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Brinkman wil 'echte' buitenlandse zenders legaliseren

WVC: commerciële
televisie toestaan

». Van onze Haagse redactie

der] ftAAG - Buitenlandse commerciële zenders met op Ne-
iand gerichte reclameboodschappen worden gelegaliseerd.

Dat ------
mj

ls de kern van het wijzigingsvoorstel van de Mediawet dat
mer er Brinkman van WVC deze week naar de Tweede Ka-
trier -Uurt Daarnaast wil het ministerie van WVC dat com-
-Belji!ë'e a^s z°danig wordt gelegaliseerd. Daartoe zal mo-

Voo n°^ vóór de vorming van een nieuw kabinet een wets-
,qu rstel worden ingediend. De bedoeling is TV 10 en Véroni-legaal hun entree te laten maken in medialand.

De wetswijzigingbevat geen verbod
op commerciële zenders diezich ten
onrechte van het predikaat 'buiten-
landse zender' voorzien. Volgens
het ministerie van WVC wordt deze
zenders (TV 10 en Véronique) so-

wieso de pas afgesneden nu de
Europese Commissie de zogenoem-
de U-bochtconstructie 'oneigenlijk'
heeft genoemd. De U-bochtcon-
structie houdt in dat Nederlandse
stations hun programma's door een
buitenlands bedrijf laten uitzenden
om aan de nationale wetgeving te
ontsnappen.

In een ander opzicht blijft wijziging
van de Mediawet noodzakelijk. Vo-
rig jaar bepaalde het Europese Hof
dat de Nederlandse wet ten onrech-
te buitenlandse zenders blokkeert
die hun reclameboodschappen op
Nederland richten. Deze blokkade
wordt nu opgeheven. Wel moeten
deze buitenlandse zenders als Sky
en Super Channel voldoen aan de
reclamevoorschriften die ook voor
het publieke bestel gelden, zoals
geen reclame op zondag en dergelij-
ke.
Op het departement verwacht men
geen extra toeloop van nieuwe bui-
tenlandse zenders die op Nederland
gerichte reclame gaan uitzenden.
„De stations die dat wilden, deden

dat toch al", aldus een woordvoer
der van WVC.

"Minister Brinkman

Verboden
Van onderhandelingen met TV 10
en Véronique over de legale entree
van beide zenders tot medialand, zal
op de korte termijn geen sprake
zijn. Daarvoor zal opnieuw de Me-
diawet gewijzigd moeten worden,
want tot nu toe is het maken van
TV-programma's met winstoog-
merk verboden. Op WVC speculeert
men er op dat de nieuw te vormen
Tweede Kamer een initiatief-wets-
voorstel indient om commerciële
TV geordend töe te staan. „Zo niet,
dan komt WVC met een eigen wets-
voorstel", aldus een woordvoerder.

Met die nieuwe regelgeving in de
hand kan vervolgens met TV 10 en
Véronique onderhandeld worden
over bijvoorbeeld het afstaan van
reclamegelden ten behoeve van het
publieke bestel.
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Bush roemt
Europese reis

WASHINGTON - De Amerikaanse
president George Bush is gister-
avond in Washington teruggekeerd
van zijn tiendaagse reis naar Euro-
pa. De president maakte tijdens een
welkomstceremonie in Washington
gewag van gedenkwaardige mo-
menten tijdens zijn bezoeken aan
Polen, Hongarije, Frankrijk en Ne-
derland.

Als r > nkwaardige gebeurtenis-
sen noemde hij:

" de warme ontvangst in Polen en

Amerikaanse vlaggen zien wappe-
ren op de scheepswerf in Gdansk,
waar de onafhankelijke vakbewe-
ging Solidariteit werd gesticht;

" de duizenden die een hevige re-
genbui trotseerden in Budapest om
hem in Hongarije, op de tweede
stop tijdens de reis, te verwelko-
men;

" de viering van het tweede eeuw-
feest van de Franse revolutie tijdens
zijn verblijf in Parijs voor de jaar-
lijkse economische topconferentie
van de 'G-7'-landen;

" en het eerste bezoek van een
Amerikaanse president aan Neder-
land.

" Zie ook pagina 3

Vierdaagse
van start

Van onze correspondent

NIJMEGEN - Met zon tweedui-
zend deelnemers minder dan vo-
rig jaar is gistermorgen de 73e
editie van de Nijmeegse Vier-
daagse Afstandmarsen van start
gegaan. In totaal hebben zich
29.888 deelnemers ingeschreven
voor deze grootste meerdaagse
wandelmanifestatie ter wereld,
tegen 31.869 wandelaars vorig
jaar.

Volgens de organisatie is het
kleinere aantal inschrijvingen
niet alleen terug te voeren op een
geringere belangstelling voor de
Vierdaagse, maar ook op een be-
tere administratie.
De jongste Nederlandse deelne-
mer aan de Nijmeegse Vierdaag-
se is de elfjarige B. van Duren uit
Uden. Hij wordt op de voet ge-
volgd door J. Manaputty uit Rij-
en, de jongste vrouwelijke deel-
nemer, die slechts een paar da-
gen ouder is. De oudste deelne-
mer is de 87-jarige J. Colle uit
Schiedam.

"Deelnemers
aan de

gisteren gestarte
Vierdaagse

van Nijmegen
passeren de
controlepost

Elden bij Arnhem

President Bush weet niets van overeenstemming

Vooruitgang bij akkoord
over chemische wapens

Van onze correspondent

WASHINGTON - Amerika en
de Sovjetunie zijn een stuk
dichter bij een akkoord geko-
men, dat de vernietiging van al
hun chemische wapens zou
betekenen. Amerikaanse rege-
ringsfunctionarissen hebben
dat gezegd.
Volgens de functionarissen,
die worden geciteerd in de
New Vork Times van gisteren,
zijn de supermachten het met
elkaar erover eens geworden,
dat al hun chemische wapens
in een periode van tien jaar
moeten worden vernietigd.

Daarvoor is, in de woorden van een
functionaris van het ministerie van

buitenlandse zaken, een „wiskundi-
ge formule" ontwikkeld. Ook zijn
de twee landen het eens geworden
over bepaalde verificatieprocedu-
res.

Reactie
Maar ambassadeur Max Frieders-
dorf, hoofd van de Amerikaanse de-
legatie die in Genève over een ver-
bod.op chemische wapens praat, zei
gisteren in een reactie op het bericht
in de New Vork Times dat de ge-
boekte vooruitgang „nog geen re-
den voor euforie is".

Hij zei dat de supermachten het in-
derdaad eens zijn geworden over de
manier waarop elk zonder veel
vooraankondiging in het andere
land kan controleren of er geen che-
mische wapens worden gemaakt,
„maar dat is nog maar een onder-

deel van het totale complex van de
verificatie".

Bush
Terugkerend uit Europa, zei de
Amerikaanse president Bush tegen
verslaggevers niets te weten over
een ophanden zijnd akkoord over
chemische wapens. „Maar het zou
een prettige verrassing zijn", aldus
de president. Bush voegde daaraan
toe dat het probleem van verificatie
altijd „de reden is geweest waarom
we nog geen akkoord hebben".

Amerika en de Sovjetunie zijn deel-
nemers aan de Conferentie over
Chemische Wapens in Genève,
waaraan in totaal 40 landen mee-
doen. Van die landen hebben de
twee supermachten veruit de groot-
ste hoeveelheid chemische wapens
in voorraad.

Familie bezoekt
jarige Mandela

KAAPSTAD - De zwarte leider
Nelson Mandela, die al meer dan
27 jaar in Zuid-Afrika in de ge-
vangenis zit, is gisteren 71 jaar
geworden. Voor het eerst sinds
hij in 1964 levenslang kreeg,
mocht zijn hele familie hem op
zijn verjaardag bezoeken. Voor-
gaande jaren kreeg Mandela
daarvoor geen toestemming. '
In zijn eenpersoonsgevangenis
in Paarl, bij Kaapstad, kreegt hij
gisteren bezoek van twaalf naas-
te familieleden: zijn vrouw Win-
nie Mandela, hun dochter Zindzi
en drie kleinkinderen, de kinde-
ren uit zijn eerste huwelijk,
Mkgatho en Makazi, en hun vijf
kinderen. Nooit eerder mochten
zoveel familieleden t< ïoiijk op
bezoek mogen.

De familie van de bekendste po-
litieke gevangene van Zuid-Afri-
ka kwam maandag aan op het
vliegveld van Kaapstad, waar zij
werd ingehaald door mensen die
'Lang leve Nelson Mandela' rie-
pen. De politie trad niet op. Win-
nie Mandela verklaarde tegen de
pers dat zij zich erg verheugde op
de familiebijeenkomst, hoewel
deze overschaduwd wordt door
het feit dat haar echtgenoot nog
altijd in de gevangenis zit.

De afgelopen weken werd er
druk gespeculeerd over Mande-
la's vrijlating na de verkiezingen
van 6 september. Geruchten over
die op handen zijnde vrijlating
namen sterk toe na de ontmoe-
ting op 5 juli tussen de Zuidafri-
kaanse president Pieter Botha en
de leider van het verboden Afri-
kaans Nationaal Congres (ANC).
Winnie Mandela zei maandag
echter dat zij niet verwacht dat
haar man spoedig vrijgelaten
wordt.

" Winnie Mandela bij aankomst op het vliegveld van
Kaapstad.
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Nederlander in
Indonesië gedood

JAKARTA - De Indonesische poli-
tie heeft twee mannen gearresteerd
die ervan worden verdacht de
derlandse arts Rieff, die op
eiland Samosir in het Toba Meer op
vakantie was, op 8 juli te hebbén
vermoord.

Rieff werd door een slag met een
zwaard omgebracht. Hij was een
dief achterna gerend, die een hand-
tas met geld van zijn huisgenote had
gestolen. Het stoffelijke overschot
is op 12 juü naar Nederland overge-
bracht.

Onrust over afbranden kabels

Ook in Limburg
onderzoek naar
dioxine in grond

Van onze verslaggever
SITTARD - De inspectie van de
volksgezondheid en milieuhygiëne
in Limburg gaat de omgeving van
regionale woonwagenkampen on-
derzoeken op de mogelijke aanwe-
zigheid van de giftige stof dioxine.
„Niet dat daar nu al sprake van is of
dat ons signalen hebben bereikt,
maar als pure voorzorgsmaatregel
naar aanleiding van de dioxine-af-
faires in Purmerend, Maasland en
Culemborg", aldus een woordvoer-
der van de inspectie. De dioxine-
vergiftiging is het gevolg van het af-
branden van kabels. Deze illegale
praktijken vonden de afgelopen ja-
ren regelmatig plaats nabij het
Heerlense woonwagencentrum In
de Cramer en het Sittardse cen-
trum.

Hoe en wanneer de onderzoeken
uitgevoerd gaan worden kon de
woordvoerder van de inspectie gis-
teren nog niet zeggen. „Het overleg
daarover moet in feite nog begin-
nen. We weten niet of het een lande-
lijke of regionale actie gaat worden.
We zijn alleen tot de conclusie geko-
men dat de ontdekkingen in Maas-
land, Purmerend en Cülemborg
ernstig genoeg zijn om ook in Lim-

burg de zaak in ogenschouw te ne-
men. Daarbij zal eerst in kaart ge-
bracht moeten worden welke stof-
fen precies vrijkomen bij het af-
branden van kabels en in welke
mate ze van invloed zijn op het mi-
lieu. Want het gaat natuurlijk niet
alleen om dioxine."
De laatste jaren werd er in Heerlen
en Sittard steeds vaker op grote
schaal kabels verbrand om de dure
koperdraad vrij te krijgen. Dat leid-
de op lokaal niveau al vaker tot
ambtelijk en politiek overleg en tot
maatregelen. Volgens de Stichting
Natuur en Milieu, die de affaires in
de drie eerder genoemde gemeen-
ten aan het licht heeft gebracht, is
Sittard een van de plaatsen waar
zich een concentratie van kabel-
branderijen bevindt. In Heerlen
werden tot een paar jaar geleden op
het nu ontruimde kamp In de .Cca-
mer ook kabels verbrand.
Om kabels te mogen verbranden
moet een bedrijf een vergunning
aanvragen, die slechts dan wordt
verstrekt als voldaan is aan de stren-
ge milieu-eisen wat betreft de
brandingsovene. Slechts één bedrijf
in Limburg beschikt momenteel
over een vergunning: Rai Metaal in
Maastricht.Protstacties in bejaardenhuizen
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in gesprek

Overheidsuitgaven
en ambtenaren
De regering doet als maar kritischals het overheidsuitgaven betreft.
Tjerecht. Soms leidt dat tot bezuini-
gen. Doch Nederland heeft een veel
té groot overheidsapparaat. Dat is
algemeen bekend en erkend. De
OESO, een internationale instelling
té Parijs, die neutraal is, publiceer-
de onlangs weer een rapport dat die
stelling volledig onderbouwt.

De regering gaat de ambtenarensa-
larissen met maar liefst 2,5% verho-
gen. Het kolossale ambtenarenap-
paraat wordt helaas niet geredu-
:eerd. Deregulering van de totale
wetgeving is hard noodzakelijk.
Vlinder wetgeving betekent auto-
matisch dat inkrimping van het
>yerheidsapparaat zeer eenvoudig
s. Met als gevolg dat de kosten van
iet overheidsapparaat minder wor-

den en mogelijk beheersbaar. Dat
kan een besparing zijnvan vele mil-
jarden guldens jaarlijks.

De staatsschuld is groot en groeit te
snel. En dan moet men kritisch zijn
met de uitgaven. Het reduceren van
het overheidsapparaat moet dan ter
discussie staan. Om een indruk te
geven: alleen in Limburg kunnen
bij het openstellen van de grenzen
in 1992 maar liefst 800 douanebe-
ambten ontslagen worde/i. En wat
doet de politiek. Die heeft al laten
weten dat er nauwelijks ontslagen
zullen vallen! De besparing is niet
gering, tel de kosten van die 800
douanebeambten op. En zo zijn er
nog talrijke mogelijkheden die bij
inkrimping van het overheidsappa-
raat tot gigantische besparingen
kunnen leiden.

Minder burocratie is tevens een goe-
de impuls voor de werkgelegen-
heid, juistnu de werkloosheid hoog
is. Dan slaat men twee vliegen in
een klap. De ambtenaren dreigden
in het verleden met stakingen als er
gedwongen ontslagen zouden val-
len. In het verleden zwichtte men
ervoor. Dat moet anders. In het be-
drijfsleven wordt men ook ontsla-
gen als er geen werk meer is. Bij de
overheid dient dat ook te gebeuren.
Laat men dewetgeving dereguleren
want dat is hard nodig. Bedenk ech-
ter wel dat de bekostiging van het
veel te grote overheidsapparaat uit
gemeenschapsgelden gebeurt, die
niet onnodig over de balk gesmeten
kunnen en mogen worden. Mogelijk
dat op vele posten niet meer kan
worden bezuinigd, denk aan bijv.
uitkeringen op het minimumloon.
Dan zal de politiek kritisch moeten
zijn met andere staatsuitgaven. Mil-
jaren guldens bezuinigen door in-
krimping van het te kolossale over-
heidsapparaat is reëel en beslist
noodzakelijk.

NUTH R.Kis

WMC-jury en
amateurblaasmuziek
Zaterdag 8 juli heeft de fanfare St. Barbara uit Brunssum deelgeno-
men aan de concertwedstrijden derde divisie op het WMC te Kerkra-
de.
Het uitstekende optreden in de Rodahal, de terdege voorbereiding en
de motivatie van dit uit zestig eigen muzikanten bestaand korps,
werd beloond met 289 punten. Een eerste prijs dus.Toch heerst er on-
vrede in de gelederen van de amateurmuzikanten. Op het hedendaag-
se WMC is geen ruimte meer voor goed voorbereide amateurkorpsen,
die de muziek maken samen met hun collega's, die samen de schou-
ders eronder zetten en in vriendschappelijke sfeer muziek maken.
Ook de veelgeprezen vernieuwingen in de blaasmuziek worden door
de overjarige jury niet gewaardeerd, zie hiervoor het puntentotaal
voor het keuzewerk.
Mijns inziens wordt het volgende WMC uitgevochten op de laatste
avond, op de coricertafdeling en met een vereniging, waarvan de
hoornist nog niet de voornaam weet van de trompetist.
De processie in de wijk, de vijftig-jarige bruiloft van oom Jan en tante
Mien, daar gaan wij wel naar toe.

BRUNSSUM N. Theunissen

WMC-dirigentenwedstrijd beneden de maat
Waar is het niveau gebleven
die wij van de dirigenten-
wedstrijd van het WMC in
de voorbije jaren gewend
waren? Die was dit keer
toch wel ver te zoeken, zo-
dat van een wedstrijd geen
enkel sprake kon zijn.

Het wordt hoog tijd dat de drie
finalisten, zoals in een echt
concours, alle drie hetzelfde
werk moeten dirigeren. Op de
huidige manier is voor zowel
jury, als kundig en onkundig
publiek geen enkel vergelijk
mogelijk. De ene kandidaat
heeft een vierdelig werk van
dik twintig minuten waarin hij
zijn volledige dirigeerkunstjes
kan etaleren, terwijl de ande-
ren het moeten doen met een
eendelig werk van pakweg zes
tot tien minuten, waarin over-
wegend alleen getakteerd moet
worden. Nogal logisch wie aan
het langste eind trekt.

De organisatie moet ten alle tij-
de het recht behouden de wed-
strijd stop te zetten wegens ni-
veaugebrek, want zo wordt het
gewoon een lachertje.

En waarom zit de jury niet zo-
als bij de voorrondes in het ge-
zichtsveld van de dirigent. Het
gelaat van een dirigent, de mi-
miek, telt zeker zo zwaar als
vierkwartsmaat takteren en
door de knieën zakken, en an-
dere showelementen.

Ik vraag mij af of er over vier
jaar überhaupt nog goede kan-
didaten zijn (zoals Kuypers,
Cober, Schillings of Schreurs)
voor de internationale dirigen-
tenwedstrijd, of dat de dirigen-
tenwedstrijd zelfs nog be-
staat....

KERKRADE K. Lager

" Franc Rouschop, een van de deelnemers aan de WMC-diri-
gentenwedstrijd in aktie.

Russisch Harmonie-orkest
Ik las met verontwaardiging de ne-
gatieve uitlating van verslaggever
W. Dragstra over het optreden van

het harmonie-orkest van Kiev.
Er zijn veel mensen die de zg. zware
muziek niet mooi vinden en houden
van de lichtere muziek.
De dirigent een balletdanser noe-
men is beneden alle maat.

Deze dirigent heb ik zijdelings mo-
gen bewonderen en kon ik bijzon-
der goed waarnemen hoe perfect hij
de maat aangaf en zijn muzikanten
in zijn greep hield.

Dat door het temperament het ko-
per weleens wat luider klonk neem
ik op de koop toe.
Ik vond de uitvoeringenvan bijzon-
dere kwaliteit en de zangers, vooral
de sopraan, van grote klasse.

De heer Dragstra moet de mensen
zijn muziek niet opdringen en zon-
der verstand van muziek maar iets
neerschrijven.
KERKRADE P.H. Offermans

Vanderaerden
Ik geef Peter Post groot gelijk over
wat hij zegt in het Limburgs Dag-
blad van 13 juli over Vanderaerden.
Wat presteert die nog? Niks meer
&ch?
Een klein criterium om de kerkto-
ren voor veel geld, dat kan hij nog
winnen. Maar voor derest is hij over
zijn hoogtepunt heen. Die jongen
heeft zich in de beginjaren het licht
uit'de ogen gefietst. Hij is nu hele-
maal aan het eind van zijn latijn.

Als ik bij een baas als werknemer de
kantjes eraf loop word ik ook ont-
slagen, zo eenvoudig ligt dat. En ik
denk heus wel dat Post als ploeglei-
der ervaring genoeg heeft om uit te
maken wie kan fietsen en wie niet
meer kan (wil) fietsen. Als je toch
zon klasse zou hebben als Vander-
aerden moet je toch een Tour kun-
nen uitrijden. Maar ik denk ook dat
hij niet serieus voor de sport meer
leeft.

BRUNSSUM Thei Dautzenberg

"'Peter Post en Eric Vanderaerden toen zij nog vriendjes wa
"ren.

MedjugorjePaulus zegt. dat Gods wegen on-
doorgrondelijk zijn. Dit schijnt
met name in onze dagen tot velen
niet voldoende door te dringen;
zo ook niet tot de auteur van de

'. in het LD van 5 juli j.l. opgeno-
" men brief onder bovengenoemd
■ opschrift.

Dat Maria als een 20-jarige
schoonheid zou zijn verschenen,
is natuurlijk mogelijk, omdat bij

' God niets onmogelijk is. Toen
Christus, na zijn verrijzenis op
paasmorgen en gedurende veer-
tig dagen daarna, verscheen aan
zijn apostelen en leerlingen, her-
kenden zij hem niet, zo staat eni-
ge malen in de H.Schrift ver-
meld.
Allen die in verbondenheid met
mensen, maar wel mensen die

Christus sterven, zullen op de
jongste dag verrijzen met een
verheerlijk lichaam. Dit is met de
verrezen Heer ook het geval ge-
weest. En waarom dan niet met
zijn goddelijke moeder?
Overigens gaat God, naar mense-
lijke maatstaven, meestal niet
erg efficiënt te werk. Christus be-
gint zijn Kerk met twaalf dood-
gewone, onaanzienlijke mensen.
Niet met professoren, niet met
organisatiedeskundigen, noch
met koningen of keizers. Nee,
met heel eenvoudige en zwakke

zich openstellen voor de ont-
vangst van de H.Geest.
En op het Pinksterfeest zien wij
dan ook gebeuren wat niemand
had verwacht. De apostelen tre-
den frank en vrij naar buiten en
verkondigen de Blijde Bood-
schap, zó vervuld zijn zij van de
H. Geest. Enige duizenden lieten
zich dan ook dopen.

Voorts mag niet worden verge-
ten, dat God bovenal ons geeste-
lijk leven op het oog heeft. Dat
Christus ooit zieken heeft gene-

zen en doden ten leven heeft op-
gewekt, is niet bedoeld geweest
om lijden en sterven uit te ban-
nen, doch om Zijn goddelijke al-
macht te tonen en ons daardoor
tegemoet te komen in ons zwak-
ke geloof of in ons ongeloof. Wij
zullen dan ook nooit de waarde
of de echtheid van verschijnin-
gen en dergelijke mogen afme-
ten aan het aantal lichamelijk
zieken dat genezen werd of
wordt. Van veel groter gewicht
en belang is het hoevelen naar de
geest genezen en uit hun geeste-
lijke dood opstaan, o.a. door
rouwmoedig hun zonden te belij-
den in het sacrament van boete
en verzoening. Op deze wijze
werkt Gods heilseconomie.
NEERBEEK P. Frissen

Gorbatsjov
Bij het bezoek van Michail
Gorbatsjov aan Straatsburg
en zijn rede voor de Europese
afgevaardigden komt bij mij
in herinnering de toenmalige
oproep door Chroestjow voor
vreedzame wedijver tussen de
twee systemen. De mensen
konden kiezen welke voor-
keur ze hadden. Hoe de uit-
komst is vernemen we iedere
dag: volop problemen.
Nu is er echter een geheel an-
dere start; de bewapening is
in een beginfase van vermin-
dering en meerdere voorstel-
len tot grotere wapenvermin-
dering worden besproken.
Gorbatsjov spreekt over sa-
menwerking om problemen
te kunnen oplossen. West-
Europese regeringen erken-
nen ook dat de huidige pro-
blemen Europees aangepakt
moeten worden. Zodoende is
het dan nu ook van groot be-
lang om verdere concrete
stappen te gaan ondernemen.

LANDGRAAF H.Witvoet

"Michail Gorbatsjoi

Polen
Lech Walesa is bezig Polen te l
pen aan de USA. Hij wordt-
steund door het Vaticaan en oej
Hij wil 10 miljard dollar, ma
waarschijnlijk 100 miljoen gl"^
op kapitalistische voorwaarde^',
het aan Walesa ligt dan moeJ
kerk de baas worden in Pole"' J
zijn gevaarlijke ontwikkeling 1
Polen.

Walesa wil het Amerikaanse i
teem invoeren. Hij komt er we!jJ
ter wat dat betekent. Bush en "
sa hebben het alsmaar over deK
senrechten in Polen. In Ame^worden de mensenrechten ov*
den: rechtsongelijkheid, dis*»natie, armoede en doodstra ,
Hongarije wordt ook geprezen J
Bush sinds Hongarije een s°,J
democratie heeft. Wat socia^mocratie betekent, dat ziet mej1 J
in Nederland. Tussen de Pvd|J
CDA is geen verschil meer, a 1
de naam.

HEERLEN BenT^

Vervuiling
Onlangs ben ik drie weken °Pj
zoek geweest in Geleen en was^onthutst door de hoeveelheid ij
depoep die ik aantrof op trotW (
parken en op pleintjes, op £r .d
veel andere plaatsen. Ik kan n> J
grijpen hoe de Limburgers J
schandalige troep kunnen *" J
ren. Waar ik woon, krijgen mejj
een boete als ze derommel vaf 1.
huisdieren op straat niet oprn' J
Ik hou van Nederland, waar iK
jaren gewoond heb, en het st*.
tegen de borst om er ontsier' ;
aan te treffen zoals vuilnis ops
en uitwerpselen van honden-
Ik hoop oprecht dat „dat sW'„"
Nederland wat het sjoonste ' t

mooi blijft. Misschien kunne'^meentebesturen meer actie °nemen.

CHICAGO (VS) Mevr. A. Jen"1

Oplossing
van

gisteren ACHT-ïl"
UTAH-ROHj
T- MEREL'"
OP-EIK-"
MAT-F-LE
olï'f-doH
NER-B-R 1
TT-B E K - ï
E -PLOOI'
önie-re"
ROTS-TR&

puzzel van de dan

Ruitenpuzzel
Steeds te beginnen in het vakje boven het
cijfer en verder gaande in derichting van de
wijzers van de klok, kunnen rond de ge-
nummerde vakjes woorden van 4 letters
van navolgende betekenis worden verkre-
gen:

1. Engelse vlaktemaat;
2. elegant;
3. derde zoon van Adam en Eva
4. niet toebereid (van vlees);
5. oude Peruaanse titel;
6. hoofdtelwoord;
7. verbond;
8. binnenste van een zaad;
9. drietenige struisvogel.
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recept
Venkelsalade niet
appel en sinaasappel
Knolvenkel is een Nederlandse
groente die op vele manieren te be-
reiden is. Als salade, borrelhapje, ge-
smoord, in combinatie met vis of
vlees of ook als soep. Reken op 250
gram p.p. gekookt en voor een sala-
de is een halve knol van gemiddelde
grootte p.p. voldoende.

Benodigdheden: 2 middelgrote ven-
kelknollen, 1 zachtzure appel, 1 si-
naasappel en het sap van 1 citroen.
Voor de dressing: 1 bekertje zure
room, 1 el sinaasappelsap, zout en
peper.

Maak de venkel schoon, snijd ze
doormidden of in dikke plakken en
daarna in dunne repen. Schil de ap-
pel, verwijder het klokhuis en snijd
in blokjes. Besprenkel de venkel en

de appel met citroensap om verkleu-
ren tegen te gaan. Schil de sinaasap-
pel tot op het vruchtvlees en verwij-
der de partjes tussen de vliezen.

Maak de dressing door de ingrediën-
ten te vermengen en schep deze
door de salade. Laat alles een uurtje
goed intrekken.

hub meijer
(c) Standaard Uitgeverij n.v. Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. /'s Gravenhage

In deze rubriek neemt de redactie buiten haar verantwoordelijkheid \
i gr^ag ingezonden brieven van lezers op. De brieven dienen betrek- \
\ king te hebben op publikaties in onze krant en kort en zakelijk te zijn \
\ Brieven die te lang zijn worden ingekort of geretourneerd. \
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Wegens 'persoonlijke vijandschap'

Janmaat wraakt
rechter Wijnholt

Nt v^ ? ~ LiJsttrekker J. Jan-
S^mdPm e P°"tieke partij Cen-
en« een vraten heeft gisteren tij-
iatl de H geding de president
«ijnholt aagse rechtbank, mr M.R.
!Nt tna' ,fewraakt. Volgens Jan-Sdelen WiJnholt zijn zaak niet be-
*e vii a„Homdat er een „persoonlij-

chaP" tussen hem en1011 zou heersen.
tlnS rntl d.?eldena afl0°P van dezit-vont dat Wijnholt hem tijdensNdel.il6 rechtzaak, in 1986, in de
'Oegd dangen zou hebben toege-
S Vfiti \ lj maar beter het land
r?B6 von jn- Janmaat kwam in

entrUrnl rechter omdat 'zijn'
k eenteri e

Jmocraten voor de ge-
?et mor?adsverkiezingen ' - onder
, gasr,;Van Protest tegen de hoge-
,°°r deitIJ2en - handtekeningen
Seld hadden ver-
t 'UrumH IJnnolt veroordeelde deN w "aem°craten en Janmaat
SeH v=etls net onrechtmatig inza-
-7 Wi^?0 handtekeningen.
h

Zei zich geen enkel on"Joch ie. Janmaat te herinneren
(tarids^L weten van persoonlijkeSna ?■ Toch sloot hij de zit-

l-ëe mmuten. Hij zal een
i oernde h ter aanwijzen. Wijnholt

t net eenPrincipiële zaak dat
e uMee een rechter niet ver-
ff^ezpt, andere rechter krijgt toe-

et kor^Sesn-, geding van gisteren wasn% K arlnen door de vakcentrale
a t; ederlands Centrum voorSen!?, ,ers en door de Stichting

Sfn e n vperklngsverband Marokka-°e gen Unesiërs.
°0rk Or2emde organisaties wilden

>faten r
6n dat de Centrumdemo-

*"»gen IJdens de komende verkie-
%s de

Voor de Tweede Kamer üj-
s^^ zendtijd voor politieke par-

tijen opnieuw de TV-spotjes uitzen-
den die ook al tijdens de Europese
verkiezingen werden gebruikt.
Daarin zou de partij volgens de be-
langenorganisaties hebben opge-
roepen tot rassenhaat en discrimi-
natie. Zij eisten een verbod op het
gebruik van de spotjes. Ook willen
zij dat Janmaat zijn beweringen in
die uitzendingen rechtzet in de ko-
mende voor de landelijke verkiezin-
gen.

Extreem-rechts
vormt fractie
Europarlement
r*n dp ~De ieiders van enkeleJetset .oelangrijkste extreem-% het 1° tleke Partijen in Europa
£orden glsteren in Brussel eens ge-
P ,lleniii(L.Ver de vorming van een ge-
h^ernp fractie in het Europees
th °P lst; Volgende week komt,
» nt vn JUni nieuwgekozen parle-
rt 6en r eerst oijeen-
rfrs v= Ussels hotel waren de lei-
fe'Heni het Vlaams Blok (Karel
JStri,.f.n Flip Dewinter), van de
S^önk u Republikaner (Franz
>tït Kr er) en van het Franse
VJear, ?Vonal (Jean-Marie Le Pen
h Üicht Chevallier) aanwezig,
e 8 ariH Zullen zich volgende week
rNan~i re extreem-rechtse partij-üe drnsluiten._ het

'e genoemde partijen bezetten
?venti2leuwe Europese Parlement
K*ef terr Eetels' Het Front National
iir Vla n' deRepublikaner zes en
8 S z?mS Blok één' Andere kandi-
v e Mtu e *tanaanse neo-fascisti-
Adi (vier zetels) en de partij
hUi* IwLUlterst rechtêe Spanjaard
fte korf os (twee zetels).
vt>UKintukken van Vlaams Blok,
T'lden. aner en Front National
jV na, het beraad niets kwijt
h,^ lat afsPraken. Daarover wor-r deze week publiekelijkueungen gedaan.

" President Daniel Arap Moi van Kenia steekt een stapel in beslag genomen ivoren slagtanden
van olifanten in brand, die een waarde vertegenwoordigt van om en nabij drie miljoen dollar.Kenia is er veel aan gelegen de illegale handel in ivoor de kop in te drukken. Door de praktijken
van stropers is het aantal olifanten in Afrika drastisch teruggelopen. Dat wordt nu geschat op
700.000, tegen 1,5 miljoen tien jaar geleden. De stropers verkopen ivoor tegen exorbitant hogeprijzen vooral in het Verre Oosten.

Japanners in
China met

dood bedreigd
SINGAPORE - Een Chinese on-
dergrondse groep die zich het
'Oppercommando van doodses-
kaders' noemt, heeft gedreigd
vanaf 15 augustus elke maand
twee Japanners te zullen doden
als Tokio de economische ban-
den met Peking niet onmiddel-
lijk verbreekt.
In een brief, die gisteren werd
bezorgd op het kantoor van de
Japanse luchtvaartmaatschappij
JAL in Peking, beschuldigt de
groep Japan van „een economi-
sche invasie op grote schaal in
China" en „op vriendschappe-
lijke voet te staan met de Chinese
communistische partij". „Als dit
zo doorgaat", aldus de brief,
„verklaren we de oorlog aan alle
Japanners in China". Het 'Op-
percommando' voegt hieraan toe
dat „volgend jaar het tempo zal
worden opgevoerd tot één Ja-
panner per week".
Doelwit zijn niet alleen zakenlie-
den, maar ook toeristen en
„vrienden van China". Onderwij-
zers, studenten en diplomaten
worden ongemoeid gelaten, al-
dus de groep in de brief.

Verschil
Kok pleitte bij de Amerikanen voor
gelijktijdige onderhandelingen over
conventionele en nucleaire wapen-
beheersing. Volgens Kok dienen de
Verenigde Staten voortvarender in
te spelen op de ontwikkelingen in
Oost-Europa. Maar „Bush is in zijn
houding tot deSovjetunie voorzich-
tiger dan wij", aldus Kok. „Op dit
punt ligt een stevig verschil tussen,
zwart wit gezegd, de wat afwachten-
der houding van de USA en ons be-
nadrukken van de noodzaak van
snelle initiatieven en economische,
technologische en ecologische sa-
menwerking".

Kok vindt dat Amerika positief
moet reageren op Gorbatsjov's brief
aan de zeven rijke geïndustrialiseer-
de landen waarin deze vraagt om
meer betrokken te worden bij eco-
nomische samenwerking. „Je moet
niet te lang terughoudend doen
over zon suggestie. We moeten de
bedoelingen van de Russen testen,
en hen niet alleen invloed geven,
maar ook medeverantwoordelijk-
heid laten aanvaarden voor oplos-
singen van grensoverschrijdende
vraagstukken".

Milieu
De Amerikaanse gedachten over be-
strijding van de milieuvervuiling
noemde Kok „tamelijk vaag". Het
gaat er volgens de PvdA-voorman
nu om „wat we feitelijk gaan doen
om aan het milieu vorm te geven".
Kok wenst een versterking van de
organen van de Verenigde Naties,
ook in financieel opzicht. De Ameri-
kanen wilen daar niet aan, uit vrees
voor een nieuw bureaucratisch bol-
werk. Maar volgens Kok is dat een
te zwartgallige opvatting.

Socialisten in Griekenland luisterden telefoon af
heeft ~De Griekse regering
V 9n melding gemaakt
hein, ontdekking van een ge-
dat h telei°on-afluistercentrumlistj^oniangs afgetreden socia-
rj^Uikt regering zou hebben ge-stJrpwL om P"vé telefoonge-

K*en af te luisteren.

eeri riekse regering kondigde
ti9a onderzoek aan

' net afluistercentrum, dat is

gevestigd midden in de hoofd-
stad Athene. De coalitieregering
van Conservatieven en Commu-
nisten, die op 2 juliaan de macht
kwam na verkiezingen, had de
socialistische regering van oud-
premier Andreas Papandreou, er
al eerder van beschuldigd tijdens
haar acht jaar durende bewind
op grote schaal telefoons te heb-
ben gecontroleerd en afgeluis-
terd.

Het 300 zetels tellende Griekse
parlement heeft al een parlemen-
taire onderzoekscommissie inge-
steld naar een ander schandaal
dat zich volgens de regering
heeft voorgedaan onder het so-
cialistische bewind. De oud-on-
derministervan economische za-
ken Nikos Athanasopoulos
wordt verdacht van betrokken-
heid bij de verkoop van Joego-
slavisch graan, dat als een Grieks

produkt werd verkocht aan de
EG.

Het Griekse parlement beslist
vandaag of een onderzoek wordt
ingesteld naar de rol van Pa-
pandreou in verband met het
schandaal rond het faillissement
van een bank, waarbij met frau-
duleuze handelingen ruim 400
miljoen gulden zou zijn verdwe-
nen.

binnen/buitenland
Doodstraf op
demonstraties

in Burma
Van onze correspondent

gerinl SE ~De militaire re-
strafff Burma heeft gisteren
beidl ? tvariëre»d van dwangar-
voor„ doodstraf ingevoerdur overtreders van het verbodsuDn^monstraties- Duizenden
den wfrs van de oppositie wor-VerJruerioCntend i" de straten
'Da* °^ in het kader van debewiJ de Martelaren' eer te
held A?n a^n Burrna's nationale
onafwCg,.Sang- Deze leidde de
<teßrit«WleidßstirÜd tesen
AuriP <f koloniale overheersers.v*rrr?onaHgr?erd 42 jaar geleden
Behn.,ï De ceremonie wordt*Cr,ïn bij het Aun§ San§
Rangoon

Urn in het centrum van

Sana a er van generaal Aung
lanarïiw^g SanS SvvKyi, debe-
hetmiiif " tegenstandster van
tondi£i V* reB»em. «eeft aange-
de«nonVt,ÏÏ* zij de herdenkings-daK! e zou teden, on-
de stL* ** X^n noaanden duren-staat van beleg.

Nederlandse parlementariërs leverdenover ontmoeting mei president VS

Bush wijst vooralsnog
top met Gorbatsjov af

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - De Amerikaanse president George Bush heeft
gisterochtend afhoudend gereageerd op een suggestie van
PvdA-leider Kok voor een nieuwe topontmoeting Bush-Gor-
batsjov. Kok meent dat Bush de snelle ontwikkelingen in de
Sovjetunie moet aangrijpen om met Moskou afspraken te ma-
ken op het gebied van ontwapening, milieu en economische
samenwerking. De Amerikaanse president had een apart, 39
minuten durend gesprek met Kok, en ontbeet daarna met een
delegatie van Eerste- en Tweede-Kamerleden. Bush is gister-
morgen vanaf Schiphol teruggereisd naar de Verenigde Sta-
ten.

De Nederlandse parlementariërs
kenmerkten hun ontmoeting met

de Amerikaanse leider als „erg
open" en „buitengewoon nuttig".
Kok sprak van een „openhartig ge-
sprek, hard, recht-toe recht-aan, lek-
ker wakker uit je bed". CDA-Ka-
merlid en defensiespecialist De
Boer roemde Bush als „de meest op
Europa gerichte Amerikaanse pre-
sident die we ooit gehad hebben".
Ook VVD-fractieleider Voorhoeve
toonde zich na afloop tevreden over
het onderhoud, waarin „een groot
aantal onderwerpen ter sprake is ge-
komen". Voorhoeve noemde als be-
langrijkste thema's de milieupro-
blematiek, de 'motor-functie' die de
Verenigde Staten vervult in de we-
reldeconomie en de wapenbeheer-
sing.

" De Amerikaanse president George Bush is gisteren na een be-
zoek van 25 uur aan ons land weer teruggekeerd naar de Ver-
enigde Staten. Hij beëindigde daarmee tevens zijn eerste Euro-
pese rondreis. Op de luchthaven Schiphol werd in een apart
vliegtuig onder meer de gepantserde presidentiële limousine
'ingescheept.

Wegens bodemverontreiniging stortplaatsen

Afvaltransporteur
Zegwaard gedaagd

DEN HAAG - Afvaltranspor-
teur Zegwaard is persoonlijk
gedaagd wegens bodemver-
ontreiniging op twee voorma-
lige stortplaatsen die door het
afvalbedrijf Zegwaard werden
geëxploiteerd. Het ministerie
van volkshuisvesting, ruimte-
lijke ordening en milieube-
heer heeft dit gisteren bekend-
gemaakt.

De stortingen zijn gepleegd in de
periode tussen 1969 en 1980 in Delft
en in het nabijgelegenPijnacker. De
kosten van onderzoek en sanering
van beide stortplaatsen schat het
ministerie op minstens 2,3 miljoen
gulden.

In Delft zijn debodem en het grond-
water op die plek vervuild met on-
dermeer benzeen, tolueen en xy-
leen. Dat komt vermoedelijk door-
dat daar vaten met chloor, olie, verf-
verdunner en carboleum terecht
zijn gekomen. De gemeente Delft
had stort van die stoffen verboden.
Het ministeriezegt dat de verontrei-
nigingen zich zowel horizontaal als
verticaal zullen verspreiden. Dat
moet zoveel mogelijk worden ver-
meden door aanleg van een draina-
gesysteem rond het hele terrein en
het graven van een sloot eromheen.
In Pjjnacker gaat het om een plaats
waar alleen bouw- en sloopafval
mocht worden gestort. Toch zijn
daar blikken achtergelaten met res-
ten verf, lijm en verdunningsmidde-
len. Het grondwater is hier ernstig
verontreinigd met onder meer ben-
zeen en xyleen. In de sloot ten zui-
den van de stort zijn bovendien ver-
hoogde concentraties van naftaleen
en fenolen gemeten.

Het ministerie legt geen beslag bij
Zegwaard zelf omdat hij een bank-
garantie heeft afgegeven.
De politie deed begin april een inval
bij het hoofdkantoor, privé-wonin-
gen van personeel en filialen van de
Delftse Zegwaard groep. Justitie
verdacht het bedrijf van illegale
praktijken met afval over een reeks
van jaren.

Sovjetkompels
staken door

MOSKOU - De stakende kompels
van het Koezbass-bekken in Siberië
hebben gisteren geweigerd het
werk te hervatten voor de duur van
de onderhandelingen met een afge-
vaardigde uit Moskou.
Voor het eerst liet de Sovjettelevisie
gisteren stakers aan het woord. De
ondervraagde kompels weigerden
eensgezind aan het werk te gaan zo-
lang niet aan hun eisen was voldaan.
„Zolang de regering ons niet de fi-
nanciële autonomie van de mijnen
heeft toegekend, is onze beweging
mislukt", aldus een van hen.
In de Oekraïne heeft de stakingsbe-
weging zich verder uitgebreid. Vol-
gens het persbureau TASS ligt het
werk in 39 mijnschachten stil.
Maandag waren nog slechts 2.000
kompels van één enkele mijn aan
het staken.

Duitse neo-nazi
Hoffmann komt

vrijdag vrij
BAMBERG - Karl-Heinz Hof-
fmann, de voormalige leider van
een in de Bondsrepubliek verboden
para-militaire neo-nazigroepering,
heeft gisteren strafvermindering ge-
kregen en komt vrijdag Vrij. Dit is
vernomen in gerechtelijke kringen
in de Westduitse stad Bamberg.

De 51-jarige Hoffmann was in 1986
veroordeeld tot een gevangenisstraf
van negeneneenhalf jaar. Een zegs-
man zei dat de rechtbank besloot de
laatste drie jaar daarvan om te zet-
ten in een voorwaardelijke straf om-
dat zij ervan overtuigd is dat de
voormalige neo-nazileider een
streep heeft gezet onder zijn verle-
denen niet meer met justitiein aan-
raking wil komen.

Positief
Al voor de komst van de
Amerikaanse president
George Bush naar Neder-
land stond vast dat het een
„geslaagd bezoek" zou
worden. Tussen Washington
en Den Haag bestaan im-
mers geen wezenlijke ver-
schillenvan mening over be-
langrijke zaken. Enkele jaren
geleden was dat nog an-

ders. Toen waren er verdeeldheid en irritatie wegens de raketten-
kwestie ('Hollanditis'), de Midden-Amerikapolitiek en de mate van
bijdrage van Nederland binnen de Noordatlantische Verdragsor-
ganisatie. Maar de plooien van weleer zijn gladgestreken en dus
kon een ambtenaar van Buitenlandse Zaken al voor de komst van
Bush concluderen, dat het bezoek „de grote mate van overeen-
komst tussen de ideologische waarden van beide landen onder-
streept."

Bush heeft in ons land herhaald wat hij elders op zijn Europese reis
reeds breedvoerig had benadrukt: de dramatische veranderingen
in Oost-Europa, met name in de Sovjetunie, Polen en Hongarije, en
de noodzaakvan een wereldomspannende aanpak van de milieu-
verontreiniging. En in zijn paragraaf over de totstandkoming van
die ene Europese markt en een hechtere Europese eenwording,
waarbinnen in de opvatting van Washington ook Moskou in de
toekomst een rol kan gaan spelen, voerde Bush welhaast ten over-
vloede aan dat de belangrijkste industriële democratieën in de we-
reld geen handelsbarrières dienen opte werpen. Bush verwoordde
daarmee nog eens de latent aanwezige vrees van de Amerikaanse
industrie he* na 1992 tegen een Fort Europa te moeten opnemen.
Ook niet nieuw, maar desalniettemin vertrouwenwekkend was de
verzekering van Bush dat het consolideren van de vrede in Europa- onder een gelijktijdig proces van krachtige inspanningen om de
wrijvingen tussen Oost en West weg te werken - ook vrede voor
Amerika betekent.
Niets opzienbarends dus. Maar waar het gaat om essentiële za-
ken, met de verwerkelijking waarvan naast principiële bereidheid
kolossale mentale inspanningen, veel tijd en veelal enorme bedra-
gen gemoeid zijn, ligt het nut van de presentatie ook in de herha-
ling dan wel bevestiging ervan. In diezin mag de kortstondige visi-
te van George Bush aan Nederland positief gewaardeerd worden.
En vooral Leiden en Lubbers beleefden er een mooie dag door. De
Amerikaanse weigering Nederland te ondersteunen in zijn wens
toegelaten te worden tot de exclusieve kring van industriëletopna-
ties, deed daar niet aan af.

F.S.

punt uit
Omgekomen

Drie Britse soldaten zijn maan-
dagavond om het leven geko-
men toen zij een oude granaat
onschadelijk maakten.

Opheldering
De mensenrechtenorganisatie
Amnesty International heeft de
regering van India om ophelde-
ring gevraagd over het lot van
zeven mensen die volgens oog-
getuigen door de politie in 1987
en 1988 zijn opgepakt. Amnesty
vreest dat de zeven tijdens hun
gevangenschap zijn gemarteld
of zelfs zijn gedood.

IRA
De IRA heeft gisteren ver-
klaard de zakenman John
McAnulty maandag ontvoerd
en vervolgens doodgeschoten
te hebben, omdat hij sinds 1972
als informantvan de politie zou
hebben gefungeerd.

Vitamines
Staatssecretaris Dees van
Volksgezondheid wil de ver-
krijgbaarheid van vitaminepre-
paraten die meer dan anderhalf
keer ,-de aanbevolen dagelijks
hoeveelheid bevatten, beper-
ken tot apotheek en drogist.

Gif
Bij de grensovergang Rammel-
beek bijDenekamp is maandag
op een parkeerplaats een le-
vensgevaarlijke situatie ont-
staan doordat uit een Neder-_
landse tankauto het zeer giftig»
cresol lekte. Een brandweer-'
man in een persluchtpak heeltmaandagavond een noodpak-
king aangebracht waarmee het
lek voorlopig werd gedicht. De
tankauto werd vervolgens ort-
der escorte overgebracht naar
hetAKZO-terrein in Hengelo.

Dakloos
In India hebben zware over-,
stromingen drie deelstaten geJ
troffen. Honderdduizenden
mensen raakten dakloos en een
nog onbekend aantal mensen
verloor het leven. Op de Filip-
pijnen heeft een wervelstorm
de afgelopen dagen aan zeker
32 mensen het leven gekost.

Embargo
De Organisatie van Afrikaanse
Eenheid (OAE) heeft gisteren
aangedrongen op een verplicht
internationaal olie-embargo te-
gen Zuid-Afrika om de blanke
regering te dwingen de apart-
heid af te schaffen.

Groenmag
De naam 'Groen Links' lijkt te
weinig op die van de politieke
partij 'De Groenen' om de PSP,
CPN en PPR te dwingen een
andere naam te kiezen voor
hun gezamelijke lijst tijdens de
komende Kamerverkiezingen-
Dat heeft de Raad van State gis-
teren beslist.

(ADVERTENTIE)
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~j Limburgs Dagbladgpiccolos
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 geldteen 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 geplaatstover 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatsttegen
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) isesw

Personeel aangeboden

VERTEGENWOORDIGER
met 6 jr. ervaring in Detail-
handel zoekt werk. Tel. 013-
-356810.
Aangeboden HORECAPA-
PIEREN vakbekwaamheid.
Tel. 045-229739.

GEVELRENOVATIE Cör-
vers: Uitkappen, voegen van
uw oude gevel, ook nw.
bouw. Gratis prijsopgave.
Tel. 04490-25658.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

1 — Personeel gevraagd
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV.,
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.
2 BARMEISJES gezocht
voor St. Tropezbar Sittard.
Tel, na 21 u. 04490-17402.
Wij maken GRATIS een of-
ferte voor al uw dakwerk-
zaamheden. Wij werken ef-
ficiënt, goedkoop en geven
10 jaar garantie. Bel nu dak-
centrum Hemast, 045-
-224113, b.g.g. 323659.
Goedlopende gezellige club
vraagt met spoed een of
twee leuke MEISJES, intern
mog., info 04750-15802.
Privehuis Michelle zoekt met
spoed leuk MEISJE. 045-
-228481.
SERVEERSTER met ruime
ervaring gevr.; tevens va-
kantiewerker gevr. va. 18 jr.
voor bediening of keuken.
Restaurant Oase. Tel.
04406-13558.
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.
Gevraagd in Nederlands.
Frans gezin dir. omg
PARIJS een vie-au-pair.
Liefst in bezit van rijbewijs,
schriftel. reakties Fam Heuts
Bellenkampweg 24, 6438
KG Oirsbeek.

IJSVENTER gevr. i.b.v. rij-
bewijs. Als bijverdienste.
Tel. 045-253004.
Voor direct gevr. handige
JONGEMANDAME 16-18 jr
voor onze groente en fruitaf-
deling. Aanmelden Vrusch,
Versmarkt, Kerkstr. 59,
Brunssum. Tel. 045-252504
Bekend Vlaams Belgisch
bedrijf zoekt met onmiddelij-
ke ingang 15 enthousiaste
PERSONEN voor de ver-
koop van haar produkten bij
particulieren, bedrijven,
scholen enz. Leeft, boven
20 jr, van goed zedelijk ge-
drag, welbespraakt en de wil
om te werken. Wij bieden
gratis vervoer, zeer goede
verdiensten, opleiding in ons
bedrijf en aangename werk-
sfeer. Deze baan wordt ook
als part-time aangeboden.
Telef. aanmeld, tijdens kan-
tooruren 09-3211227567.
WERKSTER gevr. vooi; 's
morgens en een werkster
voor 's avonds, serveerster
of kelner, min. Iftd. 18 jr. Ho-
tel 't Centrum/Buiten de
Poort, Valkenburg. Tel.
04406-15333.
Gevr. zo spoedig mog.
HULP in de huish., event.
voor 4 dagen p.wk. van
9.00-17.00 uur, bij alleenst.
oudere dame in centr. Heer-
len. Tel. 045-713686.
Gevr. ervaren FRITURE-
HULP. Aanmelden 045-
-251335.
Zoekt U werk voor 4 uur tus.
10-10 uur 2-3 dgn. p.w. bel
dan met St. Gez. Lich. Wij
zoeken een MEDEWERK-
STER die met mensen om
kan gaan. 045-352044.

Onroerend goed te huur gevraagd
Te h. gevr. omgev. Oost.
Mijnstr. GARAGE/box of ged
loods tot ’ 150,- p. mnd. Tel
045-324320.

, Wij zoeken voor dochter
Iste jaars econ. kamer in
MAASTRICHT. 055-418531

Onroerend goed te huur aangeboden
Te h. RESTAURANT guns-
tig gelegen, hoge omzet te
maken. Geschikt voor bistro
en voor meerdere doelein-
den. Zonder contanten te
reflecteren. Eventueel met
woning. Tel. 04490-49361.
Nette KOSTHEER gevraagd
tussen 55 en 60 jr. Tel. 045-
-351387.

HEERLEN: te huur Sittar-
derweg/Grasbroekerweg,
appartement. Ind. woonka-
mer, keuken, balkon, badk.,
2 slaapk., berging. Inl. tel.
04490-43275.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

KERKRADE, Bernhard Po-
thastraat, moderne woning
met 3 slpkmrs. voor- en
achtertuin. Direkt te aan-
vaarden. Pr. ’ 109.000,- kk.
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.

U wilt een huis kopen?
U wilt Uw huis verkopen?

Vraag vrijblijvend info.
Onr. goed

maatschappij
Jac Stel

Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

LANDGRAAF, Nieuwenha-
gerheidestraat, hoekwoning
met grote hobbyruimte cq.
garage voor 2 auto's. Wo-
ning heeft mooie woonkmr.
met plavuizen, 3 slpkmrs,
badkmr. met ligbad en 2e
toilet en is direkt te aanvaar-
den. Vr.pr. ’102.000,- kk.
Verhuispremie ad. ’ 2.000,-
-beschikbaar. Wijman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.
GELEEN, Marisstraat 33,
halfvrijstaand woonhuis met
gas-cv, bestaande uit: ruime
woonkamer, ruime betegel-
de keuken met eiken inst.
mcl. apparatuur; bijkeuken,
provisiekelder en hobbykel-
der, 4 slaapkamers, douche,
ged. dubbele beglazing, ga-
rage, tuin met veel privacy.
Koopprijs ’135.000,- k.k.
Tel. 04490-41848 na 18uur.
TERWINSELEN, Callistus-
straat, eengezinswoning
met grote woonkmr. 3 slp-
kmrs, badkmr. met ligbad.
Kooppr. ’ 79.000,- kk. Bij
100% financ. netto mndlast
ca. ’ 450,-. Wijman & Part-
ners Vastgoed. 045-728671

Wegens enorme vraag zoe-
ken wij met SPOED woon-
huizen tot ’150.000,-. Di-
rekte aankoop behoort tot
de mogelijkheden. Geen
makelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671
Over te nemen goedlopend
RESTAURANT-Taverne,
aan de maaskant in België.
Voll. inger. met stok. Trouwe
clientèle, goed gelegen, met
ruime parkeerplaats, te be-
vr. maand, dinsd. woensd.
Tel. 09-32-33146971.
Emigratieverkoop halfvrijst.
WOONHUIS (1964), md.:
kelder, (8.40x2.00 m), gara-
ge (8.40x3.80m); hal en toil.
(4.40x2.30m)-, woonk.
(8.40x3.60m), (inb.) keuk,.
(4.10x2.80m) met balkon-
terras (7.20x2.50m); over-
loop (3.10x1.35m) met vaste
trap naar zolder, 3 slpkrs (2x
4.35x3.55m),(1x 2.90x
2.55m); zolder (met studiek)
Tuin (300m2) vast. pr.

’ 154.000,-k.k. 045-453300
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kamers aangeboden/gevraagd
Student 'zoekt in verb. met
stage kamer per 1-8-'B9 in
HOENSBROEK of dir. om-
geving. Tel. 04930-14257.
Te huur grote ZIT/SLPK., te
Hoensbroek, na 14.00 uur.
045-229654.

Gemeubil. KAMERS te
huur. Pappersjans 40, Heer-,
lerheide, na 17.00 uur.
Pension de Hees heeft nog
'n KAMER vrij voor werkend
Dersoon. Tel. 045-416005._

——.

Bouwmaterialen

Nu wordt een tegelvloer
betaalbaar!

Diverse rest- en aanbiedingspartijen
vloertegels van Sphinx, Villeroy & Boch en

Ceramic National.
kortingen van 30-40 en zelfs 50%

1e week bouwvak (17 t/n 22 juli) GEOPEND!

MË
STEVENS BOUWMATERIALEN BV

Dr. Nolenslaan 122 (Industrieterr. Noord), Sittard.
Nieuw tel.nr. 04490-90300.

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

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

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

Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

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

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

Bedrijven/Transacties
Ter overname aangeb. CA-
FÉ, gemeente Heerlen/Zes-
wegen. Inl. 045-243900, tij-
dens kantooruren.

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

Landbouw en Veeteelt
Jonge HENNEN te k. even-
eens mestkuikens, regelm.
leverb. Vaesrade 43, Nuth.
Tel. 045-241284.
Gebr. OPRAAPWAGENS:
Krone 24 m3, Mengele 30m3, Kernper 25 m3en 27m3. Tegens Hagedorn kuil-
verdeler, Fahr en PZ front-
maaiers. Collé Sittard. Tel.
04490-19980. Collé Ko-
ningsbosch. 04743-1205.

Te k. zware WINTERPREI-
PLANTEN a I/2 cent per
stuk, Pantenkwekerij J. van
den Beuken, Krekelkamp 3,
Wanssum. 04784-1629
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Auto's

Volvo Stationcar
type 240 DL, bwj. maart '89, 15.000 km.

Kompier, het adres voor uw Saab en Lancia
Akerstraat 150, Heerlen. Tel. 045-717755.

Te koop aangeboden met 3 maanden

Bovaggarantie
Opel Kadett 2.0 GSI kl. wit '87; Opel Kadett 1.3 S kl. wit '85;
Opel Kadett 1.3 N kl. bruin/rood '82; Opel Corsa 1.3 S GT
kl. grijs '86; Mitsubishi Colt 1200 EL kl. beige '83; Mercedes
300 D kl. rood '85; Volvo 240 DL kl. geel met LPG-inst. '80.

Bovag autobedrijf Kwarten V.O.F.
Kastanjelaan 148, Hoensbroek. Tel. 045-214171.

Ook het adres voor APK, onderhoud, reparatie,
banden, accu's enz.

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

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

* GARANTIE IN EIGEN WERKPLAATS
* EIGEN SERVICE DIENST

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

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

Tel. 045-424268/424231
Te k. zeer mooie

vw buggy regina
opbouw van '83, lichtbeige,
open kap, dunlop spaken-

wielen, i.z.g.st., vr.pr.

’ 6.500,-. Tel. 04490-43352
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te k. MITSUBISHI Celeste,
bwj. '78, APK gek., pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-226171.
Te k. 4 gebruikte BANDEN
13" Tel. 045-320457 na
17.00 uur.
Te koop BMW 320. Lupine-
straat 100, Kerkrade-West.
Te k. BMW 318i, bwj. '84,
metal. grijs, verlaagd, 045-
-256668.
Citroen Visa 11 RE '85 i.nw.
st. Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
Te k. CITROEN AX IQE,
bwj. 24-12-'B7, kl. wit,
15.300 km, vr.pr. ’ 11.100,-.
045-414956. Maarzijde 29,
Kerkrade.
CITROEN BK ' met LPG,
dcc. '85, in nw.st. vr.pr.

’ 9.500,-. 043-622454.

DATSUN Cherry, bwj. '80,
APK juni '90, 3-drs,

’ 1.850,-. Tel. 045-723092.
Direct CONTANT geld voor
auto's vanaf bwj. 1980. Tel.
045-414372 ook 's avonds.
1e klas OCCASIONS: Opel
Kadett 1300LS, 5 drs., 1987
Opel Kadett 1300 LS, 3 drs.,
1986; Opel Kadett Diesel
1985; VW Polo 1986; Mazda
323 LX 1986; Mazda 626
GLX 1983; Seat Ronda
1500 GLX 1986; Citroen Vi-
sa 1400 TRS, 1986; Toyota
Starlet 5 deurs, 1978. Auto's
met Bovag-garantie. APK
keuringsstation. Garage
Martin Jorritsma, Pastorystr.
106, Nuth. Tel. 242412
Te k. FIAT Uno 60, 5 deurs.
Tel. 04450-3315
FIAT 127, bwj. '80, in pr.st.,
APK 2e mnd. '90, vr.pr.
’1.250,-. Tel. 045-415528.
Te koop FIAT 131 1600 L,
APK april '90, mot. 100%, t.
e.a.b. Tel. 04406-13830.
Tek. Ford ESCORT 1300 L
bravo, bwj. '81, ’ 4.000,-.
045-726481 na 15.00 uur.
Te k. Ford ESCORT 1.6 CL,
bwj. laat '86, 40.000 km. mr.
mog. Klingbemden 33 Brs.

Ford ESCORT 1600 Ghia
'83, verlaagd, RS-wielen.
Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
Ford SIERRA 1.6 '83, zeld-
zaam mooi. Garage
J. Coenen, Koningsbosch.
04743-1574.
Ford FIESTA KR 2, '78, uit-
geb., sunr., sportvelgen, i.z.
g.st., ’3.000,-. Tel. 045-
-251591.
Ford TRANSIT met ruiten,
gr. kent., type '80, APK 7-
90, vr.pr. ’1.450,-. Tel.
045-210435.
Ford FIESTA 1.1 type '79,
APK aug. '90, ’ 1.750,-. Tel.
045-313194.
Te k. HONDA accord, bwj.
'78, ’600,-. Tel. 045-
-273170.
LADA 2105 GL '84, kl. grijs,
1e eig. 30.000 km. ’4.000,-
-045-420650.
Tek. LADA 1300 S, bwj. '77,
APK dcc. '89, ’ 500,-. Tel.
045-416843.
MERCEDES 280 S, bwj. '80
bijz. mooi, vr.pr. ’ 10.000,-.
Tel. 04492-3582.
Te koop MERCEDES 280
Coupé, '79, op gas, div. ex-
tra's, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-322037.
Mitsubishi LANCER GL die-
sel '85, kl. wit, i.z.g.st.
’8.250,-. 045-454217.
Wegens omstandigh te k.
MITSUBISHI Galant, bwj.'Bl
i.pr.st.,le eigen, ’5.500,-.
04455-2460 na 18.00 uur.
Mitsubishi GALANT Station
2.0, 5.g., bwj. '81, 1 jr. APK,

’ 3.250,-. Tel. 045-457145.
Nissan SUNNY 1.6SLX '87,
7.000 km. Garage Coenen.
Tel. 04743-1574.
Opel CORSA 12 S luxe, bwj.
'84 3-drs. 50.000 km. in nw.
st. Tel. 045-228469.
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.
Opel KADETT 1.2 LS '86,
29.000 km., als nieuw. Ga-
rage J. Coenen, Konings-
bosch. 04743-1574.
Te k. Opel KADETT, bwj.
eind-'BO, 1300 N, APK-gek.
100% in orde. mr. mog. Kas-
teelln 58F, Heerlen.
KADETT Diesel '83, i.z.g.st.
APK ’6.500,-. Tel. 04499-
-3398 en Kadett '79, APK.
Opel REKORD, 2 ltr. op gas,
i.z.g.st. APK. Tel. 04499-
-3398, en VW Kever 73.
Opel ASCONA, bwj. '78,
APK 3-'9O, vr.pr. ’ 1.500,-,
mooie auto. 045-424917.
PEUGEOT 305 GR dcc. '83,
1e eig. kl. blauw, i.st.v.nw.
’6.750,-. 045-257217.
Te k. PEUGEOT 104 bwj.'79
APK gek., in goede staat.

’ 950,-. 04405-2708.
Pontiac FIERO, rood, '85.
lets voor de liefhebber! Ga-
rage J. Coenen, Konings-
bosch. 04743-1574.
RENAULT 14 GTL, bwj. '80,
APK mei-'9O. Tel. 04752-
-1049, na 17.00 uur.
RENAULT 4 GTL, bwj. '80,
APK, i.z.g.st. vr.pr. ’ 1.475,-
Heerlerweg 78 Voerendaal.
Te koop SAAB 900 Turbo,
donkerblauwmet., nieuwe
turbo, banden en uitlaat,
’9.000,-. Tel. 045-421855.
Te k. SAAB 99 GL, bwj. 9-
'Bl, km.st. 175.000, LPG
onder- en inbouw, APK I-
'9o, vr.pr. ’ 4.750,-. Te bevr.
H. Schulze. 045-259461.
SUBARU coupé 1.6 GL '86,
LPG. Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
Subaru JUSTY ECVT '89,
wit, demo-wagen. Garage
Coenen. Tel. 04743-1574.
Subaru MINI-JUMBO '86 en
'87. Garage Coenen. Tel.
04743-1574.
Te koop Talbot HORIZON,
bwj. '81, APK tot 90. Tel.
045-711051.
Talbot SOLARA 1,6, 4-drs,
'80, (nw. model) 5 versn.
APK 4-'9O, event. ruilen met
kl. auto. 04490-23619.
Zeer zuinige TOYOTA Ter-
cel bwj. '79, 100% goed,
APK 20.4.'90, ’1.250,-
-045-323796.
VW DERBY LS, t. '79, kl.
groen, APK tot 6-'9O, 2-drs.
’1.850,-. Wilhelminastr.s6,
Nieuwenhagen.
VW GOLF GTI '82, zwart,
Garage Coenen, tel. 04743-
-1574.
Te k. VW JETTA GLI, bwj.
eind '82, i.z.g.st., vr.pr.
’6.950,-. Tel. 045-312419.
Te koop GOLF GTI, antr. 7J,
ATS, ww-glas, bwj. '84, nw.
model, Koni verl. Tel. 045-
-724863, na 18.00 uur.
Tek. VW DERBY, bwj. '79, i.
z.g.st. APK-gek. tot 11-'9O,mr. mog. Pr. ’1.650,-. Tel.
045-215554.
VW GOLF MXtype '80, APK
4-'9O, i.z.g.st. ’ 2.450,-. Tel.
045-725576.
Te k. VOLVO 343 DL, bwj.
'79, APK juni '90, i.z.g.st.,

’ 1.850,-. Tel. 045-720951.
VOLVO 340 GL, 3 deurs au-
tomaat 1985, ’9.750,-. Vol-
vo Klijn, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
VOLVO 340, 5 deurs, 1984,
’8.950,-. Volvo Klijn, de
Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
VOLVO 340, odeurs, 1987,
’15.950,-. Volvo Klijn, De
Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
VOLVO 340 DL Sedan,
LPG, 1985, ’10.950,-. Vol-
vo Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.

VOLVO 340 DL, 5 deurs,
1983, ’6.850,-. Volvo Klijn,
de Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
VOLVO 340DL, 5 deurs 1.7,
LPG, 1986, ’12.950,-. Vol-
vo Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
VOLVO 340 DL, 5 deurs 2
ltr., 1985, ’ 12.950,-. Volvo
Klijn, De Koumen 7, Hoens-
broek, 045-220055.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Te koop zeer mooie Ford
SIERRA 1.8 laser T. 5-drs
'85; BMW 316 groenm. '82;
prach. Fiat Ritmo "70" '84,
gunst, prijs; Opel Ascona
autom. 4-drs. m. '83; Peu-
geot 305 GL Break '82; Opel
Kadett 12S stationcar m.
LPG '81; mooie BMW 518
bruinm. stuurb. '83. Bern-
hardstr. 12, Munstergeleen
(ook zondags's geopend).
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,-
-voor uw auto. 045-411572.
Opel REKORD '84

’ 10.500,-; Saab 900 GLS
'82 ’6.500,-; Opel Kadett
'80 ’ 3.500,-; Toyota Carina
Combi '80 ’2.750,-; BMW
318 '78 ’3.000,-; AMX
Sport '80 ’5.750,-; Opel
Kadett 1,6 D '83 ’7.000,-;
Ford Granada '80 ’ 1.750,-;
Mercedes 280 '77 ’ 3.750,-;
Mitsubishi Galant Combi '84
’8.500,-; BMW 316 '77

’ 1.500,-. Oirsbekerweg 27
Oirsbeek. 04492-3582.
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 '84, '85en'87; 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.
VW GOLF 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.
VOLVO 340 L '84; Escort 13
L '82; Skoda 105 L '83; Mit-
subishi Galant GLS LPG
'85; Mercedes 608 D '82.
Hovas t.o. Makro Nuth ver-
koopt ook uw auto. Tel. 045-
-243323.
Te k. Ford ESCORT 1600
CL, autom., bwj. '87,
’17.500,-; BMW 520i, bwj.
'83, zeldz. mooi, ’ 11.000,-;
VW 1303 cabriolet,
’16.000,-; Opel kadett 3-
drs. bwj. '83, ’ 7.000,-; Tal-
bot 1100 pick-up, bwj. '83,
’2.000,-; Datsun Cherry,
bwj. '80 ’ 1.750,-; Hommer-
ter 24, Vaesrade kruispunt
Schinnen.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Manta 2.0
GTE bruinmet. '83; Opel
Kadett 1.2LS groenmet. '85;
Kadett GTE wit '83; Kadett
1.6 SR blauwmet. '82; Ka-
dett 5-drs. bwj. '83; Ford
Siërra 1.8 L Laser 5-drs.
rodkzilvermet. ’15.000,-
-'B6; Siërra 2.0 ’13.500,-
-blauwmet. 5-drs LPG '85;
Sierra KR 4i roodmetal. div.
extra's '83; Escort XR3

’ 7.900,- blauwmet. '82;
Granada 2.0 L ’ 1.900,- 4-
drs. i.z. g.st. blauw '80
’2.500,-; VW Golf GTI div.
extra's type 81 ’ 6.750,-;
Toyota Corolla 1.3 DX Lift-
back blauw '80 ’2.750,-;
Toyota Starlet DX 5-drs.
’1.900,- zilvermet., '79
’2.750,-; BMW 320 6-cyl.
i.z.g.st. div. extra's ’ 2.750,-
Inr. gar. financ. mogelijk.
Autobedrijf Gebrs. Domini-
kowski, Kantstraat 48 Übach
o. Worms-Landgraaf Tel.
045-326016.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

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
Te koop VORKHEFTRUCK
Caterpillar 2000 kg, hefv. e-
lectr. met zeer goede batterij
en reserve batterij en onder-
delen. Acculader. Pr.n.o.t.k.
043-642301.
BEDRIJFSAUTO'S en bus- ■sen. Steeds voorradig diver-
se bestellers, bussen mini
bussen, open laadbakken.
Alle typen bestelauto's. Ook
diverse luxe auto's in alle ty-
pen en prijsklassen. Donny
Klassen bv. In- en verkoop.
Meerssenerweg 219, Maas-
tricht. Tel. 043-635222 of
043-634915.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires

Bosal uitlaatpotten en pijpen,
montagedelen (gealuminiseerd)

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

|<^I2Pbv
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -
auto-onderd. 045-224123.
Te k. 4lichtmetalen SPORT-
WIELEN van Opel of BMW
13", 045-320457 na 17.00u.

Te koop MOTOR Renault 5
lopend te horen; tev. poly-
ester zeilboot 3.50 mtr.
compl. Tel. 045-210990.
Ford Granada MOTOR 2.0
met gaskoppen 1984; nieu-
we banden, vr.pr. ’ 750,-.
Na 17.00 uur 045-271151.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Aanhangwagens

Nic Dassen
Kerkrade

045-455088 - 452501

Te koop 1 aanhangwagen, 1
diepvriezer nieuw 400 liter.
Tel. 04490-27465.

Te koop AANHANGWAGEN
Pancratiusstr. 24, Kerkrade.

Motoren
Te k. BMW Shopper model,
bwj. '74, type R75/6, vr.pr.

’ 4.900,-. Tel. 045-728576.

(Brom)fietsen
Te koop VESPA m. sterw. z. I
g.a.n. Kerkstr. 30 Born, na j
17.00 uur.
Gebruikte RIJWIELEN groot
en klein, z.g.a.n., Akerstr
Nrd 52, Hoensbroek, 045-
-216818

Te koop YAMAHA DT 50
MX, bwj. '85, kl. zwart, met
verz. Tel. 045-411905.

Te koop VESPA Ciao en
snorbrommer, nieuw! Kerk-
straat. 33, Übach o. Worms.

Zonwering
Uw adres voor Verasol Be-
nelux ZONWERING. Rut-
ten-Drossaert, Reeweg 60
A, Landgraaf. 045-312313.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Watersport/Surfen

Diverse gebruikte b.b. moto-
ren, Marmer hoofddealer.
Driessen WATERSPORT
BV, De Ster 13 Roermond.
Tel. 04750-18269.

Achillus en Narwhal RUB-
BERBOTEN. Driessen wa-
tersport BV, De Ster 13
Roermond. 04750-18269.

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

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Nu nog mogelijkheden voor het hoogseizoen.

Europcar-Collaris
Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

Luxemburg
te huur 4 a 5 pers. caravan,
vol. ingericht op camping

aan de Our. Tot 12-8

’ 300,- p.w. daarna ’ 195,-
-p.w. 04459-2784.

Te huur stacaravan camping
"DE LEISTERT" te Roggel.
vrij na 5.8. ml. 045-723488.

MAKREELVISSEN op zee,
ga met een van onze snelle
kotters mee uit Stellendam,
Mijntje Junior en Senoir. Tel.
01879-3359.

CARAVAN te huur in Heim-
bach (Eifel) na 12-8 en Rog-
gel na 19-8. Tel. 045-
-211705/224493.

Caravans/Kamperen
Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
Inkoop, verkoop, verhuur en
onderhoud van caravans;
Bartels Caravanning, Off.
Dealer van Caravelair, Spri-
te en Eccles caravans. Ook
pim. 50 gebruikte toercara-
vans in alle prijsklassen.
BARTELS Caravanning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
Donderdag koopavond.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
ALPEN-KREUZER 1989,
vouwwagens voor betaal-
baar blijvende vakanties.
Leverbaar in 4 modellen en
kleur-combinaties. Bruin-
beige, blauw-grijs, grijs-
orange. Nog enkele model-
len met voorjaarskorting
vanaf ’ 4.335,-. Duurder
hoeft niet... Voordeliger kan
niet!. Caravan Import Feijts,
Hoofdstraat 84, Amstenrade
04492-1860.
Te k. CARAVAN merk Mon-
za met papieren, 3 a 4 pers.
Vrpr ’ 1.400,-, 04450-2642

Burstner; Hobby, Knaus
CARAVANS voor de jaren
negentig. Nog enkele over-
jarige modellen met extra-
korting. Voortenten: Brand,
Gerjak, Isabella, Trio, Wal-
ker. Tevens onderhoud, re-
paratie en remmentest. Ca-
ravan Import Feijts. Hoofd-
straat 84, Amstenrade
04492-1860.

Te k. MERCEDES camper
406 D, kl. wit, geh. inger.
douche, geiser, 220 V. ijsk.
kl. rijbew., APK, buitenra-
men klapbaar, div. extra's,
Torenstr. 26, Oirsbeek.
Te k. ALPHENKREUZER
senior ’1.050,- na 18.00
uur 045-727735.

Te k. CARAVAN m. toebeh.

’ 300,-. Dassenln 33.
Schaesberg.
Homecar en STACARA-
VANS, nieuw en gebruikt.
Hovas t.o. Makro Nuth. Tel.
045-243323.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten te
Nuth. Hovas te1.045-243323
Hobby PRESTIGE 4 mtr.,
rondzit, eind-keuken, voor-
tent, pr. ’ 12.000,-, bwj. '87.
Burg. Mannensstr. 16, Nuth-
Vaesrade na 18.00 uur.

Kontakten Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01
Babbellijn

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

06-320.330.03

06-GAYCAFÉ
'

M_MiMduno/C, jmimmym^ ln h« 06G,1 <*'« '"« ie nieuwe «rieneen
! <g> kennen die niel «er weg kunnen wenen!
jmwiittmu_imiiiii/tit-r--'Mm^*6'320.32?.55

Girls Girls Girls
Bij privehuis Michelle

045-228481 -045-229680
Nieuw in Club 2000

Jacky en Katja, lief en jong. Tel. 04490-42315.
Gezellig flirten met zn tienen

Flirtbox 06-320.330.01

Proficiat
Jo Tillmanns

met diene 50-ste

mXmmWL £^ KL É
Dochters en zauwjonge

Oma Roering
Hartelijk Gefeliciteerd

met Uw 80-ste verjaardag.
Kleinzoon Huub.

Hoi Oma

__. \ fr^LS^^Bl-#<*»^ M_ ________Ë

dmm RÉ»

Gefeliciteerd met Uw ver-
jaardag. Sjaak en Davinia

/ 7
Bertus

van de Bosch
van harte gefeliciteerd

weer één jaar ouder, nog
vele erbij, wenst je zus.

Goede morgen
Mam

van Harte Proficiat
met je 65e verjaardag

Pap, Els, Andreé,
Margot en Hein.

Richard
Ik hou nog steeds alles van

je! Carmen-tje

Mam profiel

met je 50e verjaag
Harrie, MarjaJgÜH

Proficiat
Esther

Mam, Pap en jergff

Hoi FieneK^

Geleficiteerd meJUverjaardag. Jouw "_,

Wij hebben ook een franse tour!!!

Riverside club ,
E9afslag Echt/Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak..^voorbij camping de Maasterp. Open van ma. t/m

14.00 t/m 02.00. Tel. 04755-1854. _^S

Madame butterfly
en haar meisjes. Hommert 24 Vaesrade open vaj^

Gezellige dames
charmant, discreet, bezoeken u thuis of in h°

Tel. 045-311895.^
Contactburo

Limburg. Bemidd. privé adr.,
trio's en p. ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik.

Ook dames aanw.
04499-3003.

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

320.320.24.
Judith, pas 18, geeft je

loslippig
haar privénummer

06-320.324.35 - 50 et p/m
Kom ook aan je trekken met

Judith's stiekeme LIVE
gesprekken.. 06-320.324.34
Yatha, het mooiste meisje

van de
Pin-Up Club...

06-320.324.36...50 et p/m
Mindy's

Masturbatielijn
gratis kado

06-320.320.66 ( 50 et. p.m.).
'* 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

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

320*325*35
rijpe vrouwen

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

320*325*45
Hardlesbi

2 kanjers tegelijk
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
De mooiste meisjes vindt U

toch in Privéclub
Exclusief

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

-423634 nieuw meisje gevr.
Escortservice Play-Girl
045-352428

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

06-SeX
Relax-Linö.

06-320.320"
Zevende HeJ;06-320.320°'

Sex non srt
06-320.320"

ÜLiveÜ ,
sex relax t>ö

06- ,

320.324.ÖJ
Addink Prod. 50J*^
Sex party W>
06-320.323"

talk prod. 50_£Ü^

Tieners
GRATIS PORNO *f50 et p.m. 00' ,

320.320^
LIVE LIVE LIVE 50

Sex Bo>
06-320.325^

LIVE LIVE LIVE 50 ctPj
SM BoX J06-320.330^1

Nimf Debt>»f
alle gaatjes gevU

50 et. p.m. 0° J320.320j^
Sweet-UPf

50 ct.p.m. 06 se".

320.320^
dFEscort service <»'

Q45-3261J>
Privéhuis^Goed lopend PriVls.

vraagt Ned. me*}.
werktijd in ovef'g
Tel. 04950-42'-

St. Tropez y\
Ouderwets gezeH'^jfl

glaasje aan de bar
iedere dag van !AJ\Putstraat4o Sjtj^j

Voor Piccolo'5. 6
zie verder pagin



economie

Week staat ned. bank
Kleiner tekort
in geldmarkt

J^STERDAM - De tekorten inWeel ,drnarkt zi Jn de afgelopen
had «<■

gedaald. Deze daling
het rff a} groter kunnen zijn, ware
maru at de centrale bank de
ciai'"Partijen bij de nieuwe spe-
hoUdpn Iringen Wat kort had ge-
ver»,. " Daardoor waren deze
ot> tl wat meer voorschotten
Pier i„neimen en wat schatkistpa-
linpin disconto te geven. De da-
f 4nn d,e markt bleef beperkt tot*U0biljoen.

Iv bf> voorziet men voor de
Wr gonnen week dat het tekort
vooral g5oter wordt. Dat komt
"lier door belastingbetalingen
Cü? d,e f 5-5 miljard kunnen
het -Ti, hSSen- In de stand van
gei0 Cnatkistpapier kwam de af-
stonrl W,eek geen wijziging. Er
3.351- alleen onveranderd f
letten mil->oen aan schatkistbil-

" boenen gu]dens) verschilgCTIvA t.o.v.
ï?ud 10juli 17 juli
Jt'Jz. tro ,,, 27.608.2'Mf 'ekk>ngsrechtcn in
►"etvenn*;, '-410-7 "48,8U-, '■Pus.itie in IMF 1.449.9 +2.2

~„„„. 11.482.8 +19,9I 'w" m goud/devie-
k.„ 20.758,1 +291,5>C ten rekening-

5.854.3 +1.912.2
r kninln nto 2(i4-6 -2085bU1(lon«r„ ~ 4.073,0 -2316.0S«in» CrinSm 13.018,7 -408,0

JJ r<*eningen (waar-

jJSSIVa86 munten) 9M-S '5.9

,HitkKftten m omloop 35.526,8 -30,3
*"»<i'n i» », 8.323,3 -404.8

I, L̂'. e''land 16-2 "6.17>ken "X2etenen 56.0 -21.4s"<icr'n buitenland 113,1 -47,6
ïerPliehii "Bca-'tenen 65.0 +7,2
S*B*»», Ben in guldens 6.573.6 -472,7
»>>ielu,nïkernneen 4.058.5Md ""ngen in vreemd»nWaarrf 661.0 +14.51% w<Wrde toegewezen

sSSgï?;hte*> IMF 1-444.5 +17.3«oud r'nSsverschillen
6ri dp

P*»«ar?n- 27.428.4 +299,5foiU,!] erm«srekening 387.7,';nreserves 2.040,6Na.j "*" 632'6 +22-t>»va en deviezen 62.531,7 +305,2
kl<ir,i,lCOnvmibe" 20.758.1 +291,5

S^^Pi'K-entage 147.38 +2.32

Sinatra
in sauzen
% hS^NCISCO - Frank Sinatra
tJ^hetr l3ehalve liedJes nu ook
h heeft ï?auzen op de markt. Daar-
jXaL i een maatschappij opge-
Ctlter2ftanis, oftewel Sinatra van. i naar voren gespeld.

Nezpt die biJ Sinatra hebben
ist kp'en moeten het nieuwe pro-
S th, nen- HiJ bereidt de saus alk%C IS' ,Al jaren heb ik aardige
'"'^ün Iten1ten ontvangen over mijn>A.rl!f ' zei Sinatra gisteren Wil-
-3 ArrrTanino' President-directeur
m Ootr aillno Foods of Distinctionden als directeur van deonderneming.

beursoverzicht
Ietsomlaag

sio0 jTERDAM - Het Damrak
k^etid- Steren zoals het was ge-

an.d j gezapig met sluimerende
en weinig veranderde no-

r'^an ' e tegenvallende Ame-
?°rgd handelsbalanscijfers

v
en in de loop van de mid-

r °0r een lichte koersdruk
% Veel had het allemaal niet'^ker, De omzet was verge-
tii|j0l maandag met f 1276
?eienetl wat hoger, maar de aan-eift vnamen hiervan slechts devoor hun rekening.
ö* iJen waarden slo-
?r<J r\

saldo vrijwel onveran-
JW DSM moest f 1,40 terug
J% J27.40 en het bankaandeel
<59 n 2at met f 4,80 verlies op f
\ie°gal in de verdrukkking. De

bankaandelen waren on-teerd.
d

e transporthoek liet Ned-
,^kh t2'50üggen op f 250,50.
\ £?d daarentegen draaide f
*WOIJ op f ho. DAF was weer
350 'S6l een verlies van flop f

§ef ' Fokker was echter f 1 ho-
>Ji f 45,50. Océ-Van der Grin-
Ne f3in reactie op f3OB.

p'ai., °Dligatiemarkt heerste een
rt Wa stemming voor de mees-
r 6obiarden' Gemiddeld gingen
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Monsterorder voor werf Makkum

Jacht kost
200 miljoen

NEW VORK - De Amerikaanse projectont-
wikkelaar Donald J. Trump en directeur Cor
Smits van scheepswerfAmels in Makkum te-
kenen eind deze week de contracten voor de
bouw van het nieuwe, 126 meter lange privé-
jachtvoor Trump. Amels heeft met de bouw
van dit duurste privé-jacht ter wereld voor
drie jaar werk. „Er is niets wat de opdracht
nu nog in de weg staat", aldus Jeffrey Wal-
ker, de rechterhand van de schatrijkeTrump.

Volgens hem zijn de geschattekosten van het
droomjacht, dienet als Trumps huidige schip
de Trump Princess gaat heten, gestegen tot
200 miljoen dollars, ruim f4OO miljoen. Dat is
50 miljoen dollar meer dan aanvankelijk was
geraamd.

„Het schip wordt zo duur omdat het zo ex-
treem groot wordt. Het grootste privé-jacht

ter wereld met buitengewone details op het
gebied van electronica, navigatie en commu-
nicatie.

Beste werf
Trump ging meteen naar Amels toen het plan
voor zijn nieuwste 'speeltje' op kwam. De Ne-

derlandse scheepsbouw is beroemd om zijn
kwaliteit. En de Friezen hebben bij ons nog
een streepje voor, 'because we like their atti-
tude.

Zes verdiepingen telt de nieuwe Princess op
papier. Met onder meer twee kolossale
zwembaden, bubbelbaden, appartementen
voor de familie Trump (Donald, echtgenote
Ivana en de driekinderen) en 22 gasten, een
discotheek, een filmzaal, een amphitheater,
een conferentiezaal en een helicopterhaven.

In de machinekamers komen glazen wanden
om de gasten tijdens derondleiding een blik
op de technische snufjes te gunnen. Walker:
„Vooral vrouwen vinden de machines mooi.

Hoeven ze nu niet meer op hoge hakken de
machinekamer in".

Consumentenbond liet taxaties verrichten

'Bouwkundig inzicht
makelaars niet best'

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Het merendeel van de makelaars maakt het
bouwkundig inzicht waarop zij zich beroepen, niet waar. Een
koper van een huis, die afgaat op het advies van de makelaar,
kan daardoor geconfronteerd worden met grote financiële te-
genvallers. Dat concludeert de Consumentenbond na een
proef, waarbij zij de taxaties van twaalfwoningen door een ma-
kelaar, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Make-
laars, liet controleren door bouwkundigen.

De NVM-makelaars zagen bij hun
taxaties in zes gevallen bouwkundi-
ge gebreken over het hoofd en pro-
blemen werden niet onderkend. De
meeste makelaars deden slechts
zeer globaal onderzoek en trokken
er weinig tijd vooruit. Plaatsen die
wat moeilijker te bereiken waren,
zoals, dak en kruipruimte, werden
regelmatig overgeslagen.

door de makelaar geen advies uitge-
bracht.

Dit volgens de Consumentenbond
te oppervlakkige onderzoek leidde
vaak te fouten. Zo schreef een ma-
kelaar ten onrechte dat een dak was
geisoleerd. In een ander geval wer-
den kozijnen redelijk tot goed be-
oordeeld, terwijl in een raam en in
de keukendeur onmiskenbaar hout-
rot zat.

Het sterkste staaltje dat de Consu-
mentenbond aantrof, was de make-
laar die het onderhoud van de wo-
ning met redelijk tot goed beoor-
deelde, terwijl een onafhankelijke
deskundige constateerde dat de
keukenvloer was ingezakt, verschil-
lende ramen rot waren en dat een
gedeelte van het sanitair en de wa-
terleiding vervangen zou moeten
worden. Bij elkaar zouden die repa-
raties en vervangingen ruim 30.000
gulden gaan kosten, terwijl de wo-
ning zelf slechts 60.000 gulden
moest opbrengen.

Slechts in drie gevallen ontving de
Consumentenbond een indicatie
van de kosten van achterstallig on-
derhoud. Regelmatig was het uitge-
brachte taxatierapport, waarvoor al
snel enkele honderden guldens
moet worden betaald, onduidelijk.
Over de kwaliteit van de elektrische
instalatie en de centrale verwar-
ming werd in de meeste gevallen

In het standaard taxatierapport dat
voor de NVM-makelaars is ontwik-
keld, behoort ook melding te wor-
den gemaakt van zaken als ligging
van het huis. Volgens de Consu-
mentenbond werd dat in veel geval-
len met de mededeling „geen re-
cherche verricht" gemakzuchtig af-
gedaan. De waardepaling van de
woningen door demakelaars noemt
de bond „vaak weinig meer dan
'deskundige' natte-vingerwerk".

BiuikGiroCentrale:
Kosten per

giro-opdracht
gestegen

AMSTERDAM - De BankGiroCen-
trale (BGC), een samenwerkingsor-
gaan van banken dat zorgt voor het
betalingsverkeer tussen banken on-derling maar waarin niet de Post-
bank deelneemt, heeft de gemiddel-
de kosten per giro-opdracht vorig
jaar zien stijgen. Het aantal ver-
werkte posten steeg, blijkens het
jaarverslag, vorig jaar van 783 mil-
joen tot 809 miljoen.

De bedrijfslasten stegen van fll3
miljoen tot f123 miljoen. De BGC-
kosten in het betalingsverkeer zijn
overigens slechts een deelvan de to-
tale kosten in het traject van de
(bank van de) opdrachtgever naar
(de bank van) de begunstigde.

Meer staal
BRUSSEL - De produktie van ruw-
staal in deniet-communistische lan-
den is in de eerste helft van dit jaar
met 245,3 miljoen ton 3,7 procent
groter geweest dan de 236,7 miljoen
ton in deeerste zes maanden van vo-
rig jaar. Dit heeft het in Brussel ge-
vestigde Internationale Instituut
voor IJzer en Staal (IISI) maandag
bekendgemaakt. Het instituutkrijgt
van 33 landen gegevens over de
staalproduktie.

De EG leverde een grote bijdrage
aan de groei. In de twaalf landen
van de gemeenschap groeide de
staalproduktie met 4,6 procent tot
71,9 miljoen ton.

STER laat
reclamemarkt
onderzoeken

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Organisatiebureau
McKinsey is door de Stichting
Etherreclame (STER) ingehuurd
om de toekomstige markt voor tele-
visiereclame in kaart brengen. Ook
zal bekeken worden of de organisa-
tiestructuur van de STER aange-
past moet worden. De STER heeft
McKinsey binnengehaald om voor-
bereid te zijn op een toekomstige
concurrentie met TV 10 en Véroni-
que.

Volgens directeur C. Smeekes van
de STER waren recente ontwikke-
lingen op het gebied van de com-
merciële omroep aanleiding voor de
STER McKinsey binnen een zeer
snelletermijn in te huren. „De over-
eenkomst met het organisatiebu-
reau dateert precies van 13 juli",al-
dus Smeekes.
Volgens hem zou het organisatiebu-
reau niet zijn ingeschakeldals TV 10
en Véronique zich niet hadden aan-
gediend. „McKinsey gaat het strate-
gie-plan van de STER tegen het
licht houden. Vervolgens moet wor-
den vastgesteld of de organisatie-
structuur van de STER is toegerust
om de concurrentie aan te kunnen".
Smeekes zegt niet uit te sluiten dat
de STER zich organisatorisch zal
moeten aanpassen.

Onderzoek naar
overnemingen

BRUSSEL - Het directoraat-gene-
raal XV, de commissie voor finan-
ciële instellingen en ondernemings-
recht van de Europese Commissie,
wil een onderzoek laten instellen
naar de regelgeving omtrent be-
drijfsovernemingen in de twaalf lid-
staten van de EG.

Het in Parijs gevestigde Booz, Allen
Acquisitions Services (BAAS), een
dochteronderneming van het Britse
bureau Booz, Allen and Hamilton,
heeft opdracht gekregen het onder-
zoek uit te voeren. De onderzoeks-
resultaten worden in september
verwacht.

beurs van amsterdam stotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 103,40 102,70
Ahold 119,00 119,20
Akzo 143,00 142,00
A.B.N. 44,70 44,20
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Elsevier 74,70 74,60
Fokker eert. 44.50 45,50
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Heineken 126,30 125,70
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Int.Müller 101,00 100,50
KBB eert. 77,80 77,70
KLM 51,10 50,50
Kon.Ned.Pap. 56,80 56,20
Kon. Olie 141,60 141,70
Nat. Nederl. 65,80 65,30
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Aalberts Ind 46,50 45,80
ACF-Holding 57,40 57,00
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Oldelft Groep c 198,00 192,00
Omnium Europe 16,50 16,20
OrcoBank c. 77,30 78*30
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Samas Groep 73,50 72,00
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Schuttersv. 150,00 148,80
Smit Intern. 45,80 45,00
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Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,30 35,30
ABN Aand.f. 75,40 75,40
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Orig. n.amerik. aandelen
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BAT Industr. 8,85 8,75
Bell Atlantic 90,50 90*20
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Minn. Min. 153.00 156,00
Pepsi Co. 116,00 116,00
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Phill. Petr. 48.00 48,70
Polaroid 82.50 82,00
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Shell Canada 77,00 78*00
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Westinghouse 140,00 139,50
Woolworth 116,50 116,50
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Certificaten buitenland
Deutscheß. < 653,00 645,00
Dresdner B. 360,00 355.00Hitachi (500) 1550,00 1550,00
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Warrants
Akzo 36,10 35.50AMRO warr. 2.15 2,10Bogamij 5,00 5,00
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Dico Intern. 140.00 f 139.80
DOCdata 27.00 28.90
E&L Belegg. 1 76,40 76,40
E&L Belegg.2 76.00 76,00
E&L Belegg.3 76,00 76,00
Geld.Pap.c. 80,20 81.50
Gouda Vuurv e 93,80 93,80
Groenendijk 39,00 39,10
Grontmij c. 167.00 164.00Hes Beheer 266,00 264,00
Highl.Devel. 14.50 14.70
Homburg eert 3.70 3.80
Infotheek Gr 25.90 26.40

Interview Eur. 8.10 8,30
lnv. Mij Ned. 58.80 58,80
KLM Kleding 33.00 33.00
Kuehne +Heitz 37.70 37.40
LCIComp.Gr. 57,00 56.60
Melle 243.00 240,00
Nedschroef 113.50 113.50
Neways Elec. 12.90 12.80
NOG Bel.fonds 28,80
PieMed. 12.10 12,10
Poolgarant 10,25 10.30
Simac Tech. 19.40 19.00
Text Lite 6,00 5,80
Verkade Kon. 265.00 265.00
VHS Onr. Goed 19.00 18.70
Weweler 118.30 117.70
OPTIEBEURS

serie omzet v.k
abn c jul 45.00 445 0.40
akzo e jul 150.00 368 0.10
dfl e dcc 215.00 315 6.40
dsm e okt 140.00 292 3.10
coc c jul 280.00 303 34,00 a 32,00
coc c jul 300.00 902 13.20 11.50
coc e jul 305.00 275 8.60 6.55.
eoe e jul 310,00 1307 4.00 2.70-
-eoe e jul 315.00 751 1,40 0,7»"
coc c aug 315,00 357 6.00 , "SJOb
coc c okt 300,00 280 20,40 a ljjjQ,
coc p jul 310.00 297 0.90
coc p jul 315.00 559 3,00 4,10
coc p aug 305.00 481 2.60
coc p aug 315.00 300 6,70
goud e aug 390,00 385 2.20 a 1.50
goud c aug 400.00 1063 1,30
gist p okt 35,00 322 3,00 3,80"
hoog e jul 110,00 527 5.50 ' 5.30C
hoog c jul 115.00 757 1,80 1,60,
hoog c jul 120.00 375 0,30 ü.üua
hoog e okt 110,00 670 14,10 -14.00hoog e okt 115,00 463 11.40 11.10
hoog e okt 120.00 340 9,00 -9.«0'
hoog e okt 125.00 392 7,20 -7.00
hoog p jul 110.00 355 0.40 ~ C2<rhoog p jul 115.00 419 1,90
kim e jul 45.00 315 6,10 5,70
kim e jul 50.00 556 1,30
kim e okt 50,00 450 3,50
kim e okt 55.00 288 1.70 1,40
kim p okt 50,00 283 2,60 -3,*0
natn c jul 65,00 514 1,10 '0.50
phil c jul 35.00 347 5.00 ■ '4.90
phil e okt 40,00 2246 3,00 -.2.80
phil e okt 45.00 1350 1.40 1,3»
phil c jan 45,00 681 2,30 2,30
phü e 093 30.00 420 15.60 ,fsio
phü p jul 40,00 278 0.50 0.60
phil p okt 40.00 595 2.10 - .ï.lO
oüe c jul 130,00 277 11,50 LUOb
oüe e jul 140.00 1904 2.20
oüe e okt 140.00 632 5,70
oüe e okt 150.00 1135 2.10
unü c jul 140.00 713 8.50
unil e okt 140.00 538 11.60
unü e okt 150.00 432 5.10 560
voc e jul 45.00 384 2.70
voc e okt 45.00 323 5.50 a

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige notenn- )
gen goud en zilver op 18-7-1989 om *14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 25.550-J 26.050. 'vorige ’ 25.470-/25.970) bewerkt ver, ;
koop f 27.650, vorige ’ 27.570 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 330-f 400, vori-
ge ’ 325-/ 395; bewerkt verkoop /re-
laten, vorige 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,10 2,22
Brits pond 3,34 3,59
Can. dollar 1,75 1,87
Duitse mark(lOO) 110,50 114.50
lers pond 2,87 3.12 -Austr. dollar 1,58 1,70
Jap. yen (10.000) 149,00 154,00
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) 128,00 132.50
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.(lOO) 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 2,16725-16975
Brits pond 3.4725-4775
Duitse mark 112.75-112,80 .
Franse franc 33.215-33.265
Belg. franc 5.3835-3885
Zwits. franc 130.225-275
Japanse yen 151,85-151,95
Ital. lire 15,535-585
Zweedse kroon 33,145-33,195
Deense kroon 29.010-29.060
Noorse kroon 30,835-30,885
Canad. dollar 1,81875-82125
Oost. schill 16,0290-0390
lers pond 3.0110-0210
Spaanse pes 1,7950-8050
Gr. drachme 1.2600-3600 -'.
Austr.dollar 1.6450-6550
Hongk.dollar 27,75-28.00
Nieuwz.dollar 1,2275-2375
Antill.gulden 1,2000-2300
Surin. gulden 1.2000-2400
Saudische nal 57.65-57.90
Ecu gulden 2.3330-33811

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 197,40 196,80
id excl.kon.olie 192,50 191,50
internationals 197,10 197,10. .
lokale ondernem. 200,00 198,70
id financieel 147.40 145,70
id niet-financ. 252,40 251,20
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 253,70 252,9».
id excl.kon.olie 236,80 235,60
internationals 261,60 261.60
lokale ondernem. 244.80 243,10--
id financieel 188,00 185.90
id niet-financ. 300,10 298,70
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 189,30 188.50 "internation 195,80 195.5 a
lokaal 188,20 187,30'
fin.instell 157,50 155.30
alg. banken 158.40 155,80
verzekering 155,40 153,60
niet-financ 198,20 197.70
industrie 186,30 186^30
transp/opsl 241,70 239.20 ""

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - ln het telefonisch.'
avondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van van- 1 -daag):

Akzo 142,00 (142,00)
Kon.Olie 141,20-141,70(141,70)
Philips 39,80-40,00(39.90)
Unilever 148.00-148,70(148.40)
KLM 50,40-50,50 (50,50)

NEW VORK DowJones
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,
nutsbedrijven, gevolgd door het geza
menlijke gemiddelde:
Begin 2546.28 1226.23 216.23 991
Hoogst 2560.70 1245.47 216.74 998.42
Laagst 2531.68 1218.31 214.41 98"3.92
Slot 2544.76 1232.05 215.61 990.93
Winst/
verlies - 8.73 + 2.75 -1.13 -

" De twee werknemers
op de voorgrond kwa-
men met de schrik vrij
toen ze gistermorgen
een bouwstelling in
Amsterdam onder hun
handen weg zagen
glippen. Voordat de
stelling verankerd
was, nam de wind be-
zit van het met zeildoek
omwikkelde gevaarte.
De stelling viel op de
bovenleiding van de
tram.

Met de schrik vrij
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Kontakten Klubs

|

Privéhuis Diana
045-213142-215113

6 mooie meisjes aanwezig
trio en massage ook

mogelijk
tot ziens.

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

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

Tev. meisjes gevr.

Steeds meer
nensen bellen
06-320.323.63

50 ct.p.m.

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

Suffolkweg 13, Weert.I 04950-42966.
HALLO, HALLO, LEKKERE
SNELLE KANJERS OP DE
MEIDENBOX!!!

OOK VOOR MANNEN
06-320.325.88

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

Orgiebox
I zo bezig hoort ... en toch ...I Op de Sexbox? Vporal dieI meisjes. Je twijfelt wie 't! heetst zijn. De Orgiebox op
; 06-320.324.40? of de Sex-
j box 06-320.322.22-50 cpm.
; Alweer die Wip-ln box in

gesprek... en das de box
i om wat te versieren... wat

een mazzel, dat er op de
Lijfsex box

| ook een paar vrije schatjesI zijn. De Wip-ln op
i 06-320.324.60. De Lijfsex-

' box 06-320.324.90-50cpm.
Op de

SexSuperßox
zijn die hete praters die best
willen, maar de Heetste Box
daar doen ze 't na 't praatje

sexsuperbox 06-320.324.30
Heetste Box 06-320.328.29

" 50 cent p.m.
Als een leerlinge zo de

leraar onder handen neemt
slaagt ze vast voor
mondeling

examen Frans
06-320.323.85 (50 c.p.m.)

Een knul in dezon met zon
Vetertanga

Zachte handen heeft die
man die zijn rug insmeert. Je
benen ook? 06-320.323.86: (50 c.p.m.)
Ma-za 11-24, zon. 15-24 u.
Huize Yvonne

Lolita en Vanessa en sexy
meisjes. Kapelweg 4,

Kerkrade, 045-425100.

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

gendael 154, Sittard.
04490-23203.

06-06-06-06
320.320.05....P0ur toi
320.320.28....Le5bi

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

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

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

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

Draaien, wringen en op- en
neetgaan, alleen of met zn

tienen. Bel de
Jojobox

06-320.325.36 - 50 et p/m
Keihard het lekkerst de

Beurtlijn
06-320.325.33

soepele diepesexü 50 et p/m
Slingerend van struik tot

struik laat ze zich pakken!!

Zoenbabwe
06-320.325.22

continentsexü 50 et p/m

livespelletjes-
box

voor meer dan praten alleen
06-320.325.34 speels en

sexie 50 c.p/m
Het gras is groener bij

Calcutta
06^320.320.13 Buurmeisjes
t^èn lollysex! 50 c.p/m
I *v"oor echte sex bel je
nombre hombre
06-320.320.23 - 50 C.p.m.

Hetrosex!
Voor de broodnodige

variatie? Op de
"Kietelbox"

vind je het. 06-320.325.14
smeuïg 50 et. p/m.

Niet doen!
Alstublieft nooit meer.

Oooooh! te laat, sorry schat
06-320.322.77 - 50 et p/m

Onze bellers schamen zich
niet!! Dus als jij sex! ook
lekker vindt!! Bel je de
Sextopbox

06-320.325.20 - 50 c.p.m.
Uit de slip gaan bij de
"Steigerbox"

06-320.325.16 lekker in alle
bochten. 50 et. p/m.

Alles mag!!
Meisjes zoeken sex-contact

Tippel-box
(50 cpm) 06-320.326.66

Gay
Meeting Point

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

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

Club
2000

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

Videoclub
vanaf ’ 20,-. Dame aanw.

Tel. 045-718067.

Donna Maria
met haar 7 vriendinnen.

045-227734/229718
Lekkere meid zkt. sexvriend
Sex-contact-lijn
06-320.3203.33 - 50 cpm
Direct snel sex (50 cpm)

L.I.V.E. afspreek lijn!!
06-320.320.55
Nieuw! Bel Linda van...

" 't Flirtcafe
06-320.330.77 (50 cpm)

Escort Marli
Vanaf 's morgens 10.00 uur.

045-451033
Triosexbox

veel meiden vinden één
man te weinig en zoeken
nog een sexvriend live.

06-320.323.53 - 50 cpm.

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

Club Doma-SM
Live uit de kelder!

Slavinnendag deel 10
06-320.323.50 / 50 ct.pm
Wat deed Marietje in het

fietsenhok...o6-320.323.55.
Jouw

sexervaring
inspreken 010-4297085

Onderwerping
Jiva's oosterse sexlessen
extra langlekker! Les 31
06-320.323.51 / 50 ct.pm

Op de drilbox
zit jousoort vrouw, groot, dik

en zwaar behangen.
Reuzinnensex live!!

06-320.323.54 - 50 cpm

Hoe heter..
Hoe beter!

alvast een kustje op je.,
van Karin 06-50 c/pm.

320*327*27
Privé

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

gens vanaf 10.00 uur.

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

Club
Nirwana
Nieuwstr. 147 Kerkrade

045-463323

Monika's
Escort 045-726740 tevens

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.

Contactburo
Maastricht, bemiddel, in

privéadressen 043-635264.

Stoute poes
zoekt strenge kater. Wij zijn

dag & nacht geopend.
Rijksweg Zd 131 B, Geleen,
04490-48448. Meisjes gevr.
Volwassenen vinden elkaar
op die 2 specialeboxen 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.

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen
04490-50921.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608.

Tussen al die nieuwe stille
boxen staat als een rots de

Pornobox.
Vaak en heet in gesprek,

das bekend
06-320.320.51 (50 cent p/m)

Dame zoekt gave jonge
knul. Meisje wil contact

met ervaren heer.
Ze vinden het op de

Generatiebox
06-320.326.27(50ct/p.m.)

Eros-Haus
zu vermieten.

Tel. 09-49-241-30241.
J.man, 40, zkt. ser. vaste
vriend, nat. niet belangrijk, in
bezit van woning, 100%
discr. Bel na 18 uur 045-
-227682.

Anita
Privé met Escort ook zater-

dags. Tel. 045-352543.

Nieuw Nieuw Nieuw f
3 sexy stars ;

045-721759. r
(Huis)dieren t

Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes, en ara's. Tel.
04490-75359.
BOEMERHONDJES;
Yorks- en Foxterriërs. Wa-
lem 11A, Schin op Geul. Tel.
04459-1237.
Vermist Papegaai grijze
roodstaart tegen bel .terug te
bezor. Tel. 045-728010.
Te k. KIPPEN, mestkuikens
en kalkoenen. Henk Ploe-
men, Broekhuizenstr. 53b,
Rimburg. Tel. 045-320229.
Te koop Mechelse HERDER
reu, 1 jr. oud, goede afstam-
ming. Tel. 04490-45744.

Grijze en groene papegaai- .
en, kakatoes en jonge beo's, I
bergvinken, berg-, geelbuik- jj
melba-astrildes, paradijs- -wida's, enz. Dit is een kleine ,
greep uit ons vogelassorti-
ment. Onze vogels worden j
regelmatig gecontroleerd |
door een dierenarts. Vogel- ;
en dierenspeciaalzaak John >ESSERS, J. v. Vondelstr. '25, Heerlen, tel 045-710978 'Te k. nest COCKER SPA- j
NIELS en nest Heidewach- .
tels. Tel. 04743-2303. |
Te k. witte, zwarte en grijze ■DWERGPOEDELS. Tel.
04750-16590.

In en om de tuin

Grindtegels
60 X 40 cm. ’ 3,75 per stuk, 40 X 40 cm. ’ 2,90 per stuk,
tuinband 15X5 cm. ’ 2,70 per stuk, betonklinkers’ 17,60
per m2, tuingrond zak 40 ltr. ’ 2,50, koernest zak 25 ltr.

’ 8,50; vijverfolie ’ 6,50 per m2, alles mcl. BTW. IOok tuinverlichting, vijvers en pompen.
Tijdens de Bouwvakvakantie geopend.

Creugers Beton Economiestr. 46, Hoensbroek (bij Herschi)
Tel. 045-213877.

1 ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178
(TUIN)HOUTHANDEL Im-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Heeft voor u in
voorraad Hogedruk geïmpr.
planken, palen, rolborders,
1000 st. nwe en gebr. biels
enz.enz. bezorgen mog.

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

I ! "
Huwelijk/Kennismaking

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.
PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Mode Totaal

Nieuw voor Limburg
Opening donderdag 20 juli

Kindermode
Sittard, Molenbeekstraat 1

Tel. 04490-29439.
Bel de Vakman

Verstopte afvoer of riolering

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

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Problemen aan
uw dak

bel 045-219615
H Arndts

dakservice
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.

■ Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-

■ werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.

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.
Wij maken GRATIS een of-
ferte voor al uw dakwerk-
zaamheden. Wij werken ef-
ficiënt, goedkoop en geven
10 jaar garantie. Bel nu dak-
centrum Hemast, 045-
-224113, b.g.g. 323659.
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.

Wonen Totaal
Te koop licht eiken HUIS-
BAR, br. 130 cm. ’ 1.400,-.
Tel. 045-720340.
BUREAU te koop, wortel

' noten, iets heel aparts
04406-12875.
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
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.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr, 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. Queen Arm SLAAP-
KAMER met 4 drs. kleerkast

’ 500,-. Lederen lampenkap

’ 50,-. 1 pers. opklapbed
’50,-. 1 pers. grenen bed
met toebeh. en matras

’ 175,-. Tel. 04405-2708.
Diepvries ’160,-; GAS-
FORNUIS ’ 75,-; ijskast

’ 95,-. Tel. 045-725595.
EETHOEK modern ’250,-,
echt leder bankstel ’ 550,-,
slaapk. compl. ’450,-. Kou-
venderstr. 208 Hoensbroek.

ZonnebankenZonnehemels

Zonnehemels
Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf ’ 899,-.
Nu 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, ventilator,
compleet met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-dealer.

Ook reeds vanaf ’ 10,-p.wk.
Van Erp, Limbrichterstraat 18, Sittard, 04490-13531

Hoofdstraat 12*, Kerkrade, 045-456999.

TV/Vldeo

i KLEUREN TV vanaf ’75,-
-> grote sortering, Radio TV- van Voorst, Ganzeweide 48

Heerlerheide. 045-213879.

Gevraagd KLEURENTVS,
video's VHS, stereotorens
en comp. disc. 04406-
-12875.

KLEUREN TV'S, video's,
stereo-sets, vanaf ’ 30,- p.
mnd. Event. ook voor uitke-
ringsgerechtigden. Radio
TV Van Voorst Ganzeweide
48 Heerlerheide. Tel. 045-
-213879

Te koop kleuren TV met af-
standsbediening, zeer mooi
toestel. Tel. 045-725008.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Kachels/Verwarm ing
Te k. 2 GASHAARDEN
(huisje model) i.g.st. ’ 200,-
-p.st. bij aank. van beide sa-
men ’350,-. Dorpstr. 14,
BRunssum. 045-273038.
3 GEVELKACHELS met
thermostaat en aansl. Etna-
Dru en Pelgrim, als nw.; en
nw. gashaard ’ 550,-. Bar-
baralaan 12, Landgraaf.

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

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!
PIANO'S huur met koop-
r.echt van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's

’ 450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.

PIANO (Phonola) merk Rö-
nisch ca. 1910 met 28 mu-
ziekrollen. T.e.a.b. Tel. 043-
-642301.

Te koop ORGEL Elka X705
Portable met Lesly-box, pr.

’ 4.500,-. Bellen 20.00-
-21.00 uur 04406-16192.
Te koop ROLAND D5O syn-
thesizer m. flightcase en 2
cards, ’ 2.800,-; Westone
headless basgitaar ’ 400,-.
Tel. 045-322742.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Verzamelingen
Te k. JUKE-BOX, Roiami,
bwj. 1959, i.z.g.st. Torenstr.
26, Oirsbeek.

Kunst en Antiek
Te k. collectie oude MIJN-
LAMPEN. Tel. 045-311619.

Te koop gevr.
GOUD, zilver, munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.r
Groenstr. 109, Geleen.

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.
BARBEQUES gas-lava-
steen en houtskool in alle
prijsklassen, grote sortering
Reker, Kachel-barbeque
speciaalzaak, Kluis 28, Ge-
leen. Tel. 04490-40785.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest
U blijft komen. 045-353489.
De massage van VÉRO-
NIQUE is meer dan uniek!!
045-228481.
Te koop TROUWJURK mt.
38. Tel. 045-210990.
Te k. BLOEMKOOL vanaf

’ 0,50 per stuk. Veendrix,
ingang Kasteel Amstenrade.

Te k. PEUGEOT 103 en
grote ventilator. Tel. 045-
-258401.
Te k. Singer TRAPNAAI-
MACHINE ’250,-. Dassen-
In. 33, Schaesberg.

Te koop draadloze telefoons
va. ’160,-, eigen techn.
dienst. MEGRO Ned. BV.
Tel. 045-220902 b.g.g. 06-
-52127702, of inform. via
Faxnr. 045-229707.

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

GEEFOH DE TOEKOMST.
Wordvoor f 2750donateurvan het

Wereld Natuur Fonds.Giro25,Zeist. &
WW»
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-» ** j j Heerlen, Bongerd 19, tel. 045-713581
AAATIAII i*\ Brunssum, W.C. de Parel, 17, tel. 045-273266.

SjLVZ\mm*\mJj . WUUC/ Hoensbroek, Kouvenderstraat 59-61, tel. 045-212838.
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De tussenstand
t/m de etappe van li^^^B^^B^dinsdag 18 juli Sl^^^Bßp *^^^J|^

De ritten, verreden op len 2 juli, f*\\^ \W. -^^^ (*^^^
alsmede de ploegentijdritten tellen I’ I r\ "^^^ mmttf^^. i^^^*

1 HERTEN W V HERTEFELTSTR 49 ROERMOND 314
2 IRIKAJ HEUFKESTR 158 BRUNSSUM 303 Tn) ,„„0 , . ... t ... ■ AJ
3 ANDRIEUA HOUTSTR 22 MERKELBEEK 296 l\nn kandidaten voor een prijs uit de pnjzenpot. Hieronder staan dan nog deelnemers 01)
4 STEFFANIE J H A JULIANALN 67 MAASBRACHT 295 0610 200',, 300', etc. plaats staan. LET WEL op die plaatsen kunnen meerdere deelnerne'5
5 KOOPS J HOOGSTR 24D LANDGRAAF 294 punien s,aan' maar we hebben & slechts één willekeurig uitgekozen.
, ïkn?P,Erl JJ BURG PAPPERSWG 46 MECHELEN 294 100 BERCX J RICHTERDAEL 4 ROERMOND7 BORMANSJMR OUDE AKERWG 72 GULPEN 289 200 GERARDS G M E HET AMBACHT 11 BRUNSSUM8 LESZIJNSKI P ANGELASTR 4 KERKRADE 288 300 NIEDDU N G PYPERSTR 42 GELEEN9 LEMMENS P PAST HAGENSTR 38 BRUNSSUM 286 400 VANDEWALLAJ SCHUBERTSTR 3 OIRSBEEKSAMSON J E L ZEVERY 6 LANDGRAAF 286 500 FRANSSEN J H BURG GYSENSTR 25 LANDGRAAF11 SMEETS JH ZES BUNDERSVELD 30 GULPEN 284 600 DAEMEN J KEEREND 67 STEIN LBSTOFFELS PJ BEEKSTRIB LIMBRICHT 284 700 KLEYNTJENS A E P SLAKKENSTR 65 HOENSBROEK13 KIKKEN WH M V CALDENBORGHSTR 14 GRONSVELD 283 800 ROBERTS L COOKSTR 133 HEERLENRENKENSGJM MERKELBEEKERSTR 79 BRUNSSUM 283 900 KONINGS L J ACACIASTR 74 BRUNSSUM15 BECKERS G ST. AGNESSTR 16 BUNDE 282 1000 LAAR VAN S E W G BOSVELDSTR 97 KERKRADEHENDRIKS MH ELKENRADE 13 ELKENRADE 282 1100 DEUMENS J M H BARBARASTR 22 NUTHRADEMAKERS JH KAN V NUYSSTR 54 SCHINVELD 282 1200 TETS J CANISIUSSTR 8 KERKRADE18 PAPENBURG L VEEWG 22 LANDGRAAF 281 1300 HAZEN F C A BRUEGELSTR 13 GELEENSLEENVANDERK BURG FRANSSENSTR 32 KERKRADE 281 1400 WETRZELAER J P " A BROUWERSTR 80 KERKRADE l*SOCRATES JH BOSWG 13 EYGELSHOVEN 281 1500 HOEYMAKERS P G M ZEVERY 4 LANDGRAAF21 SPIEGELS JFG HOOFDSTR 61 KERKRADE 280 1600 LOHUIS TEN JH M ST LAMBERTUSPLN 8 BINGELRADE22 HOEKSTRA F MGR HANSSENLN 17 HOENSBROEK 279 1700 DONNERS M GETELBERG 23 BORN fMUERMANSL HAESSELDERSTR 16 GELEEN 279 1800 MOLING H A KAPELWG 23 KERKRADER „r

PUNGEL4 LANDGRAAF 279 1900TILMANSJ IR OP DEN KAMPSTR 12 BRUNSSUMTOTAL LEENHOF HEERLENSEWG 200 LANDGRAAF 279 2000 CUIJPERS T OUDE MOLENWG 30 HEERLENVLIEGEN JJ T 0 L VROUWESTR 36 KERKRADE 279 2100 ECHTERNACH J SCHUTTERSTR 43 BRUNSSUM27 GODDERIJH OP DE VAARD 3 BRUNSSUM 278 2200 KUSTERS J W ILLIKHOVEN 99 ROOSTERENHERBERICHSJ LUCHESIUSSTR 12 KERKRADE 278 2300 HAEN VAN J M G P WEVERSTR 9 MUNSTERGELEENKREWINKEL F PRICKSTEENWG 53 KERKRADE 278 2400 KEMPERMANN H J BONGAARDSTR 7 HOENSBROEK " 1
PELTGMH PASSAGE 3 HEERLEN 278 2500 PLUG N MIRBACHSTR 9 VOERENDAAL lilSTRIJBOS J VONDELSTRSS BRUNSSUM 278 2600 SCHEEPERS M F KASPERENSTR 64 KERKRADE32 BOYENSJ SLEYERWG 14 SWEIKHUIZEN " 277 2700 VOS T P PETERSSTR 48 HEERLEN IBROUNSJW BOSSTR2 WEERT 277 2800 VANKAN R BEKERBAAN 37 SCHIMMERTEUDEMSG MOLENWG 19 EYGELSHOVEN 277 2900 SMEETS S P V DIETRICHS STR 2 KERKRADEHANSSENMCM GROENEBOORD 13 BOCHOLTZ 277 3000 SMEETS JA C ROSALIESTR 20 BOCHOLTZ 1LENDIJW IR BLANKEVOORTSTR 5 HEERLEN 277 3100 VORST VAN DER J H L LEEMKUIL 9 MUNSTERGELEENPALMEN PR BEATRIXSTR 21 BRUNSSUM 277 3200 DRABBE G HOVENSTR 43 LANDGRAAFPETERS WA MUNSTERSGOEDSTR 9 BUCHTEN 277 3300 HAMERS L ROOTVELDSTR 2 RANSDAALSLEEN VAN DER A G BARBARASTR 6B KERKRADE 277 .3400 HORSSEN VAN GJ E LUPINESTR 18 KERKRADE T40 BERENDSEN JH A P BOVEN DEVOONSTR 20 HEERLEN 276 3500 KREMER S OVERKWARTIER 7 MONTFORTBUYSVANDEJWM KLINGBEMDEN 83 BRUNSSUM 276 3600 MAAS L M A BAUTSCHERWG 9 HEERLENDAEMEN W HOUTSTR 20 MERKELBEEK 276 3700 MOERS P E PAST SPIERTSSTR 14 KERKRADEHOVEN HJ MINGHOF33 VOERENDAAL 276 3800 REYNTJENS W B ANJELIERSTR 52A HEERLEN V44 HUBEN MG PR HENDRIKLN 41 BRUNSSUM 275 3900 SOVARI J VOORTSTR 46 LANDGRAAFKNUBBENH P SCHUNCKSTR 99 HEERLEN 275 4000 SCHAFT VAN DER T E ROZENHOF 57 BRUNSSUMMURISJ . H V VELDEKESTR 80 VOERENDAAL 275 4100 MUYTJENS J GROENSTR 72 GELEEN ',' 1
PIJNENBURG H G J WANNERSTR 129 HEERLEN 275 4200 REINDERS D H H ST BARBARASTR 36 SUSTERENSNACKERSJPL LICHTENBERGSTR 2 SITTARD 275 4300 SAVELKOUL EA M J NIEUWSTR 24 GREVENBICHT 1STEEGMANSPHL BRUNAHILDESTR 62 BRUNSSUM 275 4400 VROOMEN K W GULICKSESTR 76 SITTARD 150 -AHRENS P F GROTESTR 3 URMOND 274 4500 DORENBERG G C S BONIFACIUSSTR 6 BRUNSSUMBASTINGSJC BEEKMANSTR 401 K GULPEN 274 4600 GORTEL VAN L M CHOPINSTR 6 BRUNSSUMELDERS W SCHAESBERGERWG 185 HEERLEN 274 4700 HELGERS K J M MILLEVELD 22 VOERENDAALFUNCKENH ROMEINENPLN 21 LANDGRAAF 274 4800 HAEREN J LEEUWENHOEKSTR 93 GELEEN2£f.!J,r, «r„ r

STRYTHAGENSTR 7 VOERENDAAL 274 4900 HOPPENER W WOLFSHOOFDPLN 87 HOENSBROEKSCHENDELAERF MARGRiETSTR 13 BOCHOLTZ 274 5000 JANSSENLA J WILHELMINASTR 15 LANDGRAAF

LIMBURGS DAGBLAD PRIJZENPOT:
1e prijs 2e prijs 3e prijs 4e t/m 10e prijs I 111e t/m 25e prijs I |26e t/m 50e prijs I
’ 500,- | l ’ 250,- || ’ 200,- | | ’lOO,- | | ’ 50,- | | ’25,-

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



Duitsland 1
uit j*RD-Ratgeber. Culinaire tips

lOloci T9oslaviern6n ra9esschau und Tagesthe-

lljj «Das Netz. (herh.).
Bmscha"-'J.5sl3 0n uers°verzichtkIQ Heute.

' 1430 >*Te|etekstoverzicht.
j H35 if9esschau.

ISk|av* nha M°***c -Die Tochter des
'He Aff"halters. Braziliaanse tv-se-
'S'°oÏt1k6-
3 Mur>sters. Amerikaanse

."arn» de iai*en '60. Afl.: Der Spitz-
IR *i

\^ &'" Trickfilmschau.
Qe ie, nne und Wind. Aflevering uiti-^Mserie Die unsichtbare Kraft.

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

16.45 ARD-Sport extra. 1. Wielren-
nen: Tour de France, 17e etappe
Brian***con - Alpe d'Huez. Commen-
taar: Jurgen Emig en Herbert Watte-
rott.

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

Die guten Nachbarn.
17.44 Einsatz in Manhattan. Serie.

Afl.: Das Netz des Todes.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 FelicitasaufleisenPfoten.se-

rie. Afl.: Die Mutter.
19.25 Polizeiinspektion 1. Serie. Afl.:

Alles Theater.
19.58 Heute im Ersten.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Krimi-Sommertheater. Der

Mörder in unserer Mitte, Franse mis-

daadfilm van Odile Barski naar de ro-
man Le tueur est parmi nous, van
Laurence Oriol, met Maurice Vau-
daux, Béatrice Agenin, Yves Beney-
ton e.a Regie: Alain Dhemnaut.

21.55 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Das Cabinet des Erich Pem-

mer. Filmportret van de producent
Erich Pommer.

23.45 Tagesschau.
23.50-23.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

■r v»rjj-ce Agenin en Claude Lauchy in 'Der Mörder in unse-ntte'. (Duitsland 1-20.15 uur)

TV-KANALE, GOLFLENGTEN
"°°r kan

n
aI

CA|-a°onnees:
dlen zie schema exploitant

** ="?^ar' Wlt programma
Op % s'ereo geluidsweergave
rr % Weetalig bij stereo-app.le|etekst ondertiteling

cocr uS^" nd 1: 5. 26. 29, 46. 51. 53 en 57

Nederland 2: 31, 33, 35. 49. 54. 56 en 60
Nederland 3: 23, 32. 34, 43. 48. 52 en 59
Duitsland 1:9. 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48, 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
BelgiëTV 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
I>®- Afl 'coer- Amerikaanse jeugdse-
Ö Jukebox'*36'" b de NaVy <1)'
i^" 1r 7?ster- Amerikaanse serie.
"5S J Maybe baby.B.OQ ïl.'euws,
iNh.) tak- Animatieserie. Afl. 235.

SerPnrlina- Detective-reeks voor
Bh°rnp, /u

Afl- 45: De schat van Ma-*'3S jS:(herh-)-SïnsVovenaar van °2- 52-delige
*6n Va*r smmatieserie naar de boe-
aait aar? Turank Baum- Afl. 8: Carna"■Oo f " <herh.).
,9«lse de*ende aarde. 24-delige En-
a'6n Uumentat'eserie. Afl. 16: Wa-
ïs £ et land (2)-

-ft^irh. e,in9en en programma-
Mo ij?nt-

Svetn 2aak voor Duitse de-Ninc, ['f" AfL 52: Dodelijke ver-
u6o ëkl> Gun,her Strack, Claus
ti" de noVner ca- Ma9da HofheimerNncieL, vr'i9elaten Eberhard Buck
K6stiid<! k eunen- aangezien zij zichSnk »eft verzet te9en een ver-der i,USSen Ebei-hard en haar
t B,j een door Renz 9eor-1r öodlr? confrontatie vallen er ech-.wn Ma, ,ke schoten. Aansl.: Uitsla-'Oo Loterij.
Ih. r°kant. Culinaire serie. Van-liiim

avond: Eerste van twee zomerpro-
gramma's waarin de meest succes-
volle receptwen uit vorige uitzendin-
gen worden herhaald. Presentatie:
Nest Mertens.

21.55 The Sugar Village Jazz Gala.
Reportage van het jazzfestival in Mel-
den. Deel 1.

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

de van Frankrijk.
22.50 Face a face. Film van Eric Pau-

wels naar de gelijknamige dansvoor-
stelling van Michèle Arme de Mey,
gedanst door Pierre Droulers en Mi-
chèle Arme de Mey. Met muziek van
Schubert, Brahms en Billie Holliday.

23.30-23.35 Coda. Zelfportret van Hu-
bert van Herreweghen.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
17.00 Live programma vanuit de
Countdown Studio. Muziekpro-
gramma met optredens van artiesten
en clips, met Simple Minds, Living in
an box e.a. Presentatie: Wessel van
Diepen en Jeroen van Inkel.

19.00 Popkwis. Presentatie: Erik de
Zwart.

19.30 Live programma vanuit de
Countdown Studio. Vervolg.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 The girl can't help it. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1956 van Frank
Tashlin, met Torn Ewell, Jayne Mans-
field, Edmond O'Brien e.a. Een pers-
agent tracht een carrière op te bou-
wen voor het vriendinnetje van een
gangster.

22.15 In concert: Queen. Bloemle-
zing van het levensverhaal van de
Engelse popformatie Queen.

23.15 In concert: Dire Straits en Eric
Clapton. Compilatie van het optre-
den van deze toppers in het Londen-
se Wembley-stadion op 11 juni 1988
t.g.v.Nelson Mandela's zeventigste
verjaardag.

00.10-00.15 Journaal.

K " . . ~-„ .... i," ..■—..■.,- ■■ .r- . ... . ■ - ":*- ■ "■■■ ■ ■ '■ ■ - '" V > ■

Zeelandbrug te zien in 'Er is geen stilte na de storm. (Nederland 1 - 21.21 uur)

" Jane Mansfield en Torn Ewell in 'The girl can't help it'.
(Nederland 2 - 20.29 uur)

Duitsland 2
09.45 ARD-Ratgeber. Das internatio-

nale TV-Kochbuch. Vandaag: Joego-
slavië: bruiloft in Plitvice.

10.00 Tagesshau und Tagesthe-
men.

10.23 «Das Netz. Amerikaanse
speelfilm uit 1947. (herh.).

11.50 Urnschau.
12.10 Report.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
14.55 ""Teletekst-overzicht.
15.15 ZDF - Ihr Programm.Mit dem

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

dolph Noerejev.
15.50 Der Stem des Marco Polo. Tv-

serie voor de jeugd.Afl.: Das Woche-
nendhaus.

16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.
Presentatie: Peter Hahne.

16.30 Alice in Wunderland. Teken-
filmserie. Afl.: Benny Bunny und die
Schraubmause.

16.55 Heute. AansL: Aus den Lan-
dern.

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

17.40 Das Erbe der Guldenburgs.
Duitse tv-serie. Afl.: Die schwarze
Rosé (1).

18.15 ""Lottotrekking.
18.20 Das Erbe der Guldenburgs.

Duitse tv-serie. Afl.: Die schwarze
Rosé (2).

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

che mit Dieter Hallervorden.
20.00 »»Na siehste! Amusements-

programma, gepresenteerd door
Günther Jauch.

20.45 Kennzeichen D. Nieuws uit
Oost- en West-Duitsland.

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

Entf'uhrung auf spanisch.
22.45 Kontext. Frauen tragen die

doppelte Last, documentaire over
nieuwe coöperaties in Zimbabwe.

23.15 Sommerfestival im ZDF. Fiime
von Frauen: Gesang der Meerjung-
frauen, Canadese speelfilm uit 1987
van Patricia Rozema, met Sheila
McCarthy, Paule Baillargeon, Arm-
Marie McDonald e.a.

00.35-00.40 Heute.

" Günther Jauch presen-
teert 'Na siehste'.
(Duitsland 2 - 20.00 uur)RADIO

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

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7.00 ook
trequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94 5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00^- FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91 9 mHz

België/TV 2
13.30-14.45 Ronde van Frankrijk.

Rechtstreekse reportage van de start
van de etappe Brian«**con - l'Alpe
d'Huez en de beklimming van de Col
de la Croix de Fer.

15.40-16.30 Ronde van Frankrijk.
Rechtstreekse reportage va de laat-
ste kilometers en de aankomst van de
etappe Brian***con - |Alpe d'Huez.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Afl. 787.

19.23 Superkat en Supermuis. Te-
kenfilmserie. Afl. 28.

19.28 Programma-overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Rondom de mensaarde. 14-

-delige serie over weer en klimaat.
Presentatie: Wim Offeciers met o.a.
Armand Pien en Bob de Richter. Afl.
5: Moessonweer.

20.50-21.35 De geest en de vorm.
10-delige Japanse serie waarin de
kunstcriticus Shuichi Kato het ont-
staan en de ontwikkeling van de Ja-
panse cultuur toont. Aansl.: Verkeers-
tip, met de motor op vakantie.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en j

slechthorenden.
15.00-16.45 Studio Sport. Tour de j

France.
18.20 Nieuws voor doven en slecht- j

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.48 Floris. Jeugdserie. Afl.: Het j

brandend water. Lange Pier ontvoert i
Gravin Ada van Couwenberg en j
steelt het testament van haar oom.

19.18 Studio Sport. Samenvatting j
van de Tour de France.

20.00 Journaal.
20.29 Rhino. Tv-film van Jane howell, i

met Deltha McLeod, JellisDerek
Fuke, James Warrior e.a. Rhino is dei
code-naam die de school-inspectie
gebruikt voor notoire spijbelaars. Dat
geldt zeker voor Angie, die sinds de
dood vn ahaar moeder zorgt voor het
zoontje van haar oudste broer.

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

slechthorenden.

België RTBF 1
13.30-16.45 Overname van Télé 21:
Tour de France. 18.00 Vacaturebank.
18.15 l'Ecran des vacances, tekenfilms
met o.a. Mamemo, Hello Kitty en Les
rescapés du vol perdu. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, Waalse actualiteiten.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.00
Wielrennen: Tour de France, samen-
vatting van de 17e etappe: Brian***con.
l'Alpe d'Huez (Col de la Croix de Fer).
Commentaaar: Frank Baudoncq. 20.10
Le joyau de la couronne, 15-delige En-
gelse serie naar de roman Le quatuor
indien van Paul Scott. Afl. 5: Incidents
au cours dun mariage, met Geraldine
James, Judy Parfitt, Wendy Morgan
e.a. De huwelijksplechtigheid van Su-
san en Teddie verloopt niet naar wens.
Eén van de getuigen wordt op het laat-
ste moment ziek, en Teddie vraagt zijn
kamergenoot Kapitein Merrich de hon-
neurs te willen waarnemen. 21.05 l'Oeil

des autres, serie reportages. Afl. 1: La
réincarnation. 22.05 Uitslagen Nationa-
le Loterij. Aansl.: Les instruments de
l'orchestre, 5-delige serie over instru-
menten. Vandaag: Hobo en althobo.
Presentatie: André Vandernoot. 22.35
Paardenkoersen, laatste nieuws en
weerbericht. 23.10-23.20 Le coeur et
l'esprit, katholiek magazine.

Duitsland 3 SWF
16.00 Zu klug für die Liebe. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1945 van Harold
S. Bucquet, met Spencer Tracy, Ka-
therine Hepburn, Lucille Bali e.a.

17.45 Parks und Garten in der DDR.
Sanssousi, documentaire over het
slot Sanssousi te Potsdam.

18.00 Sesamstrasse.
18.28 Das Terracotta-Pferd. Avontu-

renserie. Afl. 3: Die Legende vom
Gral.

18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:
Blumen bringen Freude. (herh.).

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

Die Gewissensbisse des Florian
Kreittmayer. 6-delige Duitse serie,
met Jörg Hube, Heli Finkenzeller,
Gerhard Polt e.a. Afl. 2: Penetrant
ehrlich.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Heute in...
22.15 ■Ministerium der Angst. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1944 van Fritz
Lang, met Ray Milland, Marjorie Rey-
molds, Carl Esmond e a

23.40-23.45 Laatste nieuws.

België/Télé21
13.30-14.45 Wielrennen: Tour de Fran-
ce, 17e etappe: Brian„*»con - l'Alpe
d'Huez (Col de la Croix de Fer). Com-
mentaar: Theo Mathy en Frank Bau-
doncq. 15.40-16.30 Wielrennen: Tour
deFrance, 17e etappe: Brian»**con -
l'Alpe d'Huez. Commentaar: Theo Ma-
thy en Frank Baudoncq. 19.00Le coeur
et l'esprit, katholiek magazine. 19.30-
-20.00 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht.

TV 5
16.05 Le grand Échiquier. 18.05 Bré-
ves et Météo Européene. 18.10 Ré-
création. 18.30 Les Aiguillages du Rê-
ve. 19.00 Des Chiffres et des Lettres.
19.30Les Animeaux du Monde. 20.00
Une révolution sans révolutionnaires.
21.00 Jazz in. 21.25 Echo. 22.00 Jour-
nal Télévisé. 22.30 Météo Européene.
22.35 Jeux de la Francophonie. 22.50
Histoire et peinture. 23.45 Figures.
00.45-01.00 Papier glacé.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.04 VARA RadioI Woensdageditie. (NOS: 7.30Nws.) 12.55 Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.09 TROS Aktua.
13.25 Journalistenforum. 14.06Radio Tour de France. 17.06 Tijd-
sein. 18.45 Waar waren we ook al-
weer? 19.02 Zomerkeus. 22.03 Po-
dium van de Nederl. lichte muziek.
23.06 Met het oog op morgen. 0.02
Volgspot. 1.02 Romance. 202Clair-Obscur. 4.02 Nachtexpress.
6.02 In 't voorbijgaan. 6.07-7.00
Vandaag... donderdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook Goeie-morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 12.04 Willwilwel. 14.04Te-rug in de tijd. 15.04 Nederland Mu-
ziekland. 17.04 Hier en nu. 18.04
De wereld zingtGods lof. 18.53 In 't
voorbijgaan. 19.04 Water en vuur20.00-07.00 Zie Radio 1.

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

televisie en radio woensdag

Nederland 1
sleriü05 N'euws voor doven enE^hthorenden.

'5.30 \i
ne Un

ouw 2iin- Gevarieerd magazi-
d rouw-

fèr>nri ait of A"ierica. Serie film-
Nebrask6 °Ver Amerika' Vandaag:

"*itteHa?Sic's" Jeugdserie. Afl.: De
iorioe k

De dag voor Kerst raakt het
20e

y
k

n°ndje van een klein meisje
2oeke 'e besluit te helpen met

> Job en zn pa. Kinderproram-
,3° Journaal.

18.30 Gestrand in het zand. 7-delige
Israëlische serie. Afl. 4: De kamelen-
speurtocht. In het kamp is een jonge
kameel gestorven. De moeder is ont-
roostbaar en gaat er vandoor. Jessie
mag mee op zoek. (herh.).

19.00 Journaal.
19.16 Highlight. Michael Omartian,

filmportret.
19.45 Danger Bay. Canadese serie.

Afl.: De zoekactie.
20.13 Taptoe Breda. Filmverslag van

dit muziekspektakel.
21.21 Er is geen stilte na de storm.

Reportage over Schouwenduiven-
land, wat sinds het gereedkomen van
de Deltawerken geen eiland meer is.

21.55 De bergrede. Reportage van
een jongerenconferentie in Zeeland.

22.30 Journaal.

22.40 Tijdsein. Actualiteitenmagazi-
ne.

23.10-23.40 Mag ik 's met je praten?
Gesprek met dr. Joseph Ton.

Duitsland 3 West
15.30 Teletekstoverzicht.
16.00 Jan vom goldenen Stern.

Jeugdfilm van Peter Podehl naar het
boek 'Die Tür zu einer anderen Welt'
van Alexander Key.

17.35 Super-Grips. Das schnelle
Spiel tuf helleKöpfe, spelprogramma.

18.00 Tolpatsch im Zauberwald.
Poppenfilm.

18.20 Auf dem Hochhaus.
18.35 Klemens und Klementinchen.

Jeugdserie. Afl.: Gansestress.
18.45 Abenteuer Wildnis. Natuurfilm-

serie. Vandaag: De olifant fungeert
als taxi.

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

20.00 In Sachen Natur. Ein Umwelt-
magazin, milieu-magazine met Prof.
Adolf Weger.

20.45 Landesspiegel. Schlepper und
Schleuser, documentaire over malafi-
de organisaties, die zich goed laten
betalen voor het over de grens smok-
kelen van Turken en Koerden.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Blickpunt Gesundheit. Ge-

zondheidsmagazine. Vandaag:
Sport, fit- of ziekmaker? Presentatie:
Dr. W.E.J. Schneidrzik.

22.30 Rückblende. Vor 30 Jahren ge-
storben: Clown Grock, filmportret van
deze bekende muzikale clown.

22.45 Die Nacht ist jung. Franse
speelfilm uit 1986 van Léon Carax,
met Denis Lavant, Juliette Binoche,
Michel Piccoli e.a.

00.47-00.52 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 8.00
Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws. 8.45 Te Deum Lau-
damus. 9 15 Onder de hoogtezon,
pastoraal-muzikaal programma.
10.00 Orkestpalet: Radio Kameror-
kest met koren ensol. 11.25 Piano-
muziek. 11.55 Hélène Kox speelt
Johann Christiaan Bach. (3). 12.30
Promenade. 13.00 Nws. 13.02
Lunchconcert. 14.00 Songs of prai-
se. 14.30 Solisten: vioolmuziek.
15.00 In de kaart gespeeld. 17.00
Jacco's keus, operette- en musical-
muziek. 18.00 Nws. 18.02 Zomer-
editie CeDéa. 20.00 Nws. 20.02
Zomeravondconcert op CD. 22.00-
-00.00 Voor het stil wordt en wat la-
ter.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Meesters in
muziek. 10.00TROS Postbus 270 -Gerard de Vries. 11 00 De duvel'is
oud. 12 00 Nws. 12.05Het oog van
de naald 13.00 Nws. 13.10 NOS
Wereldwijzer. 14.00 Wijzer op 5.
15.00 Meer over minder. 16.00
TROS Schlagerfestival. 17.00 Die-
renmanieren. 17.40 Basicode 3 -
magazine. 17.55 Meded. en Schip-

persberichten. 18.00 Nws. 18.10
TROS Kinderforum op vakantie.
18.30 Tempo Doeloe extra. 19.00-
-20.30 Progr. voor buitenl. werkne-mers.

SSVC
13.00 Children's SSVC. Starting with

Charlie Chalk.
13.10 Playbus. Afl.: The Dot Stop.
13.35 Hitman. Quizprogramma.ge-

presenteerd door Nick Owen.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Er dreigt een tra-

gedie voor Ramsay Street.
14.50 Teil the truth. Kunt u me vertel-

len wie de bedriegers zijn?
15.15 Heirs and Graces. Jonkvrouwe

Victoria Leatham brengt een bezoek
aan Chatsworth House.

15.40 Connections. Gepresenteerd
door Simon Potter.

16.05 Children's SSVC. Met Rod,
Jane en Freddy.

16.25 Chucklevision. Met de gebroe-
ders Chuckle.

16.45 Windfalls. Over planten, bloe-
men en dieren.

17.00 Scragtag's Catflap. Scragtag
kiest het luchtruim voor een nieuw
avontuur.

17.25 Home and away. Pippa ligt
wakker en maak zich zorgen om Dan-
ny.

17.50 Every Body's Equal.
18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 Entertainment BFG.
19.05 Trading Places. Afl.: Portugal.
19.30 Conoration Street. Serie.
19.55 A Ticket to Ride. Serie. AfL: A

horse is a horse, of cours, of course.
20.45 Sporting triangles. Nieuwe se-

rie.
21.10 L.A. Law.
22.00 News and Weather.
22.30 The cook report. Afl.: The de-

vil's work.
22.55 Comic asides. Afl.: Dowie.
23.25-23.30 Tales of the unexpec-

ted. Afl.: Bosom friends.

RTL Plus.
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Informatief program-
ma.

09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

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

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

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

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

13.00 Heute bei uns.
13.05 Inspektor Gadget. Tekenfilm-

serie. Afl.: Gadget in der Oper.
13.25 California Clan. Amerikaanse

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

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

daadserie. Afl.: Das Barmadchen.: 15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
! 15.55 RTLaktuell.: 16.00 Die Springfield Story. Serie.
i 16.50 Reich und Schön. Serie.
i 17.15 Dennis. Tekenfilmserie. Afl.:

Henry, the menace.
i 17.45 RTL Spiel. Aansl.: tekenfilm.
i 17.55 RTLaktuell.: 18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Schönheit hat ih-: ren Preis.
■ 18.45 RTL Aktuell.
i 19.10 Karlchen.
i 19.12 Weerbericht.: 19.20 Der Mann mit dem neven Le-

ben.
i 20.15 Die Unterröcke der Revolu-

tion (2). Talleyrand, Franse speelfilm
uit 1987 van Monique Annaud, met
Stefane Freiss, Caroline Berg, Ingrid
Held e.a.

i 22.00 Staranwalte, Tricks, Prozes-
se. L.A. Law, Amerikaanse serie. Afl.:
Goldlöcken und die drei Anwalte.

i 22.55 RTL aktuell.: 23.05 Die Ermordung Matteottis. Ita-
liaanse speelfilm uit 1973 van Flores-
tano Vancini, met Franco Nero, Mario
Adorf, Vittorio de Sica e.a.

01.00-01.05 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel pot pourri.
11.00 The Sullivans.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
13.55 Landscape Channel.
14.50 As The World Turns.
15.45 Loving.
16.15 The Lucy Show.
16.45 The Littles.
17.00 Countdown.
17.30 Eurosport overzicht.
19.00 What a week!
20.00 Tour de France.
21.00 Voetbal.
22.00 Atletiek in Barcelon.
23.00 Voetbal.
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.: Timmy und
der Prinz. 09.35 Kimba, der weisse Lö-
we. Afl.: lm Tal der Flußpferde. 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospital.
Afl.: Grüße vom Skcrpion. 10.50Teletip
Natur. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Napo-
leon und Joséphine - Eine Liebesge-
schichte (1). Amerikaanse miniserie uit
1987 van Richard T. Heffron, met Ar-
mand Assante, Jacqueline Bisset,
Styephanie Beacham e.a. Aansl. te-
kenfilms. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr
Horoskop. Aansl.: Programma-over-
zicht. 14.05 Niklaas, ein Junge aus
Flandern. Afl.: Auf wiedersehen, Ane-
ka. 14.30 Catweazle. Afl.: Schwarze
Scheiben. 14.55 Der Goldene Schuss.
15.05 General Hospital. Afl.: Ein trüber
Tag. 15.50 Teletip Gesundheit. 16.00
■Pat und Patachon. Afl.: Der Tugend
Sieg. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Bonanza. Afl.: Little Joe setzt auf
Sieg. 17.25 Teletip Markt. 17.35 SAT 1
Bliek. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Automan. Afl.: Absturz mit Fol-
gen. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Glücks-
rad. 19.30 Carson & Carson. Afl.: Sack-
gasse. 20.25 SAT. 1 WETTER. 20.30
Spenser. Afl.: Sic liebt mich, Sic liebt
mich nicht. 21.25 SAT. 1 BLICK. 21.30
Boulevard der Mörder. Franse politie-
film uit 1982 van Boramy Tioulong, met
Jean-Louis Trintignant, Victor Lanoux,
Marie-France Pisier, Jean-Pierre Joris,
Jacques RTichard, Max Vialle, e.a.
23.20 SAT 1 Bliek. 23.30 Vorsicht,
Hoschspannung. Amerikaanse politie-
film uit 1978 van John Lewellyn Moxey.
Afl.: Eine Million Traume. 00.35 Davis-
Cup Highlights. 01.35-01.45 Program-
maoverzicht.

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

Omroep Limburg
7 15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12 05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws 17.02 Reg-
weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25 De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties. 17.55 Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6.00 Nws. 6.05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nws., 7 30 Nws
en R.V.A.-ber.) 8.00Nws. 8.10 Kof-
fers § co. 10.00 Nws. 1003 Het
schurend scharniertje. 1008 Het
eerste bedrijf. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg 1989. 13.00 Nws.
13.10Made in Germany. 14 00 Di-
lemma. 17.00 Focus. 17.10 Rijs-
wijckfoon (18.00 Nws). 20.00 Fun-
ky Town. 22.00 Nws. 22.05 Jazz
Kaffee. 23.30-6.00 Nachtradio.
(0.00, 5.00 en 5.30 Nws.)

WDR 4
405 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12 07
Gut Aufgelegt 14.05Auf der Pro-
menade 15.00 Calé-Konzert
16 05 Heimatmelodie 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30 Nachtex-
press.

Super Channel
07.00 World news and business.
08.00 The Mix.
15.30 The Global Chart Show.
16.30 Hot Line live.
18.30 Transmission.
19.30 Leny Henry.
20.00 Wagon Master.
21.30 Euromagazine.
21.50 World news.
22.00 Burke's Law.
22.55 Barnaby Jones.
00.00 World News andWeather. Fol-

lowd by The Mix.
02.00-07.00 Rete Mia. Italiaanse pro-

gramma's.

Belg. Rundfunk
6 30Radiofrühstück. 7 15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der 8 30 Für dieKranken 9.10 Mu-
sikexpress. 10.00-12.00 Gut Auf-
gelegt 12 00 Veranstaltungskaie-
neder. Musik bei Tisch. 12.15 Ver-
anstaltungskalender Musik bei
Tisch 13.00 Frischauf. 14.05 Mu-
sikzeit heute: üeder, Chansons
und Folk. 15.00 Nachmittagsstudio.
16.05-18.00 BRF-Intem. 18.10Re-
gionalnachrichten: BRF-Aktuell
18.40-20.05 Orgel- und Chormusik.
Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 'Treft nach
elf. 12.00 Is ja n Ding. 14.00Viva.
16.00Entenjagd. 17 00 Musikduell
17.50 Sport-Shop. 18.00 Musik-
duell. 1900 Neunzehn - Vierund-
zwanzig: Das ist neul; 2000 01-
-dies. 21.00 Hörerwünsche 22 00
Musik Non-Stop
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Netto in Terugbetaling (rente + atl.)
banden 96x 72x 60x 54x 42x

5100 - - 113- 122- 148-
-10.100 156,- 190- 217- 235- 288-
-15.000 231,- 281- 322- 350- 428,-
-20.000 309- 375- 430- 466- 571-
-25.000 386- 469- 537- 583- 714,-
-35.000 539,- 656- 751- 816- 999-

Etlect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geldvoor duurzame aanschaf
Zeer goedkope tarieven

I " Lopende leningen geen bezwaar Elk bedrag tussen

’ 1000- en ’ 100.000,- mogelijk.
I " Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.
1 " Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-

ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
B vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor

vrijblijvend prijsopgave).
I " Doorlopend krediet 2% aflossing".I " Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30I jaar. 99089

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair j

Binnenkort heropent
restaurant Auberge Oasis

(voorheen gevestigd te Nuth) een
sfeervol restaurant.
Prov. weg Zuid 144 in
Oirsbeek, tel. 04492-1260.
Wij zoeken nog een

ZELFSTANDIG WERKENDE KOK
5-daagse werkweek, 32 uur per week,
wisseldiensten, een week 's avonds,
een week 's middags. Hoog loon.

Voor de bediening een

VRIENDELIJKE JONGEMAN

j tempo-team
uitzendbureau

KANTOOR
Secretaresse m/v
die ter vervanging gaat werken wegens
vakantie. 0e geschikte kandidaat is bekend 'met tekstverwerkende apparatuur en beheerst
de Engelse en de Duitse taal in ieder geval
mondeling.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Dymphy Beekman
Heerlen, Op de Nobel 1

& 1 Tl I
wHc* Bureau Bibliotheek
aiWti I Imkiivn Postbuss7oo
v_^ J^l LI 111UU lij 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

maoadaiing Verordening grondwaterbescherming
m 123/28-89 Limburg 1989/Verordening Bodembescher-

mingLimburg 1989.Kennisgeving van de be-
schikking naar aanleidingvan een aanvraag
om ontheffing.

Beschikking
GedeputeerdeStaten hebben op 4 juli 1989a.
de Rijks Geologische Dienst te Heerlen, Vos-
kuilenweg 131,6417AJ Heerlen, nietontvan-
kelijk verklaard in zijn aanvraagvan 12 okto-
ber 1988voorzover deze betrekking heeftop
hetverrichten van boorwerkzaamheden bui-
ten hetwaterwin- en grondwaterbescher-
mingsgebied "Geulle", het grondwaterbe-
schermingsgebied"Itteren-Borgharen" en de
Roerdalslenk; b. aan de Rijks Geologische
Dienstvoornoemd de gevraagde ontheffing,
voorzover betrekking hebbende op hetver-
richten van boorwerkzaamheden in het wa-
terwin- en grondwaterbeschermingsgebied
"Geulle, het grondwaterbeschermingsge-
bied "Itteren-Borgharen" en in deRoerdals-
lenk onder de voorwaarden verleend.

Tervisielegging
De beschikking ligt ter inzage vanaf 20 juli
1989: a. ten provinciehuize (bibliotheek) tij-
dens de werkuren; b. ten gemeentehuizen
van Meerssen en Sittardtijdens de werkuren
en daarbuiten op de aldaargebruikelijke
plaatsen tijd; tot het eindevan de termijn
waarbinnen beroepkan worden ingesteld te-
gen de beschikking.

Beroep.
a. tegen de niet-ontvankelijk-verklaring als
bedoeld. Eenieder diedoor deze beschikking
rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan op
grondvan dewet Arob binnen 30 dagen na de
dagwaarop deze beschikking is gegeven,
zijnde de dagwaaropzij is verzonden of uitge-
reikt, een gemotiveerd bezwaarschrift bij Ge-
deputeerde Staten van Limburg, Postbus
5700, 6202 MA Maastricht indienen, b. tegen
het verlenen van de gevraagdeontheffing als
bedoeld ingevolge artikel 44, van de Wet alge-
mene bepalingen milieuhygiënekan tot 21'
augustus 1989 beroep worden ingesteld
door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi-
seurs; c. degenen,die overeenkomstig artikel
20,21 of 22, tweedelid, of 28, eerste lid, onder
c van de Wet algemenebepalingen milieuhy-
giëne bezwaren hebben ingebracht; d. énige
andere belanghebbende,die aantoont,dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest over- .
eenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of
28, eerste lid, onder c, van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiënebezwaren in te
brengen. Het beroepschrift moetworden ge-
richt aan en in tweevoud worden gezonden
aan de Raad van State, Afdeling voor de Ge-
schillen van Bestuur, Binnenhof 1,2513AA's-
Gravenhage. Voor de indiening van dit be-
roepschrift is ’ 150,-griffierechtverschul-
digd, te storten op girorekening no. 507590
t.n.v. de secretaris van deRaad van State, on-
der vermelding van: "Betreft beroep tegen
besluit G.S. van Limburg d.d. 18april 1989".
Genoemd bedragzal wordenterugbetaald als
de beroepszaak gunstigvoor de indiener af-
loopt.
Degene dienietin staat is genoemdbedragte
betalen kan bij de secretarievan zijn woon-
plaats een verklaring van deburgemeester
daarvoor vragen en diebij het beroepschrift
voegen. In bepaaldegevallen wordt inzon si-
tuatie een korting van ’ 75-toegekend dan-
wel wordt de indiener geheel vrijgesteld van
het betalen van Griffierecht.

s

Wie nu naar deHema gaat
kan voorlopig goeduit devoeten.

H!\TI/(00PJF~ 1 Ein&KOOPJS
zo herkent uaanbiedingen in de Hema , zo herkent u aanbiedingen in de Hema

/"\ r~i Elastische katoenen meisjesslip of
475 W X*^ lil badstof jongensslip.Mt 104-164.

2voor Oi*^ '4
Kaart met 10 dubbelescheermes-
jes. Passen op alle dubbel-sys- - - --teem apparaten. jm Ës^SEEEESSS^

\^^?*»*»__ Jr J 1 s- - J«wI3lE. 3 voor Al
n^ Vj/ El Katoenen meisjesslips. In diverseJ||f: ' kleuren en dessins.Mt 104-164.

«ïrOv?.1^ I /<\Houten closetzitting. In wit en grijs. fl t j ip; m /<mA¥ m\

vanaf |(R |f^ "**-"*—- jflHk vanaf I /"\ /!")
XVJi ■■■ "-"r*^'**11**^^ -2W5 A*W■* w

PVC sportschoen. In diversekleur- Beha met lange maagband. InA, B,
combinaties Mt 22-35 16.75 CofD-cup. .2*T5 18.75
Mt 36-45 2T7518.75 ■■■ WSfTMWWW WTW 24-75 21.75

Sportsokken nodig? ■■^^■^■■■■■■■■iiiHKJÉHÉBSÉÉH Neem dan snel een
sprintje naar de Hema en sla je slag. Onze sportsokken zijn gemaaktvan 85%
katoen (dat is sterk en ademt) plus 15% polyamide (voor depasvorm). In wit, metof
zonder streepjes. Verkrijgbaar in de maten 35 tot en met 46. Klaar voor de start?

HEMA
I , Echt Waar Voor Je Geld -^
MEPHISTO MJ_____
HET SUPER GEMAKKELIJK LOOPWONDER^ WM
HET CONCEPT VOO» Di KKCENTIGEt UMH^^m
■ Het Air-Jet systeem houdt Uw voeten fris HW^T|
-De Mephisto hak werkt als een schokdemper *fl jj^*^^
" Schuimnjbberen tussenzoten ■ P^^^^ Ï7l9f9mum- Uitgebalanceerd voetbed. i \\\mmmm-m\^LZ. rwiS^mX "»? IEen paradijs voor voeten Réïï^^WW I- Uitsluitend vervaardigd uit de I

beste materialen "■ I- Mephisto, verkrijgbaar in dames-, -f. st 'f* Nulh- sniionssiraai 224 Tel.: 045-241286
heren- en kindermaten. tf\ "Cfc Cf^st^ w>Tk«biugsirui Sï6221 ED Mjastrichl. Tel: 043- M3-210426

schoenen b.v. Dondardag koopavond tot 8 uur
't maandagstot 1 uur gailotan_______________________

m__\\\

I CAFÉ-PIZZERIA-GRILL
KIREtiRBA ALAAF

Riet en Giovanni
Hoofdstraat 34a, Kerkrade

tel, 045-451667

Vandaag, 19 juli: Musiquette

Giro
55Ö55

' AstmaFonds

Koud aanbevolen.
La Mancha Blanco Zak met 500 gram ge-
-1988. Frisse, fruitige p_ f7mm, vulde vruchtenzuurtjes
Spaanse wijn. Koel rfM rPf) 'n diversesmaken,
geserveerd een heer- ijM " j^jl 2r3Z 2.45
ij r ®ss®r^ Pa raj Uit onze notenbar: Ge-

"l s^jRil !4Lk JUL /^*B®bs. zouten pinda's.
4.95 I _r_\J\J 250 gram 1.50

3voor lui (/ r* Wj I?f»t| f
b m 400 gram 1.95

Hoog rond wit- of ?""?* tbosvruchten-
bruin-brood 177 "^^^^össST taart met verse room.bruin brood. LU ftffigg Opgespoten metslag-
Belegen Goudsekaas. **S/üw '4^Jtê v&nmm room. &?*r1.50
Vers van 't mes. Ikg <2SSBfc« <££%**

Gekookte schouder- ü^k^^C^^WS^m,... ~ rf&^ f il M* r ' mÊTtI i^^H^filf rzo herkent uaantnedmgen möeHemaham Vers van t mes. cJ§ïy F^aaMJjp SV*~ —
150 gram. 2-ê6-2.20 v y^^J^T; '-^" liriftf II

Aanbiedingen geldig l/m22 juli 1989 89143-18/7 Feilt WaSf VOOr Je Gelfj

■[gemakkelijk wonen voorJÉi een minimale prijs 1

KS^gEM HHL ...'"■■■■>" :'*' " -< .*ÜÉJ mmmWk

WÊmvC--^--'^ 1K- Lïipven Na de 'bouwvak' wordt in Heerlen, plan 'A gen Giet&UZWEMXPTË -^'- Nt^ ■ l#> I '*—QvtCII ijL < r *r si_ «lnVy

i H^j---^***1! \w'jf] -m\. gestart met debouwvan een le fase van 6 panobungaK^
\r- "^""^ 1 .a^e' mÉP /A oplevering is gepland in het voorjaar van 1990.

P&iV V _."TT\' \w&.__^ De indeling is met recht sfeervol te noemen: Dit blij^
># Vr. cr q,oq /;", w

, \\ lOP^'' a' "'* <*e T-vormige living (mcl. keuken ca. 34 m 2) mel,(\\ De -. \ ->"'- .^Zmm* een royale glaspui t.p.v. de eethoek. De bungalow he6

il """vjl "TjU^ 2 ruime slaapkamers, waarvan één met toegang tot 06.
\\ "ne patiotuin. Een inpandige berging, een badkamer en eC
\\. \\ separaat toilet kompleteren de bungalow.
U\10oP^er 2 " Prijzen van’ 143.988,- v.o.n. tot’ 158.520,- v.o.n.\\ . Netto maandlast ca.’ 789,- bij 100% financiering.

\S I Makelaardii onroerend goed Hypotheken Verzekeringen »* tm^*m*\ I—9 _r\ _n —m—mr I ##" »

p*innptii-i /NrUr\/\_Y_______-mO4db SIIEOTSIP3 |fflMg^g



Vervlechting
De gevolgen voor de consument
vallen moeilijk te voorspellen
omdat het slechts een voorlopige
maatregel is, in principe opge-
legd vpor de komende vijf jaar.
De ministerraad kan na drie
maanden de zaak aan de orde
stellen en de maatregel intrek-
ken, verscherpen of veranderen.
Ook uit Japan en Zuid-Korea
kunnen initiatieven komen die
de maatregel tot een tijdelijke
zaak maken.

Bijkomende factor is dat de
meest vooraanstaande Japanse
bedrijven al over produktie-faci-
liteiten in Europa beschikken.
Sony produceert al driekwart
van de cd-spelers voor de Euro-
pese markt in Frankrijk en deze
apparaten vallen niet onder de
heffing. Ook de grootste fabri-
kant ter wereld op dit gebied,
Matsushita (Panasonic, Technics
en National), produceert aller-
hande consumenten-electronica
binnen de Europese grenzen. Bo-
vendien, ontstaat er een toene-
mende vervlechting binnen deze
industrietak omdat in de appara-
ten van het ene merk vrijwel al-
tijd onderdelen van het andere
merk uit vestigingen in de meest
uiteenlopende landen zijn ver-
werkt

Dramatische veranderingen in
de hifi-zaken lijken al met al niet
te verwachten. Als er al een voor-

deel voor de consument uit rolt
zal dat niet de prijs maar een
doorzichtige markt zijn. Toe-'
komstige kopers kunnen daar-
door mogelijk een betere verge-
lijking naar prijs en kwaliteit ma-
ken.

boekbespreking

Handboek voor
internationale

correspondentie
handelsbrief in het Spaans

t'aliaans schrijven is een heleus. En vaak een lastig en tijdro-,nd karwei omdat daarbij regel-
ty*|llg het woordenboek moet
dorden geraadpleegd. En dan
vJiblijkt het vaak een stuntelig
lm omdat de preciese verta-
kt Van een bepaalde technische
vaa£erm °^ bandelsuitdrukking

atc niet te vinden is.

<|e 'Het Europees Correspon-
Va leboek', een nieuwe uitgave

Wolters-Noordhoff, wordt
is p en stuk gemakkelijker. Het
de boekwerk dat van bijzon-
ijj , nut is voor eenieder die *te
*Potvfn heeft met bedrijfscorres-
tïiri ntie en een Praktisch hulp-

del voor leerlingen en docen-
'n het beroepsonderwijs.

belangrijke handelsuit-
èh„ , ngen in het Nederlands,
'ui ' Frans- Duits, Spaans en
H 0 '^ans bevat het boek ook het
h dzakelijke vocabulaire voor
lte v°eren van telefoongesprek-
lev ank- en posttransacties be-
stedens.een lijst met landen en
ri B ,er> in elk van de verschillen-e talen.

Indeling
*-en
Pen aantal gangbare onderwer-
pt ls ln het Nederlands in alfa-
eh .Sche volgorde gerangschikt
"^eruf uitdrukkingen zijn per on-
let, erP doorgenummerd. Die
korfn en CÜherindeling corres-
de eert met de vertalingen in
W andere talen. Het opzoe-
kt Van een bepaalde uitdruk-
ken '5 daarmee een kwestie vanvan h

In totaal zi Jn er twaalf
thp. dergelijke talencombinatiesingel.yk.
fes gl<^s v°or internationale cor-
te u°ridentie in de boekhandel
ih„ °°P onder nr.90.01.30900.3

8- voor f 36,-.

Composities
metbloemen

stcd 'am3er hoe meer mensen be-
°efp vn vri Je ü-ld aan het be-
het fen van een hobby, getuige
beu et dat er een hernieuwde
v bestaat voor tal
het ?fderw-erpen. Zo ook voor
dae bl°emschikken in vroeger
üiel n

u maar ook in zijn alge-
«lsh d voor het bloemstukeeh^ecoratie in huis, in openbare°°uwen of in bedrijven.

hekk e categorie bloemenlief-
aal rs is er sinds kort een ide-
'C0ftnaslagwerk in de handel.

'«Posities met bloemen', van

Uitgeverij M&P bv in Weert, is
een praktische handleiding ge-
schreven door Malcolm Hillier.

Het boek geeft eenkort overzicht
van het per seizoen beschikbare
plantehmateriaal. Een hoofdstuk
omvat de grondbeginselen, de
benodigde materialen en de
techniek voor het verzorgen van
bloemen en houders in stap-
voor-stap instructies. Het bevat
honderden suggesties voor
bloemstukken bij huiselijke en
speciale gelegenheden. Met als
laatste hoofdstuk een cryptische
soortbeschrijving.

De uitgave telt 256 pagina's, is
gebonden en bevat talrijke in
kleur uitgevoerde inspirerende
voorbeelden van bloemenarran-
gementen.
Tot 1 januari 1990 in de boekhan-
del verkrijgbaar voor ’ 39,90, na
die datum voor ’ 59,90

Naslagwerk
over kruiden

Steeds meer mensen ontdekken
hoe heerlijk en gezond verse
kruiden zijn. Overal kun je krui-
denplantjes en -zaden kopen die
zelfs op het kleinste balkon of op
de vensterbank groeien en
bloeien.

Alle kruiden die geplukt worden
moeten gaaf zijn zonder bescha-
digingen door ziekten of insec-
ten. De mogelijkheden om ge-
rechten met kruiden te 'verwen-
nen' zijn vrijwel onbegrensd en
stimuleren de culinaire fantasie.

Het hoe en waarom voor het
kweken en gebruiken van krui-
den wordt aan de hand van in-
structieve foto's en tekeningen
behandeld in 'Kruiden' het in
kleur uitgevoerde naslagwerk
van Uitgeverij M&P bv in Weert.
Daarbij heeft de auteur Lesley
Bremness zowel aandacht voor
de gebruikskwaliteiten als voor
de bijdrage van kruiden aan geur
en kleur in de tuin.

De toepassing in de keuken
wordt getoond in een aantal met
kruiden verrijkte recepten. Ver-
der bevat het boek een katern
over de medicinale toepassing,
worden de decoratieve aspecten
belicht en completeert een krui-
denalfabet dit naslagwerk.

Het boekt telt 288 pagina's, is ge-
bonden en de winkelprijs be-
draagt ’ 39,90, na 1 januari 1990

’ 59,90.

Supermarkt
Sinds kort zijn in vijftig super-
markten compact-discs en cas-
settes te koop. En het is de be-
doeling datbinnen driejaarmeer
dan 400 supermarkten deze non-
food produkten in hun assorti-
ment hebben opgenomen.
De Hilversumse platenmaat-
schappij BMG Ariola levert de
cassettes en cd's onder het bud-
get-label Ariola Express en heeft
de distributie toevertrouwd aan
het Vordense bedrijf Nedac Sor-
bo. Met grootwinkelbedrijven als
Edah en Albert Heijn zijn vol-gens woordvoerder M. van Ulm
van Nedac Sorbo, nog geen af-
spraken gemaakt over de ver-koop van muziek.
De serie die in de levensmidde-
lenbranche wordt aangeboden
bevat een selectie van de genres:
populair, Nederlands talig, coun-
try & western, instrumentale
muziek, licht klassiek en sprook-
jes voor kinderen. Deze serie is
overigens ook te koop in diverse
platenzaken.

Woedend
Het is voor het eerst in Neder-
land dat een platenmaatschappij
officieel geluidsdragers tevens
buiten de traditionele platenhan-
del aanbiedt. De Nederlandse
Vereniging van Grammofoon-
platen Detailhandelaren zijn dan
ook woedend over dcxc stap.

„Toenemende concurrentie
heeft onze positie de laatste.jaren
al enorm aangetast en daardoor
moeten we op den duur het as-
sortiment aanpassen. De consu-
ment is hiervan uiteindelijk de
dupe omdat zijn keuzemogelijk-
heid beperkt wordt", aldus
B. Veldkamp, voorzitter van de
verenigde platenhandelaren.

De cd's kosten ’ 19,95 en de cas-
settes ’ 9,95. Het kinderrepertoi-
re is iets goedkoper. Omdat de
oplagen van deze geluidsdragers
zo hoog zijn kan Ariola ze onder
de gemiddelde prijs aanbieden.

consument

EG-maatregel tegen dumping CD's nu ook in supermarkt

CD-speler
wordt niet
goedkoper
iri de loop van de volgende week zal een grootaantal importeurs van Japanse en Zuidkoreaan-
*?e compact disc-spelers forse heffingen moeten
etalen voor de geïmporteerde produkten. Die

fr^fingen, door de EG, variëren van 6,4 procent
Teac) tot 33,9 procent (Panasonic, Technics, Na-
|l0nal). De boetes zijn bedoeld als strafmaatregel
*egen de Oostaziatische fabrikanten, nadat het

bestuur van de EG had vastgesteld dat
door internationale verdragen verbo-

*^en concurrentie is gepleegd ten opzichte van de
fabrikanten.

let? dergelijke waarschuwing
lade echter in het geval van de, «eorecorder al snel tot een ak-

l^ord tussen EG en de landen in
et Verre Oosten. Zelfs nog voor-
,at de boetes daadwerkelijk wer-en opgelegd. Met als resultaateer stabieleprijzen op de Euro-

Pese markt.
1 de strafmaatregel tegen de Ja-,anse en Zuidkoreaanse fabri-

-op^ten vooral tot hogere prijzen■ tot een meer stabiele en eerlij-
jer concurrentie zullen leiden
br l^*811 cr'e meeste betrokken fa-

'Kanten en importeurs niet te
Voor de detailhandel

aakt het al helemaal weinig uit.

Het kwaad is natuurlijk al ge-
schied, zo klinkt door in de com-
mentaren van diverse Europese
producenten van deze afspeelap-
paratuur. Een aantal van hen
heeft de klacht al jaren geleden
in Brussel gedeponeerd, maar
het heeft twee jaar geduurd voor-
dat de Europese Commissie met
de strafmaatregel kwam. Daar-
mee was 'het kwaad' voor de
Europese bedrijven reeds ge-
schied omdat de Oostaziatische
fabrikanten inmiddels een fors
marktaandeel en 'naam' in Euro-
pa hebben verworven.

Als enige positieve element van
de EG-beslissing noemt een top-

man van Philips dan ook voorlo-
pig het feit dat officieel wordt er-
kend dat de concurrentie uit het
Verre Oosten op het gebied van
cd-spelers oneerlijk was en nog
steeds is.

" De detailhandel moet onder druk van de toenemende concurrentie en het aanbod in su-
permarkten het assortiment aanpassen. Dat vindt zijn weerslag in lagere verkoopcijfers.

Bruin worden zonder wind
De grote trek naar zon-
nige stranden in zuide-
lijke landen is weer op
gang gekomen. Maar
een bepaalde categorie
mensen brengt de va-
kantie door in eigen
land. Het goede weer
van de afgelopen weken
heeft daar aanzienlijk
toe bijgedragen.

En niet te vergeten de
dagjesmensen, die een
extra lang weekend
doorbrengen aan de Ne-
derlandse kust of aan
meren en binnenwate-
ren.

Een plotseling opko-
mende windvlaag kan
dan het verblijf aan de
waterkant onaange-
naam maken door op-
waaiend zand.

De oplossing voor dit
ongemak is het zonne-
kuil-windscherm. Snel
en gemakkelijk te mon-
teren. De hele set be-
staat uit acht lichtmeta-
len palen, een van ste-
vig zonnedoek vervaar-
digd grondzeil van twee
bij twee meter met
daaraan vast en rondom
een opstaande rand met
een hoogtevan 55 cm en
vervaardigd van het-

zelfde materiaal.
Het scherm is verpakt
in een hoes, weegt 3 kg
en neemt niet veel

ruimte in beslag in de
kofferbak van de auto
of zelfs in een reiskof-
fer.

Voor de prijs van ’ 98,-
-te bestellen bij: Zonne-
kuil-windscherm in
Waalre, W 04904-12172.

" Een stukje privacy maar ook bescherming tegen opstuivend zand

Geringe toename klachten
over levensverzekering

Het aantal klachten over levens-verzekeringen bedroeg vorig jaar
286. Dat zijn er drie meer dan in
1987. Gemiddeld duurde de be-handelingvan een klacht tweeë-
neenhalve maand. Dit staat in
het jaarverslag over 1988 van de
Ombudsman Levensverzeke-
ring, drs. L. Lamers.
Lamers wist in het verslagjaar 83
klachten geheel of gedeeltelijk
ten gunste van de klager op te
lossen. Dat is 32 procent van het
totaal. Ondanks ingevoerde ver-
beteringen had de helft van alle
klachten betrekking op afkoop,
verzwijging (wanneer een verze-

keringnemer naar de mening van
de verzekeraar onvoldoende of
onjuiste informatie heeft gege-
ven) en premievrijstelling bij ar-
beidsongeschiktheid.

Lamers besloot in 1988 elfklach

ten niet in behandeling te i.o-
men. Aan het eind van het ver-
slagjaar lagen overigens nog
tachtig zaken op tafel die nog
niet waren afgehandeld. De om-
budsman telde bovendien 33
klachten die geen betrekking op

levensverzekeringen hadden.
Daaronder waren nogal wat
klachten over niet begrepen
schadeverzekeringsovereen-
komsten. ,
De ombudsman signaleert in zijn
jaarverslag dat mensen in toene-

mende mate telefonisch om in-
formatie en/of advies vragen. In
de meeste gevallen was het de
bedoeling van debeller om te on-
tedekken of een bepaalde kwes-
tie voor nader onderzoek in aan-
merking kon komen.
Het instituut Ombudsman Le-
vensverzekering werd in 1971 in-
gesteld door de voorloper van de
huidige Nederlandse Vereniging
van Levensverzekeraars. De ver-
zekeraars tonen tot voldoening
van Lamers in toenemende mate
de bereidheid bij een verschil
van mening de cliënt te wijzen op
het bestaan van de ombudsman.

Handleiding
wasmiddelen

Hoe maak je als consument een
zinnige en verantwoorde keus
uit de gevarieerde waslijst van
bontwas-, inweek-, biologisch
aktieve, witwas- en totaalwas-
middelen?
Het antwoord op deze vraag
geeft de Vereniging Milieudefen-
sie in Rotterdam middels de bro-
chure 'Was- en schoonmaakmid-
delen' geschreven door Jannie
Bos.
Het boekje is voor de prijs van

’ 3,- telefonisch te bestellen: &
020-221366.

Gemeenten negeren uitspraak

Overbrugging bij
latere uitkering

Een aantal gemeenten negeert de
bepaling van de Raad van State
dat 'bij verschuiving van de uit-
betalingsdatum van een uitke-
ring een overbruggingskrediet
moet worden verstrekt. Boven-
dien wordt het besluit van de
raad dat het krediet niet tijdens
de uitkeringsperiode mag wor-
den teruggevorderd met voeten
getreden.

Tot deze bevindingen is Konsu-
menten Kontakt (XX) gekomen.
XX heeft de vaste kamercom-
missie voor Sociale Zaken ge-
vraagd aandacht aan deze zaak te
besteden. De consumentenorga-
nisatie wil zich er sterk voor ma-
ken dat gemeenten die na juni
1988 (toen de Raad van State uit-
spraak deed) verschuivingsope-
raties hebben uitgevoerd zonder
een goede overbruggingsrege-
ling, dit met terugwerkende
kracht rechtzetten.

De meeste sociale diensten beta-
len achteraf, aan het eind van de
maand. Diensten die aan het be-
gin van de maand of wekelijks
uitkeringen verstrekken gaan in
toenemende mate over tot ach-
teraf betalen. Bij die overgang
onstaat een 'gat. Zonder over-
brugging is een cliënt de dupe,
vindt XX.

De methode om de uitbetaling
iedere maand een dag op te
schuiven vindt Konsumenten
Kontakt aanvaardbaar. Naarma-
te grotere stappen worden geno-
men neemt het kortingspercen-
tage echter toe. XX heeft ontdekt
dat sociale diensten soms wel
een overbrugging uitkeren, maar
die dan al tijdens de uitkerings-
periode terugvorderen. Ook zijn
er diensten die bij wijze van
overbrugging alvast een gedeelte
van het vakantiegeld uitkeren.

Onderzoek Consuinenlenbond:

'Autoverzekeraars
discrimineren

jonge autorijders'
Uit een onderzoek dat de Consu-
mentenbond heeft ingesteld naar
autoverzekeringen voor jonge-
ren is gebleken dat deze groep
autorijders wordt gediscrimeerd.
Zij moeten een veel hogere pre-
mie betalen dan anderen in gelij-
ke omstandigheden. Per jaar
kunnen die verschillen oplopen
tot enkele honderden guldens.
Het komt regelmatig voor dat
jongeren 60 a 70 procent meer
premie moeten betalen. De Con-
sumentenbond stelt dat jongeren
daarom beter in een wat oudere
auto kunnen rijden en volstaan
met een WA-verzekering.

De verzekeraars laten jongeren
meer premie betalen omdat ze
hen zien als een groep met een
groter risico. De bond wijst deze
benadering af: verzekerden die-
nen op hun individuele gedrag
beoordeeld te worden en niet op
groepskenmerken. De jongeren
worden volgens de Consumen-
tenbond nog eens dubbel ge-
pakt, omdat ze minder premie-
korting krijgen dan andere

nieuwverzekerden die weinig ki
lometers per jaar krijgen.
Jonge autobezitters kunnen een
volledige cascoverzekering beter
uit hun hoofd zetten en beginnen
met een wat oudere auto. Hoe
ouder de auto, des te onverstan-
diger wordt het deze volledig
casco te verzekeren en dus kan
volstaan worden met een WA-
verzekering, eventueel aange-
vuld met een beperkte cascodek-
king. Weliswaar worden zij bij
WA-verzekeringen ook gediscri-
mineerd, maar de premie blijft
nog enigszins betaalbaar, meent
de Consumentenbond.

Leeftijd
Ook ten aanzien van het eigen ri-
sico bij schade zijn jongeren de
dupe van hun leeftijd. Meestal
hebben ze ’ 150 meer eigen risico
dan anderen. En terwijl bij WA-
schade nooit een eigen risico
geldt, hanteert een aantal verze-
keraars dat wel voor jongeren.
Dat eigen risico loopt van ’ 150
tot ’ 500.

'«?f"' ' i . .aaailÉ HflpSif f "^f^ v~ Am\. -m m\

Niemand kan u verbieden alles mee te nemen, maar heeft u het echt allemaal nodig?
Bovendien kost zon hoog opgetaste imperiaal heel wat brandstof (soms tot 10%
extra). En dakkoffer of niet, hoe beter de stroomlijn, hoe minder energie u verspilt.

Meer informatie: Sven Postbus 503, 7300 AM Apeldoorn, tel. 055 - 497911
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WMC

Aan slag
KERKRADE - Aan slag J Jvele maanden oefenen, is"
grote WMC-dag aangeb^
ken. De spanning kan 2'c'k
bij de Thaise muzikant ofl'~laden in een ferme cymba*
slag.

De dame probeert de z^n.
wen te camoufleren o°
het krampachtig vasth"
den van de drumstokjes-
En bij de meeste korps
blijkt de spanning geW<***
door de strakke kopPj^
Want één ding is zeker: vj> ,
de zenuwen vormt nj
WMC... een aanslag.

David Maker (man met de stokjes) kan wegblijven niet verklaren

Jurylid mist Amerikanen
Van onze verslaggever

KERKRADE - „Ik heb er geen
verklaring voor waarom er
geen Amerikaanse korpsen op
dit WMC zijn. Ik denk dat u
daarvoor beter bij de organisa-
tie terecht kunt. Maar ik mis ze
hier wel," zegt David Maker
(46).
Hij is jurylid bij de showwed-
strijden en in het dagelijks le-
ven hoofddocent van de facul-
teit muziek aan de universiteit
van Connecticut in de USA.
Tevens is hij dirigent van een
brassband, adviseur van stu-
dentenorganisaties, compo-
nist, arrangeur, maar bovenal
Amerikaan.

De WMC-organisatie liet al voor de
start van het concours weten dat er
geen Amerikaanse bands naar
Kerkrade komen, omdat de aange-
melde korpsen niet het vereiste
WMC-niveau hadden. Maker ont-
kent dit. „We hebben zelfs erg goede
bands, maar nogmaals, ik weet niet
waarom ze niet hier zijn."

David Maker schreef meer dan 350
arrangementen en composities,
voornamelijk voor mars- en show-
bands. Daarnaast ontwierp hij vijf-
tig showchoreografieën. In 1970 was
hij in Nederland met een Ameri-
kaanse korps. In Haarlem kwam hij
via showband 'Jong Leven' uit
Brunssum in contact met het WMC-
kantoor. Hij correspondeerde lang-
durig met Thea Kadel van de WMC-
organisatie en nu is hij als jurylid de
opvolger van Al Wright.

# Jurylid
bij de
showwed-
strijden, de
Amerikaan
David Maker,
die waar
hij gaat
of staat
altijd zijn
trommel-
stokken bij
zich heeft.

Foto: DRIES
LINSSEN

WASBE-noten
door jos frusch

KERKRADE - Voor het eerst barst-
te de discussie in alle hevigheid los
tijdens het WASBE-congres, dat
deze week in Kerkrade gehouden
wordt. Zelfs de geplande tijdsduur
van de paneldiscussie bleek gister-
morgen veel te kort. Het onderwerp
waarover gesproken werd, was dan
ook heel precair: geld. En dat blijkt
ook voor componisten, arrangeurs,
uitgevers en organisaties aanleiding
genoeg op het puntje van hun stoel
te gaan zitten.

Echt veel heeft de discussie overi-
gens niet opgeleverd. Maar dat was
ook niet te verwachten, aangezien
de manieren waarop in de wereld
met auteursrechten wordt omge-
sprongen even talrijk zijn als dever-
enigingen, die zich daarmee bezig

houden. En zo kon panelleider End-
lich van de BUMA slechts constate-
ren dat er nog veel onduidelijkheid
heerst over dit onderwerp en dat er
dringend nader onderzoek noodza-
kelijk is. Jammer dus...

Muziek was er gisteren ook tijdens
het congres. Van deBromley Youth
Concert Band bv., die vrijwel het-
zelfde programma ten gehore
bracht als afgelopen zondag in de
tweede divisie harmonie - toen
goed voor liefst 337 punten. Of van
het California State University
Northridge Wind Ensemble van Da-
vid Whitwell, dat komende vrijdag
in de concertafdeling gaatoptreden.

Naar de kwaliteit van het concert in
het Wfjngrachttheater te oordelen
gaat dit korps geen serieuze bedrei-
ging vormen voor de concurrentie.

Bepaald geen opzienbarend optre-
den van dit orkest van de befaamde
dirigent en componist David Whit-
well, waaraan zelfs de uitreiking
van de goudenroos aan componiste
Ida Gotkovski niet veel fleurigs kon
toevoegen.

Wasbe-vandaag: 9.00 uur lezing over
vroege Amerikaanse blaasmuziek;
9.30 uur: paneldiscussie over ont-
wikkeling van instrumentatie; 14.00
uur: panel over internationale litera-
tuur voor blaasorkest; 16.00 uur:
concert door de Kapel van de Ko-
ninklijke Luchtmacht; 20.30 uur:
concert door Stockholm Sympho-
nie Wind Orchestra.

Stokjes
„Toen ik voor het eerst hier in Kerk-
rade kwam, werd mij gevraagd of ik
ook een 'handelsmerk' had, omdat
Al Wright altijd witte schoenen aan
had. Vandaar dat ik altijd met mijn
'drumsticks' rondloop."

Als de show begint, letDavid Maker
vooral op de choreografie. „Je hebt
de Amerikaanse en de Engelse
grondvorm. Ik heb geen voorkeur,
beide zijn me even lief. Soms denk
ik wel eens dat de Engelse show iets
van de Amerikaanse zou moeten
overnemen en omgekeerd. De op
Engelse basis uitgevoerde show is
wel moeilijker. De blokvormen

moeten niet alleen horizontaal en
verticaal goed uitgevoerd worden,
maar er wordt ook naar de diagona-
le lijnen gekeken. In een Ameri-
kaanse show wordt meer met gebo-
gen lijnen gewerkt, met cirkels etc.
Dat is iets gemakkelijker."

Maker houdt van combinaties. „Het
Indonesische korps gaf een show op

Amerikaanse grondslag, maar er
werden ook prima blokformaties
uitgevoerd en het korps had iets
eigens, iets Indonesisch en ook dat
werd in de show verwerkt." Het ju-
rylid kijkt met belangstelling uit
naar het komende en tevens laatste
weekeinde. Weer thuis in Amerika
gaat 'ie meteen op zoek naar bands
voor het WMC van 1993.

Grandioos concert van
het Waterways-orkest

KERKRADE - Ongetwij-
feld het hoogtepunt in de
serie galaconcerten van het
WMC, zeker wat de blaasor-
kesten betreft. Zo kan het
concert worden gekwalifi-
ceerd, dat gisteren in een
zeer goed gevulde Rodahal
werd gegeven door het fa-
meuze American Water-
ways Wind Orchestra van
Robert Boudreau.

Een orkest, dat aan een Europese
tournee bezig is en in diverse lan-
den derivieren bevaart en op zijn
eigen boot concerteert. Een fa-
belachtig orkest van jonge en-

thousiaste musici 0.1.v. een fabel-
achtige dirigent, die het even in-
teressante als welluidende pro-
gramma óp een heel ontspannen
wijze- a la Bernstein - aan elkaar
praatte.

Een concert met muziek speciaal
voor het Water Ways Wind Or-
chestra gecomponeerd. Muziek
van bekende en (hier) onbeken-
de componisten, van Amerika-
nen (USA, Columbia, Cuba) en
Europeanen (Nederland en ler-
land). Het mag duidelijk zijn dat
de echte blaasmuziekliefhehber ,
gisteravond aan zijn trekken is
gekomen bij dit virtuoze orkest,
dat probleemloos wist om te
schakelen van een sprankelende

gecultiveerde harmonieklank
naar een bigband-sound en weer
terug naar 'rimboeklanken' met
het slagwerk injde hoofdrol.

Variatie troef op dit concert, dat
nooit verveelde, doordat orkest
en dirigent de toeschouwers vol-
ledig in hun ban wisten te hou-
den. Ik had ze niet willen missen,
composities, als het uitbundige
Scherzo van de pas twintig jarige
lerse componistPatrick Zuk, het
Cancion de Gesta van de Cu-
baanse componist Leo Brouwer,
een compositie met een extati-
sche ritmiek en een naar de keel
grijpende opbouw, of het jazzy
Concerto grosso van Robert Rus-
sell Bennett. Over jazz gespro-
ken, wat gafsaxofonist, trompet-

tist en fluitist Bill Prince een
heerlijk swingende performan-
ce...

Maar het was toch vooral diri-
gent Robert Austin Boudreau,
die indruk maakte in de Roda-
hal. De ontspannen, maar bijzon-
der accurate manier waarop hij
leiding gaf aan zijn jonge musici
en met zijn toelichtingen de sfeer
in de hal bijzonder knap wist te
bepalen, dwongzonder meer res-
pect af. Een echte vakman, die er
niet voor schroomde, het concert
met een 'ordinaire' compositie
als Pensylvania Poker - als toe-
gift - af te sluiten.

jos frusch

Zuur
Achteraf gezien had ik gewoon
bij mijn bótteram met blódpoe-
tes moeten blijven. Maar wat
wil je?! Al drie weken kijk ik
uit over een plein dat tot diep
in de nacht in Brand staat. En
vanuit de Kapellaan waaien
de zoetste geuren mijn kant op.
Dus stak ik gisteren een bedui-
meld briefje van vijfentwintig
op zak. Op naar de vleespotten
van Kirchroa. Ben meteen ver
vreemd gegaan met Jap Kioza
voor f 1,75. Geen wonder dat de
Jappen de oorlog hebben verlo-
ren.
Vis eet ik alleen op vrijdag. Dus
op naar de Reibekuchen. Drie
nog wel. Hapten heerlijk weg.
Maar nog geen twee eet-
kraampjes verder wist ik pre-
cies hoe deboze wolfin de maag
heeft gezeten met Roodkapjes
grootmoeder. Met de grootste
moeite kon ik me bij de Mexi-
caan omhoog trekken voor een
bakje met gehakt plus sla. Mag
hopen dat Alcala bij PDM toch
biefstuk krijgt. Achter me lonk-
ten nog nougat en zuurstokken.
Maar het zoer had ik al.

wmc-vandaag

RODAHAL
20.00 uur: Royal Liverp"**]
Philharmonic Orchestra
der leiding van Libor PeS*j]
Solist: Raphael Wallfisch.

Ao. Het programma verme'n
werken van Britten, ®z__\
Vaughan-Williams en Dvor»*J
MARKT
14.00-18.00 uur: Bolhoed K"|
dertheater.
19.00-20.00 uur: Straatton^door Toneelvereniging E*c
sior.
20.30-21.45 uur: Texmex-" 1"
ziek door Borderline. _

rif22.15-23.30 uur: Hot Cllj
Blues Band.

PAVILJOEN
14.00-18.00 uur: Rock andr°£Fbreakdance en soundrt1

show.
21.00-01.00 uur: Country^
rock and roll avond "°1
Trend, Grace en Chuck Men \
phis.

GROENE LONG
14.00 uur: IVN-wandeling- i

Verfijnd
muziek van
Orpheus

KERKRADE - Een frisse o*m
rust op het wijdse V/MC-tert^Mde blaasmuziek vormde
avond het concert van karrie jj
Orpheus uit Sofia (Bulgarije' W
Wijngrachttheater. De dertieIJ'j
van dit orkest hebben onder&W
van dirigent Raicho Hrist",*'
ontzettend knap samenspel "JE
keld, het is alsof er één inst^
klinkt.
Behalve twee wel aardige kor' M\
ken van eigentijdse Bulgaars*
ponisten speelde het oriu'
andere 'Danses Antiques e 1
Suite' van Respighi. Hier Jm
dat het orkest een prachtige A
kleur heeft. In de omfloers^ fc
zetting van deze romantiscl\(IJ
liaanse componist, kwam de jij
zachte vioolklank heel goed
recht. Door een heel sterke A
ring - die ook in de andere __m
te horen was - werd de mi 2'
der en uiterst duidelijk.
Het concert voor viool, hob0.
kest in d klein van J.S. Bad1 *de het hoogtepunt. Voor dez „I»
genheid kwam hoboïst Mar Jh
lew mcc naar Kerkrade. HiJ n W*
sinds in het Radio-orkest

'garije. De mooie volle toon J
ragfijna fibrato van de bob0 j4t
uiterst beheerst gespeelde vl A
tij van één van deorkestlede11'
den voor puur genot.
Heel verrassend vond ik he A
van Samuel Barber 'Adag'^C
strijkorkest'. Een dramatisc J
bouw naar een schril hoog' JE
dat oplost in zachte syrnf° ,\
klanken. Het hele concert d° c
er zeer verfijnde muziek te j#

Het optreden van dit karne*^was als een bonbon tussen
derepen. Jammer dat veel te M
mensen (er zaten er zo'n hon
de zaal) hem hadden zien liP

wim dra» |

Subsidie voor
WMC van Prins
Bernhard Fonds

KERKRADE - Het Prins Bernhard
Fonds heeft het WMC een subsidie
toegekend van 25.000 gulden, als te-
gemoetkoming in de kosten van het
muziekscholenfestival. Dit festival
werd gehouden voordat het eigen-
lijk WMC van start ging. Tijdens het
WMC hebben de winnende groepen
zich gepresenteerd.

scorebord
CONCERTWEDSTRIJDEN

HARMONIE
Concertafdeling
Wilhelmina,Glanerbrug (Ned.) 339 ptn.
Nanset Ungdomsmusikkorps, Nanset/Larvik(Noorw.)

336,5ptn.
Ste. Cécile, Eijsden(Ned.) 330,5ptn.
Dragefjellets Musikkorps, Bergen (Noorwegen) 327,5ptn.

Eerste divisie
Wilhelmina,Wolder (Ned.) 331 ptn.
De Vriendenkrans,Heel (Ned.) 331 ptn.
St. Agnes, Bunde(Ned.) 328 ptn.
Sociedad Filarmonica, Altea (Spanje) 327 ptn.
Blasorchester Baden-Württemberg (Duitsland) 324 ptn.
Stadtkapelle Radolfzell (Duitsland) 319,5ptn.
Pihalni Orkester, Ravne na Koroskem (Joegosl.) 319,5ptn.
St. Petrus en Paulus, Wolder (Ned.) 317 ptn.
De Berggalm, Noorbeek (Ned.) 315.5 ptn.
Musical St. Caecilia Sedivo (Spanje) 314 ptn.
MjölbyStadsmusikkar, Mjölby (Zweden) 313,5 ptn.
Rudarska Godba, Velenja (Joegoslavië) 311,5 ptn.
SociedadMusical, Xativa. Valencia (Spanje) 310,5 ptn.

Tweede divisie
Youth Concert Band, Bromley (Engeland) 337 ptn.
National Théatre Symphonie Band (Signapore) 308 ptn.
Harmonie du Personnel Peugeot. Sochaux (Fr.) 291 ptn.
Musikverein Viktoria Altenmittlau(Duitsland) 289 ptn.

Derde divisie
Union Musical. Bugarra (Spanje) 300 ptn.
DeEendracht, Wommelgem(België) 294,5 ptn.
DeBerggalm, Klimmen (Ned.) 292,5 ptn.
Musikverein 1888e.V,Forst (Duitsland) 281 ptn.

■,
FANFARE
Concertafdeling . - p** 1- k'Frysk fanfare-orkest. Bolsward (Ned.) 340.'^„i \
FanfareSt. Martinus, Urmond (Ned.) 339 y h
Eendracht, Winterswijk (Ned.) 31» r \Ij
Eerste divisie (EINDSTAND) pd1 j.
Fanfare Eensgezindheid. Maasbracht (Ned.) 32* tii
FanfareWilhelmina,Heerde (Ned.) 30ö 3Sh I)

Fanfare De Hoop, Stellendam (Ned.) 29?

Tweede divisie (EINDSTAND) 5pUv
Fanfare Aloysiana, Schaesberg (Ned.) 271' y

Derde divisie (EINDSTAND) f'
Kempisch Jeugdfanfare-orkest, Herenthout (België) 31* „\t
FanfareSt. Aloysius, Leut (België) 3°„?Pl|V )
FanfareSt. Joseph, Helden-Beringe (Ned.) 3°q P,|V JFanfareSt. Cecilia, Mechelen-Hombeek(België) 2 „«p"1

Fanfare St. Jan, Tungelroy (Ned.) 29g P ,,V \Fanfare St. Barbara, Brunssum (Ned.) 289
Fanfare Vriendenkring, Limbricht (Ned.) 27"
■

BRASSBAND
Eerste divisie pi' }
Provinciale Brassband Groningen (Ned.) 32^jpf |
Jones and BrotherBrassband, Stalybridge (Eng.) .... 3'^jpf ,
Oefening en Uitspanning. Wijk en Aalburg 291-
-■

Tweede divisie (EINDSTAND) f_ \Brassband Terpsichore, Ekeren (België) 3ly 5 ptfs \Ratby Cooperative Band,Ratby (Engeland) aci9^ \Kennington Oxford Band. Oxford (Engeland) I°°'

Derde divisie (EINDSTAND) gpt'j' ''Hoornse Brassband, Hoorn (Ned.) .jifi \MarshfieldTown Band, Chippenham (Engeland) 24*'
m

Het maximaal te behalen aantal punten bij de concert»*
den bedraagt 360 punten. .
Minimaal 324 punten = eerst prijs met onderscheiding ,^maal 288 punten = eerste prijs; minimaal 252 punten s L fOf 1prijs; minimaal 216 punten = derdeprijs. Minder dan 2'
ten: geen prijs. J

" Zelfs de punten van zijn zondagse schoenen krullen als de
'cheer girl' van de Golden Kangaroos uit Australië voorbij mar-
cheert. Ook bij de andere toeschouwers in het Roda-WMC-stadion
overheerst dikke pret. En waarom ook niet? Van een mollige meid,
helemaaluit het landvan de 'Aussies', mag jebest eens op kijken.

Foto: DRIESLINSSEN

d'r joep
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Van onze verslaggever

'Schaesbergerweg'
boos op bewoners
'De Hesselleplein'

Van onze verslaggever

Terug uit heimwee Verslaafde bekent
drie overvallen

Van onze correspondent

Tour
ftr S(* Tour de France wordt
% bekeken thuis, maarVsln menig bedrijf. Dat is
\ u nieuws. Sommigen doen\ *l louter interesse, anderen
\h^r winstbejag. Want als
\ Juisterijtje hebt ingevuld,
M e

?at de kassa na de ronde
A^715flink kunnen rinkelen.[\n een geldbedrag krijgt de
i* in*0^ van de tour-competi-
% het De Weverziekenhuis
\fl?a een heuse gele trui. Die\a de winnaar maandag-
''öcirt om 'ia^ e^ overhan-gthi 0r niemand minder dan
Ss Ss Holland Angelique Cre-
\e Uit Schinveld. Tijdelijk

9ge rniss> om het zo maar te

Agniezk (3)
hr aarom de brief niet door-
\yl-n naar een andere hulpor-
fc^atie voor polen? „Omdat
\fe aanvragen nu al nietJej. aan kunnen", zegt Ogier.
\*erlenaarmoet dus nu pro-
\£ °m een plaats te vinden
Vrt Agniezka geopereerd kan
\r n en daarvoor geld bij el-
mij, sPro)cfcelen. Geen gemak-
\? (k °P°aue- Dezer dagen zal
\ T: ziekenhuizen in de regio,
\^kenfondsen en tal van
V ï^kedrtJDen gaan benade-
\ !;te Renirus Ogier wil hel-
K rjan 'lem bellen. Hij woont
S^e Cambriumstraat 62 te*e9en, 5045-721137.

HEERLEN - Het onderzoek
dat de provincie Limburg in
Heerlen, Brunssum, Land-
graaf en Kerkrade laat verrich-
ten naar vervuiling van voor-
malige mijnterreinen is niet
eenvoudig. Hoofdoel van het
oriënterend onderzoek vormt
het opsporen van de plek waar
pekloodsen hebben gestaan,
die broeihaarden kunnen zijn
van pak-vervuilingen (polycy-
clische aromatische koolwa-
terstoffen). Volgens F. Back-
huis, hoofd provinciaal Bo-
dembeheer, staan pekloodsen
echter amper aangegeven op
bestaande mijnkaarten.

Van onze verslaggever
HEERLEN - „Een star bourgeois-
milieu." Zo kenschetst woordvoer-
der Math Welie van de Belangen-
groepering Leefgemeenschap
Schaesbergerweg de bewoners van
het De Hesselleplein in Heerlen. Af-
gelopen maandagavond boden de
bewoners van dat plein de stichting
Noodhuis aan een pand te kopen
aan de Schaesbergerweg om het
vervolgens te verhuren om er een
aanloophuis voor daklozen in te
richten. Welie heeft voor die han-
delswijze geen goed woord over.

Hij beschuldigt de De Hesselle-
pleinbewoners van 'farizeeïsme en
hypocrisie. Welie reageerde giste-
ren op persoonlijke titel.
„Wat mij betreft mag het aanloop-
huis hier komen", liet Welie weten.
„Maar we moeten ons wel verzetten
tegen die houding van het De Hes-
selleplein. Voor die opstelling heb
ik weinig achting. De mensen die
straks gebruik gaan maken van het
opvanghuis behoren niet tot een
dealersclub, zijn geen criminelen.

mensen maatschappelijk onwaar-
dig zijn, en bedreigend zijn voor de
buurt. Dat is niet het geval. En wat
in hun ogen vuil is, willen ze bij een
ander voor de deur vegen. Dit is
pure super-bourgoisie, hetgeen veel
erger is dan de mensen diehulp be-
hoeven."

„Van bovengrondse activitei-
ten binnen de Limburgse
mijnbouw is weinig tot niets
bekend. Wat wel goed in kaart
werd gebracht, is datgene wat
ondergronds gebeurde. Toch
zullen we via gemeentelijke
archieven en oude foto's pek-
opslagplaatsen, die nodig wa-
ren voor de aanmaak van bri-
ketten, lokaliseren."
Zijn ze eenmaal opgespoord
dan gaat dé firma Grontmij uit
De Bilt 670 boringen te ver-
richten.

Elf jaar liefen leed
gedeeld met bewoners

Laatste arbeidskracht Woonwagenwerk Heerlen ontslagen
" Pauline Jansen, met paars jasje, tijdens een van haar laatste werkbezoeken. Zij is te gast bijdefamilie Ter Linden in deHeerlense wijk Bekkerveld. Foto: DRIES LINSSEN

De vier betrokken gemeenten jui-
chen het onderzoek overigens una-
niem toe. „We verwachten geen
schokkende onderzoeksresultaten,
maar staan toch heel positief tegen-
over het idee zekerheid te verschaf-
fen over de hoedanigheid van mijn-
steengronden rond voormalige
pekloodsen," zo luiden samengevat
de gemeentelijke reacties.

Zekerheid

Agniezka (2)
1 'L£ de Poolse stad Trebnicalieden ze de moeder dat de

6j"^me wervelkolom van Ag-
|L*a alieen operatief hersteld[IjL borden. Maar daarvoor
»*,. 'mpianten nodig. Deze
]h 'en in Polen niet gemaakt,
Rt,^ schreef ze producenten
Kl óe hele wereld aan om
Kr. Uiteindelijk vond ze een

'<le!Sc'l bedrijf bereid om die
\^eren. Maar in Polen kan
\lezka pas in 1991 geholpen
\sten. Vandaar het verzoek
fL u'p bij de opgedoekte stich-\y. Ogier.
Ki kan ik doen", vraagtKJT zich af. Jk durf toch echt
\%r'ru9 te drijven dat de
RL ln9 niet meer bestaat. En
k.aa! niets meer van me la-K,°ren kan ook niet. De moe-
Wk eeft me alle medische gege-

Agniezka
IL^irus Ogier weet eigenlijk
L hoe hij het moet aanpak-
fLf'iJ zit met een probleem en
fc^St om hulp. Ooit was hij de
K^^ter van de organisatie
ta P °ris Helpen', een instantiekj^oor aüeriei gehandicapten]L^am. Door gebrek aan me-L(erfcers moest hij de stichting
lieten schrijven bij deKamer
IL, Koophandel. Begin ' deze
%Q kreeg Ogier echter eenXc J«t Polen met een harts-
t le'yke noodkreet. De moe-
U^an Agniezka, een 14-jarig|J* meisje, schreef de opge-
H te stichting een brief om
i£' Agniezka werd op 2-jari-

geopereerd aan haar
H^ervel. Aanvankelijk leek
I^Soed te gaan, maar drie

'ater bleek dat het meisje
\CTornme wervelkolom heeft.Jaren lang liep de moeder
u ''aar dochtertje alle zieken-
h^K af. Maar niemand konLMpen. ,Mijn God. Ze be-
fcjj Pas te leven. Zij behoort
¥i*J, te zVn' en Qeen pijn te
l Î', schrijft de moeder.

Het zijn daklozen die we een onder-
komen moeten bieden. Op het De
Hesselleplein doet men of deze

Verschuiven

De bewoners van de Schaesberger-
weg hebben geen haast om de kwes-
tie te bespreken. Pas op 15 augustus
komen ze bijeen. Volgens Welie
hebben al twee collega's uit de
buurtraad zijn krachtige termen on-
derstreept, maar ook heeft hij reac-
ties uit de buurt vernomen in de
trant van 'wij willen ook geen aan-
loophuis'. „We hebben even de tijd
nodig om de zaken op een rijtje te
zetten", vertelde hij gisteren.

Margriet Wijnen liet gisteren na-
mens de bewoners van het De Hes-
selleplein weten dat het verschui-
ven van het probleem 'onze zaak
niet is. „Het is onfatsoenlijk om van
ons een alternatief te verwachten, al
hebben we een aanbod gedaan. Wij
schepen de Schaesbergerweg niet
met een probleem op. De verant-
woordelijkheid voor een ander on-
derkomen ligt bij de stichtingen en
de gemeente."

Eerder bleek in Kerkrade op het
Lauraterrein (de Hopel) en in Heer-
len op het Oranje Nassauterrein
(Zeswegen) dat Pak's in de bodem
risico's meebrengen voor volksge-
zondheid en milieu.Naar aanleiding
daarvan heeft de provincie besloten
acht andere mijnterreinen in de re-
gio, waaronder drie terreinen die
eveneens als woongebied zijn inge-
richt, grondig onder de loep te ne-
men.

Aanleiding tot haar vertrek is het
reeds twee jaar geleden genomen
besluit van het Streekgewest Ooste-
lijk Zuid-Limburg om de subsidie
aan de Stichting Woonwagenwerk
Heerlen met ingang van 1 augustus
'89 te beëindigen.

HEERLEN/DOENRADE - Met het
ontslag van Pauline Jansen verliest
de Stichting Woonwagenwerk
Heerlen en omgeving vandaag haar
laatste arbeidskracht. De belangen-
behartiging van de woonwagenbe-
woners in de gemeente Heerlen
wordt dan overgedragen aan de
Stichting Zymose. In de andere ze-
ven aangesloten gemeenten in de
Oostelijke Mijnstreek zijn de taken
inmiddels overgenomen door de
plaatselijke welzijnswerkers.

manier afscheid te moeten nemen.
In al die tijd heb ik alle lief en leed
met tientallen gezinnen gedeeld",
zegt de in Doenrade woonachtige
Pauline Jansen.

Vóór 1991 zijn in Heerlen 90 stand-
plaatsen gerealiseerd, Kerkrade
volgt met 45, Landgraaf 33, Bruns-
sum 22, Nuth 17, Voerendaal 11,
Simpelveld 11 en Onderbanken 5.
Elly Coenen-Vaessen is als burge-
meester van Nuth en afgevaardigde
van het Streekgewest Oostelijk
Zuid-Limburg nauw betrokken bij
het woonwagen-beleid. Zij is bijzon-
der te spreken over de aanpak en
belangenbehartiging door de wel-
zijnwerkers. „Toen bekend werd
dat elke gemeente afzonderlijk de
huisvesting van woonwagenbewo-
ners moest gaan regelen, heeft het
Streekgewest de koppen bij elkaar
gestoken en een goed plan samen-
gesteld."

Overigens houdt de regio Oostelijk
Zuid-Limburg zich keurig aan het
woonwagenplan '88-'9l met betrek-
king tot het aantal standplaatsen.
„Op Kerkrade na, waar nog een sub-
kamp gerealiseerd moet worden,
zitten de overige gemeenten aardig
op schema", zegt een provincie-
woordvoerder uit Maastricht. „De
Oostelijke Mijnstreek ligt zelfs nog
voor op de andere regio's."

dezelfde rechten en plichten als
iedere andere Nederlander. Zij beta-
len maandelijks huur voor hun
standplaats én hun woonwagen.
Ook wordt er op toegezien dat hun
kinderen onderwijs volgen."

Pauline Jansen (32) heeft gepro-
beerd haar 'levenswerk' bij Zymose
voort te zetten, maar zij koos voor
een ander beroep toen de eindda-
tum van de subsidie naderde en er
in Heerlen nog geen zekerheid was
over de taakverdeling van het
woonwagenwerk. Op de overdracht
van haar werk na ('dat was beslist
geen leuk karweitje') kijkt zij met
veel plezier terug op de vele jaren
dat zij werkte vóór en met woonwa-
genbewoners.

Voorbarig
Met het opstarten van dit onderzoek
wordt trouwens aangetoond dat
Oostelijk Zuid-Limburg nog lang
nietklaar is met de saneringvan zijn
mijnterreinen. Ex-staatssecretaris
Brokx mag vier jaar geleden, nadat
elf voormalige mijngebieden voor
nieuwe bestemmingen waren klaar-
gestoomd, weliswaar de definitieve
eindafrekening hebben opgemaakt.
Feit is echter dat het toen vastge-
stelde bedrag van 263 miljoen, be-
doeld voor het saneren, achteraf ge-
zien lang nietvoldoende is geweest.
Ook het Grontmij-onderzoek gaat
minimaal een (onvoorzien) kwart
miljoen gulden kosten. Mocht bo-
vendien blijken, dat de pek de bo-
dem zodanig heeft aangetast dat
maatregelen geboden zijn, dan zal
ook dit 'saneringsstaartje' weer mil-
joenenextra vergen. En daarvoor is
vooralsnog geenreservepot.

„Van vooroordelen over die mensen
in hun wagens", vervolgt burge-
meester Coenen, „mag geen sprake
zijn. Woonwagenbewoners hebben

„Elf jaar lang heb ik de belangen
van mensen in hun wagens behar-
tigd. Het doet pijn om dan op zon

Naast nog enkele andere dure, pas
aangeschafte artikelenvond de poli-
tie in zijn woning ook vijf pistolen,
waarvan één gebruikt werd tijdens
de overvallen. Ook de brommer,
waarmee hij gevlucht was, werd bfi
hem gevonden. Bij verhoor op het
politiebureau zag de man zich ge-
confronteerd met zoveel bewijsma-
teriaal dat hij uiteindelijk bekende.
Van de 35 mille grote buit bleek hij
binnen een tijdsbestek van een
week ruim 20 mille te hebben opge-

Direct na de serie overvallen kwam
de recherche op het spoor van de
Kerkradenaar, omdat hij als uitke-
ringsgerechtigde plotseling fikse
uitgaven deed. Zo betaalde hij on-
der meer contant een huurschuld
van 2,5 mille, maar ook een aantal
nog openstaande boetes bij de poli-
tie a raison van 1,5 mille. Bij arresta-
tie trof de de politie bovendien4000
gulden in contanten bij hem aan,
terwijl hij ook nog in het bezit bleek
van een kwitantie voor een pas ge-
kochte tweedehandsauto.

LANDGRAAF- Een 34-jarige drug-
verslaafde uit Kerkrade heeft giste-
ren ten overstaan van de politie in
Landgraaf bekend in het weekeinde
van 7 tot en met 9 julidrie overval-
len te hebben gepleegd in Waubach.
De man bedreigde daarbij een kruf-
denier, een sigarenverkoopster en
een supermarkt-cassière met een pi-
stool en wist zich uiteindelijk met
meer dan 35 mille op een eerder in
Heerlen gestolen bromfiets uit de
voeten te maken.

Wat wil nu het geval: Bahaa's
dansgroep vertoeft deze week in
Luxemburg voor een folklore-
festival. En ja, hoor: de heimwee
naar Brunssum en wellicht ook
naar Susan dreef hem terug naar
Brunssum, waar hij eergisteren
arriveerde.
Uiteraard werd de vlotte sales-
manager ondergebrachtbij defa-
milie Ploum in Brunssum, waar
hij vandaag nog verblijft. Mor-
gen voegt hij zich weer bij zijn
groep in Luxemburg. En als het
meezit is Bahaa in 1992 weer van
de partij, tijdens de tiende afleve-
ring van de Parade.

" Bahaa Hussein: terug in
Brunssum.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Bahaa Hussein is
terug in Brunssum. Wie in he-
melsnaam is Bahaa Hussein?
Om dat te achterhalen moeten
we even terug naar de Parade
van Brunssum, vorig jaarzomer.
Want toenkwam Egyptenaar Ba-
haa in gezelschap van een stu-
denten-folkloregroep uit Cairo
naar de oud-mijnstad voor deel-
name aan de negende internatio-
nale folkoristische Parade.
Bahaa beperkte zich vorig jaar
echter niet alleen tot het opvoe-
ren van wervelende danspassen.
Hij ging namelijk ook 'het dorp
in' en wist nogal wat Nederland-
se vrienden te maken, onder wie
Susan Ploum uit Brunssum die
tijdens de Parade als gastvrouw
optrad.

DEN HAAG/SIMPELVELD - De
gemeente Simpelveld zal moeten
accepteren dat een bijdrage voor
het maatschappelijk werk uit het
fonds Perspectieven Nota Limburg
wordt overgeheveld naar het ge-
meentefonds. Een verzoek om
schorsing van de overheveling van
de kant van de gemeente is gisteren
afgewezen door de voorzitter van de
afdelme voor c\p opsphilltm'van ho.

Simpelveld moet
overhevelen
PNL-gelden
accepteren

stuur van de Raad van State, staats-
raad dr G. Veringa.

ling, omdat daardoor de herkomst
van het geld niet meer achterhaal-
baar is. Dat heeft tot gevolg dat de
aanspraak op het geld, die nu via
PNL gegarandeerd is, minder hard
wordt. Door de overheveling naar
het gemeentefonds wordt de ver-
goeding voor de twee maatschappe-
lijk werkers ook nog eens gekort
met 2600 gulden per jaar. Na 1993
loopt dit op tot 4300 gulden. Het mi-
nisterie vindt deze korting geen on-
pupnroHiff naHool

Klaagzang
L|?u' en Cristel Stalman uit
ST^ade hebben zich ongetwij-
C een beter begin van hun
*£* huwelijksnacht voorge-E?' Na het bruiloftfeest in een
Lte Simpelveld belde de
L e9om een taxi. Maar zelfsJwitingstijd van de zaak,
j 'te taxi nog niet ter plekke.
!l stopte een patrouillerende
}leauto, die eens poolshoog-
i^ttm nemen waarom erJurandde in het café. De re-
*t>an depolitie op de klaag-

A van Paul mocht er zijn.
dralen werd het bruids-.r wiooi thuis voor de deur

Jjet- En konden Paul en
I|

te' eindelijk doen wat elk
getrouwd stel in de huwe-
*^°-cht doet... Jawel, enve-

openmaken en tellen.

Regio nog lang niet klaar met sanering mijnterreinen
" Blik op desteenberg van de Emmamijn in Brunssum, in 1976. Archieffoto: DRIES LINSSEN

Opsporen pekloodsen
geen makkelijke klus

Limburgd Dagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
Kolonie
Of het nu een slaaphuis, een
methadoncentrum of een
aanloophuis is, menigeen is
ervan overtuigd dat onze
samenleving dergelijke
hulpmidddelen behoeft.
Zelfs op inspraak- of infor-
matie-avonden zijn er maar
weinig mensen die daar aan
tornen. De officiële instan-
ties tellen in deze regio 1500

drugverslaafden, plus tientallen zwervers, alcoholistenen anderen
die geestelijk of lichamelijk in de problemen zijn geraakt en die
geen dak boven het hoofd (willen) hebben. Deze groep zwerft
door de straten van de hele regio, maar vooral door het centrum
van Heerlen. Een dak boven het hoofd, waar ze een kop koffie
kunnen drinken, en kunnen schuilen voor de regen, dat is toch het
minste wat we de 'verdwaalden' zouden moeten bieden. „Best,
maar niet in onze goede buurt van keurig belastingbetalende ge-
zinnen", riepen bewoners rond het De Hesselleplein deze week.
Enige tijd geleden kon je deze verzuchting ook in Heerlerheide no-
teren. „Waar dan wel?", vragen de hulpverleningsinstanties zich
inmiddels vertwijfeld af. De problemen concentreren zich immers in
Heerlerheide en het centrum. „Stuur ze allemaal naar de Vossekuil,
of Tuindorp", wordt regelmatig op hoorzittingen naar voren ge-
bracht. „Of liever: zet ze allemaal bij elkaarop een plek waar geen
mensen wonen. Op een industrieterrein bijvoorbeeld."
Maar niemand lijkt de moed te hebben die lijn door te trekken, of
een vergelijking te durven maken met de leprozenkolonies in vroe-
ger eeuwen. Een beeld dat dichtbij de verkiezingsprogramma's
van extreem-rechtse partijen dreigt te komen.
Een andere veelgehoorde opmerking is om deze mensen maar
over de stad te verspreiden. Zodat we de drugverslaafden niet
meer kunnen zien?
Heerlen is een grote-mensenstad, met dito problemen. Daarvoor
kunnen de bewoners niet even schielijk wegkruipen als de ouders
van drugverslaafden voor de vooroordelen van de buren.
Ook al had Noodhulp de bewoners van het De Hesselleplein eer-
der moeten informeren, praten over de problemen van onze stad
moet het hoogste streven zijn. En dat geldt ook voor haar inwoners.

E.H.
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Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken, willen wij hiermee, ook namens de
kinderen en kleinkinderen, u allen danken voor de
overweldigende belangstelling, felicitaties, bloemen
en geschenken die wij ontvingen bij ons

50-jarig huwelijk
Godfried Lataster en
Traudsje Lataster-Hamers. Kerkrade, juli 1989 Slakstraat 30

-
Bedroefd om haar heengaan, dankbaar voor haar werkzaam en voorbeel-
dig leven, geven wij kennis dat heden, geheel onverwacht, van ons is
heengegaan, onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoe-
der, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Philomène
Jongen-Weijenberg

weduwe van

Frans Jongen
op de leeftijd van 80 jaar.

In dankbare herinnering:
Heerlen: Tiny en Hiep Weide-Jongen

Simpelveld: André en Betty Jongen-Hermans
Heerlen: Bep en Math Haagmans-Jongen
Heerlen: Leo en Odilia Jongen-tenBrink

Hoensbroek: Jos en Tiny Jongen-Knops
De klein- en achterkleinkinderen
Familie Weijenberg
Familie Jongen

Heerlen, 17 juli 1989, Oude Molenweg 155
Corr.adres: Dr. Poelsplein 4, 6369 AV Simpelveld, De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 21 juli om 11.00
uur in de St.-Pancratiuskerk te Heerlen-Centrum, gevolgd door de begra-
fenis op de r.-k. begraafplaats te Mariarade-Hoensbroek.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condoléan-. ces.
Woensdag 19 juli as. om 18.30 uur avondwake in voornoemde kerk.

' Onze moeder en oma is opgebaard in een derrouwkamers van de Univer-
sele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek; gelegenheid tot afscheid nemen da-

Igelijks van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Voor vervoer naar en van de begraafplaats is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.— | i

'Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden,
vrij onverwacht, van ons is heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten, in de leeftijd van 80 jaar,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Maria Sibilla Laumen
weduwe van

Jan Reinders
In dankbare herinnering:

Spijkenisse: Sjaak Reinders
Riet Reinders-van deKoolwijk
John en Lilian
MarioenLinda

_.
M . Nancy en Wim

Sittard: Zus Janssen-Reinders
Uiel Janssen

rarm e«.l >Ztye

Lia en Math
Munstergeleen: Gerrit Reinders

JoséReinders-Cuypers
Miriam_ ~. ,Familie Laumen
Familie Reinders

ïaïnIMQHQ18 jun iy»9 _
»»«."« aCorr.adres: Rijksweg Zuid 132, 6134 AE Sittard

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op vrijdag 21 juli as. om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Antomus

van Padua te Ophoven-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk. alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis van donderdag 20 juli
as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.

IZij. die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.
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M|jn dierbare metgezel, onze lieve vader en
schoonvader

René Weerts
hepft maandag 17 julina een moeilijke lijdensweg
op 69-jarige leeftijd de eeuwige rust gevonden. De
vrede waarnaar hij zo reikhalzend heeft uitgezien
gunnen we hem van ganser harte.
Wij nodigen familie, vrienden en kennissen uit hem
met ons te begeleiden naar zijn laatste rustplaats.
Dat zal gebeuren op donderdag 20 juli, aan te van-
gen met een r.k. kerkdienst om 12.45 uur in deSt.
Bemulphuskerk, Utrechtseweg 129 te Oosterbeek._ , . , „„De -crematiedienst vindt te 14.30 uur plaats in ere-
majorium Moscowa, Waterbergseweg 18 te Am-
hejn. Wij hebben gekozen voor een korte plechtig-
heid aldaar.
Gelegenheid tot condoleren zal dientengevolge
niet in het crematorium plaatsvinden, maar vanaf
15.15 uur in hotel Dreyeroord, Graaf van Rechte-
renweg 12 te Oosterbeek.
René ligt heden woensdag 19 julivan 18.45 tot 19.15
,Tr uP,g,?ba;lr,d 'n «>"wcentrum. Reuvensweg 2
(hoek Utrechtseweg) te Oosterbeek.

Ria van den Hoorn
Fiet Weerts
Thea Weerts
Frans Weerts
Jan Weerts
Lou

Cdrr.adres: Parallelweg 58, 6861 EL Oosterbeek
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Het is alweereen jaar geleden,
maar met liefde in ons hart
de?ifce7iwij nog vaak aan het verleden,
toen jij nog bij ons was.

Op 17 juli was het eenjaar geledendat wij voorgoed
afscheid moesten nemen van hem die ons zo dier-
baar was, mijn lieve man, zorgzame vader, schoon-
vader en opa

y "TTT * * 1—.LieO WeijeilDeig
Nög bedroefd om het heengaan en de leegte die is
orijstaan, herdenken wij hem in de plechtige eerste
jaa*dienst, die zal worden gehouden op zaterdag 22
juHas. om 19 uur in de St.-Dionysiuskerk te Nijs-
willer
Nijswiller, juli 1989

M Weijenberg-Pleijers
Kinderen en kleinkind

l " -
Dankbaar datwij haar zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat, na een leven getekend door
geloof, eenvoud en liefde, van ons is heengegaan,
onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Louise Mermens
weduwe van

Wiel Logister
Zij overleed in de leeftijd van 81 jaar in het De We-
verziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der z>eken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: Hens Logister
Mia Logister-TheUniSSen
Wim en Anita

Schaesberg: Harry Logister
Marie-José Logister-Jongen
Ferry
Mania
„ ... '

Familie Mermens
Familie Logister

Schaesberg, 17 juli 1989
Kerkplein 27
Corr.adres: 6371 EB Landgraaf
Dr Nolensstraat 5
De plecnllge uitvaartdienst zal worden gehouden
Q vrijd 21 juHas Qm nOO _m.[n de dekenale
kerk van de H H petrus en Pau,us te Schaesberg.
Hoofdstraat, waarna de begrafenis zal plaatsvinden

de fc begraafplaats aldaar,
_.., ~Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren,
Het rozenkransgebed tot intentie van moeder,
wordt gebeden op donderdag 20 juli om 18.45 uur
in voornoemde dekenale kerk, aansluitend avond-
mis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen. dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.

Dankbetuiging
Voor de grote troost en steun die wij van velen
mochten ontvangen tijdens de ziekte, het overlij-
den en de uitvaart van mijn lieve man, onze goede
vader'schoonvader en opa

cl «.Il V IJvJILIU L 4. W
, , . . .._ ■ ■betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank.

Judith Voordouw-Overes
kinderen en kleinkinderen

wij nociigen u uit tot het bijwonen van deplechtige
zeswekendienst op zaterdag 22 juli om 19.00 uur in
de Pastoor van Ars-kerk te Eygelshoven._ ,,. , ,„„„Eygelshoven, juli 1989
Berghofstraat 63
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Het is een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van

To Ct^V"l v\ T~l £f
"

In dankbare herinnering
°

mevr. M.J. Gehring-Jacobs
kinderen en kleinkinderenL«««"^—_____

«—________—_—_________—»———————■■
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-J- Elisabeth Polmans, 72 jaar, echtgenote van Ge-
I rardus Geraedts, Veldpoort 19a, 6071 JK Swal-

men. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op donderdag20 juli om 11.00 uur in de St.
Dionysiuskerk te Asselt-Swalmen.. sjaak van de Vin, 85 jaar, echtgenoot van Lisaf Timmermans, de Böngerd 15, 6014 AZ Itter-
VOOrt. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op donderdag20 juliom 14.00uur in de pa-
rochiekerk van de H. Margarita te Ittervoort.
J.Mia Crasborn, 56 jaar, Hofstraat 7, 6017 AKt Thorn. De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvin-
den op vrijdag 21 juliom 12.15 uur in de parochie-
kerk van de H. Michael te Thorn.

„ T ."h Anna Mertens, 92 jaar, weduwe van Leonardus
T Gielen. Corr.adres: G.H. Gielen, Wilhelminahof

4, 6017 EH Thorn. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden op vrijdag 21 juliom 10.30 uur in
de parochiekerk van de H. Michael te Thorn.
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Jahwe houdt bereid de zege De dood kunt U niet ontgaan,
voor wie Hij gezalfd heeft. u^ Dat is ook niet erg.

(ps.2o) jgfiWjk Want dan begint de grote
/ftmmWA logeerpartij bij een gastheer
k| die zo boeiend is, dat de tijd

A_mlÊSWf^______. volledig stil gaat slaan

In devrede van Christus, overleed heden,voorzien van het sacrament der
zieken, in de leeftijd van 79 jaar, de zeereerwaarde heer

Antonius Joannes
Willem Hubertus Wolfs

priester van het bisdom Roermond
Namens familie Wolfs
N.J. Bartels, ex. test.

Maastricht, 17 juli 1989
Corr.adres: Severenstraat 109, 6225 AD Amby-Maastricht
De eucharistieviering zal worden gehouden donderdag20 juli as. om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Kruisverheffing te Cadier en Keer, ge-
volgd door de begrafenis op het parochiekerkhof van de H. Walburga te
Amby-Maastricht.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Avondwake zal worden gehoudenwoensdagom 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Bezoek uitvaartcentrum Sassen, St.-Maartenslaan 44-48 te Wyck-Maas-
tricht, dagelijks van 17.00 tot 18.00 uur.

Na een rijk priesterleven, dat werd gekenmerkt door hartelijkheid, be-
zorgdheid, dienstbaarheid en liefde, is heden, 17 juli 1989, van ons heenge-
gaan, de zeereerwaarde heer

A.J.W.H. Wolfs
pastoor te Cadier en Keer, 1967-1975

Wij verliezen in hem een priester diezich met hart en ziel inzettevoor onze
parochie.
Wij gedenken hem met grote dankbaarheid en erkentelijkheid.
Requiescat in pace.

Het kerkbestuur en de gehele parochie van de
H. Kruisverheffing te Cadier en Keer

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij met droef-
heid kennis dat, toch nog onverwacht, van ons is
heengegaan, onze lieveen zorgzame vader, schoon-
vader, opa, overgrootvader, broer, zwager, oom en
neef

Frans Crombach
weduwnaar uit het eerste huwelijk van

Maria Hustings
weduwnaar uit het tweede huwelijk van

Elisabeth Keymis
Hij overleed in de gezegende leeftijd van 94 jaar, in
het St.-Jozef'ziekenhuis te Kerkrade, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
Familie Crombach
Familie Hustings
Familie Keymis

Kerkrade-West, 17 juli 1989
huize Firenschat
Corr.adres: Colijnstraat 2
6415 ES Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 22 juli as. om 10.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Martinus te Spekholzerheide, waarna
de begrafenis zal plaatsvinden op der.-k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis vrijdag 21 juli om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Als leven lijden wordt
komt defdood als ee?i verlossing.

Na een leven vol liefde en eenvoud, hebben wij met
respect en diepe bewondering voor zijn moed en
wilskracht, afscheid moeten nemen van mijn lieve
man, zorgzame vader, schoonzoon, broer, schoon-
broer, oom en neef

Ger Bovens
echtgenoot van

Mien Vankan
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed hij op 59-jarige leeftijd.

Geleen: Mien Bovens-Vankan
Hoensbroek: Ger en Riet

Familie Bovens
Familie Vankan

6163 CN Geleen, 17 juli 1989
Leliënsingel 16
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
donderdag 20 juli as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Lindenheuvel-Geleen, waarna aansluitend de cre-
matie in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1
te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene, zal een
avondmis worden opgedragen heden, woensdag 19
juli,om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil- I
len beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat, na een lief-
devolle verzorging in huize Tobias te Heerlen, van
ons is heengegaan, nogvoorzien van het h. oliesel,
onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder en
oma

Maria Elizabeth
van der Laak-Marquet

weduwe van

Peter van der Laak
in de ouderdom van 96 jaar.

Heerlen: Annie Jöbses-van der Laak
Jean Jöbses

Heerlen: Walter van der Laak
Lenie van der Laak-Sloots

Eijsden: Kevin van derLaak
Gemma van derLaak-Drummen
Familie Marquet
Familie Van der Laak

17 juli 1989
Corr.adres: Aarweg 12, 6417 XH Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
vrijdag 21 juli as. om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Moeder Anna te Bekkerveld-Heerlen,
waarna aansluitend begrafenis op de algemene be-
graafplaats Akerstraat, ingang Groene Boord.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in
de kerk vanaf 10.40 uur.
Avondwake donderdag 20 juli om 18.00 uur in de
kapel van huize Tobias.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Voor de vele blijken van medeleven be-
toond bij het overlijden en de crematie-
plechtigheid van mijn man, onze vader
en opa

Ha!rrie Fouarge
betuigen wij onze oprechte dank.
Heerlen, juli 1989
De zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 22 juli as. om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk van het H. Hart te Schande-
len-Heerlen.

Mevr. Th. Fouarge-Mullenders
kinderen en kleinkinderen

Open Uw deurvoor dat watvan U heen moet g"0

want de schade wordt zwaarder HJals het lieeiigaan belemmerd wordt. H
Rabi?idrcmat/i Tagore I

Tot ons groot verdriet, hebben wij heden a'sC j■■
genomen van mijn lieve vrouw, onze zorgH^B
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzus16!■■
tante en nicht IH

Rina Enning I
echtgenote van HJ

Henk Mommaas I
Zij overleed in de leeftijd van 65 jaar. HJ

Beek: H.C.J. Mommaas HJAmsterdam: Henk H
Dommelen: Caroline en Robert
Leiderdorp: Wim en Miekc H

Utrecht: Hans en Gabrielle
Posterholt: Marga en Rob

en haar kleinkinderen H
Mare en Esther
Boukje en Bregje
Karlijn 'M
Familie Enning HJFamilie Mommaas H

6191 JM Beek, 16 juli 1989 I
Van Sonsbeecklaan 36 _____w
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou M
op vrijdag 21 juli as. om 10.30 uur in de Par°Cj|j<|H
kerk St.-Martinus te Beek, waarna aansluiten^' J ■
begrafenis zal plaatsvinden op de begraafpla3' IH
Nieuwe Hof te Beek. H
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren. H
Rozenkransgebed tot intentie van onvze dier"y.j'HJ
overledene donderdag20 juli om 18.45 uur, aaflS I
tend avondmis, in voornoemde parochiekerk. IH
t Cv' 11Gelegenheid tot afscheid nemen in het u"-tvaalj\jrf|'H

trum Daemen, Prins Mauritslaan 5 te Beek, da6 l
lrjks van 18.30 tot 19.00 uur. ■all
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangerl' > ■
lieven deze annonce als zodanig te willen besc 11 ■
wen. J I

In dankbare herinnering, delen wij u mede da ijIM
een langdurige ziekte en met geduld gedragen H
den, toch nog onverwacht van ons is heengeé',|H
onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoe^lßoma, overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante ■
nicht I

Bernardina Kroes II
weduwe van I

Karl Scholten I
# IZij overleed in de leeftijd van 79 jaar, in hetDe f -Iverziekenhuis te Heerlen, voorzienvan het h. sa . I

ment der zieken. I
Wij bevelen haar in uw gebed aan. I

Kinderen, I
klein- en achterkleinkind^' ■
Familie Kroes I
Familie Scholten I

6371 LJ Landgraaf, 18 juli 1989 I
Paganinipassage 46 IAs'\ m\De plechtige uitvaartdienst zal worden geho^J■
op donderdag 20 juli as. om 11.00 uur in de P^j-ll
chiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwen
gerheide, waarna de begrafenis zal plaatsvinden
het r.-k. kerkhof te Eygelshoven.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren. ,1
Avondwake heden, woensdag 19 juli, om 19.00
in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwk3,^!
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, van 1 'tot 17.00 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd |
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen^,. I
lieven deze annonce als zodanig te willen besen
wen. J

Voor de vele blijken van medeleven K\
toond bij de ziekte, het overlijden en J
begrafenis van mijn lieve vrouw, oilA
zorgzame moeder, schoonmoeder
oma

Annie Snippe-de Jow\
betuigen wij onze oprechte dank.

Henk Snippe ~kinderen en kleinkindere
Landgraaf, juli 1989
De plechtige zeswekendienst zal wofd
gehouden op zaterdag 22 julias. om 1* ",,
uur in dekerk van de H. Theresia en "
Bosco te Lauradorp. J

examens
stichting MBO Sittard
Afd. elektrotechniek: H. Baggen Geleen; P.
Balendonck Roermond; E. Bours Berg aan
de Maas; M. Buckx Susteren; E. Caanen
Beek; P. Cox Echt; H. Dijcks Susteren; H.
Dix Roosteren; M. Donners Sittard; J. Gei-
len Sittard; H. Groenewoud Geleen; M. Ha-
mers Holturn; H. Janssen Ulestraten; M.
Janssen Holturn; J. Knippers Stem; D. La-
tuheru Geleen; M. Logger Susteren; F.
Mams Holturn; J. Mattheij Sittard; J. Nelis-
sen Susteren; L. Niel Sittard; R. Op den Ka-
mepElsloo; B. Pallada Urmond; P. Peil Ge-
leen; J. Queis Einighausen; P. Salden Stem;
P. Schepers Stem; R. Slangen Spaubeek; D.
Smeets Stem; M. Spijkers Nuth; B. Tossaint
Geleen; H. Van Helden Landgraaf; P. Van
de Bergh Nieuwstadt; R. Vink Sittard; P.
Volarovics Meers; M. Wagemans Urmond;
P. Webers Geulle; J. Wolters Pey-Echt; A.
deBeer Elsloo; F. de Bruyne Heerlen; R. de
Win Stem; E. de WitStem; M. van Erp Berg
a.d. Maas; C. van de Klundert Buchten; M.
van den Bosch Echt J. Alofs Doenrade; J.
Bongers Susteren; J. Bos Puth; P. Creners
Meers; L. Janissen Stem; P. Jansen Sittard;
M. Jennekens Spaubeek J. Reij Limbricht:
I. Savelkoul Sittard; P. Severens Echt; P.
Timmermans Stem; A. de Vries Sittard.

Afd. electronica: E. Barwegen Stem; R.
Bell Maasbracht; M. Bergrath Roosteren; R.
Bongers Geleen; F. Boonman Nieuwstadt;
J. Breikers Geilen; F. Broers Brunssum, M.
Bron Beek; B. Brouns Sittard; K. Chow
Schinnen; R. Cremers Nuth; G. Crombach
Schimmert; W. Dekkers Bom; R. Di Fran-
cesco Limbricht;R. Drees Susteren; R. Dul-
lens Susteren; A. Fox Oirsbeek; A. Gelissen
Schinnen; R. Gielen Obbicht; M. Halmans
Roermond; D. Hamacher Sittard; M. Hans-
sen Elsloo; H. Hau Sittard; H. HeilGeleen;
E. Helsloot Stem; R. Hensgens Beek; G.
Heuijerjans Susteren; P. Heuts Geleen; F.
Huntjes Beek; M. Janssen Beek; P. Janssen
Stem; P. Kerkhofs Geleen; P. Koppenha-
gen Elsloo; P. Kusters Geleen; R. Manca
Sittard; M. Mofers Echt; G. Moulen Schin-
veld; E. Nechar Beek; J. Niessen Herten; P.
Niessen Stem; J. Nijsten Geleen; M. Oude
Tijdhof Elsloo; G. Peeters Linne; P. Pelen
Merkelbeek; R. Quaedvlieg Jabeek; H. Ra-
demakersMerkelbeek; F. Rennenberg Sus-
teren; P. Rigas Roermond; I. Rosbak Sit-
tard; R. Rosner Roermond; R. Rovers Stem;
R. Ruipers Geleen; A. Rutten Maastricht; J.
Schuren Linne; H. Scivier Sittard; P. Sec-

len Sittard; A. Senden Schinveld; L. Sinke
Beek; M. Strijkers Geleen; B. tel Vaesrade;
H. Teunissen Bom; J.Thole Geleen; R. Tho-
missen Elsloo; A. Trags Sittard; A. Tum-
mers Schinnen; F. Verhooren Doenrade; R.
Verschuren Limbricht; M. Vranken Gre-
venbicht; F. Vrijman Beek; R. Wherens
Limbricht; J. Welters Spaubeek; E. Wij-
nands Stem; S. Willems Nieuwstadt; J de
Esch Geleen; T. de Wilde St. Odihënberg; R.
de Wildt Sittard; R. van Cruchten St.Odi-
hënberg; N. van Laar Sittard; J. van Weg-
berg Susteren; E. van Wieringen Beek; M.
van Zeelandt Elsloo; L. Baggen Puth; I.
Balk Limbricht; L. Dormers Sittard; R. Fro-
ger Geleen; W. Huck Elsloo; J. Janssen
Nieuwstadt; H. Keulers Steijn; A. Lucas Sit-
tard; L. Merkelbach Schinnen; R. Tummers
Sittard; D. Walterfang Hoensbroek; R van
Kruchten Maasbracht; M van Look Papen-
hoven; M. van Mulken Munstergeleen.

Afd. werktuigbouwkunde: J. Altink Stem;
E. Augustin Echt; J. Baltus Spaubeek; M.
Boer Urmond; A. Bok Beek; P. Boonen
Weert; M. Bucks Bom; R. Cappers Geleen;
R. Coenen Echt; A. Coenen Stem; E. Cox St.
Joost; R. Custers Schimmert; E. Daniels
Obbicht; M. Daniels Sittard; R. Dahielse
Bom; M. Dijks Stem; L. Elzinga Urmond;
P. Fornerino Sittard; R. Fraaije Geleen; M.
Frencken Grevenbicht; H. Goessens Ge-
leen; H. Goessens Bom; J. Hamers Berg aan
de Maas; T. Heijnen Spaubeek; P. Hendrikx
Obbicht; R. Hendrikx Limbricht; M. Hens-
gens Jabeek; P. Hoogmans Einighausen; S.
Jamar Sittard; L. Janssen Susteren; R.
Janssen Oirsbeek; M. Janssen Illikhoven;
F. Janssen Sittard; M. Kolkman Sittard; R.
Kreuze Grevenbicht; C. Krijgsman Spau-
beek; H. Kupers Sittard; S. Lambrichts
Meers; M. Larve Munstergeleen; E. Lenoir
Beek; J. Maessen Urmond; R. Marting
Beek; M. Mattheij Sittard; M. Meijers Sit-
tard; R. Meuffels Sittard; J. Meuwissen Ur-
mond; T. Munnich Niewstadt; T. Omloo
Echt; N. Op de Camp Stem; R. PepelsStem;
H. Piereij Elsloo R. Rogge Brunssum; G.
Rollocks Maastricht; G. Romero Butron
Geleen; E. Roos Landgraaf; C Russel Kerk-
rade; E, Schuren Geleen; M. Schuren Maria-
Hoop; J. Simons Geleen; J. Slangen Ge-
leen; M. Smeets Elsloo; L. Spronken Ge-
leen; L. Spronken Beek; C. Stassen Schim-
mert; H. Swelsen Spaubeek; H. Van Sloun
Obbicht; R^ Vrijssen Bom; R. Wherens
Puth; P. Wëlkenhuysen Geleen; E. Wort-
mann Stem; A. Wouters Geleen; E. van Al-
phen Stem; P. van Grinsven Geleen; J. van
Krevel Hoensbroek; R. van Pol Geleen; M.
Bosman Sittard; R. Demandt Urmond; L.
Gebben Jabeek; WE. Geraards St. Joost; J.
Graus Koningsbosch; R. Helgers Munster-

geleen; W. Heykhaus Brunsseum; J. Motoh
Brunssum; P. Thomassen Elsloo; L. Van
Pey Geleen; L. Van der Sangen Geleen; M.
Vandalon Munstergeleen; J. van Montfort
Susteren; B. van der Hamsvoort Geleen.
Afd. fijnm. techn.: P. Ariaans Holturn; M.
Bercx Stem; N Berghs Stem; C. Bremen
Bingelrade; B. Claessen Reuver; D. Coppus
Oirsbeek; E. Daamen Stem; J. Dautzenberg
Ransdaal; J. Duijsens Grevenbicht; P.
Feenstra Hoensbroek; R. Feijts Susteren; R.
Hamers Munstergeleen; H. Janssen Beek;
F. Jorissen Baexem; H. Koopmans Nieuw-
stadt; P. Kouwenhoven Sittard; M. Kuipers
Munstergeleen; F. Lenaerts Munstergeleen;
R. Lenaerts Sittard; B. Martens Stem; F.
Puts Susteren; B. Ruiters Munstergeleen; J.
Rutten Stevensweert; J. Schmetzer Poster-
holt; F. Spee Grevenbicht; J. Tummers Sit-
tard; R. Verdonck Geleen; R. Verhaeg Gre-
venbicht; J. van Hoesel Roosteren; R. van
Kan Munstergeleen; P. Kraus Stem; J. van
de Laar Heerlen.
Afd. bedrijfsadministratie: M. Bertrand
Beek; W. Bos Mers; I. Bucks Echt; M. Buij-
sers Schinnen; M. Cohen Susteren; N.
Drenth Urmond; J. Florax Geleen; J. Gee-
len Echt; P. Genders Grevenbicht; L. Gof-
fin Bingelrade; M. Goossens St. Joost; R.
Hansen Munstergeleen; M. Heijnen Sittard;
V. Hochstenbach Sittard; E. Hols Sittard; R.
Janssen Brunssum; R. Janssen Echt; C.
Janssen Stem; F. Jetten Guttencoven; S.
Lenssen Sittard; A. Mois Echt; I. Muijtjens
Elsloo; L. Nieling Sittard; F. Pernot Gre-
venbicht; J. Philippen Sittard; M. Schoen-
makers St. Joost; A. SchulpenOheen Laak;
R. Schurkens Sittard; J. Siepel Sittard; P.
Sleurters Echt; I. Smeets Vaesrade; C.
Storeken Geleen; M. Verhijen Roosteren; J.
Volman Buchten; J. Vonk Slek-Echt; N.
Wauben Nieuwstadt; R Wessels Sittard; P.
Wijshoff Papenhoven; M. Zelis Puth; M. de
Schrevel Sittard; H. van Wegberg Susteren.
Afd. bestuurlijke richting: J. Boreas Mun-
stergeleen; A. Bouts Grevenbicht; J. Floris
Bom; H. Hornesch Geleen; L. Jaspers Dic-
teren; J. Vliexs Geleen; A. Vraets Berg a.d.
Maas.
Afd. commerciële richting: J. Arnoldts Sit-
tard; M. Baltissen Geleen; R. Brouwers
Sweikhuizen; M. Counen Niewstadt; R.
Derks Brunssum; D. Geilen Sittard; M.
Haagmans Bom; I. Hendriks Doenrade; R
Klinkers Geleen; M. Koninckx Sittard; R.
Kremers Urmond; F. Kremers Beek; I. Lan-
gen Spaubeek; L. Leinders Grevenbicht; K.
Leurs Geleen; D. Maas Geleen; V. Maessen
Geleen; D. Marehal Stem; R. Meijering Ge-
leen; F. Mevis Spaubeek; R. Mobers Suste-
ren; M. Nijsten Elsloo; S. Pfeifer Sittard; T
Philippen Sittard; A. Rooijen Roosteren; C.
Salden Bom; R. Schepers Beek; L.

Schmeitz Neerbeek; H. Schumans
D. Stassen Sittard; A. Stevens Si"
Verjans Sittard; O. VloetLimbricht:: sels Sittard; E. Wittenbernds Schinvgc)ii»
Zevenhuizen Einighausen; F. van Es
nen; N. van den Bongard Sittard.
Afd. secretariaatsrichting: J. Ald'
Brunssum; M. Asscheman Geleen; J'c/
gen Puth; R. Beerens Bom; L. Beuk e' p
rendaal; M. Bours Elsloo; C. Daeni^y
loo; C. Dijksma Brunssum; Y. ''Beek; A. Drummen Schinveld; J-
boom Sittard; A. Geelen Grevenb'f
Grispen Buchten; N. Guns Geleen; s.y>"
nen Nieuwstadt; M. Hendrikx Gelee"'^/cobs Nuth; N. Jaspers Bom; R-
Übach Over Worms; N. Kerkhoffs c'
S. Lemmens Geleen; E. Lenssen Sy* l(l 'B. Meershoek Geleen; Y. Meijer S»
MermensGeleen; M. Merlino Gelee"
vissen St. Odilienberg; M. Neve E 1"
sen; I. Odermatt Geleen; J. Ouwelw',
leen; P. Potten Beek; P. Prickaerts o
S. Pustjens Oirsbeek; B. Ramakers ■M. Reinders Munstergeleen; A- .„«'''.■
Echt; K. Rijk Sittard; R. Rosbach °"ll\de; N. Simons Weert; P. Stolk Limbr'^j^
Sturm Kerkrade; R. Timmermans V
S. Vaassen Echt; E. Voncken Be%\ef,
Vranken Stein; M. Wherens Munste«v V
M. Willems Sittard; C. Willen Sittard. i
lis Landgraaf; J. de Bruyn Sittard
Quillettes Geleen; M. op het Veld L".
van Driel Maasbracht; A. van Loon
B. van Wegberg Echterbosch; N- '^Poel Übach over Worms; E. van de"
denberg Beck. f
Afd. informatica: C. Borgeld BungH* "*Dohmen Bom; W. van Dommelen *gtK
Frelih Brunssum; N. Geerdink BrU",^
J. Janssen e.v. Extra Geleen; G. OP,,^"!
Nieuwstadt; C. Pijls Sittard; A. p°„_i_.
Beek; L. Rouschop Sittard; G. Sch" 0*
Geleen; F. Smeets Beesel; J. Smef'^e^rendaal; A. Smeets Grevenbicht; C q\P
Stem; T. Triepels Echt; P. van Wers^'
beek; W. Willms Susteren. .Jt

i *arAfd. technische informatica:
Buchten;R. Broers Brunssum; H- ptf\
tard; R. Fröger Geleen; M. van Loo* ' ■ '
hoven-Bom; L.Merkelbach Schin"^Raven Sittard; L. Romers Elsloo; !"._s.
Sittard; P. Wijnands Berg aan de Ma

Afd. certificaat wiskunde: R.-Dema,jjru(^
mond; J. Kok Geleen; M. Marcia" pc»
sum; J. Schep Brunssum; J. Snijue ,
aan de Maas; J. Snijders Weert. o\. %
Afd. certificaat natuurkunde: J- g(i 'leen; M. Marcian Brunssum; G
Montfort; J. Snijders Berg aan de 1"*
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Volgens R. is zijnvrouw (van wie hij
inmiddels is gescheiden) de 'kwade
genius achter deze aanval. De psy-
chiater noemde R. minder toereke-
ningsvatbaar omdat hij geen oog
voor de realiteit heeft; hij zou een
'failliet mens' zijn, iemand die geen
vader, moeder, vrouw, kinderen en
geen vrienden meer heeft.

Dood

Ook bezat derechtbank brieven van
het meisje. Hierin uitte zij de grote
haat, die zij ten opzichte van haar
vader koestert. De verdachte over
zijn oudste dochter: „Zij heeft een
enorme fantasie. Die verkrachtin-
gen zijn misschien wel gedaan door
iemand die ze kende via de drugs. U
kunt mij onder hypnose verhoren,
ik ben onschuldig", beweerde R.,
die verklaarde vanaf eind '86 geen
contact meer gehad te hebben met
zijn oudste dochter.

*, Van onze verslaggever

veri /-MOND - „TJ hebt uw dochter, die in de lentevan haar le-
Peerd aSV°P Deestachtige wijze de grond in geboord", fulmi-ïjeer j officier van justitie mr F. Oelmeijer tegen de 49-jarige
in Ro

enaar N-R- Hij stond gisteren terecht voor de rechtbank
bj 'o"?rmond omdat hij ervan wordt verdacht van mei '81 tot
81 w

I;ocest gepleegdte hebben met een van zijn dochters; in

' S docfiter twaalf jaar. R. hoorde vier jaar onvoor-aeüjke gevangenisstraf tegen zich eisen.

" Zwemmen in oppervlaktewater kan bijna overal in Limburg zonder gevaar, zo blijkt uit een
door de provincie gehouden onderzoek. (Archieffoto)

De valse snippen werden in de pei
riode van september tot december
uitgegeven. Meestal werden goed-
kope artikelen gekocht met de be-
doelingzoveel mogelijk echt wissel-
geld te beuren. De verdachten wer-
den begin december '88 gearres-
teerd. Bij een huiszoeking vond de
politie toen een grote partij valse
honderdgulden-biljetten.
Een van de verdachten, de 53-jarig§
S. van H. uit Tegelen, wordt gezien
als hoofdverdachte. Hij zou de an-
dere vijfverdachten de valse biljet-
ten hebben geleverd.
Hij zou verder op 1 december '88
burgemeester drs. P. Visschers van
Tegelen hebben bedreigd. „Indien
U van H. niet beschermtgebeurt er
iets met uw woning, vrouw of kin-
deren of met uzelf. Uw woning is ai
omsingeld. U blijft met uw handen
van Van H. af, anders speelt u voor
held, een dode held", zo luidde de
boodschap die hij de burgemeester
telefonisch overbracht.

teriaal tevens de littekens van de
brandwond opvoerde.

JBth"
tencj 1J het kind ontuchtig had beje-
'°or'h t

de ofncier als 'tekenend'
*% r!v gedraë van R. „Dat over-
>an Ü,J mede dat de verklaringen
E mr n°udste dochter juist zijn",

oelmeijer, die als bewijsma-

Over het algemeen zijn de zwemge-
legenheden veilig te noemen. Bij
onveilige situaties kunnen GS een
zwemverbod instellen. Dit is op 25
plaatsen in Limburg gebeurd, waar-
van de zandwinplas 'Sigrano' in
Heerlen een van de bekendste is.

Kwaliteit zwemwater
Noord-Limburg beste

Onderzoek provincie Limburg over 1988 verbetering van plusminus 25 pro-
cent opgetreden.

R. zei dat hij het gevoel had dat hij
geen oudste dochter meer had.
„Voor mij is ze dood." In zijn laatste
woord volhardde R. in zijn ontken-
ning. „Ze kan liegen en oplichten,
maar ik zal het haar uiteindelijk
toch nog een keer vergeven."

Dat het niet alleen om woorden ging
blijkt uit het feit dat Van H. in fe-
bruari van dit jaar twee mannetj
heeft gevraagd de woning van de
burgemeester te beschieten. Boven'
dioen zouden de twee mannen de
burgemeester geestelijkkapot moe-
ten maken. Als beloning loofde hij
bedragen uit die varieerden van
1000 tot 10.000 gulden.

Tijdens de controlesvan de dagstra-
den werden vaak grote concentra-
ties (water)vogels waargenomen die
met hun uitwerpselen voor een aan-
zienlijke vervuiling van de strand-
bodem en het zand aan de waterlijn
zorgen.

doet veelal wel aan de bacteriologi-
sche eisen, maar de doorzichtigheid
van het zwemwater laat op veel
plaatsen nog te wensen over. Oor-
zaak hiervan zijn algenvorming en
losgewoeld of meegevoerd slib. Ten
opzichte van '87 is er evenwel een

Verder hadden verschillende hulp-
verleners verklaard dat het meisje
incest-ervaringen had. Eén van hen
had ontdekt dat zij een heel schrift
had volgeschreven met gedichten.
Uit één gedicht bleek meteen dat zij
incest-slachtoffer was. „Zo past de
puzzel helemaal in elkaar", zei mr
Oelmeijer: „Pas eind vorig jaar, toen
zij door haar vader werd mishan-
deld, was voor haar de maat vol. Dat
was de aanleiding om de aangifte,
dat zij bijna wekelijks door u werd
verkracht, door te zetten."

Manbekent fataal
ongeluk Hulsberg

EN/HULSBERG - De be"
av0r ?er van de auto, die maandag-
Vg . °P de Diepestraat in Huls-

-5 was biJ een botsmg
'evet. 5* een 61-jarige vrouw om het
toUie u*am neeft zich gisteren vrij-
Jarigp 1J de Politie gemeld. Een 27-- uit Geleen heeft bekend
*ehe mobilist te zijn van het tragi-

-origeluk in Hulsberg.L
*oge n nam een bocht met een te
B|e ojj *?e'heid en schepte de vrouw,nar f"lets richtmg Schimmert
Pftge'i T_e automobilist reed na het
*en (}Qk met dodelijke afloop met-

HEERLEN - In Limburg kan
het best gezwommen worden
in de Heelderpeel, het Starte-
bos in Meijel, de Onderste Mo-
len in Venlo en de Grote Siep
in Mook. Dat blijkt uit een pro-
vinciaal onderzoek naar de
kwaliteit van het zwemwater
dat vorig jaar zomer werd ge-
houden.

R.'s oudste dochter had haar be-
schuldigingen op twee cassette-
bandjes ingesproken en die naar de
politie gebracht. Om andere pijnen
te voelen dan die van de verkrach-
tingen gebruikte ze LSD en sneed
ze zich met een aardappelmesje in
een been, zo deed rechtbank-voor-
zitter mr H. te Strake 'met aarzeling
en tegenzin' uit de doeken.

Fantasie

De rechtbank doet 1 augustus uit-
spraak.

Maar moeder en zus hebbener nooit
iets van gehoord, zo blijkt uit hun
verklaringen. Vreemd. Mijn cliënt
beweert dat dat allemaal te maken
heeft met het gebruik van dat hallu-
cinerende spul LSD. Ook van de
verwondingen is nooit iets gecon-
stateerd."

R.'s raadsman mr R. van Boven
wees'de rechtbank nog eens op de
verklaringen van het slachtoffer.
„Zij zou bij die verkrachtingen (die
plaatsvonden in het ouderlijk huis
in Herten) gegild hebben van angst
en pijn.

Bij dit onderzoek speelde naast de
helderheid en andere visuele aspec-
ten de hygiënische betrouwbaar-
heid van het water een belangrijke
rol. Het Limburgse zwemwater vol-

Hel belemmerde zicht in de Koel

De 'stekerij'
in de Abdij

TEGELEN/VENLO - De pony's van de pony-
rijstal verspreiden een penetrante geur. Kin-
deren met rijlaarzen ginnegappen met el-
kaar. Ponywagens wachten op klanten. Ik
loop rond de muur van de Abdij Onze Lieve
Vrouwe Onbevlekt Ontvangen in Tegelen. Op
een steenworp afstand van de grenspalen 451
en 452 die de scheidslijn met Duitsland mar-
keren.

HAELEN - Maandagnacht
is in Haelen een café aan de
Burgemeester Aquarius-
straat beschoten terwijl de
kastelein met echtgenote
en een klant in de zaak aan-
wezig waren. Niemand
raakte gewond. De rijkspo-
litie heeft in verband met de
schietpartij gistermorgen

de 28-jarige P.S. uit Haelen
gearresteerd. Het wapen is
nog niet gevonden.
De man wilde in de nachtvan maan-
dag op dinsdag het café binnen-
gaan.Toen bleek dat de deur op slot
was, terwijl in het café de kastelein
met zijn echtgenote en een klant
aanwezig waren, liep hij naar de
overkant van de straat. Van daar uit
loste hij twee schoten uit een klein-

Nadat de kastelein de politie had ge-,
waarschuwd en deze een zoekaktie
was begonnen, verscheen na onge^
veer een half uur een auto voor het
café van waaruit opnieuw een schotin de richting van het café werd ge-
lost. Dit keer kwam de kogels vi*
een grote ruit terecht in dezelfde;
achterwand. Ook hierbij werd nie-
mand geraakt.

«
De door de politie ingezette zoekac?
tic leverde vanmorgen rond 11.15*
uur sucses op toen de verdachte kon
worden aangehouden nabij een wo-
ning in Haelen. Hij is ingesloten.

Opnieuw

Haelenaar schiet
twee keer op café

Politie arresteert verdachte
De kogels doorboorden het glas yan
de deur en sloegen tussen de aanwe-
zigen in tegen een wand. Niemand
werd geraakt. De verdachte vlucht-
te vervolgens.

b act labora staat er op de poort.
Nv^cri de deur Posuerunt Custo-
ci m Me. Mater Nostra Cister-
ftr "f1" ®V de tussendeur is een
j^testpamflet geplakt. 'A6l

lik"*? is de boodschap. De mon-
rout n z^n tegen de gekozen
Uis Van deze verbindingsweg
f)etSe'1 het Duitse autowegnet enNederlandse. Een snelweg
qd

, voortrazend vrachtverkeer
meter van de abdij,,sr fj e monnikken in stilte en

den Cen contemplatief leven lij-
£j " De doodsteekvoor de abdij.
tyi *ornst ervan hebben de mon-
steii n noS even weten uit te
"Seri u ' Vorig Jaar hebben ze in
ëcd geding tegen de staat af-
sör °nSen dat er eerst een in-yl*aakprocedure komt.

rij' vandaan komt, weet broeder
Frans niet. Hij vermoedt dat het
te maken heeft met het controle-
ren en keuren van de wijn. Vol-
gens Van Dale is een wijnsteker
iemand die wijn overtapt. Dat
doen ze er ook.

Hier is hij eens gaan zitten en
daar. Maar ja,overal heb je eigen-
lijk wel hinder van die palen. En
zijn eigen plaatsje, daar heeft hij
nu eenmaal al zo lang gezeten.
Hij kent iedereen om zich heen.

g6°eder Frans, hulpportier, bei-
cjel*rrjet bruine pij, laat me vrien-V^ri en blijmoedig binnen. Hij
(Jr/ï anSt de eigenlijke portier enj^t dit werk nog niet zo lang.
hr er dan dertig jaaris hij zieken-
g^^der geweest. Maar het werk
he f cm ë°ca a^ Broeder Frans
keft et druk- De telefoon rin-
jll. .■ Zijn zus belt hem over zijn
J9a eumviering. Hij is veertig
hè] ln et klooster, dit jaar. Zijn
jj.

e familie wil dat graag vieren,
r, ar broeder Frans is bang dat
K f Werk te belastend is voor zijn
j.0°eders. Ze zijn nog maar met
he f

Weinigen, 23, en iedereeneu al extra werkjes. Maar het
"^ toch wel lukken.

Nee, zijn besluit is genomen. Dit
seizoen zit hij weer op zijn eigen
stoel. Terug naar de administra-
tie lopen we langs de groene
voetbalwei. Hij glundert trots.
„Mooi veldje, hè."

niging, zegt hij. Al jarenzit hij op
dezelfde stoel. Nummer 46
hoofdtribune. Maar nou hebben
ze vorig jaar palen met draad ge-
plaatst voor de tribune. En hij zit
net achter zon ijzeren onding.
Het meisje van de administratie
was echter heel gedienstig en
had alle vaste plaatsen op de
hoofdtribune die nog niet ver-
kocht waren op een papiertje ge-
schreven. Die stoelen heeft hij
uitgeprobeerd.

grensgevallen

(j deurbel. Bezoek voor een van
jj broeders. Weer een belletje.
(j." gast komt een paar dagen
r, °r"hrengen in de abdij. Man-
Sp^' vrouwen, gezinnen, zelfs
W^lklassen logeren in het gas-
j^Verblijfom tot rust te komen.
et., "^onnikken leggen hen geen
etc *e.verplichting op. Alleen de
r,e nstijden staan vast. Ze kun-
lhe ven boek lenen uit de biblio-
g ek, de missen bijwonen, een
p jprek hebben met de gasten-
len ' V°or degenen die dat wil-n *s er zelfs een tv.

Moet een trappistenabdij niet
eigenlijk bier brouwen? Vooral
een abdij die is gesticht door de
trappisten van Westmalle in Bel-
gië. Ooit hebben ze dat wel ge-
daan, zegt broeder Frans, maar
Tegelen concurreerde daardoor
met de kloosterbrouwerij in Til-
burg. En dat was min of meer fa-
milie, hè. Zelf vervaardigen de
Tegelse trappisten alleen sterke
drank. Gutamara Maagbitter,
Cordial la Trappe en Trappistine.
En ze hebben ook nog grond,
waarop geboerd wordt. De deur-
bel gaat weer. Bezoek voor broe-
der Frans. Tijd om te gaan.

DeKoel is leeg. Het VVV-stadion
wacht op een nieuw seizoen. In
de bar staan de stoelen nog op de
tafels. De foto's van de elftallen
hangen aan de muren. Schoenen
en trainingspakken liggen uitge-
stald. Nee, de Koel is toch niet
helemaal leeg. In de verte, aan de
andere kant van het veld loopt
een man heen en weer over de
tribunes. Hij gaat even zitten,
staat op, loopt een stukje en gaat
weer zitten.

Bestelling.
Sj .telefoon gaat weer. Een be-
heti g' Broeder Frans schrijft
Ja langzaam op. Miswijn. Doux.
h 'de Tegelse trappisten verko-

wijn. Niet alleen de Vino
ne " 'stiale, maar ook tafelwij-
(w*1 uit het vat en chateauwijnenp fles.

e 1978 Ch. Croque Michotte,rjj^■ Saint Emilion, Grand Cru
Tj a,Sse bijvoorbeeld. Wijnstekerij
fJri-^gsheide BV, zo heet het be-Jf- Waar het woord 'wijnsteke-

Vierendertig jaar is hij al suppor-
ter van de Venlose voetbalvere-.

Zes weken lang reist
onze verslaggeefster
ANS BOUWAAANS
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 abdij van Tegelen. Foto: JANPAUL KUIT

GULPENER
maakt alles goed...

W ■.gannHHH|

B

"éißßh ■ ■*'

Sm II **H R'

H kunt nu dubbel genieten van Gulpener Pilsner»
Niet alleen omdat wis Mfeaer, zoal» beiooid
overal in Limburg verkrijgbaar te, maar ook
oiiulai l) nu voor’ JT.SO in hel beidt kunt

,»- " komen van een gesigneerde en iogHijsu-
kunstdruk van dit schilderij van Pierre DetaMJ.

jt* Bovendien wordt bel originele schilderij vanTl doeLimburgse *chikkr onderde
j aft' inzender» verloot.

| /o haalt l bet McfgrSaad du> op
t» MM twee ntunieren in huis.

'M*m> Meer ititormjik- vindi « a. »JU- lx-ki ml<""IP grucitc <.ulpciu-r (NKviu-rkraaM.

Eis: vier jaar
wegens incest

Officier;'Dochter op beestachtige wijze grond in geboord'
Uitgevers
vals geld

voor rechter

Ook burgemeester bedreigd

Woensdag 19 juli 1989 "13
r ' m**m———mMmmmmmmmmmmwmmmmmmmm—mmm__\limburgs dagblad J provincie

ROERMOND - Op 1 september
aanstaande moeten zes inwoners
van Tegelen en Venlo in Roermond
terecht staan wegens het uitgeven
van valse briefjes van honderd gul-
den bij een groot aantal winkels in
Noord- en Midden-Limburg en Bel-
gië. Hier staat maximaal negen jaar
cel op.

Van onze verslaggever

I

kaliber vuistvuurwapenen de nch'
ting van het café.

toaie eerlenaar heeft steeds ontkend zijn oudste dochter vele
tiatlrin,^erkracht te hebben; ook zou hij haar niet hebben mis-
io 0r

d oor sigarettepeuken op haar borst uit te drukken en
rer, n

een kapotte bierfles over haar rug te trekken, lietR. giste-ren mgmaals weten- Wel Saf hiJ toe ontucht gepleegd te heb-met zijn jongste dochter.



examens
Sanderse, Roger Zegers, Eric Houben, Mar-
co Peeters, Johan Sonnemans, Leon Ver-
coulen, Albert Mennen, Jeroen van Opho-
ven, Raimond Janssen, Jos Verlinden,
Eddy Henderikx, Rene Janssen, Mart
Spreeuwenberg, Patrick Janssen, Mark
Goeden, Edward van Ophoven, Robert
Timmermans, Michael Blain, Roy Claes-
sens, Mark Wassenbergh, Stefan Thijssen,
Stephan Baetsen, Rudi van de Kerkhof,
Mike Verheijden, Marcel Peeters, Davy van
Helden, Maurice Kunpers, Tuncay Cevik,
Fran Keijmes, Frits Hermans, Ronald
Wilms, Torn van de Weerden, Pascal Dries-
sen, Ron Kuijpers, Ronald Lijssen, Roel
Verstappen, Mark Mois, Marcel Simons, Ri-
chard Konings, Alex Teeuwen, Mare Hen-
driks, Gied van Herten, Rudi Knubben, Pe-
ter Thijssen, Herman Janssen, Maurice
Muurmans, Rob Geurts, Erik Nijssen, Jur-
gen heidens, Leon Smeets, Marcel Beeren,
Patrick Heidens, Richard Koch, Rob Joos-
ten, Robert Dorssers, Frank Hanrats, Paulvan de Sterren, Mischa Hermkens, Twan
Engels, Riccardo Muijsers, Marcel Smits,Frank Frankena, John Janssen, Roy Smets,
Eric van Roy, Jean-Pierre Kessels, Johan
Sillekens, Johan Roost, Leon Smedts,
Ruud Nijssen, Mark Brummans, Ard vanDijk, Francois van de Eijnden, Emiel Strij-bos, Johan Kessels, Rudie van de Bogaard,
Loet Boonen, Peter Heynen, Erik van Pol,
Roel van Boxtel, Erik Janssen, Mark Kre-kels, Ron van Ninhuys, Dennis de Wolf, Ed
Janssen, Roel Stammen, Harold Verlinden,
Roel Doesborgh, Maurice Peeters, Rene
Peeters, Maarten Janssen, Mare van Opho-
ven, Ron Peeten, Erik Janssen, Frank
Aerts, Mohammed Amhaouch, Assis Cho-
hairi, Wahittin Esmer, Johan Giepmans,
Edwin Janssen, Dave Leenders, Hammada
Zaynoun, Jurgen van de Dungen, Mark van
de Goor, Frank Martens, Frank Peters, Ro-ger Joosten, Frank Willems, Sjors Tuithof,
Frank Gubbels, William Hunnekens, Roy
Voermans, Wilbert Delissen, Matty Flup-
sen, Peter Flupsen.

BISSCHOPPELIJK
COLLEGE
DR. EDITH STEIN
STEIN - Lijst van geslaagde kandidatenAtheneum A: Yvette Aerts Echt; Marlou
Boeken Susteren; Elly Damen Echt; TheoDamen Echt; Erwin van Engelen St. Joost;Annemiek van Gennep Maasbracht; Yvon-
ne Golsteyn Echt; Eveline Hallmanns Echt;
Ingrid hendriks Ohe en Laak; Liesbeth
Kurvers Echt; Alanda Meuffels Echt; Ma-
riélle Meuwissen Echt; Nino Nelissen Ko-
ningsbosch; Marieke Niezen Maasbracht;
Ingeborg Peters Echt; Sandra Ruyters
Echt; Harm Stienen Echt; Diane Stock-broeckx Stevensweert; Eric StockbrockxMaasbracht; Chantal Storms Linne; Bart
Stumpers Susteren; Chantal Verhoeff Echt;
Süvia Verkroost Ohe en Laak; Marielle Vin-
ken Stevensweert; Cyriel Welters Echt.
Atheneum B: Arjan Aerts Stevensweert;
Michel Beckers Ohe en Laak; Joost Beurs-kens Linne; Cyril Bongaerts Maasbracht;
Paul Bongaerts Echt; Marina Bongers Ste-
vensweert; Eric Bos Maasbracht; Maud
Brouwers Echt; Heidi de Bruyn Roosteren;
Mano de Cooker Ohe en Laak; Lilian Doen-
sen Echt; Armand Dijcks Koningsbosch;
Frank'Geelen Echt; Roel Geurts Echt; Su-
zanne Gielkens Maria-Hoop; Stefan Gran-
zier Ohe en Laak; Anouk Haldermans Lin-
ne; Maurice Heurkens Echt; Peter Heur-
kens Echt; Maurice Houben Maasbracht;
Chantal Hukkelhoven Maasbracht; Valen-tijn de Jong Echt; Judith Kinzel Maas-
bracht; Esther Kramer Dicteren; Paul Kret-zer Echt; Marco Kunowski Maria-Hoop;
Viona Linssen Stevensweert; Harold Peu-len Maria-Hoop; Igor Peusen Echt; Peter
Reinders St. Joost; Leon Royakkers Echt;Jolanda Sanders Dicteren; Sylvia van
Schendel Roosteren; Magna Simons Echt;
Ingrid Souverijn Echt; Rene TheunissenRoqsteren; Luc Tillie Echt; Trung Tran Vu
Maasbracht; Roel Vanneer Echt; RichardVèrkooyen Echt; Arda Visser Maasbracht;
Anniek Wintraeken Echt.

gaerts Echt; Vivienne Brusse Echt; Ron
Corstjens Echt; Roy Crombeen Echt; AndreEppich Koningsbosch; Yvonne van Es Ste-
vensweert; Angelique Faessen Echt; Pa-
trick Hendriks Ohe en Laak; Roger Hen-
drikx Echt; Frank Heythuyzen Echt; Mare
Houben Koningsbosch; Robert Houben
Echterbosch; Marjo Hover Echt; Yvonne
Hover Echt; Chantal Jacobs Echt; Victor
Jamlean Echt; Maurice Janssen St. Joost;
Yvonne van Kempen Echt; Rob Klok Echt;
Sandra Knoben Echt; Reineke Koppers Ko-
ningsbosch; Ron Kruitz Echt; Ingrid Kru-
vers Echt; Sandra Laugs Koningsbosch,,
Wendy Lebens Echt; Monique van de Lis-
donk St. Joost, William Minkenberg Maas-
bracht, Chantal Niessen Echt; Liane Petes
Echt; Petra van Rees Echt; Bert-Jan Rey-
nen Echt; John Ruyters Echt; Sandra
Schutte Echt; Roger Schuttelaar Echt; Pa-
cal Stakenborg Maasbracht, Edwin Stevens
Echt; Frank Storms Echt; Wendy Thomas-sen Echt; Henry op 't Veld Koningsbosch,
Martien op 't Veld Echt; Roger Vergoossen
Echt; Xaveer Vergoossen Echt; Ard Ver-
kooyen Echt; Diana Vranken St. Joost,Ro-
ger Wierts Echt; Bianca Wolters Echt; Myke
Wolters Maria-Hoop.

100, Inge Schepers Stem, Sandra $c g$ j
Stem, Shirley Schepers Stem, Hans gjj
felaersd Geulle, Mariëlle Schmeits Z) Q
Eric van de Schoor Stem, Mascha sc c)t'Elsloo, Überto Simenon Meers, AletWJ
ling Stem, Nicole Smeets Stem. vffl. \Soons Stem, Roger Steijnen Stem, "jjd.Thans Meers, Patric van Uden Meers, $,<
Vaassen Stem, Leon Veldhuizen Ste'^ jji 'line Voncken Geulle, Maria Vos Ste'V J
de Vrancken Stem, Brigitte VrUl^ JStem, Brenda Wenmekers Stem. "* i t,
van Werd Stem, Wanda Weusten Ste"'
bora Zeelig Stem. :
HAVO: Cindy Basten Elsloo, Henk &J j
Meers, Elsa Breukers Stem, Natasja v $ I
Stein, Marjo Bruis Geulle, Wendy °*J H
Camp Stein, Stefhan Conjour Stein. *H> g
Copier Elsloo, EstherCoumans Elsl^.queline Creuwels Stein, Rudie vtf 'Beck, Marcel Eurlings Stein, Jon (4rStein, Danielle Gelissen Beck, Mü° .$ Vsen Beck, Wendy Gorissen Stein, J^ y
Gortzen Stein, Patrick van den Han1
Rene Helsloot Stein, Diana Hendriks
Dana Hendrx Urmond, Omar van " <fi
yen Stein, Peggy Jeurissen Elslo?'jii)
Keulen Stein, Adinda Kuijpers Beek.^Lamour Urmond, Daisy Lemmens U
Roger Luckers Urmond, Guide Wl*|)i'lBunde, Miriam MeulenbergStein,L* f
Molken Stein, Rogene Muris Ste'jy
Pantus Stein, Roy Pepels Stein, "Tj^
van Rooij Stein, Mike Sanders Stein. U
Savelkoul Stein, Ceriel Scheres Stei^jrf
P. Schobben Moorveld, Monique
Stein, Rudy Smeets Stein, Marco *Jj|
voort Moorveld, Raquel Tiber Beck.'
trommelen Beck, Davy Übbink Stel"' j
van de Werjer Beck, Mariëlle Westntfifl(
Stein, Chantal Willems Stein, Wille"6
huis Elsloo, Sonja Zinken Stein. f ]A
ATHENEUM: Monique Bovens *gj_\
Audrey Coenen Stein, Helma Cruts yK
Iwan Debets Elsloo, Vera Demand'
Ralph Dreessen Stein, Miranda QjfL
Meers, Rolf Gelissen Beck, Birgi* "(M
Elsloo, Jeannie Gorissen Beck, P^'üic'wrissen Beck, Ivo Hamers Beck. J^lHovers Beck, Bianca Huiveneers Me go
len Hunink Stein, Laurie loannidis 0T
Boris Janssen Elsloo, Ingrid 3ansS_tf_\100,Karin Janssen Elsloo, Maurice J° Jjf
Stein, Raymond Janssen Stein, Jf?ofl)_f
nen Elsloo, Doris Joannes Stein,
Jonk Elsloo, Henri Kirken Stein, Sijj
Kikken Stein, Ed Knapen Elsloo, A" jWi
Krurj fGeulle, Jan Lebens Stein,
chel Stein, Eric van Mulken Meers, !!LJ¥
Notten Elsloo, Jos Ostendorf Stein. . <_(
Peters Stein, Hugo Petit Dilsen, R0": flb
der Plas Stein, Marion Sangers ®^isleel Schepers Elsloo, Nicole Smeets
Maurice Sprinkels Stein, Daniella c!\nStein, Karan van Mil Stein, Marco v
Stein, Rianne Vermeer Stein. /

MAASTRICHT- Aan de Stedelijke Scho-
lengemeenschap te Maastricht slaagden
de volgende eindexamenkandidaten:
MAVO: Joyce Jaspers, Mariëlle Kliphuis,
Vivianne Reiters, Nicole Scheres, CharmieSobers.
HAVO: Stan Bering, Danielle Brandts, Ju-dith Donnaar, Anouk Florisson, Anja Ho-
vens, Marjella Kesler, Michael Reneman,
Sonja Walters, Barbara Winkelhuyzen.
VWO: Claudie Abbink, Karen Bergmans,
Erik Bouvrie, Nathalie Vriezelaar.

Stedelijke
Scholengemeenschap
Maastricht

officiële mededel'""
Gemeente Schinnen

BEKENDMAKING J
De Burgemeester van S^' )'deelt mede dat, ingevolge art»y
van de Wet op de Ruimtelijk"3
ning, gedurende een maand , ef
maandag 24 juli as. ter gerne<L,io
cretarie afd. ruimtelijke °r<J i<_(kamer 209) voor een ieder
ge ligt het ontwerp-bestem1*
plan Breinder-Hegge-Nage'
Schacht IV-complex.
Gedurende de termijn van &■ 4
ligging kan een ieder schrifte'^rzwaren indienen tegen het °^el v
bij de raad dezer gemeente, "gjejg
zwaarschrift moet geadre,| f
worden aan postbus 50,
Schinnen.
Schinnen, 19 juli 1989. ,

De burgemeester voorno e >F.I.J. Loefen. ./

Havo: Roger Bekkers Linne; Henrietta
Beunen Linne; Arthur Bink St. Odiliën-
berg; Paul Bongers Echt; Rudy Bosmans
Maasbracht; Huei Choe Yuh Maasbracht;
Peter Claassen Echt; Ingrid Claessen Echt;
Peter Courage Roosteren; Karin Cremers
St. Joost; Wendy Daemen Maasbracht;
Yvonne van Dyk Echt; Pieter-Jan Engelen
Echt; Mare Evers Linne; Fernon Franco-
tEcht; Petra Frencken Maasbracht; Bianca
van Geyn Maasbracht; Ruben van der Goor
Echt; Jolanda Graus Ohe en Laak; Jasmin
van Haasen Echt; Richard Hamersma
Maasbracht; Mare Helwig Bom; Michel
Heynen Echt; Pauline Hover Echt; Marcel
Janssen Roosteren; Peter Janssen Rooste-
ren; Yves Jongstra Echt; Mirjam Kierkels
Echt; John Klok Echt; Jeroen Koenen
Maasbracht; Ankie Kriessels Maasbracht;
Astrid van der Leeuw Echt; Rene Leurs
Echt; Erwin Maertens Maasbracht; Angeli-
queMaessen Echt; Lennie Maessen Maas-
bracht; Rozanne Meesmans Echt; Louise
Meyer Maasbracht; Roger Moors Maas-
bracht; Maurice van Neer Echt; Jeanette
Omloo Ohe en Laak; Nelly van Oost Maas-
bracht; Roger Palmen Maasbracht; Danita
Paul Maasbracht; Roger Peters Konings-
bosch; Nicole Pustjens Ohe en Laak; Rob
Pustjens Roosteren; Esther Puts Maas-
bracht; Rene Raven Ohe en Laak; Sascha
Renger Echt; Marcia Roebroeks Echt; Ma-
rion van de Runstraat Maasbracht; Hay
Ruyters Echt; Chantalle Schoenmakers Ma-
ria-Hoop; Edith Smeets Maasbracht; Ron
Smteets Maria-Hoop; Sandra Smeets Ste-
vensweert; Gregor Soeters Echt; Eline Stin-
kens Ohe en Laak; Ingrid Storms Echt; Ri-
cbard Theelen Echt; Wendy van der Varst
Montfort; Hans van de Ven Maasbracht;Andre' Vergoossen Echt; Elza Vergoossen
Echt; Jack Vergoossen Echt; Ginette Ver-
hoeff Echt; Sonja Verhooren Echt; Astrid
Vonk Echt; Nicole van der Vorst Linne; Ge-
rard Weber Echt; Andrea van Wegberg
Echt; Gerryonne Welters Ohe en Laak; Ca-
roliene Wirtz Stevensweert.
MAVO: Sylvia Aben Echt; Wilma Beckers
Echt; Richard Blommers Echt; Erwin Bon-

MECHANISCHE TECHNIEK: Ayan Cetin-
kaya Roermond; Stephan Giebels Roer-mond; Bayram Oztürk Roermond; Yusus
Payas Roermond; Mario SchönwetterRoer-
mond; Eugène Frenken Roggel; Steffan
Gubbels Posterholt; Hendrik Nieland Vlo-drop; Michael Pex Herkenbosch; Ruud
Pfennings Melick; Maurice Reijnders St.
Odiliënberg;

ELEKTROTECHNIEK: Mohamed Allah
Roermond; Frank Hemen Roermond; Mar-
co Hendrikx Roermond; Erwin Remers
Roermond; Patrick Schurgers Roermond;
Marco Suylen Roermond; Marco Wenteler
Melick; Mark Wolters Roermond;
GRAFISCHE TECHNIEK: Jobert Brouns
Posterholt; Erik Creugers Schinnen; Pa-
trick Hendriks Oirsbeek; Jean-Paul Heij-
mans Weert; Raymond v.d. Hoeven Kerkra-
de; Roelof Jeurninck Roggel; Martin Kna-
pen Venlo; Paul Maas Roermond; Mario
MartinesRoermond; Danny Mooi Echt; Ard
Raaijmakers Heerlen; Francois Roeffen
Grubbenvorst; Michel van Rooij Venlo; Ger
Schmitz Roermond; Marjo Sieben Gra-
them; Anouk Velter Hunsel; Marco Xho-
fleer Baarlo;

CONSUMPTIEVE TECHNIEK KOKEN-
/SERVEREN: José van As Roermond; Mark
Cranssen Herkenbosch; Friedo Hannen
Herten; Harold Kempinga Reuver; Annette
Kool Roermond; Fred Muysers Stramproy;
Torsten Nittka Venlo; Robert Schmitz
Roermond; Peter Schmitz Vlodrop; Marco
Schonkeren Stramproy; Florian SmuldersRoermond; Sylvia Tobben Roermond;

CONSUMPTIEVE TECHNIEK BROOD-
/BANKETBAKKEN: Roland HermansRoermond; Ashwin Hoex Echt; Ligui Hu
Roermond; Patrick Keuren Roermond;
Ron de PoorterRoermond; Adriaan Wolfert
Heythuysen; Rob Bauer Herkenbosch; Rob
de Bock Roermond; Eddie Cuppers Poster-
holt; Iwan van den Ende Maasbracht; Peter
Geraedts Roermond; Samir Hoummada
Steyl; Michael de Lang Roermond; Maurice
Leeder Venlo-Blerick; Edwin Meuwissen
St. Odiliënberg; Pascal van Roosendaal
Posterholt; Wendy Sarton St. Odiliënberg;
Robert Verboeket Roermond; Chris Zeg-
waardRoermond;

BOUWTECHNIEK TIMMEREN: Patrick
Massy Roermond; Robert Tobben Roer-
mond; Arnoud Huissoon Herkenbosch;
Marcel Pfennings Melick; Henry Puts Roer-
mond;

BOUWTECHNIEK SCHILDEREN: Ron
Boumans Echt; Bert Keuren Roermond;
Marko Ockhuijsen Roermond; John Baum
Roermond; Jan Bongers Hout-Blerick; da-
niel Derckx Roermond; Marck Heckmann
Roermond; Layla Kricha Weert; Rob van
Loenen Roermond; Pascal Rohs Kerkrade;
Marco Theunissen Roermond;

RK-Scholengemeen
schap

LBO Roermond
ROERMOND - Rijksgeslaagden rk scholen-
gemeenschap LBO in Roermond:

R.-K. SCG MBO
„Drakesteijn”
WEERT - Ge slaagden aan de r.k. Scholen-
gemeenschap MBO Drakesteijn,' Drake-
steijn 5, Weert:

Interim algemene schakelopleiding: Na-
tasja Biesmans, Budel-Dorplein; Jolanda
Briels, Thorn; Monique Coumans, Neder-

Verzorging: Fatima Bahri, Weert; Marjo
Bongers, Reuver; Rosemarie Bremmers,
Herten; Monique Classen, Herkenbosch;
Anky Hendriks, Haelen; Angelique Hen-
driks, Weert; Marlie Hendrikx, Hom; Nicole
Janssen, Haelen; Yvonne Janssen, Weert;
Margie Linders, Nederweert-Eind; Mariet
Moonen, Weert; Christienmunnecom,
Stamproy; Thea Ramakers, Kelpenm; Lies-
beth Rietjens, Leveroy; Miranda de Rooy,
Ospel; Marlie Saes, Nederweert;Lilian Sul-
tiens, Nederweert; Astrid Wassen, Vlodrop;
Odilia Aenderoomer, Hunsel; Marion Berg-
mans, Gastel; Sabine Bonten, Weert; Mi-
riam Caris, Baexem; Maijan Corstjens,
Hunsel; Petra Flentge, Roermond; Moni-que van Geldorp, Weert; Ingrid Geraats,
Baexem; Nathalie Heesterbeek, Weert; San-dra van Hoek.k Asten; Annemiek Jacobs,
Ospel; Sonja de Jongh, Maasbracht; Wilma
Krops, Weert; Nicole Schalleij, Linne; Ger-
dine Seerden, Montfort; Anita Stijnen,
Weert; Liesbeth Sullot, Roermond; Helga
Thijssen, Thorn.

Afdeling MEAO: Maarten Smits, Wewert;
Tiny Steyvers, Ospel; Patrick Stultiens,
Weert; Anita Vanhout, Maarheeze; Miranda
Verspagen, Nederweert; Ingrid Versteegen,
Stramproy; Anita Vranken, Weert; Roland
Wolters, Budel; Rolf Bonten, Weert; Nancie
Claessen, Weert; Manuela Depenbrock,
Weert; Caröle Engelen, Weert; JohanFidde-
laers, Nederweert; Marlies Gerards, Kei-
pen; Johan Hansen, Hunsel; Leon Hendrik-sen, Weert; Mariëlle Horst, Budel; Maurice
Maas, Maarheeze; Allard Maas, Maarheeze;
Frank Nouwen, Budel-Dorplein; Roger
Princen, Weert; Eric Steeghs, Weert; Wenda
Stokbroeks, Weert; Pieter Truyen, Weert;
Ton van Tuel, Maarheeze; Esther van de
Ven, Weert; Hans Vermeulen, Budel-
Schoot; John v. Werde, Budel-Schoot; Otto
Wolters, Weert; Laura Wullems, Neder-
weert; Ronnie Beelen, Weert; Toos Bei-
mans, Weert; Ellen v.d. Broek, Nederweert-
Eind; Mare Broens, Ospel; John Camp,
Weert; Leon Coolen, Weert; Petra Cree-
mers, Weert; Thijs Creemers, Keipen; Jas-
per du Croix, Nederweert; Angelique EJias,
Weert; Lysanne Gerris, Nederweert; Johan
Gielen, Ittervoort; Sandra HenDriksen,
Weert; Mathilde Janssen, Weert; Anita van
Mierlo, Weert; Christa Moonen, Weert; Ria
Moonen, Nederweert; Rose-Anne Niellis-sen, Weert; Anjes Pellemans, Nederweert;
Frank Rampen, Maarheze; Jules Retera,
Maarheeze; Leon Seerden, Weert; Wendy
Seerden, Weert; Bart Sniekers, Weert; Rian-
ne Teunissen, Weert; Wim Timmermans,
Weert; Rob Verheggen, Weert; Erwin
Zweypfenning, Maarheeze; Lisette Baas,
Weert; Joset Bax, Budel; Gonny Briels,
Neeritter; Inge Chatrou, Budel-Schoot,
Wendy Fijen, Stramproy; Nicole Geurts, It-
tervoort; John Gubbels, Weert; Nicole
HAex, Wert; Ellen de Jong, Weert; Anita
Knapen, Eli; Marca v.d. Kruys, Weert;
Anne-Marie Laans, Budel; Miranda Peer-
lings, Weert; Mariëlle Royakkers, Eli; Hen-
riëtte Schenkels, Maarheeze; Alexandra
Stout, Weert.

richs. Weert; Jack Meulensteen, Ospel;
Chantal Smeets, Weert; Mariëlle Thomas-
sen, Nederweert-Eind; Janine Tillemans,
Weert; Monique Verhees, Weert; Anja van
Bemmelen, Weert; Ton Bruekers, Weert;
Wilfred Creemers, Stramproy; Jos van Don-
schot, Weert;Karin van Doren, Nederweert;
Ingrid Haex, Budel; Miranda Haex, Weert;
MaureenKanters, Nederweert; JeanneKor-
sten, Weert; Miranda Kuijpers, Weert; Ma-
riëlle Lammers, Budel; Eesther van Nieu-
wenhoven, Weert; Yvonne Peeters, Weert;
Mariëlle Pouw, Someren-Eind; Sandra Rae-
makers, Ospel; MarlieRijks, Gastel; Mariël-
le Senden, Weert; Tanimount Tjjiou, Weert;
Erik Vries, Ittervoort; Yvonne Winters,
Weert; Rian Wulms, Nederweert; Emiel
Blankers, Weert; Yolanda Broens, Weert;
Miranda van Cranenbroek, Sterksel; Gitte
Dierikx, Weert; Peter-Paul Engelen, Weert;
Frank Gielen, Weert; Miriam Greijmans,
Nederweert; Scp Hamaekers, Weert; Gem-
ma HekeFs, Ospel; Tanja Hendrikx, Eli;
Mare Houben, Nederweert; Yvonne Kes-
sels, Nederweert; Peter Korten, Weert; Re-
mon Kums, Budel; MArleen Lammers, Bu-
del; Franca Lucas, Gastel; Danielle Nijsen,
Weert; Willie Pennings, Ospel; Petra Ree-
mers, OSpel; Bianca Scheffers, Weert; Mau-
rice Schonkeren, Nederweert; John Tulle-
mans, Valkenswaard; Roger Vleeshouwers,
Stramproy; Alien Wanders, Budel; Astrid
Bakermans, Budel; Thea Beeren, Stram-
proy; Jolanda Clout, Weert; Dave Coppen,
Weert; Yvonne Creemers, Swartbroek; Clai-
re Haarmans, Weert; Yvonne Hendriks,
Stramproy; Armelies Jansen, Weert; Mariët-
te van de Kruys, Weert; William Peeters,
Weert; Ellen Peeters, Weert; Marianne
Smeets, Soerendonk; Maurice Smeets,
Weert.

R.k. LTS Helden
HELDEN - Aan de r.k. LTS Helden slaag-
den de volgende leerlingen:
Rob Hovens, Arjan van Enckevort, Mark

weert; Mirjam Deneer, Wessem; Monique
Driessenm, Nederweert; Ellen Franssen,
Weert; Karin van Geldrop, Weert; Miranda
Gielen, Ittervoort; Nicolke Henderikx, Ha-ler; Jacqueline Hendrix, Weert; Monique
Hermans, Nederweert-Eind; Danielle
Knops, Weert; Jacqueline de Leeuw, Ne-
derweert; Peggy Lempens, Nederweert-
Eind; Hans Lormans, Nederweert; Gwenny
Mans, Tungelroy; José Meeuwsen, Neder-
weert; Danny Pattinaja, Weert; Maureen
Princen, Weert; Monique Reinders, Some-ren-Heide; Arjette Renkens, Weert; Marion
Rulkens, Thorn; Constance Saureen, Nee-
ritter; Nicol Scheijvens, Ittervoort; MirandaStultjens, Weert; Angelique Thielens, Ne-
derweert; Martijn Verweel, Thorn; Anja
Vorselen, Tjorn; Hellen Beerens, Weert; Mi-
randa Broods, Maarheeze; Ilse Craemers,
Thorn; Susanne Creemers, Stramproy; Elly
Driessen, Soerendonk; EstherFeyen, Maar-
heeze; Elle Hermans, Ospel; Patricia Hij-
mans, Weert; Brigitte Jansen, Weert; Carola
Joosten, Weert; Jolanda van der Laak,
Leende; Ingrid van Nieuwenhoven, Neder-
weert; Hennie Scheenen, Swartbroek; Pe-
tra Scheenen, Swartbroek; Jeanette
Schorsch, Weert; Ilse Smolenaers, Weert;
Laura Taveniers, Weert; Miranda Timmer-
mans, Weert; Els Visser, Hunsel; Anette deWin, Ospel; Saskia Zegveld, Weert.
Mode en kleding: Petra Alers, Swalmen;Marjolein Claassen, Budel; Mari-jet Dirks,
Hunsel; Chantall Driessen, Stamproy; Ellen
Eilers, Sterksel; Christien Hilferink, Roer-
mond; Bianca Huijerjans, Ospel; Carla Ja-
cobs, Weert; Carin Joosten, Roggel; Mariel-
le Kuijpers, Weert; Anja Lommen, Some-
ren; Liset Moonen, Weert; Heidi van Nieu-
wenhoven, Ospel; Angelique Schmetzer,
Posterholt; Jolanda Verberne, Asten; Mi-
randa Vossen, Nederweert; Armemarie van
Alphen, Roermond; Marlies Bergmans,
Gastel; Chantal Bijlmakers, Wessem; Sally
Coenen, Panheel; Dorthy Engels, Neder-
weert; Nicole ter Haakm, Meijel; Leny Jans-
sen, Stamproy; Sowella Khirandish, Gra-them; Margriet Kneepkens, Nederweert;
Carin deLeeuw, Someren-Eind; Petra Nies,
Weert; Yvonne Peeters, Wessem; Monique
Roefs, Budel; Andy Simons, Melick; Ma-rion Sonnemans, Swalmen; Elvera Strijbos,
Ospel; Chantal Veugen, Nederweert; Astrid
Vossen, Heel; Carla Adriaens, Weert; Irene
Baetsen, Weert; Gerry Beimans, Budel;
Adri Boom, Stramproy; Mariëlle Coenen,
Reuver; Heidi Coolen, Asten; Jolanda Dek-
kers, Roermond; Mariëtte Derks, Roer-
mond; Camilla Doezen, Roermond; Katja
de Groot, Someren; Ingrid Hellemons,
Weert; Ilse Janssen, Haler; Rose-Marie Kir-
kels, Weert; Vivian Kleukers, Weert; Mau-
rits Knook, Roermond; Christina Koster,
Grathem; Esmeralda v.d. Meiracker, Budel-
Dorpplein; Mariëlle Moonen, Weert; Desi-rée Muurmans, Grevenbicht; Hélène Rijn-
ders, Nederweert; Josephine Rijnders, Ne-
derweert; Chantal Simons, Weert; Ingrid
Spee, Budel; Eric Titulaer,Roermond; An-
gelique Toussaint, Heythuysen; Mare Ver-
berne, Meijel; Mariëlle Verhoeven, Budel;
Judith Arts, Roermond; Ingrid Boonman,
Roermond; Josette Brentjens, Roermond;
Wilmijn van den Broek, Geldrop; Inger Cil-
lekens, Herkenbosch; Mariëlle Driessen,
Ospel; Liesbeth Geuns, Ospel; Kathelijne 't
Hoen, Aalst; Daphne Hovers, Weert; Karin
Joris, Heel; Mariska Kehrens, Swalmen;
Marly Koppens, Nederweert; Sandra La-
lieu, Haelen; Diana Mevissen, Grathem; El-
len Moonen, Weert; Hanneke Mouw, Roer-
mond; Mariëlle Overeem, Melick; Kristian
Rietra, Heel; Lianne van Rooij, Someren;
Claire van Schijndel, Roermond; Katja
Stultiens, Weert; Lean Vossen, Nederweert.Middelbaar Economisch en Administra-
tief Onderwijs: Marianne Aquarius, Stram-
proy; Karin Bogers, Budel; Pascale Bran-
gers, Nederweert; Saskia de Bruin, Ospel;
Lydia op den Buys, Weert; Emely Caenen,
Ittervoort; Arian Compen, Soerendonk;
Marjo Hupkens, Neeritter; Dian Kernper,
Weert; Angeliquevan Kessel, Budel; Brigit-
te Kuypers, Someren-Eind; Jennifer Lode-

L.H.N.O. Textielverwerkende beroepen:
Zoubida Bousfia Roermond; Aahida
Bouyafa Roermond; Manuela Eikelenberg
Roermond; Nancy Geerlings Mewlick; Rü-
hügül Karaca Roermond; Alexandra Sam-
pers Herkenbosch; Henriëtte Schaefer
Roermond; Andrea Schmidt Roermond;
Nicky Hellebrand Roermond; Bianca Hin-
zen Roermond; Maria Sabir Roermond; Jo-
landa Schmitz Vlodrop; Roland Schoema-
cher Roermond; Manon Schwanen Vlo-drop; Sanghita Biray Roggel; JolandaHilfe-
rink Roermond; Hakima Jakhjoukh Roer-
mond; Sandy van Kempen Roermond;
Amina Nabibaks Roermond;
L.H.N.O. Verzorgende beroepen: Ishia Mol-
lema Roermond; Margo Smis Roermond;
Angelique Stal Roermond; Jolanda Tobben
Roermond; Manuela Bruis Roermond; Jo-
zefien Selder Roermond; Marion Tobben ,
Roermond; Wendy WeverRoermond;
L.H.N.O. Kantoor/Verkooppraktijk: FrankBrouwers Roermond.

PROFIELVERBETERING C-NIVO: Marcel
Allers Roermond; Mohammed Arramdani
Roermond; Richard Baetsen Herten; Ed-
win Bakkes Roermond; Hanifi Dagli Roer-
mond; Roy Derix Kessel; Ronald Dubbel-dam Posterholt; Hugo JorisMontfort; Peter
Lücker St. Odiliënberg; Maurice Redeker
Roermond; Ronnie Sanders Roermond;
Ruud Willems Posterholt;

THEORETISCH TECHNISCH ONDER-
WIJS: Marcel Aarts Roermond; William
Beckers Montfort; Jos Beunen Montfort;
Jean Clout Montfort; Fred Giebels Roer-
mond; Fabian Klabbers St. Odiliënberg;
Erik Maessen Montfort; John Ruijters Me-
lick; Patrick v.d. Schrier Wegberg; Roland
Stal Roermond; Pascal Wassen Vlodrop;
Ricardo Wassenberg Herten; Ron WoltersVlodrop;

MOTORVOERTUIGENTECHNIEK: Ron-nie van Haaren Roermond; Jewroen Hen-
driks Haelen; Reinier Joosten Haelen; Erik
Mennen Roggel: Marion Nies Roermond;
Danny SchreursRoermond; Marjanvan derSluizen Swalmen; Maurice Soentjens Heel;
Maurice Theelen Posterholt; Jeroen Rein-
ders Nederweert; Mohamed Azzimani
Roermond; Johan Bos Herkenbosch; John
den Brok Herkenbosch; Erwin Coolen Her-
ten; Ron Cremers Montfort; Lucien Dijke
St. Odiliënberg; Pascal Fermont Roer-
mond; Ruud van der Leeden Neer; PeterMartin Roermond; Piet Tegenbosch Lever-
oy; Jean Thewissen Herkenbosch; Alex
Wolmerath Reuver;

Scholengemeenschap
Groenewald Geleen
GELEEN - Geslaagde MAVO leerlingen
S.G. Groenewald:
Kelly Beijleveld Elsloo, Dennis Berix Stem,
Disty Boeken Stem, Andre Boessen Stem,
Esther Booy Stem, Paul Borgt Urmond, Pe-
tra op den Camp Stem, Francis Coumans
Stem, Diana Dassen Meers, Guydo Devoi
Meers, Monique Dols Berg a.d. Maas, Ivo
Driessen Stem, Gaby Elzinga Urmond,
Mark van gestel Stem, Joshua Giesen Stem,
Mark de Goeij Spaubeek, Marleen Haenen
Stem, Monika Hakken Elsloo, Mare Hen-
drickx Stem, Nicqlle Husson Stem, Carla
Janssen Stem, Tamara Jasper Stem, Paul
Keulers Beek, Inge Kostjens Urmond, Nan-
cyKraus Stem, Roger Kroon Elsloo, EdwinLambrichts Stem, Vincent larosch Stem,
Jurgen Lebens Urmond, Diana Leenders
Stem, Berry Lenaerts Elsloo, Natascha Mar-tens Elsloo, Cyrille Meertens Elsloo, Mare
Meijers Stem, Daphne Meijs Elsloo, MareMerkies Stem, Jackvan Mulken Stem, San-dra van Mulken Elsloo, Roger Muris Stem,
Yvonne Nusser Stem, Maurice Paulissen
Stem, Christel Pepels Stem, Rene Quix
Stem, Petra Rinkens Meers, Vivian Rinkens
Stem, Vera Ritzen Stem, Kyra Roberts Els-
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Geen plaats op scholen voor
kinderen met leerprobleem

Van onze
verslaggever

MAASTRICHT
Het aan de rijksuni-
versiteit Limburg
verbonden Instituut
voor Bewegingswe-
tenschappen krijgt
van de Hartstichting
een bedrag van
25.000 gulden. Het
geld is bestemd voor
een project ten be-
hoeve van oudere
hartpatiënten. Vol-
gens dr F. Verstap-
pen, verbonden aan
de RL-faculteit ge-
zondheidsweten-
schappen, blijken in
Limburg 30.000
ouderen - die lijden
aan hart- en vaat-
ziekten, geïnteres-
seerd in deelname
aan zon programma.

In samenwerking
met het Groene
Kruis wil het insti-
tuut een fitness-pro-
gramma opzetten.
De steun van de
Hartstichting is be-
doeld om eerst een
voorstudie te kun-
nen verrichten. Het
is één van de twaalf
projecten van het in-
stituut voor bewe-
gingswetenschap-
pen (IBW), dat in
hoofdzaak gesubsi-
dieerd wordt door
het ministerie van
WVC.

Het IBW wil, en dat
is een ander project,
de aandacht onder
het Limburgse be-
drijfsleven voor fit-
ness-programma's
versterken. Bedrijfs-
fitness is een feno-
meen dat in Amerika

Hartstichting
steunt studie
RL-instituut

en het Verre Oosten
al lang bekend is, dat
ook in Nederland
zijn intrede heeft ge-
daan maar in Lim-
burg niet van de
grond komt.

Het RL-instituut wil
daarin verandering
brengen. „Wij kun-
nen bedrijven in
Limburg adviseren
die met fitnesspro-
gramma's voor
werknemers willen
beginnen. We kun-
nen ze helpen met
uitvoering en eva-
luatievan de resulta-
ten," aldus dr Ver-
stappen die onlangs
in Maastricht een le-
zing over dit onder-
werp hield.

Wensen
Over het algemeen
wordt van bedrijfs-
fitness verwacht dat
de produktiviteit
van de werknemers
stijgt en dat het ziek-
teverzuim terug-
loopt. Verstappen
zet hierzelfkritische
kanttekeningen bij.
Het is nauwelijks
aan te tonen dat de
uitwerking op de
produktiviteit te
danken is aan het in-
stellen van een fit-

ness-programma.
„We moeten ook be-
denken dat niet
iedereen alle activi-
teiten even leuk
vindt. Als een werk-
nemer echt geen zin
heeft, moet je niet
alsmaar vasthouden.
Je moet terdege re-
kening houden met
de persoonlijke wen-
sen," aldus Verstap-
pen.

Hij suggereert ver-,
der dat er verschil-;
lende mogelijkhe-.
denzijn om de finan-'
ciering van een be- "drijfsfitness-pro-
gramma rond te krij-
gen. Verstappen
wees op een initiatief
van de collectieve
ziektekostenverze-
keraars VGZ/Ohra,
die bedrijfsfitness;
als een verkooppro-
dukt hebben opge-i
nomen in hun pro-,
gramma. Verder zijn
er onder meer fond-
sen van bijvoorbeeld
de hartstichting.

„Maar we moeten
eerlijk zijn," aldus
dr Verstappen, „hét
ziet er leuk uit, zon
fiets op een rollen-
band, maar ik ga lie-
ver de natuur in."

Ie PiSsIJM -De ouders van
er, jarige Rob Visser voe-
"laDn aan de kant êezet ZiJ
s |Pc" met hoe het mogelijk
■%t kind Seen P^atsï$? op een Lom-school.
**ordtege de bezuinigingen
tf Ul gezegd. Bij aanmelding
""aarï ze te horen: »Sorry
Bj n 'We zitten overvol". En ze
>firlerpet,de enigen. Nog dertig

en staan OP de
k» 3r

IJst van de Lom-school
lelüku SSUm- Met een beetje
aar kunnen ze pas volgend

ueplaatst worden. „Ons
ieerc}vfordt in feite gediscrimi-

' a^dus een boze meneer

% orp^^al onderwijs zit tot over
«al aa^" ln de problemen. Het to-
*ar tot feerlingen is sinds vorig
Nwe r"irn zesentwintigduizend

Pm ls een verhoging van
V JfCent- De wachtlijsten zijn
S dSverdubbeld. Er staan nu*PeA Ulzend kinderen op. Door
"s Git°neelsstoP die staatssecreta-Ser, r"Maas heeft ingesteld
Hgi ouders van kinderen die
S eeri

eP in de problemen zittenN or,^een Jaar wachten voor het
1 thu- u sch°ol terecht kan waar
jN nulsnoort. De staatssecretaris

°Uderg geen krimp, voorrs !s de maat echter vol.

'Limburg kan niet
zonder Engelse taal'

Vijfjaarinternationale afdeling in Maastricht

Het engelstalig onderwijs is ir
Maastricht begonnen met de op

richting van een basisschool (pnma-
ry school), gevolgd door voortgezet
onderwijs (secundary school). De
basisschool is ondergebracht bij de
Joppenhofin de wijk Heer (100 leer^
lingen), de middelbare school mef
80 leerlingen zit bij het Jeairtne
d'Arc-college. Bij de start in het
schooljaar 1984-1985 waren er nog
maar negen leerlingen.

In het begin van afgelopen school-"
jaar is een tweejarige cursus Inter-
nationaal Baccalaureaat (IB) inge-
voerd. Om in het bezit van het 18-di-
ploma te komen kiest een leerling
zes vakken, waarvan drie op VWO-
niveau en hoger en drie op het HA-
VO/VWO-niveau. Het verschil tus-
sen deze niveaus zit 'cm, afgezien
van de talen, eerder in de hoeveel-
heid vakken dan de kwaliteit.

De ouders van de leerlingen zijn af-
komstig uit uiteenlopende landen:
Groot-Brittannië, de Verenigde Sta-
ten, Canada, Japan, Brazilië en
Noorwegen. Voor het grootste deel
gaat het om mensen die in de Eurer
gio Maas-Rijn een baan hebben.

Voorwaarden voor plaatsing op de
'Engelse' school zijn de rapporten
van de vorige school en kennis van
de engelse taal. Is de kennis engels
onvoldoende dan kunnen leerlin-
gen bijgespijkerd worden. Dat is
momenteel het geval bij twee Ja-
panse kinderen.

Rector Spronck signaleert in zijn
evaluatienota dat de contacten tus-
sen de Engelstaligen en de Neder-
landse leerlingen niet gemakkelijk,
verlopen. Gezamenlijke activiteiten
buiten schooltijd en de natuurlijke^
aantrekkingskracht tussen jongens*
en meisjes blijken uiteindelijk de,
(taal)drempel te beslechten.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Engelstalig
onderwijs is niet meer weg te
denken uit Limburg. Dat con-
stateert rector L.Spronck van
het Jeanne d'Arc-college in
Maastricht na vijfjaar engels-
talig onderwijs aan deze scho^
lengemeenschap. De interna-
tionale afdeling van deze
school is bestemd voor kinde-
ren van veelal buitenlandse za-
kenlieden en wetenschappers
die tijdelijk in Limburg en om-
geving gevestigd zijn. De
school leidt op voor een door
de universiteit van Cambridge
vastgesteld diploma.

kind moest worden geplaatst

Actie
$8s f s\het er niet bij zitten. On-
k

overlegorgaan van de
J'iscc^eniging Speciaal Onder-Heipf ,landelijke actie gestart om
%k in Den Haag eensSann er te schudden. Secreta-
!lÖri,,?6 vereniging is Lonie SmitN-^u Ur- Haar kind zit op een
r C?1, "We hebben alle sch°-

eUanri
r het speciaal onderwijs in

oud enaderd en hun gevraagd
t^tlï"3 van kinderen die op de
%i-in Jj**t staan een brief te sturen.
l?Var j wordt hen gevraagd om hun
L^verfj? 1 °P papier te zetten. De
r^eo We terug krijgen bunde-er^sturen we naar deTweede
?>d bij' :Pe uitwerking van het be-
-3 sripi ,gezinnen za* de kamerle-
'V 'duidelijk worden want er
V c hnjnende voorbeelden tus-

kind zo in nood zit dat ze tijdelijke
ontheffing van onderwijs bij de on-derwijsinspectie hebben aange-
vraagd en gekregen. De familie Vis-
ser heeft inmiddels een tijdelijk op-
lossing gevonden. Hun kind gaat
voorlopig naar de school voor Moei-
lijk lerende kinderne."

afgelopen maanden heeft hij aan
maar liefst dertig ouders moeten
vertellen dat op zijn school geen
plaats meer is. „Ongeloof en on-
macht maakt zich van de ouders
meester en levert onbeschrijflijke
taferelen op. De ouders hebben
vaak al een zeer moeilijke periode
achter de rug. Woedend en huilend
zitten ze soms tegenover je. Ze we-
ten niet meer waar ze met hun kind
naartoe móeten. Daar sta je dan met
je goeie gedrag".

ging. Daar bemerkte de leerkracht
na nog geen drie dagen dat Rob er
niet thuis hoorde en adviseerde spe-
ciaal onderwijs voor hem. In een
week hadden ze voor elkaar waar-
voor ze op de vorige basisschool ja-
renlang gestreden hadden. Dolge-
lukkig met de verwijzing naar de
Lom-school klopte de familie Visser
aan bij de directeur. „Toen we hoor-
den dat Rob niet geplaatst kon wor-
den vanwege een overschot aan
leerlingen, was dat een klap in ons
gezicht".

Lonie Smit: „We hebben als over-
legorgaan van de oudervereniging
een gesprek met Ginjaar-Maas ge-
had. Zij was niet voor rede vatbaar.
Ze zegt van de feiten niet op dehoogte te zijn en weigert onze brie-
ven te lezen. Haar bezuinigingsdrift
voert zover dat ze vergeet dat het
om kinderen gaat. Het is ronduit
schandalig hoe deze in hun ontwik-
keling gestoorde kinderen door de
Nederlandse regering aan hun lot
worden overgelaten', aldus Lonie
Smit.

lisette meijerink

Voor anderen ziet het er vooralsnog
somber uit want staatssecretaris
Ginjaar-Maas handhaaft, ondanks
die uitspraak, haar maatregelen.

Proces
Een moedervan eenkind in Leiden,
die de toegang tot het speciaal on-
derwijs werd geweigerd, heeft kort-
geleden in samenwerking met de
gemeente de zaak voor de afdeling
rechtspraak van de Raad van State
gebracht. De uitspraak was gunstig:
de personeelsstop in het speciaal
onderwijs is in strijd met de Grond-
wet, de Wet op het Speciaal Onder-
wijs en met de Leerplichtwet. Het

Lonie Smit: „Mevrouw en meneer
Visser zijn helaas niet de enigen. Ik
krijg radeloze ouders aan de lijn die
niet meer weten wat ze moeten
doen. De meesten houden hun kind
liever een heel jaar thuis dan het op-
nieuw terug te sturen naar de basis-
school. Ik ken ouders van wie het

Directeur van de Lom-school de Eg-
gerank in Brunssum bevestigt de
problemen. Hij zit zo langzamer-
hand met de handen in het haar. De

Handen in het haar

Opheffen spoorbrug
bij Lanaken onzeker

'Salami-politiek van Belgische regering'

___
_y*st.f^Paar Visser kan erover
*!. Z'J hebben aan den lijve
JNtotl hoe m°eilijk de toe-)S. g "et speciaal onderwijs kan

d*1* rj'p p de kleuterschool begon-
i ?rs da Problemen. Rob bleek an-
-3 r l fne\andere kinderen. Hij kon
V ta vfop en raakte achterop.
''srr het en of we hem niet heter
i !,■ reh /Speciaal onderwijs konden
{ iN asaar de leerkracht zei dat er
Jv\ an de hand was en dat Rob
'tft- 2ïP de basisschool kon blij-

-11 gedrag en de resultaten
if1 bpter in de loop van de jaren

$C%e r °P' Hi'i raakte buitenge-
*t *U bijnt

2ocht allerlei wegen om er
1 Al sWrl horen. Daardoor kwam■>4C er "?s verder in moeilijkheden.
SvWa er wat was voorgevallen
i^iiK^Uph en z'Jn klasgenootjes ons
5«*SDn at h'J dle da§ Weer had

Cerhai?kt- Want Rob zat dan weeri «i "*a<ilUurstrafuit °Pschool. Al-
-3 a Ut ob de schuldige. Dat werd

_iC% Ruzies en voor-in gir.erden niet meer uitgezocht,
N^an er vanuit dat Rob het had
jL*' en "ij raakte immuun voor
n H tVerleerde zich te verdedi-

-3 V' interesseerde hem niet

Postdoctorale
cursussen

" De spoorbrug over het Albertkanaal in Gellik-Lanaken

tussen, de beide Limburgse
Maaskanten. De rest is al weg.

Dehaene, met het verzoek de
spoorlijnLanaken-Hasselt - over
het Albertkanaal- te handhaven.Die brief is in studie, zo heeft de
bewindsman ons laten weten.
We hebben onder ander gewezen
op het grote belang van het goe-
derenvervoer. Het blijkt uiter-
aard een financiële kwestie. We
verwachten binnen afzienbare
tijd een definitief antwoord", al-
dus deKamer-woordvoerder.

HEERLEN/HASSELT
Het staat, ondanks anders-
luidende berichten, in het
geheel niet vast dat de
spoorbrug over het Albert-
kanaal bij Gellik-Lanaken
zal verdwijnen. In de spoor-
verbinding tussen (Maas-
tricht-)Lanaken en Hasselt
spelen industriële belangen
wat betreft het goederen-
vervoer een niet te onder-
schatten rol. De Belgische
Spoorwegen (NMBS) voe-
len er financieel gezien wel
voor de brug op te heffen,
de Nederlandse Spoorwe-
gen die ook belang bij de
brug hebben, hoorden het
laatste half jaar niets meer
over deze kwestie.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De Rijksuniversi-
teit Maastricht houdt in samenwer-
king met de Rijkshogeschool Tolk-
Vertaler een viertal postdoctorale
cursussen. In september begint 'In-
troduction to international compaV
ny law', een maand later 'The legal
system of England and Wales and
its language', in december begint
'Le système et le langage juridiques
Francais' en begin volgend jaar 'das
Rechtssystem und die Rechtsspra-
che der Bundesrepublik Deutsch-
land'.

De cursussen zijn bedoeld voor jut
risten en (ver)taalkundigen op WO
of HBO-niveau die bijvoorbeeld
werkzaam zijn als bedrijfsjuristen;
advocaten, notarissen en vertalers.
De deelnemers aan de cursus krij-
gen de gelegenheid hun kennis
vanm drie vreemde rechtsstelsels of
internationaal ondernemingsrecht
te vergroten en tevens hun actieve
en passieve taalvaardigheid te oefe-
nen.

Meer inlichtingen worden verstrekt
via ® 043-887092/887093.

De spoorlijn Maastricht-Lana-ken-Hasselt bestaat sinds 1856.
In eerste aanzet als dubbelsporig
gebouwd, later tot éensporig te-
ruggebracht. Het personenver-
voer op dieverbinding is in 1954
verdwenen en het goederenver-
voer is vanaf 1984 gaan slabak-
ken. Het kolenvervoer is al weg,
door de sluiting van 'Susteren' is
het ammoniakvervoer per spoor
over deze lijn sinds dit jaar opge-
doekt, de steenslag-treinen kie-
zen deroute via Roosendaal.

Historie

waardeerde spoorverbinding
Antwerpen-Hasselt-Maastricht-
Aken-Keulen. Die belangrijke
plannen bestaan nog steeds, had-
den zelfs een positieve rentabili-
teisberekening voor personen-
vervoer, maar er was Waalse te-
genwerking. Gemompeld wordt
dat het 'Vlaamse' geld voor die
Belgisch-Duitse verbinding te-
recht is gekomen in Antwerpen,
waar de havens werden gemo-
derniseerd. En nu is dat geld op.
Zegt men in Waalse kringen, die
Luik verre boven Hasselt prefe-
reren.
Tot slot is de vraag gewettigd of
de Nederlandse en Belgische mi-
nisteries van Defensie niet ook
een vinger in de pap hebben, ge-
zien het strategische (vervoers-
)belang van deze verbinding.

breur loffeld

In de Belgisch-Limburgse Maas-
kant bestaan geen spoorverbin-
dingen meer. De fabrieken in La-
naken en DSM in Geleen zouden
dan voor het vervoer per spoor
via Maastricht 'bediend' moeten
worden. Of via Visé. In elk geval
is Lanaken, als Maastricht-Has-
selt wordt gesloten, dan een
'spoorwegeiland' geworden

Deskundigen - die niet met
name genoemd willen worden -beschuldigen de Belgische over-
heid nu van het voeren van een
'salami-politiek' bij deze spoor-
wegverbinding: eerst de kleine-
(re) zaken rondom laten verdwij-
nen en dan over de hoofdzaak
zeggen: kijk, het kan niet
meer

dateert van 1930. Toen ze klaar
was, behoorde ze tot de modern-
ste, grootste spoorbruggen van
België. Ze heeft nu nog een leng-
tevan circa 40 meter, maar ze zou
op 180 meter moeten worden ge-
bracht in verband met de verbre-
ding van het Albertkanaal ter
plaatse.

Gevoelig
'c ov«rak hij los. Rob raakte to-

v9%n ersPannen. Hij sloeg met
V^r^ was moeilijk voor rede

\kR dat et was een zeer gevoelig
,\a7,Wer(i totaal afgebroken.

SCH>» tijd alleen- Vaak had hij
V^Piir. nachten en veel last van
i^W ls ouder voel je je dan

èV1 Wa Schuldig- We konden niets5 Cveiw ye dachten dat we voorAr^ijs t Zing naar et speciaal on-
Vteraf°uStemmmg nodig hadden.

' b *° \iv ?orden we pas dat dat

k 'ft p Schade zon situatie aan-
t^hrij^en gezin laat zich moeilijk
C^Vern 1' uders worden onze-V^'rid' °Pvoeding van hun 'zor-
*\ e£ gaan aan zichzelf twijfe-

V Hirid ■ moeihjke gedrag van
Jvjlig ?'ls.voor de buitenwereldL,r dp egrip omdat ouders niets
IV bev,r°^ en waarin het kind
Tw'p si?.dt durven te vertellen.
'>rs e u ' "^at zie Je J vee
f'v1*het en- Ze schamen zich

.gedrag van hun eigen kind.fc?frl. \^aalde me van alles in mijn
'ftth^rik3* moesten onze buren wel

Cf6r sf 11 als onze zoon in de bad-
V^e 0

°hd te schreeuwen. Ik
y*\. f,: een gegeven moment de
'IS I T^eer op. Pas later ben ik
Vad iv urt over gaan praten.
\h n :'k veel eerder moeten doen

1 gr0 "rip dat wordt getoond

H^shiL 16!Visser verhuisde naarliaar k waar Rob, inmiddels> naar de Regenboogschool

Maar de Kamer van Koophandel
in Hasselt laat weten hier met de
Belgische minister Sauwens
over 'in contact te zijn, om te be-
werkstelligen de spoorbrug te
behouden. De Maastrichtse pa-
pierfabriek KNP Lanaken heeft
zich met een soortgelijk verzoek
tot de Belgische regering ge-
wend. De kwestie is complex,
omdat er, zoals bekend, in België
twee 'stromingen' zijn: een
Vlaamse en een Waalse. Ze is
niettemin belangrijk omdat het
nog de enige treinverbinding is

In de aanzienlijke ijskast van de
Belgische regering liggen ook de
plannen voor aanleg van de
'Vlaamse Intercity', een hoogge-

Tot die nieuwe bruggen behoort
niet de spoorbrug in Gellik, al-
dus de directie van de Dienst
Scheepvaart in Hasselt. „Of die
brug gaat verdwijnen is nog
maar de vraag. Zeker niet de eer-
ste jaren. Dat is iets voor de lan-
gere termijn, dus dieper in de ja-
ren negentig. Als het al door-
gaat", zegt men daar. En de Ka-
mer van Koophandel in Hasselt
laat weten: „We zijn in briefwis-
seling met de Belgische minister

Vraag

De aanleiding tot het al dan niet
doen verdwijnen van de spoor-
brug in Gellik-Lanaken is dever-
breding van het Albertkanaal.
Dit 50 jaar oude kanaal onder-
gaat een noodzakelijke moderni-
sering: de breedte wordt verdub-
beld, van 50 naar 100 meter. Ook
bij Lanaken, dus. Dit kanaal is de
drukst bevaren waterweg van
België en een van de belangrijk-
ste hefbomen voor de industriële
groei en het arbeidsproces, zei
minister Sauwens onlangs. Hij
meldde dat er al 21 miljard frans
in de modernisering is gestoken
en dat daar nog 4 miljard francs
(ruim 200 miljoen Nederlandse
guldens) bijkomen, bestemd in
Belgisch Limburg voor verbre-
ding van het Albertkanaal in La-
naken-Gellik en Eigenbilzen, als-
mede voor enkele nieuwe brug-
gen.

De huidige spoorbrug over het
Albertkanaal in Gellik-Lanaken
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Interesse voor fitness hartpatiënten

provincie



Vakantiegangers aan de
Nederlandse stranden lo-
pen dit jaar het risico te
worden ondervraagd
over vandalisme in hun
vakantie-oord. De enquê-
teurs doen onderzoek
naar verschillende vor-
men van criminaliteit tij-
dens vakantie en recrea-
tie. Het onderzoek is on-
derdeel van een landelij-
ke studie van het Nij-
meegs Criminologisch
Instituut naar dit bijver-
schijnsel van toerisme
langs de Nederlandse
kust. Het onderzoek zal
twee jaar duren.

Volgens de leider van het onder-
zoek, de criminoloog Balthazar
Beke, trekt elkevorm van recrea-
tie zijn eigen vorm van criminali-
teit aan. Hij zelfwoont tijdelijk in
een vakantiewoning in Renesse,
'het dorp dat in het verleden bij
uitstek last had van agressie en
vernielzucht van jongeren. In-

De bestrijding van recreatiecri-
minaliteit wordt in de toekomst,
meent Beke, steeds belangrijker.
De vrije tijd neemt nog steeds
toe. Dit betekent meer mensen
gedurende een langere periode
in bomvolle vakantiegebieden.
De overheid heeft, volgens Beke,
nog te weinig oog voor de nega-
tieve effecten van kleine crimi-
naliteit op toerisme. De bestrij-
ding van dat probleem moet vol-
gens hem net zon hoge prioriteit
krijgen als het tegengaan van
verkeersopstoppingen op de weg
naar recreatie-oorden en het aan-
pakken van milieuverontreini-
ging.

Vrije tijd

Het landelijk onderzoek moet
uitwijzen of er een direct ver-
band bestaat tussen bepaalde
vormen van toerisme en typen
criminaliteit. De Nijmeegse cri-
minologen verwerken alle aan-
giften die bij de politie binnen-
komen, maar dat geeft slechts
een beperkt beeld. Veel mensen
doen geen aangifte meer van het
vernielen van een autospiegel,

Blinde vlek

uitgestorven vogel; 192 matig, karig;
194 voorzetsel; 195 hofpersoon in
vroegere jaren; 196 staafvormig werk-
tuig; 197 naschrift (afk. Latijn); 198
zichtbare waterdamp; 200 0.001 meter
(afk.); 202 geslacht van mensen; 203
geboden bedrag; 204 namiddag (afk.);
205 heldemeertje; 206 vinnige klap;
208 bevroren dauw; 209 wandelhoofd
in zee; 211 duivenhok; 213 voorzetsel;
214 bijenhouder; 216 rijmeester; 218
hoofddeksel; 220 metselaarsgereed-
schap; 222 zanggroep; 223 vocht in
vruchten; 224 geur, lucht; 226 bal-
spel te paard; 227 snoer v.e. hengel;
229 mohammedaans rechter; 230 bij-
belse naam; 231 metaal; 233 zonder
betekenis; 235 bijna loodrecht; 237
vrouwelijk rund; 238 karaat (afk.);
239 met name (afk.); 240 Amsterdams
peil (afk.); 242 veelal rond gebak; 243
zeilvaartuig (afk.); 244 dieregeluid;
246 tot gelukwens (afk); 247 Euro-
peaan; 249 boterton; 251 loterijbrief-
je; 252 maaiwerktuig; 254 bouwwerk;
256 doorlopend toegangsbewijs; 257
zangvogel.

Oplossing vakantiepuzzel aanstaande vrijdag op deze pagina

huidziekte aan het onderbeen van
paarden; 69 hinder; 70 droesem; 72
droge plaats die alleen bij vloed onder-
staat; 76 Bulgaarse munt; 78 korte
periode van slecht weer; 79 plaaggeest;
81 mannetjesbij; 84 zuivelprodukt; 85
stad in Brazilië (verkort); 87 per pro-
curatie (afk.); 89 dwarshout aan een
mast; 90 rondedans; 91 schroef v.e.
helikopter; 93 verhindering; 95 sierlijk;
96 nederigheid; 98 specerij; 99 lengte-
maat; 103 argument; 104bamboebeer;
105 deel van de voet; 106zijdekapok;
108 spelleiding; 110 muzieknoot; 111
Australische struisvogel; 113 bijbelse
naam; 114 in oprichting (afk.); 117
beproefd, deugdelijk; 119 knijpbril;
122 land In Europa; 126 platte steen;
128 Joegoslavisch eiland; 129 onder-
deel v.e. tennisoartij; 132 baarsachtig
visje; 133 ogenblik; 136 gedeeltelijk;
138 winters voertuig; 139 waardeloze,
nutteloze last (fig.),' 140 schande; 141
bevlieging; 143 bloem; 145 gereed;
147 zonder geluid; 149 slaapplaats v.e.
hond; 151 stad in Frankrijk; 153 pries-
termutsje; 155 persoonlijk vnw.; 157
uitroep; 158 elk der gedeelten waarin
een partij goederen voor de verkoop is
gesplitst; 160 derving; 163 toneeltoe-
rusting; 165 plant; 166 bijbelboek;
168 boomloot; 170 hoctogram; 172
vergiftige plant; 174 teer, mager; 175
vogel; 176 ambtshalve (afk. Latijn);
177 elektrisch geladen atoom; 178
insekt; 179 hetzelfde (Latijn); 180 ge-
heel gevuld; 181 idem (afk.); 182 spel
met stenen; 183 te weinig vocht heb-
bend; 185 plantje; 187 prehistorische
olifant; 189 potloodstreep; 193racket
bij tafeltennis; 194 klein vaartuig
(fig.); 197 kostuum; 199telwoord; 201
onbepaald vnw.; 205 afgelegen; 206
Surinaamse pad; 207 stad in Egypte;
209 springstok; 210 overschot; 212
snel drogend mengsel; 215 gewrichts-
holte; 216 stel; 217 meetkundige fi-
guur; 218 vaartuig; 219 telwoord;
221 bovenbouw v.e. wagen; 223 sint
(afk.); 225 zeker geluid; 226 wijn-
soort; 228 muzieknoot; 231 afgesne-
den schijf; 232 vergevorderd in tijd;
234 land in Azië; 235 beroep; 236
kleur; 239 snijwerktuig; 241 voor
(Latijn); 243 vogel; 245 bloeiwijze;
247 titel (afk.); 248 niet parkeren
(alk.); 249 -symbool van krypton;
250 tegenwoordig; 252 op déze wijze;
253 stoomschip (afk.); 254 muziek-
noot; 255 sportevenement (afk.).

Horizontaal: 1 uiting van ongenoegen;
11 motorvoertuig; 21 ruimte in de
mond; 22 zeevis; 23 ingezet stuk; 25. tak van sport; 26 fijngesneden rook-

' tabak; 27 maangestalte (afk.); 29 wis-
kundig getal; 31 briefaanhef (afk. La-
tijn); 32 oude naam voor kalium-. carbonaat; 34 en omstreken (afk.);
36 verbrandingsrest; 37 persoonlijk
vnw.; 38 lichaamsdeel; 40 raamvormi-
ge opening; 43 eertijds; 45 stad in
Duitsland; 48 naaldboom; 49 in die
tijd; 51 hoofddeksel; 52 staatsgreep;
53 bezieldheid; 55 aarden vaas; 56
Roemeense munt; 57 leer van het
heldendicht;s9distilleerkolf; 62 bloed-
armoede; 64 belegering; 65 langspeel-
plaat (afk. Engels); 66 kleefmiddel;
68 negende toon vanaf de grondtoon;
69 gewricht; 71 maaltand; 72 stijging
van de waterstand; 73 voorheen (afk.);
74 Europeaan; 75 doortochtgeld; 77
en dergelijke (afk.); 78 vis; 80 per-
soonlijk vnw.; 81 etmaal; 82 water-
vlakte; 83 senior (afk.); 84 drinkgerei;
86 muziekwerk; 80 rivier in Zwitser-. .land; 90 opsporingsapparatuur; 92

' . -rechten inbegrepen (afk.); 93 kluwen;
.' 94 kooktoestel; 97 hoogste punt; 99. rijgsnocr; 100 oosterlengte (afk.); 101

vogelprodukt; 102 hersteld; 104 ovaal-
vormig verfplankje; 107 lang en smal
kleed; 109 bloedvat; 110 mengsel om
te bakken; 112 soort aap; 115 toe-
spraak; 116 keurig; 117 roofdier;
118 Oudgriekse pasmunt; 120 regi-
me.-: (afk.); 121 0.1 meter (afk.);
i22 public relations (afk.); 123 kloos-
terlinge; 124 telwoord; 125 bijbeldeel
(afk.); 127 symbool van nikkel; 128
bloem; 130 etage (afk.); 131 0.1 liter
(afk.); 132 plezier; 134 vrucht; 135
vissersvaartuig; 137 muzieksoort; 138
stuurboord (afk.); 140 uiting van kou;
142 vlug; 144 eerstkomende (afk.);
146 voorzetsel; 147 bladgroente; 148

' jong schaap; 150 oude lengtemaat;, 151 Nederlandse Spoorwegen (afk.);
152 onbepaald vnw.; 154 naam v.e.
boek; 156 hard gesteente; 158 kleef-
middel; 159 verachtelijk; 161 deel
v.e. schip; 162 spijskaart; 163 vrouwe-
lijk persoon; 164 geneesmiddel; 166
schenker; 167 verhaal van aanzienlijke
omvang; 168 loofboom; 169bordspel;
171 vakantie v.e. bestuurscollege; 173

raadgeving; 174 vooruitbetaald deel
v.e. winstuitkering; 184 zandheuvel;
186 voorzetsel; 188 ontvangkamer

* (verouderd); 190 dierenverblijf; 191

Verticaal: 1verzamelaar van postzegels;
2 klein kind; 3 boom; 4 bak met steile
wanden; 5 0.01 liter (afk.); 6 let wel
(afk.); 7 soort revolver; 8 boom; 9
godsdienst (afk.); 10 geroosterd vlees;
12 landbouwwerktuig; 13 metalen
staaf; 14 einde; 15 voegwoord, 16 laag-
tij; 17 vervelend; 18 lokspijs; 19 bol
gewas; 20 ruzie; 23 deel v.e. geweer;
24 volksoverlevering; 28 soort duif;
30 putemmertje; 32 koffiedik; 33 mu-
ziekteken; 35 officiële naam van ler-
land; 37 drank; 39 blocimaand; 41
voorzetsel; 42 voedsel; 43 ploegsnede;
44 lang en slank; 46 rietvoorn; 47
voegwoord; 48 vallei; 50 zelfkant van
linnen; 52 grote gier; 64 naai beneden
buigen; 56 vrucht; 58 gebraden rib-
stukje; 60 gesloten; 61 projectieplaat-
je; 63 honingdrank; 64 kleinigheid; 67

korte toer

Forum: Police Academy 6, do ma j A
20.30 uur. Licence to kill, do ma * _
20.30 uur. I

SITTARD

Roxy: Roadhouse, do t/m wo 20.30 1
Studio Anders: The naked gun, d° I
wo 20.30 uur.

GELEEN

Mabi: The naked gun, dag. 14.30 j
en 21.30 uur. Licence to kill, dag-'
18.15 en 21 uur. My stepmother *alien, dag. 18.30 en 21.30 uur. Tart»
detoverketel, dag. 14.30uur. A cry JJdark, dag. 14.30 18.15en 21.15 uur.t"
ma-Palace: Roadhouse, 14.30 18-3"
21.30 uur.Ram man, dag. 21 uur. D^J
rous Liaisons, dag. 19 en 21.15 uur >
ce Academy VI, dag. 14.15 en 1» ,
Platvoet en zijn vriendjes, 14 en '"'uur. Palace 2: Pornoprogramma,
beh. za zo doorl. v.a. 13.30 uur. COJJ2001 -A space odyssey, ma 19.45e0*
uur. A gathering of old men, di 19-*
22.15 uur. When a stranger caU*
19.45 en 22.15.

MAASTRICHT

SCHAESBERG
Autokino: Johnny 5 is alive, do f»B
22.15 uur.

Royal: Licence to kill, dag. 15 18*
uur. Rivoli: Dead bang, dag. Is*
19.00 uur.Taranen de toverketel, d».
uur. The fly 11, dag. 21.30 uur. M^The naked gun, dag. 14.30 16.30 19J"
21.30 uur. H5: Roadhouse, dag. l*ll
19 en 21.30 uur. Police academy Vl'
14.15 16.15 19.15 en 21.15 uur.Raio»
dag. 17 en 20.30 uur. Pet Sematary,1
14 16 18.30 en 21 uur. Twins, dagj
18.30 en 21 uur. Platvoet en zijn vr»
jes, dag. 14 en 15.30 uur.

HEERLEN

het weer in europa Boek over woonplaatsen van een bekende schilder

In het spoor van Van Gogh
„De Camarque onder Arles heeft
op mij de meeste indruk ge-
maakt. Je ziet daar op de achter-
grond steeds weer de figuur van
Van Gogh die eens schreef dat
hij zich in die streek net zo geluk-
kig voelde als een krekel. Ik had
hetzelfde gevoel". De journalist
Rob van den Dobbelsteen heeft
een reisbeschrijving gemaakt
van de plaatsen waar de schilder
Vincent van Gogh woonde, leef-
de en werkte. In zijn boekje, dat
zojuist is uitgekomen, voert hij
de lezer mee langs al die geliefde
plekken van de Nederlandse
schilder.

plaats een reisbeschrijving, zegt
de auteur. Er worden vijftien
plaatsen en streken in beschre-
ven. De zuidoosthoek van Dren-
the, maar ook Ramsgate in Enge-
land. Auvers-sur-Oise en Dor-
drecht. Van den Dobbelsteen:
„Ik dacht dat ik vrij veel van Van
Gogh afwist, maar van die perio-
de in Ramsgate wist ik bijvoor-
beeld niets. Net zomin als ik wist
dat hij drie maanden in Dor-
drecht had gewoond". Van den
Dobbelsteen vloog niet alleen
naar Engeland, maar legde in
Europa ook nog eens ruim tien-
duizend autokilometers af. Naar
Noord-Brabant, Drenthe, Arles
in Zuid-Frankrijk, Auvers-sur-
Oise bij Parijs, Mons, Antwerpen
en Brussel.

BRUNSSUM: IVN- zomeravond-
wandeling. Start vanaf Heide-
camping om 19.00 uur.
MARGRATEN: VVV-avond-
wandeling. Vertrek 19.00 uur
vanaf VVV-kantoor.
GULPEN: Geul- en Gulpwande-
ling. Vertrek 14.00 uur vanaf
Geo-Mergellandwinkel (Looier-
straat 21)
EYGELSHOVEN: Midzomer-
markt bij St. Janskerk van 19.00-
-21.00 uur.
VALKENBURG: Poppentheater
Piep Muis met 'Droomreis van
Maijanneke' om 14.00 uur in
Openluchttheater.
Verkoopdag 'Vliegende Naald'
(Kloosterkerk, Oosterweg). Ge-
varieerde collectie handwerken
ext. Geopend van 10.00-12.00
uur. Toegang gratis.
SIBBE/VALKENBURG: Bezich-
tiging mergelbouwsteen-werk-
plaats (Bergstraat 31, Sibbe) van
10.00-17.00 uur.
MAASTRICHT: Rondleiding
Spaans Gouvernement (Vrijthof
18) om 14.00, 15.00 en 16.00 uur.

Toegang gratis.
Bezichtiging Schatkamer St.
Servaasbasiliek van 10.00-17.00
uur.
Bezichtiging Schatkamer O.L-
.Vrouwebasiliek van 11.00-17.00
uur.
VW-stadswandeling om 11.00
en 14.00 uur. Vertrek vanafWV-
kantoor (Het Dinghuis, Kleine
Staat).
MECHELEN: Bezichtiging De
Commandeursmolen (Hoofd-
straat) van 9.30-17.00 uur.
VAALS: Orgelconcert op Te-
schemacherorgel (1772) in Her-
vormde kerk (Kerkstraat 47). Be-
gin 20.00 uur.
WEERT: VVV-stadswandeling
o.Lv. een gids. Vertrek 14.00 uur
vanaf WV-kantoor.
ARCEN: Sfeermarkt van 16.00
tot 21.00 uur.
'Zomerbloemen te kust en te
keur' in Kasteeltuinen. Geopend
van 9.30-18.00 uur.
LANAKEN (B): Wandeltocht
Sparrentrippers. Vertrek tussen
14.00 en 19.00 uur vanaf het 'Kin-
derdorp' (Rekem). Afstanden
5,10 en 15km. Info: 043-620352 of
09-32-11-715613.

Noorwegen, Zweden en Denemarken: lichte weersverbetering.
Langs de Noorse westkust wolkenvelden, maar geleidelijk meer zon,
Elders in Noorwegen en Zweden veranderlijk bewolkt en plaatselijk
regen of een bui, in zuid-Noorwegen vrij zonnig, later zonnig. Mid-
dagtemperaturen 16 tot 22 graden.
Schotland, Engeland en lerland: zonnig en warm zomerweer dat
zich geleidelijk tot vrijwel overal op de Britse Eilanden zal uitbrei-
den. Middagtemperaturen van 20 a 26 graden in het noorden en langs
de kusten bij zeewind tot 30 graden.plaatselijk elders.
België en Luxemburg: geleidelijk meer zon en enige stijging van
temperatuur.
-West-Duitsland: vrij zonnig. Middagtemperaturen rond 24 graden.
Frankrijk: overgang naar zonnig weer. Middagtemperatuur van 24
graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden.
Spanje en Portugal: aanhoudend zonnig enzeer warm. Langs de kus-
,ten van Noord-Portugal en de Noordspaanse stranden aan open zee
"soms mistbanken bij temperaturen van rond 19 graden. Elders mid-
dagtemperaturenvan 27 tot 32 graden. Langs de kusten 35 graden tot
42 graden landinwaarts.
Zwitserland en Oostenrijk: vooral in West-Zwitserland zonnig, ove-
rigens vooral in de middag stapelwolken en eerst nog mogelijk een
bui, vooral in Oostenrijk. Middagtemperaturen op laaglandniveau 24
tot 29 graden, in het zuiden tot 32 graden.
Italië: overwegend zonnig. Middagtemperaturen 27 tot 33 graden.
Joegoslavië: langs de Adriatische kust zonnig maar in de middag of
avond een kleine kans op een lokale onweersbui. Landinwaarts in de
ochtend vrij zonnig, in de middag meer stapelbewolking en plaatse-
lijk een regen- of onweersbui vooral in ofbij gebergte.
Griekenland: zonnig maar voornamelijk in het noorden 's middags of
''s avonds aanhoudende kans op een onweersbui. Middagtempera-
tuur 29 tot 34 graden, al naar gelang ligging ten opzichte van de zee.

Het boekje blijft in de eerste

dat waren er ruim zeshonderd -
en de meest saillante delen van
die brieven zijn als citaat opge-
nomen. Het boek bestaat uit
twaalf hoofdstukken, die weer
uiteenvallen in verschillende de-
len. Eerst een reisbeschrijving
van de auteur en vervolgens een
schat aan informatie over de
plaats zelf. Informatie die zich
uitstrekt van de belangrijkste
musea tot de manier waarop jeer
kunt komen, het klimaat, ver-
voersmogelijkheden, hotels, res-
taurants, campings en nog veel
meer.

Een boek met een, zoals Van den
Dobbelsteen het omschrijft,
driedubbele bodem. 'Het is niet
alleen een toeristisch reisboek,
waarin een omschrijving wordt
gegeven van alle plaatsen waar
Van Gogh heeft gewoond. Het is
ook een cultureel boek. Wie meer
wil weten over Van Gogh, zijn
werk en zijn leven, wordt uitvoe-
rig bediend. Tenslotte is het voor
een deel een boek dat door Van
Gogh zelf is geschreven. 'Ik heb
alle brieven van hem gelezen -

'In het spoorvan Van Gogh' (Uit-
geverij La Rivière en Voorhoeve,
24,90 gulden) wordt in een opla-
ge van zevenduizend exempla-
ren (eerste druk) uitgegeven. Er
is volgens de schrijver een kans
dat het boek ook uitkomt in de
Verenigde Staten, Japan en
Frankrijk.

VAKANTIEPUZZEL

Van Gogh werd geboren in Zun-
dert, daarna reisde hij via Den
Haag, Londen, Parijs, Ramsgate,
Amsterdam, Brussel, Mons,
Drenthe, Nuenen en Antwerpen
naar Arles en St. Remy. Elke
plaats werd door Van den Dob-
belsteen bezocht. In de eerste
plaats om er zijn eigen indruk-
ken over weer te geven, maar ook
om te zien in welke omgeving
Van Gogh zijn tekeningen en
schilderijen maakte.

Galerie de Sauveur, Dorps"?* s>£Schilderijen, wandplastieken, e fr*'
raden, beelden en gouaches 3' d-Smeets, Loraine Basque, Sybren . if'ma, Anneke Rappange, Mec;*VV
Brink, Nada Kojadinovic en j4-'
Wiertz. T/m 21/8, open do t/m z
uur.

ULESTRATEN

CADIER EN KEER
De Keerder Kunstkamer, Kerks'
Beeldenroute-expositie 'Ontm°s 0r <
met België. Van 2/7 t/m 26/8. U"
heel Cadier en Keer.

VALKENBURG
Hotel Tummers, Stationstraat 2lpj,jlif
rellen van Marlou van der Zalm-
pens. T/m 31/8.

MAASTRICHT
Bonnefantenmuseum. Retrospe v
Bram van Velde. T/m 3/9. Open d> \eF
10-17 uur, za en zo 11-17 uur. «*l,«ir
Signature, Kapoenstraat 24. Perr jj ö"
te expositie van steeds wisselen"■ \r.
jekten. Open wo t/m vr 13-18
17 uur. Spaans gouvernement, y
18. 18-de eeuws zilver en portret^'

Ron Graafland. Tijdens zomerm»37éopen wo 14-17uur, do 10-13en 14',tr»',
en za 10-13 uur. Rabobank, Boscn' tf
108-110. Werk van Hans Lemmers'eind augustus, open tijdens oP^se'*!ren bank. Winkelcentrum Br, ope!
Poort. Werk van Charles Russel- rt
dag. 13-17 uur. Galerie Anny srretf.
Besselaar, Tafelstraat 6a. Schu"ejJ*
van Frans Hollman. Van 15/7 t/m
open do 13-17 uur, vr t/m zo H g9t ;
Kamer van Koophandel, Het J 9
Gouaches en acrylschilderijen v's.r
Crefcoeur. T/m 4/8, open ma t/my> ,/
16 uur. Rijksuniversiteit, Bonne^ t f
straat 2. Jezuitencollectie. Van 1
30/9.

ELSLOO
Maaslandcentrum, Burg. Maenen*-^H45. Expositie schildersgroep lsl.!'i(J«fl
Art Circle London. Vanaf 24/6. Sc£0fvan de Maasvallei. Van 22/7 t/m 61°'
dag 13-18 uur.

GELEEN
fIIMSMaaslandziekenhuis. Werk van "„J»

Bollen. T/m 31/7. Centraal Zieken!"
Elisabethstraat9. Sculpturen vanJ^maekers en schilderijen van Bert
en. Van 14/7 t/m 17/8.

BEEK

LIMBRICHT
nnd1'Volkskundig centrum, Allee la. u" flf

den opgepoetst, 125 jaar Limburg
schied- en Oudheidkundig "5./'schap. T/m 1/10, open za en zo 14- 1

'^di t/m vr 13-17 uur. Galerie Voorb^'VAllee 1. Werk van Marcel Sproot
Gard Wegberg. Van 2/7 t/m 2/8.

SITTARD
1'Venster 86. Werk van Rik Meijers-jif

22/7, open wo t/m za 12-17 uur. "j^rf
raedthuis, Rosmolenstraat 2. Li"l^*in kaart en tekening. Van 15/7 t/ro +|l
open di t/m vr 10-17 uur, za en l°
uur.

Galerie Hoog Anstel, Kasteel
stem. Beelden en muziek. Van __M
23/7, open za en zo 14-17 uur. R»o^Onbekende blaasinstrumenten- ,M
23/7, open ma t/m vr 14-17 uur. RO'JjJU
Beelden en muziek. Van 1/7 t/m Jk
open dag. 11-16.30 uur. Botanisch' y
nen. Beelden van Wim Steins. /ó*
grachttheater, Europaplein 1. Sc"*}!
rijen van Fien Huth. Van 30/6 t/o1

open dag. 10-18 uur.

Gemeentehuis. Expositie Beek-"»'
daal 1989. T/m 24/7, open ma t/m vr
12.30 uur, ma en do 13.30-17.30 u"
14-17 uur.

KERKRADE

_
Ipomal, Kerkberg 2. Werk van
Tsuji. Van 2/7 t/m 30/7, open wo t/"
13-17 uur, vr 13-20 uur.

HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. f"^misch werk van Rob Brandt, W.J
Dijkstra, Marja Hooft, Michel KulK|
en Jan van Leeuwen. Van 30/6 fOl 'j|
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo >j
uur. Volkssterrenwacht, SchaapsK^
weg 95. Werk van André Offer"I*,)
Open di t/m vr 13-17 uur, zo 13-17 uU^
en vr ook 19.30-22 uur. Galerie SKJ,
Akertsraat 82a. Litho's van Bram
Velde. T/m 10/9. ThermenmuseuoV^riovallumstraat 9. Thermen en bjLf
bruiken in deRomeinse tijd. Van l" i
1/10, open di t/m vr 10-17uur, za en^17 uur. Stad en land op de helling- Jjl
18/7 t/m 27/8.Galerie De Nor, Geers"rf302. Werk van Peter Lemmens. Va"
t/m 29/7.

LANDGRAAF

HOENSBROEK

"Kasteel Hoensbroek. Werk van fi
fons Stadhouders. Gedurende de p
mermaanden, open dag. 10-17 uur-
to's van Janna Dekker. Van ,tÉ
27/8, open ma t/m vr 10-12 uur en__t17 uur, zaen zo 13.30-17uur. ABN-I**3
Foto's van Gijs van Gent. T/m 13/9. °r|
ma t/m vr 9-16 uur.

f limburgs dagblad tijdje vrij j

Enquête naar bijverschijnselen toerisme

Onderzoek criminaliteit " Het huis waarin
Vincent van Gogh

zijn laatste
levensjaren
doorbracht.

WOENSDAG 19 JULI:

tensieve samenwerking van ge-
meente, de politie en lokale uit-
baters heeft de overlast de kop
ingedrukt. De problemen in Re-
nesse waren mede aanleiding
voor het landelijk onderzoek. De
bungalowparken en de jachtha-
vens voor de beter gesitueerde
toerist trekken inbrekers aan.

van winkeldiefstallen of het ste-
len van bloemen en planten uit
de voortuin.Om die blinde vlek
in te vullen worden deze zomer
enkele honderden toeristen en
vaste bewoners aan een vraagge-
sprek onderworpen. Twee inter-
viewteams van drie personen
zijn in Zeeland actief en drie in
andere onderzoeksgebieden. Be-
halve vakantiegangers worden
ook de bewoners van vakantie-
centra betrokken bij het onder-
zoek.

„De vele inbraken in tweede wo-
ningen en in jachten getuigen
daarvan", aldus Beke. Het is vol-
gens hem een illusie te denken
dat bouw van duurdere recrea-
tievoorzieningen de criminaliteit
zou opheffen. Campings geven
weer andere problemen, zoals rij-
den onder invloed, vandalisme
en geweldsmisdrijven.

Woensdag 19 juli 1989 "16

bioscopen

exposities



door wiel verheesen
WELKENRAEDT - De blijdschap van Raymond Meijs in de Rondevan Luik voor amateurs duurde kort. Enkele uren nadat hij tussenSpa en Welkenraedt de een dag eerder kwijtgeraakte leiderstrui weer
had heroverd, moest hij het tricot opnieuw prijsgeven. Het gebeurdein de tijdrit, diegisteravond de derde koersdag van het evenement af-
sloot. Meijs liet voor de 11,9 kilometer iets meer dan zeventien minu-
ten afdrukken. Te veel om zich aanvoerder van het klassement te blij-
ven noemen. De 21-jarigerenner uit Valkenburg duikeldenaar dezes-de plaats.

„Ik wist, dat ik het in derit tegen het
horloge moeilijkzou krijgen".
„Het betekent niet, dat ik nu geen
aanspraken meer maak op een po-
diumplaats. Er moeten nog drie
etappes worden afgelegd. Ik heb in
de vorige dagen bewezen, dat ik de
strijd niet schuw."

Jef Molling: „Vergeet overigens
niet, dat de Oostduitse ploeg eigen-
lijk een baanselectie is. Straks zijn
de meesten present in het WK ach-
tervolging. De Ronde van Luik is
net als Olympia's Ronde van Neder-
land, waarin ze eveneens present
waren, een ideale gelegenheid om
extra hardheid te kweken. Volgen-
de week hervatten zij de baantrai-
ning."

Bestgeklasseerde Limburger in dé
tijdrit gisteravond door de straten
van Welkenraedt werd Peter Dah-
men uit Reuver. Hij bezette dé zes-
entwintigste plaats, maar zijn achi-
terstand op Meier bedroeg toch al
royaal meer dan een minuut. Voor
zijn ploegmakker Ruud Poels van
de wielerclub Midden-Limburg was
derit tegen het horloge meteen het
einde van de strijd in de provincie
Luik. Ziek vertrok hij naar huis, iets
dat in voorgaande dagen al bijna de
hele selectievan deTour- en Wielen-
club Maastricht had gedaan.

Limburgs Dagblad sportBRIANCON - De renner van de
achttiende dag in de Ronde van
Frankrijk bracht een vlucht van 140
kilometer tot een succesvol einde.
De 25-jarige Zwitser Pascal Ri-
chard, die ploegmakker is van Hen-
ri Manders, Peter Stevenhaagen en
de niet in de Tour aanwezige Gerard
Veldscholten, behaalde dinsdag in
Briancon zijn mooiste overwinning
op de weg. Anderhalfjaar geleden
liet deze technisch tekenaar uit Ve-
vey zich kronen tot beste veldrijder
van de wereld. Richard versloeg in
HagendorfAdri van der Poel op een
buitengewoon modderig parkoers.
Net als onze landgenoot combineert
Richard wegwedstrijden met vel-
dritten. Onder de leiding van Paul
Koechli weet hij zijn krachten te do-
seren. „Ik heb goede benen", zei hij
op de rustdag van de Tour in Orcie-
res-Merlette tegen zijn nog weinig
succesvolle ploegleider. „Dan wordt
het hoog tijd dat je in de aanval
gaat", was het antwoord.
Na een nerveus begin van de etappe
demarreerde Richard aan de voet
van de Col de Vars. Lange tijd ge-
noot hij steun van Bruno Cornillet.

Op de Izoard loste hij de Fransman,
verzwakte geen ogenblik en reed
acrobatisch het dal in naar de ver-
lossende eindstreep in Briancon.
Pascal Richard vond eindelijk ge-
luk in deTour. Vorig jaarmaakte hij
zijn debuut, maar hij kwam nietver-
der dan de derde etappe. Hij kwam
tussen Nantes enLe Mans ten val en
moest met een hersenschudding in
het ziekenhuis worden opgenomen.

Dit seizoen behaalde Richard voor
de Tour slechts één overwinning.
Hij won in Chiasso het Zwitsers
kampioenschap!

Jef Molling, ploegleider van het
door de Geleen wielerclub De Ster
afgevaardigde team waartoe Ray-
mond Meijs behoort, was de eerste
om de strijdlust van zijn pupil te on-
derstrepen. „Hij speelt gewoon met
zijn krachten", aldus de chef d'equi-
pe. „In de ochtendetappe brak hij
bij de beklimming van Baraque Mi-
chel de koers open. Er ging een
groepje mee en er sloot naderhand
nog een aantal renners aan. In totaal
ongeveer twintig man. Op de mees-
te hellingen, die voor het bergklas-
sement in aanmerking komen was
Meijs telkens het eerste boven. Je
kunt wel roepen, dat hij niet econo-
misch rijdt, maar anderzijds is het

Ronde Luik
in cijfers

zo, dat hij op deze manier aan zijn
wielertoekomst bouwt. Jonge ren-
ners moeten niet rekenen". Oudprof
Jan Hugens, mentor van Raymond
Meijs, voegde hieraan toe: „In de
laatste etappe, vrijdag, naar Ro-
theux Rimière ga je nog wat bele-
ven. Een loodzware rit."
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Er is nog alles mogelijk voordat wij in Parijs zijn'

Le Mond geeft Delgado lik op stuk
Mathias Lange, een Westduitser,
voert halverwege het zesdaagse eve-
nement de rangschikking aan. De
winst in de tijdrit was daarentegen
voor een Oostduitser: Dirk Meier.
Niemand van de honderdvijftien
overgebleven deelnemers was bij
machte om de tempomachine uit de
DDR te verontrusten. Trouwens, de
uitslag van de tijdrit zei méér dan
genoeg over de kracht van zowel de
Oost- als Westduitse afvaardiging.
Gezamenlijk legden zij op de eerste
vier plaatsen beslag. Pas daarna
melddezich Danny In 't Ven, deeer-
stevan de vele Belgische jongeren.

Duits overwicht

WELKENRAEDT - Uitslagen op de
derde koersdag in de Ronde van Luik
voor amateurs:
Derde etappe Spa-Welkenraedt 138
km: 1.Lange (W.Dldl 3.06.50; 2. In t Ven
op 5 sec; 3. Meier op 10sec; 4. Blochwjtz;
5. Declercq; 6. Dekoeker; 7. Naessens; 8.
Walzer; 9. Desmet; 10. Meijs; 11. Mèeu-
wissen; 13. Enthoven; 16. Thoolen; 20.
Speetjens. allen z.t. als de Oostduitser
Dirk Meier; 29. Rademakers op 2.50; 47.
Grootjans; 54. Linssen; 60. Smeets; 63
Hilkens; 72. Dahmen; 75. Fey; 76. Poels.
allen z.t. als Rademakers; 82. Tino Cuy-
pers op 15.10; 83. Brentjens z.t; 88. Hae-
nenop 16.10; 89. Baltus z.t; 110. Nolle op
18.40; 112. Driessen op 19.10; 125. en
laatste de Belg Patrick Wijnants op
21.10. Tot de drie opgevers behoorde
Chris Maas van de Zuidhollandse wie-
lerclub Puttershoek. Vierde etappe, in-
dividuele tijdrit in Welkenraedt 11,9
km: 1. Dirk Meier (DDR) 11,9 km in
15.47; 2. Walzer op 16 sec; 3. Liese 0.22; 4.
Blochwitz 0.23; 5. In 't Ven 0.26; 26. Pe-
ter Dahmen op 1.11; 40. Speetjens 1.25:
52. Meijs 1.37; 56. Rademakers 1.40; 60
Fey 1.41; 61. Meeuwissen z.t; 75. Thoo-
len 1.58; 85. Smeets 2.10; 86. Brentjens
z.t; 93. Hilkens 2.17; 100. Cuypers 2.33
109. Nolle 2.38. 110. Baltus 2.43; 112
Haenen 2.54; 114. Driessen 3.01; 124. en
laatste Grootjans op 6.48. Opgegeven;
Ruud Poels.

Algemeen klassement: 1. Mathias Liin-
■ge (W.Dld) 9.52.45; 2. Meier (DDR) op 24
sec; 3. Wauters 0.28: 4. In 't Ven 0.37; 5.
Desmet (allen België) 0.50. Klassering
Limburgers: 6. Raymond Meijs op 1.02;
16. Ben Speetjens 2.24; 18. Bob Meeu-
wissen 2.40; 27. Peter Dahmen 4.35; 35.
Ben Fey 5.05; 43. Berrie Thoolen 5.31;
45. Robert Rudemakers 5.34; 58. fton
Smeets 8.40; 64. Col Grootjuns 12.25; 82.
Erik Hilkens 20.36; 89. Leon Linssen
25.15; 96. Tino Cuypers 29.57; 100. Pa-
trick Baltus 33.07; 103. Bart Brentjens
35.10; 106. Peter Haenen 36.56; 114. Jan
Nolle 42.22; 115. Johan Driessen op
42.54.

DIEREN - De Cubaanse groot-
meester Amador Rodriguez is in
Dieren het toernooi om het open
schaakkampioenschap van Neder-
land begonnen zoals van de favoriet
mag worden verwacht.

Uitslag eerste ronde open NK Nederland:
Caessens-Rodnguez 0-1; Dam-Brennink-
meijerO-1; Vanheste-Kemp 1-0; Belkhodja-
Den Boei 1-0; Pinsi-Etmans 1-0; Ostojic-
Quist 1-0; Riemersma-Markus 1-0; Van der
Linde-Van Riemsdijk 0-1; Crisan-Forster
1-0.Kampioenschap vrouwen: Camewron-
Jansen afgebroken; Belle-Limbach 0-1;
Benschop-Harmsen 0-1; Vreeken-Drewes
l/--Vr. Riemslag-De Vries 0-1.bennie eculen J
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Van onze sportredactie

Laarakkers
gepasseerd

" Strijdend op de Izoard. V.l.n.r. Delgado, Le Mond en Theunisse.

present. Dat maakt het moeilijk,
want ik moet iedereen in de gaten
houden. Ik heb een geslaagde, maar
geen gemakkelijke dag achter de
rug. En morgen (vandaag, red.)
wordt het op weg naar Alpe d'Huez
nog moeilijker."

*iti d
e' het verbluffende spelletje
e gele truidrager alleen Lau-

V.'gnon tijd kostte, maakte Le
fc d aan het einde van derit tevre-"*L e balans op. „Ik heb weer een
talrijke dag achter de rug en de
j% is nog steeds in mijn bezit.

eden om tevreden te zijn",>deYank.

■BRIANCON - Hoewel de gevreesde Alpen-
etappe over de Col d'lzoard bij lange na niet
heeft opgeleverd wat ervan verwacht werd,
is gisteren duidelijk geworden dat Greg Le
Mond van de overgebleven kanshebbers de
beste vooruitzichten op de eindzege in de
Tour de France heeft. De herboren Ameri-
kaan speelde het zelfs klaar een aanval van

Lro Delgado op de flanken van de Izoard even later in de af-
naar Briancon met gelijke munt te betalen.

\ *°r>d werd meteen na afloop
Vd door veldrijder Pascal Ri-
JW] gewonnen etappe naar het
JVai:form gesleept. Nadat hij voor
Vgetl van zijn vrouwKathy, moe-
fcle .erthe en vaderBob een nieuwerUi over de schouders had ge-

Greg Le Mond begint vandaag niet
met knikkende knieën aan de ko-
ninginnerit. De strijd over de hoog-
ste Alpentoppen boezemt hem geen
schrik in.
„Het wordt voor iedereen een lood-
zware dag. Zoals ik nu fiets hoef ik
me geen grote zorgen te maken. Ik
kan het nog steeds niet goed begrij-
pen. Hoe is het toch mogelijk dat ik
zo snel weer een van de beste ren-
ners ter wereld ben? Dat ben je toch
als je in deze fase van de Tour de
France de geletrui hebt? Ik voel me
nu al gelukkiger dan met mijn eind-
zege in 1986. Kun jeje indenken wat
er door me heen gaat als ik zondag
in Parijs de Tour zou winnen? Maar
zover zijn we nog niet. Tot de laatste
dag is nog alles mogelijk. Ik zal
vooral Pedro Delgado in de gaten
moeten houden. Uiteraard vooral
op weg naar Alpe d'Huez, want dat
is zijn uitverkoren terrein. Zoals de
zaken er nu voorstaan is hij mijn ge-
vaarlijkste concurrent. Met hem
weet je nooit. Hij is nog lang niet
verslagen."

GENNEP - De 28-jarige springrui-
ter Wiljan Laarakkers is na zijn fou-
tenfestival in de landenwedstrijd
van het CSIO Geesteren door
bondscoach Henk Nooren gepas-
seerd voor het concours hippiquein
Dinard. Dat concours in het komen-
de weekeinde geldt als laatste test
voor het Europees kampioenschap
in augustus in Rotterdam, waar
Laarakkers normaal gesproken dus
zal ontbreken. Zaterdag nog hoopte
de ruiter uit Ottersurn/Gennep, die
dit jaar een vaste plaats aan de top
leek af te dwingen, op een herkan-
sing. Wout-Jan van der Schans en
Emile Hendrix maken in Dinard on-
derling uit wie de vierde man in de
equipe wordt. De deelnamevan het
trio Jos Lansink, Jan Tops en Piet
Raymakers aan het EK staat vast.!

Fignon
Volgens Greg Le Mond zijn de kan-
sen op de eindzegevan Laurent Fig-
non wel aanzienlijk geslonken.
„Fignon was albang voor me. Nadat
hij zondag in de klimtijdrit terrein
had moeten prijsgeven, heeft hij
weer dertien seconden verloren.
Fignon is duidelijk aan het ver-
zwakken. Mottet niet. Hij beant-
woordde in de afdaling van de
Izoard ook mijn aanval. Rooks en
zijn ploegmakkers mag ik natuur-
lijk nog niet afschrijven, hoewel de
kansen van de PDM'ers tot een mi-
nimum zijn beperkt ook al hebben
ze hun traditionele Hollandse dag
op de Alpe d'Huez nog voor de
boeg."

Le Mond: „Het was geen bluf. Ik zag
gewoon mijn kans en nam die met-
een, want op die manier verplichtte
ik Delgado c.s. grote risico's te ne-
men. Als ze dat niet hadden gedaan
hadden ze kostbare tijd aan de
broek gekregen. Daarom meen ik,
dat de Tour op de Alpe d'Huez nog
niet beslist zal zijn. Zelfs als ik de
gele trui zou verliezen. Tenminste,
als ik niet te veel tijd verlies, want in
de individuele tijdrit op de slotdag
kan ik dan nog altijd de Tour win-
nen."

had Greg Le Mond gistermiddag
zijn tegenstanders in ieder geval
flink verrast.

In de afdaling van de Col d'lzoard

k'sis^u nam *^e k°Pman van deVe
c"-e ADR-equipe even de tijd

Pet l 1Praatje te maken.
j%,jelangrijkste is dat ik op de\ jKoard stand heb kunnen hou-
ton * moest wèl tot het uiterste
fVotn het wiel van Deigado teJJoth houden. Vooral toen hij een
CTt^^r onder de top aanviel. In
«Hj Moeilijkheden heb ik geluk-
\i et verkeerd. Ook niet toen ik

beters moest prijsgeven."

Fammerts
rtti-^d slaakte een zucht van ver-
ft J' „Ik ben wel moe", gaf hij
fbk'^P weg naar de Col de Vars
■Ay mijn ploegmakkers veel
'f«f Maar daarna stondh ?üeen voor. Gelukkig heeft Jo-
fc^ u nmerts me noS even eenfcj bunnen toesteken toen we
k "8e *z°ard reden. Maar in hetXSet>ergte heb ik geen enkele
Niy. elgado had weer Indurain
\in zijde en de PDM'ers waren
k met een paar man

Samaranch vond
er niks aan

BRIANCON - Na een bezoek aan
de Tour de France houdt Juan An-
tonio Samaranch nog steeds niet
van profwielrennen. De voorzitter
van het Internationaal Olympisch
Comit'e verklaarde dit na afloop
van de zestiende etappe, die hij
volgde in de auto van Albert Bou-
vet.
Samaranch was niet geimponeerd
door wedstrijd. „Ik ben niet zo dol

tourclips

op wielrennen". Gevraagd naar de
toelating van profwielrenners op
de Olympische Spelen verwees Sa-
maranch naar de internationale fe-
deratie. Voorlopig zullen alleen
amateurs mogen starten, omdat de
FIAC de enige door het lOC erken-
de bond is. De FIAC is de amateur-
tak van de UCI. De FICP, van de

Nederlandse voorzitter Hein Ver-
bruggen, wordt niet door het lOC
erkend.

Blessure De Rooy
Theo de Rooy kreeg gisteren in de
Alpenetappe tussen Gap en Brian-
con opnieuw last van de kniebles-
sure, die hij vorige week bij een valhad opgelopen. Na de finish inBriancon, waar de renner uit Spau-beek opnieuw onderuit ging toenhij over een blikje reed, zocht hij
Tourdokter Porte op om de gekwet-
ste knie te laten behandelen.

eindzege heeft Greg Le Mond in
de etappe over de Col d'lzoard
een heel goede zaak gedaan. De
Amerikaan heeft bewezen de
grote favoriet te zijn."

Eddy Merckx:
'Amerikaan
topfavoriet'

Behalve Merckx gaven onder
andere Felice Gimondi, Charly
Gaul, Miei Daems, Herman van
Springel, Bim Diederich, Gale-
ra, Julio Jiminez, Fermo Came-
lini en Jean-Marie Guasma acte
de presence in Briancon.
„Het is een heel interessante
Tour de France", vindt Eddy
Merckx. „Met het oog op de

Volgens Merckx kan Laurent
Fignon het wel vergeten. „En
Delgado zal al in de etappe naar
l'Alpe d'Huez vier minuten op
Le Mond moeten pakken, wil hij
de Tour nog winnen. Hij heeft
nu bijna drie minuten achter-
stand op Le Mond en zal met mi-
nimaal een minuut voorspong
aan de slottijdrit naar de
Champs Elysés moeten begin-
nen. Dat zie ik niet gebeuren",
aldus Eddy Merckx.

van onze verslaggever

VtNCON _ "Het zal heel
ity 0

''ijk worden om Greg Legg/'d de komende dagen de
5jiel trui nog af te pakken", voor-
op. Eddy Merckx gistermid-s 'h Briancon.
H^ . De vijfvoudige

nnaar was op uitnodi-
Van de plaatselijke organi-\^ naar de legendarische

V <?*ac*' Sereisd om na afloop
H^ cle finish van de 16e etappe

feest bij te wonen

** Mf °.or Oo
k een aantal vroege-

Vt nnaars in de stad aan de
'Mg Van de Col d'lzoard waren««nodigd.

de buitenmeniscus weggehaald.
Gerekend wordt er op, dat de onfor-
tuinelijke speler over uiterlijk twee
weken weer volop kan trainen. De
oefenpartij tegen Wissen vond
plaats nadat Fortuna in de ochtend-
uren twee keer anderhalf uur inten-

sief getraind had. Wissen scoorde
zowel vóór als na rust een keer, alvo-
rens Clayton de achterstand tot 2-1
kon verkleinen.

Roda JC zette gisteren de oefen-
reeks eveneens voort. In Wierden

werd met 7-2 gewonnen van een
amateurselectieteam uit Oost-Ne-derland. Rust 2-1. Voor de Roda JC-
treffers zorgden Van Loen (2), Van
der Waart (2), Groenendijk, Diliber-
to en Hanssen.
Het Deense Ikast, in september te-
genstandervan FC Groningen in de
eerste ronde van de strijd om de
Europa Cup voor bekerwinnaar^,heeft dinsdagavond in Hengelo niet
kunnen scoren in het vriendschap-
pelijke duel tegen Dinamo Dresden.
De Oostduitsers bleven eveneens
op nul steken. De wedstrijd -werd
bijgewoond door de complete selec-
tie van FC Groningen. Daarentegen
won Feyenoord met 6-0 in en tegen
de zaterdag derde klasser Terneu-
zen.

Roda JC: zeren keer raak in Wierden

Farrington met
Fortuna naar DDR

Van onze sportredactie

SITTARD/KERKRADE- De oefen-
wedstrijd tegen Wissen, uitkomend
in de Oberliga van het Westduitse
amateurvoetbal, werd door Fortuna
Sittard verloren. De gastheren uit
het Westerwald versloegen het team
uit de Baandert met 2-1. „Belangrij-
ker was", aldus Fortunamanager
Opgenoord, „het gunstige nieuws
rond de eerder door een knieblessu-
re uitgeschakelde Farrington. Onze
aanwinst heeft een kijkoperatie on-
dergaan en zal donderdag met de
rest van de selectie vanuit het trai-
ningskamp in Westerwald meerei-
zen naar de DDR. Daar zetten wij
onze oefencampagne voort."
Er is bij Farrington een stukje van

Pascal Richard
loon naar werk

" Pascal Richard, succesvol-
le aanvaller. Na de wereld-
titel cyclocross en de zege in
het Zwitsers wegkampioen-
schap, werd de ex-tekenaar
nu ritwinnaar in de Tour.

Tijdril maakt einde aan vreugde Meijs

Leiderstrui voor
zeventien minuten
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SPECIALE GROTE VERKOOP
Galery Iran

±500 stuks originele PERZISCHE en OOSTERSE TAPIJTEN
van importeur naar particulier; geen tussenhandel.

Alles moet weg, 1e keus winkelkwaliteit. .
TOT 70% KORTING

leder tapijt met certificaat van echtheid. Geen
deurwaarderskosten, taxateur aanw.

Verkoop morgen, donderdag 20 juli '89,
van 11.00-21.00 uur

MOTEL HEERLEN (v.d. Valk), Terworm 10
afslag In de Cramer Heerlen, tel. 045-719450

Let op: slechts 1 dag
Ook zeer exclusieve zijden tapijten. Vrij entree.

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.

Ia hypotheken vanaf 7,5%
2e hypotheken

240 x 180x 120 x
10.000,- 106,- 116,- 140,-
-20.000- 213,- 233,- 281,-
-30.000- 311,- 350,- 421,-
-40.000- 426,- 467,. 562,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 6 juli 1989, is
Gerardus Hendrikus Ag-
nes Spetgens, wonende te
Sittard aan de Vrangen-
dael no. 135, onder curate-
le gesteld, met gelijktijdi-
ge benoeming van Jose-
phina Theodora Anna
Tummers, echtgenote van
Spetgens. tot curatrice en
Jan Hendrik Spetgens tot
toeziend curator, echtelie-
den, beiden wonende te
Sittard aan de Vrangen-
dael no. 135.
Advocatenkantoor
mr. Houtakkers 8.V.,
mr. B.M.J.H. Devilee,
Rijksweg Zuid 45,
Sittard.
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28 GR 5770/308 XT\ 1* l" 19 voorkeurzenders, versterker van Kompleet met Philips

Met7ocm/iio°TSQ'Hißri- Hföips slimline HQ VHS-video- I l^m,ZbM a£LSe^ mex I lfimj«ÉdJjjc*pe!er*J\ beeldbuis. On screen display Stereo- recorder VR 6180/01 high speed dubbing en continuous en Philips boxen 129? x'■ controlleï'teletekst. ÏÏSÏeO Automatische frontlader. Geschikt als _ -ffTffl-ffil-v , 1
Voorkeurzenders Met CT,, sleeptimer ' SS^o'nSSmS en semi- ' J^E^H

Sen
elektronisch slot. Met afstandsbed.ening. QQQ 1 *utorrTatlscne platenspeler Met I I sF_fi5F_fi 22 Sfifi!Afstandsbediening ook 777 a afstandsbediening, U BgJ Vgeschikt voor _*%gL_m_m f1m_._ en twee luidspre- lIQQ. I-Jfi B— I 'tele-teksten "/IJMM. ■*■ U»n.„ kerboxen (3-weg). I«J77Ï I

videorecorder. iiWvvl (SH \W£3m9mmï ■—
_____

_— J fëH
beeldbuis Philips stereo teletekst I^^^^S^m k. _V _i .i '■HmCKÉbIkleurentelevisie M l'^fcto__l v W_k —i _f "Hl
25 gr 5760 1899; LHBIKImP

| ,» TJ S^^^ Philips midi compact disc

37*Ifr4ï> 1 AM/FMstereo-radiorecorder.2xBW^_g^W*«aÉBpi^ . „, ir TT ,
FM, LG, MG en KG. Twee cassette- p^-Radio mtFM LG en MG, versterker

/#tólF\ decks. Dubbele speelduur en _HTT#f#tf^"S!l "t 2 x 20 W. muziekvermogen en 5

k. m-#K\Wli) versneld overspelen. 5-Bands graphic equalizer, dubbel

È WEES WW tC equalizer. Afneembare luid-^~j IJIII' if-l^-TT^H r^cassettedeck met high speed dubbing■ L>i^/J^ S pr ekerboxen -.^^
en continuous play, semi-

W| 1B S^_^________\ met elk twee "fOfl '^\A 'Sv^ automatische platenspeler en

-j \Wmm\mm\m\Tm-WLmXk lu.dsprekers. éLmJIIZ P^ wammeerbare CD-speler.

*_! Philips kleurentelevisie f^*^l] _^V *% £S_Lspreker 700<«k 21 (E 1250/108 lr^«r-rnn^fTTffi__3l F WVI boxen (2-weg). f 77*
I 'FSQ' Hißn-beeldbuis. Afstandsbedie- _iIiPH: +\m~\___________7^ B—WïWfTo^ —nfl I 11''T^—LtTfi

Ss^xpMßGßraïo^^^5

j^M Bj ,B?3wöSÖElfe z]g^sss^_W^
muziekvermogen UUIIH CJ_^J lßE^W*üf e^_m_i -----'^rJ
HHHHHHH^--a|| Philips dubbel midi HiFi-auto- gs a^

'^f*M—^___________m____
m
___m _l____^_^ _■■ l^lk ■ ■ü__MßHU_Bßi''^ iMWIIIMI^AI B^S*^—l hvmSSBSSS ■■^H*',

].L|.| Si—HiHBHl *fc. B fl" " gj M rrrrrj.W' WM

rie!!,e'e¥i>ie Phmpsjnjdliompact disc- PJÜÜps HiFi-systeemkombina- np^£2t'gaS;isch216R2550/108 speler CD 380 tic met (D-soeler STM 1585
Met 55 cm/90° FSQ Hißn-beeldbuis. Gemotoriseerd ladesysteem. Digitale Bestaande uit:Digitale radio met Tuner FM,LG en MG. 19Voorkeur-

indlkatievan max' 99 nummersEen " « MG en 12 voorkeurzenders. zenders. Versterker 2 x6O W (Dm).ïïm^JSïStïïS totale l"d e" verstreken * Per Versterker met 2x40 W. en 2x5- 2x5-Bands graphic equalizer.
*_v cilnt^mTr teieteKSt' nummer. Programmeren van max. 20 bands eraPh|c equalizer. Dubbel Surround sound (matrix). Dubbel

*■ lf!s=tTnHc 494 A nummers. Met shuffle __-* cassettedeck met o.a. high speed cassettedeck. High speed dubbing.
M enarstanas- 134zf7 play en drievoudige «OQ_ dubbing en continuous play. Dolby B. Dolby B. «%«%#%*—j bediening. *<*-**. zPJksne|he|d

g £77> Semi-automatische platenspeler. Afstands- RQQ*
> V Afstandsbediening. Met Philips pro bediening. ||7rl

|'CENTRALE VERWARMING-VR en HR-ketels-allel lZ^t^'^__T KomßlsstmflPMiDs
merken-AIRCONDITIONING-alle systemen. | ip;^len 1499? SpSJBST'.. w*J
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Koch krampachtig
Hertenaar uitzondering op regel in LX tennis

k TARD - Richel Keijsers blijft
kg !?P het zuidelijk record pols-
Wn Sittard liet de Weertenaar
l^ de lat weer op 5.11 leggen, 1
fyjjter dan het record van Robert
ri Hij slaagde net niet, maar
51e 20-jarige Keijsers lijkt het

It v chts een kwestie van geduld.
S. °ordat hij voor zijn vakantie

Van onze tennismedewerkerPrestigestrijd
verwacht op
vancorchamps

'an onze medewerker

John Counotte (Kimbria) was in
50.0 de snelste A-junior op de 4ÖO
meter. A-juniore Dionne van Hoof
(Achilles/Top) liep de 100 meter in
12.8 en dat leverde haar de zege op.

B-junior Roderique de Kleijn had
een drukke namiddag. Hij won zo-

wel de 100 (11.6) als de 400 meter
(52.2) in zijn klasse en nam met 1.90
ook het hoogspringen voor zijn re-
kening. Arjen Achterkamp kwam
niet voor niets uit Groningen. Hij
werd bij de heren eerste op 100 en
400 meter, respectievelijk in 11.1
(Weertenaar Peter Parren werd
tweede in dezelfde tijd) en 48.9.

naar Kreta vertrok, won Paul Hage-
doren de 1500 meter in de goede tijd
van 3.51.8. Jacky Winkelman (Achil-
les/Top) soleerde bij de dames naar
4.36.2. Van goede kwaliteit was ook
de 8.29.1 van Unitasser Wil Goes-
sens op de 3000 meter. De beroeps-
militair werd er derde mee achter de
Belg Briant (8.28.7) en Eindhove-
naar Peters (8.28.9). Clubgenote Wil-
ma Rusmaa won bij de dames in
haar beste seizoentijd: 9.47.2. Bondscoach Egon van kessel heeft

niettemin zijnvertrouwen in de ren-
ner van De Bergklimmers behou-
den, want hij is met vijf leeftijdge-
noten (17- tot 19-jarigen) geselec-
teerd voor een drie weken durende
trip naar Canada. Op de Noordame-
rikaanse wegen staan een vijfdaagse
rittenkoers, een van stad-tot-stad-
wedstrijd en twee criteria op het
programma.

MEERS/STEIN - De 18-jarige Ro-
ger Vaessen uit Meers/Stem is te-
ruggekeerd uit Moskou, waar hij
zondag als enige Limburger deel-
nam aan het wereldkampioenschap
op de weg voor junioren-wielren-
ners. Een succesvolle trip is het niet
geweest, want halverwege de titel-
strijdwerd hij door een val tot opga-
ve gedwongen.Armand Custers genezen te zijn.

Tegen Rob van Oppen behaalde hij
een 6-2; 6-2 zege. De andere win-
naar was Hugo Janssen. Hij ver-
sloeg Theo Hoek met 7-5; 6-3. Voor
vandaag (13.00 uur) staan twee
wedstrijden uit de A-poule op het
programma. Om half vijf worden
de twee partijen uit de poule B van
de A-afdeling gespeeld waarbij de
partij tussen Stefan Koch en Eric
Wilborts.

HERKENBOSCH - De poulewed-
strijden in de eerste ronde van de
A-afdeling van de Limburgse ten-
niskampioenschappen zijn op één
na in snelle overwinningen van de
sterkstgeachte speler geëindigd.
Alleen Stefan Koch uit Herten had
na twee sets de beslissing niet we-
ten af te dwingen.

[fiCORCHAMPS - Ondanks
h,. dat vorig jaar het Europees
R^Jpnkampioenschap Werd
Jou, en" staan er zaterdagmid-
Vp I^.oo uur zesenzeventig ra-Jtrls uit heel Europa aan de

* (,°°r de legendarische 24 Urenhyrancorchamps. Men rekent
°ï> een confrontatie tussen de

(v^an het eerste uur: Schnitzertinberger. Allereerst echter
Vaderdag en vrijdag worden
Ven voor de Pole-position bij

In de B-I-klasse heeft Hans van Se-
ters uit Linne het spits afgebeten.
Hij versloeg de Limburgse jeugd-
kampioen Gijs Verheijen uit Seve-
num met 4-6; 6-4; 6-3. In de B-ll-
klasse is de als vierde geplaatste
Andy Pas uitgeschakeld. Oscar
Niens was hier met 6-1; 4-6; 7-5
verantwoordelijk voor.

Roger Vaessen: 'Valpartr}
maakte vroegtijdig einde dan
titelstrijd'.

Foto: PETER ROO ZEN

de beloftevolle Zwitser Vetsch alswinnaar te voorschijn kwam, een
aantal uren tijd om Moskou te be-zichtigen. „Het viel een beetje nè>gen", zegt hij. „Alleen het Rade
Plein vond ik bezienswaardig." JVolgend jaar debuteert Roger V
sen in de amateurcategorie.

Alvorens zondag de oversteek naar
Canada te maken wil Roger Vaes-
sen echter eerst nog even terugblik-
ken op Moskou. „Tot het moment
dat ik viel", zegt hij, „had ik me goed
in de voorste gelederen kunnen
handhaven. Het parcours was
zwaar, waardoor het een slopende
strijd beloofde te worden. Volgens
Egon van Kessel was het het zwaar-
ste parcours waarop ooit een titel-
strijd voor junioren verreden is. Dat
blijkt ook wel uit de uitslag. Van de
180 gestarte renners bereikten am-
per vijftig de finish. In Canada hoop
ik revanchte te kunnen nemen."

Mogelijk ook zesdaagse enKNMV-kampioemtrit
Van onze medewerker
THEO KEYDENER

MAASTRICHT - Voor het eerst
na ruim tien jaar vindt op 14 ok-
tober in Limburg een endurorit
voor motoren plaats. Door de
medewerking van de Maastricht-
se sportstichting, gesteund door
B en W, is het weer mogelijk om
een dergelijk evenement te orga-
niseren. Daarnaast wil de plaat-
selijke MCC zowel de KNMV-
kampioensrit als de internatio-
nale motorzesdaagse in 1990 naar
Maastricht halen.
Louis Zelissen, belast met de or-
ganisatie in samenwerking met
MCC, zegt: „Maastricht zal straks
het middelpunt worden van de
endurowedstrijden. Rondom de
stad is een route uitgestippeld

Enduro in
Maastricht

van circa tachtig kilometer met
mogelijkheden tot uitbreiding.
Via Chateau Neercanne en over
de Kennedybrug voert de route
richting Gronsveld, Bemelen,
het militaire oefenterrein in
Amby, Rothem, Borgharen en
dan over de Noorderbrug weer
terug naar de startplaats."
De KNMV wil, als in oktober in
het Maastrichtse MECC een
FIM-congres plaatsvindt, haar
kandidatuur stellen voor de in-
ternationale motorzesdaagse
1992 in Maastricht.

Overige uitslagen B-11-klasse: Arthur Mol -Frank Vermeulen 6-3; 6-1; Roel Feijen - Jos
Kuyper 7-5; 6-3; Pascal Hooymayers - Jo
Geraets 6-1; 6-2; Jean Swagers - Jan Ver-
goossen 6-0; 7-5; Sandra Arntz - Julienne
Vrinssen 7-6; 6-1. Roger Vaessen, Atheneumleerling,

had na de kampioensrace, waaruit

TOURTELLER
In poule A bleek de blessure van

Koch begon met een nederlaag in
de eerste set. Hij kreeg zelfs kram-
pen in zijn hand. Na behandeld tezijn wist hij toch nog met 3-6; 6-2;
7-6 te winnen zodat hij nog in de
race blijft voor de eerste plaats in
zijn poule. In dezelfde poule speel-de Eric Wilborts een sterke eerstepartij. Hij rekende af met Roer-
mondenaar Stephan Ehritt: 6-4;6-0. Wilborts zag zich toch niet di-
rect als favoriet. „Ik speel er op het
ogenblik te weinig voor: Morgen
kan ik weer slecht spelen en verlie-
zen. We zullen het moeten afwach-
ten".

etappe-uitslag de buis of (voor zover in de Alpen aan-
wezig) op de been te krijgen. Galibier,
Croix de Fer en tenslotte de moordende
klim naar de 'Nederlandse' l'Alpe
d'Huez. Wie vanavond het geel draagt,
wordt waarschijnlijk ook zondag op de
Champs Elysées als winnaar van de
hoofdprijs gehuldigd.

radio en tvcombinatie

3. Delgado 152p; 4.Rooks 151p; 5. Induram 132 p; 6. Mottet 124 p.

vandaag

1. Kelly 78 punten; 2. Indurain 69 p; 3.
Theunisse 65 p; 4. Fignon 64 p; 5. Mottet
63 p.

tussensprints

vanstart naar finish

1. Kelly 91 punten; 2. Tebaldi 65 p; 3.
Schurer43 p; 4. Arnaud 35 p; 5. Perini 30
P-

Televisie: Nederland 3: 13.30-17.00 uur,
flitsen van de eerste koershelft en ver-
volgens rechtstreeks de slotfase met de
beklimming van l'Alpe d'Huez. BRT 2:
13.30-15.00, flitsen van eerste koershelft
en beklimming Croix de Fer. Vanaf15.40 tot 17.00 slotfase rechtstreeks.

tour feminin

Radio: Radio I: 14.06-17.06 uur: flitsen
van Alpenetappe inclusieffinish.

Manders (Helvetia) 1.20.02; 106. Van Or-souw (PDM) 1.21.24; 110. Solleveld (Su-
perConfex) 1.22.22; 112. Maassen (Su-
perConfex) 1.23.12; 117. Hanegraaf
(TVM) 1.29.05; 118. Schurer (TVM)
1.29.57; 121. Lammerts (ADR) 1.30.55;
123. Poels (SuperConfex) 1.32.02; 125.
Nijdam (SuperConfex) 1.33.32; 129. Sie-mons (TVM) 1.36.18; 134. Lubberding
(Panasonic) 1.39.22; 135. Van Vliet (Pa-
nasonic) 1.39.33; 137. De Rooy (Panaso-
nic) 1-39.59; 138. Beuker (Paternia)1.41.59; 140. Draaijer (PDM) 1.44.13; 141.
Jakobs (SuperConfex) 1.44.28; 146
Kleinsman (TVM) 1.53.00; 148. Hermans(Paternia) 2.02.22; 149. Nijboer (Pater-
nia) 2.11.40; 150.en laatste Bomans (Do-
mex) op 2.13.38.

ploegenklassement

Zestiende etappe Gap-Briancon 175
km: 1. Pascal Richard 4.46.45 (gemid-
deld 36,617 km/u); 2. Cornillet op 2.34; 3.
Mottet 4.50; 4. Le Mond 4.51; 5. Gayant;
6. Delgado; 7. Theunisse; 8. Rooks, allen
z.t. als Le Mond; 9. Fignon op 5.04; 10.
Alcala 5.26; 11. Cerin 5.34; 12. Pensee
5.43; 13. Bauer 5.43; 14. Indurain 5.49; 15.
Millar 6.02; 16. Carlsen 6.55' 17 Roosen
z.t; 18. Philipot 7.00; 19. Lejarreta 7.08;
20. Hampsten 7.24; 21. Ducrot 7.34; 26.
Pino 8.13; 28. Kelly 8.21; 29. Caritoux
8.21; 32. Anderson 10.01; 34. Herrera
10.01;44. Biondi 12.50; 51. Pascal Simon
14.09; 53. Bugno 14.31; 63. Siemons
16.45; 69. Van Orsouw; 70. Stevenhaa-
gen; 71. Criquielion, allen z.t. als Sie-
mons; 83. Manders 17.04; 90. Draaijer
20.59; 92. Schurer 21.43; 102. Lubber-
ding 23.29; 105. Van Vliet; 108. Hane-
graaf; 112. Poels; 115. Lammerts; 122.
Solleveld; 123. Tolhoek; 125. Maassen;
127. De Rooy, allen z.t. als Lubberding;
134. Beuker 25.41; 139. Jakobs 26.32,-'
147. Nijdam 33.18; 148. Hermans 33.51;
149.Kleinsman 33.59; 150.en laatste Nij-
boer op 36.30.

algemeenklassement

EINDHOVEN - Gisteren heeft PSV
zijn twee recente aankopen voor het
seizoen 1989-90 voorgesteld: de
Zambiaanse spits Kalusha, die
naam maakte in het Olympische
toernooi van 1988 en Jerry de Jong,
vorig seizoen verdediger van Hee-
renveen.
Voor de transfer van de Afrikaan,
die de afgelopen drie jaar in België
bij Cercle Brugge speelde, diende
PSV 2,6 miljoen gulden over te ma-
ken. De overgang van Jerry de Jong
kwam de afgelopen dagenrond. N£-dat de landskampioen al voor het
weekeinde met Heerenveen eeji
transferbedrag van 325.000 gulden
overeen gekomen was, kwam <jfe
Eindhovense formatie ook tot een
akkoord met de rechtervleugelvsr-
dediger voor een verbintenis v^jj
twee jaar. De Jong, die ook in de be-langstelling stond van Ajax, komt
bij PSV een oud-clubgenoot tegeh:
Michel Boerebach. Beiden begon-
nen hun loopbaan bij de Amster-
damse zondag eerste klasser SDW.
De Jong speelde daarna voor AZ,
Telstar en Heerenveen. Boerebach
was tot de voorbije competitie Roda
JC'er.

sport kort

PSV rond niet
Jerry de Jong

Dagploegenklassement: 1. Z/Peugeot
14.34.34; 2. PDM op 49 sec; 3. Reynolds
4.34; 4. Toshiba 5.20; 5. Helvetia 6.40; 14.
TVM 22.28; 20. Panasonic 56.08: 21. enlaatste SuperConfex op 56.08.
Algemeen ploegenklassement: 1. Rey-
nolds 218.16.02; 2. PDM op 4.51' 3
Z/Peugeot 26.51; 4. Système U 37.33; 5.
RMO 38.45; 6. Toshiba 46.16; 18. TVM
2.23.16; 19. SuperConfex 2.48.11; 21. en
laatste Panasonic op 3.09.24. De 22ste
ploeg, Kelme, is uit koers.

puntenklassement

bergklassement

1.Kelly 223 punten; 2. De Wilde 174p; 3.
Fidanza 124 p; 4. Bauer 105 p; 5. Rooks
99 p; 6. Theunisse 87 p. " SITTARD - Nederland speelt pi

de wereldtitelstrijd handbal vchw
meisjesjunioren in Nigeria .4e
groepswedstrijden tegen de Sovjet-
unie, Bondsrepubliek Duitslanw en
Japan. Het toernooi wordt van 22
september tot 1 oktober gehouden.
De Sovjetunie is titelverdediger.

1.Theunisse 235 punten; 2. Millar 158 p

I. Le Mond (ADR) 72.42.30; 2. Fignon
(Système U) op 53 sec; 3. Mottet (RMO)
op 2.16; 4. Delgado (Reynolds) 2.48; 5.
Rooks (PDM) 6.05; 6. Theunisse (PDM)
7.14; 7. Lejarreta (Paternia) 7.28; 8. Alca-
la (PDM) 7.37; 9. Indurain (Reynolds)
8.25; 10. Hampsten (Seven Eleven) 9.35;
11. Millar (Z/Peugeot) 10.43; 12. Kelly
(PDM) 10.45; 13. Cornillet (Z/Peugeot)
15.53; 14. Pino (BH) 16.41; 15. Pascal Si-
mon (Système U) 17.19; 16. Caritoux
(RMO) 17.30; 17. Bugno (Chateau d'Ax)
17.53; 18. Philipot (Toshiba) 20.08; 19.
Bauer (Helvetia) 20.29; 20. Richard (Hel-
vetia) 20.47; 38. Ducrot (Domex) 41.50;
52. Stevenhaagen (Helvetia) 54.04; 92.
Tolhoek (SuperConfex) 1.13.34; 103.

h Weken geleden won tijdens
jttaUrs race op de Nürburgring
l$t van Schnitzer. Ford-spe-
§; Hudi Eggenberger zet weer

fyhrra Cosworth in voor onder-
in rancatelli, Schneider en Per-
t.tweede auto wordt bemand

bs 'ela, Lindström en de Ant-
ty ~ diamantair Eddy Joosen.
i\r,°hnitzer pakt weer uit met
!ka_,. aars van het vorig jaar, deiwj Roberto Ravaglia en deAltfrid Heger. Zij beman-

I " de Fransman Giroux een
ty.t M3. Andere prominente
e. earns zoals Bigazzi en Pro-

R bet onder andere Jacques La-
Pioü

ernard Beguin, Mare Duez,
rW'*s Chatriot en Gregoire de
|V in de gelederen maken ookIV e kans op de zege.
jVoattrakties0attrakties van de 24 Uren van

' behoren ongetwij-
twee wagens van AMG.

C1ereedessen 500 SEC wordenvoor de ervaren Duitse top-s Hans Heyer en Klaus Lud-Cj v e Koninklijke Automobiel-
§V9n België legt in deze editie
\ '4 Uren van Francorchamps
«er *^e nadruk op de groep-N.
»dr °^Wagens die het meest een
W°dukt benaderen zijn sterkF^Woordigd.
"* «ams met een Nederlands
So n°P de deelnemerslijst.
;^ udig rallykampioen Jan van
'ty el versterkt de gelederen bij
'g^se Bos Racing Service op

P"N Ford Sierra Cosworth.W'de groep N wordt een Maz-
\^' ingezet voor Francor-

Routinier Hans van den
Vk, aymond Coronel en DickP^berg.Xe meervoudige Nederlandse
k|6 j?enkampioen Jeroen Hm uit
fj6 nzang wordt door de Neder-
«t^Y^Porteur van Ford een 250

P^e Ford Sierra in groep-N
start gebracht.

In Gap startten nog 150 renners voor de
zestiende etappe over 174 kilometernaar Briancon. Erg warm. Bergrit met
Col de Vars (eerste categorie) en Izoard
(erecategorie). Direct na start rijdt kop-
groep van achttien weg met onder ande-
re Schurer, Bauer, Lammerts, Dhae-
nens, Cornillet en Richard. Schurer
wint twee tussensprints. Aan voet van
Col de Vars (50 km) is voorsprong 6.30.
Cornillet en Richard ontsnappen uit
kopgroep. Op de top van de Vars zijn
Fignon, Rooks en Mottet gelost door
aanval Herrera. Zij komen na 111km te-
rug in afdaling. Voorsprong Richard en
Cornillet 1.30. Aan voet Izoard demar-
reert Richard. Peloton rijdt op 6.10. Op 1km van de top demarreert Delgado na
verschillende pogingen van Mottet. Bij
deze aanval raken Fignon enRooks ietsachterop. In afdaling aanval van Motteten Le Mond. Voor eindstreep in Brian-con hergroepering kopstukken, uitge-
zonderd Fignon. De Zwitserse kam-
pioen Richard heeft op dat moment de
ntzege reeds op zak. Le Mond behoudtgele trui.

De beslissende slag. Zo kan de rit van
Briancon naar l'Alpe d'Huez al bij voor-
baat gekarakteriseerd worden. Alles wat
een wielerevenement als deTour tot een
fascinerend gebeuren maakt is voorhan-
den om miljoenen sportliefhebbers aan

JeannieLongo, die maandag haar mees-terschap bewees in de klimtijdrit uit de
vrouwentour, heeft die prestatie een et-
maal later herhaald in de zesde rit. De
Francaice zette aan bij de beklimming
van deIzoard en bleef vervolgens uit hetbeeld van de concurrentie.
de etappe Guillestre-Briancon 51 km:
1. Longo 1.48.29; 2. Canins op 1.55; 3.
Thompson 2.58; 4. Elias 3.28; 5. Odin
3.34; 6. Vickstedt 3.37; 7. Kelly 4.19; 8.
Bandini z.t; 9. Ranucci 4.28; 10. Goegoel-
jeva 5.13. Klassering Nederlandse deel-
neemsters: 21. Loohuis-Damveld 6.42;
40.Knol 11.31; 41. Van Moorsel 11.32; 45.
Westland 12.37; 54. Monique de Bruin15.40; 57. Petra de Bruin 16.11; 63. en
laatste Rasmussen 23.03. Algemeen
klassement: 1.Longo 10.42.05; 2. Canins
op 5.31; 3. Thompson 7.40; 4. Odin 8.50;
5. Elias 9.01; 6. Vickstedt 10.08;7. Bandi-
ni 10.28; 8. Gould 11.22; 9. Shannon
11.51; 10. Bankattis-Davis 11.53. Klasse-
ring Nederlandse deelneemsters: 23.
Loohuis-Damveld 16.02; 29. Van Moor-
sel 22.02; 36. Monique de Bruin 26.35; 39.
Westland 27.49; 42. Knol 28.49; 63. en
laatste Petra de Bruin 58.25.

Perst loopt de 1500 meter als
EJ^eld is van de lichte blessureK bovenbeen. Rob Druppers,
Pim ?an Chesire, de Australiërh 0 el en de Belgen Corstjens enkrjjfyte vertrekken op 3.35. De
I J^rien Johnson en Washing-
Pöra bekende gangmakers uit
w^d-Prixcircuit maar lopen inkU. voor eigen kans. HugoKus-
L^ Jgt gelegenheid tot sportieve
C.voor zijn diskwalificatie in
K £" Ton Baltus is ook van de
Ftti van de ërote trekpleis-
lk°et de Poolse polsstoksprin-
L/°slaw Chmara (5.90) worden.
I) 5^ de broers Kolasa (5.81 en
kei £e naar Belgiscn-Limburg.
Drj u Jsers doet weer een aan-
zet zuidelijkerecord (5.10 van
IB J de Wit). Emile Mellaard is
lid'j M meter de beste verspringer.L a Elissen mag het opnemen
\. de topsprintsters Dixonis^n Kasprczyk (Polen). Vol-
((/ganisator Paul Eerdekens is
H "eknacht vooral bedoeld om
i jj.Atleten in staat te stellen
I» 'J de top aan te sluiten. Stella
k'als (800), Marco Gielen
\*n Mark Weemaes (100 en 200)
l t optimaal de gelegenheid
II Plaatsen voor het EJK in Va-

CHTeI - Elly van Hulst is
lv "-Zen beu. Daarom ziet ze

"Sen lucratieve trip naar
Vork (hordenloopster

J*n Olyslager gaat wel) en
2e zaterdag in de 'Nacht

Atletiek' in het Bel-Limburgse Hechtel. Ze
(,j ,aarbij een aanval op het
f erlandse record 5000 me-
i^Qat ze in Stockholm op
t .^ had gebracht. Bij de"krijgt Tony Dirks op dit
5 V^r zware tegenstand
jtojl'V^gRousseau, de Ke-
£ ranui, de Noor Nakkim,

c.e Britten Hutchings enL^- Roger Jaspers wil on-Qe 14.00 duiken.

In de eerste plaats zal niet iedereen in Nederland in staat zijn om
via het kabelnet de programma's van TV-10 en Véronique te ont-
vangen. Die mensen zullen in ieder geval verstoken blijven van
beelden van bijvoorbeeld de thuiswedstrijden van Ajax.
Een ander effect zal waarschijnlijk zijn dat de NOS de race in de
prijsopdrijving nietveel langer kan volhouden. De NOS heeft in dat
verband al laten weten dat de overheid financieel zal moeten bij-
springen om de gaten in de begroting die hierdoorzijn ontstaan te
dichten. Op het moment dat de NOS die race om uitzendrechten
niet langer kan volhouden, ontstaat dus dezelfde situatie als voor-
heen, en zullen de commerciële kanalen de rol van eenoog gaan
vervullen. En dan zullen de kijkers zeker de dupe zijn.
Over het begrip vrije nieuwsgaring wordt tussen het geritsel van de
chequeboeken al helemaal niet meer gepraat.

B.G.

In het land der blinden is
eenoog koning en dieeenoog heette jarenlang NOS. Die situatie is
nu drastisch veranderd. Sinds TV-lOeti Véroniquezich op de sport-
verslaggeving hebben geworpen, lijken de bomen voor sommige
clubs tot in de hemel te groeien. En dat die commerciële zenders er
ook werkelijk gaan komen, daar twijfelt zo langzamerhand nie-
mand meer aan. Bovendien zegt met name Véronique geen enkel
gebrek aan geld te hebben, zodat ook op termijn een deel van de
sportwereld garen lijkt te kunnen spinnen bij deze ontwikkelingen.
De thuiswedstrijden van de Nederlandse vertegenwoordigers in
de diverse toernooien van de Europa Cups zullen het komende
voetbalseizoen slechts incidenteel op Nederland 3, het sportka-
naal van de NOS, te zien zijn. De NOS heeft zich alleen kunnen
verzekeren van de rechten van de Europa Cup-thuiswedstrijden
van PSV en Feijenoord, terwijl de duels van de Eindhovenaren bo-
vendien nog gedeeld moeten worden met Véronique. Ajax, FC
Groningen en FC Twente hebben hun rechten verkocht aan TV-10,
daar zullen helemaal geen NOS-mensen meer aan te pas komen.
Wel zal Studio Sport hoogstwaarschijnlijk het competitievoetbal
blijven brengen, maar of deze ontwikkelingen uiteindelijk in het
voordeel van de sportliefhebber zullen werken, moet nog maar
worden afgewacht. De versnippering lijkt tot gevolg te hebben dat
er meer sport op de buis gebracht zal worden, maar of datop ter-
mijn ook werkelijk zo zal zijn blijft onduidelijk.

Roger Vaessen zoekt
revanche in Canada

Na mislukt WKvoor junioren in Moskou

MW-Dresden
in Eijsden

MAASTRICHT - Vrijdag-
avond zal MW de oefen-
partij tegen Dynamo Dres-
den niet op eigen veld kun-
nen afwerken. De renovatie
van het terrein is nog niet
helemaal voltooid. MVV
wijkt uit naar het veld van
voetbalvereniging Eijsden.
Aftrap om 19.00 uur.

Woensdag 19 juli 1989 " 19

Geen trek in lucratieve trip naar New York
Elly van Hulst geeft
voorkeur aan Hechtel

Sport op tv
In de Nederlandse voetbal-
wereld is een nieuw feno-
meen ontstaan. Het gaat er
niet langer om de meeste
punten binnen te halen,
maar de meeste munten.
Op zich nog niets nieuws,
maar wel waar het de dans
om de televisierechten be-
treft.

" Elly van Hulst, liever aanval op Nederlands record 5000 meter in Hechtel, dan vliegreis naar New Vork. Van onze medewerker
TON VAN NUNEN

sport JLimburgs dagblad
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Overzicht van belangrijke adressen voor de lezers van het Limburgs Dagblad / H W *** ■ Jlf' / m W i(f i

wlAj ... Voordelig Opel huren al voor ’ 48,- "*"!""^
Zv ■/ ROIOr B.V. p.d. 200 km vrij, mcl. BTW + verz.
AUTOGARANT Subaru Heerlen Honda-dealer. Heerlerbaan 229. 6418 Valkenburgerw. 34, Heerlen. 718040.

schelsberg 128, 725588. APK-keu- CEHeer,en'tel-41690°- _rf^ ■ ■Tg'lu.Li.u.u. „■■■■■ Van Mulken B.V. - Poggenpohl -Krr-i st-^ -____
ringsst., off. Subaru-dealer Heerlen Mitsubishi GeÜSSen W rV% AIiIIWWMdiIHITM W\f M*n.Di^^minhmm Den Hoekstraat 4, Stem, tel. 04490- F'! f JLLIiMMtI&B K^T MUMe.o. Let op spec. APK-aanbieding! voor onderh., reparatie, schade-afh. f 42-/ 33536. Complete montage van keu- Ji&f

le-kl. occas. m. gar. Hubertusstr., iwn gr eMb-
Autobedrijf Sondagh-Citroën Gr.Gennout-Beek, 04490-71054. Filmpost l!Mil!MMdii:FMfMd;iwii;iJHJi Veldman naai-en breimachineh. Badprip Mn Lemmerliin
Uw actieve Citroen-dealer, De Koumen Antnhpririif Rnh v EmmP.ik Steenmarkt Van Erp B.V. Brunssum 045-254166; Geleen 04,90- TTtmmtmm ferlen, Nobelstr. 6, 045-716100; cnedaHstei saniter ontwerp.'
34, ing. Wijngaardsweg, Heerlen. 045- AUtODeONj! HOD V. UMneilK bestratings- en gevel- 46089; Heerlen 045-719484; Kerkrade CEMA KïïSroe51,Kouven

Dders. 6?> 045" sS elve koop RHksw!g7oVL
223300. Degelijke APK-keuring alle « ,XSSÏ stenen, in elke hoeveelheid. LahrLat 045-451598, M^ht 043-620770; Sit- Geleen

,
Burg Lemmensstr 2 2"*"»g' KS' flïn S R,te^°

SUS759371"1" 5"106 " 17, Sittard, tel. 04490-12481. fotof" 044^4757^ keukens - badmeubelen Mj.||| |J.u.U | ,I,l^
APK« ■■EHSSHHI ■BEHHSMBBH VanHoutumVideoverhuur 04750-31012 MilllllilMMil 11l*p

autobaS accu*'s," uiïatén^Kamp- Bosch Service J Borkowitz Bouwmacliines Damoiseaux verh v video - camera - recorder - IffllllflilHil I Naaimachinehandel H. Wijnen V.S.M. Driessens-Niessen :straat 59 Landaraaf tel 045-311784 «mus j. duiiuiwiu Duuwiiiduiinici UdinuiiCdUA iims - k.t.v., bruidsrep. Overzetten vi- i/RninT Geleen Riiksw Z 112 04490- Schildersbedrijf b.v. Ankerkade &Straat 59, Landgraaf, tel. 045 311784. Verk. rep. alle tye accu's, startmoto- Verkoopt en verhuurt méér dan u deobanden - S Bmm films en alle repa- VRÖKÖ S Sittard Riiksw N 3 04490- 6222 NL Maastricht. 043-öf
Citroen APK van Leeuwen len- dVnam°s- ,bedradirï?' diese f n denk,t! I^ustrieterrein de Beitel 108 raties. Markt 26, Sittard, tel. 26107. Voor alle reparaties aan koel- en diep- 23336 M.tricht' s ationsstr 43 043- Voor alle voorkom. schilderwerk* 1
wnußii nriv vdii lbbuwbii bezine inspuitsystemen. Nierspnnkstr. Heerlen. Tel. 045-411930. vrieskasten. Werkplaats: industneter- nißnnn npaipr u Pfafli u," -*.APK gratis bi] pleurt. Herteuring 68 Kerkrade 045-453926 M^liM.lMAMl^.lMM f^ S2'^£sR

°llZerWeo 23' Simpelve,d- To^" Ook industriSh rT^ ■H»HhhI?IAMJM:IJ.I:BHaf ,
gratis. Tel. 045-453355, Stnjthagen- m____rr\7rrsr^rnJTTT!^mmmmm\ m m̂\)^_________^_\__________\y __/___. ï 045-441566. mp*rkpn hjnnpn ?4 .. _ . i n ' . ' T^lfweg 129, Kerkrade ||^MiaUiffiUU^H T^TTT^^^^^^ WM JMÜBUB merken binnen 24 u De Gast SchoonmaakbedM|IB:
Hpncnpnc R U NiPiiiuctarit AutOQlaS Service Burlet "iabO B.V. 7\j m ■lUYl'll'H'flilliM liMild;l!i;Jd:l»lt*,:WiMJJllJfl Hoofdkantoor: De Boelelaan 7 \nenSgenS b.V. NieUWStadt ""'"■*'„.7',a; "'' n_AQn Diabo b.v. boort en zaagt in alle beton. LMmJ _ ■lINIIIIff-rniinrinimillllll HJ Amsterdam. Tel. 020-443912- ,
Kruisweide 3. APK-keuring in vooruit- Reo,|s?!^ Adres; Industriesterrein de Beitel 108 nu i Rpebmntip ntf.99fifinn Jo Kreutz GaSWaCht Limburg. 045-227676 lex: 10526. Telefax: 020-443454- ,
zicht, alle reden snel afspr. te maken \\\^i^ Â\^^^__X Heerlen. Tel. 045-414151. t! JS sPec^aak in HiFi-KTV-video. Het Specialisten voor alle soorten gastoe- ______ ■■ |, i |dvoor klantvr. keuring. 04498-53055. pen Tevens ru.treparatie, hars.nject.e.

,___^^^ Spe. Jv^em,ging I^nov keldera - adres y

_
a| uw reparatjps ste||en onlwerp onderhou(j

«
sta||a. 1

nnfi| Rprnctpun HHBESBBi S.V& Kerkpl. 39, Schaesberg, 045-313815. «e en verkoop. Litscherveldweg 5 Math. LinSSen. Tel. 045'2# ;
Upei Dergiieyn Bruid^huiq Dnra Rii<;tpruplri autoplaatwerk, velgen, chassis etc *IM«rïïTTTTiïïIïïTTiTBBBI Bergerw. 20 Nuth Onderh c^t. ,
APK-keuringsstation. Rijksweg 61, AutO Veneken B.V. Slttard-Beek örumsnuiS UOra BljSiervem

______________mm^__________m ■■WlMlöiMißßi Gesp in Radson en Nefit ketels. ;
Berg en Terblijt, tel. 04406-41700. Leasing VW, Audi, VW bedr.-wag. Sit- Rosmolenstraat 6, Sittard, tel. 04490- ■ ■aSifiS Hnnnhnnt Tanrifoohniolr hrrrrrT_____________ m water-install Erk. schoorst.vege^

tard, Leyenbroekerweg 27, 15777*. 19244. Geopend ma. t/m vr. 13-18 Aarto G|achandp| MOOnnOUI I anaiecnnieK fIJJ JUißfl ■■Garaoe SebreotS en CO Beek, Pr. Mauritslaan 171, 72882*. uur.za. 10-17 uur, dond. koopavond, «ns üiasnanaei voor alle kunstgebitreparaties klaar 7rJT r=- , _£rT« An! . ; ;" „ A . Dorpsstr. 46a, Maastricht-Heer. Tel. terwi)l u wacht. Akerstraat-Noord 328, Ssw»/ üJl^fcw^r^^^^lOff. APK-keuringsstation len 2. dealer £C0case S2-T~~l 043-610199. Levering en herstellen Hoensbroek, tel. 045-228211. -. p .. Unon,hrnnl/ W f MMM WWIveco bedrijfsauto s. Lindelauferge- ,av
PMiT1 M II 1111111 mm_______m van alle soorten alas ; bOOSten Parket Hoensbroek f J *»"««"»«"«". w"«^..

wande 8, Voerendaal. 045-752888. Least ale merken, zowel zakelyk as f MWiPHiVI soonen gias. ■■WSJaHSJIIMI Alle soorten klassiek en modern parket. Si/fP n4S?Ï7ftfif ' n °e' L* * ComellSSen-JonkerS . n Wi borstelen ook best. vloeren Lev, rnT3i.i. Mnfh.nH.lAutobedrijf Kwarten V.O.F. teL 045"217863' ;' oüjstoM G.a^vice:24,rkra- Glashandel Voerendaal V.O.F. S^ÏTS&w-^Kastanje!. 148, Hoensbroek, 045- Canton ReJSS Lease Camping CarS RldderbekS paraties. isolatie-, spiegelglas, etalage- Kunstst. ramen, deuren, alle figuur, raeuibir. «. noensor. u« *!«■*>.
sortering jogging-ztrainingspakkefi

214171. Gratis bij APK-keuring; CO. Spec op het gebied van operallonele Verh„ verk. en onderhoud van cara. "ten g ass jpwerk, g^od of enke en JOOP S Massief Parket M3-251013. Franssensg. 65,
+ koplampen afstellen en voorkeuring, leasing. Alle merken. Tel. 045-718040. vans en vouwwagens. Prinsenbaan koper. Vijverstr. 4ö, Brunssum. wande 1, Voerendaal, 045 753258.

scnuren en borste. ,^
<Jpat Aiitn Aart<s Fax: 045-718581 18°' Konin 9sbosch- 04743-2213. Lid l^i.lJl.jljj^yJ^^^JlDlJJl Gebr. Bollen len, 30 jr. erv. in parket. G. Gezelleln. HSSBiS^ZjV*!!*.r , 2Mj Autocentr. Collaris-Europcar „r „d;1„, ,:„„■ Z Z ZnT *■S""- SSÜ- -"' Ge'ee" 0449°"6 M

ÏT'm ü?^,. -',* APK-keunngen * LPG-inbouw * Alle Leasing voor korte en lange termijn. -i»ÉÉIÉ«iIIÉÉÉiIIÉÉÉiÉÉIÉiiÉÉ« urensiem ri l\oppei-MBSSen ÖV 1924 Showroom Broekhoven 1, Geul- A& S Parket en Kurk Als het om bedrukken gaat' J
reparaties * Bandenservice. 24-uur-service. Schelsberg 45, Heer- BORSU Umhum Sourethweg 10, Heerlen, 045-417876. |e-Meerssen. _ . _ . . . ,

H
sport, promotietextiel. Ook lo°

len 045-720202 Dunou Limuuiy He( vertrouwde adres voor al uw hy- * Hout- * Kurk- * Lamel- * Lamett- * tot 6 kleuren. Mik 7a Grevenbid11

Pniimanc R ___ p w * ■ Budgetvriendelijke bedrijfsautomatise- drauliek, slangen en toebehoren voor __f_Z _ ' _ Boeren- * Bourgogne-vloeren. * Her- *uuumdns Deeß B.V. 'VWT'TTïTïïinV ring. Telefoon 045-210419, Ganzewei- o.a. industriële machines enz. ff JWngïïïïïT^iJriJllHUl stellen, schuren en borstelen. Heerlen: p^t^i^rTirrraiTriTxnT^^
Bij een grote beurt APK-keuring gratis. m_______\\ de 127, 6413 GD Heerlen Ti m^ÊmmfMÊÊÊÊÊÊ^ Benzenraderweg 69, 045-740335. J^]yi)__yj}_§_____^r
TnTp^.TZmt Canton Reiss Parts Center piek SERVICE - . hSJ ffift: Boschstraat 81- °43" Lektuurhal Michiels

Originele GM-onderdelen, access. Uw partner voor verkoop/verhuur van Pljj MiI'IITMIIiIHÜÏÜJ Feiien's Ippsnnrtpfpuillp? V|l|U. ♦ Stationsstr. 21 Sittard. 04490;IJ.J__ ___._. „„ scherp afgeprijsd voor iedereen! Val- en service aan: * computers * software 7J*W f 7' rcijcn i leebuurieieuilies Kurkcentrum Speciaalzaak in tijdschriften,Autobedrijf BOS Heerlen B.V. kenburgerw. 34, Heerlen, tel. 718040. * printere * fax-app. * telefooninstall. «w Absbroekstraat 3, Munstergeleen. De specialist in kurkoarket Akerstraat dagbladen en stripboeken.
Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045- * onderhoudscontracten * opleidin- Do!,„«0c» G^^Z-BZ\^oi?9m- M 32a' Heerlen- Tel- 045-718562. Ma.
724545; Suzuki-dealer. Automaterialen Bremen B.V. gen. Laan van Hövell tot Westerflier 13, „From Castle 01 BeautieS voor informatie 04490-11212. gesloten * open va. 13 uur * za. va. —__,

Autobanden, accu's, uitlaten, APK- Heerlen^ Telefoon 045-719336 - Fax Rijksgedipl. en rasspecialist van yorks- '^^^■TiïnM'ïnT^''B^'M 930 uur ÉtVll JÉnTTTTTWIrtS!
keuringen ’50,-. Kampstraat 59, 045-740034. hire, west highland white terriër. Inl. ■UliSUuuJi m¥\W MmmMmw
Landgraaf, tel. 045-311784. ■■■■IÏÏTÏÏÏÏÏÏ7T?TIH^IH M. Claassens. Tel. 04404-1439. ■ 7W ’Nic. Dassen aanhangwagens u , k

H. Hoeppermans CV. (
verk. verh. repar.. speciaalbouw. Haros autoshop Opl. Instit. voor Schoonh.spec. .sanitair c.v, dakwerk gas, water. Plafond-en keukencentrum Mesterom Bunde B.V.
SïlSir" !04m5

er4kSo8S8tationSStr Sme"S Sfen ÏS^iSt Opl. Instituut voor Schoonheidsspec. - Ml ThOOr b.V. s^".^^'""^ Zamb°" 043-642535 043-645959. Verandadakpl.A
6 Kerkrade. Tel. 045-455088. parXw 9«Ti u«.ripn,* n« 71RQM Pedicure " Manicure. Jenny Smeets, Kunstmatig gedroogd Frans eikenhout Div. systeemplafonds, altijd een Thermoclear, gegar. tegen hage ,
. raraiieiw. neeneii. u^o-/ipaoj. Meerssenerweg 216, Maastricht, 043- in div. diktes. Tel. 04458-1818. -tó/T*"-*-7. pasklare oplossing voor plafondproble- blijvend helder. Pr. Ireneweg 6. BU
Aanhangwagens J0KnOpS B:llWil;IIM»l!tiMB 623643. Holstraat 33, Margraten. WÜf^ÉEKï men. Al onze syst. zijn eenv. zelf aan te
100 stuks in voorraad. Tevens alle on- '^^^■ii"*i"***-'*^^^ Wl^^rnmm^^^^^ brengen. Kruisberg 46 Meerssen. M'iJ;I!IHMüH??I W
derdelen en reparaties. Rijksweg Zuid Autorijschool Sjef DÖrenbem -TT\—i ■»!■ j. "Sbbb»/ „, "^^^■Tf'TTT"1-^^
195 sittard. Tei. 04490-12718. Bovag-erk. rijschool vracht-, pers.au- _f'k JLUèiMMJ ,1/ JM'*jMMI!SIa^.llf.lÜP Mano„o r ainn Wand-en plafondstudio Harreman verhuizingen
Ut rWw^o.iccon R U to, autom. Al 25 jr. uw vertrouwd adr. ¥l^r/» ZJL/ " P PlafondÖOUW Kerkrade B.V. Gespee, internat, erkend verjji
W. UaDBRdUWeil D.V. Sparstr. 7 Heerlen. 045-213735. i—m/ Rijlessen in groepsverb. en mdiv., on- i anJnraai Event. opslagruimte. De Kourn^043-632510. Levert torsie-assen en „. . u . m.n n.K . 0070Q Houben 24-UUrs service Geleen der deskund. leiding. Instr. F.N.R.S. ~',Q9raa'

0Q n, c/lcccoc Ck 6433 KD Hoensbroek, 045-21 8J
aanh wagenonderd. voor zelfb. + rep. Sjaak Huisman, 045-423728 nüUDBn « UUrb berviCß üBIBen Tunnelweg 1, Landgraaf. 045-461872. Sperwerweg 28, 045-455635. Show-
Gunst. priizen. Punterw. 7 Mtrich' Na 18 00 uur Peter Schunckstraat 520 H'J" Cromljach B-V-* ' Tf*hn

k
inst pas, water, sanit., cv.- room v. part. Lindelaan 4 Kerkrade Bern WHIemS VerltUizinge" .

Heerlen, kaderschool rijïsgedfpl o- Techn. isolaties + dakbedekkingen, jnderi ont*n geiser^ boilers. ■AIJIIsIJMJJIWi»IHMffïH!a!Hma (Chèvremont); geopend va. 13.00 uur e■BBBBBa^HI meerd. Van Besouw pvc kunstst. dakbedekk. Asterstr. 53, 04490-43252, 43366.
M.KUUJJJJ M.IIM v I. SWaT Industr^I VpntfiimPrPn IMAQn IRfIH MG Dekeri 045-222228 Colmont 10a, Übachsberg, 751818 nfr-, Flecken Meubelen Susteren 16, tel 04490-12697j. verwperen. U44Sü-iJ)Uii m.ü. uewn m-uun

uA____rch _Af no wnir» ■ië il 1111 n oude R^sweg Nrd 20 Tei 04499- P Ha iu»DuDiv. antennes, radio-en tv versterkers, Tussen 12.00 en 13.00 uur en na UaKOeKKerSDeor. „ue NOK kT .iHtUUuaHI 1260. Meubel-en woninginr luxeen t». 0e Wil b.V. Mj;IIM!hl?M *ey
splitsers, koppeldzn., muurbeugels 18.00 uur. Oranjestraat 5 Hoensbroek. vooral uw dakdekwerkzaamh., met de /_*/ huishoudelijke art Eigen parkeerpl Postzegelhandel. Nobelstraat 41, 6411 'T^!^*T^^^^\l\enz. Wilhelminastr. 8 Sittard. Kaderschool. Rijksgediplomeerd. langste schriftelijke garantie. Bel voor EK Heerlen, tel. 045-710571. Sjra VleesllOUWerS-Herma 11'

m__________mmT__________m CliriS AdamS vrijblijvende offerte. Tel. 045-224459. Energiecentrum Mmli b.V. BESHi Excl. verlichting en antiek. B.ym'm^^m ANWB e^^aut.^en^orn;- M,i,|J!|^j|JJ:UiyjlJ)M 24 uur totalshop en tankservice Frissen Tuin en park BV. ■ || SLl.T^^lui^1600 m 2antiek. Pierre COUmanS BV SdaalTeï 05751718 ■lH^^r.l.lllilM Bokstraat 6, Heerlen. 045-229755. ,Z:lotrmL,rs Zrezen, Stih^ !>’ JWBii^*
Verk. v antiek. Verk. en verh. excl. BOUmanS BrunSSUm Uw vloeibare energie-specialis motorzagen. Vroenhof 86, Valkenburg l_mZ/ W
automobielen. Heerstr. N. 144, Indu- | ■JUOMHIMüa | Hout board triolex iizerw pn mm I!!n^l reeP ' aan de Geul. Tel. 04406-40253. "i^^TTTTrTTTwïstriew. 15 Stem. Tel. 32355/27770 ......... . .. andere doe-heSf' art zagen el n J °45;318170' BuCkX Sittard 04490-11301 VlCaf'S „ErOland VldeOt!^"

" AUIOSCnaOeOeOrijI jan VranCKen schaven op maat Pers bè dienfng Gr De KachelSmid, tel. 04459-1638 Handelsonderneming MirandOlle Rolluiken, zonwering of onderdelen Gespecialiseerd in verhuur, fst>
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