.Sphinx 123,00 128,00
Koppelpoort H. 350,00 35o!oOKrasnapolsky 202,00 190 00a
Landré & Gl. 63,80 63,80
Macintosh 51,50 51,50
Maxwell Petr. 680,00 69000
Medicopharma 77,00 77,00
Melia Int. 7,20 710
MHV Amsterdam 23,00 23!00a
Moeara Enim 1190,00 1210,00
M.Enim 08-cert 15500,00 15800,00
Moolen en Co 33,80 33,60
Mulder Bosk. 79,00 78,20
Multihouse 10,00 9J90Mynbouwk. W. 438,00 438,00

Naetl 250,00
NAGRON 52.50 52,50
NIB 580,00 578,00
NBM-Amstelland 21,80 2160
NEDAP 342,00 a 332,00
NKF Hold.cert. - 355,50 354,00
Ned.Part.Mij 39,00 39,10
Ned.Springst. 9690,00 9690,00
Norit 927,00 924,50
Nutricia gb 66,80 66,50
Nutriciavb 68,50 68,80
Oldelft Groep c 199,00 198,00
Omnium Europe 16,20 16,50
OrcoBank c. 76,70 77,30
OTRA 832,50 827,00
Palthe ■ 72,00 72,00
PirelliTyre 51,20 51,10
Polynorm 110,80 110,50
Porcel. Fles 146,00 147,00
Ravast 50,00 50,10
Reesink 71,50 71,50
Riva 57,00 56,00
Riva (eert.) 57,00 56,00
Samas Groep 75,00 73,50
Sanders Beh. 121,00 121,50
Sarakreek 30,00 30,30
Schuitema 1500,00 1500,00
Schuttersv. 145,00 150,00
Smit Intern. 46,20 45,80
St.Bankiers c. 26,00 25,80
Stad Rotterdam 148,70 147,50
TelegraafDe 457,50 458,00
Text.Twenthé 305,00 306,00
Tuhp Comp. 58,10 58,40
Tw.KabelHold 139,50 141,80
Übbink 117,00 117,80
Union Fiets. 16,90 16,85
Ver.Glasfabr. 290,00 290.00
Verto 67,80 67,50
Volker Stev. 64,50 64,80
Volmac Softw. 52,60 52,80
Vredestein 19,20 19,20
VRG-Groep 67,20 67,50
Wegener Tyl 182,00 183,00
West Invest 31,00 30,80
Wolters Kluwer 192,00 192,50
Wyers 50,10 50,40

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,30 35,30
ABN Aand.f 74,60 75,40
ABN Beleg.f. 57,70 58,10
ALBEFO 53,80 53,90
AldollarßFs 21,30 21.40
Alg.Fondsenb. 249,00 250,00
Alliance Fd 12,10 12,10
Amba 46,40 46,40
America Fund 316,00 322,00
AmroA.inF. 91,50 91,70
Amro Neth.F. 78,30 78,60
Amro Eur.F. 73,00 73,70
Amro Obl.Gr. 152,70 152.70
Amvabel 94,30 94,50
AsianTigersFd 60,20 60,60
Bemco Austr. 59,00
Berendaal 112,50 113.00
Bever Belegg. 24,50 24,50
BOGAMIJ 106,30 107,00

Buizerdlaan 42,50 43,00
Delta Lloyd 41,10 41.40
DP Am. Gr.F 24,85 d 25,00
Dp Energy.Res. 37.00 36,70
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 65.60 65,80
Eurinvest(l) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 6,90 6,90
EurGrFund 58,70 59,00
Hend.Eur.Gr.F. 203,50 201,20
Henderson Spirit 71,30 71,10
Holland Fund 74,50 75,00
Holl.Obl.Fonds 122,50 122,00
Holl.Pac.F. 110,30 111,00
Interbonds 563,00 563,00
InteretT.soo 41,20 41,40
Interel'f.Warr. 290,00 291,00
Japan Fund 35.80 35,80
MX Int.Vent. 66,80 66,80
Nat.Res.Fund 1480,00 1485,00
NMB Dutch Fund 37,60 38,20
NMB Oblig.F. 37,00 36,90
NMB Rente F. 103,60 103,70
NMB Vast Goed 37,40 37,50
Obam. Belegg. 215,60 217,00
OAMF Rentef. 14,30 14,30
Orcur.Ned.p. 49,50 49,50
Pac.Prop.Sec.f. 45,60 45,80
Pierson Rente 100,40 100,40
Prosp.lnt.High.l. 9,40 9,40
Rabo Obl.inv.f. 76,00 76,00
Rabo Obl.div.f. 51,00 51,00
Rentalent Bel. 1353,30 1354.30
RentotaalNV 31,40 31,40
Rolinco eum.p 102,50 102,50
Sci/Tech 17,80 18,00
Technology F. 16,20 16.20
Tokyo Pac. H. 246,50 246,50
Trans Eur.F. 77,80 78.20Transpac.F. 533,00 545,00
Uni-Invest 111,00 111,00
Unico Inv.F. 85,50 85,60
Unifonds 30,90 31,00
VWN 58,00 58,00
Vast Ned 120,30 120,30
Venture F.N. 44,60 45,00
VIB NV 86,60 86,70
WBO Int. 76,50 76,70
Wereldhave NV 213,00 213,00

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4Ü) 102,50 102,50
3/2 EngWarL 36,80 36,80
5% EIB 65 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Jnd 33,70 34,50
Amer. Brands 71,10 71,70
Amer. Expres 34,80 34,60
Am.Tel.fc Tel. 36,40 36,30
Ameritech 59,60 59,00
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 29,50 29,40
Atl. Richf. 97,00 97,00
BAT Industr. 8,70 8,85

Bell Atlantic 90,70 90,50
BellCanEnterpr 41,00 41,00
Bell Res.Adlr 0,75 0,75
Bell South 50,40 50,70
BET Public 3,00
Bethl. Steel 20,50 21,50
Boeing Comp. 50,70 50,50
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 24,40 24,30
Citicorp. 32,70 32,70
Colgate-Palm. 53,30 53,70
Comm. Edison 38,80 38,80
Comp.Gen.El. 435,00 440,00
Control Data 20,80 21,10"
Dai-IchiYen 3330.00 328o!(W
Dow Chemical 89,00 89,40
Du Pont 112,50
Eastman Kodak 48,50 49,10
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 203,00 203,00
Exxon Corp. 45,00 45,90
FirstPaclnt 1.64 a
Fluor Corp. 31,00
Ford Motor 48,50 48,70
Gen. Electric 54,00 54,60
Gen. Motors 42,00 43,40
Gillette 41,50 42,00
Goodyear 54,50 54,00
Grace & Co. 33,30
Honeywell ' 83,00 81,00
Int.Bus.Mach. 114,60 115,25
Intern.Flavor 55,20
Intern. Paper 48,40
ITT Corp. 59,00 59,50
K.Benson® 5000,00 5000,00
Litton Ind. 87,30 88,70
Lockheed 48,20 48,20
Minnesota Mining 72,75 73,00
MobilOil 50,70 51,50
News Corp Auss 16,00 16,60
Nynex 80,20 80,60
Occ.Petr.Corp 28.10 28,30
Pac. Telesis 42,80 43,40
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 55,50 55,50
Philip Morris C. 144,10 144,50
Phill. Petr. 23,50 23,00
Polaroid 41,40 42,00
Privatb Dkr 311,10 313,50
Quaker Oats 64,00 64,00
St.Gobin Ffr 650,00 650,00
Saralee 57,00 57,00
Schlumberger 41,50 41,70
Sears Roebuck 44,80 45,20
Sony (yen)
Southw. Bell 53,70 54,50
Suzuki (yen) 890,00 891,00
Tandy Corp. 44,60 44,60
Texaco 52,75 53,00
Texas Instr. 40,40 40,50
T.I.P Eur. 1,62 1,62
Toshiba Corp. 1380,00 1360,00
Union Carbide 27,90
Union Pacific 72,00 72,50
Unisys 24,00 24,60
USX Corp 34.30 34,30
US West 72,20 d 72,10
Warner Lamb. 89,75
Westinghouse 65,20 65,40

Woolworth 54,70 55,00
Xerox Corp. 66,00 66,50

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 52,00 53,00
Am. HomeProd. 208,50
ATT Nedam 76,00 77.00
ASARCO Ine. 58,00 58,00
Atl. Richf. 202,50 205,00
Boeing Corp. 159,00 161,00
Can. Pacific 38,60 39,50
Chevron Corp. 115,00
Chrysler 49,30 50,00
Citicorp. 67,50 68,50
Colgate-Palm. 111,50 114,00
Control Data 42,00 42,00
Dow Chemical 190.00 191,00
Eastman Kodak 102,90 104,00
Exxon Corp. 92,50 d 95.50Fluor Corp. 64,00
Gen. Electric 114,00 115,80
Gen. Motors 177,00 186,00
Gillette 86,00 88,00
Goodyear 114,50 114,50
Inco 58,00 61,50
I-B.M. 238.00 241,00
Int. Flavors 117,00
ITT Corp. 123,00 125,00 dKroger 30,00 30,00
Lockheed 102,00d 104,00
Merck& Co. 151,00 153,00
Minn. Min. 153,00 153,00
Pepsi Co. 115,00 116,00
Philip Morris C. 305.00 308,50 d
Phill. Petr. 48,00 48,00
Polaroid 80,50 82,50
Procter & G. 243,50
QuakerOats 130,00 130,00
Schlumberger 86.00 87,50
Sears Roebuck 93,50 96,00
Shell Canada 77,00 77,00
Tandy Corp. 93,00 93,50
Texas Instr. 84,50 85,00
Union Pacific 153,00 159,00
Unisys Corp 50,00 52,00
USX Corp 71,50 72.00
Varity Corp 5,00 a
Westinghouse 137,50 140.00
Woolworth 114.80 116.50
Xerox Corp. 130,00 132,00

Certificaten buitenland
Deutscheß. 650,00. 653,00
Dresdner B. 360.00 360,00
Hitachi (500) 1550,00 1550,00
Hoechst 294,00 294,00
Mits.El.(soo) 900,00 1000,00
Nestlé 7750,00 7800,00
Siemens 598,00 598,00

Warrants
Akzo 36,20 36,10
AMRO warr. 2,20 2,15
Bogamij 4,60 5,00
Falcons Sec. 20,10 20,55
Honda motor co. 2100,00 2050.00

K.L.M. 85-92 255,20 262,00
Philips 85-89 10.70 10.90
Euro-obligaties & conv.
10'<Aegon 85 100,50 100,50
Aegon warr 13,00 13,00
10/2ABN 87 96,00 96,00
13Amev 85 97,75 97,75
13Amev 85 95,25 95.25
10Amev85 101.60 102.50
11Amev 86 96,00 96,00
14'/iAmroB7 97,25 97,25
13Amro-BankB2 101,00 101,00
10'/;!Amro 86 , 95,75 95,75
10Amro 87 95,00 96,00
53/jAmro 86 95,00 95,40
Amro Bank wr 38,20 42,00
Amro zw 86 71,50 71,50
9 BMH ecu 85-92 99,75 99,75
7 BMH 87 95,00 95,00
10V»EEG-ecu 84 100,25 99,90
93/4EIB-ecu 85 102,50 102,50
12V2 HIAirl.F 92,25 92,25
12NIB(B) 85-90 101,00 101,00
111/, NGU 83 101,00 101,00
10NGU 83 100,70 100,70
2V, NMB 86 84.60 84,60
NMBwarrants 86,70 85,25m Phil. 86 98.50 98.50
6% Phil.B3 97,25 97,35
11 Rabo 83 101,75 101,75
9Rabo 85 102,50 102,50
7Rabo 84 102.50 103,00
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 27,00 26,00
Bredero eert. 17,80 18,30
11 Bredero 17,50 19^50Breev. aand. 27,50 28,50

Breev. eert. 25,80 25,80
LTV Corp. 2,10 2,10
5 Nederh. 68-78 23,00 23,00 bRSV. eert 1,40 b 1,307'/sRSV 69 88.00
Parallelmarkt
Alanheri 23,00 23,00
Berghuizer 57,90 57,00 .
Besouw Van c. 56,00 55,40
CBI Bann Oce 1670,00
Comm.Obl.F.l 100,90 100,90
Comm.Obl.F.2 101,00 101,00
Comm.Obl.F.3 101,10 101,20
De Drie Electr. 31,50. 31,30
Dico Intern. 140,00 140,00 f
DOCdata 27,00 27,00
E&L Belegg. 1 76,00 76,40
E&L Belegg.2 75,80 76,00
E&L Belegg.3 75,80 76,00
Geld.Pap.c. 80,50 80,20
Gouda Vuurv c 93,80 93,80
Groenendijk 39,00 39,00
Grontmü c. 168,00 167,00
Hes Beheer 265,50 266,00
Highl.Devel. 14,00 b 14.50
Homburg eert 3.80 3.70
Infotheek Gr 25,80 25,90

Interview Eur. 8.00 8.10
Inv. Mij Ned. 58,10 58.80
KLM Kleding 32.50 33,00
Kuehne+Heitz 37,50 37,70
LCI Comp.Gr. 56,50 57,00
Melle 247,50 243,00
Nedschroef 113,20 113,50
Neways Elec. 12.90 12,90
NOG Bel.fonds 28,80
Pie Med. 12,50 12,10
Poolgarant 10.20 10,25
Simac Teen. 19,00 19,40
Text Late 5,90 6.00
Verkade Kon. 269.70 265.00
VHS Onr. Goed 19.00 19,00
Weweler 119,00 118,30

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. - s.k

abn c jul 45,00 1461 0,60 " 0,40
abn c okt 45,00 628 1,90 - 1,70
abn c jan 50,00 746 1,29 I,ooa
aegn c jul 100,00 520 3,70 3.10
akzo c jul 150,00 1009 0,20 0,10
akzo p okt 140,00 503 3,50 b 3.50
amev c jan 60,00 848 2,70 2,60
coc c jul 310,00 836 3,90 4,00
coc c jul 315,00 1097 1,50 1,40
coc p jul 315,00 396 3,40 3,00
coc p aug 300,00 390 1,70 1,30
gist c okt 35,00 366 2.00 1,80
gist p ju) 35,00 355 2,10 2,20
gist p okt 35,00 577 3.00 3.00
hoog c jul 100,00 489 14,00 b 15,00
hoog c jul 105,00 371 9,50 10.00
hoog c jul 110,00 350 5,20 5,50
hoog c jul 115,00 893 2,00 1.80
hoog c jul 120,00 478 0,40 0,30
hoog c okt 100,00 394 19,10a 20,50a
hoog c okt 110,00 483 13,10 14,10
hoog c okt 115,00 1289 10,50 a 11,40
hoog c okt 120,00 503 8,00 9,00
hoog c okt 130,00 488 4,90 5,30
hoog p okt 110,00 339 6,60 6,50
hoog p okt 115,00 474 8,90 8,50
kim c jul 50,00 496 1.30 1,30
kim p okt 50,00 457 3,00 2,60
knp c okt 60,00 323 2,60 2,50
nlv c feb 100,00 500 1,10 0,90
nlw c n9l 100,00 500 1,90a 1,50
nly p aug 97,50 795 0,55 a 0,50
natn c jul 65,00 488 1,00 1,10
phil c jul 35,00 398 5,00 5,00
phil c jul 40,00 2048 0,50 0.50
phil c okt 40,00 1278 3.10 3,00
phil c okt 45,00 1735 1,40 1,40
phil c jan 45,00 897 2,30 2,30
phil p okt 40,00 959 2,10 2,10
ohe c jul 130,00 298 10,50 11,50
ohe c okt 140,00 829 5,40 5.70
ohe c okt 150,00 374 1,70 2,10
unil c jul 130,00 574 16,60 18,30
unil c jul 140,00 542 6,70 8,50
unil c okt 130.00 400 18,60 20.50
unil c okt 140.00 374 10,20 11,60
unil c okt 150,00 557 4,30 5,10
unil p okt 140,00 311 1,90 1.50
voc c jul 45,00 452 3,00 2.70

Shell voelt weinig voor nieuwe afspraken

Esso studeert nog op 'herenakkord' aardgas
J^ HAAG - Oliemaatschappij Esso heeft nog geen stand-
jeogenomen over een eventuele verlenging ofvernieuwing
t sf

het 'herenakkoord' met de Nederlandse Staat over de in-
foj rin -g van hun aardgaswinsten. De afspraak loopt tot 1990.
*hefieris een woordvoerder beraadt de maatschappij zich nog.

'> de andere partner in de overeenkomst, liet zaterdag we-
inig te voelen voor een nieuw herenakkoord.
1e o^k°ord behelst de afspraak dat
tt|jnMaatschappijen investerin-
HÏji °ns land zullen doen die inre-t^A verhouding staan tot de

Qie zij maken op het aardgas,
(t^j^schappijen hebben elk een
'trjert ''k DelanS (4u procent) in de
'%) ■ se Aardolie Maatschappij

de e Nederlandse aardgas-
olg °rraden zoekt en wint.
til ns Shell zijn de omstandighe-

ü. in vergelijking met 1980,
\ Ts- Toen waren de olieprij-
tlrj^araan de gasprijs is gekop-
*t rjj °°g en de verwachting was
°venrtnog verc^er zouden stijgen,
'sw en Past een dergelijke 'in-
tttjn nësdwang' niet in de EG-op-

ecomomie

Regering Taiwan probeert
paniek beleggers te sussen

vaAn^E? ~ De regering
yy- iaiwan probeert dejjjote paniek te sussen
~e,'s uitgebroken naar
"^leiding van het aan-
kondigde optreden te-
mlnllegale beleggings-
"stelhngen. In het afge-
J.°Pen weekeinde hebben

geringsfunctionarissen
.^scheidene malen de
Joggers gerustgesteld
""gezegd dat illegale on-tnemingen kunnen
morden gelegaliseerd,
r «uurlijk kunnen zij

gaal worden", zei mi-
s,st^r van Financiënu"'rley Kuo die eerder
"Q laten weten dat de

bedoelde ondernemin-
gen zouden worden aan-
gepakt. „De regering
hoopt dat de onderne-
mingen met bonafide be-
leggingen legaal wor-
den", aldus secretaris-ge-
neraal van het kabinet,
Wang Chao-ming.
Vorige week dinsdag
heeft het Taiwanese par-
lement nog een herziene

bankwet goedgekeurd,
die onder meer voorziet
in het bestrijden van ille-
gale beleggingsactivitei-
ten in het land. De onge-
veer 200 illegale beleg-
gingsinstellingen zijn
boetes en gevangenis-
straffen in het vooruit-
zicht gesteld. De wet is
gisteren door president
Lee Teng-hui getekend.

Nadat de wet door het
parlement was aanvaard
hebben de illegale instel-
lingen de bij hun ingeleg-
de gelden bevroren. Dit
had tot gevolg dat de aan-
delenkoersen op de ef-
fectenbeurs fors daalden
en dat honderden kleine
beleggers in paniek raak-
ten, omdat het voor hen
onmogelijk was hun geld

uit de beleggingsinstel-
lingen terug te trekken.
Hoe de legalisering moet
plaatsvinden is niet dui-
delijk. Volgens bank-
kringen zal de regering
functionarissen het veld
insturen die moeten hel-
pen de instellingen in
kwestie te herstructure-
ren tot officiële beheers-
maatschappijen. Volgens
financiële deskundigen
is dit echter onmogelijk
omdat de bedrijven een
pyramide-achtige struc-
tuur hebben en in elkaar
zullen storten zodra er
geen nieuw kapitaal
meer binnenkomt.

Akkoord over bevriezing
prijzen in Argentinië

BUENOS AIRES - De regering en
het bedrijfsleven in Argentinië zijn
het eens geworden over bevriezing
van de prijzen. De partijen hebben
gekozen voor een prijsstop op het
niveau van 15 juli gedurende twee
en halve maand tot 30 september.
Dit hebben drie ministers van het
nieuwe Argentijnse kabinet onder
de kersverse Perotiistische presi-
dent Carlos Menem verklaard.
De bevriezingsmaatregel geldt ook
voor de wisselkoersenl en tarieven
van nutsbedrijven, aldus de minis-
ter van economische zaken, Nestor
Rappanelli, de minister van arbeid,
Jorge Triaca, en de minister van
openbare werken, JoséDromi. Sala-
risverhogingen, die in collectieve
arbeidsovereenkomsten zijn afge-
sproken, mogen wel gewoon door-
gaan.

In het afgelopen weekeinde hebben
de bewindlieden druk overleg ge-
voerd met 200 tot 300 belangrijke
ondernemers in het land. Zaterdag
werd al een akkoord bereikt met de
voedingsindustrie, aldus Rappanel-
li die de vrijdagmiddag aan een
hartaanval overleden Miguel Roig is
opgevolgd. Roig was pas zes dagen
minister.
De levensmiddelenproducenten
kwamen zaterdag met een lijst van

maximumprijzen voor belangrijke
produkten als bakolie, rijst, pasta's,
maismeel, brood en meel. Verder
hebben een aantal supermarkten
zondag in de kranten bekendge-
maakt dat zij de voornaamste le-
vensmiddelen 'zonder winstmarge'
zullen verkopen.
De nieuwe minister van economi-
sche zaken heeft aangekondigd
Roigs strenge bezuinigingspro-
gramma voor te zetten en de hype-
rinflatie onder controle te krijgen.
De inflatie in Argentinië is enorm.
De consumentenprijzen zijn de af-
gelopen tijd met vijftig procent per
week gestegen.

Lager fictief
rendement
bij Rorento

ROTTERDAM - Het fictief rende-
ment voor Rorento, een fonds van
de beleggingsgroep Robeco dat in-
ternationaal belegt in vastrentende
waarden, is voor 1989 vastgesteld op
5,18 procent, nadat het in voorgaan-
de jaren steeds 6 procent heeft be-
dragen.
Dit betekent dat de aandeelhouders
Rorento over 1989 voor de inkom-
stenbelasting f 3,11 per aandeel als
fictief rendement dienen op te ge-
ven in plaats van f 3,60 per aandeel,
aldus een bekendmaking van Ro-
rento.
Over de hoogte van het fictief ren-
dement is onderhandeld met het
ministerie van Financiën. Rorento
is een op de Antillen gevestigde ve-
nootschap en hoeft daardoor geen
vennootschapsbelasting te betalen
in Nederland. Het fonds is gericht
op waardegroei van de aandelen,
die op diverse beurzen worden ver-
handeld en waarvan de ontwikke-
ling van de beurswaarde zoveel mo-
gelijk in gelijke tred wordt gehou-
den met de waarde van de porte-
feuille. Het fonds streeft dus niet
naar uitkering in de vorm van divi-
dend.

Koeien op vakantie

Steeds meer
reclame in
brievenbus

Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 103,70 103,40
Ahold 119,30 119,00
Akzo 143,30 143,00
A.B.N. 45,10 44,70
Alrenta 162,00 162,00
Amev 55,40 55,50
Amro-Bank 90,00 89,50
Bols 146,00 146,20
Borsumij W. 132,00 133,50
Bührm.Tet. 67,90 67,20
C.S.M.eert. 70,40 69,20
DAF 55,10 54,40
Dfcdtsche P. 254,80 258,00
DSM 129,20 128,80
Elsevier 74,30 74,70
Fokker eert. 43.20 44.50
Gist-Broc. c. 33,20 32.80
Heineken 126,00 126,30
Hoogovens 114,00 114,80
Hunter Dougl. 115,70 116,00
Int.Müller 102,00 101,00
KBB eert 78,00 77,80
KLM 51,00 51,10
Kon.Ned.Pap. 56,70 56,80
Kon. Olie 140,70 141,60
Nat. Nederl. 65,80 65,80
N.M.B. 268,00 264,80
Nedlloyd Gr. 451,50 453,00
Nyv. Cate 99,50 99,30
Océ-v.d.Gr. 312,00 311,00
Pakhoed Hold. 140,10 139,20
Philips 40,10 40,00
Robeco 106,40 106,90
Rodamco 158,00 158.50
Rolinco 104,60 104,50
Rorento 61,80 61,90
Stork VMF 37,10 37,00
Unilever 146,60 148,40
Ver.Bezit VNU 96,40 97,00
VOC 47,70 47,70
Wessanen 89,50 89,60
Wolters-Kluwer 48,80 49,10

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 45,60 46,50
ACF-Holding 57,80 57,40
Ahrend Gr. c 303.00 300,00
Alg.Bank.Ned 45,00 44,60
Asd Opt. Tr. 23,50 23,60
Asd Rubber 7,40 7,40
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 103,00 103,30
Aut.lnd.R'dam 91,20 92,20
BAM-Holding 490,00 488,00
Batenburg 100,00 100,00
Beers 142,00 142,50
Begemann 116,50 119,00
Belindo 373,00 372,00
Berkei's P. 4,90 4,95
Blyd.-Will. 24.00 23,80
Boer De, Kon. 439,90 439,90
de Boer Winkelbedr. 57,50 57,70
Boskalis W. 15,90 15,50
Boskalis pr 13,40 13,00
Braatßouw 1065,00 1060,00
Burgman-H. 3380,00 3380.00

# Lisbeth Durrer uit
Melchsee-Frutt leidt haar
43 koeien naar een 1900
meter hoge Alpenweide.
leder jaar opnieuw bren-
gen de boeren van Melch-
see-Frutt in centraal
Zwitserland midden julizon 2000 runderen naar
'boven. Zes weken lang
begrazen de beesten daar
de weiden. Dan is ook dat
vakantieseizoen weer
voorbij

DEN HAAG - De hoeveelheidrecla-
me die men via de brievenbus
krijgt, is het afgelopen jaaropnieuw
gestegen. Dit blijkt uit een onder-
zoek van de PTT en het Direct Mar-
keting Instituut Nederland(DMIN).
De PTT heeft dit gisteren bekend-
gemaakt.

De omvang van direct mail, dat is
postreclame voorzien van een adres,
groeide met 18 procent. Dat komt

neer op een stijgingvan 225 miljoen
gulden. De hoeveelheid ongeadres-
seerd drukwerk werd 8 procent gro-
ter (plus 475 miljoen gulden).

Het onderzoek wees verder uit het
aandeel van wel- en niet-geadreseer-
de brievenbusreclame in het totale
reclamebudget van bedrijven is ge-
stegen: van 27,3 procent in 1987 naar
28,6 procent vorig jaar.
In een enquête die de PTT heeft la-
ten verrichten is verder naar voren
gekomen dat een verschuiving van
reclamegeld naar de commerciële
televisie vooral ten koste zal gaan
van vrouwen- en familiebladen. In
mindere mate geldt dat ook voor de
dagbladen en de STER. Direct mail
zou niet noemenswaardig worden
aangetast, aldus deverwachting van
de ondervraagden.

Autoverkoop
eerste helff

'89 licht hoger
AMSTERDAM- De autoverkoop in
Nederland is de eerste helft van
1989 licht gestegen ten opzichte van
diezelfde periode vorig jaar: met
2.668 tot 316.192 stuks. Dit heeft de
Nederlandse vereniging de Rijwiel
en Automobielindustrie(RAI) giste-
ren bekendgemaakt. Een woorvoer-
der van de RAI noemt de stijging
'niet spectaculair.

Wel opvallend is volgens hem de
stijgingvan de verkoop van het aan-
tal auto's met een 'geregelde drie-
weg katalysator. Deze katalysator
neemt 80 tot 90 procent van schade-
lijke bestanddelen van het uitlaat-
gas weg. De 'reguliere' katalysator
doet dat met 40 tot 50 procent. De
RAI verwacht dat aan het eind van
dit jaar ongeveer een kwart van alle
auto's is uitgerust met een geregel-
de drieweg katalysator.
General Motors, waar onder meer
Opel deel van uitmaakt, verkocht in
de eerste helft van dit jaarde meeste
auto's (45.516). Het Oosteuropese
merk Dacia verkocht het minst:
acht automobielen.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 17-07-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.740-/25.970*,
vorige ’ 25.440-/ 25.940 ; bewerkt ver-
koop ’ 27.570, vorige ’ 27.540 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 325-/395 vorige

’ 315-/ 385; bewerkt verkoop ’ 440 la-
ten, vorige ’430 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,10 222
Brits pond 3,32 3,57
Can. dollar 1,75 1,87
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 312
Austr. dollar 1,57 1,69
Jap. yen (10.000) 149,25 154.25
Ital. lire. (10.000) 15,00 16,40
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 128,25 132,75
Zweedse kr. (100) 31,75 34,25
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(lOO) 15,70 16,30
Spaanse pes.(100) 1,72 1,87
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,50 51,50
Joeg. dinar (100) 0,01 0,03

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,15375-15625
Brits pond 3,4690-4740
Duitse mark 112,740-790
Franse franc 33,220-33,270
Belg. franc 5,3835-3885Zwits. franc 130,505-555
Japanse yen 152,22-152,32
Ital. lire 15,530-580
Zweedse kroon 33,065-33,115
Deense kroon 29,000-29,050
Noorse kroon 30,735-30,785
Canad. dollar 1,80875-81125
Oost. schiU 16,0250-0350lers pond 3,0110-0210
Spaanse pes 1,7920-8020
Gr. drachme 1,2550-3550
Austr.dollar 1,6275-6375
Hongk.dollar 27,55-27,80
Nieuwz.dollar 1,2100-2200
Antill.gulden 1,1925-2225
Surin. gulden 1,1925-2325
Saudische rial 57,35-57,60
Ecu gulden 2,3320-3370

INDEXAmsterdam ANP/CBS
CBS Koersindex (1983=100)
algemeen 196,80 197,40
id excl.kon.olie 192,30 192,50
internationals 195,90 197,10
lokale ondernem. 200,20 200,00
id financieel 147,80 147,40
id niet-financ. 252,30 252,40
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 252,90 253,70
id excl.kon.olie 236,50 236,80
internationals 260,00 261,60
lokale ondernem. 245,00 244,80
id financieel 188,60 188,00
id niet-financ. 300,00 300,10
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 189,30 189,30internation 194,90 195.80
lokaal 188,30 188,20
fin.instell 158,30 157,50
alg. banken 159,90 158,40
verzekering 155,40 155,40
niet-financ 198,10 198,20
industrie 186,10 186,30
transp/opsl 241,70 241.70

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

Akzo 143,00(143,00)
Kon Olie 141,00-141,60 (141,60)
Philips 39,90-40,00 (40,00)
Unilever 148,00-148,40 (148,40)
KLM 51,10 (51,10)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:

Begin 2543.44 1208.12 215.73 984.73
Hoogst 2565.82 1234.64 217.30 997.16
Laagst 2535.85 1202.62 215.23 981.41
Slot 2553.49 1229.30 216.74 992.83
Winst/
verlies - 1.33 + 18.76 - 0.12 + 4.33
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Engels
Misschien hebt u de laatste da-
gen de indruk gekregen dat ik; momenteel wat weinig interes-
'se aan de dag leg voor de mu-

'.ziek en wat te veel denk aan al
dat vrouwelijk schoon dat hier
dagelijks voor mijn neus voor-

[bij loopt. Eerlijk gezegd, ik
L vind beide zaken jenauw zo be-
langrijk. Dus toog ik in het
voorbije weekeinde weer eens
richting Rodahal, waar veel:
schoons viel te zien en te horen.
Denk maar eens al aan die
Friezinnetjes. Wat maakten die
een moezziek, zeg. Trouwens,
dievan Urmond kunnen er ook
wat van. Vooral in dat stuk,
dat speciaal voor het korps is
jekomponiert. In het program-
maboekje en in de krant las ik
dat het 'The sunken village'
heette, maar dat bleek een
drukfout te zijn. Volgens de
speaker gaat het namelijk over
'The dranken village'. Hij her- i
haalde dat vier keer, dus dat
moét kloppen. Nog afgezien
van hetfeit dat 'drunken villa-
ge' zeker even goed bij dat
prachtige dorpje past als de
oorspronkelijke titel. In de hal
hadden ze het trouwens over >
'the drunken speaker', maar :
dat terzijde.

Gisterochtend nog even naar de
opening van dat Wasbe-con-
gres geweest. Nog een aardig
woordje Engels moeten praten i
ook. En dat valt helemaal niet \
mee. Per slot van rekening
praatte je in de koel buiten je
eigen taal hooguit vloeiend
Pools, Spaans, Italiaans en
Marokkaans. En dan is het best
moeilijk als je het met de tong
tussen je tanden over 'ze Wasbe-
conferenz' moet hebben. Geluk-
kig kon ik me wat op de vlakte
houden, in tegenstelling tot
voorzitter Bert van het WMC.
Niet dat die óók in de koel heeft
gewerkt, maar dat neemt niet
weg dat ik de indruk had dat
de tong van Bert zo af en toe ,
ook even bleef vastzitten. Dat
wordt nog lachen deze week als
we die mensen uit Tokio wel- -kom moeten heten in hun eigen
taal...

WASBE-noten
door jos frusch

KERKRADE
„Denk er komende
dagen maar eens
over na hoe wij meer
publiek naar onze
concerten kunnen
krijgen". Deze op-
dracht gaf de Engel-
se componist Joseph
Horovitz de deelne-
mers mee tijdens de
opening van hetvier-
de congres van de
World Association
for Symphonie
Bands and Ensem-
bles (WASBE), dat
gistermorgen op
Rolduc van start
ging. Meer dan vier-
honderd componis-
ten, uitgevers, arran-
geurs, dirigenten en
blaasmuziekliefheb-
bers uit 23 landen -waaronder een be-
woner van deTaongi
eilanden in de Pacifi-
sche oceaan - zijn
daar deze dagen bij
elkaarom te spreken
over de toekomst
van de blaasmuziek.
Een grotere publieke
belangstelling vindt
Horovitz van essen-
tieel belang voor de
verdere ontwikke-
ling van de blaasmu-
ziek. „Anders heb-
ben uitgevers geen
belangstelling voor

ons, en componisten
en arrangeurs dus
geen geld", sprak de
componist tijdens
een geanimeerde
toespraak, „There is
nothing from no-
thing". De maker
van prachtige com-
posities als 'Bacchus
on blue ridge' droeg
zelf overigens een
oplossing aan, om
ook andere mensen
dan familie, vrien-
den en bekenden
voor blaasmuziek te
interesseren. „Laat
Yehudi Menuhin of
John Williams een
solo spelen op jullie
concert. Dan zullen
viool- en gitaarlief-
hebbers op den duur
ook blaasmuziek
mooi gaan vinden.

Er werd overigens
niet alleen gepraat
gisteren in Kerkra-
de, maar vooral ook
gemusiceerd. Tij-
dens ' de opening
door het World Sax-
ophone Orchestra en
's middags door fan-
fare Concordia uit
Ulestraten 0.1.v. Jac-
ques Claessens. Zo
kon de wereld ken-
nis maken met een
ensemblevorm, die
voornameUjk in de
Benelux bekend is.
Het muzikaal hoog-

tepunt van de eerste
WASBE-dag was
echter het avond-
concert door het Na-
tionaal Jeugd Har-
monie-orkest van
Jan Cober. Wat een
spektakulaire en
sensationele uitvoe-
ring van het Trom-
petconcert vanKarel
Husa 0.1.v. de Tsje-
chischeAmerikaanse
dirigent zelf. Een ju-
weelte hoe de onge-
looflijk mooie or-
kestpartij en de fa-
belachtige trompet-
solo door het orkest
en trompettist Peter
Masseurs van het
Concertgebouwor-
kest werden uitge-
voerd. Daarbij ver-
bleekte zelfs de ver-
tolking van Horo-
vitz' Wind Harp,
eveneens 0.1.v. de
componist.

WASBE-vandaag:
vanaf 9.00 uur: lezing
en panel over inter-
nationale tarieven
voor componisten.
11.00 uur: concert
door Bromley Youth
Concert Band (Wijn-
grachttheater). 16.00
uur: concert door
California State Uni-
versity Northridge
Wind Ensemble
(Wijngrachttheater).

wmc-vandaag

RODAHAL
20.00 uur: American Waterways
Wind Orchestra onder leiding
van Robert Boudreau. Als solis-
ten treden op Stephen Martorelle
(piano) en Nicholas Goluses (gi-
taar). Het programma vermeldt
werken van Robert Russel Ben-
net, Bias Atehortua, Badings,
Tcherepnin, Galindo en Brou-
wer.

WIJNGRACHTTHEATER
20.00: Kamerorkest Orpheus on-
der leiding van Raicho Hristov.
Op het programma staan werken
van Kazandjiev, Respighi, Bach,
Grieg, Barber en Dafov.

MARKT
20.30 uur: Sixties-pop met 'The
Clarks'.

STADSPARK
20.30 uur: Salonorkest Rouge.

Limburgers

A propos Limburgers, zij lieten
weer zeer nadrukkelijk van zich ho-
ren afgelopen weekeinde. Zaterdag
werd fanfare Eensgezindheid Maas-
bracht - vanzelfsprekend - kam-
pioen in de eerste divisie fanfare,
waarin slechts drie korpsen uitko-
men.

Ook deze uitstekende fanfare
0.1.v. van een zeer accurate dirigent
Jean Sassen wist niet veel aan te
vangen met het verplicht werk van
Suykerbuyk, wat meer zegt over het
werk dan over de fanfare. Gelukkig
kreeg Eendracht in de prachtige
nieuwe compositie, The Ainur, van
Hardy Mertens gelegenheid zijn
kunnen te tonen. Resultaat: een dik
verdiende lof der jury.

Uiterst spannend was de strijd tus-
sen de drie Limburgse harmonieën
in de eerste divisie. Van enig ni-
veauverschil tussen de uitvoeringen
van Biliks Symphony for Band was
nauwelijks sprake. Wilhelmina uit
Wolder (0.1.v. Harry Dicteren) speel-
de het werk (tenminste wat de snel-
le delenbetreft) het meest exact, Pe-
trus en Paulus uit dezelfde plaats
(0.1.v. Wil Brils) het meest swingend
en energiek en de Vriendenkrans
Heel (0.1.v. JefSuilen) het meest ex-
plosief. Dit laatstekorps speelde het
langzame middendeel heel expres-
sief, waardoor ik Heel wat hoger
had ingeschat danWilhelmina- bei-
de kregen ze 331 punten. Mede ge-
zien het feit, dat het keuzewerk net
iets beeldender werd uitgevoerd.
En juistin het keuzewerk schoot het
andere korps uit Wolder, Petrus en
Paulus (317 punten), qua sfeerschil-
dering te kort. En dat in een compo-
sitie - Symphonie de I'Eau van Lan-
;en - die het van sfeer hebben moet.

jos frusch

Bohemia Folklore
met hart en ziel

KERKRADE - De Rodahal stond
gisteren in het teken van de folklo-

re. Het Tsjechoslowaakse staatsge-
zelschap Bohemia Folklore was
speciaal voor de gelegenheid uitge-
breid tot veertig dansers en danse-
ressen, een tienmans blaaskapel en
een 14-koppig strijkersensemble.
Artistiek leider Evzen R°uzek acht
folklore een methode om mensen
saamhorigheid, ethiek en behulp-
zaamheid te leren. „Ook in Tsjecho-
slowakije danst tegenwoordig 90
procent van de mensen zonder ge-
voel in de disco. Slechts een paar
jongelui heeft nog de ziel en het
hart, die men vroeger van jongsa-
faan via de folklore kreeg bijge-
bracht."
R°uzek, bevriend met de zeer be-
kende Jerzy Kilian, vergelijkt folk-
lore in positieve zin met alcohol.
„Wie veel drinkt, zingt geen Beatles
maar volksliederen. Dan komt de
echte natuur van de mensen naar
boven". Gisteren slaagde Bohemia
Folklore erin iets van die sfeer over
te brengen op de in totaal ruim 3000

bezoekers bij de twee voorstellin-
gen.
In snel tempo wisselden de gebeur-
tenissen elkaar af. Naast massale
volksdanspartijen waren er muzika-
le intermezzo's, waarbij met name
de acappela-zang van drie meisjes
prachtig was.
Het publiek reageerde ook erg en-
thousiast op het gooi- en smijtwerk
van in een soort judopakken gehul-
de jongelui.De vele kostuumwisse-
lingen zorgden voor veel kleur en
een door de zaal meegezongen Ro-
samunde (oorspronkelijk een Tsje-
chisch volkslied) voor veel sfeer.

joos philippens

" In prachtige costuums gestoken danseressen van Bohemian Folklore, hetfolkloristisch dan-
sensemble dat gistermiddag en -avond optrad in deRodahal. Foto: MARCEL VAN HOORN

WMC

Limburgse korpsen presteren uitstekend op WMC

Grootkwaliteitsverschil bij concertwedstrijden
door Jos Frusch

KERKRADE - Wat een geluk dat drie orkesten afgelopen
weekeinde afzagen van deelname aan het WMC, anders zou de
organisatie qua tijdsplanning voor onoverkomelijke proble-
men aijn komen te staan. Nu bleef alles enigszins binnen de ra-
ming, al is een uitloop van één a anderhalf uur zo langzamer-
hand heel gewoon geworden, zonder dat dat overigens tot gro-
te problemen heeft geleid. Wat dat betreft is de flexibiliteitvan
de deelnemende orkesten en hun muzikanten blijkbaar gren-
zeloos.Er hangt een sfeer van gemoedelijkheid in deRodahal -
vooral onder de buitenlandse deelnemers - wat zeker ook te
maken heeft met het internationale karakter van het evene-
ment en de verbroederingsgedachte, die daaruit voortkomt.
Een kwaliteit, die het WMC ook dit jaar zijn aparte bekoring
geeft.

Tegelijkertijd zorgt deze mondiale
uitstraling voor enorme kwaliteits-
verschillen. Zeker afgelopen zater-
dag en zondag kan gesproken wor-
den van een weekeinde van uiter-
sten. Aan deene kant de 'superstars'
in de concertafdeling of de toppers
in de eerste divisie, aan de andere
kant die deelnemers, die alleen van-
wege hun afkomst WMC-deelname
hebben kunnen afdwingen. Zo bij-
voorbeeld de Thaise jongeren uit

Nakornratchasima, die in Kerkrade
lieten horen, dat ze beter zijn in
show dan in concertmuziek. Of de
Hongaartjes uit Budafok, die puur
elementaire muzikale zaken nog
lang niet onder de knie bleken te
hebben. En de Engelsen, die hun
slechtste brassband naar ons land
lijken te hebben gestuurd. In tegen-
stelling daarmee de uitstekend mu-
sicerende Joegoslavische orkesten
uit Velenje en Ravne na Koroskem

of het imposante korps uit het
Spaanse Altea en niet te vergeten de 'prachtige Engelse harmonie uit i
Bromley, die een vergelijking met 'de betere Limburgse harmonie-or- 'kesten in alle opzichten kunnen
doorstaan.

scorebord
MARSWEDSTRIJDEN

EERSTE DIVISIE
Sectie F
Pihalni Orkester, Slovenia (Joegoslavië) 84 ptn.
Kunst na Arbeid,Lunteren (Ned.) 83,3 ptn.
Arendal Ungdumsmusikkorps (Noorwegen) 83,2 ptn.

Sectie E
Red HacklePipe Band,Antwerpen (België) 90,3 ptn.
Prinses Marijke Heerlerbaan, Heerlen, (Ned.) 83,7 ptn.
Rödemis EV, Husum/Nordsee (West-Duitsland) 80,3 ptn.

Sectie D
AdestMusica, Sassenheim (Ned.) 87,5 ptn.
Door Vriendschap Sterk, Katwijk (Ned.) 86,3 ptn.
Jan Bovy-band, Maastricht(Ned.) 84,8 ptn.
Floraband Rijnsburg (Ned.) 84,5 ptn.
Victory, Den Haag (Ned.) 82 ptn.
DeRijntamboers, Zoeterwoude,(Ned.) 80,5 ptn.
Marching Band Indonesia,Djakarta, (Indonesië) 80 ptn.

Sectie B
Jachthoorn en trompetterkorps Gemert, (Ned.) 83ptn.

Sectie Ac
Kunst naArbeid,Lunteren (Ned.) 82,2 ptn.
Malletkorps uit Delfzijl, (Ned.) 80 ptn.

Sectie Aa
St. Cecilia, Hamont, (België) 87,2 ptn.
Concordia, ReuseKNed.) 83,8 ptn.
Wilhelmina Hoogeloon, (Ned.) 83,5 ptn.
St. Sebastiaan, Lille (België) 82,4 ptn.
Concordia, Obbicht (Ned.) 81,5 ptn.

"

TWEEDE DIVISIE
Sectie F
Filarmonica Alteanense,Altea (Spanje) 83.5P^UnionMusical, Bugarra(Spanje) 81'7 tn 'Majovak-ZKRoh Dolu,Karvina, (Tsjechoslowakije) . 80,7Vr
StadtkapelleRadolfzell, (Duitsland) 80,7P"
Sectie D.
Showband Antonius Brunssum (Ned.) 81,5P"
All girls drumcorps, Jakarta(Indonesië) 77.3PJ^Sonderjyske Pipegarde, Gram (Denemarken) 75,8Pll

SHOWWEDSTRIJDEN

EERSTE DIVISIE
Adest Musica, Sassenheim, (Ned.) 91 ?$.
ArendalUngdomsmusikkorps,(Noorwegen) 90.2 P^Marching band Indonesia,Djakarta (Indonesië) 90 P^Ratchasima Witthayalai, (Thailand) 9° p„,
Showband Lyra, Lier, (België) ..' 88,2 P
Rhythm Stars, Sneek, (Ned.) 86,7PJ^Die Tambourijne van Eindhoven (Ned.) 85.3 P^Verkennersband Jan Bovy, Maastricht(Ned.) 84,"''VShowband Marum,Marum(Ned.) 84,3 P
Juliana, Middelburg,(Ned.) 83,9P"
De Bazuin, Leerdam(Ned.) 83,5PJJ,
Kamper Trompetterkorps, Kampen (Ned.) 83,4P
Floraband Rijnsburg, (Ned.) 82,7V
Showband Vijos, Bussurn, (Ned.) 82,5P

TWEEDE DIVISIE
Showband Con Spirito, Joure(Ned.) 81.3P^Jong Advendo, Sneek (Ned.) 81 V
Showband Antonius,Brunssum, (Ned.) 80 V
Le Reveil Fulgentais, St. Fulgent (Frankrijk) 78,1P
St. Brigida, Netersel, (Ned.) 76,1P"

JlBij zowel mars- als showwedstrijden is een maximum aa
punten te behalen van 100. ,ciiMinimaal 90 punten = eerste prijs met lof; minimaal 80 Puf, jj
= eerste prijs; minimaal 70 punten = tweede prijs, minim^3
punten = derde prijs. Minder dan 60 punten geen prijs.

j

Muzikanten kijken zich ogen uit
lerse tranen van vreugde

door hans toonen
KERKRADE - Tommy Nugent
trekt zijn strooien Stetson tot net
boven zijn wenkbrauwen. En
hoopt dat niemand zijn lerse tra-
nen ziet.

Huilen is heel gewoon in het Ro-
da-stadion, elk weekeinde het
slagveldvan op- en afmarcheren-
de muziekkorpsen. Vreugdetra-
nen vloeien uitsluitend om een
eerste prijs. Jebarst alleen danin
snikken uit als je die verwachte
eerste prijs net (soms ook letter-
lijk) misloopt.

Maar voorzitter Tommy Nugent
huilt van vreugde om de derde
(marcheren) en tweede prijs
(show) die zijn 'Tallaght Festival
Band' mee naar Dublin mag ne-
men. „Je moest 'ns weten hoe wij
ons op dit evenement hebben

voorbereid... De laatste week
hebben we zelfs 's morgens en 's
avonds gerepeteerd. Inderdaad,
ook op zondag!"

En weer zwijgt hij stil vanwege
opstijgende vreugdewater. Want
langs de hoofdtribune marcheert
de tienerband uit Tallaght, een
buitenwijk van Dublin, met op-
geheven hoofd een ereronde
over de tartanbaan.

" Strakke gezichten vaf* \.vlaggedragers van de "*?.,
laght Festival Band' uit "
blin j

Foto: DRIES LINSS^

Venülator
Dezelfde 'Tallaght Festival
Band. Maar dan tegen elven, af-
gelopen zondagochtend. In een
platgetrapt hoekje van het par-
keerterrein achter de feest-
tent/kleedlokaal ziet tamboer-
maïtre Caron Quinn al haar com-
mando's versloffen. Het gros van
de vlot zeventig bandleden zet
het verkeerde been voor. Maio-

rettes blijven staan, terwijl de rij
trombonisten alvast opmar-
cheert.

Begeleider Harry Edwards
waant zich met deze allerlaatste
repetitie dan ook op 'a killing
field. Grijpt naar zijn maag.
„Strak van zenuwen sta ik,"
grimlacht hij vanonder zijn blau-
we honkbalpet. Juist deze pet
zou zijn hoofd koel moeten hou-
den. Net boven de klep zit een
mini-ventilator, gericht op zijn
voorhoofd.

Gewaagd
Vragen zoals „Worden we hier op
het achterterrein al bekeken
door de jury?" spreken boekde-
len over de zenuwen, die het
WMC strak heeft gezet bij deze
leren. Toch is hun dirigent een
man die een levenlang in de pas

Mt
heeft gelopen. Van de 39 jaar
Noel Stronge jong is, heeft n^jj
22 versleten als waldhoornis' ji

de 'Number One Armyband
lerland. Van hem komt ook jy
gewaagde plan om deze PaS vg[i
jaar jonge band in te schrU "),
voor het WMC. „Als jete lang
staat bij het hoge niveau vai}

Qfiwereldmuziekconcours dan *-m
je nooit vooruit. Dus zei ik: ' J
go for it. En verder heb ik nie ,jl
te veel nadruk gelegd op
voor een 'big event' het W*"^eigenlijk is. Belangrijker dat} -^prijs is de ervaring die we
opdoen."

net)*En, niet te vergeten, een vei',,.
vol ideeën. Vanaf de hoofdtrl
ne schrijft Tommy Nugent »<

achterkant van het prograrfV
boekje vol met verrassende■ *menten die andere showband j
voorschijn toveren. Hoepels
linten. En waaiers in plaats j/i
vlaggen. Daar zullen ze strak'
Dublin van opkijken. J
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Tevreden
,Onc0„ eigen' Wereld Muziek
\?iik 'm van de Kerkraadse

Ün?„Verheide in Kerkrade
p eefceinde afgesloten. Een

'ie noerder dan de grote broer
a<* in fteeds de gehele klank-

Natie ac oan houdt. De orga-
%. 0 to°nde zich zeer tevre-
ri l ee «er de afgelopen periode
% e s£raatmarkt,/eestat>on-
h?n Th onder meer optredens
riDyro Run> de Limburgse
?.le e "eP die vooral opvalt als
Vnfens NIET speelt, en Piet
ie oueri Van de laatsiekun je
lli nip. °,ens afvragen waarom
h!t?ou herin de buurt woont-
r\Spar0

m een hoop reiskosten
>e om Maar dit terzijde.
Pt n^^satie in Bleijerheide
y aarT te oespeeld te hebben.
S *9ezien dat ook de bedoe-
önrja °ts' zijn ze zeer tevree.
3 tuH

r dat men overweegt
Sda s het ogende WMC
?Ten 9 activiteiten te organi-
fó 2e .Schaalvergroting dus.
\?lzerh yfhevremont en Spek-
r 1hpt en dergelijke wij-dde nn°afbeeld van Bleijer-
mer ui '9en dan kunnen we% Jaar lachen. Kunnen■IKen tegen elkaar optoe-

Bewoners Hesselleplein bereid pand Schaesbergerweg te kopen

Alternatief voor noodhuis
HEERLEN - De omwonenden van het De Hesselleplein inHeerlen hebben gisteren tijdens een roerige bijeenkomst de
stichting Noodhulp een alternatieve lokatie aangeboden om
een Aanloophuis voor daklozente realiseren. De bewoners zijn
bereid het nog leegstaande pand naast stomerij Mengelers aan
de Heerlense Schaesbergerweg te kopen en dat te verhuren
aan de stichting. Enkele vertegenwoordigers van de stichting
zeiden gisteravond in dekantine van de MTS aan het plein toe,
daar eens over te denken. Overigens kwamen beide partijen
ook gisteren geen stap dichter tot elkaar.

Ruzie over
weghalen
trottoir

Automobilist
rijdt door na
aanrijding

Het Valkenburgse meisje werd naar
het Heerlense ziekenhuis vervoerd.
Zij liep bij de aanrijding enkele ge-
kneusderibben op, maar kon na het
doktersonderzoekweer naar huis.

VOERENDAAL- Op het kruispunt
Heerlerweg-Bergerweg in Voeren-
daal raakte een 18-jarige bromfiets-
ster uit Valkenburg gistermorgen
om half acht licht gewond bij een
aanrijding. Een automobilist ver-
leende geen voorrang en botste te- 'gen de bromfiets. De bestuurder
van de 5-deurs grijzeauto reed met-'
een na het ongeluk door. De politie
van Voerendaal wil in contact ko-
men met een Afcent-militair, diehet
ongeluk heeft gezien en ter plekke 'is gestopt.

SCHINVELD - De rijkspolitie van
Schinveld heeft tegen vier inwoners
van die plaats proces-verbaal opge-
maakt wegens mishandeling. Drie
van hen is bovendien openlijke ge-
weldüleging ten laste gelegd.
Twee van de vier mannen, een wat
oudere heer en een jongeman, kre-
gen het zaterdag rond 18 uur met el-
kaar aan de stok omdat laatstge-i
noemde op de auto van de man zou
hebben gespuugd. Die was daarvan
niet gediend en sommeerde de jon-,
gen te stoppen. Hij deed dat, met de t
mededeling dat hij nog met zijn
oudere broer zou terugkomen.
Dat gebeurdeen de twee broers gin-
gen op devuist met de automobilist,
die na korte tijd steun kreeg van een
kennis. In de fikse vechtpartij die
volgde werd gedreigd met een ijze-
ren staaf en geslagen met stenen en
een fles. Zowel de autobezitter als
de opgetrommelde broer raakten
daarbij gewond. De eerste liep ver-
wondingen op aan zijn nek en een
arm.-De broer werd in zijn oor gebe-
ten en op de rug geslagen. Drie van
de vier vechtjassen deden tegen el-
kaar aangifte van mishandeling. Na
onderzoek besloot de rijkspolitie te-
gen alle betrokkenen proces-ver-
baal op te maken.

Ook was er een mevrouw die pro-
blemen had met een affiche tegen
de komst van het opvanghuis. Daar-
op staat een afgetakelde zwerver
met daaronder de tekst: 'leg dit
maar op je eigen plein. Het deed
haar denken aan de concentratie-
kampen.

geroepen niet meer met de stichting
te willen praten. Hij kreeg een luid
applaus.

" Bewoners van het De Hesselleplein bij de interruptiemicrofoon, gisteren tijdens een roerige
bijeenkomst in deMTS. Foto: MARCEL VAN HOORN

Vader en zoon Beursgens rekenen afmet triest overvalrecord

Sittards tankstation
nu kogelvrije vesting

KERKRADE - Autodieven hebben
hun werkterrein in de afgelopen we-
ken verlegd naar het centrum van
Kerkrade waar tot maandag 24 juli
het Wereld Muziek Concours wordt
gehouden. Sinds 30 juni, de ope-
ningsdag van het WMC, is er een ze-
vental dure auto's gestolen. Opval-
lend detail is dat de gestolen voer-
tuigen, met een gemiddelde waarde
van 45.000 gulden, allen van een
Duits kenteken zijn voorzien.

Meer auto's
gestolen

tijdens WMC

LANDGRAAF - Bewoners van de
Koelmoer in Landgraaf begrijpen
niet waarom de gemeente aldaar
een trottoir heeft opgebroken. De
maatregel heeft tot dusvervoor veel
overlast gezorgd, menen enkele be-
woners.
De gemeente heeft op verzoek van
twee buren van café Theunissen het
trottoir weg laten halen. „Deze be-
woners hadden nogal wat overlast
van cafébezoekers in de late uren.
Plassen in brievenbussen, tikken te-
gen de ramen, dat soort dingen.
Daarom is besloten het stuk trottoir
langs deze huizen weg te halen. De
bewoners krijgen de gelegenheid
om die reep grond te beplanten.
Voetgangers moeten dan een stukje
over straat lopen. Maar omdat het
een woonerf is, maakt dat niet zo
veel uit. De maatregel is wat lastig
voor een invalide in de buurt. Dat is
geen probleem, maar wordt toch
nog eens bekeken", liet een ge-
meentewoordvoerder gisteren we-
ten.
Enkele buurtbewoners zijn het niet
de maatregel totaal niet eens. Met
een kinderwagen zou het bijvoor-
beeld lastig zijn om over de Koel-
moer te rijden.

„Naast de forse toename van het
aantal gestolen auto's is het stelen
van kleinere voorwerpen ook sche-
ring en inslag. Veel mensen willen
kennelijk op een goedkope manier
een souvenier van het WMC be-
machtigen", aldus een woordvoer-
der van de Kerkraadse politie. „Wij
staan echter machteloos, omdat we-
gens het gebrek aan personeel niet
meer gedaan kan worden dan een
verhoging van het aantal patrouil-
les."

„Die angst is overbodig", hield Bas
Heringa namens Noodhulp de aan-
wezigen voor. „Maar het is voor ons
heel moeiüjk julliedaarvan te over-
tuigen." En dat lukte hem dan ook
overduidelijk niet. Dat bevestigde
Piet van Zeil die eerder vergeefs
had geroepen elkaar niet te verket-
teren, in zijn slotconclusie.
De bewoners wilden met name ga-
ranties tegen de overlast die ze ver-
wachten. Maar die kon de stichting
niet geven. Zij verwacht dat het niet
zon vaart zal lopen. Noodhulp liet
er geen twijfel over bestaan dat ze
de tegenstand verwacht had.
Buurtbewoner Herman Kaldenho-
ven wilde weten waar de stichting
het recht vandaan haalt het huis op
het De Hesselleplein te realiseren.
,Als je de drugscène, waar God
noch gebod geldt, in deze goede
buurt haalt, die wij opgebouwd heb-
ben, dan verstoor je ons rechtvaar-
digheidsgevoel." Bas Heringa van
Noodhulpprobeerde een andere be-
tekenis van die term duidelijk te
maken: „De mensen voor wie het
aanloophuis bedoeld is kunnen ner-
gens in Heerlen terecht. ledere
buurt verwerpt deze mensen."
Naar mate de discussie vorderde
kwamen steeds meer emoties los.
Echt met geweld werd ditmaal niet
gedreigd.
Toch spraken enkele bewoners de
hoop uit in gesprek te büjven metNoodhulp. Al had eerder iemand

Onder leiding van burgemeesterPiet van Zeil (op persoonlijke titel)
konden de omwonenden van het
plein vragen stellen aan een aantal
vertegenwoordigers van Noodhulp.
Deze stichtingheeft een 3-jarig con-
tract afgesloten om het pand De
Hesselleplein 19 te huren, om aller-
hande daklozeneen huiskamer ('net
als bij u thuis'?) te bieden tussen
17.00 en 21.00 uur. De omwonenden
ervaren de komst van het opvang-
huis als dreigend voor kinderen,
ouderen en vrezen nóg meer over-
last van drugverslaafden. Boven-
dienvoelen ze zich 'overvallen' door
de plannen.

Deze nieuwe en voor Limburgse be-
grippen buitengewone beveiliging
van het pompstation heeft het per-
soneel overigens te 'danken' aan
een ware overvalplaag waarmee de
beide tankstations van vader en
zoon Beursgens (ook de pomp aan
de Rijksweg Noord is hun eigen-
dom) de afgelopen jaren te kampen
hebben gehad. „Zeven stuks in to-
taal. Zes keer bij onze pomp aan de
Rijksweg en vorige maand nog was
het hier weerraak," somt Jos Beurs-
gens (62) de trieste 'record-reeks' in
één adem op. Een serie waarbij ove-
rigens tot ieders grote opluchting
nimmer een gewonde is gevallen.

Van onze verslaggever
SITTARD - Het amper een jaar
oude self-service tankstation van
Jos Beursgens en zoon Leon aan de
Hasseltsebaan in Sittard is een voor
overvallers voorgoed onneembare
vesting geworden. Was de glazen
buitenwand van het gebouw van
meet af aan al geheel opgetrokken
uit kogelwerend glas, sinds gisteren
weten de dienstdoende kassiers
zich 24 uur per dag omgeven door
een gegarandeerd 'overval-vrije'
glazen kooi.

rekening'), dat binnenkort nog aan-gevuld wordt met het constant
waakzame oog van veiligheidsca-
mera's, behoort het knagende
angstgevoel onder het personeel de-
finitief tot het verleden. Leon
Beursgens: „Om het geld dat die
overvallers meenemen, is het ons
natuurlijk echt niet te doen. We zijn
heel goed verzekerd. Maar na zeven
overvallen werden de fysieke en
psychische risico's voor ons perso-
neel onderhand onverantwoord
groot. Vergeet niet dat het tanksta-
tion hier nogal afgelegen ligt. Méér
dan de extra maatregelen die we nugenomen hebben, kunnen we toch
niet doen dachtik. Tenzij ze met een
tank komen binnenrijden."

Volgens vader en zoon Beursgens
hebben de recente gijzeling en de
moord op een taxichauffeur in
Heerlen nog maar weer eens ondub-
belzinnig aangetoond dat een zo
goed als waterdichte beveiliging te-
genwoordig onontbeerlijk is. „In
feite kan geen enkel tankstation om
dergelijke stringente veiligheids-
maatregelen heen. Een heroïne-ver-
slaafde die acuut een shot en dus
een paar tientjes nodig heeft, kan
voor een pompbediende al levens-
gevaarlijk zijn. Maar ja,zon herme-
tische beveiligingkost wel handen-
vol geld. Bovendien gaat zoiets vaak
ten koste van het contact met de
klanten. Dat is de keerzijde, maar
het is niet anders."

Van onze correspondent door de komst van nieuwe zenders
als TV 10 en RTV.

Onderbanken wacht
op kabeltelevisie

Want het jeugdsymfonie-orkest 'Budafok' uit Budapest
kreeg gisteren van harmonie 'Concordia' uit Treebeek meer
dan negentig keurige uniformen, die anders op een Lim-
burgse zolder stof hadden gevangen. Maar die straks, dank
zij dat royale gebaar vanuit de mijnwerkerswijk, met trots
gedragen zullen worden in de straten van de Hongaarse
hoofdstad.

CHEF Pn.
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Uniformen uit Treebeek
om Hongaarse schouders

" Wat zou de Brunssumse mijnwerkerswijk Treebeek ge-
meen hebben met de Hongaarse metropool Budapest? Tot
voor kort heel weinig. Sinds begin deze week echter een hele-
boel. En straks nog veel meer.

De druppel die voor het Sittard se
pomphoudersduo de emmer deed
overlopen - en die dan ook de direc-
te aanleiding vormde voor de ingrij-
pende veiligheidsmaatregelen - was
de gewapende overval begin juniop
hun station aan de Hasseltsebaan.
Toen drongen drie gemaskerde en
zwaar bewapende mannen het ge-
bouw binnen, hielden dekassier on-
der schot en gingen er uiteindelijk
vandoor met nog geen zeshonderd
gulden.
Dank zij het peperdure glazen har-
nas aan de balie (Leon: 'een giganti-
sche investering, geheel voor eigen

ONDERBANKEN - „Begin 1990
wil ik persoonlijk de eerste spade
voor de kabel-tv in de grond ste-
ken," aldus wethouder Luc Doh-
men van Onderbanken. De wethou-
der reageert daarmee op het onge-
duld, dat in de vier kernen van On-
derbanken is ontstaan, nu nog
steeds niets bekend is over de aan-
leg van kabel-tv.
Veel bewoners zitten met een ver-
ouderde antenne en wensen niet
nog eens een nieuwe aan te schaf-
fen, om vervolgens met kabel te
worden geconfronteerd. Bovendien
wordt het ongeduld nog vergroot

Vinger
Wethouder Dohmen heeft echter
alle vertrouwen in een spoedige be-
slissing. „Technisch hebben we de
zaak helemaal onderzocht en voor-
zien we ookverder geen problemen.
We kunnen aansluiten op de kabel
van Brunssum. Dan komt echter de
vraag van de aanleg en de exploita-
tie, en de vinger, die de gemeente
daarbij in de pap wil hebben. Dat is
een politieke beslissing. We berei-
den nu een plan voor met een aantal
randvoorwaarden, waar de gemeen-
teraad zich in september over kan

uitspreken. Zegt de raad 'ja', dan
kunnen we meteen met een vijftal
potentiële exploitanten gaan onder-
handelen," aldus de wethouder.

De wethouder vindt dat in deze on-
derhandelingen ook plaats moet
zijn voor provinciale nutsbedrijven,
die zich op de kabelmarkt willen be-
geven. Zoals deze krant reeds meld-
de, is het Limagas geïnteresseerd in
de exploitatie van kabelnetten.

Vertraging
De vertraging in de planning is vol-
gens wethouder Dohmen ontstaan,
doordat Onderbanken qua opper-
vlakte een vrij grote gemeente is
met betrekkelijk weinig inwoners.
„Als je dan ook nog spreekt over
vier kernen, dan zul je zien dat be-
leggers niet staan te springen om
mee te doen. We hebben nogal wat
tijd nodig gehad, om tot een zo laag
mogelijk tarief te komen voor de
toekomstige gebruikers," aldus
Dohmen.

Orgelconcert
NenV« irs van orgelmuziek
QpUsu maanden juli en
o 1 in v V?lop aan hun trek-,b°ndp " °P de woensdag-
p?'77? Worden daar op het
yroroJtammende Teschema-

n<ifïn concerten gegeven
e!^en ri" UUr "» de kerk; de con-

*Ün . r? n o^aeueer een uur«nj toegankelijk.
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Het bier waar Limburg trots op is.

Bierfietsen
der ' kan zijn dat we achter
rni^ »e aanloVen, maar heeft u
kt ~ en wel eens gehoord van
ü^ ?erschijnsel 'bierfietsen'?
dat i nen we> wat eenfiets is,
tn aQp

s ons ook niet ontgaan,

r^n/ 671 oierfiets, neen. Bij de

* zp SUTnse KoempeJclub zijn
meen ■bereid"'i»io het /eno-
tyan( Ult de doeken te doen.
Oarts, 013 die manierzou de tent
"°1 /c,"07106 zondag wel eens
iI.OQ nnen lopen als daar om
nati UUr definale van de Inter-
Kirnvi (00k n°9) Bierfiets„enschaPPen gehouden
be n i, Wederom geldt: tuat heb-
liet bii6Peer ueef tijd over. Bij
j^ er.Aetsen worden tu>ee/tet-
Ve . een lolband bevestigd.
"^'öen ten moeten ver-
%. 6g

20 Vrd mogelijkfietsen
Ken. rj 1 ci'inder omhoog te krij-
tigcï Tn

aar*Tl is een beugel beues-
ftooo 'f et een glas bier. Bij de
WT e s'and 'telt het glasnaar
Uit |Cri

2odat de kandidaat hier-
in. «* drinken. Laat ons ra-
"iee'st

a' °P die manier niet het
s^uiT" in de kraag ver-

VolQp^n? Zondag dus definale.
JUr£ , de Koempelclub is de
% h;er2o-ke zeer deskundig.
Kde jeuwd- BliJkt het wet-r Jo van Goethem te zijn.

Gewonden bij
vechtpartij

in Schinveld
Van onze verslaggever

'Concordia' hees zichzelf onlangs in nieuw concert-tenue en
tijdens het WMC kwam iemand van de Concordianen op
het idee om het tien jaar oude harmoniepak weg te geven
aan een armlastig muziekgezelschap uit het Oostblok.
De uniformen werden gisteren overhandigd aan leden van
het Hongaarse orkest.

Foto: DRIES LINSSEN

Van onze verslaggever

Blunder
'Hetl*er<i ■£erhaal is ietwat geda-

Un ar aardig genoeg omJthanrf ’ te onthouden. Plaats:
Tijd: 's avonds.

9en j^steldhetd: 'tussen de re-n £?°r een bui. Aan een deur
%tn oemde wijk belt een
'HenY aan' ParaPlu opge-
eft if°fden in dekraag ver-

" r/a nden wrijvend van de
°Pen £ zoon des huizes doet
ir°ui»7,aar 'tij meneer en me-
'j 2ii 20efcef niet kent, roept

Wo-der die zich een ver-
iQhipZ9 hoger bevindt. Het
defcan anot de jassen aan
Je rin?^ 0^ wrijft nog steeds in
Szes en stelt de zoon des

be? lJ|!e weersgesteldheid.
**i ner»°e s loPen de kamer in
NW*!71 piaats op de bank. De
'"'nut -e het-# 2eot na enioe
"fajc tpH 2ich niet op haar ge-

Voelen- lets met de in-
%U rf9 Van het huis. Als de
Sncri?s huizes de woonkamer

2i *oTnt schrikken de bezoe-
S (j c/l kapot. Zonder zich nog
Nifti P

Jassen en paraplu te be-
M. 2„ren renden ze het huis
tik in j?adden 2ich klaarblijke-

** Ja fel adres vergist,
h^ ' net kan de besten overko-
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Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden, toch
nog onverwacht van ons is heengegaan, gesterkt
door de h. sacramenten, mijn inniggeliefde man en
onze dierbare broer, zwager, oom en neef

Miei Ritzen
echtgenoot van

Mia Heynders
op de leeftijd van 77 jaar.

M. Ritzen-Heynders
Familie Ritzen
Familie Heynders

16 juli 1989
Tenelenweg 95, 6367 VT Voerendaal
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden as.
donderdag, 20 juli,om 11.00uur in deparochiekerk
van St.-Laurentius te Voerendaal, waarna aanslui-
tend begrafenis op de algemene begraafplaats
Akerstraat, Heerlen, ingang Groene Boord.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk vanaf
10.40 uur.
Avondmis woensdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Miei is opgebaard in de rouwkapel van het De We-
verziekenhuis te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

' t ~~
Wij geven u kennis dat, op 72-jarige leeftijd, van
ons is heengegaan,voorzien van de h.h. sacramen-
ten, onze vader, schoonvader en opa

Helmut Willi Kapell
weduwnaarvan

Else Josephine Salm
voordien van

Karoline Neumair
Amsterdam: Ute Zillen-Kapell

Jan Zillen
Irene
Peter en Margreta

Brunssum: Helmut Kapell
Den Haag: Brigitte Spillenaar-Kapell

Hans Spillenaar
Robert en Jessica

Waubach: Kathie Hoekstra
Brunssum, Brunahildestraat 36, 16 juli 1989
Corr.adres: H. Dunantstraat 549
6441 KR Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 20 juliom 12.00 uur in de parochiekerk
H. Vincentius a Paulo te Rumpen-Brunssum, waar-
na om 13.30 uur de crematieplechtigheid is in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus vanaf de kerk is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het ziekenhuis te Brunssum, dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

■HMHa>ia^i^BiWalaMalaKa^ü_aaMa>

Hoewel niet geheel onverwacht, heeft het heen-
gaan van de heer

G.M.J. Vrij dal
ons diep getroffen.
Wij verliezen in Jacques een collega die wij in onze
herinnering zullen bewaren als een vriendelijkeen
spontane man, die altijd voor iedereen klaarstond.
Met respect zullen wij blijven terugdenken aan zijn
persoonlijke inzet en grote betrokkenheid bij zijn
werk, gedurende de meer dan 32 jaar die hij voor
ons heeft gewerkt.
Wij wensen zijn vrouw veel kracht toe dit verlies te. dragen.

Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid

I 1
Met grote droefheid, doch ook met grote dankbaar-
heid jegens O.L. Heer haar als vrouw, moeder,
schoonmoeder, oma, dochter, zuster, schoonzuster,
tante en nicht te hebben gehad, geven wij u kennis
dat heden van ons is heengegaan, voorzien van de
h.h. sacramenten

Leida Frik-Tenfelde
echtgenote van

Mart Frik
op de leeftijd van 65 jaar.

In dankbare herinnering:
Mart Frik
Leo en Elly Frik-Driessen
Miranda, Robert
Esther, Leon
Jo Frik
Ceciel en Ton Batens-Frik
Guido
Bernhard en Nicolle Frik-Beer
Miriam, Casper
L. Tenfelde-Walda
Familie Tenfelde
Familie Frik

16 juli 1989
Julianastraat 64
6433 GD Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 22 juli om 11 uur in de Christus-Koningkerk
te Hoensbroek-Zuid, gevolgd door de crematie te
Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Vrijdag as. om 19 uur avondwake in voornoemde
kerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstr. 100 te Hoensbroek; be-
zoekgelegenheid dagelijksvan 14 tot 15 uur en van
19 tot 20 uur.
Voor vervoer naar en van het crematorium is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele, fijne en goede dat zij tijdens haar leven heeft
gegeven, delen wij u mede dat, geheel onverwacht,
van ons is heengegaan,mijn lieve vrouw, onze zorg-
zame moeder, grootmoeder, schoonmoeder, zus,
schoonzus, tante en nicht

Lucia Carolina Rijkx
echtgenote van

Leo Bemelmans
Zij overleed in de leeftijd van 73 jaar in haar woon-
plaats Richmond te Canada.
De heilige mis ter intentie van haacjiagedachtenis,
zal worden gehouden op zondag 30 juli 1989 om
10.00 uur in de parochiekerk van de H. Bavo te
Nuth.

L. Bemelmans
José en Donald
Harrie en Micheline
Lily
Joey
en haar kleinkinderen
Fam. Rijkx
Fam. Bemelmans

Richmond, Canada, 16 juli 1989
Corr.adres: Hellebroek 66, 6361 AD Nuth

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze zeer gewaardeerde me-
de-oprichter en erevoorzitter

Theo Schlangen
a

onderscheiden in de Gouden Schlangen Orde,
in het goud van de Nederlandse Centrale Amateur
Toneel en Limburgse Federatie Amateur toneel,

bijzonder mitglied Theaterverein 1897 Oberausem.
Zijn persoonlijke inzet en vriendelijkheid zullen bij
ons in dankbare herinnering blijven.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterk-
te toe.

Bestuur en leden
toneelvereniging Frohsinn
Spekholzerheide

Epilepsie?
Zet jezelfniet buitenspel
Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word lid.

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

Voor alle informatie: r .„ rß,, r rt, IIIIT,,„„,BI ,
(030) 52.35.78. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht
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HELP DE LEPRA BESTRIJDEN.
DOE HETNU!

waa&Mwaaa.

wM^^^Êaawa

Foto met dank aan Dr. W.H.Jopling

Stort uw bijdrage op
postgiro 50500 of

bankgiro 70.70.70.929

NederlandseStichting voor
LeprabeslTijcSing/Amsterdarn
Wibautstraat 135,1097DN

Amsterdam. Tel 020 - 938973

GUNSTIGE LENINGEN
BHHBDEZE KUNNEN WIJ MEESTAL BINNENHBHM

ÉÉN DAG AAN U UITBETALEN
MEESTAL KWIJTSCHELDING BIJ OVERLIJDEN

f PERSOONLIJKE LENINGEN m_W DOORLOPEND %
m KREDIET vKredietbedrag 96x 84x 72x 60x 54x 42x 30x mm. " ,7.' xtm.

o r\r\f\ I »nel. rente per mnd. loopt

5.100 - - - 113 122 148 197 5.000,- 100,- 0,89 9b 67
10.100 186 170 190 217 238 288 384 11.000,- 220,- 0,89% 67
18.000 231 283 281 322 350 428 870 20.000,- 400,- 0,89% 67
20.000 309 337 378 430 486 871 761 30.000,- 600.- 0.89% 67
25.000 386 421 469 537 583 714 950
35.000 539 602 656 751 816 999 1331 I
50.000 769 860 936 1074 1165 1427 1901 I I—V /—I __^^Ê^^ r\ firpirVn

Looptijd 84 en 96 mnd gelden bij aanschaf duurzame goederen. n'fl II I kt b kl
Effekt rente vanaf 0,87% per maand UV/U^^L*^—W U\J I *—il l\

BHpHaHHHHHH BN Schamerweg 108 Maastrch
i^^r—^^^TïrlcJ^^^^^^^i^^L^L Bijkantoor:
W/9&\^^___^^_^_y_^_7^___L_^J_\ Hoofdstraat 9. Hoensbroek

11~ I INooit klagend, nooit vragend
haar lasten in stilte dragend
liaar handen hebberi voor ons gewerkt
haar hart heeft voor ons geklopt
haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Omringd doorallen diehaar liefwaren, is, na een langdurigeziekte, op 60-
-jarige leeftijd van ons heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten der
zieken, mijn lieve vrouw, onze goede en zorgzame moeder, schoonmoe-
der, dochter, schoondochter, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Henriette Maria
Elisabeth Velraeds

echtgenote van

Mathijs Johannes Antonius Nelissen
Brunssum: M.J.A. Nelissen
Brunssum: Anita en Mart Hoen-Nelissen
Brunssum: Jos Nelissen en Yvonne Sturmans

Familie Velraeds
Familie Nelissen

6441 LC Brunssum, 17 juli 1989
Titus Brandsmastraat 2
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te nemen dagelijks in het
mortuarium van het ziekenhuis te Brunssum van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake woensdag as. om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de St.-Gregoriuskerk teBrunssum zal de plechtige uitvaartdienst wor-
den gehoudenop donderdag 20 juli om 11.00 uur.
Samenkomst in dekerk; er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de algemene begraafplaats aan
de Merkelbeekerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

tHuub Vossen, 29 jaar. Corr.adres: Nieuwe Mer-
gelweg 15, 6067 GS Linne. De eucharistieviering,

met aansluitend de crematieplechtigheid, zal wor-
den gehouden woensdag 19 juli om 11.00 uur in het
crematorium Nedermaas te Geleen.

tGijs van der Heijden, 58 jaar, echtgenoot van
Mia Scheepers, Agaatstraat 9, 6015 BE Neeritter.

De h. mis van requiem vindt plaats heden dinsdag
18 juli om 11.00 uur in de dekenalekerk St. Marti-
nus, Zuid Oostwal te Gennep.

tTonie Rutten, 83 jaar, weduwe van Frits Stof-
fels, Prinsenbaan 132, 6104 BJ Koningsbosch.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
heden dinsdag 18 juli om 14.00 uur in de parochie-
kerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Konings-
bosch.
4. Jan Richter, 71 jaar, echtgenoot van Anny Hol-

-1 ten, Nieuwendijk 13, 6107 AV Stevensweert. De
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden don-
derdag 20 juli om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Stephanus te Stevensweert.
4- Sjaak Backus, 86 jaar, weduwnaar van Betje

1 Golsteijn, Hoogstraat 29, 6102 KR Slek-Echt. De
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
woensdag 19 juli om 10.00 uur in de parochiekerk
van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Pey.

-j. Harrie Geraedts, 57 jaar, echtgenoot van Marij
I de Kunder, Rijksweg-Zuid 57, 6071 HV Swal-
men. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden heden dinsdag 18 juliom 10.30uur in de St.
Lambertuskerk te Swalmen.
4. Mathilda Stams, 82 jaar, corr.adres: Stadhouder

1 Willem V straat 40, 1785 JB Den Helder. De
plechtige uitvaardienst zal worden gehouden
woensdag 19 juliom 11.00 uur in dekapel van Onze
Lieve Vrouw in 't Zand te Roermond.
"{" Pierre Henderickx, 74 jaar, echtgenoot van Tila
l Peters, Kast. Hillenraedtstraat 503, 6043 HG

Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden heden dinsdag 18 juli om 11.00 uur in de
Tomaskerk te Roermond.

tHelena Verstappen, 71 jaar, echtgenote van
Pierre Joris, Nieuwstraat 2, 6019BV Wessem. De

plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden donder-
dag 20 juli om 10.30 uur in de parochiekerk van de
H. Medardus te Wessem.
4- Theo Mooren, 70 jaar, echtgenootvan Anny vanT Bussel, Schippersschoolstraat 1, 6051 CT Maas-
bracht. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op donderdag 20 juli om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van St. Gertrudis te Maasbracht.

S~_\+ïmm-WÊÊÊÊkWMM//f%T ! WWAflM'^h Verkeer Nederland
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Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
diemensen dievinden datzij zelfwel zullen
uitmakenofze met een slok op gaan rijden

En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet
mee. Maar door datsoort automobilisten
worden erwel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE
NIET MAKEN

tServatius Gorissen, oud 73 jaar, echtgenoot van
Anna Schoenmakers. Maastricht, Zakstraat 8,

corr.adres: Geelgietersdreef 7, 6216 RE Maastricht.
De uitvaartdienst zal worden gehouden woensdag
19 juli om 11.00 uur in de Kruisherenkerk aan de
Kommel te Maastricht. Er is geen condoleren.

t Maria Zweipfenning, oud 92 jaar, weduwe van
Pierre Vinck. Maastricht, bej.centrum Campag-

ne. Corr.adres: Bankastraat 23, 6214 XN Maas-
tricht. De uitvaartdienst zal worden gehouden op
donderdag 20 juliom 13.30 uur in de kapel van het
bej.centrum Campagne. Er is geen condoleren.

tßosa Smit, oud 87 jaar, weduwe van Pierre Le-
naerts. Maastricht, Bokaalstraat 20. De uitvaart-

dienst en begrafenis hebben in stilte plaatsgevon-
den.
4- Henk Rieff, oud 35 jaar. Montfortlaan 26, 6231I CR Meerssen. De begrafenis heeft in besloten
kring plaatsgevonden.

"{"Johan Peters, oud 71 jaar. 6229 HB Maastricht,
l Salernolaan 30. De uitvaartdienst zal plaatsvin-

den op woensdag 19 juli op de begraafplaats te
Heer-Maastricht om 14.00 uur.

tJosephine Lahou, oud 74 jaar. Maastricht, be-
jaardencentrum Molenhof. Corr.adres: Anemo-

nenstraat 7, 6214 VM Maastricht. De uitvaartdienst
zal worden gehouden op woensdag 19 juliom 11.00
uur in de San Salvatorkerk te Daalhof-Maastricht.
Er is geen condoleren.

tJef Bastiaens, oud 74 jaar, echtgenoot van Bet-
sie Nelissen, weduwnaarvan Greta Theunissen.

6221 TN Maastricht, Aalm. Roumenplein 30. De uit-
vaartdienst zal worden gehouden op woensdag 19
juli om 13.30 uur in de kerk van Joannes Bosco te
Akerpoort-Maastricht. Er is geen condoleren.

tJacques Vrijdal, oud 58 jaar, echtgenoot van
Gerty Marquet. 6224 KS Maastricht, Oranjeplein

90 A. Eucharistieviering in de parochiekerk van de
H.H. Petrus en Paulus te St.-Pieter, Villa-park
Maastricht, op woensdag 19juli om 13.30uur. Geencondoleren.

I -*<~ IWINNENDE
STAATSLOTEN

2e TREKKING
JULI '89.

795eStaatsloterij, 2e trekking 17juli1989.

In deze trekking ruim 268.000 prijzen samen zon ’10.000.000,-.
20 prijzen van ’ 50.000,- op alle lotnummers 084670
20 prijzen van ’ 20.000,- op alle lotnummers 074071
20 prijzen van ’ 2.000,- op alle lotnummers 091553

200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 2015
2.000 prijzen van / 250,- op alle eindcijfers 705
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindcijfers 423

■ 2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 720
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 671

20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 40
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 99
20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 11

200.000 prijzen van ’ 20,- op alle eindcijfers 0

Zetfouten voorbehouden.

De uitslagvan de derde trekking wordt
uitgezonden op TV. Kijk vanavond naar TROSAktua

Geld, Ned. 2, aanvang 21.40uur.

GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.

I I

'En morgen gaan we onze nieuwe auto ophalen.'

Éeen
nieuwe. Maar daarvoorkwamen wij nog een vrij groot

bedrag tekort. We klopten dus aan bij de mensen van de
CMVBank. En noggeentwee dagen laterkonden wede auto

CMVBank iser niet alleenvoor de nieuweauto. Ookvoor de
caravan, een verbouwing en elke andere grote uitgave. We
werken snel,discreetenberekenen een schappelijkerente die

Van 17.00-21.00uurenzaterdags van 9.00-13.00uur:06-0227272.
Een voorbeeld?

EE? f 264,82.Effectieve jaarrenteis 12,3%.Kwijtscheldingbijoverlijdentot

t
Afscheid nemen is moeilijk
maar na verdriet en pijn
kan men soms ook even
voor het afscheid nemen
dankbaar zijn.

Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voorfj
zij voor ons is geweest, delen wij u mede dat"*
tot Zich heeft genomen, onze lieve rno^'schoonmoeder, oma, schoonzuster, tante en n'c

Rieka Bies
weduwe van

Dirk-Jan Sukkel
Zij overleed in de leeftijd van bijna 89 jaar,voo^van het h. sacrament der zieken, na een liefdev<^
verzorging in de Lückerheidekliniek.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Landgraaf: D. Sukkel
Kerkrade: T. Sukkel

L. Sukkel-Hendriks
Landgraaf: R. Sukkel
Landgraaf: A. Brekel

M. Brekel-van Haare»
en al haarkleinkind^
Familie Bies
Familie Sukkel

Kerkrade, 16 juli 1989
Corr.adres: Poyckstraat 149, 6463 BG Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehotKjjl
op donderdag 20 juli as. om 11.00 uur in de k?r
van deLückerheidekliniek te Chevremont-Kei*
de, waarna aansluitend de crematie zal plaats^,
den in het crematorium te Heerlen, Imstenra"
weg 10.
Bijeenkomst in de kapel. Geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streek^.tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerl\
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Chevrert1"*
Kerkrade, dagelijks van 18.00 tot 19.30uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvange»'?
lieven deze annonce als zodanig te willen besc""
wen. .

Fraaie Damai bedspreien gewatteerd
90x200 van 115,-voor 49»'
140x200van 135,-voor 59»'
180x200van 155,-voor 69»'
Bijpassende sierslopen
van2s,-voor 11,5*'
Zware kwaliteit Damai
lakenswit van 39,-voor 19,9*
slopenwit van 10,50 voor 5,9'

Cinderella en Damai overtreksets metI 35% KORTING
Donsdekbedden van uitstekende
kwaliteit (bekend merk),I carrégestikt

65% dons
140x200van 395,-voor 199»'
200x200 van 599,-voor 350»'
240x200 van 749,-voor 395»'
90% voldons
140x200van475,-voor 295»'
200x200 van 695,-voor 450»'
240x200 van 825,-voor 495»'
Dubbele donsdeken, één voor het voorjaar, w"
voor de herfst, te zamen geknoopt voor de wintel
een ideale combinatie voor alle seizoenen.

65% dons
140x200van 649,-voor 395»'
200x200van 895,-voor 625»^
240x200van 1050,-voor 750»'
90% dons
140x200van 699,-voor 450»'
200x200van 996,-voor 695»'
240x200van 1125,-v00r.... 795»'
In combinatie met deze dekbedden, geven wij <"
alle merken overtrekken

I 10% KORTING
★**

Zeer fraaie gemerceriseerde damasten
tafellakens, bekend merk, in wit en

pasteltinten, voor minder dan de helft van
de normale prijs.

I BADDOEKEN
I BADLAKENS

merk Egeria en Move

I 30% KORTING
I DAMES CONFECTIE

ALLE ZOMERCOLLECTIES MET■ 20 tot 50% KORTING



Hoofdofficieren stellen wijziging drugbeleid voor:

'Kleine gebruikers'in
eigen land vervolgen

Man lokt
kinderen

met munitie
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De Maastricht-
se politie speurt naar aanleiding
van klachten van verontruste
ouders naar een man, die scher-
pe munitie uitdeelt aan kinderen
en hun daarbij nog meer scherpe
patronen en bovendien een mes

in het vooruitzicht stelt als ze
'even' met hem mee willen gaan
over de Belgische grens. De poli-
tie vermoedt dat het een 'kinder-
lokker' betreft.

De naar schatting ongeveer 33-ja-
rige man, die met een Belgisch
accent spreekt en in het bezit
was van een witte moutain-bike
en hengelattributen, hield zich
afgelopen zondag in de namid-
dag op bij de vijvervan hetrecra-
tiecentrum Dousberg, dat vlak
bij de Belgische grens is gelegen.
Van de man is tot dusver geen
spoor.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De hoofdofficieren van justitie in het arron-
dissement Maastricht en Roermond willen dat 'kleine gebrui-
kers' uit Duitsland en België, die in Limburg hun verdovende
middelen halen, in hun eigen land worden vervolgd. De Maas-
trichtse officier van justitie mr H. Smalburg licht dat toe naar
aanleiding van een brief aan het ministerie van Justitie die,
naar nu pas bekend is geworden, in april verstuurd is.

Belgen kunnen hun gebruikers in
ieder geval in kaart brengen. En op
de tweede plaats kan de hulpverle-
ning aan de verslaafden beter op
gangkomen. Want de hulpverleners
weten nu dus niets!" Voor de Neder-
landse justitie betekent het minder
werk. Nu nog worden heel wat ad-
ministratieve handelingen verricht,
maar de transactie wordt nooit bin-
nengebracht.

zeggen. Zij nemen de trein, de fiets,
de bus ofde auto. Kopen vervolgens
in Limburg hun spul, nemen of
spuiten dat meteen in en gaan pas
dan weer terug naar hun land."

Reden voor de vervolging van de
Duitse en Belgische 'kleine gebrui-
kers' van verdovende middelen is
dat zij 'geen deel uitmaken van de
Nederlandse maatschappij. Anders
is dat volgens de Maastrichtse offi-
cier van justitie met de buitenlan-
ders die in Amsterdam hun verdo-
vende middelen kopen. „Zij wonen
daar. Dus behoren zij ook naar Ne-
derlandse maatstaven berecht té
worden. Dat kun jevan de Duitsers
en Belgen hier in ieder geval niet

UipJ1 s°ortgelijke autoJ^d vermoedelijk door deordenaar van Y. Plas-bestuurd.

Recherche zoekt
bestuurder Golf

van onze verslaggever
Undgraaf - Het regionale
La^erche Bijstandsteam, in
JJjograaf belast met het on-
yvZoek naar de moord op
0D°nn? asmans, is naarstig
2i<LZu naar mensen die ge-v„n hebben dat een VW Golf
gerL 26"ste -Juni heeft rond"
sen nin de Rimburger bos-
od oe let vervan de Plaats waar
schnt "iuni het stoffelijk over-
«» .ot. werd gevonden van de3-Jarige Heerlense.

aut P°htie vermoedt dat deze
trar? gebruikt werd voor het
lier?Sporten van het ontzieldevaam van Y. Plasmans.

Oüh ,6rtreft een ruim tien jaarVolkswagen Golf, die aan
o nd ovenzÜde geel en aan de
iet erzUde grijs is. Mensen die
rW yeten kunnen zich mcl-045-328333.

De Duitse en Belgische justitievoe-
len veel voor het voorstel, waarop
het ministerie van justitienog geen
antwoord heeft gegeven, aangezien
ze er ook zelf baat bij hebben.

Hulpverleners

Duitsers en

Draconisch
De voorwaarde die de hoofdofficie-
ren in beide Limburgse arrondisse-
menten gesteld hebben, luidt dat
men in beide buitenlanden reke-
ning houdt met de gebruikelijke
Nederlandse strafmaat. „Als ze in
Duitsland en België draconische
straffen gaan opleggen, dan kunnen
ze het wel vergeten. Dan gaat er
geen enkel proces-verbaal vanuit
Limburg meer de grens over. Dan is
het afgelopen. Maar dat weten ze
wel. Daar houden ze rekening mee",
aldus Smalburg.

grensgevallenROERMON&/BELFELD - Roermond heeft ook een Grensweg. Een hele
vreemde. Een grensweg zonder betonnen grenspaaltjes. De grens metDuitsland wordt aangegeven door houten paaltjes (zonder nummer)met draad.Nog vreemder is datals je de weg rustig volgt innoordelijke
richting - zoals ik - je plotsklaps aan de verkeerde kant van de grens
terecht komt. Met de slagbomen voor je neus. Gelukkig heb ik mijn pas-
poort bij me.

" Van 'drugtoerisme'verdachte jongerenworden door deMaastrichtse politie gecontroleerd.
Foto: WIDDERSHOVEN

Het viertal vindt overigens dat de
spoorwegverbinding tussen Maas-
tricht en Aken niet eerder opgehe-
ven mag worden eer de verbinding
tussen Heerlen en Aken een feit is.

Vóór '92 spoorweg
tussenHeerlen/Aken

BurgemeestersHeerlen, Kerkrade en Herzogenralh: eens in het uur een personentrein
tussen beide gemeenten zal rijden.
De (loco)burgemeesters gaan nu de
gemeenteraden, de overheden en de
Duitse en Nederlandse spoorwegen
inlichtenover hun plannen.

Maastricht in actie
tegen drugtoerisme

Bijscholing
assistenten

in apotheken
HEERLEN- Op 1 oktober start aan
acht scholen voor Middelbaar Be-
roepsonderwijs een herintreders-
cursus voor apothekersassistenten.
De nieuwe cursus moet het
groeiend tekort aan apothekersas-
sistenten een halt toe roepen en'is
een samenwerkingsproject van de
KNMP, Brocacef en ASB-Uitzend-
bureau. De Gewestelijke Arbeids-
bureaus vergoeden in enkele geval-
len dekosten van dezecursus. Mcci
informatie wordt verstrekt door F
Waijers 030-452645.

Unie van Ouderen:
'Bejaarden

betalen
te veel'

MAASTRICHT - De UnieKatholie
ke Bonden van Ouderen vraagt Ge-
deputeerde Staten van Limburg eer.
onderzoek in te stellen naar de prij-
zen dieverzorgingstehuizen bereke-
nen voor dagopvang en tijdelijke
opname. Volgens de Unie KBO be
talen bejaarden te veel voor deze
voorzieningen. Bij deze ouderenor
ganisatie, die 203.000 leden telt, ko
men regelmatig klachten binnen.
Volgens de Wet op de bejaarden-
oorden moet een vaste prijs van zes
gulden berekend worden. Voor dit
bedrag mogen de bejaarden gebruik
maken van onder andere de maal-
tijdvoorziening, de kapper, de bi-
bliotheek, het huisartsenspreekuur.
Het gebruikvan dezevoorzieningen
mag niet extra in rekening worden
gebracht.
Volgens de bond worden bejaarden
slecht ingelicht over de prijs en de
mogelijkheden van dagopvang en
tijdenlijke opname.

Conferentie
Gemeente Gods.

LANDGRAAF - De GemeenteGods in Nederland houdt van 26 tot
,en met 30 julide jaarlijkseconferen-
tie in gemeenschapshuis De Resi-
dentie in Abdissenbosch. De confe-
rentie begint op woensdag 26 juli
om 19 uur met de begroeting.

Van donderdag tot en met zaterdag
vinden steeds om 10.00, 15.00 en
19.00 bijeenkomsten plaats. Op zon-
dag om 9.00 en 11.00 uur. Buiten-
landsepredikers zullen dienen in de
woordverkondiging. De bijeenkom-
sten worden opgeluisterd door
koorzang en muziek.

Op dat moment zou een snelbus-
dienst reizigers moeten vervoeren
van Maastricht via Gulpen naar
Aken. Voorts zouden Luik en Aken
moeten worden aangesloten op het
TGV-net en moeten de sneltreinen
vanuit de Randstad doorrijden van
Heerlen naar Aken en van Maas-
tricht naar Luik.

over gisteren in Aken overeen-
stemming bereikt.

, Van onze verslaggever. ERLEN/AKEN - De bur-
eti esters van Aken en Heer-
len de loco-burgemeesters
ath erkrade en Herzogen-

billen dat voor mei 1992
ler, t?P°orwegverbinding tus-
jkoJj1eerlen en Aken tot standr l- Het viertal heeft daar-

Aanvankelijk moeten de treinen
eens in de twee uur gaanrijden. De
burgemeesters verwachten, vooruit
lopend op een onderzoek naar de
behoeften en mogelijkheden van
spoorwegverbindingen tussen Ne-
derland en Duitsland, dat na '92

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Sinds de trek van
drugverslaafden uit de omringende
grensstreken ook naar Maastricht
sterk is toegenomen, is de gemeen-
tepolitie overgegaan tot gerichte te-

genactie. Het accent ligt daarbij
vooral op de omgeving van het NS-
station, dat Maastrichts drugskwar-
tier dreigt te worden. Frequent op-
duikende patrouilles op ongewisse
tijdstippen, onverwachte controles

van straatpassanten en 'stationsma-
delieven' en voorts inspecties van
verdachte panden bieden er langza-
merhand een vertrouwd straat-
beeld.

Met deze aanpak wordt tegemoet
gekomen aan het zwellend aantal
klachten over overlast en bedreigin-
gen door bewoners en winkeliers
van sommige straten in Wyck, die
inmiddels een 'anti-drugcomité
hebben gevormd.

Het drugtoerisme, dat wordt gezien
als de voornaamste oorzaak van de
toegenomen drugproblematiek van
dé stad, noemde burgmeester mr
Philip Houben onlangs mee een
consequentie van het drugsbeleid
in ons land op basis van een wetge-
ving, die hij in vergelijking met het
omringendebuitenland als 'erg tole-
rant' bestempelde.

In samenwerking met justitieen po-
litie werkt het stadsbestuur inmid-
dels een actieplan tegen drugs uit
mee in overleg met onder meer de
gemeente Heerlen. Ook met de be-
treffende autoriteiten in de omrin-
gende grensstreken zal nader con-
tact worden opgenomen om tot een
samenspraak over de drugproble-
matiek te komen.

oor het dorpje Boukoul, langs
412 en 413 en tussen

velden en bossen kom ik uit
{j„.een bruggetje over de Swalm.
d
*et riviertje dat- u raadt het al -
°r Swalmen stroomt. Het

of e* beel mooi zijn om metkano
roeiboot over dit riviertje te

tüefiv' oeri' een bootje heb ik
t0 J- Maar niet getreurd. Het mag
Wa n'e* zonder vergunning, zo
teruChuwt een bord van 'Wa'
rjj Sc^ap het Maasterras' lieden
bont' 3ar biJ het brugëetJe nun

°tje te water willen laten.

Vp Ü*en speelgoed staat er even
QUd °P op het bord" Veel
voQe^ kopen dat zogenaamd
Vn kinderen maar eigenlijk

<^0r zichzelf, zegt Walter Becker,
pa hputdraaier. Houten nijl-
Ook 6S en l°comoheven. maar
rje . meubels en spiegels staan in
al to°nzaal van deze Duitser die

g twintig jaar in Nederland
v] 0nt' maar nog steeds geen
<!ichteud Nederiands spreekt. Tent bij de grens hè, zegt hij.

sen§r. enspaal 425 buig ik de Prin-
Pad °p' en mooi recht zand-
Jjet' ls.het enige wat mij opvalt.
2an "hjkt achteraf een historisch
ecu te De weg is vele
rj e en geleden aangelegd door
er 2^°memen. Keizer Karel heeft
hele naam n°ë aan gegeven. Op
deri oude kaarten kunnen ook
baanmen Steenweg en Konings-
tie!.H Voorkomen- pas in de acht-
Haa eeuw kreeg de weg dedRi Prinschendijk' mee.

Prinsendijk

De rechtbank
bij de steen

Een historisch zandpad langs de grens
Zes weken lang reist
onze verslaggeefster
ANS BOUWMANS
langs de Limburgse
grens. Van Vaals langs
de grens met
West-Duitsland naar
Mook en weer terug
langs de Brabantse en
Belgische grens. Start- er.
eindpunt: het
Drielandenpunt.

" De groene grensovergang bij de Witte Steen
Foto: JAN PAUL KUIT

gr ftlstorische weg langs de
schin scneidt twee volledig ver-
ver 110^ landschappen. Bos
lig S"s akkers. Dat is niet toeval-
Nph , bos lieP eens door tot in
WiiiTrland- Maar het bos moest
bou De behoefte aan land-
Uitp^ond was te groot. Mais en
l seschoten asperges bepalen
klnU eld" In de Verte klinkt
kam ugelui- Aan de andere
is hV Diergardtscher Wald -brviÜ echter nog steeds een en al
het en-Wat de Uok slaat
rp« geritsel van dieren en blade-en is hoorbaar.

De Prinsendijk komt uit bij de
Witte Steen. Twee cafés - 'De
Grens' en 'De Witte Stem' - een
koffie- en sigarettenwinkeltje,
twee huizen, grenspaal nummer
429, een slagboom en een grote
parkeerplaats voor de Duitse toe-
risten. Achter de slagboom staat
een standaard met een plakkaat

'Europaïscher Fernwanderweg
nummer8' staat er op een bordje.
'Nordsee, Rhein, Mam, Donau.'
Ja, er komen hier regelmatig
mensen langs die deze tocht lo-
pen, zegt devriendelijke uitbater
van café De Grens. Helemaalvan
Amsterdam naar Thessaloniki.
Sommigen heeft hij danal eerder
gezien, want die lopen het Pieter-
pad als training voor de Europe-
se voettocht. En over een tijdje,
dan komen de pelgrims weer.
Pastoor voorop, de pelgrims bid-
dend erachter. Te voet van
Eupen naar Kevelaer. Een keel;
per jaar.

De Duitsers noemden dat de
Weisenstein (wijzensteen), maar
omdat de steen ook wit was werd
dat al snel de Weisse Stem. In de
Frankische tijd kwamen de vrije
mannen hier bijeen om recht te
spreken, zo lees ik. Over leven en
dood van een aangeklaagde werd
beslist.

waarop eens te lezen is geweest
waarom het hier Weisse Stem
heet.

Hetzelfde plakkaat, maar dan
leesbaar, hangt voor het raam
van café De Grens. Aha, hier ze-
telde in de Middeleeuwen de
openbare rechtbank van Bracht.

Galg
Het gebeurde dan heel vaak dat
de veroordeelde - dieven en
moordenaars- met het hoofd te-
gen de 'Weisenstein' werd gesto-
ten met de woorden 'Duwirst ge-
stossen an den Weisenstein, du
kehrst nicht mehr zu Vater und
Mutter heim.' Klare taal. Want
vervolgens werden de arme zon-
daren opgehangen bij het Gal-
genven of op de Ravensheide.
Nu wordt er niet meer rechtge-
sproken bij de Witte Steen, noch
wordt er gehangen bij het Gal-
genven. De witte steen, een grote
zwerfkei, is verdwenen. Toch ko-
men hier nog veel mensen bij-
een. Niet om rechtzaken te vol-
gen, maar om te wandelen, paard
terijden ente fietsen. Want in het
uitgestrekte Brachterwald staan
veel routes uitgestippeld. Boven-
dien komen er nog dassen en
reeën voor. En Everzwijnen.
Obelix zou er zich thuisvoelen.

Geen vuilverbranding in het zuiden

Limburg vrij van
vergiftigde melk

Van onze verslaggever

HEERLEN - Voor een veront-
reiniging van melk, als waar-
van momenteel in Zuid-Hol-
land sprake is, hoeft Limburg
niet te vrezen. „Om de dood-
eenvoudig reden dat we hier
geen vuilverbrandingsinstal-
latie hebben, waarbij het zeer
giftige en kankerverwekkende
dioxine vrijkomt," aldus een
woordvoerder van de Rijks-
dienst Inspectie Milieuhygië-
ne (RIM) afdeling Limburg in
Heerlen.

„En mocht die er komen, dat zullen
er dusdanige eisen worden gesteld
dat de verontreiniging tot het mini-
mum wordt beperkt. Zeker in aan-
merking genomen wat er in de

streek tussen Vlaardingen en Maas-
sluis is geconstateerd".

Een norm voor de hoeveelheid kan-
kerverwekkende stof dioxine die
een mens binnen mag krijgen is er
overigens niet, al heeft het RIVM
(Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne) wel een ad-
norm vastgesteld. Die bedraagt 4 pi-
cogram (een miljoenstevan een mil-
joenste gram) per kilogram li-
chaamsgewicht per dag. Een mens,
uitgaande van een gemiddeld ge-
wicht van 60 kg, zou per dag 260
eenheden mogen binnenkrijgen,-.

Experts van Landbouw en VROM
verklaarden dat de gezondheidspro-
blemen zich alleen kunnen voor-
doen bij mensen die hun leven lang
niets anders dan de besmette melk
en daarvan gemaakte zuivelproduk-
ten nuttigen.

(ADVERTENTIE)
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KontaktenKlubs
Toppunt van gezelligheid.
De eerste DIKKE mensen-
box. Hier vinden ze elkaar
om dik gelukkig te worden.

50 c.p.m
06-320.327.37
Direct snel sex (50 cpm)

L.I.V.E. afspreek lijn!!

06-320.320.55
Meisjes zoeken sex-contact

Tippel-box
(50 cpm) 06-320.326.66

Gay
Meeting Point

' Direct Gay-contact
06-320.330.18 (’ 0,50/m)

Nieuw! Bel Linda van...
't Flirtcafe

06-320.330.77 (50 cpm)

Escort Marli
Vanaf 's morgens 10.00 uur.

045-451033
Charmante

vrouw ontv. thuis. Tel.
04406-41916.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.
: De Sabbelbox
De heetste meiden bellen,

geen bandjes, live sex!
06-320.325.69 - 50 cpm

Piepshowbox
Alle meiden zijn uit de kleren

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

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

gens vanaf 10.00 uur.

Nieuw - Nieuw
" ma. vr. 11-24 za. 11-18

Club
Nirwana

" Nieuwstr. 147 Kerkrade
045-463323

Monika's
Escort 045-726740 tevens
l- assistente gezocht.

Peggy
en vriendinnen ma-vr

11 tot 19 uur. 04490-74393.
Tev. assistente gevraagd.

Club Pigalle
3 nieuwe topmeisjes.

Probeer ons nieuwe sys-
teem. Open ma. t/m vr. van
14-3 uur. (ook 21/7) Rijks-

weg 179 Maaseik.
Volwassenen vinden elkaar
op die 2 speciale boxen voor

■hun speciale wensen.
De box voor Volwassenen
06-320.326.88.

De box voor het grote
verlangen

06-320.326.99
50 cent p.m.—r ■Contactburo

Maastricht, bemiddel, in
privéadressen 043-635264.

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen
04490-50921.

Op de Box voor Boven de 18
hoef je je ECHT niet in te

houden. Dat doen anderen
ook niet. Bel maar

06-320.326.37.

' 50 cent p/m.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608.

Het leven begint bij 40, ook
het sexleven. Op de 40plus
Box fijn en ongedwongen

met leeftijdgenoten
06-320.327.28

(50 ct./p.m.)

Stoute poes
zoekt strenge kater. Wij zijn

dag & nacht geopend.
Rijksweg Zd 131 B, Geleen,
04490-48448. Meisjes gevr.

Videoclub
vanaf ’ 20,-. Dame aanw.

Tel. 045-718067.

(Huis)dieren
TRIMSALON Charèl knipt
en trimt alle rassen bij u
thuis. 045-423400.
Te koop zwarte, witte en
grijze DWERGPOEDELS.
Tel. 04750-16590.
Te k. KIPPEN, mestkuikens
en kalkoenen. Henk Ploe-
men, Broekhuizenstr. 53b,
Rimburg. Tel. 045-320229.
Te koop jongewilde en half-
wilde KONIJNEN. Tel.
04754-81549.
Gevr. goede KENNELHULP
of vakantiehulp liefst omge-
ving Sittard, Tilly Busch,
Putstr.so, Sittard.
Goed tehuis gezocht voor 2
JACHTHONDEN. Tel. 045-
-272795.

In/om de tuin
1 ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m 2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178
HOUTHANDEL Landgraaf
voor al Uw. balken, kepers,
panlatten. Tuinpalen en
planken, schermen, eiken
bielzen enz. Tijdens de
bouwvak 's morgens ge-
opend. Buizerdweg 8. Ind.
terr. Abdissenbposch
Landgraaf. 045-318518.

Huw. Kennism.
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met D.J. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193.
Serieuze partnerbem. voor
ALLEENSTAANDEN. Bel v.
ml. Huw.rel. bemm.buro Ge-
luk. Tel. 04498-54604.
ALLEENSTAANDEN, harte-
lijk welkom vanavond in
Dancing Gorissen, Kerstraat
49, Brunssum. Orkest For-
mule 3. Tel. 045-252304
PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken <Tel. 045-463892

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, gebr.
Veenstra Tel. 045-316238.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen: 04490-
-45230. Serv. binnen 24 u.
Ervaren SCHILDER kan nog
schilderwerkzaamheden
aannemen. 045-271739.

Wonen Totaal

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

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

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

BUREAU te koop, wortel
noten, iets heel aparts
04406-12875.
ËtTHOEK modern ’250,-;
antiek, eik. slaapkmr ’ 850,-
-bankstel eik. ’ 275,-. Kou-
venderstr 208 Hoensbroek
IJSKAST ’95,-; diepvries
’165,-; gasfornuis ’95,-,
tél. 045-725595.
Te k. t.e.a.b. geschadigde,
TAFEL, stoelen, bedden,
bank, tv's, piek up, casset-
te)deck, e.d. Te bevr. na
18.00 uur, Parallelstr. 91,
Amstenrade
Te k. eiken BANKSTEL met
beige velourse kussens in
nieuwst, pr. ’1.000,-. Tel
45-271241.
Te k. eiken EETKAMER, pr.
rio.t.k. Tel. 045-257845 na
18.30 uur.
Te k. 6 pers. SERVIES (Arz-
berg). Verticale Lamelen
(merk Luxaflex) h. 2.60m,br.
4.00 m. beide helft van
nw.pr. 045-219007 na 19uur
BANKSTEL te koop, in goe-
de staat. Arienstraat 4,
Schaesberg.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
TRAPNAAIMACHINE (in-
klapbaar) merk Pfaff, func-
tioneert 100%, ’175,-. 2
donkerbruine barkrukken
met leuning, samen ’ 65,-.
Te1.045-711362.
Zien is kopen! Zwaar eik.
BANKSTEL kuipmodel vr.pr.
’1.375,-; mass. eik. eet-
hoek vr.pr. ’1.075,-; eik.
salontafel, vr.pr. ’ 275,-; eik
hoekvitrinekast vr.pr.

’ 475,-. 045-323830.

TV/VÈdeo
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Te k. kleuren TV 37 cm met
afst. bediening, 2 mnd. oud.
Pr. ’ 600,-. Tel. 045-
-411897 na 16 uur.

Muziek
Te k. YAMAHA piano, prijs

’ 2.500,- Tel. 0440^-1684.

Kunst en Antiek
Te koop aangbeboden

Antieke Friesche Staartklok
met wekker, puntgaaf. Kast eiken Meekrap, pr. ’ 15.000,-.

Tel. 045-256318 van 10.00 tot 16.00 uur
Te k. collectie oude MIJN- Wat VERKOPEN? Adver-
LAMPEN. Tel. 045-311619. teer via: 045-719966.

Kachels/Verwarming
Kachels nieuw en gebruikt, Als u ons voor 12 uur 's mor-nergens beter nergens gens belt, staat uw PlCCO-
goedkoper. De KACHEL- LO devolgende dag al in het
SMID, Walem 21, Klimmen. Limburgs Dagblad Tel 045-
Tel. 04459-1638. 719966.

Boeken/Literatuur
Te k. gevr. 2e jaars Midd. Piccolo's in het Limburgs
HORECASCHOOL boeken. Dagblad zijn groot in RE-
Tel. 045-752126. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te koop gevraagd
Te k. gevr. WATERSKI'S en Een PICCOLO in het Lim-
watersportartikelen. Bellen burgs Dagblad helpt u op
tussen 09.00-18.00 uur, weg naar snel succes. Bel:
04492-1934. 045-719966.
Te k. gevr. SPEEDBOTEN '

en motorboten. Bellen tus- Te koop gevraagd Jobo
sen 09.00-18.00 uur, DRUM compleet, Tel. 045-
-04492-1934. 315837.

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
De massage blijft een gave
VERONIQUE, de enige
echte. 045-228481.
Te koop TROUWJURK mt.
38. Tel. 045-210990.

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.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest
U blijft komen. 045-353489.
De massage van VERO-
NIQUE is meer dan uniek!!
045-228481.
Te k. BLOEMKOOL vanaf
’0,50 per stuk. Veendrix,
ingang Kasteel Amstenrade.

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.
Geef.... Actie
SYMPATIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498 .
Actie Sympatia Biltseweg 14,

3735 ME Bosch en Duin
Tel. 030-281822

êèêAww^m _.

mbwik
$mck

aaaaaaaaaaaaaam

Hetgaatom \ i^jfe- f
betere levenskansen. 1 É

En eigenlijk is beter mmmSjmm
nognietgoedgenoeg.

Koningin WilhelminaFonds\voor dekankerbestrijding.
Daar kan niemand omheen.

Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam. Telefoon 020-6640991,
Giro: 26.000, Bank 70.70.70.007.

H. Boonen, Grubbenvorst; P. Hilgers, Roer-
mond; H. Kempen, Venlo; J. Koelemeijer,
Venlo; L. Kuepers, Weert; G. Leenders,
Roermond; F. Mattheyssen, Venlo; H. Nieu-
wenhoven, Haelen; H. Pelzer, Tegelen; C.
Peters, Lottum; J. Snijder, Roermond; W.
Steegh, Venlo; H. Verboeket,Roermond; E.
Vossen, Linne.
Meet- en regeltechniek:
P. v.d. Beuken, Heythuysen (verklaring);
E. van Cruchten, Susteren; E. van Dijk,
Steyl (verklaring); P. Kelleners, Horst-He-
gelsom; G. Knops, Hom(verklaring); R. de
Kruijf, Geleen; W. Leenen, Weert (verkla-
ring); P. Peerlings, Stramproy; W. Schmitz,
Vlodrop; W. Schoot, Budel; J. Steenkamer,
Venlo; C. Verhaegh, Parmingen (verkla-
ring); M. Verstappen, St. Odilienberg (ver-
klaring); H. Vleeshouwer, Weert; P. Weh-
rens, Limbricht; J. Wolters, Montfort (ver-
klaring).

J. Papenhoven, Melick; H. Peeters, Heel.
Technische informatica II:

kenburg a/d Geul; N. Colson, S. Crombach,
beiden uit Maastricht; B. Dibbets, Sittard;
C. Diodore, M. Dogge, D. Driessen, N. van
Drongelen, allen uit Maastricht; S. Drum-
men, Houthem-Valkenburg; J. Druijts,
Maastricht;D. Elissen, Margraten; B. Feller,
Schaesberg; W. Franssen, Maastricht; E.
Haenen, D. Haenen, beiden uit Heerlen; H.
Hamilton, Hoensbroek; J. Heerings, Maas-
tricht; S. Hegt, Gulpen; E. Heinemans,
Maastricht; F. Heijnen, Valkenburg a/d
Geul; O. Herben, Berg en Terlijt; M. Heu-
nen, Gronsveld; M. Hogenboom, D. Hou-
ben, beiden uit Maastricht; Y. Huntjens, Be-
melen; A. In der Hees, St. Odilienberg; H.
Jacob, M. Jacobs, E. Jansen,allen uit Maas-
tricht; M. Kleine; Elsloo; M. Klompenhou-
wer, Maastricht; C. Konsten, Herkenbosch;
V. Ladenstein, Voerendaal; M. Leenders,
Maastricht; A. Louwersse, Nederweert; A.
Mulkens, Maastricht; M. Nix, Wijlre; A. van
Ooi, Susteren; J. Pasveer, Amstenrade; T.
Peeters, Heerlen; A. Reijnders, Geleen; C.
Reijnen, Grevenbicht; S. Rohs, Schinnen;
C. Roufs, Herten; E. Scheffer, Geleen; A.
Schreuders, Maastricht; D. Schroen, Roer-
mond; N. Siezenis, P. Simon, V. Sleijpen, al-
len uit Maastricht; M. Smeets, Posterholt;
E. Smeets, Roermond; N. Storms, Herten;
S. Tatarek, Brunssum; S. Temmers, N.
Terpstra, beiden uit Heerlen; G. Übachs,
Bemelen; L. Vluggen, Gulpen; A. Vollers,
Sibbe; J. v.d. Wolde, Maastricht; P. Weus-
ten, Nuth.
Verpleging
R. Abbenhuis, A. Ahlers, beiden uit Spau-
beek; E. Amkreutz, Kerkrade; N. Bakker,
N. Berghmans, beiden uit Maastricht; M.
Cremers, Beek; J. Curfs, St. Geertruid; S.
Faassen, Hoensbroek; M. Francot, Baexem;
B. Houben, Margraten; R. Houben, Spau-
beek; C. van Huissteden, Vaesrade; A. Hut-
zemakers, Noorbeek; P. Janssen, Grons-
veld; R. Janszen, Heerlen; P. Kicken, Wijl-
re; B. Klingenstijn, N. Kruijntjens, BI Lae-
nen, allen uit Maastricht; D. Lahaije, Elsloo;
M. Leunissen, Voerendaal; C. Limpens,
Schimmert; P. Meertens, Maastricht; M.
Menten, Rothem-Meerssen; C. Nijs,' Maas-
tricht; G. Ortmans, Simpelveld; J. Plou-
men, Eijs, P. Rieken, Posterholt; A. van
Schaik, Nieuwenhagen; B. Schrijnemae-
kers, Eijsden; N. Schroe, Übachsberg; S.
Smeets, Eijsden; W. Steijns, Margraten, M.
Theunissen, Susteren; M. Vossen, Stem; J.
Waterreus, Lemiers;R. Willems, Echt; B. de
Zwart, Maastricht.

MAVO Maria
Immuculata
Maastricht
MAASTRICHT - Aan de MAVO Maria Im-
maculata te Maastricht slaagden de vol-
gende personen:
Ralph Heydolf, Simone Duijsens, Ewald
Dumont, Erwin Houben, Karin Lahaije,
Cindy Packbier, Cindy Sebregts, Burny
Vliegen, Taco Amorij, Anouk Defesche, Ri-
chard Gilissen, Marcel Haine, Angele Nee-
derlants, Marco Palmen, Bart Schrijvers,
Ralph van Sint Fiet, Jolande Vaessens, Paul
Vaessens, Ilonka Weijers, Victor Widders-
hoven, Martijn Wijnhoven, Desiree Yarna,
Claudia Aitatus, Ivo Gustings, Lydia Vaes-
sen, Norman Engelen, Martijn Redhead,
Natascha Adriaens, Harold Aerts, Sandra
Aerts, Roger Beltgens, Martin Beniers, Pa-
trick van den Bergh, Etienne van Bogaert,
Nancy Bonten, Chantal van den Boom,Roy
Bos, Angele Bovens, Wendy in de Braak,
Manon Braakhuis, Richard Braken, Ronald
Bronsaer, Inez Bucx, Anouk Claessens, Su-
zanne Claessens, Claudia Coenen, Yvonne
Colleye, Wendy Colson, Nathalie Debie, So-
lange Deckers, Ivo Degroof, Stefan Dejall,
Marloes Devens, Firre Drent, Belinda Drit-
ty, Natasja Duchateau, Adella El-Yamani,
Natacha van Geleen, Peter Geraerts, Saskia
Gorissen, Joyce Grothues, Samira Guer-
rouj, Nancy Gulikers, Nebahat Gundog-
mus, Ronny Hameleers, Stephan Heems-
ker, Rene heijen. Anke Heijnen, Emmy
Heijnen, Guido Heuts, Ivo Heuts, Saskia
Hollanders, Vivian Humblet, Jolanda Jans-
sen, Nathalie Jongen, Ellen Kennes, Joep
Kennes, Jennifer Kleinjan, Rene Knigge,
Vivianne Knoop, Stephanie Koppen, Anita
Kostons, Shirley Krapels, Ronald Kuijpers,
Percy Leclaire, Sylvia Leclaire, Ruud Lens-
sen, Vivian Lenssen, Robin Menten, Roy
Mestriner, Shanta Meusen, Bor Mirrer,
Maurice Moers, Rob Moers, Katja Muer-
mans, Wendy Mulders, Mark Munnichs,
Luc Nelissen, Nicolle Olislagers, Monique
Osterhaus, Patricia Pattipeilohy, Diana
Pualissen, Danny Pirson, Marcel Pisters,
Deanne Raike, Christian Ramakers, Estelle
Rikers, Myra Rings, Nicole Scharke, Tanja
Schiepers, Harrie Seits, Simone Smeets,
Peggy van Someren Brand, Mildred
Spronck, Remo Spronck, Jeffrey Quaaden,
Jeffrey Stevens, Romain Struijk, Wendy
Theunissen, Roger Thijssen, Debby Thoma,
Millie Tiber, Melissa Tielens, Nicole Tillij,
Monique Tonk, Sander Verbeek, Domini-
queVerhoeff, Patrick Vliegen, Patrick Wae-
lauruw, Danielle Weerts, Alexander Wilhel-
mus, Patrick Winthagen, Carlos Wolffs,Kai-
Hong Yeung, Anita Dreesen, Cindy Jans-
sen, Peggy Lacroix, Danielle Nelissen,
Kathleen Pluijmaekers, Michael Rombouts,
Manon Smeets, Ralph Dauvillier, Didier
Slijpen, Ralph Hendriks, Wally Hendriks,
SylviaKelderman.

Biologische school
Roermond
ROERMOND - Aan de Biologisache school
Roermond slaagden de volgende leerlin-
gen:
E. Beckers, C. Beeren, W. Benschop, L.
Bergh, N. Beurskens, T. Boerrigter, M. v.
Bree, I. Brouns, H. Brouwers, P. Brouwers,
M. Bruijsten, J. Bulthuis, P. Claessen, M.
Clerkx, S. Cox, W. Cox, B. Crins, E. Damen,
J. Deckers, P. Dieterich, J. Dirkx, I. v.d.
Dool, E. v. Dooren, K. v. Duinen, H. Eike-
lenberg, S. Eimanns, M. v.d. Endt, M. Erd-
kamp, R. Erdkamp, N. Ernest, I. Evers, M.
Evers, D. Fermont, E. Fermont,S. Fermont,
M. Filott, S. Fusers, I. Gielen, F. Goertz, H.
Gonsalves, A. Graef, T. v.d. Gun, Y. de
Haan, C. Haver, P. v. Heel, S. Heijmann, L.
Henderix, R. Hendriks, I. Hendrikx, M.
Henstra, M. Henuy, S. Herber, W. Her-
manns, P. v. Heugten, P. Honnof, C. v. Hors-
sen, A. Houben, E. Huijsing, I. Jacobs, D.
Jadke, A. Janssen, L. Jennissen, J. Jeuris-
sen, J. Karrenbeld, M. v. Kempen, R. v.
Kempen, T. de Klein, K. Knoops, J. Koe-
nen, R. Koens, S. v. Kooij, M. Kortenraij, M.
Kox, P. Lemmens, U. Lenaers, C. Leyen-
deckers, G. v. Lier, J. Loyen, W. Maas, P.
Maessen, H. Meeks, R. v.d. Heijden, M.
Menten, A. Mertens, R. Metsemakers, R.
Meulen, R. Mevissen, P. Mols, W. Nacken,
M. Nijsten, J. Orchi, C. Osterop, N. Peeters,
P. Plantinga, J.-P. Reijnen, S. Rietra, L.
Rijs, D. Roesier, J. v. Rooij, S. Roumen, N.
Salden, M. Sampers, S. Sanders, D. San-
gers, H. Scheres, V. v. Scherpenzeel, Y.
Scheyen, A. Schouten, C. Schreurs, P.
Schuman, D. Sleven, A. Smeets, M. Smeets,
R. Smeets, R. Smeets, R. Smeets, P. Snij-
ders, R. Snijders, H. Snijkers, E. Spee, E.
Stammen, D. Stratermans, S. Stultjens, M.
Suijlen, H. Te Velde, P. Theunissen, N.
Thijssens, J. Timmermans, H. o.h. Veld, E.
Verberne, R. Verkoulen, L. Verkuijlen, R.
Verlinden, J. Versteeg, J. v.d. Vorst, C. Was-
senbergh, L. Weber, J. Wenmakers, K. Wer-
ner, J. Wijnen, S. Wijnoogst, E. Willems, D.
Wolters, F. Wolters, M. Wronna.

Bell College
Maastricht/Heerlen
MAASTRICHT/HEERLEN - Aan het *college slaagden de volgende kandW*^
Maastricht, juridisch secretaresse: "g
le Cloosen, Chantal Eijwoudt, Desirée
zen, Philomeen Heijnen, Nathalie H">
Ingrid Janssen, Reineke Jochems, Eujjj
de Jong, Chantal Lemmens, Iris Me'J
bach, Babette Nelissen, Mariëlle F°s
liers, Emmy Rooden, Yvette Ruijten. "Jj
Schols, Aimée Schols, Janet van SU»
Monique Teeuwen,Karin Theunisse 11,

ka van Hulst, Annie Willigers. j

Maastricht, directiesecretaresse: *\JAarts, Barbra Boddaert, Jolanda Cla^j
Petra Custers, Anne-Greet van Dijck.K
ne Hermens, Kirsten Kievit, Jacqu.J
Kohl, Annette Kraster, Mariëlle Kuste* J
cobien van der Mey, Esther Opheij. 2*^
Reyne, Adriana de Rooij, Desirée Sfjjjfl
der, Barbare Scholten, Fréderique 3JJJnemaekers, Linda Spee, Marga Verstal"!
Mireille Vervoort. Magna Willems. aÈ
Maastricht, medisch secretaresse: '3..fMAchten, Kim van der Haar, Ellen Jj
Eveline Lipsch, Danielle Moonen, J° i(A
Sangen, Ilona Steinschuld, Miriam S"l JMarlo Toonen, Silvia Vermeire. d
Heerlen, juridisch secretaresse: Mar„)
sé Adams, Nathalie Berten, Carina B%
Arlette Caenen, Roosmarie Claus, J* tCloosen, Ank Coenjaerts, Pasealle Cru
Monique Dautzenberg, Danielle n'"
Petra. Habets, Hanneke Hermans, A?
que Janssen, Claudia Hollanders, WIL
nik, Anja Kerens, Lisette Peters, ""JChristine Pieters, Manon Ploumen.
Schlössels, Janine Schnackers, AdA
Smeets, Miranda Smeets, Jeanine S [̂C(4
Ingmar Stefens, Christine Urbach. ~ I
Valkenburg, Claudia de Wit. Jk
Heerlen, directiesecretaresse: Marie-. ij
Baggen, Jacqueline Maas, Andrea Jl
kamp, Sonia Potalivo, Femia Siero, M
Theunissen, Miriam Verheyen, Sand'" J
stappen.
Heerlen, medisch secretaresse: CnL|CT
Baltussen, Edith Bonten, Sabine ne|(rl
Natascha Heijen, Monique Klaassen. A
ne Laumen, Bianca Linssen, Anja gsin
Maastricht, hostess/receptioniste: ' ■van Borre, Ingrid Bottse, Disiré
Jacqueline Dieters,Armemarie H.
Maruan, Ingrid Peeters, Maureen Sc"
Angelique Schillings, Caroline Walet-^flMaastricht, marketing manager: „CTAlbertz, Torn Ambaum, Sacha van ", OT
kei, Charlotte Crapts, Joke van Gen m
Gielen, Margriet Haarhuis, Angel'^jjl
mers, Solange Hijnens, Jacqueline j\makers, Cecile van den Hout, Liezet J' tij
Margriet Lindemann, Miranda Nijs^nl
rin Notermans, StijntjeReulen, Mon'G jd
Rooij, Mariëlle Schoenaker, Amanda^ntemaker, Petra Slangen, Carolin*
broek, Manette Terleth, Joyce Theu" I
Hans Vervoord, Renée van Well. ,qA
Maastricht, management: Conny ir.sA\Daphne van Gooien, Ingrid Grt)oti£|lflkamp, Monique Gunther, Evelyf pn
berg Hubar, Anke Janssen, Jeanettc
Esther Salden, Petra van Tricht. r

,
el(AMaastricht, middle manager: c iJ>\Bloemen, Gert-Jan van Casteren. "'y

Haagmans, Maud Halkes, Astrid A
mans, Roger Mordang, Wendy Oo* ff\Ruud Potten, Gertjan Prins, Erl.h jt*'
schaert, Yvonne Roebroek, John Scspiw
Roel Schols, Catherine Smits, TomJ^flmakers, Marie-José Theunissen, Sjo*
Vries, Ans Verbeek. jA
Heerlen/Maastricht, diploma en c -y
caat Goethe-instituut: Christella *yA
sen, Edith Bonten, Sabine Deckers, <\ |
Laumen, Jacqueline Maas, Femia S'^jf
riam Verheyen, Sandra Verstappeo' V
Jos/e Adams, Nathalie Berten, Cari"*
ten, Arlette Caenen, Roosmarie C'paScl
landa Cloosen, Ank Coenjaerts, P^fCrutzen, Monique Dautzenberg. rI ji>
Dinjens, Petra Habets, Hanneke "esA
Claudia Hollanders, Berny Janik.
que Janssen, Anja Kerens, LisetU' y
Marie-Christine Pieters, Manon P t/JEsther Ras, Vera Schlössels,
Schnackers, Saskia Smeets,
Smeets, Jeanine Stassen, Ingmar "> rw
Christine Urbach, Nicole Valkenburg' fl
dia de Wit, Patricia Achten, Kirn £aMHaar, Ellen Janse, Eveline Lipsch, V(fA
Moonn, Jolanda Sangen, Ilona Stein-Lj]
Miriam Stijnen, Marlo Toonen, *rovfi
Cloosen, Chantal Eijwoudt, Desirée v ■
Philomeen Heijnen, Nathalie Hoin^^grid Janssen, Eugenic de Jong. p*|
Lemmens, Iris Merkelbach, Marie jOT
peliers, Emmy Rooden, Yvette ** p<i
Emilie Schols, Monique Teeuwe'I', $.'\
Theunissen, Irinka van Hulst, Am''l^
gers, Yvonne" Aarts, Jolanda /j,rHrj|
Anne-Greet van Dijck, Eveline He.,yfl
Kirsten Kievit, Jacqueline Kohl. fl J\
Kraster, MariëlleKusters, Jacobienv^flMey, Esther Opheij, Zwanet Reyn%elJ
na de Rooij, Fréderique Sehrijnem ~\fl
Linda Spec, Marga Verstappen, Ma\\\yï
lems, Monique van Acker, Chantal fy tfl
Tom Ambaum, Frans Boerjan. SaC/jJI
den Brakel, Joke van Gent, Joris j^rj]
Margriet Haarhuis, Jacqueline "°jaC*3
kers, Cecile van den Hout, Liezet
Lieke Linthorst, Karin Notermans-
ne Soeterbroek, Manette Terheth' flm\
Vervoord, Renée van Well, Hermi T3c<ViEsther van Borren, Disiré Dieteren. -J ffl
line Dieters, Nicky Kurstjens, ï"aver.^[]
ruan, Ingrid Peeters, Maureen Sch'c
gelique Schillings, Sandra Ha*»
Yvonne Roebroek, Conrty Francot jPj
Heerlen/Maastricht, Alliance FrX,ii''*J
Chantal Albertz, Solange Hijnens. a^M,
deRooij, JacquelineDieters, Fayz* , 0M
Angelique Schillngs, Caroline WaleVJj
Janse, Eveline Lipsch, Jolanda San%)erj^
riam ' Stijnen, Mariëlle Cloosen, M
Gotzen, Ingrid Janssen, Eugenic d^flChantal Lemmens, Iris Merkelbach- c m
le Poppeliers, Emmy Rooden, vSLe>>*Ji
ten, Emilie Schols, Monique jol"1^
Yvonne Aarts, Barbra Boddaert J t fA
Claessen, Petra Custers, Anne-Gr pi
Dijck, Eveline Hermens, KirsteO^rfJacqueline Kohl, Annette Kraster. '^r3
Kusters, Jacobien van der Mey, jrhpejy
heij, Zwanet Reyne, Desirée Sfiijfi'
Barbara Scholten, Fréderique Sch^ „.'i
kers, Linda Spec, Marga VerstapPp^rf
reille Vervoort, Esther Willems. f,
van Gooien, Ingrid Groot-Koerkaf j,t-.|
lyn Hellenberg Hubar, Petra van Trl gjljji
tascha Heijen, Monique Klassef' pjfijt
Linssen, Marie-Josee Baggen,,
Moerkamp, Sonia Potalivo,
heyen, Sandra Verstappen, M. C'
Adams, Arlette Caenen, Roosmar M
Jolanda Cloosen, Pascalle Crutzen'
que Dautzenberg, Danielle Dinje^''eflitfJanik, Angelique Jansen, Anja
sette Peters, Manon Ploumen, Ës pi
Miranda Smeets, Jeanine Stasse"'
Stefens, Christine Urbach.

Boris Poeth, Anke Roumans, Pascal Si
nis, Jean-Paul Simon, Saskia Spron<*J
David Thehu, ManonThijs, Jenniferde'
bal, Cindy van Wunnik, Marco Boosteft
tascha Bouvrie, Jeroen Brandts, EUj
Brouwers, Natacha Coolen, Gaston D*sStehpanie van Eijsden, Richard de J<'3
CerielKerbusch, Robert Kerkemeijer. |5j
mond Kuijpers, Renske Litjens, fl^lj|
Masotte, Jolanda Murrer, Stefan N
mans, Cyrille Perée, Michiel ScholteftJ'jl
da van Sebille, Liesbeth Steijns, Dj
Timmermans, Jacqueline Vreugden!»
CindyAllard, Mark Bastings, Mare va»"
kum, Sandra Beenkens, Helga Bels?
Nancy van Bogaert, Nancy Brands, AIJ,
Cloos, Jörgen Dresen, Edward van GJJven, Eric Gruisen, Désirée Gulikers, W
Hermans, Chantal van Heusden, Br*
Janssen, Patrick Laouar Ouadi, Erij
Leeuwen, SuzanneMichon, Leo van M*j
Pierre Muijtjens, Linda Prevot. N'
Schmidt, Belinda Soeters, Asseline j*
mans, Evelien Vernaus, Wendy
Lars Bastiaans, Ralph Bastiaens. SU?
tenBokkel, Lucien Brepoels, Monique
del, Natacha Dackus, Ester Dautze"'
Esther van Dijk, Linda Engelen, Suz^ven, Robert Hardy, Ivo Hermans, rU
Herouale, Roger van Hest, Elvira JonS,
Ramon Koch, Geraldine Mantz, B'3
Paulissen, Nicole Prop, Daniel Raike, l*j
Sagis, Suzanne Servaes, René van *Bianca Balmaekers, Léon Brull, An<^Clemens, Angelique van Dijk, NatascW
Dijk, Dernis Duijsens, Guido GreFJEtienne Joosten, Barbara deKok, Panfj
lias, Manon Maas, Bianca Maes, DalJij
Mertens, Danielle Moonen, Barbara "*mans, Nancy Packbiers, Rémy R°p S«
Roger Sleijpen, Guido Thimister, "a
Vandenboom.

ROERMOND - Aan de MTS in Roermond
slaagden de volgende leerlingen:
Bouwkunde:
N. Aendekerk, Stramproy; R. Bijlmakers,
Heel; L. Damen, Weert; S. Deckers, Melick
(Verklaring); P. Didden, Grevenbicht; C.
Kessels, Heythuysen; C. Lucas, Sittard; M.
Mooren, Swalmen; L. Nijssen, Grathem; W.
Peeters, Reuver; L. Piels, Herten; L.
Schoenmakers, Roermond; G. Teurlings,
Weert; P. Vossen, Ospel; G. Weiten, Thorn
(verklaring); R. Aletrino, Weert.
Energietechniek E4a:
R. Beckers, Maastricht; C. Broedermans,
Roermond; H. Cox, Roermond; M. van
Deursen, Nederweert; W. Dierx, Weert; R.
Eerens, Herkenbosch; J. Gelbermaier,
Roermon; P. Giesen, Heel; W. Golsteyn,
Echt; J. Gubbels, Beegden; F. Haasen,
Swalmen; P. van Heesch, Belfeld, G. Heuts,
Roermond, M. Keeris, Weert (verklaring);
R. Ligthart, Reuver; H. Maessen, Maas-
bracht; E. Mötter, Roermond, O. Peters,
Roermond (verklaring); A. Poell, Neder-
weert; P. Puts, Maasbracht; T. Seuren, Gra-
them; F. Vaneerdewegh, Weert; J. Verber-
ne, Heel; A. Verheijen, Helden; R. Vullers,
Roggel; E. v.d. Kerkhof, Weert.
Energietechniek E4b:
H. Aendekerk, Haler; M. Beek, Swalmen; C.
v.d. Berg, Nederweert; A. Bruynen, Meyel;
T. van Dijk, Venlo; E. van Driel, Ospel; J.
Flipsen, Meyel; L. Geraets, Neer; H. Geu-
sen, Thorn; R. Grispen, Roermond; G. v.d.
Hombergh, Herkenbosch; H. Hompes,
Echt; P. Kerren, Maasbree; J. Kreemers,
Swalmen; A. Kunert, Vlodrop; P. Levels,
Wessem; M. Smeets, Linne; A. Tegenbosch,
Roermond; P. Tinnemans, Haelen; L. Truij-
en, Nederweert; W. -Ueberbach, Kessel; J.
Vrinssen, Meyel; J. Welp, Ohe en Laak; c.
Xhofleer, Maasbree.
Energietechniek E4c:
M. Coellen, Weert; R. Fleuren, Reuver; M.
Hartjes, Swalmen; M. van Heugten, Neder-
weert; J. Munnichs, Swalmen; H. Rietjens,
Weert; P. Ritzen, Swalmen (verklaring); J.
Sijbers, Roermond.
Elektronika (EK4a):
H. Ackermans, Venlo; H. Bonger, Weert
(met lof); M. Cuijpers, Echt; J. Feyen,
Stramproy; F. Heykers, Ell (verklaring); R.
Heythuyzen, St. Joost; T. Hilberts, Reuver;
R. Huskens, Hom; R. Knechten, Weert; N.
Konitzer, Maasbracht; J. Kunnen, Stram-
proy; M. Leenders, Echt; J.Moors, Stevens-
weert; R. Peek, Weert; R. Poncin, Roer-
mond (verklaring); P. Princen, Weert; J.
Stevens, Beesel; G. Strijbos, Nederweert;L.
Verhaeg, Herten; R. Verscheyden, Weert; R.
Zenden, Maasbracht, M. Dekkers, Roer-
mond, R. v.d. Goes, Uden.
Elektronika (EK4b):
A. Aelmans, Roggel; R. Beelen, Roermond
(verklaring); C. van Birgelen, Melick; R.
Boekhoudt, Hom (verklaring); R. Bongers,
Swalmen; P. Heijckers, Echt; R. Hensen(verklaring); W. v.d. Kruys, Ospel; H. van
Leeuwen, Maasbracht; M. Linssen, Haelen;
E. Maessen, Montfort; P. Markgraaf, Maas-
bracht; H. Meijers, St. Odilienberg; M. Meu-
len, Heythuysen; H. Mingers, Posterholt; M.
Radstake, Stramproy; P. Reynders, Lever-
oy; M. van Riel, Nederweert; R. Stevens,
Beesel; R. Verhoeven, Reuver; C. Verstrae-
ten, Melick; H. Wulms, Hom (verklaring).
Elektronika (EK4c):
R. Berkers, Swalmen; M. Crompvoets,
Roermond; J. Deltrap, Roermond; R. Derk-
sen, Grathem; P. Dingelstad, Roermond; N.
Doorgeest, Herten; H. Heynen, Swalmen;
G. Houben, Maasbracht; P. Janssen, Weert;
R. Kessels, Roermond; R. Knippenberg,
Weert; P, Knubben, Hom; J. Lamerigts,
Thorn; P. Mestrom, Swalmen; J. Rademae-
kers, Stramproy; F. Roebroeks, Maas-
bracht; H. Silkens, Roermond; P. Steeghs,
Meyel; R. Stevens, Beesel; G. Strouken,
Reuver; J. van Veghel, Leveroy; F. Verstap-
pen, Meyel.
Procestechniek:
c. Beurskens, Nunhem; W. Boonen, Reuver;
P. Brummans, Roermond; W. Chan, Roer-
mond (verklaring); J. Claessen, Reuver; R.
Crienen, Montfort (met lof, solvay prijs);
H. Dohmen, Herkenbosch (verklaring); R.
Hoekstra, Hunsel; R. Janissen, Neer; G.
Jonker, Sittard; T. van Kempen, Echt; L.
Papen, Echt; R. Poels, Roermond; A. Pol-
derman, Lomm (verklaring); F. Schattorie,
Reuver; R. Schmeitz, Limbricht.
Weg- en waterbouwkunde:
R. v.d. Beek, Herkenbosch; T. Chu, Heyt-
huysen; M. van Hoef, Weert; J. Janissen,
Beesel; P. Janssen, Helden; J. Janssen,
Blitterswijck (verklaring, NVOB prijs); C.
Lumens, Susteren; J. Oijen, Tegelen (ver-
klaring); R. Peerbooms, Montfort; E. Ro-
mers, Sittard (verklaring); J. Wolters, Me-
lick.
Werktuigbouwkunde (W4a):
W. Achten, Arcen & Velden;R. van Bebber,
Roermond; J. Coenen, Maasbracht;L. Doe-
zen, Swalmen; M. Driessen (verklaring); E.
Eggels, buggenum; S. v. Emmerik, Roer-
mond; L. Engels, Haelen; T. Gielen, Gra-
them (verklaring); J. Giesen, Echt; R.
Goorhuis, Weert; H. Henderix, Melick; J.
Holstege, Roermond; J. van Huisstede,
Posterholt (verklaring); M. Janssen, Tege-
len; W. Kranen, Helden; P. Martijn, Venlo;
P. van Pol, Echt; H. Ruyten, Weert; M. Tu-
bee, Stevensweert; F. Vergoossen, Echt; c.
Verscheyden, Weert; Kandidaten die el-
ders hetpraktijkjaar hebben volbracht: P.
Bisschops, Haelen; J. Broeckhuijzen, Her-
kenbosch; H. Gootzen, Melick; P. Leppers,
Swalmen; R. Ruijten, Echt; B. Tullemans,
Weert; J. Walschot, St. Odilienberg.
Werktuigbouwkunde (W4b):
F. van Appeven, Weert; P. Bidlot, Wessem;
P. v.d. Bongard, Stem; H. Deenen, Heel; L.
van Delft, Parmingen; F. Derks, Roggel; J.
Gubbels, Roggel (met lof); P. Hermans, Ne-
derweert; A. Kayabasi, Weert; B. Kikkert,
Thorn (verklaring); P. Massee, Ospel; M.
Plat, Venlo; R. Rovers, Beesel; S. Steen-
voorden. Weert; G. Strijbos, Meyel| H. van
Veggel, Melick; L. Verheijden, Roggel; P.
Verheyen, Meyel; G. Verhoeven, Thorn
(verklaring); G. Verkooyen, Montfoort; R.
Zeegers, Roermond; A. Zander, Weert.
Werktuigbouwkunde (W4c):
E. Bastiaans, Reuver; R. Creemers, Roer-
mond; P. Deckers, Linne; J. Geelen, Neer
(met lof); H. .Geurts, Kessel; M. v.d. Kerk-
hof, Nederweert; H. Kessels, Weert; F. Kna-
pen, Leveroy; P. Linssen, Kessel; J. Mul-
ders, Heythuysen; P. Nijssen, Wanssum; P.
Roefs, Baarlo; E. Smits, Helden; F. Teeu-
wen, Weert; S. van der Velden, Helden; H.
Vossen, Roermond; B. Vossen, Weert; M.
Waeyen, Heythuysen; P. Weiten, Helden
(verklaring); M. de Win, Ospel; L. Winkel-
molen, Neer (verklaring); S. Wullems, Ne-
derweert.
Werktuigbouwkunde (W4d);
M. Bukkems, Meyel; H. van Dijk, Ell; F.
Dortant, Heythuysen; H. Fusers, Swalmen;
L. Janssen, Melick; R. Janssen, Beegden
(verklaring); N. Lamboo, Roermond; C.
Luttels, Beesel; P. Meijering, Reuver (ver-
klaring); F. Muysenberg, Maasbree (ver-
klaring); R. Nijs, Stramproy; J. Peeters,
Weert; F. Roost, Beegden (verklaring); R.
Simons, Kessel; J. Smeets, Reuver; R. Snij-
kers, Beegden (verklaring); J. Tinnemans,
Maasbracht; P. Vanthoor, Susteren; I. Vel-
ter, Baexem (verklaring); P. Verhaag,
Stramproy; C. Wijffelaars, Weert.
Informatica:
J. Achten, Geleen; P. Craenen, Baexem; G.
Engelen, Hom; L. Hennen, Heel; M. Kes-
sels, Voerendaal; H. Urlings, Ulestraten; J.
Wieehert, Herten; H. Biermans, Roermond;
H. Boerland, Roermond; J. Bosma, Neder-
weert; M. Brouns, Heythuysen; J. Coolen,
Weert; A. Dircks, Montfort; R. Doek, Par-
mingen; J. Doensen, St. Odilienberg; M.
Donders, Stramproy; A. Engelbert, Roer-
mond; C. Faems, Maasbracht; F. v.d. Meer,
Neer; H. Pex, Roermond; P. Haenen, Reu-
ver; W. Henderickx, Grathem; J. in 't Pan-
huis, Pey-Echt; M. van Kessel, Maasbracht;
J. Ramakers, Neeritter; H. Smeets, Bugge-
num; M. Suilen, Swalmen; J. Thijssen, Me-
lick; A. Verstegen, Heythuysen; R. Vollen-
broek, Roermond; G. Bongaerts, Keipen;
W. Demarteau, Melick; P. Evers, Herten; J.
Friesen, Wessem; J. Govers, Roermond; M.
Granzier-Peeters, Echt; M. Henstra-Hawin-
kels, Montfort; W. van Lier, Helden; R. de
Ruyter, Rheindalen; F. Sampers, Maas-
bracht; W. Tummers, Sittard; J. Vanderhey-
den, Maria-Hoop; P. Vervoort, Venlo; G.
Dortant, Roggel.
Technische informatica I:
H. Briels, Roermond; A. Geurts, Grubben-
vorst; J. Hendriks, Swalmen; F. Hintzen,
Reuver; B. Janssen,Baarlo: J. Janssen,Lin-

,ne; A. Kroon, Swalmen; F. Meijssen, Weert;

Middelbare
Technische School
Roermond

Trichter College
Maastricht

MAVO: Sandra Agricola, Peter Albertoe,
Toussania Bartels, Raymond Bonfrère, Siri-
kit Dassen, Ivo van Drongelen, Claudia
Elissen, Marcel Godding, EstherGriens, Es-
ther Jacobs, Marc'Jaspers, Carol Leclaire,
Danielle van der Linden, Ronald Masthoff,

HAVO: Maartje Baltussen, Suzan Barbier,
Romain van Beek, Desirée de Beer, Harold
de Beer, Danielle Beijersbergen, Paola Blat,
Erik Bollen, Erwin Bosch, Jeroen Bren-
ninkmeijer, Kim Höppener, Raymond Cilis-
sen, Ivy Coenegracht, Adrienne Colson, Mi-
reille Colson, Peggy Cortens, Gilbert Cou-
mans, Barbara Cuijpers, Nicolle Custers,
Suzanne Dahlmans, Andy Damen, Edith
Daniels, Mariel Demandt, Alex Derksen,
Lucille van Dillen, Roger Dohmen, Guido
van Dooren, Nico van Dooren, Richard
Dutz, Harold Feller, Vera Feijt, Indra Fixe,
David Geelkens, Monique Gerardu, Rico
Gerardu, Erin Groenendal, Ghiselle Groe-
nendal, Jolanda Haegmans, Patrick Hardij,
Harold Heijnen, Maurice Hermans, Dennie
Heye, Rodriquez Houben, Reonix Jansen,
Melanie Jennekens, Sandra Kemps, Nicole
Koevoets, Dana Komjaty, Mark Konings,
Magteld Lahije, Nancy Leenders, Janine
Leunissen, Jasper van Loo, Pascal
Loontjens, Peggie Lucassen, Ramona Mel-
lado y Nolasco, Desy Mercks, Saskia Min-
gels, Judith Mol, Joyce Molenaar, Lucien
Montulet, Fréderique Mulkens, Stephan
Mullers, Claudia Muijtjens, Mare Nelissen,
Ronald Nelissen, Harold Nicolaes, Patrick
Nicolai, Guido van Oijen, Jo Palmen, Jolan-
da Panis, Niki Pappas, Margit Parrag, Je-
roen Pasmans, Manon Passau, Fernad Pau-
lissen, Sonja Paulssen, Bart Peeters, Donny
Peters, Suzanne Piters, Matty Pleumeekers,
Roy Ploum, Daniela Rhoen, Ivy Ronda, Ju-
dith Rosenboom, Alexandra Satijn, Moni-
que Scheffer, Benito Schiepers, Joyce
Schillings, Manuela Schliessher, Roger
Schoenmaekers, Desirée Schoenmakers,
Ellen Schoonbrood, Floor Schrtjen, Jeroen
Slee, Arnaud Smeets, Sandra Smeets, Da-
nielle Soeters, Yvonne Stassen, Eric Stroex,
Peter Stroex, Mariëlle Sullot, David van
Term, Pehr Teulings, Natasja Theunissen,
Melanie Thh>, Susanne Thijssens, Eric Thi-
mister, Petra Übaghs, Patrick Ummels,
Resi Urlings, Astrid Vaassen, Carl Vanden-
boom, Arend ten velde, Cyriel van de Ven,
John Vernaus, Vivian Vleugels, Ilse Vol-
ders, Lars Volders, Ronnie Vriezelaar, Jac-
ky Westenberg, Angelique Wijckmans, Ilse
Wijnands, Rosita Wijnands, Pepijn Wijnho-
ven, Claudia Willems.

Atheneum: Pim Bemelmans, Astrid van
Bernebeek, Nicole Boelen, Chantal Frijns,
Patrick van Golden, Edwin Haesen, Charles
Janssen, Sandra Knubben, Lucien De Mac-
ker, Charlotte Maes, Patrick Mommers,
Inge Morreau, Philip Poeth, Wendy Reiters,
Maurice Rijnders, Ineke Steegmans, Joost
Vierhout, Patricia Verheijen, Angela Wijn-
gaard, Alexander van Zandvoort, Danielle
Arends, Eric Augustin, Giel Cleef, Erwin
Colson, Patrick Fooij, Patricia Gorissen,
John Haesen, Eric Hagemans, Roel Heij-
ting, Aldo Hennekens, Anouk Hofman, Ro-
ger Hogenboom, Justin Hommes, Jacqueli-
ne Janssen, Joep Janssen, Arjen de Jong,
Maurice de Jong, Pascale Keulen, Patrick
Machiels, Mischa Muijtjens, Martijn Nass,
Angelique Nicolai, Marijn Pijnenburg, Pe-
ter van Roosmalen, Sascha Rulkens, Edith
Schobben, Hettie Snoeijer, Renaud Star-
ren, David Winckers.

Gymnasium: Cécile Narinx, Philippe Cas-
termans,Camiel Feij, PieterFranssen, Maril
Gelauff, Nathalie Hofman, Christiaan Hou-
ben, Eric Janssen, Jeroen Looijaard, Ivo
Merks, Don Rekko, Erwin Stevens.

MAASTRICHT - Aan het Trichter College
teMaastricht slaagden de volgende kandi-
daten:

R.k. school voor
MDGO Maastricht
Agogisch werk
M. Bindels, Wijlre; K. Blanco V Badon, P.
Bonten, J. v.d. Braak, A. Caris, allen uit
Maastricht; N. comans, Eijsden; M. Coolen,
M. Dols, M. Domertschikow, D. Duijzings,
A. van Es, allenu.it Maastricht; V. Fram-
bach, Gronsveld; M. Godding, A. Goessen,
beiden uit Maastricht; C. Gulikers, Bunde;
A. Haagmans, Berg en Terblijt; J. Hardy,
Maastricht; C. Hayen, Gronsveld; E. Hee-
mels, Herkenbosch; M. Hollanders, L. Huis
in 't Veld, D. Huijts, E. Janssen, allen uit
Maastricht; M. Klerks, Bunde; A. Lande-
noije, B. Luijten, beiden uit Maastricht; P.
Mares, Eijsden; P. Martens, Maastricht; I.
Megens, Meerssen; Y. Megens, Eijsden; D.
Meij, M. Montis, P. Naus, Y. Oderkerk; allen
uit Maastricht; R. Pesch, Valkenburg a/d
Geul; J. Ploumen, Noorbeek; D. Schoggers,
F. Schreppers, L. Schuil, B. Sinning, allen
uit Maastricht; M. Smeets, Gronsveld, D.
Souren, Scheulder; R. Theunissen. Beck; B.
Tielens, Banholt, F. Toebosch, Eijsden; S.
Webbers, P. Martin, beiden uit Maastricht;
M. Nowak, Meerssen.
Civiele en consumptief-technische dien-
sten
J. Aldenhoff, Maastricht; J. Baggen, Vaals;
M. Bastiaens, Maastricht; J. Choy, Grons-
veld; J. Gardeniers, Ulestraten; J. Jacobs,
Maastricht; M. Janssen, Spaubeek; H. Kor-
ber, A. Martin, P. Schuffelers, allen uit
Maastricht; M. Vogten, Stem.
HAVO/MBO
J. Anthony, D. Belfi; R. Betsch, allen uit
Maastricht; R. Breuer, Rothem-Meerssen;
J. Bruis, Maastricht; C. Colaris, Meerssen;
R. Colson, Maastricht; D. Croes, Valken-
burg a/d Geul; D. Crousen, Eijsden; A.
Daems, Maastricht; P. Dickerson, Schaes-
berg; S. Elemans, Geleen; E. Gadet; 's-Gra-
venvoeren (B); N. van Geleen, Maastricht;
M. Gerekens, Voerendaal; C. Gijzen, Rans-
daal; G. Goffoy, Maastricht; S. Golob, Kerk-
rade; R. Houben, St. Geertruid; M. Huijnen,
J. Jacobs, beiden uit Maastricht; c. Kerck-
hoffs, Eijsden; D. Kneepkens, Heerlen; I.
Koene, Eijsden; J. Kraft, Maastricht; D. Lo-
nissen, Nieuwenhagen; D. te Meij, C. van
Neer, S. Pelen, allen uitMaastricht; C. Rijst-
enbil, Geleen; M. van Rijt, Bunde; C. Schie-
pers, M. Schiffers, beiden uit Maastricht; C.
Schuivens, Geleen; C. Smits, Heerlen; E.
Tergau, Geleen; M. Thijssen, Beck; M. Tho-
nen, Voerendaal; C. Veerkamp, Bunde; N.
Voncken, Schaesberg; M. v.d. Wal, Vroen-
hoven-Riemst (B); K. Weusten, Mheer; R.
Zwerus, Maastricht.
Intas 1-jarig
N. Arndts, Beek; J. Bielders, Valkenburg
a/d Geul; B. de Bot, Maasbracht; N. Budé,
Grevenbicht; N. Esser, Hoensbroek; N.
Franssen, A. Gerets, W. Kpekkelkoren, al-
len uit Maastricht; D. Leurs, Munstergeleen
M. Packle, M. Willems, beiden uit Maas-
tricht; M. Willems, Eijsden.
Intas 2-jarig
I. Bessems, Cadier en Keer; B. Caenen, Mar-
graten; D. Driessen, Bessemer-Lanaken
(B); M. Franco, C. Hentzepeter, beiden uit
Maastricht;K. Janssen, Eijsden; P. Kraft, J.
Muermans, beiden uit Maastricht; A. re-
horst, St. Geertruid; M. Schrijnemaekers,
Gronsveld; N. Stahl, Margraten; B. Verhees,
Meerssen; C. Verwoert, N. Wijns, beiden uit
Maastricht.
Mode en kleding
R. Bastiaens, Maastricht; V. Bosten, Val-
kenburg a/d Geul; M. Broos, Schimmert; c.
Cremerius, C. Debats, beiden uit Maas-
tricht; C. Engelbert, Margraten; H. Erkens,
Simpelveld; P. Finke, Schaesberg; S.
Franssen, Maastricht; S. Geurts, Roer-
mond; G. Gruhters, Maastricht; A. Habets,
Bocholtz; I. Hanssen, Maastricht; G. Heck-
manns, Wijlre; C. Hempe, Sittard; H. Heuts,
Maastricht; P. Huveners, Mechelen; M. van
Huijkelom, S. Huiskens, P. Koch, B. v.d.
Loo, allen uit Maastricht; D. Loo, Margra-
ten; C. van Norden, Sittard; X. Renkens, N.
Satijn, M. Sullot, allen uit Maastricht; A.
Theunissen, Klimmen; J. Ummels, C. Van-
denboom, beiden uit Maastricht; E. Vol-
ders, Meerssen; E. de Vries, Cadier enKeer;
M. Wings, Gemmenich (B); V. Gorissen,
Bunde.
Uiterlijke verzorging
C. Alvarez, Maastricht; I. Adriaens, Berg en
Terblijt; R. Arets, Nieuwstadt; I. Baan, Ule-
straten; H. Bakker, C. Bastens, J. Bastian,
allen uit Maastricht; M. Bernardi, Hoens-
broek; I. Boetskens, L. Bosch, beiden uit
Maastricht;L. Caelen, Nuth; D. Ceulen, Val-
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in gesprek# Bobbejaan en zijn (Heerlense) José,

Jo Bothmer,
secretaris BVM Kerkrade

Bobbejaan Schoepen heeft zijn geld verdiend als cowboy.
Niet zo een, die te paard met lasso achter koeien aanjoeg.
Nee, Bobbejaan was een show-cowboy met gitaar en sappi-
ge liedjes. In de jaren vijftig trok hij zingend door geheel
Europa. Het uit dit zwerversleven verdiende geld stak hij
in een eigen theatertje dat hij liet bouwen aan de rand van
een meertje met veel moerasland op de achtergrond. Hier
kon hij zich eindelijk nestelen en toch blijven zingen van
zijn 'café zonder bier', van het liefen leed van het cowboy-
leven

zen. Wellicht zou Bobbejaan
Schoepen uit milieu-overwegin-
gen nu veel moeilijker een ver-
gunning hebben gekregen voor
het grote familiepark waartoe
Bobbejaanland inmiddels is uit-
gegroeid en waar jaarlijks meer
dan achthonderdduizend men-
sen een betaald bezoek brengen.

DINSDAG 18 JULI:
£BE/VALKENBURG: Bezich-
DlaTt8 mergelbouwsteen-werk-WOV7 "gStraat 31' Sibbe) van
Vai tV 00 uur-bierblENBURG: Bezichtiging
lOfïn UwenJ De Leeuw om
vfexnmï Kaartverkoop alleen
MAYIy-kantoor.MAASTRICHT: WV-excursie
kwLeen glds in het Stokstraat-
Deri 1er' Museumkelder Hotel
Vprtlen ln de Bisschopsmolen.
Unn vanaf VW-kantoor om'i-U0 uur.
rgelconcert O.L.Vrouwebasi-««om 20.00 uur door Bernard'accroulle (B)

Ser l̂eiding Schatkamer St.
UUr sbasiliek van 10.00-17.00

ondieicüng Schatkamer O.L.
van 11.00-17.00

I4nn" stadswandeling. Vertrek
MEtmSï?naf VW-kantoor.
Cornm L

I
EN: Bezichtiging De

str^^ andeursmolen (Hoofd-STi^an 9.30-17.00 uur.
met ~EERTRUID: Rondleiding
Vertrek d°°r St" Gertrudiskerk-

GULpUpx," D
T
eelname gratis,

natu, : WV-dia-avond met
(Dorr!r? ulz ln Pension Ons Thuis
ARcp a,at 10)-
-en tp u '' 'Zomerbloemen te kust
een ur' in Kasteeltuinen Ar-
üUr' ge°Pend van 9.30 tot 18.00

InfkVln^H (B>: Vakantiemarkt.nto- 09-32-80-228128.

Zijn populariteit was groot. In
België, Nederland en in West-
Duitsland. Er ging geen uur
voorbij of radiostations in West-
Europa draaiden van hem wel
een plaat. Zijn optreden trokken
volle zalen. En hij werd nooit
vergeten. In West-Duitsland
worden met moederdag jaarlijks
nog honderdduizendvan Bobbe-
jaan's smartlappen verkocht. Zo-
als 'Ik heb eerbied voor jouw
grijze haren' dat in Nederland
vaak ten onrechte aan vader
Abraham wordt toegeschreven.

Moerasgebied
Toen hij echter in begin jaren
zestig begon aan het Abroek, zo-
als het moeras heette, werd zijn
plan verwelkomd. Het zou wel-
licht wat werk kunnen brengen
in dit gebied, waarlangs het klei-
ne riviertje de Neet stroomde en
de weg liep die de abdijen van
Tongerlo en Mol verbond.
Hoewel weinig mensen geloof-
den in Bobbejaan's plannen. Met
zijn vrouw José zette hij door.

Onderwaterfestijn in Zoo Zwartberg
riüm

e uitbreiding van het exota-
2\vartk de Limburgse Zoo
tvin th

g' offreert deze dieren-
'ennat aris een vissen- en reptie-
deM Joen van liefst zevenhon-
h°ndp 15rkante meter. Met circa
deeen a<?uaria ook, inhouden-
zoutu, frote variëteit aanzoet- en
De piervissen.
(HahMrnburSse Zoo Zwartberg
8.),, \slaan in Zwartberg/Genk,
Uür t ageuJks van 9.00 tot 19.00ëeoPend.

Van lieverlede werd de plek uit-
gebouwd, werden de ontspan-
ningsmogelijkheden groter en
gevarieerder. Het was gedaan
met derust van reigers, roerdom-
pen en wulpen die dit gebied tot
hun broedgebied hadden geko-

Het vaste podium legde Bobbe-
jaan geen windeieren. Zijn pu-
bliek bleef in de jaren zestig ko-
men. Voor hem en het vermaak
rondom zijn theater. Wat zwem-
men en roeien in het meer, wan-
delenrond de moerasbossen van
Lichtaart, een dorpje dertig kilo-
meter onder de Belgische grens
en niet ver van Turnhout en Til-
burg. Jaar op jaarwerd het familiepark

wat uitgebreid en werden inves-
teringen gedaan in weer een
nieuwe attractie of eethuis. Nu
werken in de zomer meer dan
zeshonderd mensen in zijn zorg-
vuldig schoon gehouden park en
zijn er meer dan vijftig attracties.

filmbeelden geprojecteerd op
parabolische schermen met elk
een diameter van vierentwintig
meter.

Minimabeleid
In uw rubriek In Gesprek lazen wij
op 5 julieen ingezonden stuk van de
Socialistische Partij (SP) over het
Kerkraadse minimabeleid. Wij wil-
len hierop reageren.

Condor, Wervelwind, Looping
Star, Air Race en hoe ze nog
meer mogen heten vragen om
durf. Daar tegenover staan de
meest lieflijke attracties, zoals
een rustige vaart met Mississippi
raderboot over het meer, derus-
tig over het hele trein rijdende
monorail, het reuzenrad, cow-
boydorp en Indianendorp.
Dit is misschien wel het grootste
winstpunt van wat Bobbejaan
zélf hardnekkig een familiepark
noemt. Hij verfoeit de naam pret-
park, omdat hij in alles wil bena-
drukken dat zijn park voor de
hele familie is. Voor heel jong tot
heel oud. Hij houdt dit even-
wicht in de aan te bieden attrac-
ties goed in de gaten.
Hij is zelf elke dag in het park
aanwezigom zijn fans de hand te
drukken. Het is geen pose: hij
voelt het als een verplichtingaan
zijn vroegere bewonderaars die
hij met kennelijk veel plezier
vervult. Kortgeleden moest Bob-
bejaan Schoepen een zware hart-
operatie ondergaan. Nog geen
zes weken laterwas hij al weer in
het park te vinden om hier en
daar handen te schudden. En
anecdotes op te halen uit zynrij-
ke ervaring als show-man.
Doordat hij in het oude moeras-
land de ruimte had kon hij zijn
park ook ruim uitleggen; veel at-
tracties bij elkaar brengen. Het
plezierige gevolg daarvan is dat
het publiek zich makkelijk
spreidt, waardoor er nauwelijks
wachttijden zijn. Een uitzonde-
ring daarop is wellicht de grote
attractie, de wildwaterbaan. Het
publiek neemt plaats in wat er
uit ziet als een holle boomstam,
waarmee op enkele punten een
waterval genomen moet worden.
Het is geen 'griezelige attractie'
die vooral op warme dagen gre-
tig wordt gebruikt. Kortgeleden
heeft Bobbejaan Schoepen een
nieuweattractie in gebruik geno-

Heel verschillend van aard
Van een lieve peuter speeltuin
voor de allerkleinsten tot een
reuzen python voor de meest on-
verschrokkenen; of mensen die
beweren dat te zijn en dat met
eenrit in een achtbaan ofeen an-
dere griezelattractie moeten be-
wijzen.

De actie begint in een grote hal
van vijftig bij vijftig meter en
achtentwintig meter hoog. Door
die hal loopt een trein in een
langzame spiraal naar boven. On-
der en boven de toeschouwers in
de trein worden suggestieve

men, een ontwerp en maaksel
van de Nederlandse firma Veko-
ma (Vlodrop). Het is de 'Revolu-
tion', waarvan er nog één staat in
de Verenigde Staten. Het is een
heel apart actiegebeuren, waarin
het publiek midden in terecht
komt.

Nationale taptoe Breda
het laatst bij kasteel

Deze filmbeelden zijn vervaar-
digd door de Amerikaanse pro-
duktiemaatschappij Greenberg
(bekend van Star Wars). Vanaf
het topje van de spiraal dendert
de trein vervolgens met een vaart
van vijftigkilometer per uur naar
beneden, waarbij aan allezijkan-
ten nieuwe filmbeelden worden
geprojecteerd die de indruk wek-
ken dat de bezoeker langs steile
kraters vliegt, overvallen wordt
door lawines en vloedgolven en
meer van dit soort ijselijke na-
tuurverschijnselen. Binnen twee
minuten na zijn start staat de be-
zoeker weer met beiden benen in
de werkelijkheid, maar hij lijkt
een zee van ellende te hebben
verwerkt.De taptoe Breda heeft dit jaar als

meest bijzondere 'act' de Ko-
ninklijke Garde van Noorwegen.

De heer Relaux van de SP uit forse
kritiek op dit beleid. Niet ten on-
rechte. Opvallend vinden wij ate
Bond voor mensen zonder (betaald)
werk (BVM) dat deSP niet de moei-
te heeft genomen, alvorens het be-
leid van de BMV af te kraken, eerst
contact met ons op te nemem. Dan
had die partij geweten dat wij de ge-
meenteraad hebben medegedeeld
in een eigen forse nota, tegen een
gemeentelijk minimabeleid zijn.
Zolang de overheid geen wijziging
in haar beleid aanbrengt zullen ge-
meenten genoodzaakt zijn zelf iets
te doen.Vandaar dat wij de gemeen-
teraad dringend verzocht hebben:
A: deregering mee te delen dat het
beleid gewijzigd moet worden; B:
dat maatregelen zo moeten zijn dat
ze voor iedereen gelden. Om te
voorkomen dat de minima als apar-
te groep worden geselecteerd; C:
dat een beleid tijdelrjk moet zijn en
zeer zeker geen vast karakter moet
krijgen.

Wat betreft fanfaremuziek en
exercitiepeloton is deze muziek-
band een van de beste ter wereld.
De nationale taptoe in augustus
heeft een wat strak programma,
zonder toneelstuk of dansoptre-
den, maar valt op door vele bui-
tenlandse muziekkapellen.

Strak

De nationale taptoe neemt dit
jaarafscheid van het kasteel van
de KMA (Koninklijke Militaire
Academie) in Breda. „Het was
een allercharmantste plaats, met
een historische achtergrond,
maar het blijft een kasteel met
een te kleine parade", aldusvoor-
zitter Keuning van het stich-
tingsbestuur. Vanaf volgend jaar
heeft het fanfarespektakel plaats
op de terreinen van de Chassé-
kazerne in Breda.

Wie zich minder tot dit soort sen-
saties voelt aangetrokken, kan
altijd nog rustig mijmeren in het
museum, waar honderden voor-
werpen van Indianen-cultuur
zijn uitgestald. En waar ook een
indruk is te krijgen van de cow-
boy-showcultuur die Bobbejaan
groot gemaakt. Het is de 'ouwe
taaie, yippie, yippie ye-cultus'
van vlak na de oorlog. Maar dan
Vlaamser en zangeriger. Bekend
bij ouderen. Maar de vraag van
een dertigjarige collega of Bob-
bejaan echt zelf heeft gezongen
bewijst wel dat dat al weer lang
geleden is.

Waarom wij dan toch het beleid van
de gemeenteKerkrade accepteren?
Omdat deBVM van meningis dat er
snel iets gedaan moet worden aan
de slechte situatie waarin vele men-
sen zich bevinden.

en hangen; een halve etmaal vol
verveling en ergernis had het
achter zich. En dat omdatFranse
verkeersleiders, midden in het
vakantieseizoen, in staking wa-
ren gegaan.

Afgezien van het feit dat we op be-
paalde punten de kritiek van de
heer Relaux delen, denken we toch
dat het te simpel is de zaak even af
te doen als bijzonder slecht. En dat
zonder zich goed te informeren. Het
lijkt een stukje dat bedoeld is in het
kader van de komende verkiezin-
gen en niet ten gunste van de mini-
ma.

Een van de grote 'items' dit jaar
is de viering van het 175-jarig be-
staan van de Koninklijke Mare-
chaussee. Daarvoor komen colle-
ga's van trompettenkorpsen uit
onder meer Portugal, Spanje en
Luxemburg. Daarnaast wordt
een stukje historie in beeld ge-
bracht van de Koninklijke Land-
macht. Daarvoor zijn alle Neder-
landse militaire kapellen aanwe-
zig, ten dele in historische te-
nue's. Ook zijn er burgerorkes-
ten aanwezig die elkaar zullen
beconcurreren om de wisseltro-
fee.

" De provincie Utrecht heeft een
milieuwijzer voor het 'buitenge-
bied' uitgegeven met als titel 'Latenwe Utrecht schoon houden. Het
boekje zet voor de boeren in depro-
vincie alle regels op een rij om zorg-
vuldig met milieu en landschap om
te gaan. De milieuwijzer besteedt
aandacht aan mestproblematiek, af-
val, middelen ter bescherming vanhet gewas en olietanks. Maar ook za-ken als storten, ontgronden en ont-trekking van grondwater en opper-
vlaktewater komen aan de orde.

De taptoe wordt gehouden van
24 augustus tot en met 2 septem-
ber.

De afgelopen drie jaren was de
taptoe altijd uitverkocht. Dit jaar
zijn al 12.000 kaarten van de be-
schikbare 30.000 verkocht. De
toeschouwers kunnen allemaal
terecht op een geheel overdekte
tribune. Hun aantal kan volgend
jaar wellicht verdubbeld wor-
den. Een grotere ruimte is aller-
eerst nodig om alle tweeduizend
medewerkers onderdak te kun-
nen bieden. Daarnaast wordt het
financieel steeds moeilijker gro-
te bands uit de helewereld uit te
nodigen. Door meer toeschou-
wers een plaats te bieden, moe-
ten de inkomsten stijgen. Voor
het afscheid van de KMA is een
speciale mars gecomponeerd als
dank voor veertien jaren gast-
heerschap.

ler,rleVoorbeeldje slechts van el-
Vaic °P een vliegroute naar de
8el0r? Plek- Daterende van af-

weekeinde. Twee vrou-
een baby' afkomstig uit

chinh°nd' zouden zaterdag van
eronH naar Rimini vliegen,

acht i
rstelde aankomst rond

1 S avonds. Het drietalar-
Arjrja, inderdaad aan de
{riore ' kenter pas zondag-
"iteit ,rond de klok van negen.
*voridl Een middag, eenu en een hele nacht wachten

Het luchtverkeer tussen Schip-
hol en Zuideuropese vakantiebe-
stemmingen is gisteren weer 're-
delijk normaal' verlopen. Zo
deelden tenminste woordvoer-
ders van de luchthaven Schiphol
en van de Rijks Luchtvaart

" Hangen en wachten, let-
terlijk bij de pakken neer-
zitten. Triest beeld afgelo-
pen weekeinde van Schiphol
'op de wachtlijst.

Dienst mee. De acties van de
Franse luchtverkeersleiders zijn,
aldus deze bronnen, gisteroch-
tend rond 10.30 uur beëindigd.
Van de vijftien geplande charter-
vluchten die gisteren met Zuid-
europese bestemmingen zijn
vertrokken, had slechts „een
klein aantal" vertragingen van
meer dan een uur als gevolgvan
de late binnenkomsten van de
vliegtuigen zondagavond. In to-
taal liepen afgelopen weekeinde
liefst zevenenveertig vluchten
grote vertraging op.

bergen in limburg

In de luwte van de hoge dijk
langs het Julianakanaalbewe-
gen wandelaars enfietsers zich
langzaamvoort. Op het gemak-
jenaderen ze, komende van het
Bunderbos en van Geulle, een
kasteel dat vroeger Den Haam
heette. Het ligt min ofmeer aan
de voet van een heuvel. De
smalle weg voert, na een scher-
pe bocht, opeens omhoog. Zijn
bestrating gaat van asfalt over
in grijsgrauwe(Maas)klinkers.

De weg voert, na de klim, de
mooi ogende Dorpstraat in;
'versierd' met oude gaslan-
taarns. De heuvel heet de
MAASBERG, accentueert een
lief stukje Elsloo.

die dag beleeft het wielersport-
lievende dorpje het zoveelste
wielerfeest. Dan rijden er hard-
fietsers om den brode een crite-
rium. Eén van deronden na de
Ronde, één van de koersen na
de Tour de France. Elsloo is en
was wielersportminded. Mijn
hemel, waar is de tijd gebleven
dat ik er keer op keer in het
spoor kroop van Sefke Janssen
en later van Henk en van Leo
Stevens?, om er maar een drie-
tal te memoreren. Waar is die
tijd van oude Tour-makkers,
toen er bijvoorbeeld in de kara-
vaan van de heren Goddet en
Lévitan ene zekere heer Kees
Pellenaars de rol van bluffendebuffel speelde? En Sefke Jans-
sen, ver weg van zijn Mia, 's
avonds in een ofandereFranse
hotelkamer hardop droomde
van een Limburgse koude scho-
tel en een even Limburgse
vlaai? Zij is, die periode, voor-
goed voorbij. Maar Elsloo is
van de wielersport blijven hou-
den.

N.T.

exposities

Royal: Licence to kill, dag. 15 18 en 21
uur. Rivoli: Dead bang, dag. 15.30 en19.00 uur.Taran en de toverketel, dag. 14
uur. The fly 11, dag. 21.30 uur. Maxim:
The naked gun, dag. 14.30 16.30 19.30en
21.30 uur. H5: Roadhouse, dag. 14 16.30
19 en 21.30 uur. Police academy VI, dag
14.15 16.15 19.15en 21.15 uur. Ram man,
dag. 17 en 20.30 uur. Pet Sematary, dag.
14 16 18.30 en 21 uur. Twins, dag. 14 16
18.30 en 21 uur. Platvoet en zijn vriend-
jes, dag. 14 en 15.30 uur.

HEERLEN

Bioscopen

Elsloo is heel oud. Bandkera-
miekers woonden er al. Land-
bouwers uit zon vierduizend
jarenvoor Christus. In de loop
der eeuwen veranderde Elsloo.

HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Kera-
misch werk van Rob Brandt, Tjitske
Dijkstra, Marja Hooft, Michel Kuipers
en Jan van Leeuwen. Van 30/6 t/m 27/8,
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
uur. Volkssterrenwacht, Schaapskooi-
weg 95. Werk van André Offermans.Open di t/m vr 13-17uur, zo 13-17uur, di
en vr ook 19.30-22 uur. Galerie Signt,
Akertsraat 82a. Litho's van Bram van
Velde. T/m 10/9. Thermenmuseum, Co-
riovallumstraat 9. Thermen en badge-
bruiken in de Romeinse tijd. Van 1/7 t/m
1/10,open di t/m vr 10-17uur, za enzo 14-
-17 uur. Stad en land op de helling. Van
18/7 t/m 27/8.Galerie De Nor, Geerstraat
302. Werk van Peter Lemmens. Van 2/7
t/m 29/7.

vindt er niet alleen resten van
de bandkeramiekers maar bo-
vendien een collectie Romeins
aardewerk. Tevens zijn er oude
klederdrachten verzameld en is
er een 'etalage' met allerlei mo-
gelijke oude gebruiksvoorwer-
pen, voornamelijk afkomstig
uit de ambachtelijke wereld
van weleer.

delgebied mét exotische bomen
en botanische tuin. De met
bordjes gemarkeerde Maas-
land-fietsroute loopt er langs
heen. Dat oude Elsloo op de
kruin van de Maasberg, biedt
ruim oog op een dorpsgedeelte
dat verleden en heden harmo-
nieus verenigt. In het verleden
duikt men onder meer in het
streekmuseum Schippersbeurs,
schuil gaande achtereen Maas-
landse renaissancegevel. Men

In Elsloo attenderen momenteel
borden op zaterdag 29 juli. Op

het weer in europa
s *sgen:5gen: aan de kust wisselend bewolkt en enkele buien,'s mid-

"Hirjj 5 graden, in Oslo en omgeving droog en perioden met zon,'s
3tyed gs mim 20 graden-
veer onD: half- tot zwaar bewolkt en enkelebuien. Temperatuur onge-le graden.
t>eratniarken: perioden met zon en vrijwel overal droog. Middagtem-
SchotlUr °ngeveer 20 graden.
Sr^rj 'and: droog en perioden met zon. Middagtemperatuur 16 tot 21
'el"la

eVd: droog en zonnig. Middagtemperatuur 25 tot 29 graden.
tot ?k and: droog en flinke perioden met zon. Middagtemperatuur 20
&<% graden.
tytirj^ en Luxemburg: droog, wolkenvelden maar ook af en toe zon.JVe^^emperatuur ongeveer 21 graden.
Mirjjj"Uuitsland: wolkenvelden afgewisseld met perioden met zon.
?Uirj agtemperatuurvan 20 graden in het noorden tot25 graden in het

°oste r-and: zonnig- 25 tot 30 graden.
*°t S>Rnr^k: in het noorden nog af en toe bewolkt, elders zonnig, 21Itj^.graden.
J<w0

* Zon.nig,'s middags ongeveer 30 graden.
Sens avie: in het binnenland nog een enkele onweersbui, overi-
Orj^onnig. Middagtemperatuur van 27 tot 31 graden.
L°riri o

ecnland: zonnig, in de avond een lokale onweersbui.'s Middags
-graden-

t^Ster^^'- in net noorden enkele wolkenvelden, elders zonnig. Mid-
Peratuur van 22 graden aan de Kanaalkust tot ruim 30 aan deVt gal: eerst zonnig, later meer bewolking en kans op een bui. 'sV[?a6s 25 tot 30 graden.'^d lX: z°nnig, aan de kust's middags 30 tot 35 graden, in hetbinnen-. Q rond 40 graden.

De toen nog wildeMaas slorpte
een gedeelte van dorp en kas-
teel op. Wat onder meer bleef is
het landgoed achter, wat thans
heet, het Kasteel Elsloo. Ruim
dertig hectaren prachtig wan-

per persoon
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korte toer Ex-cowboy Schoepen over zijn levenswerk

Bobbejaanland: geen
pret- maar familiepark

" Het gouden echtpaar
Hansen-Brosky.

Gouden paar

" In de City-flat te Heerlen
wordt vijf dagen na de diaman-
ten bruiloft van het echtpaar
Kerkhof-Hameleers, opnieuw
een groots feest gevierd. Donder-
dag 20 julizijn Albert Hansen en
Riet Brosky, wonende aan het
Mariabad 73, vijftig jaar ge-
trouwd. Om 12.00 uur is in de
Pancratiuskerk een mis en van
16-17 uur is er een receptie in
'Oos Heuske', de recreatieruimte
van de Cityflat aan de Putgraaf.
De heer en mevrouw Hansen
hebben vele jaren met succes
een dames- en herenkapsalon ge-
rund in de Saroleastraat. In 1957
slaagde Riet Hansen-Brosky
voor 'medisch staatkundig gedi-
plomeerd schoonheidsspecialis-
te. Ook die zaak werd jarenlang
door een brede klantenkring be-
zocht. Zij verzorgde ook gastles-
sen over uiterlijke verzorging op
de LHNO-school 'Viersprong.
Op 1 januari '74 moest het echt-
paar Hansen de zaak bij gebrek
aan opvolging sluiten. In de
feestvreugde zullen uiteraard de
drie kinderen en vijfkleinkinde-
ren worden betrokken.

Luchtverkeer weer
'redelijk normaal'
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Wij verstrekken alle
soorten leningen
Enkele voorbeelden P.L

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

-10.000- 280,- 228,- 210,-
-15.000- 421,- 342.- 315,-
-20.000- 561,- 456,- 419,-

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 9.9%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

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

240 x 180 x 120 x
MN,- 108,- 116,- 140.-
-2S.MO- 213,- 233,- 281,-

-. 30.101,■ 319,- 350,- 421,-
-4HOO- 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

Bij beschikking d.d. 7 juli
1989 van de arrondisse-
mentsrechtbank te Maas-

is Pieter Hendrik
Boon, wonende en verblij-
vende te 6463 CSKerkrade

\irt deLückerheide Kliniek,
aan de St.-Pieterstraat 145,■ wegens een geestelijke
stoornis onder curatele ge-
steld, met benoeming van"Martha Hubertina Moo-
nen, wonende te 6431 GJ■ Hoensbroek, gemeente

'Heerlen, Op de Acker 23,
tot curatrice en Maarten
Hendrik Boon, wonende
te 1054GS Amsterdam aan
de Vondelstraat 132, tot
toeziend curator.
Mr. J.A. Moonen,
advocaat en procureur,
Mauritslaan 68,
6161 HV Geleen.
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'N«Éplli|i
___i^_

nu bij Piet Klerkx voor jJ/yJ^^M,
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oQ^,OCh een 100Ka&*Jp7T * spreiding betaling >a^.a l̂-r^.a^_._|Hr
_
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't Pomphuuske
Vaesrade 58, Vaesrade-Nuth

045-242717-242717

Uw adres voorpersoneels- en verenigingsfeesten,
bruiloften, partijen, recepties, koffietafels en
vergaderingen.
Volledige verzorging van warme en/of koude gerechten.
Gelegenheid voor groepen van 10 tot 350 personen.
Ruime parkeergelegenheid aanwezig.
Ons bruin café en automatische kegelbaan op afspraak
elk uur van de dag klaar.
's Maandags gesloten. 2)5655

Tri '-Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht o°-
-7-1989, zijn de volgende faillissementen:

A. UITGESPROKEN lrfn1. M.J. Renkens, Markt 1138, 6161' GN Ge%
h.o.d.n. eetcafé 't Bikske, Markt 113A, 6161 G^
leen.
Rechter-commissaris: mr. J.F.W. Huinen. A
Curator: mr. G.A.J.M. Niederer, A. Printhagenstra8

6161 EK Geleen, tel. 04490-56000 (flnr. 13676);
Tegen voormeld vonnis is verzet ingesteld.
2. G.R. Willems, Nautiluserf 7, 6413 LR Heerlen'
h.o.d.n. G.R. Willems Dakdekkersbedrijf.
Rechter-commissaris: mr. J.W. Swane.
Curator: mr. J.L.M. Martens, Raadhuisplein 12.
HR Heerlen, tel. 045-718800 (flnr. 13677).

B. OPGEHEVEN
3. P.J.H.M. Quaedvlieg-Waeyen, Colmond 5, %I
rendaal, h.o.d.n. Blues, Vava en Eclipse (flnr. 13~JJ(

■I 3 7'ï Jl■■ ~Jk HLJjB

H i T I■ f ik V

Vanaf BS
■BEIERSE ALPEN 7 dg 799, fIBRUNNEN senlodg 499.-fILUGANO 7 dg 749,-f
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" Pedro Delgado, sorry Sensationeel
honkbalverlies

Vijf treffers
Fortuna Sittard

OBERLAHR - Fortuna Sittard
heeft de oefencampagne in het Wes-
terwald voortgezet meteen 5-1 over-
winning op SV Oberwesel. Bij rust
hadden de Fortunezen, die dit keer
van blessures verschoond blevenen
in Roger Reijners de uitblinkerhad-
den, een voorsprong van 2-0. De
doelpunten kwamen op naam van
Clayton, Custers (2), Van Helmond
en Reijners. Bij de 3-0 stand kon het
team uit West-Duitsland tegensco-
ren. SV Oberwesel, naar Nederland-
se maatstaven een club uit de
hoofdklasse van het amateurvoet-
bal, was voor deze gelegenheid ver-
sterkt met enkele spelers uit de re-
gio.

Ik had niet eens tijdploeggenoten vaarwel te zeggen'

Suvrijn verwerkt
bliksemtransfer

door fred sochacki

Jean Tigana
naar Marseille

De Stichting Arbeidszaken Betaald
Voetbal moet zich nog buigen over
de transfer, maar PSV-voorzitter
Ruts verwacht dat de overgang
geen problemen zal opleveren. Ka-
lusha (25) is na de Tsjech Chovanec
en de Braziliaan Romario de derde
voetbal-buitenlander in dienst van
PSV. Vorig seizoen werd hij uitge-
roepen tot beste voetballervan Afri-
ka. Kalusha vestigde net als Roma-
rio tijdens de Olympische Spelen in
Seoel de aandacht op zich. In de
wedstrijd tegen Italië scoorde de
linkeraanvaller drie doelpunten.

DEN HAAG - De Zambiaanse aan-
valler Kalusha speelt de komende
drie seizoenen voor PSV. De lands-
kampioen bereikte eind vorige
week een akkoord met de 45-voudig
international, die vorig jaar bij Cer-
cle Brugge speelde.

Naar verwachting tekent de Engel-
se international Chris Waddie van-
daag een overeenkomst bij het dóór
zakenman Bernard Tapie geleide
Marseille. Met de overgang van de
spits van Tottenham Hotspur zou
een bedrag van 14 müjoen gulden
gemoeid zijn.

MARSEILLE - De vroegere Franse
voetbalinternational Jean Tigana
heeft een contract voor twee jaar ge-
tekend bij Olympique Marseile. Dit
hebben officials van zijn vroegere
werkgever, Girondins Bordeaux,
verklaard.

GAP - Vandaag begint de beslis-
sende fase in de Tour de France.
Het tot honderdvijftig renners
geslonken peloton, 48 man min-
der sterk dan op 1 julibij de start
in Luxemburg, trekt over be-
faamde Alpenreuzen als Vars en
Izoard van Gap naar Briancon.
In totaal 174 moordende kilome-
ters. Morgen wacht de rit naar
I'Alpe d'Huez.

radio/tv

MONTPELLIER/HEERLEN- Precies een week geleden
zocht Montpellier contact met
Wilbert Suvrijn; gisteravond
liet hij de voorbije week nog
eens de revue passeren. Vanaf
een hotelkamer in de Zuid-
franse stad. „Voorheen kende
ik de naam van de stad alleen
maarvanaf de borden langs de
autoweg richting Spanje. Veel
tijd om errond tekijken heb ik
nog niet gehad, maar mijn eer-
ste indruk is geen slechte", al-
dus Suvrijn. Een week gele-
den nam Bart Carlier contact
op uit naam van Montpellier.
De deal tussen de clubs werd
afgesloten op 1 miljoen gul-
den. Inmiddels speelde de ex-
Roda JC'er voor zijn nieuwe
werkgever al een wedstrijd te-
gen Nimes en trainde daar-
naast reeds diverse keren met
zijn nieuwe ploeggenoten.Televisie: Nederland 3. 13.30-17.00 uur:

rechtstreeks verslag grootste deel van
zestiende etappe. BRT 2: 13.30-17.00:
rechtstreeks verslag beklimmingen en
slotfase zestiende etappe.
Radio: Radio I: 14.06-17.00 uur: Flitsen
en rechtstreekse aankomst van etappe
Gap-Briancon.

Ambitieus
Hoe dan ook Wilbert Suvrijn gaat
deze week op zoek naar een huis in

„Het is allemaal zo snel gegaan dat
ik net amper nog kan bevatten", be-
kent de ex-international. „Maandag
in het vliegtuig, daarna volgde een
gesprek en vrijwel direct daarop
moest ik de beslissing nemen. Ik

De haast waarmee detransactie ver-
liep had volgens Suvrijn te maken
met het feit dat de Franse competi-
tie reeds volgende week van start
gaat. „De ploeg wilde zich verster-
ken met een verdedigende midden-
velder. Dat is ook de rol die ik tegen
Nimes heb gespeeld. Centraal als
verdediger in de middenlinie. Het
moest snel gaan omdat de competi-
tie voor de deur staat". Zowel Mont-
pellier als Roda JC was mogelijk
weinig gelegen aan een bemidde-
lende rol van de WCS. In de ogen
van de Kerkraadse eredivisionist is.
de bemoeienis van de WCS oor-
zaak van het afketsen van de miljoe-
nentransactie tussen Roda JC, Van
Loen en Sochaux. WCS-onderhan-
delaar Rob Janssen kwam toen op
voor de belangen van John van
Loen, waardoor de verdienstenvoor
de clubs aan de transfer veel minder
aantrekkelijk werden en de zaak
uiteindelijk op niets uitliep.

de Zuidfranse stad en is voorne-
mens binnentwee weken zijn vrien-
din over te laten komen. „Sportief
en financieel is het voor mij een
vooruitgang", aldus de 26-jarige
middenvelder. „Montpellier is erg
ambitieus en wil komend seizoen
meespelen bij de bovenste vijfop de
ranglijst. We spelen in een mooi sta-
dion, dat in thuiswedstrijden een
toeschouwersgemiddelde van vijf-
tien- a zestienduizendkent. We trai-
nen op een apart complex buiten de
stad. Momenteel heb ik nog een
achterstand. De Fransen zijn op 21
juni reeds met de voorbereidingen
op het seizoen begonnen. Vorige
week heb niet veel kunnen doen
omdat ik naast het op en neer reizen
ook administratief een hoop terege-
len had. Ik had niet eens de tijd mijn
collega's vaarwel te zeggen".

koos voor de vierjarige aanbieding
in Frankrijk. Natuurlijk niet voor
minder geld dan ik in Kerkrade ver-
diende. Maar wel voor minder dan
devierton die in elke krantvermeld
staat. Die bedragen zijn absurd. Op
die manier krijgen mensen een ver-
keerd beeld van iemand".

Pedro Delgado blijft geloven in eindzege
'Alpe d'Huez beslissend'

door

TSUR DE FRANCE

ORCIERES-MERLETTE - „De renner die
op I'Alpe d'Huez in het bezit is van de gele
trui, wint de Tour de France". Deze woorden
sprak Pedro Delgado gisterenmiddag tijdens
derustdag in Orcieres-Merlette met overtui-
ging uit. Op het zonovergoten terras van Vil-
lage Clubs du Soleil, het appartementen-
complex waar behalve Reynolds ook de

lissen SuperConfex, Domex, Café de Colombia, Toshiba en
($/f etia waren ondergebracht, was 'Perico' even tevoren ruim
*SJ^fuur te laat op het rendez-vous met de pers verschenen.k] yy> de training heeft langer geduurd dan gepland", bood

H)n excuses aan.

Tourwinnaar kost
vijfentwintig mille

van onze verslaggever

Jeannie Longo
herovert geel

LES ORRES - JeannieLongo heeft
de individuele tijdrit op maandag
gebruikt om de gele leiderstruiin de
Tour Feminin te heroveren op de
Canadese Way. In derit over negen-
tien kilometer toonde de wereld-
kampioene zich veel te sterk voor de
overige deelneemsters. Longo was
op het heuvelachtige terrein ruim
drie minuten sneller dan de Ita-
liaanse Maria Canins, die op de
tweede plaats eindigde.
Uitslag vijfde etappe, tijdrit 19 km: 1.Lon-go 46.08; 2. Canins op 3.09; 3. Thompson
4.18; 4. Kelly 4.43; 5. Odin z.t
Algemeen klassement: 1. Longo (Fr)
8.53.21; 2. Canins (It) op 3.36; 3. Thompson
(VS) op 4.42; 4. Bankaitis-Davis (VS) op
4.53; 5. Odin (Fr) op 5.16.

ROTTERDAM - Havana, tweevou-
dig winnaar van het Wereldhaven-
toernooi honkbal in Rotterdam,
heeft een sensationele nederlaag ge-
leden tegen Baltimore. Op de derde
wedstrijddag verloren de favoriete
Cubanen met 4-6. Reliever John Ha.
milton hield de gevaarlijke slag-
ploegvan Havana knap in bedwang.
Het was de enige wedstrijd die
maandag op het programma stond.
Evenals Taiwan en Dallas had het
Nederlands team een vrije dag. J3e
stand: Havana 3-4; Nederland 3-$
Taiwan 2-2; Baltimore 2-2; Dallas
2-1.

" Zij zullen het voor PDM in de Alpen moeten doen: Kelly, Theunisse, Rooks.

Seru 11 franse journalist smalend
Srj e> aat Delgado bedankt was

Dr 1 Vertraëinê en dat men sinds
„ °°g in Luxemburg gewend

Worden aan z^n te late ver"Vri n8en. werd de SpanjaardSend.
Vlo ik n°ë steeds hetzelfde
S$ e

t
c araag heeft deze vertraging

rotirH maken met mijn gemiste
\,n Luxemburg. Maar ik heb het
\* " Qat ik ertoe in staat ben
%> Hn din te halen-"> BafDel-
V i Vefbaasd kijkende verslag-. «kopstuk.

Balans
ra"Vri zÜn woeae bekoeld had,

Vin n weer snel de gebruikelij-
jfejijendelijke blik op Delgado's
thn *' an ac vooravond van de
!* n etaPpe over deCol deVars en
NefKreesde Izoard maakte het
f blaasje uit Segovia openhartig% **ans op van de eerste Tourwe-
\y& de eerste twee dagen ver-Wjh bijna acht minuten. Ik heb
Jijt) Vfegen nooit getwijfeld aan
% Jansen op de Tourzege. IkS»!?at ik het verloren terrein kon
Jjidfj^innen.We hadden immers de
A)r <!jen en alle bergetappes nog
!*trJ}e boeg. Wat mijn persoontje
«\h is alles naar verwachting
nOr?en- Met uitzondering van af-
Wll zondag. In de kümtijdrit

* °p meer winst gerekend."

!Sw eS naar Orcieres-Merlette
%t e Delgado anderhalve mi-
Ah^P Laurent Fignon te zullen
iSw'irS frd uiteindeüjk nog geen mi-
\ \rn op Le Mond kon ik slechts
\tf jonden pakken. Niet veel,
NJ;och iets. Niettemin was ik te-
ÜSh'i Want *k na<l tijdwinst op
«ü eiangrijkste concurrenten ge-
ï%-HEn dat steven Rooks de
rüfio ■ rit won verbaasde me niet.
\ *Jaar hadhij in Villard-de-Lans& y^ heel goeie tijd op deklok-
VJ,eZet. Rooks rijdt weer heel

de van Franrkijk niet winnen. Hij
zal al blij zijn met een plaats bij de
eerste drie."

Volgens Pedro Delgado zal vandaag
en morgen deTour de France wor-
den beslist. „Als we in Alpe d'Huez
zijnzullen we weten wie in Parijs als
winnaar gehuldigd wordt. Na
woensdag hebben we ook nog zwa-
re ritten op het programma, maar
niet moeilijk genoeg om het klasse-
ment rigoreus te wijzigen. En de
slottijdrit zal eveneens geen rol van
betekenis meer spelen. Als je het
mij vraagt gaat de beslissing woens-
dag vallen. In de rit van Gap naar
Briancon(vandaag, red) zie ik niet al
te veel gebeuren, omdat de meeste
renners daags na een rustdag goed
hersteld zijn. Woensdag zullen ze de
Izoard wel in debenen voelen als ze
de Galibier, Télégraphe, Croix de
Fer en de Alpe d'Huez op moeten
rijden."

Bernard hekelt
Nederlandse
ploegleiders

Mond of Pedro Delgado. Fig
non en Mottet kunnen het ver-
geten.""

ORCIERES-MERLETTE - De Ne-
derlandse wielermanager Gerae
van Gerwen sloeg gisterenmiddag
in Orciers-Merlette alarm voor de
organisatoren van de na-Tourcrite-
ria. Volgens Van Gerwen zyn de ga-
ges van de toppers enorm omhoog
gegaan. Een organisator die de
Tourwinnaar wil contracteren zal
minimaal 25.000 gulden op tafel
moeten leggen. Een rondecomité
dat vorig jaar met 50 mille een-Ac-
ceptabel rennersveld kon presente-
ren, zal de komende weken voor efcn
vergelijkbare affiche het dubbele
moeten betalen.

Bernard merkte ook op dat hem
tijdens het verloop van deze
Ronde van Frankrijk was opge-
vallen dat de renners van PDM
geen hecht blok vormen. „De
verstandhouding tussen het
duo Rooks-Theunisse en Kelly
is niet al te best", luidde Ber-
nards kritische kanttekening.

Aanvallen
Pedro Delgado gaf gistermiddag
zonder er geheimzinnig over te
doen zijn strijdplan prijs. „Er rest
mij nog maar een manier om de
Tour te winnen: aanvallen. Vrijwel
zeker gaat dat woensdag op weg
naar Alpe d'Huez gebeuren. Daarna
zal het te laat zijn. Maar waar ik pre-
cies in het offensief ga, kan ik nu
niet zeggen. Dat hangt van de tak-
tiek van andere ploegen af. Het kan
mijn geluk worden, dat de PDM-
renners dezelfde belangen als ik
hebben. Vooral Rooks en Theunisse
zullen moeten aanvallen als ze kor-
ter in het klassement willen komen.
En so-wie-so zal dit duo in de rit
naar Alpe d'Huez iets ondernemen
omdat het dan de traditionele dag
van de Hollanders is. Dat kan alleen
in mijn voordeel zijn."

Vooral de prijskaartjes van de Ne-
derlandse vedetten Rooks en Theu-
nisse zijn peperduur geworden.
Rooks kost nu al 12,5 mille per start
en zal het dubbele vragen indien hij
de Tour wint. Theunisse vraagt 8
mille per criterium en 10.000 gulden
als hij de bolletjestrui mee naar huis
neemt. Indien Scan Kelly de groene
trui verovert, moet hij 12.500 gulden
kosten. Wat Greg Le Mond en Lau-
rent Fignon betreft, is nog helemaal
niet zeker of beide renners voor de
Nederlandse criteria beschikbaar
zullen zijn.

een Nederlandse ploeg rijden.
Ik heb geen hoge pet op van
mensen als Peter Post en Jan
Raas. Post is nu teleurgesteld in
Erik Breukink, maar ik heb in
die renner nooit een potentiële
Tourwinnaar gezien. En Jan
Raas boezemt me schrik in. Ik
ben niet gecharmeerd van zijn
aanpak. Onder zijn leiding zou
ik dus ook nooit willen fietsen."

leden hebben doorgemaakt,
want ik moest nu ook door een
blessure de Tour laten schieten.
Hun terugkeer aan de top geeft
me wel veel moraal. Dit seizoen
kom ik niet meer aan koersen
toe, maar volgend jaar ben ik
weer van de partij. En ik ben er-
van overtuigd, dat ik in de toe-
komst ook ooit in de Tour een
gooi naar de eindzege zal doen."

„Ik bleef last van mijn linker
knie hebben. Daarom nam ik
het zekere voor het onzekere en
het me opereren. De ingreep is
geslaagd. Volgend jaar zal ik
weer van de partij zijn in de
Tour de France", vertelde de in-
actieve kopman van de Toshi-
ba-ploeg.

van onze verslaggever

TOURDIrRHtICC

ORCIE-
RES-MER-
LETTE
Jean-Fran-
cois 'JefF
Bernard
bracht gis-
teren tij-
dens de

rustdag in Orcieres-Merlette
een bezoek aan de Tourkara-
vaan. De Fransman, die vorig
jaar nog als de opvolger van zijn
illustere landgenoot Bernard
Hinault werd afgeschilderd,
moest vanwege een knieopera-
tie verstek laten gaan in la
Grande Boucle.

Behalve dePDM'ers staan vooral de
renners van Superconfex (Nijdam,
Maassen, Gölz, Van Hooydonck)
hoog op het verlanglijstje van de
Nederlandse organisatoren. De con-
tractgelden van de Panasonjes
Breukink, Van Vliet, Van Poppel-en
Vanderaerden zijn gekelderd. Wat
Frans Maassen betreft is nu al zeker,
dat hij woensdag 9 augustus niet in
de profronde van Maastricht zal
starten, omdat hij op die datum aan
het werk is in de Ronde van België.

Pedro Delgado verheelde niet, dat
hij steeds meer Greg Le Mond be-
gint te vrezen. „Die Le Mond rijdt
elke dag beter. Het zal moeilijk wor-
den om hem de gele trui af te ne-
men. Het lijkt alsof hij vleugels
heeft gekregen. Bovendien heeft hij
het voordeel dat de komende twee
Alpenetappes wel zwaar maar niet
ar te lang zijn. In de Giro kon hij
niets als het bergop ging; hier kan
hij op de zwaarste col nog aanklam-
pen. Het zal moeilijk zijn om hem
kapot te rijden. Ik geef de hoop ech-
ter niet op en zal het blijven probe-
ren. Ik voel me sterk genoeg."

Minderedag
s^tspPeigado schrijft zijn 'onder-
i%s^ Presteren op weg naar Or-
J*i j^erlette toe aan een mindere(vltfj'i Was zondag niet super. Bo-\ er» denk ik te snel van start te'«toi Baan. Daar betaalde ik later
kKei ""k^L 2lJn acnterstand °P leider
CVq Mond met nog zes koersda-
\n 0r de wielen 2 minuten en 48

*^eri bedraagt, blijft de win-
ti%j!^ de vorige Tour de Franceft in zijnkansen op de eindze-

\S.&s Mond wordt dete kloppen
'f%jr^n kansen op de Tourover-
A (j^S schat ik op vijftig procent.
{\ 5 andere helft hebben Fignon
% j:*vijfentwintig procent kan-

banden. Mottet zie ik deRon-

„Ik begrijp de taktiek van PDM
niet. Als alle renners de handen
in elkaar slaan, kunnen ze veel
meer bereiken in de Tour. Maar
bij PDM hebben ze in het verle-
den altijd grove blunders ge-
maakt. De ploegleiding heeft
met Delgado en Le Mond dui-
delijk gefaald. Ze gunnen kam-
pioenen niet de tijd om aan een
groot succes te werken. Het sei-
zoen nadat PDM Delgado had
laten vertrekken won de Span-
jaard de Tour. In Le Mond zeg-
den ze vorig jaar ook het ver-
trouwen op. Als het een beetje
meezit staat de Amerikaan zon-
dag in Parijs in het geel op het
podium."

Aan zijn commentaar voegde
JeffBernard ook minder vleien-
de woorden toe met betrekking
tot Peter Post en Jan Raas. „Ik
zal nooit van mijn leven voor

Jeff Bernard merkte vervolgens
op, dat de „herrijzenis" van
Greg Le Mond en Laurent Fig-
non hem veel vertrouwen voor
de toekomst heeft gegeven. „Ik
besef nu goed wat zij in het ver-

Volgens Jeff Bernard kunnen
zijn landgenoten Laurent Fig-
non en Charly Mottet een kruis-
je maken over hun kansen op de
eindzege. Bernard: „Deze Tour
wordt gewonnen door Greg Le

Kalusha PSV'er

f bennie ceulen ]



vraagprijs hanteert, neer te tellen"

KERKRADE -Leek het er verleden week op datAlfons Groe-
nendijk ook komend seizoen in hetRoda JC-shirt zou voetbal-
len; gisteren ontkende de 25-jarige middenvelder dat hij zijn
contract heeft verlengd. Integendeel, Groenendijk gaat ervan
uit dat hij het aanstaande voetbaljaar bij Racing Mechelen zijn
geld verdient en dat de overgang eind dezeweek beklonken is.
„Racing Mechelen wil mij nog steeds heel graag hebben en
voorzitter Van de Walle is bereid de vier ton die Roda JC als

Van onze sportredactie
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Meijs blijft kanshebber
Ondanks verlies leiderstrui in Ronde van Luik

door wiel verheesen
SPA - In de tweede etappe van deRonde van Luik voor amateurs is
Raymond Meijs zyn leiderstrui kwijtgeraakt. Strijdend tot het uiter-
ste verdween hij bij de voorlaatste beklimming van de Cóte Annette
et Lubin, op minder dan 12 kilometer voor de finish, uit het voorste
gelid. Ten opzichtevan ritwinnaar én nieuweklassementsaanvoerder
Ronny Thomas kon derenner uit Valkenburg het verlies overigens
beperken.

HEERLEN - De promotie/degrada-
tie-regeling binnen het betaald voet-
bal wordt voor de komende jaar-
gang in een nieuwe vorm gegoten.
Uit de eredivisie degraderen niet
langer meer de laatste drie clubs op
de competitieladder, maar de laat-
ste twee teams. De nummer zestien
speelt in een thuis- en uitwedstrijd
met de verliezend finalist van de na-
competitie (eerste divisie) om een
plaats in de eredivisie.Dekampioen
in de eerste divisie en de winnaar
van de nacompetitie maken net als
in hetverleden, automatisch de stap
naar het hoogste voetbalplatform.

toto/lotto

Ook de nacompetitie in deeerste di-
visie krijgt een andere opzet. Voort-
aan levert een voetbalseizoen zes
periodekampioenen af (waren er
vier). Er wordt gespeeld in cyclus-
sen van zes wedstrijden. De ploeg
die in zon periode in de eerste vijf
duels de meeste punten vergaart,
mag zich periodekampioen noe-
men. Behalen twee of meer teams
een zelfde puntenaantal, dan wordt
het doelsaldo doorslaggevend. Is
ook dit gelijk, dan volgt een beslis-
singswedstrijd. De kampioenen uit
de perioden 1, 3 en 5 vormen straks
poule A, de nummers 2,4 en 6 poule
B. In beide groepen wordt een hele
competitie afgewerkt. De winnaars
uit elke poule speleneen finale, met
als inzet rechtstreekse promotie. De
verliezer wacht nog een verlenging
middels een promotie/degradatie-
dueltegen denummer zestien uit de
eredivisie.

Vandaag staan twee etappes op
het programma: Spa-Welken-
raedt 138 km (start 10.00 uur, fi-
nish 13.20 uur) en aansluitend in
Welkenraedt een individuele
tijdrit over 11,9 km.

klimming van Cóte Annette et
Lubin, werd begonnen. Bij de
voorlaatste doorkomst gaf Ron-
ny Thomas uit Merelbeke de
concurrentie het nakijken. Ray-
mond Meijs werd zevende op 43
seconden, Edwig Enthoven,
zoon van de vroegere prof Dick
Enthoven diezich in België heeft
gevestigd, bezette de achttiende
plaats.

Uitslag tweede etappe: 1. Thomas 126
km in 3.08.50; 2. Verschuere op 13 sec; 3.
Dejardin 0.19; 4. De Bremaker 0.20; 5.
Wouters 0.34; 6. Lange 0.35;7. Meijs 0.43;
8. Naessens 0.49; 9. Desmet 0.50; 10.
Hustin 0.52; 18. Enthoven 1.15; 26. Dah-
men 1.36; 27. Poels; 29. Fey. Algemeen
klassement: 1. Thomas 6.29.06; 2. Ver-
schuere op 13 sec; 3. Meijs 0.17; 4. Dejar-
din 0.19; 5. Wouters 0.34; 6.Lange 0.35; 7.
Naessens 0.49; 8. Desmet 0.50; 9. Hustin
0.52; 10. De Clercq 0.53; 17. Enthoven
1.15.

DEN HAAG - Uitslag Nederlandse Lotto
28: Winnende getallen: 16-18-19-31-33-34.
Reserve: 41. Aantal deelnemers: 517.365. In-
leg: 2.172.041,00, prijzengeld: f. 1.105.522,00.
Cijferspel 28: Winnende cijfers: 74 98 95.
Aantal deelnemers: 247.799, inleg:
371.698,00, prijzengeld: f. 148.679,00. West-
duitse lotto: 5-15-17-24-38-49, reserve: 12.
SpieH7: 4681273. Belgische lotto: 1-4-16--18-33-38, reserve: 29. Joker: 8179803.
Lotto 28 heeft geen winnaar van de eerste
prijs. Voor de 51.850 prijswinnaars was het
prijzenbedragvan 1.105.824,40beschikbaar.
Uitslag: eerste prijs geen winnaar; 2eprijs: 2
winnaars die elk bruto f. 150.000,- ontvan-
gen; 3e prijs: 55 winnaars elk bruto f.
4381,50; 4e prijs: 2706 winnaars elk f. 89,00;
5e prijs: 49.087 deelnemers die elk f. 5,00
ontvangen. Cijferspel 28: 6 cyfers goed: 1
winnaar; 5 cijfers goed: 3 winnaars; 4 cijfers
goed: 28 winnaars; 3 cijfers goed: 241 win-
naars; 2 cijfers goed: 2272winnaars.

Uiteengescheurd
Nadat de uiteengescheurde kara-
vaan over de Baraque Michel,
Haute-Levée en Le Rosier was
getrokken vond de schifting pas
echt plaats toen in Spa (eerste
doorkomst na 103 km) aan twee
plaatselijke ronden van bijna 12
kilometer, met telkens de be

De circa honderdveertig renners,
die gisteren over menige helling
trokken waarmee ook deprofs in
Luik-Bastenaken-Luik te maken
krijgen, werden vooral op de
proef gesteld door een gecombi-
neerd Oost-Westduits offensief.
Mathias Lange, Stefan Steinweg
en Dirk Meier maakten de wed-
strijd extra zwaar. De Belgen
zouden echter met dewinst gaan
strijken.

„Met nog vier koersdagen voor
de boeg is derhalve nog van alles
mogelyk", luidde de conclusie
na de allesvergende rit van War-
sage naar Spa. In de algemene
rangschikking bedraagt het ver-
schil tussen Ronny Thomas en
Raymond Mens welgeteldzeven-
tien seconden.Alleen Peggy Ver-
schuere, net als Thomas een van
de toonaangevende Vlaamse jon-
geren, heeft iets minder hoeven
prijs te geven. Hij staat tweede
op dertien tellen.

" Raymond Meijs, derde met slechts zeventien seconden
achterstand op nieuwe leider.

" Uitslag amateurkoers Heers: 1. Bec-
ker 112 km in 2.45.00; 2. Dits; 3. Strij-
bosch; 4. R.Jansen; 7. Luyten; 8. Knar-
ren. In het Waalse Etalle-Forrieres won
Pierre Duin de derdekoers van een drie-
daagse aldaar. De eindzege was voor
Wim Sels. Derde Peter Schroen.

"PROFKOERS DENTERGEM: 1. Dirk
de Mol 154 km in 4.01.02; 2. Dorgelo; 3.

" AMSTERDAM - Mario Van
Baarle (Pijnacker) en Tim Steij-
ger (Delft) hebben maandag op
de wielerbaanvan Sloten het Ne-
derlands kampioenschap kop-
pelkoers over 50 km voor ama-
teurs veroverd. De titel van het
aanvalslustige Zuidhollandse
koppel maakte een einde aan de
heerschappij van Leo Peelen, die
in de twee voorgaande jaren het
kampioenschap veroverde, eerst
met Ralph Moorman, daarna met
Thierry Détant. Laatstgenoemde
werd dit keer met Oudshoorn
tweede. De derde plaats was
voor Peelen-Le Grand. De ande-
re koppels hadden één of meer
ronden achterstand.

" SEVENUM - De jaarihkse
KNWU-ronde van Sevenum
vindt morgen, woensdag, plaats.
Het is een avondcriterium waar-
in eerst de junioren en vervol-
gens deamateurs in actie komen.
De junioren starten om half ze-
ven en leggen 60 kilometer af. De
amateurs krijgen om negen uur
bijna 100km voor dewielen. En-
tree gratis. Morgen, woensdag,
staat ook het enige Nederlandse
profcriterium tijdens de Tour de
France op het programma. Het
betreft de Ronde van Ulvenhout.
Traditiegetrouw geven diverse
cracks, die om een of andere re-
den niet aan de Tour deelnamen
of vroegtijdig vanuit Frankrijk
naar huis kwamen, in West-Bra-
bant acte de presence. 's Mid-
dags vinden wedstrijden plaats
voor amateurs, juniorenen nieu-
welingen. De profs (100 km) star-
ten om 19.00 uur.

De Clercq; 4. Bafcop; 5. Van denAbeeie;
6. Veldscnolten.

bij de club waarmee hij thans in
Winterswijk op trainingskamp ver-
toeft, is het feit dat er naar zyn me-
ning maar lukraak spelers gekocht
en verkocht worden. „Er is geen be-
leid; geen visie. Men werkt niet aan
de toekomst. Het lijkt slechts een
grote handel in spelers. Kopen en
verkopen en zo hopen wat geld in
het laadje tekrijgen". Deze omstan-
digheid en niet in de laatste plaats
het feit dat deWestlander in Meche-
len driekeer zoveel salaris zou kun-
nen vangen, liggen mede aan de ba-
sis van de plotse ommezwaai met
betrekking tot de nieuwe werk-
kring.

Van een eventuele overeenkomst
die enkele dagen geleden tot stand

; zou zijn gekomen tussen Roda JC
en Groenendijk, wilde laatstge-
noemde niets weten. „We hebben
toen de affaire rond die autokosten-
vergoeding rechtgetrokken. Verder
niets. Andere afspraken zijn nog
steeds niet ingelost en een contract-
verlenging met Roda JC ben ik niet
overeengekomen. Ik hoop dat nüjn
zaakwaarnemer Peter Gerards tot
een akkoord komt in Mechelen".
Een zaak die al lang in kannen en
kruiken leek werd aldus opnieuw
opengebroken. „Ik ging er vanuit
dat Mechelens interesse geluwd
was. Maar dit weekeinde bleek dat
allesbehalve. Ik kreeg het idee dat
de club alleen niet bereid was met
Ton van Dalen te onderhandelen".

Wat Groenendhk het meest stoort

Een nieuwe werkkring ligt mogelijk
eveneens in het verschiet van Gêne
Hanssen. Montpellier, de club waar-
mee Wilbert Suvrijn afgelopen
week in zee ging heeft zijn zinnen
ook op de Roda-verdediger gezet.
Om een nog grotere uittocht het
hoofd te bieden, is men inKerkrade
voornemens enkele contracten
open te breken. Dat betreft met
name de verbintenissen met Michel
Broeders, Henk Fraser en René
Trost.

Gisteren won Roda JC in het Gel-
derse Voorst een oefenwedstrijd te-
gen de gelijknamige hoofdklasser
met 9-1. By rust leidden deKerkra-
denaren pas met 1-0. De doelpunten
kwamen op naam van John van
Loen (5), Trost, Verhagen, Hanssen
en Groenendijk (allen 1).

Van der Hart
naar Turkije

daag om half vyi begint het A-toer-
nooi.Mara Eijkenboom

maakt indruk

Den Haag op
woensdagavond

niet welkom
DEN HAAG - Voor de eerste
twee uitwedstrijden in het ko-
mende seizoen van FC Den Haag
in de eredivisie moeten andere
data worden gezocht. De burge-
meesters Dales van Nijmegen en
Peper van Rotterdam hebben
een verbod uitgevaardigd voor
respectievelijk NEC-Den Haag
(16 augustus) en Sparta-Den
Haag (23 augustus), die beide op
woensdagavond gespeeld had-
den moeten worden. Dales wil
met het oog op het handhaven
van de openbare orde alle wed-
strijdenvan NEC tegen de risico-
clubs op zondag laten plaatsvin-
den. Om diezelfde reden heeft
collega Peper van Rotterdam de
wedstrijd Sparta-Den Haag op
de woensdagavond verboden.

Druyts toch nog met 2-6; 7-6 (7-2);
6-2.

MINOR
Vertrokken: Paul Gardeniers Ö*Jberg), Erik Theunissen (Adveo), A<-°jj
Radouane (FC Vinkenslag), B%iTylski en Roger André (RKONS)^,
Smit en Raymond Fattaccio (Schu°*
veld).
Nieuw: Jan Rollettie en J. GrolleJ^(EHC), B. Rais (Mariarade), Peter V*^(Vilt), J. Manca (VKC '89), Sjaak Va»%
(Vaesrade), T Vissers, F. Maniko*^
en L. Merckx (Treebeek).

TREEBEEK
Vertrokken: T. Vissers, F. lVlanik°%
en L. Merckx (Minor), R. van Troos>
B. Kuster (De Leeuw), R. van Ra"1?;
(Heerlen), L. van Raukema (Gelee»'1
Adriolo en R. Cörvers (VKC '89).
Nieuw: J. Rrjcken en R. CortjansV
kertse Boys), R. Nmiri en Arrizil ('
'89), F. Feyen (De Leeuw), R. van %
pen (Kaspora), G. Oerlemans (RK*
M. Benjamins (Helios).

HEILUST
Vertrokken: Ritchie Janssen (nor
Chris Roemgens (Herzogenrath).
Nieuw: Theo Lurken (Waubach),»%
Korach en Marcel Jegers (SVK), "^Ramaekers (Kolonia).

SCHUTTERSVELD
Vertrokken: Eddy Thiessen (SVWJi
dre Hofland (Vaesrade), Erik Hendf
(Kolonia). tlaNieuw: Ron Backhaus en Sjef Wm*£
(Egge), Alain Brocklebank (UmbU%
Raymond Fattaccio en Jan Srni' *j
nor), John Welzen (Langeberg), E"*/Hellebrekers (RKHBS), Peter Rae»"
kers (Mariarade).

HEKSENBERG

Vertrokken: Peter Trags (Ka*^
Boys)- „ UnH?Nieuw: Karel de Vries (SVN), R- </a^
(Bekkerveld), N. Holka (Helios).

RKBSV
Vertrokken: Richard Derks (l^M
gia), Jan Theunissen (Wit Groen
Willy Miehels (Langeberg). ~Nieuw: S. Velraeds (Schuttersveld

KOLONIA
Vertrokken: Renee Smeets (WaU^»l
John van Overmeeren en Wim **J^(Abdissenbosch), Marcel Eiken^
(KEV)' „tfoN*Nieuw: André Koenders (R^pp^
Marcel Ploum (Heerlen Sport). >\A
Bergstein (Haanrade), Willy fff*(Bekkerveld), John Delamboy (=*;,
ter), Erik Hendricks (Schuttersvel»'

VAESRADE
Vertrokken: R. Strouken (E'"^
veld), Sjaak Vankan (Minor), Mar"
pen (Groene Ster). M>
Nieuw: G.Olijve (EHC),A. Screent" p
'89), Andre Hofland (Schuttersvel""'
Meyer (Mariarade).

WIT GROEN VC
Vertrokken: Felix Bastings (EHC
Vanweersch (België), Roger Sch'pd-
(Nijswiller), Eddie Klein en Bo^noye (Lemirsia), Ali Mommer (ge? ftNieuw: J. Zenden (Simpelveld), S-J*gen (Zwart Wit '19), J. TheuJ^i)
(RKBSV), H. George (Aken), I.
(Blue Star Gemmenich).

SVM
Vertrokken: Maarten van tif^
(Bom), Martin Hamers (gestopt)- f^fNieuw: Mark Konings (Almania). rM
Drenth (Spaubeek), Maurice van^ken (Caesar), Eddy Thiessen (ScW»'
veld).

GROENE STER
Vertrokken: Erik Maes (Heerlen \ $?
cel Luyten (Nieuw Einde), Ronal°
(Helios). U-
Nieuw: Ronald Wintjens (Voere"^
Mark Gulpen (Vaesrade), Dolf J""^(Heerlen Sport), Peter -\^J(RKDFC), Pierre Pietermans V*
Einde). jCompetitie

krijgt nieuw
staartje

bij ten tijde van de NK in aan een
"Duits 10.000-dollar-toernooi mee-
doen.

Van onze tennismedewerker
FRANCAVILLA - Mara Eijken-
boom uit Maasbracht heeft het
10.000-dollar-tennistoernooi in het
Italiaanse Francavilla op haar naam
geschreven. In de finale versloeg zij
de Braziliaanse Themis Zambrzycki
met 7-5, 5-7, 6-3. Een ronde eerder
had zij moeiteloos (6-0; 6-2) de Ita-
liaanse Cavazzio opzij gezet.

In dedames-dubbelfinale leed Mara
Enkenboom met de Spaanse Jea-
nette Souto echter een nederlaag te-
gen twee Poolse dames. Silvia Czo-
pek en Magdalena Mroz versloegen
de Spaans/Nederlandse combinatie
met 3-6; 7-5; 7-5. Deze week neemt
Eijkenboom, die momenteel 402de
op de wereldranglijst staat omdat
haar toernooizege van vorig in Ma-
deira niet meer meetelt, deel aan
een toernooi in de buurt van Rome.
Overigens zal Eijkenboom dit jaar
niet meedoen aan de Nederlandse
kampioenschappen in het Brabant-
se Son. Door het uitlopen van de
Nederlandse competitie heeft zij
een aantal internationale toernooien
gemist. Om dit te compenseren zal

Dubbelzege Druyts
Het dames-dubbelspel van het
10.000-dollar-toernooi in Dublin le-
verde de Maastrichtse Pasealle
Druyts met de Duitse Cora Linne-
man de overwinningop. In de finale
werd het Engelse paar Griffith en
Fiolet met 6-3; 6-4 verslagen. In het
gemengddubbel was voor Druyts
het toernooi na de halve finale voor-
bij. Het Australische paar Lisa Jo-
nes en Neil Borwick versloeg de
combinatie Pasealle Druyts-Hugo
Colombine na een 6-2; 6-5 voor-
sprong met de eigen service van

LK van start
De eerste dag van de Limburgse
tenniskampioenschappen in Her-
kenbosch was voornamelijk gere-
serveerd voor het enkelspel in de
C-I-klasse. In de B-11-klasse ston-
den twee enkelspelpartijen op het
programma. John van Helmond uit
Puth won met 4-6; 7-5; 6-2 van
Henri Heekmans. De eerste geplaat-
ste Menno Pont uit Maastricht was
met 6-1; 7-5 sterker dan JosKoopal
uit Venlo. In het dubbelspel speelde
Pont vervolgens samen met Jos
Koopal. Zij versloegen met 6-3; 7-6
de Weerts/Kerkraadse combinatie
Bob Stultiens en Jos Nacken. Van-

Uitslagen LX 30-plussers in Stem: Heren
enkel C-I: Jan Hasenoot-Huub Timmers:
6-2; 7-5. HerenenkelC-II: Wiel Speck-Har-
rie de Witte: 6-2; 6-1. Heren enkel DI: J.
Steffin-J. Eurlings: 1-6; 7-5; 6-1. Heren en-
kel D-II: Jos Übachs-WU Mohren: 6-3; 6-3.
Dames enkel D-I: Tinie Schmitz-Inez van
Aert: 6-3; 6-4. Dames enkel D-II: C. Hou-
ben-R. Hanssen: 6-4; 6-1. Herendubbel C:
Ralf Danisch/Wiel Grooten-Peter v.d. Brjl-
/Paul Sangers: 6-3; 3-6; 6-4. Damesdubbel
C: Dinie Schardijn/Marlies Buskens-Mia
Bertrand/Mia Morreau: 6-3; 7-6. Herendub-
bel D: Harrie Soons/Lou Arpot-Herman
van Aert/J. Timmers: 3-6; 6-1; 6-2. Dames-
dubbel D: L. de Kundert/C. Op 't Hof-H. de
Boer/C. Houben: 2-6; 7-6; 6-4. Gemengd-
dubbel D: Lou Lambrichts/Wilma Rutten-
-Huub Schmetz/Mieke D'Hore: 6-3; 6-0.

Uitslagen LX: Herendubbel B: Ruud
Camps/Rob Tans-Ron Vluggen/Gaston
Baudoin: 6-3; 6-4. FrankVermeulen/Mauri-
ce Steverink-Martijn Joh Voorbraak/Andy
Pas: 7-5; 6-3. Gery Verkoelen/Frank Ver-
spa-Michel Bos/Henk Bessen: 6-2; 6-3. C-I-
-klasse: David Hofman (Brunssum)-Kees
van Tol (Herten): 6-3; 7-6.Roy van Vlijmen
(Wessem)-Roger Nelissen (Herkenbosch):
6-3; 6-0. Philippe van Luyn (Limbricht)-I-
vo Riekwil: 7-5; 6-0.Laurens van Hegelson-
-Wil Creemers: 6-3; 6-3. Stan Wouters (Val-
kenburg)-Robert Tans (Hoensbroek): 6-2;
5-7; 6-1.

HOOFDDORP - Cor van der Hart
gaat een nieuw, ditmaal Turks avon-
tuur tegemoet. De 61-jarige trainer,
onlangs met veel heibelvertrokken
by het Marokkaanse WAC Casa-
blanca, is naar Istanboel vertrokken
om zich te melden bij Sariyer.
De Turken kwamen bij de voormali-
ge oefenmeester van onder meer
Ajax, het Nederlands elftal en Tel-
star uit na een positief advies van
Henk van Ginkel en Theo Lase-
roms, die bh' Trabzon Sport onder
contract staan. „Dat ik het ben ge-
worden streelt me enorm", aldus
Van der Hart. „Ik ben blij dat ik op
mijn leeftijd nog zon klus kan aan-
pakken. Anderen van nüjn leeftijd
zitten thuis een beetje met hun dui-
men te draaien."

"DEN HAAG - Jan Lefebi* '„,
zijn Europese bokstitel in he J
zwaargewicht verdedigen tfié\^dro van Raamsdonk. Het *%l
landse onderonsje zal eind
ber/begin oktober plaatsv^-p
Van Raamsdonk is door de v^Ase Boks Unie (EBU) naar vol* v<schoven als uitdager. Hij is 5* f
vanger van Torn Collins. vjf
trok zich terug voor een titelf>e
met Lefebre. \é
"TOENSBERG- Een Noors<^nalist heeft bij de Europa Cup'
kamp in Toensberg een lege&}J
gevonden waarin zich een n"l <fi
van de verboden stimulerend
delen corticosteroid en testc>
heeft bevonden. Rolf No^vond de ampule naast de verSM
bak. In Toensberg waren aféeJ<
weekeinde de beste ticnka J
van Europa op bezoek. &eLfkampsters streden in de B-t?r°%l
beide evenementen zegevier^
DDR. J

" MONTFORT - Twee Lin^)
meisjes zijn geselecteerd vo i
Nederlands damesvoetbalte^18 jaar, dat dezeweek in Noo^Ddeelneemt aan een groot
toernooi: Diana Baars uit M" «
en Nicole Coolen, keepster v^vendia. Tegenstanders van
land in Stavanger zijn &J/
Noorwegen, Finland, Denei? jjf
Zweden en West-DU% i
Scheidsrechter. Frans Houbf^Mariahoop is een van de arbl
Noorwegen. (i«j

" BREDA - Ton CornelisseP J
alsnog een eenjarig contrac..
kend bij NAC, de clubwaar WJ
seizoen met vijftien treffers %/
rer werd. De 25-jarige aanv^v*
kende vier weken geledene(l
twee seizoenen bij de GrieKs.,s'
PAOK Saloniki, waar de Sp'J
voorspraak van trainer Rob J,f
terecht kon. De Griekse bo^J
echter niet akkoord met de tf*V

"DELDEN - Het Nederlan^imesvoleybalteam heeft de *rj Dj
denreeks tegen Zuidkorea
den afgesloten met een nede» $
drie sets. Opnieuw stonden %/
tische volleybalsters N^0 ,
geen set toe: 15-8, 15-9, 15-7; Jj

" BRUSSEL - Manon V°A
heeft de tweede ronde b&&
het internationale tennistoery,
Brussel. De als derde geplaa-^
derlandse versloeg in de op j?i
ronde van het met 200.000J/j
gedoteerde evenement de * %A,
se Silke Meier in drie sets:

Voetbaljeugd trapt af
amateurcarrouser

DERDE KLASSE B
BEKKERVELD .
Vertrokken: Willy Smeets (Kolon*
Nieuw: E. Franckfort (Blauw Wit *5dam), R. Coppers (Heerlen), T. de OJ^(Heerlen), Cor Bethlem (VoerendeGroenendijk lonkt

naar Mechelen

Nog geen akkoord met Roda JC
Limburgs dagblad _\ sport

Dinsdag 18 juli 1989 16

" Ruim vierhonderd (!) jeugdige voetballertjes gingen
gisteren op de velden van de Groene Long aan de slag
voor het zesde Kerkraadse Jeugd Voetbalkamp.

door fred sochacki

Twee weken lang zullen zeshonderd Limburgse spe-
lertjes kennismaken met alle technische mogelijkheden
die Nederlands meest beoefende sport te bieden heeft.
Vijfentwintig trainers uit de regio Oostelijke Mijnstreek
en spelers van Roda JC verlenen twee weken lang belan-
geloos hand- en spandiensten om het voetbalkamp even-
als voorgaande jaren tot een geslaagd evenement te ma-
ken. Foto: DRIESLINSSEN

sport kot
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