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Liof bijna rond met twee bedrijven uil VS

Bom rekent op klapper
Van onze verslaggevers

pUn, ~De gemeente Bom staat op het
tersp 611 reuzeslag te slaan in de felle in-len^eentelijke strijd om het binnenha-
braJy nieuwe bedrijven op de vele nog
Limh ggende industrieterreinen. De
Vordp^gse Industriebank Liof is in verge-
Aitie u ondernandenng met twee grote
Hin„r anse bedrijven over hun vesti-smg m Holturn-Noord.

van <^Uder en loco-t>urgemeester Theikioun bevestigde gisteravond dat de

beslissing over de komst van de Amerika-
nen elk moment kan vallen. „Nee, namen
kan en mag ik nog niet noemen. Maar ik
wil wel kwijt dat het om een grote klapper
gaat. Eind deze week hopen we definitie-
ve zekerheid te hebben."

Zeker is dat de komst van beide Ameri-
kaanse ondernemingen een zeer belang-
rijke stimulans voor de werkgelegenheid
in de Westelijke Mijnstreek en daarbuiten
zal betekenen. Een woordvoerder van het
Liofwilde evenmin als Van Sloun iets los-

laten over de aard of identiteit van ac De-
drijven, maar wilde desgevraagd niet ga-
randeren dat het om 'schone' industrie
gaat.
Van Sloun liet gisteravond echter onmid-
dellijk weten dat de bedrijven in kwestie
uit milieu-technisch oogpunt voor het
Bornse college absoluut aanvaardbaar
zijn. „In de eerste plaats heeft men zich te
houden aan de strenge wettelijke milieu-
eisen. Bovendien heeft onze gemeente-
raad zich in het verleden al duidelijk uit-
gesproken voor schone industrie binnen
de gemeente."

Nieuwe president Polen met één stem boven vereiste meerderheid

Jaruzelski net gekozen
ty 0: . CHAU - De Poolse communistische leider generaal
iv tyech Jaruzelski is gisteravond door het Poolse parlement
i? 0 j arschau gekozen tot president. Jaruzelski, die door veel
stjat

n wordt geassocieerd met zijn besluit in december 1981 de
riteit Van e^eS urt *e roepen bij het onderdrukken van Solida-
ir^ .' werd gekozen tot president met maar één stem boven deeiste meerderheid.

De Poolse partijleider kreeg 270
stemmen, slechts één meer dan de
vereiste meerderheid van de helft
plus één stem. Jaruzelski had 269
stemmen nodig van de 537 in de
Sejm uitgebrachte geldige stem-
men. Rond 233 Poolse afgevaardig-
den stemden tegen Jaruzelski en 34
onthielden zich van stemming.
Nadat een functionaris de uitslag
van de stemming voorlas, brak ap-
plaus uit in de gelederen van de
communistische afgevaardigden.
Maar er was ook afkeurend gefluit
en sommige communistische lei-
ders leken geschokt over de nauwe
marge waarmee Jaruzelski werd ge-
kozen.

Aan de uiteindelijke stemmingover
Jaruzelski's kandidatuur, de gene-
raal was de enigekandidaat, gingen
urenlange debatten vooraf over pro-
cedures. Daarbij ging het vooral om
de openbaarheid van de stemming.
Tenslotte werd als compromis over-
eengekomen dat de afgevaardigden
hun stem uitbrachten op een met de
naam ondertekend stembriefje.
De uitslag zal, compleet met de na-
men van de stemmers, worden op-
genomen en openbaar gemaakt in
het stenografisch verslag van de
parlementaire zitting.

Fractieleider Geremek van Solidari-
teit hield de 66-jarige Jaruzelski
voor zich de beloften te realiseren
die hij heeft gedaan over economi-
sche en politieke hervormingen in
Polen. „Wij eisen die", riep hij uit.

Glas en hout in zakjes chips
garit ?EN -De Britse chips-gi-
<.ndp mith heeft enkele tiendui-
ko OD

n zakjes chips uit de ver-
sie ?"ï.°eten halen nadat in en-
<heta] Jes stukjes glas, hout en
ttoffe^n Pennetjes waren aange-

ver,., ,
wlJst eroP dat de

Waar'aiëe aan deze sabotage zich-
P.rs Cniinlijk bevindt onder het
c°'n !w el van de fabriek in Lm"
°fl.ci at ,? n k°mt tot die conclusie
t.e ] ac zakjes waarin de rom-
*>ie_,,Werd gevonden, niet op-uw waren dicht geplakt.
hd\"üks lrectie van Smith, die weke-
"rodi,Vler miljoen zakjes chips
3.^ce ert, heeft het publiek

den de innoud var> de
Nbp .grondig te controleren.

f 1Jd geleden werd in Enge-aai.cJ. 'n PotJes babyvoeding. getroffen.

het weer

Si *vs liSt een hogedrukge-
H^rdn°Ven onze omgeving,
► Uit is er weinig wind,S w VeranderlijkeYeranderlijke richtin-
-1% h ait'Er is ook weinigof
i '<lüa Wolking waardoor de
Moh temperatuur oploopt%t 'Seveer 26 graden.
rffenriCtuele informatie be-
N i, i.e llet weer in Limburg

V<W bellen 06-91122346.
VO^AG:Sar, 05.44 onder: 21.48W„ p: 22-4' onder: 07.35

VJ*- 05.45 onder: 21.46'°P: 23.01 onder: 09.03

Niel vrij
Geremek verklaarde dat de stem-
ming niet vrij en democratisch is
omdat Solidariteit niet zelf een kan-
didaat kon stellen, krachtens een
politieke overeenkomst met het be-
wind. Hij klaagde dat ook de ande-
re, kleine partijen niet zelf een kan-
didaat naar voren hadden gescho-
ven.
De Poolse president werd direct na
zijn verkiezing geluk gewenst door
de leider van Solidariteit, Lech Wa-
lesa. Maar Walesa wees erop dat veel
Polen niet blij zullen zijn met zijn
verkiezing.
Als president beschikt Jaruzelski
voor de komende zes jaar over ver-
gaande macht.

Stakingen
Siberië

nemen af
MOSKOU - Na een
nauw verholen
waarschuwing van
Sovjet-leider Mi-
chail Gorbatsjov en
kennelijk positieve
onderhandelingen
over de negen da-
gen oude mijnsta-
kingen in Siberië
lijkt voor het eerst
het einde in zicht
van het grootste ar-
beidsconflict in de
geschiedenis van de
Sovjetunie.

Het stakingsfront in
het westelijke Koez-
bass-kolenbekken
begon af te brokke-
len, maar in het
Oekraïense Do-
netsk-bekken nam
het aantal stakers
nog toe.

In de Koezbass,
waar sinds maan-
dag 150.000 mijn-
werkers in staking
waren, gingen giste-
ren volgens het offi-
ciële persbureau
Tass 24.000 kompels
weer aan het werk.

In Kemerevo ver-
klaarde een plaatse-
lijke regerings-
woordvoerder dat
leden van de nacht-
ploeg zich in groten
getale op het werk
meldden.

" Mijnwerkers in Kemerovo luisteren naar een stakingsleider

Bond: te 'oude'
verkeersleiders
bij Eurocontrol
SCHIPHOL - Bij het Euro-
control luchtverkeersbeveili-
gingscentrum in Beek worden
sinds deze zomer verkeerslei-
ders ouder dan 55 jaar ingezet
voor actieve verkeersleidings-
taken achter de radarscher-
men. Dit gebeurt ondanks de
regel dat verkeersleiders na
hun 55ste jaar dit soort werk-
zaamheden niet meer mogen
verrichten.

Dit heeft de woordvoerder van de
Vakbond Europese Beambten,

A. Bonne, gisteren bevestigd. Vol-
gens hem gebeurt dit doorwerken
op beperkte schaal en op vrijwillige
basis.

De vakbond vreest echter dat als er
op korte termijn geen goede pen-
sioenregeling voor de 55-jarige ver-
keersleiders komt en er niets ge-
daan wordt om de toenemende te-
korten aan verkeersleiders op te
vangen, het doorwerken na het
55ste jaar gewoonte gaat worden.

De directeur van het centrum Beek,
P. Stalpers, erkende dat in het alge-
meen uit een oogpunt van veilig-
heid het onaanvaardbaar wordt
geacht dat nog oudere verkeerslei-
ders dit soort werkzaamheden ver-
richten.

Volgens Bonne zullen tekorten aan
verkeersleiders bij Eurocontrol tot
de jaren '92/93 alleen maar toene-
men. Dan kunnen nieuwe verkeers-
leiders die nu in opleiding zijn wor-
den ingezet.

sport

Klokken
luidden

voor
Theunisse
L'ALPE-D'HUEZ- De betovering
van I'Alpe-
d'Huez bestaat
nog steeds. Dit
keer was Gert-
Jan Theunisse de
uitverkoren ren-
ner. Temidden
van duizenden
Nederlanders
vierde de berg-
koning zijn ge-
droomde etap-
pezege in de
Tour de France.
De wraakzoeker
kon eenvoudig
niet stuk. De reu-
zen Galibier en
de Croix-de-Fer,
die de koningin-
nerit een grim-
mig reliëf gaven,
had hij al klein
gekregen. Zijn
supporters
schreeuwden
hem op I'Alpe-
d'Huez naar de
overwinnina.

Pastoor Jaap Reuten (ex-Heerlenaar) luidde voor de achtste keer bij
veertien gelegenheden de klokken van de Notre-Dame-de-Neige voor
de triomf van een Nederlandse renner.

" zie pagina's 17 en 19

" Gert-Jan Theunisse tijdens zijn zegetocht

Meer dan 250 doden bij ongeluk

Vliegramp in VS
Van onze correspondent

WASHINGTON - Een vliegtuig van
de Amerikaanse maatschappij Uni-
ted Airlines met 298 mensen aan
boord is gisteren neergestort toen
het bij het vliegveld van Sioux City,
in de staat lowa, probeerde een
noodlanding te maken. Het was bij
het perse gaan van deze krant nog
niet bekend, hoeveel doden bij de
ramp zijn gevallen. Maar hun aantal
moet groot zijn: de eerste berichten
spreken van tien tot maximaal 40
overlevenden.
Het vliegtuig, een DC-10, was on-
derweg van Denver naar Chicago
toen de piloot meldde mechanische
problemen te hebben. Hij probeer-
de zijn toestel te laten landen op het
vliegveld van Sioux City, maar
kwam uiteindelijk net buiten de
landingsbaan terecht. Volgens een

zegsman van de Amerikaanse fede-rale luchtvaartdienst waren alle hy-
draulischesystemen in het vliegtuig
uitgevallen zodat de roeren niet
werkten en het landingsgestel niet
uitgezet kon worden.

Ooggetuigen zeiden gisteren dat het
vliegtuig bij de landingsoperatie
met een vleugel de grond raakte, in
brand vloog en daarbij in honder-
den delen uiteenspatte. Alleen de
neus was nog intact, aldus deze oog-
getuigen.

Ziekenhuis
Niettemin waren verschillende in-zittenden van de DC-10 in staat uit
het brandende wrak weg te vluch-
ten. Zeker tien van hen waren gis-
teravond opgenomen in ziekenhui-
zen in de buurt

t) Zie verder
pagina 3

Duitse politie
mag gericht
gaan schieten

(ADVERTENTIE)

OPRUIMING!
_ÉjÊ_h. Div. merkartikelen tegen
Tqï'yt minder dan de helft van de

adviesverkoopprijs o.a.

+ \W»I JOGGINGPAKKEN
Jri 1 <zie l0">,

H CflHl tt __f^ voor dames '■^
__

JH >g Hp en kinderen I*W ■

HENDRII€sJ&TEXTIEL^RIGIGANTISCH GROOT INKWALITEIT EN LAGE PRUZEN! j f JHeerlen, Schelsberg 88, 045-721124
Sittard. Brugstraat 1, 04490-15656

(ADVERTENTIE)

Grote merken,
kleine prijzen.

Alles halve prijs!!!
bij Carita in Heerlen en Maastricht

Alles halve prijs! Ja, aldus Carita. dat waren drie
drukke weken achter elkaar, maar gelukkig hebben
mij de diverse fabrikanten van onderstaande TOP-
MERKEN hun monstercollectie beschikbaar ge-
steld, om u alsnog te laten profiteren
Wij zijn dan ook de enige boutique die exclusief
een collectie presenteert van de TOPMERKEN Ra-
dio Boy and Girl, Esprit, Woman and Men, In Wear
en Matinique (uitgezonderd hoogzomer en jeans).

Kom tijdig, want op=op

CARITA
The boutique with the best choice

in the middele of the town
Saroleastraat 3, Heerlen-City

Kleine Staat 6, Maastricht-City

(ADVERTENTIE)

r Nwm:—■ —--—-—! w»

Vrouwelijke
en

exclusieve
mode

zomercollectie
halve prijs!

Raadhuisplein 17, Heerlen
Tel. 045-711060

(ADVERTENTIE)

r Ledpn?^de^!"n9Elke donderdag nationale en internationale artiesten "X
VANAVOND

t -mm. s A^/I^'^^l' IAUMkIV m______mm_B________________m_m

LANDGRAAF WTF-WWMoltweg 82, Landgraaf, 045-315080 WmWWm -W.
uur per dag open - Fiches vanaf 1 gulden
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quote
;„/k ben behoorlijk normaal
"gebleven, vind ik zelf. Ik heb
>houden en geef ze te eten. Ik
\betaal elke maand mijn re-
keningen en ik ga naar de
|kapper. Alleen hetfeit dat ik
'af'en toe op liet podium sta
[en zo nu en dan een plaat
[vol zing, jnaakt me minder
normaal"

MICHAEL STIPE
(R.E.M.)

Id-elpee
'Een met een mes doorboorde
\vitte vredesduif op de hoes van
MIND BOMB, de nieuwe LP/CD
van THE THE, symboliseert
'frontman/zanger Matt Johnsons
kijk op de wereld. Met de bewo-
ners van de aardbol is het vol-
gens Matt niet bijster goed ge-
steld. De planeet wordt bevolkt
!door een Beat(en) Generation die
zich in slaap laat sussen en vol
vooroordelen zit en religieuze
conflicten nemen hand over
ihand toe. Armageddon Days Are
■Hefe (again), de grote wereld-
brand staat er weer aan te ko-
men. The Islam Is Rising, The
Christians Mobilising.
;Trouwe fans van Johnson hoe-
ven weinig geld neer te tellen
'voor hun favoriet. In de tien jaar
tijd dat hij op vinyl actief is, le-
verde hij slechts vier albums af
(Btfrning Blue Soul, Soul Mi-
nihg, Infected en nu dus Mmd
Bomb). Johnson wenst artistiek
niet uitgeperst te worden en
neemt alle tijd om zich zo goed
mogelijk voor te bereiden.
Aanvankelijk lijkt Mmd Bomb
een nieuw meesterwerk. Good
Morning Beautiful is een ijzer-
sterke openingen wordt gevolgd
door het hoogtepunt Armaged-
don Days Are Here (again). Dan
heeft de plaat echter meteen het
beste gehad, wat overigens niet
wil zeggen dat de rest het beluis-
teren niet waard is. In het ope-
ningsnummer bekijkt Johnson
op indrukwekkende wijze het in-
nerlijke van de mens vanuit een
religieus oogpunt. Armageddon
Days veroordeelt godsdienst-
waanzin. De song doet tekstueel
sterk denken aan With God On
Our Side van Bob Dylan waarin
ook de vloer wordt aangeveegd
met mensen die de naam God
misbruiken om oorlogen te ont-
ketenen. 'If the real Jesus Christ
were to stand up today, he'd be
gunned down cold by the CIA',
zingt Johnson die overigens be-
sloten heeft The The niet langer

;ars. een eenmanszaakje voort te
laten gaan. Het is nu een heuse;groep met Johnny Marr (ex-
Smiths) op gitaar, James Eller op
bas en David Palmer op drums.
De zes overige songs zijn van
wisselende kwaliteit. Het ver-
melden waard zijn Beat(en) Ge-
neration dat ook als single is uit-
gebracht. Kingdom Of Ram
(duet met Sinéad O' Connor) en
Gravitate To Me. Voor de luiste-
raars heeft Johnson overigens
nog een tip. Om maximaal te ge-
nieten van Mmd Bomb moet
men alleen zijn in een donkere
kamer en de plaat heel hard en
heel laat draaien. Volgens mij
doét de plaat het echter ook goed
iri een stampvol café of 's mor-
gens bij het ontbijt.

gé backus

agenda
JULI

" 21: Festival Bladel: Angela &
the Rude

" 22: Maribou Sevenum: The
Run

" 23: Bongarts Ohé en Laak:
The Run

" 27: Charlemagne Maastricht:
The Liberators

" 29: High Chaparral Berg aan
de Maas: Fietsefreem

Sponsorcontract
Dank zij het uiterst lucratieve spon-
sorcontract met Philips is de groep
op dit moment al dagelijks te zien in
zon beetje elke bioscoop op dit on-
dermaanse. De kostbare videoclip
van Zinatra's laatste single Looking
for Love loopt namelijk als vast (re-
clame-lvoorprogramma mee met de
nieuwste James Bond-film Licence
to Kill. Bovendien is om strategi-
sche redenen de eerste, gelijknami-
ge Zinatra-elpee (met de duidelijk
naar 'grote broer' Europe zwemen-
de sound) inmiddels ook op de im-
posante Aziatische markt uitge-
bracht.

Gesteund door het machtige pro-
motie-apparaat van de voormalige
Eindhovense gloeilampen-gigant
ligt een even slopende als omvang-
rijke wereldtour door de Limburgse
knapen commercieel gezien natuur-
lijk voor de hand. Geen loze gedach-
te, zo blijkt. Van Klaveren: „Er staat
de komende maanden inderdaad
vreselijk veel te gebeuren. Op 7
augustus vertrekken we voor een
uitgebreide tour naar Taiwan en la-
ter Thailand in het kader van die
Moving Sound-campagne. Camera-
ploegen van het Taiwanese journaal
en van een gerenommeerd natio-
naal popprogramma a la Count-
down vervoegen zich tijdens een
tussenlanding in Bangkok aan
boord van ons vliegtuig om er opna-
men te maken. Die zullen direct na
onze aankomst in Taipeh worden
uitgezonden."

Privé-jct
En daar blijft het allemaal niet bij.
Met een heuse privé-jet van Philips
doorkruist het viertal vervolgens

Taiwan voor een indrukwekkende
reeks tv- en radio-shows en optre-
dens in bekende clubs en grote dis-
cotheken. Zelfs een aantal straat-
concerten is in het gedetailleerde
tourschema al ingevuld. „Ja, dat is
in die landen gebruikelijk. Vooral in
en rond de grote warenhuizen,"
weet Zinatra's jovialepr-man. Op 20
augustus keert de groep vervolgens
huiswaarts, maar niet zonder op-
nieuw een tussenlanding in de Thai-
se hoofdstad Bangkok voor alweer
een hele rits tv- en radio-optredens.

De daaropvolgende betrekkelijke
adempauze in de vormvan een serie
concerten in eigen land is overigens
maarvan zeer korte duur. Begin ok-
tober stapt Zinatra opnieuw in het
vliegtuig richting Azië..Ditmaal in
het kielzog van een langgerekte
(handels-economische) Holland
Promotie-karavaan die onder meer
door Singapore, Indonesië, Taiwan
en Hongkong trekt. Ook Gerard Jo-
ling maakt die trip zingend mee, al-
thans als de bolero-held tegen die
tijd zijn stem weer terug heeft.

Satelliet
En ondertussen blijven de invitatie-
telexen letterlijk uit alle delen van
de aardbol binnenstromen. En de al
vaker genoemde multinational zou
geen multinationalzijn als die lucra-
tieve contacten niet onmiddellijk
zouden worden uitgebuit, waarbij
zelfs rechtstreekse tv-satellietver-
bindingen in het multi-mediaspe'.
van Zinatra niet geschuwd worder..'
Van Klaveren: „Klopt. We hebben
net een uitnodiging van een beken-
de Argentijnse concertpromotor
binnengekregen voor een uitgebrei-1
de tour door heel Zuid-Amerika
waarbij onze live-concerten dank zij
onze sponsor via de satelliet ook
naar andere continenten worden
doorgestraald."

Momenteel werkt Zinatra in de Hil-
versumse Wisseloord-studio's al
druk aan het tweede album, dat vol-
gens plan 'worldwide' inclusief de
Verenigde Staten wordt gedistri-
bueerd. Begin volgend jaar ligt de
elpee/cd overal in de winkel, van
pakweg San Francisco tot Taipeh.
De groeiende schare fans in eigen
land zal tot die tijd moeten wachten
op de lang verbeide vaderlandse
tournee langs de grote concertzalen
en sporthallen. „Daar zijn we inder-
daad nog vrijwel niet aan toe geko-
men. Gewoon nog geen tijd en mo-
gelijkheden gehad. Daarbij heeft
ook meegespeeld dat het voor Ne-
derlandse bands lang niet meer zo
gemakkelijk is om in eigen land in
grote zalen te spelen. Dan is het uit-
komen van de tweede elpee een pri-
ma gelegenheid natuurlijk." Voorlo-
pig zullen de fans van die andere
Voice hun idolen hier te lande ech-
ter in de bioscoop moeten zoeken...

# De succesjongens van Zi-
natra: Ron Lieberton, Ed
Rokx, Joss Mennen en Gino
Reriinassie.

pop

Multinational helpt Limburgse band aan wereldwijde doorbraak

Zinatra op uitgekiend
media-avontuur in Azië

door laurensschellen
GELEEN - Zinatra, Limburgs
bekendste en - zeker ook in
publicitair opzicht - meest suc-
cesvolle band van dit moment,
lijkt na haar Europese sup-
port-act van hardrocker David
Lee Roth sneller dan verwacht
op weg naar een interconti-
nentale doorbraak. Afgemeten
aan de komende overvolle
tour-agenda met als eerste hal-
ten landen als Taiwan en Thai-
land en met de release begin
volgend jaarvan het tweede al-
bum in het verschiet, zijn de
voortekenen voor de jonge
'happy metalists' uit de Weste-
lijke Mijnstreek in elk geval
meer dan gunstig.

Niet in het minst dank zij manager
en regelneef Bert van Klaveren, die
de marsroute voor het viertal - gita-
rist Gebi Floris heeft de groep begin
dit jaar verlaten - zorgvuldig mee
helpt uitstippelen. In nauw overleg
overigens met platenmaatschappij
Phonogram en vooral 'promotione-
le suikeroom' Philips. Zoals bekend
heeft Neerlands bekendste multina-
tional de Limburgers gebombar-
deerd tot imago-bepalend gezicht
en vaandeldrager van een intensie-
ve en wereldwijde Moving Sound-
campagne voor alle draagbare
audio-apparatuur van het electroni-
ca-concern. „Door de Zinatra-kids
te promoten (de gemiddelde leeftijd
van de bandleden ligt rond de 22
jaar,red.) hoopt Philips zijn wat be-
daagde imago aanzienlijk te verjon-
gen.Ons komt het prima uit want de
plannen die wij hebben zijn groots
van opzet en kosten dus een hoop
poen," legt Van Klaveren vlot uit.

Tien jaar Liberators

Het tienjarig jubileumvan de
Limburgse rockband The Li-
berators wordt gevierd met
een speciale elpee. Een kant
is al opgenomen in de Twin-
music Studio in Brunssum,
de live-kant wordt donderdag
27 juli opgenomen in café
Charlemagne aan het Onze
Lieve Vrouweplein in Maas-
tricht. De opnames worden
verzorgd door Radio Transit
mobiele studio. Wie het live-
feestje van de jarige Libera-
tors wil meemaken is vanaf
half tien 's avonds welkom.

" The Liberators, tien jaar lang een van Limburgs meest
luidruchtige rock 'n rollbands.

Zesde editie Geusseltpop
Inmiddels alweer de zesde aflevering van Geusseltpop, het enige open-
luchtfestival dat Maastricht kent, wordt op zondag 6 augustus gehouden.
Plaats van handeling: de grasveldenvan het Geusseltcomplex. De organi-
satie zegt een programma klaar te hebben dat klinkt als een klok. Van
12.30 tot 20.30 uur beklimmen zes popgroepen het podium.

GROUCHO opent het festival met funk-rock uit Heerlen, gevolgd door
COLD SWEAT en OK CORAL. THE CLAN uit Maastricht is de vierde
band die voor het voetlicht treedt. Deze plaatselijke favoriet staat voor
sfeervol akoustische en swingende rock. WAY OUT, de vijfde gast, is een
nieuwe naam in de Nederlandse hardrockscene. Deze Nijmeegse formatie
heeft Limburgse invloeden. LIVIN' BLUES sluit Geusseltpop '89 af. Een
legendarische formatie die in de jaren '70 grote successen boekte. Sinds
twee jaartreedt Livin' Blues op in het vaderlandse en Belgische zalencir-
cuit.

Geusseltpop is overigens gratis toegankelijk. Het festival wordt aaneen
gepraat door John de Roo.

recept
Stoofvlees
Benodigdheden voor 6 personen: 1
kg stoofvlees, 1 dikke snee spek in
blokjes gesneden, 2 flinke uien grof
gesneden, 1 snee brood zonder
korst met mosterd, 2 el boter, lau-
rier, tijm, nootmuskaat, versgema-
len peper en zout, 1 soeplepel azijn,
Vt 1 water.

Voor de garnering: 4 wortelen in
dunne plakjes gesneden, 400 g ge-
haktballetjes, aangemaakt met ei,
beschuit, basilicum, peper en zout,
250 g champignons.
Smelt de boter en fruit in verschil-
lende pannen de uien en het stoof-
vlees. Voeg de kruiderij aan het
vlees toe en het spek bij de uien. Is
het vlees bruin dan ook bij de uien
en spek doen. Voeg aan dit mengsel
de azijn en het vooraf op kooktem-
peratuur gebrachte water aan toe.
Daarop de snee brood met de mos-

terd leggen, deksel op de pan en
ruim anderhalf uur laten stoven. 20
minuten voor einde stooftijd wor-
teltjes en 10 minutenvoor afloop ge-
haktballetjes en champignons toe-
voegen. Is saus niet voldoende ge-
bonden, gebruik dan wat opgelost
aardappelmeel. Opdienen met aard-
appelpuree gemaakt met een
scheutje melk en eidooier. Eiwit
stijf kloppen en voorzichtig door de
puree spatelen.

hub meijer

Oplossing van gisteren:
1. acre; 2. chic; 3. Seth; 4.
rauw; 5. Inka; 6. tien; 7.
unie; 8. kern; 9. emoe.

Coneert Pink Floy
laat gemeentebestus
venetë Wankelen
VENETIË - Het concerl
Pink Floyd afgelopen *einde in Venetië heeft I
yen, zal de stad nog lang
gen. De coalitie van cofl
nisten, socialisten, republ
nen en groenen staat op S
gen en de burgemeester I
zijn ontslag aangeboden
dat hij zich medeverantv
delijk voelt voor detroep'
aangerichte schade.

De gemeenteraad hield een i'll^nele zitting die tot diep in de n
van maandag op dinsdag ü J
Woedende conservatieve iaa.J
den maakten burgemeester An, |
Casellati uit voor 'supercl' j
'kletsmajoor', maar een n
heid van de raad vond dat hU "A
mocht aanblijven als burgernee
Niet alleen de gemeenteraad, °°.
inwoners van de Venetië A

kwaad en Casellati had al deeJÏ
dig bekend dat hij en alle an t J
die het concert hadden voorge
en goedgekeurd fouten hadde jk
maakt. Venetië heeft inrt^ t H
spijt als haren op het hoofd da J
toestemming heeft gegeven Ê
het concert, dat in 23 landen WJ
televisie te zien was. Circa 2^lfans uit heel Europa waren naJ
stad gestroomd om het °P SI
mee te maken. Na hun vertrek D J
het historische centrum van de .1
te zijnveranderd in een slagvel *vuilnis en drek. Ook bleken bc*
van het Dogenpaleis niet bc* .
tegen het enorme geluidsv'o J
dat de versterkers van Pink J
produceerden en waren er br" j
marmer naar beneden gekorne"■ "dat terwijl deskundigen n°"rf«waarschuwd hadden dat de x'ejM
kers niet richting San Marco"
opgesteld moesten worden.

De historicus en oud-burgerne^J
van Rome Giullio Carol'
sprak schande van het cow
gehouden werd op een hisWr'jljd
plaats die daarvoor volstrekt
schikt was. Maar hij hield de
van de Britse groep het hand 'het hoofd. Die dragen geen sc i

maar zijn het slachtoffer, aW^tlgan. Omdat er nauwelijks s»^was en haast geen vuilnisb3

stonden, hebben de jongere^)
centrum van Venetië in een k*
riekende vuilnisbelt verander0'

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 deel v.e. T.V.-toestel; 6
aanmatigende houding; 7 internationaal
vliegtuigkenteken Spanje; 9 muzieknoot; 10
muziekinstrument; 15 van geringe breedte;
16 merk van gehalte op goud of zilver; 17
per adres (afk.); 18 0,1 gram (afk.); 19
stad in Italië; 21 overwinning; 23 deraille-
ren; 25 landbouwwerktuig; 26 godsdienst
(afk.); 27 Europeaan; 29 rumoer.

Verticaal: 1 grote vlieg; 2 muzieK%
evenzo; 4 uiting van kou; 5 manneU)^
8 kampeerterrein; 9 bijdehand; 11 *^sel; 12 0,1 liter (afk.); 13 maanïjji
(afk.); 14 onbepaaldvnw.; 19 grap. JJ
brandingsrest; 21 op deze wijze; ;
wricht; 24 plezier; 27 persoonlijk *"'dwarshout aan een mast.
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y£:9U - Staats- en partijleider
!q sjov liet gisterochtend in een
V * televisie uitgezonden redeSwe Opperste Sovjet doorsche-
Sst dat bi^ uitbreidmg van de
V(j. aking de Sovjet-regeringlirigrijpen zou overwegen.

Jss e?t-Siberië deed zich volgenstaA'sterochtend al „een positieve
»S aering" voor. Veel mijnwer-
Vn 6£uden naar de mijnen zijn te-
?% erd nadat zij op de hoogte
*t| ' gesteld van de eerste resulta-

bn de onderhandelingen tus-
'Wi°htburo-lid en minister van
l j^dustrie Nikolaj Sljoenkov

6t regionale stakingscomité.

LVoe stalters werd dinsdag betere
\ r van levensmiddelen, meer
S, vakantie en een grotere eco-Vn zelfstandigheid van hunn toegezegd.

?0 toesPraak voor de Opperste
%r waarschuwde Gorbatsjov

°Proepen zijn gedaan aan de

spoorwegarbeiders in het land zich
vanaf 1 augustus bij de stakingen
aan te sluiten. „Het Centraal Comi-
té, de Opperste Sovjet en de rege-
ring van het land zouden voor de
noodzakelijkheid kunnen worden
gesteld naar andere varianten te
zoeken voor het oplossen van de
problemen", zei hij over de staking.

Z-Afrika laatgevangenen in Namibië vrij
- Zuid-Afrika laat.*ag een groot aantal politieke

rSenen gaan in Namibië, zon-
op de vrijlating vanJ^sen die in handen zijn vanJ 6 nationalistische guerrilla-

Dit heeft de Zuidafrikaan-
j^nistrateur-generaalin Nami-. °vis Pienaar, gisteren op een■, °nferentie verklaard.

j^r zei dat hij de vrijlating had
°ken met de secretaris-gene-en de Verenigde Naties, Javier

l de Cuellar, die momenteel
brengt aan Namibië,

jar en Perez bespraken verder
J"}cht van de Swapo dat de ge-

'"te Namibische anti-terreurpo-
f*j°g altijd actief zou zijn in hetjjen van het land. Veteranen
Hr 'K°evoet'-eenheden zouden
tj'J onder meer potentiële Swa-
j.ezers intimideren, aldus de bc-.ngsorganisatie. Maar de Zuid-
janse administrateur zei Perez
o
e meeste van de 2.140Koevoetsvergeplaatst naar andere func-

Politie houdt
nafileden aan

Sjpto DE CALABRIA - De Ita-Vj.e Politie heeft in de nacht van
W ög op woensdag 55 mensen
jstiv .a*kt dieverdacht worden lid te"4,^ de N'Drangheta, de mafia in. Drië in Zuid-Italië.K-ksK 'sdaadorganisatie is met name
V,cialiseerd in ontvoeringen
ftgj°sgeld. De arrestaties werden
j». °erd zowel in het zuiden als in
mf gorden van het land. De procu-
Pll an Locri in het zuiden van Ita-
Rg dn totaal 38 arrestatiebevelen
WLVaardigd. Dertien van de ge-
I^On Personen slaagden er in aanf\ v u Politie-agenten te ontkomen.
J*V ''hand met een campagne die

" 'ftaand werd gelanceerd door
■h. s van ontvoerden voerde het
[ een grootschalige zoekactieJVif'V het Aspromonte gebergte

Pjm de ontvoerden waarschijnlijki e n vastgehouden.

Centraal
In het wetsvoorstel is ook een cen-
trale aansprakelijkheid van zieken-
huis of vergelijkbare instelling op-
genomen. Daarmee wordt voorzien
in de wens van patiëntenverenigin-
gen om de patiënt een 'centraal
adres' van aansprakelijkheid te bie-
den. De patiëntkan, wanneer de wet
doorgang vindt, niet langer van het
kastje naar de muur worden ge-
stuurd. Hulpverlener of ziekenhuis
kunnen hun aansprakelijkheid niet
middels een contract uitsluiten.

Schriftelijk
Alleen als inlichtingen de patiënt
ernstig nadeel zouden opleveren,
kan de hulpverlener van het ver-
schaffen ervan afzien. Als de patiënt
daarom vraagt, dient de hulpverle-
ner schriftelijk vast te leggen voor
welke handelingen toestemming
van de patiënt is verkregen.

Van de behandeling en de gezond-
heid van de patiënt moet een dos-
sier worden bijgehouden, dat in eer-
ste instantie alleen door de behan-
delende arts en de patiënt kan wor-
den ingezien.

Gebrek
Indringend waarschuwde Gorbats-jov voor de economische gevolgen
van de stakingen, die het land 70
miljoen gulden per dag kostten. Hij
kondigde aan dat Moskou wegens
het gebrek aan levensmiddelen
grondstoffen ter waarde van tien
miljard roebel zal importeren.

Dinsdag had Gorbatsjov de staking
de „meest acute vorm van kritiek en
ontevredenheid" op de regerende
communistische partij genoemd.
Daarbij sprak de Sovjet-leider zich
uit voor vervroegingvan het volgen-
de partijcongres naar het najaar van
1990.

binnen/buitenland

Khashoggi aan
VS uitgeleverd

~ Zwitserland heeft gisteren
i financier Adnan
\Y°§gi uitgeleverd zodat hij inerenigde Staten terecht kan

j, vanwege fraude, zo heeft het
i|jt erse ministerie van Justitie en

meegedeeld.

le die op verzoek van de
tjl .'kaanse autoriteiten op 18Bern werd gearresteerd, zou„^toegestemd in zijn uitleve-

j-Hij verliet Zwitserland verge-Van twee Zwitserse politie-

l! J*°edische financier is in de VSat van beschuldiging gesteld
g., «ij de voormalige Filippijnse
|^ 'or Ferdinand Marcos gehol-
loh hebben bij illegale handel[«roerend goed.
jJ^soonlijk bezit van Khashog-

'"tè» Seschat opvier miljard dol-. -8 miljard gulden).

4tWn Khashoaai

Jurist hekelt plannen betalingsregeling:

'Opleiding van veel
studenten in gevaar'

Van onze correspondent

GRONINGEN - De nieuwe betalingsrege-ling voor studenten die te veel studiegeld
ontvingen, kan ertoe leiden dat studenten
hun studie moeten beëindigen. „Van het
sowieso al te weinige studiefinancierings-
geld ook nog eens 203 gulden inhouden,
dat kan niet. Dat brengt de continuïteitvan het onderwijs regelrecht in gevaar".
Dit zegt drs mrKerstholt, advocaat van de
Landelijke Studentenvakbond in Gronin-gen, in reactie op de plannen van de Infor-
matiseringsbank.

Kerstholt verwacht grote problemen bij
de invoering vanaf 1 augustus van de
nieuwe regeling. „Ik adviseer de studen-
ten direct rechtshulp in te roepen als zij
twijfelen aan de vordering die ze krijgen
voorgeschoteld". Kerstholt overweegt
voor studenten die moeite hebben met te-

rugbetalen, een lening af te sluiten bij de
Volkskredietbank. „Dat zou een zeer geëi-
gende mogelijkheid kunnen zijn", zegt
hij.
Los van de schuldvraag (de studenten
hadden het teveel ontvangen geld niet
mogen opmaken), meent Kerstholt dat de
Informatiseringsbank zélf ook voor een

groot deel de problemen heeft veroor-
zaakt. „De studenten worden nu het
slachtoffer van gigantische wantoestan-
den en chaos op het toenmalige Studiefi-
nanciering. Er zijn daar massa's fouten ge-
maakt", aldus Kerstholt.
„Ik vraag me af wat ze op de dienst willen:
als ze deze incassoregeling invoeren, zul-

len veel studenten gedwongen zijn te
stoppen met studeren. Omdat ze door die
afdracht van die 200 gulden gewoon te
weinig geld overhouden. Dan kan de
dienst dus helemaalnaar haar geld fluiten,
want als ze vervolgens eenmaal in de bij-
standzitten, zijn die mensen vergelijkbaar
met een kale kip die je niet kunt plukken.
Zonder een afgemaakte opleiding".

Over het voornemen van het ministerie
van onderwijs om ex-studenten met een
uitkering voor een gelijk bedrag aan te
spreken, zegt Kerstholt: „Dat kan hele-
maal niet. Er geldt een wettelijk vastge-
legd maximum van afbetalingsruimte in
de bijstandsuitkeringen. De discussie om
het te verhogen is gaande. Tweehonderd,
gulden vorderen op een uitkering van iets'
meer dan duizend gulden lijkt me uitge-
sloten. Ook in de toekomst. Het zal waar-
schijnlijk beroepszaken regenen".

Wetsontwerp bewindslieden Korthals Altes en Dees

Kabinet wil rechten
patiënt uitbreiden

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Een medi-
sche hulpverlener moet
voor elke behandeling
toestemming van de pa-
tiënt vragen en het zie-
kenhuis of daarmee ge-
lijk te stellen inrichting is
aansprakelijk voor alle
verrichtingen van de
daar werkzame hulpver-
#leners

Dat zijn de hoofdpunten van een
wetsontwerp van minister Korthals
Altes (Justitie) en staatssecretaris
Dees (Volksgezondheid). De be-
windslieden beogen met het wets-
ontwerp, dat voor advies aan de
Raad van State is gestuurd, de rech-i
ten van patiënten vast te leggen.

De hulpverlener moet voorafgaand
aan een behandeling of onderzoek
de patiënt duidelijk, op verzoek
schriftelijk, inlichten over de aard
en het doel van zijn handelen. Hij
moet de patiënt voorlichten over de
te verwachten gevolgen en de risi-
co's voor diens gezondheid. Ook het
aangeven van andere mogelijke me-
thoden van onderzoek of behande-
ling vallen onder de informatie-
plicht van de hulpverlener.

AVR zou chemisch
afval verbranden

ROTTERDAM - AfvalverwerkingRijnmond (AVR) heeft zich bij ver-
werking van chemisch afval in een
aantal gevallen niet gehouden aan
wettelijke voorschriften. Dit is ge-
bleken uit onderzoek door de In-
spectie van de Volksgezondheid
voor de Milieuhygiëne en de Dienst
Centraal Milieubeheer Rijnmond
(DCMR).

De AVR heeft onder meer 200 ton
chemisch afval, waarin concentra-ties aan pcbs tot 6.000 milligram

voorkwamen, in huisvuilovens ver-
brand, terwijl de toegestane norm
50 milligram is.
Bij verbranding van pcbs ontstaan
dioxines. Vorige week vrijdag werd
bekend dat te hoge concentraties
van deze giftige stoffen voorkomen
in de melk van koeien die in de
buurt van de AVR grazen. Volgens
een DCMR-woordvoerster staat het
onderzoek, dat begin dit jaar is uit-
gevoerd bij de AVR en een aantal
toeleveringsbedrijven, echter los
van de 'melk-affaire'.
Uit het onderzoek is verder geble-
ken dat de AVR in 1988 in strijd met
de vergunningsvoorschriften 3.600
ton chemisch afval met huishoude-
lijk afval heeft verbrand, waarbij
chloor en zwavel vrijkwam. Boven-
dien heeft de AVR 13.000 ton che-
misch afval in de zes huisvuilovens
verbrand, zonder dat daarvoor de
verplichte analyses zijn uitgevoerd.

Volgens de woordvoerster van de
DCMR is het onderzoek een gevolg
geweest van de beslissing op „mi-
nisterieel niveau" om vergunning-
houders krachtens de Wet Che-
misch Afval als de AVR intensiever
te gaan controleren.

Reactie
Een woordvoerder van de AVR
noemde in een reactie het rapport
een „uiterst trieste zaak". „De amb-
tenaren hebben zich niet bekend ge-
maakt als opsporingsambtenaren.
Zij zeiden slechts dat ze een tijdje
mee wilden draaien om de afvalver-
werking in de praktijk te leren ken-
nen."
De gegevens kloppen ook niet, al-
dus de woordvoerder. „Als het zo
zou zijn dan zou uit de emissiegege-
vens en de samenstelling van bij
voorbeeld de vliegas en de slakken
die overblijven na verbranding
moeten blijken dat er te veel che-
misch afval is verbrand. Die gege-
vens zijn althans bij de overheid be-
kend en wijken niet af van die van
andere verbrandingsinstallaties die
dus alleen maar huisvuil verbran-
den."

VS mogelijk
naar Mars

en de maan
WASHINGTON - Naar aanlei-
ding van de viering vandaag en
morgen van de maanlanding tij-
dens de Apollo-missie twintig
jaar geleden, hebben Ameri-
kaanse regeringsfunctionarissen
verklaard, dat president Bush op
het punt staat een beslissing te
nemen over een nieuwe grote
stap in deruimte. Daarbij zou het
ook kunnen gaan om bemande
vluchten naar de maan en Mars,
zo werd gezegd.

Wellicht ontvouwt Bush de plan-
nen vandaag bij de ontvangst en
huldiging van de drie leden van
de vroegere Apollo-bemanning,
Neil Armstrong, Edwin Aldrin
en Michael Collins, in het Natio-
nale Museum voor Lucht- en
Ruimtevaart. Armstrong en Al-
drin wandelden indertijd op de
maan, Collins cirkelde rond in
het moederschip.

Klacht van EG
tegen Nederland
over TV-zenders

BRUSSEL - De Europese Commis-
sie heeft gisteren bij het Europese
Hof van justitie, een klacht inge-
diend tegen Frankrijk, België en
Nederland over beperkingen waar-
mee zij nationale zenders of omroe-
pen beschermen tegen buitenland-
se televisie-uitzendingen.

De ministers van buitenlandse za-
ken konden het zoals bekend maan-
dag niet eens worden over de om-
streden richtlijn voor grensover-
schrijdende televisie-uitzendingen
en vroegen het Europese parlement
een maand uitstel, tot eind septem-
ber.
Het ministerie van WVC heeft in-
middels een wetswijziging opge-
steld waarin buitenlandse commer-
ciële zenders met op Nederland ge-
richte reclameboodschappen wor-
den gelegaliseerd.

punt uit
Vijf procent

De lonen van de 5000 werkne-
mers in de Regionale Instellin-
gen voor Ambulante Geestelij-
ke Gezondheidszorg
(RIAGG's) gaan dit jaar 5 pro-
cent omhoog. Dat is éénvan dé
resultaten van de onderhande-
lingen tussen werkgevers en
vakbonden voor een nieuwe
eenjarige CAO voor de ambu-
lante geestelijke gezondheids-
zorg. De CAO-partijen waren £1
eerder een loonsverhoging van
1,25 procent overeengekomen
per 1 januari van dit jaar. Met
ingang van 1 april komt daar
nog 2,75 procent bij. Bovendien
ontvangen de werknemers dit
jaar een eenmalige uitkering
van 1 procent van hun jaarsala-
ris.

Duurder
De prijs van een liter diesel gaat
met ingang van morgen met
twee cent omhoog. De prijs per
liter aan de zelftankpomp
wordt dan87,8 cent per liter. De
prijzen van benzine veranderen
niet.

Doodstraf
Een militaire rechtbank in de
Turkse hoofdstad Ankara heeft
na een bijna zeven jaar durend
proces zeven leden van de ex-
treem-linkse beweging Dcv Vol
(De revolutionaire weg) ter
dood veroordeeld. 38 andere
aangeklaagden kregen levens-
lange gevangenisstraf. In het
gerechtshof waren 724 aan-
klaagden aanwezig. 49 van hen
zitten reeds gevangen en op
twee na bevinden zij reeds ne-
gen jaar in voorarrest. De mili-
taire aanklager beschuldigde
de Dcv Yol-leden ervan de con-
stitutionele orde 'door gewa-
pende strijd te willen omver-
werpen. Naar zijn zeggen wil-
den zij een marxistisch-leninis-
tische staat in Turkije vestigen.

Moord
Twee Spaanse legerofficieren,
een kolonel en een majoor, zijn
gisteren in het centrum van Ma-
drid om het leven gekomen,
toen gewapende mannen het
vuur op hun auto openden. Bij
de aanslag is de chauffeur ern-
stig gewond geraakt. Vermoed
wordt dat de daders van de
moordaanslag in kringen van
de Baskische separatistische
guerrillabeweging ETA ge-
zocht moeten worden.

Overleden
De Arubaanse minister van
economische zaken en toeris-
me, Daniel Leo (51), is dinsdag
in de Venezolaanse hoofdstad
Caracas overleden. Leo werd
een week geleden getroffen
door een hersenbloeding. Twee
dagen later werd hij voor ver-
dere medische behandeling
naar Caracas overgebracht. Leo
was in 1971 één van de oprich-
ters van de politieke partij
MEP. Hij is elf jaar lang gede-
puteerde geweest voor land-
bouw, veeteelt en visserij, daar-
na voor toerisme. Hij kreeg als
eerste Antilliaaan de Gouden
Helm, een hoge internationale
onderscheiding voor het toeris-
me. In 1985 werd hij benoemd
tot Officier in de Orde van
Oranje Nassau.

Aanslag
Bij een krachtige bomexplosie
in Nakom Ratchasima, 220 ki-
lometer ten noordoosten van
Bangkok, zijn gisteren elf men-
sen gedood. De bom, die aan
een fietsstuur was bevestigd,
ontplofte rond half twaalf 's
middags (lokale tijd) voor een
provinciale rechtbank op het
moment dat de juristen en ver-
dachten naar buiten kwamen.
Zes mensen waren op slag
dood, vijf personen overleden.-
later in het ziekenhuis. Negiejv;
mensen raakten gewond. D^'bom werd waarschijnlijk m£Wafstandsbediening tot ontplof-
fing gebracht. Het'motief voor
de aanslag is niet bekend, de
daders zijn spoorloos.

Rapport
Op zijn vroegst in december
komt een eindrapport gereed
over de mate waarin het be-
drijfsleven zich heeft ingespan-
nen om mensen die wegens een
handicap (deels) zijn afge-
keurd, in dienst te houdenen fe
nemen. Staatssecretaris De
Graaf van sociale zaken en
werkgelegenheid schrijft dat in
een begeleidende brief aan de
TweedeKamer bij de kabinets-
reactie op een SER-advies uit
1988. Na de verschijning van
hetrapport worden „betrokken
instanties en organisaties" in
de gelegenheid gesteld om op.
de bevindingen te reageren.

Doodslag
De Amsterdamse procureur-
generaal mr Fehmers heeft gis-'
teren bij het gerechtshof zes
jaar gevangenisstraf geëist te-
gen de 34-jarige S.K. wegens
het opzettelijk doodslaan op 23
augustus vorig jaar van 4Jn
vrouw. De man uit Dieme'n
wordt ervan verdacht haar met
een asbak en een houten lat op
haar hoofd te hebben geslagen
en te hebben geschopt tot de
dood er op volgde.
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Gorbatsjov dreigt
bakers in Siberië

Strijd tegen aanstormend vuur

"Een serie bos-en heidebranden
heeft i7i de nacht van dinsdag op
woensdag honderden hectaren
bos, heide -en landbouwgrond in
Zuid-Frankrijk ir. de as gelegd.
Rond Nimes ging meer dan 800
hectare heidegrond in vlammen
op. Zon 90 brandweerlieden
trachtten het vuur, met behulp
van tientallen blusvliegtuigjes,
te bestrijden. Bij de badplaats
Lacanau aan de Atlantische kust
werd voor dö aanstormende
vlammen een kampeerplaats
ontruimd, waarna binnen enkele
uren ongeveer 100 hectare pijn-
bomenbos verbrandde. Bij Andu-
ze, ten zuiden van Alès, werd met
100 man en vier vliegtuigjes een
heidebrand van 40 hectare on-
derdrukt. Een aantal kleine bos-
branden werden snel geblust.
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Itjijif - |1 Kompakieauiolocuscamcorder hbb^^^^ ■■ M| ■■ 4 4 I ______ ______ _____ /'ViViViWiViV.TIi i\'llfti -^^^^^^^^^*-voor standaard VHS-C cassettes fl11*^^ M M *^^^^^ *M^^^ /WW^W/^lMiï\ ,-^5 .W^\'~mm***==-*---*m*mmß met lichtgevoelige CCD opna- I Mk Ml mWw I : T/^X /_' '\BLAUPUNKITCR-8010 BMM matische witbalansmstelling en mechip van g Lux en H Q opna- fll _W_\_ __\\\ _W «1 ■ ATARIIO4OSTF %/ I ■ I~T^SVIDEOMOVIE elektronische viewfinder. Ge- me.ObjektiefmetSxpowerzoom \\_____M I MM #M M MML^ Atrraktel oestvleerdecompute> ?Portable camera die werkt vol- wicht slechts 1.65 kg inkl. accu pn m' ~,nri _________W Mm MM I MHMM Atrrawieigesiyieerae computer «I " J

gensdeSmmwereldstandaard. en cassette. Wordt kompleet ge- e" P^^ M M M M ML MM^-^ gebowdrond dezeer snelle68000 | —4
Vernieuwde en uiterst gevoelige leverd met de volgende acces- 369fr.OQQQ f^k. ■ ■ M If M MV Mfl microprocessor zeer gemakke- li^è^^^r
CDDopnamechip.geschiktvoor soires: lichtnetadapter/accula- fcfcV*/ Mk M M M W M MV 1 hjktebedienend.m.v.demuisen ——-' * ' »
rnioimaalBLux.Objektiefmet6x der, schoudernem, AV-adapter SQNY fJICIIW %^^f M W B fMn interToSen tesih S PHILIPS NMS 9115 kleur, 4 vrije slots, senèle pj
molorzoom.makro-standenau- en antennekabel. Keur zwart. fc>ONY NIEUW M MV *M^ MM/ ▼ ML ■ ■ IMb intern geheugen beschik pERSONALCOMPUTER parallele poort, AT layout W»i
tofocus. Perfekt stilstaand beeld SONY' ~\ ____________ .__ ShS4rSlm Sf Compatible personal computer senbord, real time 4
en slow-motion door 3 koppen 4595> WPl_| *MW Mk .^fIMMW ttt!f "K£ met 16 blts microprocessor. MS/DOS 3.30 en GW Ba** J
systeem. Regelbare diafragma OQQQ _^MgSm. MMMlP^^^^ hahresoÏÏfonsDaDefwhtemo 8088-2 met een klokfrequentie inkl. grate Philips BM 7513"» fc
entegenlich.kornpensa.ie.auto- tCWZJ |B ||| M Bij^^ SSSSSSvSk" T4^B^SS" **
„„„^^«^«nnm _^_^^ \\ MW*^^^^** Wi Atan 1040STF De 1040STF heeft jntern geheugen, 1x720Kb 3%
NOG ENKELE VOORBEELDEN SONY VIDEO 8 METAL HIGH ____\\W fl MM! M^ eenkompleet scala aan penphe- !?*'W*'L en(een,^n

M
4
b AAAO

GRUNDIG VCS4O VHS-C movie camcorder 2299 GRADE MkW AV W 1 JfV ne poorten waaroner: een een- vrieokaart me MGA^ yMH? I
SHARP VLC 750 VHS-C, F1.6, powerzoom J09»,-3299

M « a\\W aKW A- MÉ tronies printerpoort, een RS 232 Hercules, CGA en Plan.romcs.7n. P5-90HGA 34,95 __m_W AWW AW KW AW _-^^^^^ poort, een DMA poort, een midi- unn cuu-i c imnnor-i n-uJVCGRS-77 super VHS-C met CCD beeldchip—-6375,-4799 5 pack P5.90 HGA ____Wa___W LAmW^M M^T^^UMP*l^^^ poort, muis en joystick poorten NUhENKELE VOORBEELDEN -NORMENDERP 300 VHS-C, 6x motorzoom -2899-,-1799 AA AMm A-U W^^^ I *9^^ Mk, en een cartndge expansie bus. ATARIS2O ST, ingebouwde floppy 720Kb *"^|
PANASONICNVMSSOSuperVHS-C,perfektbeeld^m,- 4999 A L M*^ TOnl^Zfèn^^tSanï COMMODOREAMIGASOO,,ngeb floppyBBoKb_439^-12 jlS

|(( /JËmWilll V^/^Jï—^—Ü————lil k\\ M W__\\ t% M _„A af pAA LASERXT-3,8086,10MHz, 1xfloppy + 30MbHD34»,-2^, {■
t^ _.S_________________\ ]W ■lil ____w k_\ __f_____f IQQ4-. ■ v^^^l^wl fISDi

"^"^ || 111l MW A Jk '^■■■1 ~^' Aw^W LASER 368,20MHz, 2Mb RAM + 40Mb HD ««O-,-^l^
/ißj&TDr,!^^^ %BLAUPUNKT Sfe/BO MMM^ .^^É PHILIPS NMS 8280, video editmg MSXcomputer! 2799;-ijA M^ éX^k^T -mmtm^^^ VOQBIHHIQ SAMSUNGPC,2x36oKb,64oKb,momtor^_-2999',-2^jl I fl W ____^ r^____^T^ % fIA cnorialict TULIPAT 386 SX,4OMb, 2Mb intern, monitor 04245,- W* ['■
II MB W AWW -éW^^ W I TULIP SX COMPACT 386 SX, 40 Mb HD 494*-'' J;,fe^- /-’/—i W mmmWw Am^^ ■ VOOt3IUW TULIP PC COMPACT 2,1 floppy, 20 Mb HD^^-449fi",-3*^
"^MpÉ H,eletelcs, JII II\Wk H m^kmWW AmW fl COttipUter TULIPATCOMPACT2,IfIoppy + 20MbHD_^855,-^r;*^^MSIL| llfel^gßHH , r-g— gBSII V M Uiancan STARLCIO PRINTER, 9 naalds J99? s;'.

KrorltoKLrenr llllllllj _ _ |_L^^^^ W -f M IVgflsgfl PEACOCKIOIB, zeer degelijk, matrix W9?

levisie met een 37 cm beeldbuis, ---- ==^ M *■ ___ _\W _ |/
40x voorkeuze. Kompleet met BLAUPUNKT PS 55-28/TTB luidsweergave 2x 20 Watt via W^^ MM M§ Ifi / JBJ^7/77ÏÏI3m- draadlozeafstandsbediening. In STEREOKLEUREN TV tweeweg luidsprekers. Inge- fl #/ "^J^^^TIÉÉMÉMhÉnM! '■' I

" zwarte uitvoennq met 55 cm (51 cm effektief) FST bouwde Teletekst met 8 geheu- fl I AAt M
<?*-—

ounmc P^w i
« «at square beeldbuis, met genpagina's. Inklusief sleepti- fl fl A. m_\WM philips I

/ ■%§ kristalglas kontrastfilter voor opti- meren draadloze IR afstandsbe- *MM. fl fl W aW^Av jn fi ■^^Si*«i^te-699",- %^ ■%^ maal.S-bandtunermetprogram- diening. 'M^^.^_^.^J Mk AmX^^Ar Qssamsung HBMfe jj^wssS W__^j___^_% ,
„ ma-scanning. 60 voorkeurzen- ÉwCIQ i 3Mk. mmmmX^^AW^Eik JVCC-140 36 cm, 30kanalen metafstandsbedienmg-779;- 599 Ml^ "^fl P '^i""!^

mo, o „annet iriof\ — _^H «^^"^^^^^ ciMc;iiNßpn77n Tandem soundmachine met 2 vangst. Kleur zwart.i& GRUNDIGT55-340.55 cm, Teletekst, afst,bed. -4W9;-1299 MM^*«^^ DUBBINGSET cassettedecks met kopieermo- *_
|TC 700 31 cm zwart/wit portable ook 12V 499;- 149 g| M Stereo dubbing set met digitale gelijkheid, ingebouwde mikro- *i AM 'GRUNDIG P37 343 TXT ARISTONA 52 KV 2537 stereo teletekst, 55 cm NU 1499 MMMMMMMMM^^^^^^^^^^^^ afstemming, FM-stereo, MG, KG foon, FM stereo en AM ont- -205",- iT*'

k^lss _
A — „-, . .^^^^^ atrst «"fw»»«« 3ncm effektief) teletekstmo- ARISTONA 52 KV 2527, stereoteletekst NU 1599 ,'''''''^ A kw^^^\\ kT^^ t^^ IW 1^ "^ equalizer, 2 cassettedecks voor ARISTONA TR 4104, handige portable radio -«97- (

duulingebouwdmet een geheu- GRUNDIGT5l-34051 cm, teletekst, afst.bediemng 4T39;-1099 I#\ M ■■■■ ---m ■ »■**''''■ I^W ■■ ■'■■■■■ m kopiëren op normale of dubbele SONY TCM 818, portable cassetterecorder »,-
Kndefs Pa9,na'S39VO°r' BLAUPUNKTCSB2.7BVTBScm,grootbeeId,.xL«9B-,3999 _JM\\ £_ VJM VTI \J s^elheidjgebouwdemicrofoon. SON Y D2O A, diskman mcl. hoofd.elefoon iMr {J

*^^Q PHILIPS 24 CE 7574, Matchlme, stereo, 63 cm, _-3775v2399 W-WW-V %■ MhHHHM ■ \^h>l ■■■ SAMSUNG MW 707F, dubbing set, snelkopiëren_J*Br ',
-1499;- f *T*mW PHILIPS VT 5795 63 cm, telelektst, geheelkompleet_NU 1799 P^Q TELEFUNKEN HP 204,c0mp0 met dubbel cass. _349- 2',
*f/f~t^M*'H7fR^7^P*¥^^PPVMMMMMMMMMMI ''^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" 29-- YAMAHA SH speelt 25 muziek 399;- l 6
jvcjmml wg^Met 10gratis "ma"" I^^ lüüfel E^2Sw3 ■fff iy^^E2Lui2L3

Iflßj yideobanden fIP, rr?:!k'----"* iC_n~tU^^i 5Sü.-^fiW A|WA s9iNY L?a"w°a°ikman spe^1

S^eenvoudigebedie- vS«dSSS^ I^Xo^l2da. AKAIAA-V 205L RECEIVER reo. MG en LG. 16 voorkeuze- ._mn^^.m ImSS"^'^ 495,- 99 f \ //fBW hSL^*"nmg,VHS IndexSearch systeem gebouwde LCD display is het vane|keopnamedee
y
erste7se. Matrix surround Sound. 2x 60 zenders. 5-bands equalizer. «MOID-150 POWER LUID- -w, %^«^ || ■»;..( jv// miVW hootdteietoon

die snel het begin opzoekt van zelfs mogelijk derecorder op af- Watt. Aansluitingen voor: Pla- Aansluiting voor hoofdtelefoon. SPREKERS NOG ENKELE VOORBEELDEN fi I"~ ■ ;'^^.-__J*«as3»*^ -j
«.nnnnamp HO heelrikwaliteit stand te programmeren. conoen Kan laren zien. rvaoeiiu , , rnT

a
lT ?Vi ink| |nfra;md afqfandsbedienina Basreflexsysteem, 3-weg, hoorn "UU Cimc.C VUUÊWCCLUCN I ■ V «^r- . ~^*^F «i»- /^een opname, nu DeeioKwanteii, .^.^k.,^*. ner me 60 voorkeurzenders, tenspeier.^u, lapei, iape^,vi- iwi. irararooa aisianasoeuieniny. ~„„,„,rn ,nn ,
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a)t rwh Q PLIPSON COLONNE Dll«50N dankmnripl -A<«-- 798 1 I I Abll ViJf — -89^- ■ "^ ,

hyperband kabeltuner voor ont- QQQ Eenvoudio in te stellen timer In deorecorder, Videodisc. Kwarts FAA weeter, 150-200 Watt, Overbe- bLIHbON tULüNNt DUbüN siankmooei 4W; '30 iq ■ ■ «p.| v_ir »>
vangst van alle zenders, pro- 40997- WWW syrtózer tuner vra FM-ste- 05/5 J lastings-beveihging, wielen BNS QUINTET NOTEN 25 weg systeem, 90 Watt_496v 398 I g|| NOG ENKELE VOORBEELDEN !

(bxhxd): 43x8x35cm. OOO MAGNATMSP 603-weg systeem, 110 Watt 499 |l \[__Z AIWAHBPC 202 top walkman met DolbyBen C 299;- *1
NOG ENKELE VOORBEELDEN Ortrk "OGENKELE VOORBEELDEN m,- -CZJZ) KEF C75 10-100Watt, 3-weg systeem 799 fM—g GRUNDIGBEATBOY 55 leukewalkman, zeer soI,de_W-
AKAI VS 22 VHS 4 progr./,mmd, afstandsbediening 1108,- 898 4tBt,- OÏ/W DENON DRA 35 2x40 Watt metregelbare loudness_798;- 699 __BaS£T JAMOD 80 3 weg systeem, 110 Watt 185 A|WAHSG34 WALKMAN KENWOOD CDF 5 wakman met oplaadbare batteri)en499,- 3
SHARP VCH 851 VHS hifi stereo pal/sec 1499,-1349 __L AKAI AAVIOS receiver, 2x40 Watt, LCD display—^-Jbg B^^iK^ JAMOMAGICI4 gesloten 3 Watt, 80-140 Watt -34t,- 249 Walkmanmet automaticreverse, SONY WMB 47 walkman automatic reverse, zwarL44«,- \
HITACHI VT 510 VHS met afstandsbediening 1299,- 898 I_]^___________m TECHNICS SA 130receiver, 2x35Watt 445-,- 359 HUHI B&W DM 550 2-weg systeem, 75-20.000 MHz 249 super bass weergave, geschei- SONYWMBFS2 sportswalkman, spatw.terdicht 4»,-
SONY SLV 801 zeer proff. VHS «ideorecorder_ 2690.-1999 | M KENWOOD^KR 57 R 2x55 Watt metafstanasbecenmg 799, 599 INKHP MAGNAT ALL RIBBON 10 3-weg systeem, noten L.8.^99,- 799 ue^oSSSm AIWA HSJ 150 autoreverse walkman, FM en AM_ 44»,- 3 j
BLAUPUNKT RTV 800 Hifi stereo videorecorder 2495,-1799 AKAIVS^3EOBUURS^^ ïï/t^jM mWTffïïT^Ê fl BOSE 301LUIDSPREKERS SCOTT luidspreker, 40 Watt koopje «87- 49 mechaniek, geschikt voor AIWA HST 37 autoreverse walkman met radio, FM_-249;- *~Hè VIDEORECORDER Ill^Jß \____________\ '|j|^Bß^ 's-Werelds meest gekochte, %_________. BNSE34LUIDSPREKER oplaadbare Nicad batterijen, in- SANYO MGR 84 walkman met radio automatic reverse469r

mjmS» deorecorder zeer eenvoudig, al- [W^-^S m systeem -*%. m a~\ —S~ï£è——P " ' xCweeSeC^^^^^ *98;- 375 slechts349 ItZMPHILIPS VR 6975MATCHLINE stekende montage mogelijkhe- snelheid zonder doorstrepen TUNER Afstemsysteem met digitale 16 AM voor- Wm^JM m^tj^*■■■■tÉÜrttÉÉÉÉÉ^Bl^Bl^B^B^l^l^l^l^l^l^lHß^'
VIDEORECORDER den, perfekt stilstaand beeld, Hifi goed stilstaand beeld en regel- aanw'Wn automatische en keuranders. UU KV^ WllT^JjfTfM -»^

PTT ALECTO TX 540 TELEFOONVideo met LCD afstandsbedie- stereo geluid.8 programma's tot bare slowmotion. Universele tv- handbediende zenderzoeker, -349",- X%J +J _\L LJM ________gm__\m___Mmmmm M W^. Goedgekeuni^^.
Fraa oplmL ,^.p vnor de

Tn^—^'S 3,da9eMO,Buur°pname nefme,9l«^k^ NOGENKELE VOORBEELDEN n^%m m, »»hii _^ '^^^ / A?>^ «"«<■&*-?**»*■e programmeren en daarna _m _m_ _-_ —^ _m m\ -**_-—* nnn DHILIP^H JRö / ' "&, 1 .. rMMCO--overtelndennaardevideo.Ui- 0395-1 ftQQ 4435",- 11HH JVC«333,d,g.tuner, 16voorkeuzezenders 44^-299 P"'UPS§ J _h M^Ly d^S^^^T^^S^-2295-,lo^^ 44^' AA^W SHERWOOD TD 140 digitale tuner_ koop^^, 199 B B ' 'W \^ jW /^^
r(7WfP9P^i''MMl r/V^WU^iiJ LUXMAN T 111 luner. 20 voorkeuze, MPX 598 M IHBBBmiT«| PHILIPS CD480 CD SPELER U -^S^_l^ wü rood cri blauw Nede'la"dse

ILLBLSSI %LJmWm VAMAHATX 400 auto search tuning 499 «BBB^^S^3 STpS^Si \ f^^W^ gebruiksaanwi.zmg.
'■ „„---—._^^^_^__. '"^^ „ , . . TECHNICS ST 600 tuner met24 voorkeuze quartsclock_ 359 PHILIPS/ARISTONA CD 1380 schikt CD single. Aansluiting „an 20 nummers Shuttle plav X\ W^^^^. 7_^ *iQ

"<*"** T^ni-s Bestjetest_ WKTDISCSFEIER vnlattÉtarx^M iïïïlïlß \ "S=--^^ 1 /.?
Upf

_____________________ M _* CD speler van Anstona van 36 afstandsbediening. aknplpn van rip nummers of de \V '„routes SONYSTSSOOEStopklassetunermetvelemogelykheden 799 Cm breed. Gemotoriseerd lade- epTÓ^ \ NOGENKELE VOORBEELDENaccBÜW""dM ~JM 188 ■ systeem, digitale indikatie, pro- </IU Rpcrhlt vnnr firm TD sinle *\ 193I^^^^^^^ Bi TM BWHSTOTI grammeren 20 nummers. Ge- 480*,- OH57 Geschiktvoor Bcm GUsmie \\ BEARCAT 50 L, pocket scanner, 10 kanalen 499.- 3»
TECHNICSRST 230 lil LjM

cuuci e unnooccincu /t ZiCk \ BREAKER4O,4O kanalen FM, 4 WattzendontvangerJ99,- l*
Ill^yWl Djbbel cassettedeck' Dolby ,^__ —S^fc,

NOb ENKELE VOORBEELDEN 595;. ' i'T^ Kl METAAL &) PROTOFOONWT 400, walkytalky, voor korte afstand429- Jj
ék~' ~~

M_~m__\ speed dubbing, senes-playrno- lü TELEFUNKEN CD 300 programmeerbaar me! dig.uitl.44fl;- 299 WS Vindt u een munt tot een diepte PROFOON TX 201, telefoon, modern, PTT gekeurd 4€9,- 1L
91 R| \w____, gelilkhetd. In zilver en zwart m___ m̂

_
mmm^m

-mmmm--m^mm^_^m PHILIPS CD 480 programma 20 nummers 449 *'^"ai^ van 15 cm en grotere metalen ALECTQ FM intercom/babyfoon 2 Kanalen_ 449-,- K
PBH WBm\ r/IQ JVCAX 222 VERSTERKER ingangen S/R verhouding 100 SONY CDP 227 ES extremely standaard ser,e_ 434*;- 999 gj^pgjj50 C°MPACT rToXToleTmeïnTooN 4».'34,J

SANUI PRESTIGE SET -T43- O^F^/ ïiïde^rSÏAÏÏ ÖB' 000 SONY CDP 337 ES vele mogelijkheden J499;-1199 praC ht,ge CD speler met nieuwe snede van 15 cm, uitschuifbare ALECTOSBSOI,geIuid/bewegmgsmelderA 49»,- 1J
Bestaatuit: tTïZ'^rlt^ - se. Vele mogel„kheden v,a de 5 449;- étC^J^J SONY CDP 557 ES absolute topklasse 2899;-1999 fea.ure:cusomfile.Hiermeekunt steel.oteen maximumvan 133cm. ALECTO HTX 1, walkman hoofd.elefoon 4W?
SANSU,T,X 301 DIGITALE «matisch muziekzoe, ~ Q SENNHE,SER HO 33, zeer goede hoo,d,ele,oon_^- «
Kwarts PLL synthesizer tuner BOSE

C Ac°"Y
ASS Blfffffll ! ROG ENKELE VOORBEELDEN Ir'm^^lF'3 *Mm u maar één keer te doen, het ge- -299",- fa£i«/ SONY MDR 005, lichtgewicht hoofdtelefoon .29^1»^"

Geheugens voor 6FMen 6 AM . 1 SANSUIBIOOO/ClOOO voor/eind verst., 2x105 W.44W,- 699 ZSf^ __ :_" _'. _ _ r^Lijj., heugenis grootgenoegvoor 226 s^Q_mm^__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_~__^_m
voorkeurstations SYSTEEM (zo groot als een SHERWOODCD32O 3gg |T ' | 1 ' CD's, Verderkunt u metcustom ïïll /^^LWffTTjIJÏÏJWM
SANSUI AU-X 201 VER- Pakmelk» CASSETTEDECK MARANTZ PM 25 2x35 Watt. CD DIR. lone def 498-,- ÓW m_j» «_» '^ file een CD van een tekst (naam) |V/^K^7/^U^JKH
STERKER Luidsprekerbox uitzonderlijkklem Soft touch bediening, Dolby B KENWOOD KA 550 2x35 Watt, digitaal 469 DENON DCD 810 COMPACT nmg waarmee ook het volume voorzien Inkl. IR afstandsbedie- -J** DHIUD^r- 'pÉ
Geïntegreerde versterker van 2 x van formaat met groot dyna- ruisonderdrukking, luchl ge- LUXMAN LVIII topklasse versterker, 2x35Watt DIN 799 D|SCSPELER „n elekronisch geregeld kan wor- nmg. — M _-. Inkl. anti-diefstalslede mtM lM« il.»k-»",m. u„n„:. misch bereik. De age tonen mo- demDt cassettehouder suDer .-.« Programmering van 20 num- #IC* 1LiwillMflkSßSHESiSisfflaflaLroorCllenr dulekun, u onder een bank 0. ffi^pSSnUS»^ 4" mers ,n willekeunge volgorde. QQQ 945- 743 ""° «fJ^^SSHa
SANSUIDX3OI STEREOCAS- achterdegordijnenschuiven, uit gavekop, _m f\f\ Kompleet met afstandsbedie- srür,- KJimWimW ' MBIII 3JIBEW |l
SETTEDECK hetzicht dus. De kleine luidspre- ys# _^*^\ OPENINGSTIJDEN:Dl. T/M VR. 09.30-18 00 UUR, DONDERDAG KOOPAVOND TOT 2100 UUR, ZATERDAG VAN 09 30-1700 UUR .IbEsl PHILIPS CD 552 AUTORADIO 2x9 Watt uitgangsvermoQ .
Frontlader cassettedeck met 2 JSSE V"-"' 'J- 'I aanbiedingen zoiang de voorraad strekt afwijkingen in de afbeeldingen. (itt fÏV© rmiNmr wirr wn auto kombinatie loudness, nachtveilige "er"
motaenDolby B/C en HX-proruis- complete luidsprekersysteem in

MmMcnm- \ A alsmede kennelijke drukfouten voorbehouden iflHl^ S?^i^G.^r^„^o Autoradio kombinatie met PLL ting, stereo-mdikatie.
onderdrukking. ïï^lffimSi Ék \ >7 U-«^J RADIO CASSETTESPELER diglta|e afstemming, FM stereo,
SANSUI CD-X 301 COMPACT KOMPLETE SET EjF"fl W_ \ iJk. - _________ _______ ____ "—~~~~~^ Slereo aulorad'° cassetlesPeier MG en LG, elektormsch zender-

A^ X/!/DISC 479«-.OQQQ H^Hl""S m \ /M ■■MiMiÉfl lifl iMI fl flfl MMIéM^MI ■ "tFMster|eo
u

MGenLGd, 9lla- zoeken, 16 voorkeurzenders, -449,- OI *
Dubbelophangsysteemtervoor W' £^TO JVCTDR 411 AUTOREVERSE W_ V */ # ISVlP^^^I '^'Mf *Vm *H Ie tuner, elektronische zender- l/nfIRRFFI HFUCASSETTEDECK Ipfm 1# / I I Mf | zoeker, 18voorkeurzenders, au- NOGENKELE VÜUHottLUtN .
NOG ENKELE VOORBEELDEN: DolbyßenCUiterstmooieover- Wk \km Ifl Mf Ifl I torevefSe cassettegedeelte, fa- GRUNDIG WKCIBO2, dig. autoradio cassettespeler399- *j
TECHN.CS JETX9OOP,kompIe,e m,dse, niTmTSSÊ IL \| m^ UIU LmL IH U K«SS BLAUPUNKT VERONA, digitaa, + anti-die.stalsledem-
PIONEER Sll midi setmet dubbel deck, 2x35Watt 899 Overzichtelijk LED piekmeters, \________v _^_^__^_§ MM Mj \w WkW BMIMI I IM \W gen, nachtveilige verlichting. In- JVCKSR 618, autoreverse, dolby, 2x22 Watt__4299,- ' ,
KENWOOD M32 midi met CD en dig. tuner, 2x40 Watt_ 1499 nauwkeurige bandteller, stereo _ m m _ klusief anti-diefstalslede. KENWOOD KRC 363 L, digitaal, anti-diefstalslede_499r-
PIONEER SYSTEM 100, met dubbeldecK en afst b.»»,- 1199 ACZCk *■■ SA Sflfl* flMH^flM léO VmIM^V /#^MMMMM^^^^MM QQQ PHILIPS DC 680, dig., 16 voorkeurzend., 4x 6 Watt-699;- i6l
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economie

Bedrijfsleven laat
veel buitenlandse
opdrachten lopen

;AAG - Het Nederlandse be-
'M en speelt weinig alert in op
%n ten de buitenlandse over-
ijlt^[\vergeven hebben. Slechts
L honderden bedrijven heb-
Wh1n ab°nnement op het publi-
Wiar, Van de Europese Gemeen-
horrjp vvaarin die orders (moeten)

Ifc^ n vermeld. Dit heeft het mi-
fokcnj Van Economische Zakennagemaakt.

h^l Partement wijst erop dat de
4(je

, iuende overheidsinstanties
ko^ a"denvan de EG per jaarvoor
"Mrsou n miljarden guldens aan
""gd aanbieden. Het Ver-
leg, Koninkrijk bijvoorbeeld

P? 1" jaarvoor 149 miljard gul-
pre^ ren aan oflaat werken uit-
\\u]' n de Bondsrepubliek

'nd gaat het om 134 miljard
r Itar mFrankrijk om 123 miljard,
L l5Ue om 100 miljard, in België
h* en in Nederland zelf
Hhër ard gulden-
llicatj Jungste nummer van het pu-
'We i d van de EG Saat het bij-
lajj e ld om de aanleg van een ka-
\t ai} de Mam naar de Donau bij
Hik* 1 g' om de leveringvan vijf
Sic to's aan Dublin> om het
Sr (f n Van een miljoen brochures
llaijj cri regionale instantie in Le
'üor jyreen aluminium politieboot
IVh 2en voor speciaal papierQePTT in Parijs.

VS versoepelen
computerexportnaar Oostblock—H^INGTON - De regering van
** be"r.eniSde Staten heeft besloten
S>werkingen op de export van
r^n ♦

s naar communistische
Krik versoepelen, zo heeft de

"\anse minister van handel,
6jt *} Mosbacher, verklaard. Het
Wjf:tll Personal computers meth v»Ca^es die overeenkomen metV,n de IBM AT, een 'midden-

s-computer.
SbHÖer verklaarde dat de Oost-
*N>üt n a^ vr^ over dergelijke
"kon, .rs kunnen beschikken die
\ zijn uit landen als Tai-
pvJrlnSapore, India en Brazilië.
\enSoePeling van de exportbepa-
?Jlten geeft de Amerikaanse produ-
?°sba \^QeT mogelijkheden, aldusVrju r- Vorig jaar verkocht de
**s *aanse computerindustrie
l^rv, J°en personal computers,
%( ari 2,7 miljoen in het buiten-

Volmac wil
Gitek NVovernemen

)te jT-Volmac Software Groep% -utrecht, met o.a. een vesti-
ÏV, Heerlen, wil het Belgische
KrX re~huis Gitek Software NV%\ erPen) overnemen en voert
Mh besprekingen met het be-
PchipH oVerneming moet in fasen
kSa ■ In eerste instantie zal
J(sit c een belang van 34 procent
ijjl (jj5 nemen, waarna in de loop
% komende twee jaar dit be-
*o(, *ordt vergroot tot honderd%iJ- Gitek is een middelgroot
!% te~bedrijf met 45 personeels-
\ ir> 1988 behaalde Gitek een
S. ovfn f3,8 miljoen. Dit jaar re-
\£ltek op een omzet van f5,5

beursoverzicht
Ietshoger

'l'eijpERDAM - Op het Damrak
V ook gisteren de zomerse
*ioll "*Ung aan. Het publiek bleef

houden, maar veel
%St nkoersen bonden een
\ ante lijn omhoog handha-
%SPaarmee liep de Amster-
W beurs eigenlijk vooruitjk l later in Amerika gebeur-li^all Street gaf na opening
% intrekkende noteringen tevïll e°nder invloed van de mee-
Sihve mflatie, blijkend uit deoJJceerde consumentenprij-

S^et in Amsterdam bleefSt A175 miljoen aan de lage
f Ra ervan namen de aande-

%o miljoen voor hun reke-
Nè 7e obligatiemarkt gaf frac-> el dalende koersen te zien.sJXji e internationale waarden
h eden Unilever en Kon. Olie
V^'s met een f 1,30 hogere
?>f i2an respectievelijk f 149,70
£1 v *3. NMB kwam na de terug-Ho de voorgaande dag f 2,80
yM naar f 261,80. Uitgever
\a steeg f 2,10 naar flOO,lO.
k was f2beter opf91,80.
ftirj|oed in de markt lag Ahold,S Q^ag f3,80 beter kon afslui-Kj P f 123. Ook Heineken wasiSrfQo^ dreef met een winst van
kl, °P f 128. Gist-Broades won
K Br op f33,60 en Hunter'^i^s en KBB iederf 1,30 op f, °enf79.
% j^ok f 1,40 aan naar f 58,40
1^ 'escovite f 1,30 naar f 78. De

Mn, e verzekeraar NOG voegdef
Nil?n de koers toe °P f 30'20--jljd er ook vergeefse belang-
\^* S was voor Begemann.

'Jaren tachtig
zijn verloren
voor Afrika'

ADDIS ABEBA - De jaren tachtig zijn voor
Afrika een verloren decennium geweest, zo-
wel sociaal als economisch. Dat heeft de se-
cretaris-generaal van de Economische Com-
missie voor Afrika van de Verenigde Naties
(ECA), de Nigeriaan Adebayo Adedeji, ver-
klaard tijdens een vergadering van ministers
van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid
(OAE). De bewindslieden zijn sinds maandag
bijeen in de Etiopische hoofdstad Adis Abe-
ba.

De jaren negentig moeten geen herhaling
worden van de voorgaande tien jaar, aldus
Adedeji. Gebeurt dit wel dan gaat een hele
generatie in Afrika verloren. „Van de komen-
de jaren moeten wij een decennium maken
waarin de Afrikaanse landen hun lot in eigen

hand hebben genomen", aldus de ECA-fun-
tionaris.
Adedeji heeft de lidstaten van de OAE uitge-
nodigd te beraadslagen over oplossingen
voor de problematiek van de structurele aan-
passingsprogramma's, die in tal van Afri-
kaanse landen op aandringen van het Inter-

nationale Monetaire Fonds (IMF) en de We-
reldbank worden uitgevoerd. Als basis van
het overleg dient het op 6 juligepresenteerde
rapport over deze problemen.

Dit onder auspiciën van de ECA opgestelde
rapport, goedgekeurd door de ministers van
economische planning en ontwikkeling en
van financiën van de Afrikaanse landen, oor-
deelt negatief over het IMF-AVereldbankre-
cept van devaluaties, bezuinigingen en libe-
ralisering van de markt en roept de landen op
een zelfstandig geformuleerde aanpak te vol-
gen. Daarbij moet meer rekening worden ge-
houden met de specifiek Afrikaanse proble-
men. De uitvoering van een nieuw beleid
moet wel plaatsvinden in overleg met IMF en
Wereldbank.

Bij inkrimpende vraag in Nederland

Kledingindustrie
houdt marktaandeel

AMSTERDAM - De Nederlanders hebben vorig jaar één pro-
cent meer besteed in de detailhandel dan in 1987, maar aankle-
ding werd 5 procent minder verkocht. Bij een inkrimpende
vraag heeft de Nederlandse kledingindustrie het aandeel op de
thuismarkt vorig jaarkunnen handhaven op 22 procent, aldus
het jaarverslag van Fenecon, de Vereniging van Confectie- en
Tricotage-ondernemingen.

De Nederlandse kledingindustrie
zette vorig jaar f 1.922 miljoen om,
waarvan f 632 miljoen in het buiten-
land.
Er werd in ons land voor f 6.727 mil-
joen aan kleding ingevoerd, waar-
van f 2.206 werd doorgevoerd naar
het buitenland.

Samen met de binnenlandse afzet
van de Nederlandse industrie kwam
f 5.811 miljoen aan kleding op de
markt, zes procent minder dan in
1987.
In dat jaar was nog een stijging van
zes procent te zien ten opzichte van
het voorgaande jaar.
De Fenecon denkt niet dat een blij-
vende groei van de kledingmarkt^n
ons land tot de mogelijkheden be-
hoort.
Kleding kan hoogstens een plaatsje
verschuiven op de wensenlijst van
de consument, waardoor de huidige
negatieve trend weer zou kunnen
omslaan.
De Nederlandse kledingindustrie
omvat 216 confectiebedrijven met
9.900 werknemers en 52 tricotage-
ondernemingen met 3.400 werkne-
mers.

Brazilië wil
overleg met EG
over houtexport

BRASILIA - Brazilië maakt zich
zorgen over de vooruitzichten voor
zijn houtexport naar de Europese
Gemeenschap nu in enkele EG-lan-
den en het Europese parlement is
opgeroepen voor een boycot van
tropische houtsoorten. In kringen
van het Braziliaanse ministerie van
buitenlandsezaken isvernomen dat
het land zijn bezorgdheid naar vo-
ren zal brengen tijdens een bijeen-
komst van de Europees-Braziliaan-
se commissie, die binnenkort in
Brussel vergadert.
Brazilië zal dan ook de uitvoer van
zijn vruchtensappen naar voren
brengen. Italië wil dat de EG een on-
derzoek instelt naar dumping van
deze dranken door Brazilië. De han-
del tussen de EG en Brazilië valt uit
in het voordeel van de laatste. Het
land leverde in het afgelopen jaar
voor 9,3 miljard dollar aan de EG,
terwijl de EG voor 3,2 miljard dollar
aan Brazilië leverde.

Steun bij
bod op BAT

LONDEN - Het Britse elektronica-
concern GEC en de Italiaanse fami-
lie Agnelli steunen Sir James
Goldsmith en zijn partners in hun
poging om het Britse conglomeraat
BAT Industries over te nemen. De
Financial Times meldde dat de twee
een belang zullen nemen in Hoyla-
ke, de beleggingsgroep van Golds-
mith dievorige week het recordbod
van dertien miljard pond sterling
(44,7 miljard gulden) op BAT uit-
bracht.

De deelnemingen zullen niet erg
groot uitvallen, want er is maar voor
200 miljoen pond aandelenkapitaal
in Hoylake beschikbaar voor ande-
ren dan de partners van Goldsmith.
In het weekeinde doken de geruch-
ten al op dat GEC, IFI (de houdster-

maatschappij van de familie Agnel-
li), Banque Paribas, de Zwitserse
Pargesa, Bankers Trust en Roth-
schild et Cic zouden zijn gemobili-
seerd.

Er zijn niet alleen grote namen methet bod op BAT gemoeid, ook de
provisies liegen er niet om. Volgens
de Financial Times zou Hambros,
de bank waarmee Goldsmith zaken
doet, van Hoylake dertig miljoen

pond sterling ontvangen als het bod
op BAT slaagt. Als het bod mislukt
krijgt Hambros als bemiddelaar nog
altijd vijfmiljoen pond.

Paribas heeft 65 miljoen geleend
aan Hoylake. De bank liet twee da-
gen geleden weten in bespreking te
zijn over een deelneming in de be-
leggingsgroep van Goldsmith. Deze
mededeling viel bij BAT in verkeer-
de aarde. Paribas heeft er in 1985
voor gezorgd dat BAT een notering
kreeg aan de effectenbeurs van Pa-
rijs. Vestigingen van Paribas in Lu-
xemburg en op de Bahamas heb-
ben ongeveer de helft van de midde-
len verschaft die nodig waren voor
de aandelen BAT die Hoylake heeft
gekocht voordat het bod op BAT
werd bekendgemaakt.

Akzo neemt deel in
Thaise onderneming

ARNHEM - Akzo neemt deel in een
fabriek in Thailand die op basis van
kennis van dit Nederlandse chemie-
concern silica gaat maken. Silica en
aluminiumsilicaten worden ge-
bruikt bij het maken van rubber
schoeisel en autobanden, indu-
striële walsen en rollen, tandpasta,
landbouwchemicaliën, verf en pa-
pier.

De fabriek in Mapta Phud aan de
oostkust vergt een investering van f
33 miljoen, krijgt een capaciteit van
12.000 ton per jaar en moet begin
1991 in gebruik komen.

Akzo en de Nederlandse Financie-
ringsmaatschappij voor Ontwikke-
lingslanden (FMÖ) hebben samen
een belang van 49 procent in de on-
derneming. De Thaise ondernemin-
gen Lion Corporation en Oriental
Siam krijgen de overige 51 procent
van de aandelen in handen.

Het Japanse autoconcern Toyota
heeft in het afgelopen boekjaar,
dat eindigde op 30 juni. een winst
behaald van 580 miljard yen (8,7
miljard gulden). Dc omzet kwam
volgens dc voorlopige cijfers uit
op 7,2 biljoen yen (98 miljard gul-
den). Volgens eigen zeggen is het
concern opnieuw het meest
winstgevende van heel Japan.
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Westinghouse 65.25 65.40
Woolworth 54.70 55.70
Xerox Corp. 66.50 66.50

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 53.00 52.00
Am. Home Prod. 208.50

ATT Nedam 77.00 77.00
ASARCO Ine. 58,00
Atl. Richf. 207.00 205.00
Boeing Corp. 165.00 162.00
Can. Pacific 40,00 42,50
Chevron Corp. 115.00
Chrysler 50.00 b 51.50
Citicorp. 67.00 67.00
Colgate-Palm. 115.00 115.00
Control Data 42,00 42.00
Dow Chemical 190.00 184,00
Eastman Kodak 104.00 101.00
Exxon Corp. 96,00 93.50
Fluor Corp. 64.00
Gen Electric 116,00 115.00
Gen. Motors 184,50 184.50
Gillette 88.00 87.50
Goodvear 115.00 114.50
Inco 61.50 61.00
1.8.M. 245.00 240.50
Int. Flavors 117.00
ITTCorp. 125.50 123.50
Kroger 30.00 30.00
Lockheed 104.00 105.00
Merck & Co. 156.00 154.50
Minn. Min. 156.00 154.00
Pepsi Co. 116.00 116.00
Philip Morris C. 309.00 304,00
Phill. Petr. 48.70 48.00
Polaroid 82.00 81.30
Procter & G. 243.50
QuakerOats 130.00 130.00
Schlumberger 90.00 89.00
Sears Roebuck 95.50 95.00
Shell Canada 78,00 76.80
Tandy Corp. 93.00 92.20
Texaslnstr. 85,50 83,50
Union Pacific 154.00 153.00
Unisys Corp 51,00 50.50
USX Corp 74,00 73.50
Varity Corp 5.00 a
Westinghouse 139.50 139.00
Woolworth 116.50 119.00
Xerox Corp. 132,00 132.00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 645.00 655.00
Dresdner B. 355,00 356.00
Hitachi 1500) 1550.00 1550.00
Hoechst 294,00 295.50
Mits.EÜsoo) 1100.00 1150.00
Nestlé 7700.00
Siemens 594.00 598.00

Warrants
Akzo 35.50 35.30
AMRO warr. 2.10 2.10
Bogamij 5.00 5.00
FalconsSec. 20,60 21.25
Honda motor co. 2050.00 2025.00
K.L.M. 85-92 259.50 255.50
Philips 85-89 10.90 10,00
St.Bankiers a 0.70 e 0.85
St.Bankiers b 2.60 2,55

Euro-obligaties & conv.
104Aegon 85 100,50 100.50

Aegon warr 13.00 13.00
10' 2 ABN 87 96.00 96.00
13Amev 85 97.75 97.75
13Amev 85 95.50 95.50
10 AmevBs 102.50 102.50
11Amev 86 96.00 96,00
14' J Amro87 97,30 97.30
13 Amro-BankB2 101.00 101.00
W/i Amro 86 95.75 95.00
10Amro 87 95.50 95.50
5:,4 Amro 86 95.40 95,40
Amro Bank wr 41.30 41,50
Amro zw 86 71.50 71.50
9BMH ecu 85-92 99.75 100.25
7 BMH 87 95.00 95.00
10'bEEG-*cuB4 99.90 «9.90
934E18-ecu 85 102.50 102.50
12'AHLAirLF 92.25 92.25
12 NIB(Bl 85-90 101.00 101.00
11WNGU83 101,00 101.00
10 NGU 83 100.70 100,70
24 NMB 86 84.20 84,20
NMB warrants 81.25 83.25
834 Phil. 86 98.50 98.50
Sa Phil.B3 97.25 97.25
11 Rabo 83 101.75 101.75
9Rabo 85 102.50 102.50
7Rabo 84 103.00 103.00
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 26,00 26.00
Bredero eert. 21.00 23.00
11 Bredero 21.50 23.00
Breev. aand. 28.50 28.00
Breev. eert. 25.00 24.80
LTV Corp. 2,10 2.00
5 Nederh. 68-78 23.00 23,50
RSV. eert 0.91 1.11
7's RSV 69 88.00 85.00 a
Parallelmarkt
Alanheri 23,00 22.90
Berghuizer 57,00 f 55,00
Besouw Van c. 55.50 56,50
CBI Barin Oce 1670.00
Comm.Obl.F.l 100.90 100.90
Comm.Obl.F.2 101.00 100.90
Comm.Obl.F.3 101.10 101.10
De Drie Electr. 31.40 32,00
Dico Intern. 139.80 139.00
DOCdata 28.90 28.60
E&L Belegg.l 76.40 76.00
E&L Belegg.2 76.00 75.80
E&L Belegg.3 76.00 75.80
Geld.Pap.c. 81.50 80.50
Gouda Vuurv c 93.80 93.80
Groenendijk 39.10 39.10
Grontmij c. 164.00 164.50
Hes Beheer 264.00 263.00
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 3.80 3.60
Infotheek Gr 26.40 26.60
Interview Eur. 8.30 8.20
Inv Mij Ned. 58.80 58.30

KLM Kleding 33.00 33.00
KuehnerHeitz 37.40 37.80
LCI Comp.Gr. 56.60 56.90
Melle 240.00 236.00
Nedschroef 113.50 113.50
Neways Elec. 12.80 12.80
NOG Bel.fonds 28.80 30.20 -Pie Med. 12.10 rZSO
Poolgarant 10.30 10.20
Simac Tech. 19.00 19.20
Text Lite 5.80 5.80
Verkade Kon. 265.00 271,80
VHS Onr. Goed 18.70 18,70
Weweler 117.70 119,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k. '

Abn c jul 45.00 681 0.10 - 0.20 'aegn c jul 100.00 416 2,60 3,40 .
akzo c okt 140.00 362 8.90 &M "akzo c okt 160.00 744 1.70
daf p okt 55.00 450 2.70 2.80»!dfl c dcc 215.00 535 5.70 a 5,30' ,
coc c jul 285,00 610 27.00 29.00 "coc c jul 290.00 720 22.00a 24,20 a'
coc c jul 300.00 373 11.50
coc c okt 300,00 850 18,00 '20.00 ,
coc p jul 310.00 314 1.40 8.30 .
coc p jul 315,00 777 4.10 -2JO 'coc p jan 300.00 400 8,50 7,50 'goud c aug 390.00 445 1,50 1,50 )
gist c okt 35,00 308 1,50 1,90
gist p jul 35.00 409 2.70 LBO
gist. p okt 35,00 311 3,20 -2,60
hoog c jul 100.00 1307 15,00 15.00
hoog c jul 110,00 565 5.30 "5,40
hoog c jul 115,00 820 1.60 ' 1,50 'hoog c okt 115.00 298 11.10 .11.20 Jhoog c okt 120.00 743 9.00 9,30 a■hoog c okt 130.00 695 5.30 5.50
hoog p okt 115,00 330 8,50 8.30 'kim c jul 45,00 689 5.70 ' «,00 'kim c jul 50.00 795 0,90 0,90 j
kim c okt 55.00 493 1,40 1,50 .
knp c jul 60,00 799 0,10 0,10 "nly c aug 95,00 500 2,40 a 2.J0
natn c jul 65.00 545 0,50 0,50
obl p nov 97,50 500 1,05 1,05
obl p mei 100.00 500 3,0& a 3,15
phil c jul 35.00 609 4.90 5.20
phil c okt 40.00 985 2.80 ■ Ï0> (
phil c okt 45.00 708 1.30 MO "phil c jan 40,00 434 4,20 4,30b'
phü c 093 30,00 420 15,40 15,80
phil p jul 40,00 469 0,60 0.30
phil p okt 40,00 612 2.10 WO
olie c jul 130.00 379 11.30b ffcSO
olie c jul 140.00 2642- 2.20 3.W
olie c okt 140.00 683 5.70 6,50
ohe c okt 150.00 585 1.70 'WO
unil c jul 140.00 465 8.40 10.20
umi c okt 140.00 301 11.70 1100
unil c okt 150.00 446 5.00 -2HK) ,
voc c jul 45.00 370 1.30 130 l
voc c okt 50.00 308 2.50 2.40 'voc p okt 45.00 625 2.40 2.20 ,

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 19-07-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.370-/25.870,. j
vorige ’ 25.550-/ 26.050 : bewerkt ver-
koop ’ 27.470, vorige ’ 27.650 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 325-/395 vorige

’ 330-/ 400; bewerkt verkoop ’ 440 la-
ten, vorige ’ 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,09 2.21
Brits pond 3,33 3,58
Can. dollar 1,64 1,86
Duitse mark( 100) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr.dollar 1.54 1.66
Jap. yen (10.000) 148,25 153.25
Ital. lire. (10.000) 15,00 16.48v
Belg. frank (100) 5,21 5.51 .
Port. esc. (100) 1,27 1.45
Franse fr. (100) 32.05 34,55-
Zwits. Fr (100) 128,00 132.5 U
Zweedse kr. (100) 31,75 34,25
Noorse kr. (100) 29,50 32.00.
Deense kr. (100) 27.75 30,25
Oost.schill.doo) 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 O.Ofit'
Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2.14325-14575
Brits pond 3.4690-474 u
Duitse mark 112,780-83'
Franse franc 33.215-265
Belg. franc 5.3835-3885 ' .Zwits. franc 130.275-325
Japanse yen 151,45-151.55
Ital. lire 15,585-635
Zweedse kroon 33,040-33.090
Deense kroon 29.020-29.070
Noorsekroon 30,755-30,805
Canad. dollar 1,80125-80375
Oost. schill 16.0310-0410
lers pond 3.0110-0210
Spaanse pes 1,7950-8050 -.
Gr. drachme 1.2250-3550
Austr.dollar 1.5965-6065
Hongk.dollar 27,45-27.70
Nieuwz.dollar 1.2065-2165
Antill.gulden 1.1875-2175
Sunn. gulden 1.1875-2275
Saudische rial 57.05-57.30
Ecu gulden 2.3335-3385

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 196.80 198.30
id excl.kon.olie 191.50 192.80
internationals 197,10 198.70
lokale ondernem. 198.70 200,00
id financieel 145,70 146.40
id niet-financ. 251,20 253.20 .
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 252.90 254,80 'id excl.kon.olie 235.60 237,10
internationals 261.60 263,80
lokale ondernem. 243,10 244.70
id financieel 185.90 186.70
id niet-financ. 298,70 301,00
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 188,50 190.J»
internation 195,50 196,60
lokaal 187.30 188.90
fin.instell 155.30 156.10
alg. banken 155,80 157.30
verzekering 153.60 153.70
niet-financ 197.70 199.60
industrie 186.30 188,20
transp.opsl 239.20 240.30

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch'
avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):
Akzo 142,00-142,50(141.80)
Kon.Olie 143,00-144,90(143.00)
Philips 40.10-40,50 ged.laten (40.20)
Unilever 149,70-150.80(149,70)
KLM 51,00-51,30 (51.00)

NEW VORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20,.
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-'
menlijke gemiddelde:
Begin 2552.16 1236.58 215.42 993.52
Hoogst 2590.48 1248.54 217.87 1006:28
Laagst 2546.47 1218.14 215.17 987.52
Slot 2584.41 1233.34 217.68 1001.05
Winst;
verlies + 39.83 + 1.29 + 2.07 + 10.16

Taxirit met korting

" Een taxi-chauffeur in Buenos Aires biedt 40 procent korting op een taxirit. De stijging
van de benzineprijzen, als onderdeel van het plan de economie te stabiliseren, leidt tot een
ongekende stijging van de taxi-tarieven.

(ADVERTENTIE)

GOEDZIEN GOED OGEN I "" "

_____<___ „.;.:;;_ tm
■I^^^^HU^lUmiK^^^^^^H Promenade 50' Heerlen Tel. 045-714821 V—-^
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Wpiccolo's
045-719966

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

Piccolo's en Reuze-Piccolo s kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17 00
uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één

' woord in hoofdletters. Prijs ’ 1,15per millimeter hoogte.
Rubrieken Proficiat en 'Vermist,gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.

-Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
ontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties en/of vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

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

Vermist/Gevonden
Vermist: zat. n.m. 15-7 is
ruwh. TECKEL reu het huis
aan de Kap. Ramakerstr. te
Heerlerheide uitgelopen. De
vinder wordt beleefd gevr.
cont. op te nemen met tel.
045-452523 of 453437.

GEZOCHT Zwarte hond
reu, korth. gecoup. staart,
ca. 50 cm. hoog. Inl. 045-
-229072, beloning.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Personeel aangeboden
Aangeboden HORECAPA-
PIEfIEN vakbekwaamheid.
Tel. 045-229739.

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

Personeel gevraagd

Ora Hotel Auberge du Limbourg
Ganzeweide 125, 6413 GD Heerlen. Tel. 045-225400.

Vraagt voor spoedige part-time indiensttreding:
KAMERWERKMEISJE (18-21 jr.)

AFWASHULP m/v (18-21 jr.)
Voor onderhoud keuken en machinale afwas.

KANTINE-SERVEERSTER (21-45 jr.)
voor het serveren van maaltijden en dranken,

opdekken en afwassen.
ACTIVITEITENBEGELEIDER m/v (21-45 jr.)

voor wandelingen en excursies te begeleiden alsmede. . avond- en dagactiviteiten te ondersteunen,
op vrijwillige basis.

NACHTVERZORGER m/v (26-60 jr.)
Op vrijwillige basis, voor hulp aan gehandicapten.

Voor een snel contact kunt u bellen voor het maken van
een afspraak ter kennismaking.

W.J. Zegel b.v. vraagt
Chauffeurs

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

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

W.J. Zegel
Haring- en Zeevisgroothandel

Langheckweg 20
6468 EL Kerkrade

Telefoon: 045-460140

Technicum B.V.
vraagt per direct.

LTS-ers en MTS-ers E
voor telecommunicatieprojecten in

telefooncentrales in de regio's
Einhoven en Roermond.

Graag uw schriftelijke reactie naar:
Technicum B.V. Meerstraat 94, 1951 JD Beverwijk

Tel. 02510-29239.
Nieuw te openen Italiaans

restaurant-pizzeria in. centrum Heerlen
zoekt per 1 september

Italiaans
personeel

o.a. koks, kelners enz.
Tel. SOll. 045-719602.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
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.
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.

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
Bijverdienste aangeb.: gevr.
hulp voor TUINONDER-
HOUD in Simpelveld. Tel.
045-444863 vrijdag na 19
uur en zaterdag hele dag.
Multisnacks BV vraagt di-
verse ervaren FRITURE-
HULPEN m/v met ervaring,
evt. ook voor opleiding. Tel.
045-441857/325268.
Personeel gevr. voor de
BOSBOUW, min. leeft. 18 jr.
en machinist voor hout-
oogstmachine. Gobo Hout-
handel, Dorpstr. 27 Jabeek.
Inl. na 19.00 uur. Tel.
04492-1550.

BEZORGERS gevr. v Land-
graaf, Kerkrade en Heerlen-
Oost om op dinsdagen te
bezorgen. 045-272927.
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.

IJSVENTER gevr. i.b.v. rij-
bewijs. Als bijverdienste.
Tel. 045-253004.

Voor direct gevr. handige
JONGEMAN/DAME 16-18 jr
voor onze groente en fruitaf-
deling. Aanmelden Vrusch,
Versmarkt, Kerkstr. 59,
Brunssum. Tel. 045-252504

Onroerend goed te huur aangeboden
BRUNSSUM te h. gemeub.
kamer met douche en keu-
kenunit ’ 450,- 045-254385
HEERLEN: te huur Sittar-
derweg/Grasbroekerweg,
appartement. Ind. woonka-
mer, keuken, balkon, badk.,
2 slaapk., berging. Inl. tel.
04490-43275.
Te h. vrijgezellen APPAR-
TEMENT in gem. Landgraaf
event. echtp. huursub. mog.
Tel. 045-320079.

Ruim APPARTEMENT,
woonk., 2 slpks., wc, keu-
ken, douche, hal, parkgel.,
TV en telef. aansl., huursub.
045-310706, na 18.00 uur.
Te h. aangeb. royaal gem.
APPARTEMENT, grote
woonk., open keuken met
modern aanb. keuk. gel. in
Akerstr. 150F, Kerkrade-
West. Tel, ml.: 045-422312.
Te huur 1 tot 2 pers. APP.
prijs per mnd. ’ 635,-, all-in.
Tel. 043-642522.

Onroerend goed te koop aangeboden
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.
Te k. gevr. halfvrijst.
WOONHUIS met garage en
tuin omg. Heerlen-Zuid of
Kerkrade-West. tel. 045-
-425432 na 18.00 uur
Ter overnamen mooi
"CAFÉ" met grote zaal.
Twee buffetten, garage, tuin
en parkeerterrein. Tel. 045-
-722244 Heerlen.

Kamers aangeb

BOUWTERREIN Schaes-
berg-centrum, met vrij uit-
zicht, 1660 m2, Heerlener-
weg/Lommesenweg, voor
riant landhuis of villa, front-
br. 32 m: Makelaardij Hen-
driks Heerlen, 045-425574.
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
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.

)oden gevraagd
HEERLEN-centrum kamer
in stud.huis. 045-719601/
455755.
APPARTEMENT te huur
centrum Heerlen voor stu-
dent 045-713901.
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.
Studente zoekt met spoed
kamer in HEERLEN met
kook- en douchegelenheid.
Tel. 04192-11275.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bouwmaterialen
■'" ■■■■■■■ .11.— ...1M. I | " ' 'ABC Beton

levert ook tijdens bouwvakantie en zaterdags
betonmortel en betonpomp

Tel. 04490-55555 (B.V. ABC Mij.)
b.g.g. 09-49-2451-67031 (W. Dohmen).

Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
Scherpe PRIJZEN: alle
hout- bouw- dakmat. en
lichtkoepels, met bouwvak
open. Houth. Rinkens, Ey-
gelshovenerw. 60, Übach
over Worms. 045-319846.

Te k. mooie gebr. hardhou-
ten WANDEN voor serre,
tuinhuis of aanbouw. Te-
vens houten en ijzeren bal-
ken, ramen, kozijnen, biel-
zen. Tijdens bouwvak ge-
opend. Matrak Nuth 045-
-243736.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Reparaties

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

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

Winkel & Kantoor

Kantoorkast
Afmeting 180 x 80 cm, kleur

grijs. Afhaalprijs ’ 295,00
excl. B.T.W. Sokla BV,
Schaesbergerweg 126,

Heerlen. Tel. 045-724379.

Kenline Fax
Leasen ’ 59,- p.mnd. excl.
8.T.W., P.T.T. goedgekeurd

Sokla, Schaesbergerweg
126, Heerlen. 045-724379.

Landbouw en Veeteelt
Te koop grote partij PREI-
PLANTEN, div. rassen.
Baarloseweg 31 Helden.
Tel. 04760-71387.
Te k. fok- en weide LAM-
MEREN ruilen mogelijk. Tel.
04454-4716.
Te koop HANOMAG trekker
601, 60 PK. Bellen 12.00-
-13.00 uur en 19.00-20.00
uur 04498-54836.

Voor land- en tuinbouw MU-
RATORI driepuntsfrezen,
rotorkopeggen, klepelmaai-
ers en hefmasten, direct van,
importeur, uit voorraad le-
verbaar. Collé Sittard. Tel.
04490-19980. Collé Ko-
ningsbosch. 04743-1205.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto's
Te koop gevraagd alle merken

auto's, caravans en speedboten
Kontante betaling en vrijwaring. Tel. 053-300365.

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 1.3S 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.
Te k. 4 gebruikte BANDEN
13" Tel. 045-320457 na
17.00 uur.
Te k. tegen aantrekk. prijzen
mooie Ford Scorpio 2.0 CL,
gunst, prijs; BMW 518 stuur-
bekr. bruinm. '83; BMW 316
i.nw.st. '82; Mitsubishi Ga-'
lant GLX, LPG, km.st.
56.000, showroom-conditie
'83; Peugeot 305 GL Break
'82; Opel Kadett 12S sta-
tioncar, LPG '81. Bernhard-
str. 12 Munstergeleen. (ook
zondags geopend).
Te k. BMW 316, zwart, bwj.
'83, nw. model, verlaagd,
sportvelgen, stereo. Tel.
045-273525. bgg 312434.
BMW 316, bwj. '79, uitgeb.,
sportv., i.z.g.st. Ahornstr. 19
Kerkrade. 045-461788.
Te k. BMW 323i, eind '79, v.
extra's en i.z.g.st. ’ 5.650,-.
045-316940.
Te k. BMW 323 I type '82,
Recaro inter., sportv., kantel/
schuifdak, pr. ’ 7.900,-. Inr.
mog. 045-353086.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Citroen VISA Leader okt.
1986, 27.000 km. grijs met.
1e eigen, volledige garantie.
Autobedrijf van Leeuwen,
Strijthagenweg 129, Kerkra-
de. 045-453355.
CITROEN BK Basis 1986
75.000 km. wit als nw. Volle-
dige Garantie. Autobedrijf
van Leeuwen Strijthagenw
129, Kerkrade 045-453355.
DATSUN Cherry, bwj. '80,
APK juni '90, 3-drs,

’ 1.850,-. Tel. 045-723092.
FIAT 128 de Luxe, type 79,
kl. blauwmet., 1e eig., orig.
80.000 km, benzineverbr. 1
op 16, APK 8-'9O, in nw.st.,
weg. omst.heden, ’ 1.550,-.
Tel. 043-431823.
Van part. te koop Fiat RIT-
MO Prima, '84, '85, niet van
nw. te ondersch. na 18.00
uur. 045-316769.
Te koop Fiat PANDA 34 i.z.
g.st. bwj.'B6, 18.000 km.
APK 7-'9O, vr.pr. ’7.650,-.
Schumanstr. 38 Schaesberg
Ford SIERRA 2.0 laser met.
rood, sept. '84, i.z.g.st. Div.
extra's 61.000 km. 045-
-419086 na 18.00 uur.

LEIJENAAR'S autocentrale
sinds 1960 erkend garage-
bedrijf biedt te koop aan on-
der volledige garantie vanaf
3 maanden schriftelijk: Ford
Scorpio 2.0 CL wit '87; Volvo
740 GL 2.3 '85; Ford Escort
1.6irood '88; Mercedes 190
Diesel 58000 km.'B7; VW
Golf 1800 i '87; VW Scirocco
1.8GT wit'Bs; VW jetta Elan
1.6 sedan LPG'B6; VWGolf
1.3 C, 37.000 km., model
'84; VW Golf LX '83; VW
Golf 1.6CDiesel '85; Volvo
340 Winner 1.4, automatiek
25000 km., rood '86; Ford
Escort 1.4 CL station, 5
deurs, '86; Ford Escort 1.6
KR 3i, zwart '85; Ford Sierra
2.0 Laser, LPG, 5 deurs, wit
'86; Escort 1.1. Laser '85;
Escort 1.6 diesel Laser Se-
dan '84; Escort 1.3 Laser
Sedan '84; Escort 1.6 de Lu-
xe Sedan met zomerpakket
'83; Escort 1.3 L '81; Fiesta
1.1 CL Festival '86; Ford 1.6
Luxus '82; Kadett 12 N Spe-
cial '78; Kadett 1.3 S Hatch-
back '83; Kadett 12 N
Hatchback wit '81; Kadett
stationcar 1.3 S '80; Kadett
1.3 S Hatchback '81; Kadett
stationcar 1.6 diesel, 5
deurs, rood '85; Ascona 1.6
Hatchback LS, 5 deurs '87;
Ascona 1.6 LS Sedan '85;
Ascona 1.6 Diesel '82; Re-
nault R 4 '83; Aanhangwa-
gen. Gemakkelijke maande-
lijkse betalingsregeling mo-
gelijk. Inruil mogelijk. Erkend
door Rijksdienst v/h Weg-
verkeer, APK Keuringsin-
stantie. Ridder hoenstraat
151, Hoensbroek. Infolijn:
045-212091.
Ford TRANSIT met ruiten,
gr. kent., type '80, APK 7-
90, vr.pr. ’1.450,-. Tel.
045-210435.
Te koop Ford TAUNUS 2 ltr.
GL, bwj. 7-78, APK 7-'9O.
’1.250,-. Tel. 045-273012.
Te k. FORD 2 GL bwj. '79
APK eind '89 en onderd. pr.

’ 775,-; tevens 3-delige
sportvelgen voor Ford 14x7J
pr. ’ 500,-. Bevr. Fossielen-
erf 596 Heerlen tot 18.30 uur
Ford FIESTA 1.1 type '79,
APK aug. '90, ’ 1.750,-. Tel.
045-313194.
Te koop Ford ESCORT, bwj.
'79, APK, i.g.st. Tel. 045-
-751152.

Te koop Ford ESCORT
1600 GL, 1981, i.z.g.st. Tel.
04454-3058.
Te koop Ford TAUNUS
1600 Ghia, bwj. '79, APK 5-
90, vr.pr. ’1.500,-. Past.
Kremersstr. 4, Urmond.
Te koop Ford ESCORT
1300 L, bwj. 8-11-79, APK
'90. Tel. 045-257871.
Ford ESCORT 1100 L Bravo
sept. '82, 62.000 km,
’7.450,-. Tel. 045-442125.
Honda ACCORD 4-drs, 5
speed '80, APK 6-90, mooi
uitz. en pr. lopen ’ 2.350,-.
04490-10246.
MAZDA 323 GT '81, nw.
model, APK 7-'9O, ’ 4.450,-
-045-312232.
Mitsubishi LANCER 1400
GL, 4-drs, '80 (nw. model),
zeer mooi, 6-'9O ’2.650,-.
04490-23619.
Te k. sportieve Mitsubishi
CELESTE, bwj. 78, i.z.g.st,
met veel extra's, iedere APK
keur, toegest. 045-418279.
Te k. Datsun CHERRY 1200
GL HB bwj. '80. Lodewijkstr.
21 Kerkrade. 045-457914.
Te koop Opel REKORD 2.0
S Berlina, bwj. 78, APK 7-
-7-'9O, prima auto. Esdoorn-
str. 45, Heerlen. Tel. 045-
-425730 na 18.00 uur.
Opel MANTA, bwj. 79, APK
5-'9O. Techn. i.pr.st., pr.n.o.
t.k., 045-452161 na 18uur.
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.
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.
Te koop van part. Opel O-
MEGA 2.0 Inj. LS, mei '87,
km.st. ca. 100.000, pr.

’ 21.500,-. 04498-55335.
Opel KADETT 1.3 S GT s-
drs. 1986, 60.000 km. wit,
1e eigenaar, volledige ga-
rantie. Autobedrijf van
Leeuwen, Strijthagenweg
129 Kerkrade. 045-453355.
Opel KADETT 1.6 S GT
1986, mcl. grote beurt. Tel.
04490-28819.
Te koop Opel COMODORE
2x, bwj. 76. Tel. na 18.00
uur. 04490-28081.
Opel KADETT 1.2, metallic
lak, 1984, ’8.950,-. Auto-
bedrijf Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Opel KADETT bwj.77, APK
juni '90, ’1.250,-. Tel. 045-
-720951.
Te k. Opel KADETT bwj.77,
vr.pr. ’1.250,-. Inl. Sma-
ragdstr. 10, Heerlen. 045-
-725586. na 16 uur.
RENAULT 11 GTL, 5 deurs,
metallic lak, 1986,
’11.500,-. Autobedrijf Klijn,
De Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
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.

SAAB 90, metallic lak, 1985,
’16.750,-. Autobedrijf Klijn,
De Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
Te koop Toyota STARLET
1.3 XL, bwj. nov. '87, pr.
’16.500,-. Tel. 04493-1328
Te k. Toyota TERCEL 5 drs.
nw. rnod., bwj.'B3, i.z.g.st.
’6.250,-. 045-316940
VW DERBY LS, t, '79, kl.
groen, APK tot 6-'9O, 2-drs.
’1.850,-. Wilhelminastr.s6,
Nieuwenhagen.
VW GOLF MX type '80, APK
4-'9O, i.z.g.st. ’ 2.450,-. Tel.
045-725576.
VW JETTA 1.3, metallic lak,
1987, ’16.500,-. Autobe-
drijf Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Te k. VW GOLF GTi bwj.'B2,
i.z.g.st. ’ 10.750,-. Inr. evt.
045-316940.
Te koop VOLVO 245 sta-
tioncar, '77, LPG, trekh. op-
knapper, ’ 900,-. Tel.
04498-56702.
Te k. VOLVO 343 DL, bwj.
'79, APK juni '90, i.z.g.st.,

’ 1.850,-. Tel. 045-720951.
te k. VOLVO 244 GL, injec-
tion, '77, ’2.000,-. Tel.
04490-41107 na 18.00 uur.
VOLVO 340 DL 5-drs. 1984,
78.000 km. grijsmet. als nw.
volledige garantie. Autobe-
drijf van Leeuwen, Strijtha-
genweg 129 Kerkrade. Tel.
045-453355.
VOLVO 360 injectie 2.0 4-
drs. 1987, 45.000 km. antr.
met. zeer mooi. Volledige
garantie. Autobedrijf van
Leeuwen, Strijthagenweg
129 Kerkrade. 045-453355.
VOLVO 340 DL Diesel Se-
dan, 1985, ’ 12.950,-. Auto-
bedrijf Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
VOLVO 340 DL 1.7 Sedan,
1986, ’15.750,-. Autobe-
drijf Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Te k. VOLVO 66 GL, bwj.
'77, APK 7-'9O, ’ 850,- Tel.
045-422836.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
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.
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
VWGOLF D, 81, ’4.750,-;
Kadett '80 ’ 3.500,-; Kadett
Station '81 ’ 3.750,-; Escort
1300 '82 ’5.500,-; Opel
Manta 79 ’1.500,-. Inr.
mog. 045-211071. Over-
broekerstr. 54, Hoensbroek.
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-87; Mazda 626 2.0
GLX '86 (3x); Mazda 626 HB
1.6 GLX '87; Mazda Sedan
1.6 LX '86; Mazda 626 HB
2.0 LX Diesel '86; Mazda
626 HB 2.0 GLX 84; Mazda
626 Sedan 2.0 LX diesel 84;
Mazda 323 HB 1.3 LX 88;
Mazda 323 HB 1.5 LX '86 ;
Mazda 323 HB 1.3 LX '86:
Mazda 323 HB 1.3 LX aut.
'86; Mazda 323 HB 1.3 au-
tom. '84; Mazda 323 NB 1.7
GLX Diesel '88; Mazda 323
NB 1.5 GLX '86; Mazda 323
NB 1.3 LX '86; Mazda 323
NB 1.5 DX '81; Mazda 323
NB 1.3 DX '81; Opel Ascona
1.6 S '84; Opel Manta 1.8 S
'83; Opel Kadett 1.2 S '84;
Opel Kadett 1.2 S '82; Opel
Corsa TR 1.2 S '85; Ford
Siërra 1.8 Laser, 5-drs., '85;
Ford Escort 1.3 L, LPG '82;
Honda Accord automatic
met stuurbekr. '82; Nissan
Cherry 1.3 GL '84; VW Golf
'84; Triumph Spitfire MX 3,
1971, ’5.500. Goedkope
inruilauto's: Mazda 323 78
’1.500,-; Mitsubishi Sapor-
ro, aut. 78 ’ 2.500,-; Nissan
Blue Bird '80 1.6 ’4.950,-;
Opel Kadett 77 ’ 1.250,-;
Opel Rekord 79 automaat
’2.750,-; Polo 78 ’ 1.850,-
LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045-
-722451. Erkend APK-keu-
ringsstation.

Ford Scorpio 20 CL '87;
Ford Escort 1400 CL '87,
'86, 85; Ford Fiesta 1100 de
Luxe '86, '84, '83; Opel Ka-
dett 1300 LS 5-drs. '85;
Opel Kadett 1200 LS 3-drs.
'84; Toyota Corolla 1300 DX
'85; Mitsubishi Colt 1400
GLX '86; Renault 5 TL '83
’4.500,-; Peugeot 309 GR
Diesel '87. Garantie, financ,
APK en inruil. Autobedrijf P.
VEENSTRA, Rotterdamstr.
98, Heerlen. Tel. 045-
-725806. Na 18.00 uur 045-
-312059.
SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.5 GLX '86 en 88;
Seat Ibiza 1.2 GL '85, '86,
'87 en '88 en '89; Seat Ibiza
Playa '86; Seat Ronda 1.7
GL D '87 en '85; Seat Ronda
1.5 GLX'B4, '85 en'B7; Seat
Malaga 1.2 GLX '86; Seat
Malaga 1.2 L '88; Seat Ma-
laga 1.5 SKI '88; Seat Bestel
'88: Seat Ibiza 1.2 XI '89;
Subaru 1300 '80; Talbot So-
lara 1.6 GLS '81; Mazda
1300 76; Mazda 323 '81 en
79; Lada 2105 GL '82; Fiat
127 '80; Fiat Ritmo D '80;
Austin Allegro 78; Sunbeam
1000 79; Saab 99 76; Dat-
sun 120 V 79; VW Passat
'81; Fiat Ritmo '83; Ford
Fiesta 78; Opel Kadett city
79; Audi 100 '81. Inruilen fi-
nanc. mogel. Donderdags
koopavond.

INRUILAUTO'S met ca. 12
maanden APK: R 5 79
’750,-; Rl 4 1e eig. '80
’1.000,-; Simca 1308 79
’1.450,- zeer mooi; Opel
Kadett Coupé 76 ’975,-;
VW Golf 1.6 LS 76 a.scha-
de ’650,-; Fiat 127 79
’1.000,-. Tel. 04404-1317.

Ingeruild: Opel KADETT 1.3
S GT wit 1986; Peugeot 309
XE "Score" wit 1988; Volvo
340 DL 3-drs. antr. 1988;
Volvo 340 5-drs. wit 1985;
Peugeot 205 XE 1.1 accent
rood 1987; Citroen BK Basis
rood 1988; Citroen Visa
Leader grijs 1986; Nissan
Sunny 1.3 sta.car blauw
1987; Citroen BK 14E 1986;
Citroen Axel 12 TRS rood
1986; Citroen GSA X 1grijs
1983; Citroen Visa II RE
rood 1984; Seat Ronda 1.6
GLX blauw 1984; Volvo 360
injectie sedan antr. 1987;
Citroen BK 19 TRi Break
blauw 1987. Autobedrijf van
Leeuwen, Strijthagenweg
129 Kerkrade. 045-453355.
Autohandel Frans VER-
SPAGET biedt te koop:
Mercedes 300 D zeer mooi,
’4.250,-; Renault 17 TL
Cabriolet, ’ 6.000,-;Triumph
TR 7, zeer mooi ’ 4.750,-;
Opel Manta, bwj. '73,
’2.000,-; Opel Kadett 1.6
diesel, bwj. '82, ’4.500,-;
Opel Kadett 12 N, mooi, bwj.
'81, ’4.250,-; Ford Fiesta
1.1, bwj. '79, ’2.000,-; Audi
100 L 5, bwj. '81, ’ 1.750,-;
Fiat Panda 45, bwj. '81,
’2.250,-; Citroen 2 CV 6,
bwj. '82, ’2.000,-; Lada
1200 bwj. '82, ’1.500,-;
Toyota liftbak DX, bwj. 81,
’1.000,-; Peugeot 305 GLS
bwj. '80, ’ 1.000,-; pim. 40 a
50 goedkope auto's, Alle
auto's APK. Inruil mog.
Locht 85, Kerkrade-West.
Tel. 045-425858/325955.
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 l
SCHADEAUTO'S. Teg. re- |
delijke pr. Gratis afhalen. I
Tel. 04405-1602 j
Te k. Gevraagd loop- en I
SLOOPAUTO'S, gratis af-
halen. Tel. 045-216104.

Bedrijfswagens
Te koop VORKHEFTRUCK I
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: Merce-
des 208 bestel; Mercedes
207 D bestel; Mercedes 307
D bestel; Mercedes 407 D
open; Mercedes 407 D
meubel; Mercedes 508 D
meubel; Mercedes 809 D
meubel; Mercedes 813 D
'85 open en meubel; Merce-
des 814 D '86 met huif en
laadlift; Mercedes 1417 D
trekker; VW LT 35 D bestel;
VW LT 40 D meubel. W.
Feyts Auto's, Vaesrade 61,
Vaesrade. Tel. 045-243317.
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.

Auto onderdelen en accessoires

Koni Schokdempers
"de allerbeste"

100.000 km garantie.
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

J^gPev
In de Cramer 31, Heerlen

Tel. 045-716951

Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines en testapparatuur

Reparatiewerkplaats:
voor startmotoren en dynamo's onder vakkundige leiding.

Erkend inbouwstation:
Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat.

Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

K£Ep BV

In de Cramer 31. 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 koop MOTOR Renault 5
lopend te horen; tev. poly-
ester zeilboot 3.50 mtr.
compl. Tel. 045-210990.
Te koop SPORTVELGEN
met banden voor Opel/BMW
13x6J, z.g.a.n., pr.n.o.t.k. Te
bevr. Fossielenerf 596,
Heerlen tot 18.30 uur.
Te koop 4 nieuwe Michelin
BANDEN, mt. 175 HR 14
KAS, pr. ’350,-; tevens 4
BMW 520 I velgen, pr.

’ 150,-. Tel. 045-226507.
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
gar. Passartweg 39, Heerlen
045-222675.

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

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

Motoren
Te k. KTM CROSSMOTOR
500 cc, klein defect (nieuw
onderdeel erbij), pr. ’ 450,-.
Vinkerstr. 17, tussen 13.00-
-16.00 uur.

(Brom)fietsen
Te koop HERENFIETS, z.g.
an. tel. 045-242391 na
21.00 uur.
Te k. RENFIETS Concorde
mt 58, onderd. Chimano,
V/z jr., pr. ’1.050,-. Tel.
045-241755.

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

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

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

Vakantie
Te huur stacaravan camping
"DE LEISTERT" te Roggel.
vrij na 5.8. ml. 045-723488.
Te huur aangeb 4 pers.
VOUWCARAVAN Casita
045-724236.

Caravans/Kamperen
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.

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— I Illll—! '■■"■■ ""' -
Babbelbox

Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een
avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02

\O6-GAVCAFé ~

JLIUMSURG/__ _0--*mimi)iffp' In hel 06-Giy uit leer je nieuwe vrienden
I <at> kennen die niel «er weg kunnen wonen!

[^^^€6-320.327.55
Girls Girls Girls

Bij privehuis Michelle
045-228481 -045-229680

Gezellig flirten met zn tienen

Flirtbox 06-320.330.01
Gezellige dames

charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.

Hartelijk Gefeliciteerd
Gerrit en Tinie Jansen-Herma^

I^B -tÊÈam fH

mmm kmm .——mm^m—. mW^^r
Met Uw 45 jarig Huwelijk

Van Uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind^
Mam en Pap

Proficiat met jullie
40 jarig Huwelijk

b m*mmmVl-mmm%^Ar-\\'' ' ï^jfef'""**

kinderen,
schoon- en kleinkinderen

Annie is 50
geworden

proficiat mam en een fijne
dag van je dochters en

schoonzonen.

Proficiat
Zef Mertens met je

verjaardag

van je moeder <**
veel aan je dej^

Met een PICCOLO j",
Limburgs Dagblad '°%
uw oude spulletjes 'kwijt. Piccolo's doen j
wonderen... Probeer
Tel. 045-719966. S

Goeiemorgen

Jane
Proficiat met je 29s

Mario (kusje) m
Pieke, Menneke & M

(pootjej^X
Van maandag t/m v^van 8.30 tot 17.00 uur.%
uw PICCOLO tele^j
opgeven. Tel. 045-'l~*j

Babbellijn
Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren na*|

avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 5^

06-320.330.03
"net*Warme dagen, Hete meisjes, Korte rokjes 5° .

Tieners 06-320.323JJ
Paradiso Landgraaf

Europaweg Noord 158, Landgraaf 045-317032rriaJÜV

Teleservice
SEX'O'FOON AUTOMATIEK

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

Draai eerst 06-320 en dan
PORNO

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

SEX'O'FOON BOX
06-320.329.50

Met meisjes van de
Sex'o'Foon als operators!

HARRY'S GAY BOX
06-320.330.11

HOMOBOX
06-320.325.50

De twee grootste
gayboxen!

321.08 Man belt Man
321.12 Homofoon
330.22 Harry's GayLine

06-AMUSEMENT
320.04 Bananasplit-üjn
323.03 Dolf Brouwers

PARTY-LINE
06-320.330.10

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

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.)
** 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Ssst... anders
wordt m'n

moeder wakker!
lErotifoon!

06-320.320.12
50 et 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

Hardlesb"
2 kanjers tegel'jjj j

Maar 2 kwartjes P-^',

320*324!^
06-SeX
Relax-Line

06-320.320.°c

Zevende Hejj06-320.320°'
Sex non stoP

06-320.320°c
ÜLiveÜ

sex relax &°
06- .

320.324.0J
Addink Prod. 50j*^
Sex party P?
06-320.323°

talk prod. 50J^
Marcha

Grieks 06'
320.325.55

50 ct.p.nr^-

Tieners
GRATIS PORNO fl"*50 ct.p.m. 06-

-320.321^
Escort^Exclusief. Privétax'

Tel. 045-42363^Veel beloven en We' 'Nu proberg
Privéclub, exclusief- pf
trio, lesbisch, SM en f

taxi mog- #Industriestr. 13KerKr^iml. via onze char^gj
gastvrouw. 045^^

Nobel Escortser^'
045-45959^:s—-"alH*lEscort service a»

045-32619J;
Angela ö

en haar meisjes, to'
Privé en escort- .f,
meisje gevr. OAè^B^
Privéhuis D$

045-213142-21 51 ,
6 mooie meisjes aa^trio en massage

mogelijk
tot ziens^^

Bel je e\Qe(]

provincie^
BABBEL, KLETS,

RODDEL
bel voor lm%06-320.330 J
Viditel pag. 61ij^/

Voor Piccolo* 0
zie verder pa9'



Duitsland 1
!^oo ?^F-info Arbeit und Beruf.
\ a9esschau und Tagesthe-

liNhi\ Ber9 des bosen Geistes.

1W Station. Tv-film van John le
]%|L met Hans Schweikart, Peter
\$n Cl<ca Fle 9ie; LodwiQ Cremer.

\ D.
% versoverzicht.

10 ïeute.
'"30 >* Teletekstoverzicht.
K
& *'nha Moca - die Tochter des
Te Braziliaanse tv-se-

i'% %:\ r * Super Drumming 11. Muzi-
% pls om de aarde metPete Vork,

IL M>bham, Bill Bruford e.a. Afl 4:
\h^ IJ Camel Rock.
M$ J'e Trickfilmschau.
M .*uf und davon. Kinderserie.
\ "" Der schwarze Falke.
\tl en Spanien. Jeugdnatuur-

LVuT^ma. Afl.: Die Gemeinschaft
Vo7°lfe.
& "cxc Lakritze. Kinderprogram-\itjj% '°ur de France. 18e etappe:'J d'Oisans - Villard de Lans.

'entaar: Jurgen Emig en Her-
I, -1$7atterott.''■JS 'a9esschau.
A i^o'umbo. Amerikaanse serie.tó^atsch kann tödlich sein.
JJo L.*?9esschau.\ *'er und Heute.
Aift.,'6 Wiesingers. Serie. Afl.: Fa-g>st.
ir" (>?9ramma-overzicht.\ _J) Tagesschau.
S£?n Staat zur Beute machen?a9e over de macht van de poli-

k Pa 'tijen. Aansl.: Tagesschau.

21.00 Der 7. Sinn.
21.03 "" Musikantenstadl. Amuse-

mentsprogramma gepresenteerd
door Karl Moik. Met: Die 3 Nachtfal-
ter, de Tiroler Nachtschwarmer, de
Kastelruther Spatzen e.a.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Er wollte Hitler toten. Filmpor-

tret van Axel von dem Bussche, uit-
voerder van een mislukte aanslag op
Hitler. (herh.)

23.45 Baby. Tv-film van Uwe Friess-
ner met Udo Seidler, Reinhard See-
ger, Volkmar Richter e.a. Baby schiet
iemand neer tijdens een roofoverval
met zijn vrienden Pjotr en René. Zijn
vrienden helpen hem zijn angst en
slechte geweten te oven/vinnen door
een sportstudio te bouwen. Maar in-
tussen is de politie René op het
spoor, (herh.)

01.35 Tagesschau.
01.40-01.45 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

Duitsland 2
Zie Duitsland 1
13.15-13.3Q ZDF-info Arbeit und Be-
ruf. (Herh.)

14.55 "" Teletekst-overzicht.
15.15 ZDF-lhr Programm. Mit dem

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

Sayer.
15.50 Der Stem des Marco Polo. Tv-

serie voor de jeugd. Afl.: Die Opera-
tion. Met: Nicola di Pol, Chiara Dora-
do, Giuseppe Tonini e.a.

16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.
Presentatie: Peter Hahne.

16.30 Alice im Wunderland. Teken-
filmserie naar het boek van Lewis
Carroll. Afl.: Wettermann und Wetter-
frau.

16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dem. Regionaal nieuws.
17.10 "" Tele-lllustrierte. Actualitei-

ten, sport en amusement.
17.50 Ein Engel auf Erden. Ameri-

kaanse tv-serie. Afl.: Der Kinderstar.
Met Michael Landon, Victor French,
Carrie Wells e.a. Onderbroken door:
Mem Butler und ich. Duitse tv-serie.
Afl.: überraschungnen. Met Volker
Brandt en Günther Ferschke.

18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis. Spelpro-

gramma met Wim Thölke en tot stand
gekomen in samenwerking met de
Aktion Sorgenkind.

20.50 Die grosse Hilfe. Tussenbalans
van de Aktie Sorgenkind.

21.00 Abenteuer Forschung. Van-
daag: Der Weg zum Mond. Docu-
mentaire over maanreizen met ar-
chiefmateriaal van de NASA.

21.30 Heute-journal.
22.00 Der bleibende Risiko. Warum

stürzen Flugzeuge ab? Documentaire
over de voornaamste oorzaken van
vliegtuigongelukken.

22.45 Danton. Film van Andrezj Waj-
da. Frans/Poolse speelfilm uit 1982
gebaseerd op Taffaire Danton' van S.
Przybyszevska. Met Gérard Depar-
dieu, Wojciech Pszoniak, Patrice
Chéreau e.a Frankrijk 1793: Bij hun
laatste ontmoeting proberen Robe-
spierre en Danton nog tot overeen-
stemming te komen. Maar de kansen
zijn klein, want Robespierre wil als
rechtlijnig revolutionair nog meer kop-
pen laten rollen, (herh.)

00.55-01.00 Heute.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
'"DrL en CAI-abonnees:

na|en zie schema exploitant

»i %*Wart wit programma
0j

% stereo geluidsweergave '"t^ 'Weetalig bij stereo-app.. . 'eletekst ondertiteling

Revisie\/land 1: 5. 26. 29. 46. SI. 53 en 57

Nederland 2: 31, 33, 35, 49. 54. 56 en 60
Nederland 3: 23. 32, 34. 43. 48. 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tëlé 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^J'Pper. Amerikaanse jeugdso-os "' Flipper bij de Navy.
% JJ-ke Box .
% (""ebster. Amerikaanse serie.
Sh?et 9eheim van de nacht. Met:

l> SKanUel Lewis- Susan Clark> Ale"
M T[.ras e.a. (herh.)lS rt euws-

pK Tak. Animatieserie, (herh.)
Iql^ '°ns. Animatieserie. Afl.:
JO u_6n het vreemde ei.
?^l h n 9 Fu- Amerikaanse serie
y /J^'d Carradine,Keye Luke, Phi-
S|a "j! e.a. Afl.: Het vervagende
kSsk 17"ian9e Indiaanse jongen
\a wordt stiekem gefotogra-
JSe °°r de ,otoaraa'' Beaumont.
k' 6n2l|6n dit 'n Stnid 's met zin 9e"N. 'ater blijkt dat Beaumont hier
r nin9 mee houdt. wil Matos-s vv-.doden-Caine 9r'iPt in-
/ ntai 13_deli9e Engelse docu-
"^rjere serie over de geschiedenis
|.V B *ijn. Afl. 7: Sprankelende ster-ns
\\it Reddingen en programma-
nd '?nt.
Nn-^spraak van Z.M. Koning
VjV^'in n.a.v. 21 juli. Aansl.:
lib'iNt h'en- Australische serie. Terry
*VDedreigd doorCharley Durham.
\^en Douglas genieten van een
||, lsch dagje uit. Julie neemt ont-'ll

slag.
20.45 Panorama.
21.40 Chelworth. 8-delige Engelse

serie met Peter Jeffrey, Gemma Jo-
nes, Catherine Russel e.a. Michael
Anstey en zijn familie nemen hun in-
trek in Chelworth. Al gauw blijkt dat
hun buurman Ewan Chivers ze liever
ziet gaan dan komen.

22.30 Nieuws. Aansl.: Ritverslag Ron-
de van Frankrijk.

22.50 Charlie Chaplin, de onbeken-
de. 3-delig filmportret van Charles
Chaplin n.a.v. zijn 100-ste geboorte-
dag. Deel 3: Verborgen schatten.

23.45-23.50 Coda. Kwartet: Allegro,
van Vivaldi, uitgevoerd door het Arun-
do-klarinetkwartet.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden

AVRO
16.15 "" Service Salon muziek non

stop. Herhaling van optredens in Ser-
vice Salon van een aantal bekende
artiesten.

16.30 ■ The Thing. Amerikaanse
speelfilm uit 1951 van Christopher
Nyby met Margaret Sheridan, Ken-
neth Toby, Robert Cornthwaite e.a.
Een groep geleerden op de Noord-
pool ontdekt een wezen, dat daar per-
manent bevroren heeft gelegen. Dit
wezen heeft een grote invloed met
verstrekkende gevolgen op de levens
van de leden van de ploeg.

17.56 The Harlem Globetrotters. Op-
namen van hetoptreden van de Ame-
rikaanse basketballers The Harlem
Globetrotters tijdens hun Europese
tournee in 1987. (herh.)

18.12 Guitarra. 8-delige serie over de
geschiedenis van de gitaar. Presen-
tatie: Julian Bream. Afl. 3.

18.40 "" David, de kabouter. Serie
naar het boek De Kabouter van Rien
Poortvliet en Wil Huygen. Afl.: De red-
ding van de hazen. David en Lisa
worden naar Nederland geroepen
omdat 70 hazen door zware regenval
dreigen te verdrinken, (herh.)

19.05 Music Masters. Muziekquiz,
gepresenteerd door Ad Visser.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Growing Pains. Amerikaanse

comedyserie. Afl. 8: Slice of Life.
Maggie en Jason verwachten een
rustig weekend te hebben. Dit blijkt ij-
dele hoop te zijn...

20.55 At Mother's Request. 4-delige
serie met Stephanie Powers, E.G.
Marshall, Corey Parker e.a. Afl. 3.
Larry wordt verdacht van moord op
zijn grootvader, maar Richard vertelt
Marilyn, de zuster van Frances, dat
Mare de schuldige is. Frances komt
hier achter...

21.45 Opsporing verzocht. Program-
ma bedoeld om in samenwerking met
de politie en justitie misdrijven op te
lossen en gestolen voorwerpen terug
te vinden. Presentatie: Jan Scholtens
en Will Simon.

22.25 Tibet, de ongetemde witte fu- ;
rie. Documentaire over een Britse ex- i
peditie die door de vrijwel ontoegan-
kelijke delenvan Tibet trok.

23.10 "" Ontdek je plekje: Leerdam.
(Herh.)

23.25-23.30 Journaal.

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

Radio 2: 92 1 en 88.2 mHz Wan 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m|
Omroep Limburg: 95.3 en 102,1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 939 en 91.9 mHz

België/TV 2
15.00-16.30 Ronde van Frankrijk.

Rechtstreekse reportage van de
etappe Bourg d'Oisans - Villard de
Lans - Cote. Commentaar: Mark Van-
lombeek en Mark Uytterhoeven.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. De rechtbank doet een
uitspraak in de zaken van Alison en
Caroline. Debbie voelt zich bedreigd.

19.23 Superkat en Supermuis. Te-
kenfilmserie.

19.30 Toespraak van Z.M. KoningBoudewijn n.a.v. 21 juli (Onderti-
teld). Aansl.: Nieuws.

20.00 Een kleine stap. Programma

over de geschiedenis van de Apollo
11-vlucht en de totstandkoming van
het Apollo-programma t.g.v. de 20-
-ste verjaardag van de eerste maan-.wandeling.

21.30-23.00 George Gershwin re-
membered. Brits/Amerikaanse co-
produktie over deze Amerikaanse
componist.

Duitsland 3 West
15.30 Teletekstoverzicht.
15.55 ■ Die Gezeichneten. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1948 van Fred
Zinnemann met Montgomery Gift,

Aline MacMahon, Ivan Jandl e.a. Na
de WO II neemt de Amerikaanse sol-
daat Stevenson de zorg voor het
Tsjechische jongetje Karel op zich.
Hij slaagt erin het vertrouwen van Ka-
rel te winnen en Stevenson wil hem
mee naar Amerika nemen. Ondertus-
sen zoekt Karel's moeder stad en
land af naar haar zoon.

17.35 Super-Grips. Das schnelle
Spiel für helle Köpfe. Spelprogram-
ma.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.35 Klemens und Klementinchen.

Die Ganse vom Mühlental. Jeugdse-
rie. Afl.: Klemens, der Rechenkünst-
ler.

18.45 Abenteuer Wildnis. Natuurfilm-
serie. Vandaag: Spiesböcken in Ge-
fahr.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws.

20.00 Mit stahlharter Faust. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1955 van King
Vidor naar het boek van Dcc Linford
metKirk Douglas, JeanneCrain, Clai-
re Trevor e.a. (herh.)

21.25 West 3 aktuell.
21.40 Kurt Schumacher. Documen-

taire serie. Afl. 2:1945-1952 - Staats-
mann ohne Staatsamt.

22.25 Kirchen unterm Hakenkreuz.
Discussie-programma over het thema
'Berouw?'

00.00 Laatste nieuws. Aansl. :Zur
Nacht.

België/RTBF 1
15.00-16.30 Overname Télé 21. 18.00
Vacaturebank. 18.15 L'écran des va-
cances. Tekenfilms met o.a. Jimbo Jet,
Madame Pepperpote, L'école hantée
en Alex. 19.00 Journaal met vooraf de
toespraak van de koning. 19.03 Ce
soir. Waalse actualiteiten. 19.30 Jour-
naal en weerbericht. 20.00 Wielrennen.
Samenvatting van de 18e etappe:
Bourgd'Oisans - Villardde Lans-Cöte
2000. Commentaar: Frank Baudoncq.
20.20 Autant savoir. Consumentenma-
gazine. 20.40 Le jeune Marie. Franse
speelfilm uit 1982 van Bernard Stora
met Richard Berry, Birgitte Fossey, Zoé
Chaveau e.a Billy en Nina zijn ge-
trouwd en vieren feest tot in de vroege
morgen. Als Billy naar huis komt be-
landt hij per ongeluk in een vreemd ap-
partement. Daar ontmoet hij Viviane en
het is liefde op het eerste gezicht...
22.20 Spécial cinéma. Filmmagazine.

.....«...■..-- --■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ui

Presentatie: Terry Focant. 23.20-23.35
Loterij-uitslagen, laatste nieuws en i
weerbericht.

Duitsland 3 SWF
16.00 Das gestohlene Luftschiff.

Tsjechische speelfilm uit 1966 van
Karel Zeman naar Jules Verne. Met
Michel Pospisil, Hanus Bor, Jan Ci-
zek e.a.

17.25 Oldtimer-Fliegertreffen.
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl.: Auf

Tolpatschs Spuren.
18.52 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:

Die Sandrose.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 ■ Ein Brief bei Tagesanbruch.

Italiaanse speelfilm uit 1949van Gior-
gioBianchi met Fosco Giachetti, Jac-
ques Sernas, Olga Villi e.a.'

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Transparent. Politiek magazi-
ne.

21.45 Sport-lmport.
22.30-00.30 Jazz-Zeit. Live vanaf de

Stuttgarter Jazzgipfel 1989.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.00-16.45 Studio sport. Recht-
streeks verslag van de rit Bourg d'Oi-
sans-Villard de Lans-Cote in de Tour
de France.

18.20 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.30 Sesamstraat.
18.48 ■ (TT) Floris. Jeugdserie. Afl.
5: De wonderdoener. De wonderdoe-
ner heeft middeltjes tegen alle kwa-
len. En hij is zo dom dat hij er zelf in
gelooft.

19.19 Studio sport. Samenvatting
van de vandaag gereden etappe in de
Tour de France.

20.00 Journaal.
20.29 Bij machte. 4-delige informatie-

ve serie over macht. Afl.2.
21.05 Voedselpolitiek. Reportage
waarin de voedselpolitiek van twee
landen, Bangladesh en Kerala, beke-
ken wordt.

21.55 Een keur van Kylians. Serie
balletten van JiriKylian. Afl. 3: Stam-
ping Ground. Dansers: Nora Kimball,
Marly Knoben, Helene Perback, Glen
Eddy, James Vincent en Nacho Dua-
to. (herh.)

22.30 Journaal.
22.40-22.45 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

België Télé21
15.00-16.30 Wielrennen: Rechtstreek-
se reportage van de 18e etappe: Bourg
d'Oisans - Villard de Lans - Cóte 2000.
Commentaar: Theo Mathy en Frank
Baudoncq. 19.30-20.10 Toespraak van
Z.M. Koning Boudewijn n.a.v. 21 juli
(met simultaanvertaling in gebaren-
taal.) Aansl.: Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal en
weerbericht.

TV 5
16.05 Une révolution sans révolution-
naires. Historische documentaire.
17.10 Jazz in. 17.40 Echo. 18.10 Ré-
création. 18.30 L'imagination au galop.
19.00 Des Chiffres et des lettres. 19.30
Histoires naturelles. 20.00 La ligne de
chaleur. 21.30 Papier glacé. 22.00
Journal Télévisé. 22.35 Jeux de la
francophonie. 22.50 Apostrophes.
00.00-01.00 Anniversaire de l'alunissa-
ge.

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Radio-
journaal (7.30 Nieuws.) 9.06 Ar-
beidsvitaminen. 10.06 Koperen Ko
en Nikkelen Nelis. 10.50 Leuter-
koek en zandgebak. 11.06 Kope-
ren Ko en Nikkelen Nelis. 12.06 De
Burgemeester is jarig. 12 55 Me-
ded. voor land- en tuinbouw. 13.09
Radiojournaal. 14.06 Radio Tour
de France. 17.06 Echo-magazine.
18.35 Joodse wandelingen. 19.04

Peper en zout. 19.30 Sahara.
Hoorspel. 19.53 Column. 20.04
Voor wie niet kijken wil. 23.05 Met
het oog op morgen. 0.02 Truc
Light. 1.02 Country Uur. 2.02 Voor
wie niet slapen kan. 3.02 Gospel
van toen. 4.02 De ochtend-mix.
5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het Le-
vende Woord. 7.11 Vandaag.,
donderdag. 8.04 Hier en Nu. 8.53
Ontmoeting. 9.04 Wie weet waar
Willem Wever woont? 10.04 Plein
Publiek. 11.04 Onvoltooid verleden
tijd. 12.04 't blijft Hollands. 12.40
Middagpauzedienst. 13.04 Hier en
Nu. 13.20 Skip-Voogd presenteert.
14.04 De talel van vier. 15.04 Cou-
pe Soleil. 16.04 De Familieshow.
17.04 Hollandse Hits. 19.02 Jazz.
20.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.02 De Ha-
vermoutshow 9.04 Gouden uren.
12.04 50 Pop of een Envelop.
14.04 De nationale nitparacie top

100. 18.04 Dnespoor. 19.04 Dan-
ceTrax. 21.04 De CD Show. 23.04 -0.00 Sesjun.

televisie enradio donderdag

Nederland 1
iteJ?L

'05 Nieuws voor doven en
,Jj*mhorenden.
k,( Australische serie.

"3s een hele schok voor Terry
ia» De met een ander te zien.htu ,roost haar-
(, .."^kle en Jeckle, de spreken-
«w??ters- Tekenfilmserie. Afl.: Het»?■>'■"il 7-2"rnaal-liiß ** Vooru't met de 9eit-
Vh\ 7: e Apeneilanden.

""55 [L
pin van Teddy Rux-
i' ekenfilmserie.(herh.)
Vp Fre99e,s- Engelse teken-

ir^T8 Smurfen. Tekenfilmserie.

Ij °°es. Tekenfilmserie.u°° Journaal.'"18 !,=,Seisß ,amilie en andere dieren.
*e Durf ,Sene- Het nieuwe huis van
% Q l~els 's beslist groter, maa,r ook
**'s nio e Puinhoop. Wanneer zeier, *vws in de stad gaan kopen, ra-
ta Ver2e'ld in een processie.

!Si h
9- Spelshow gepresen-

iv uaoor Robert ten Brink.
i H6r <?sta Hollanda. Programma

«enia,aka ntievierend Nederland. Pre-
i|. mie: Carl Huybrechts.
VR,inale Songfestival. Presenta-bert ten Brink.
jei- °P 't scherpvan de snede. En-c°medyserie. Afl. 4: 'Het platte-
lw voor de koeien. Sheila

168*" een van haar buien en al-
w ?' man is, kan dus maar beter uitP*ürt blijven.
v Journaal.
kri^° i10 Recht hebben en recht
ie'?er>- Serie. Afl. 3: Ken je die over

7 Voor de 'old Bailey'' En9e"
I belangrijkste rechtbank, zal het

proces van de eeuw worden gevoerd
tegen een aantal IRA-leden. Zij wor-
den ervan verdacht in London een
aanslag te hebben willen plegen.

" Brian Blessed in 'Mijn familie en andere dieren.
(Nederland 1-19.18 uur)

Radio 4
700 Nieuws 7.02 Ochtendstem-
ming. (8.00 Nieuws.) 9.00 Veroni-
ca's Meesterwerken I. 10.35 Mu-
ziek Voor Miljoenen. 12.00 Veroni-
ca's Meesterwerken 11. 13 02 Ne-
derland Muziekland Klassiek.
14.00 Metronomium in 'Konsert'.
Symfoniemuziek. 16.00-0.00 Sen-
za parole.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht
9.00 Nieuws. 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. 9.30 Hulpver-
leners naar het dal. 10.00 De Zon-
nebloem. 11.00De 50+ Senioren-
show. 12.00 Nieuws. 12.05 Wat
hebben we gelezen? 13.00
Nieuws. 13.10 Derde Wereld.
13.30Da Capo. 14.00Klasse-Spe-

cial. 15.00 Het Dossier. 16.00 Cul-
tuur. 17.25 Marktberichten en
Scheepspraat. 17.35 Postbus 51
Radio-magazine. 17.55 Meded. en
schippersberichten. 18.00 Nieuws.
18.10 Literair: Lezen voor de lijst.
18.40 Turks programma. 19 00

Programma voor buitenlandse
werknemers.

SSVC

23.20-23.45 The New Statesman

22.00 News and Weather report
22.30 Horizon. A wonderful life.

13.00 Children's SSVC. Starting with
Charlie Chalk.

13.15 Playbus. The Patch Stop
13.35 All Our Yesterdays. Nieuwe

serie. Bernard Braden kijkt terug naar
de 'moeilijke vrede' in de zomer van
1939.

14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie
14.50 Teil the Truth. Gepresenteerd

door Fred Dinenage.
15.15 Take the high road.
15.40 Connections. Met Simon Pot

ter.
16.05 Children's SSVC. Starting with
Pigeon Street.

16.20 Tugs. Serie.
16.40 Wildabout. Afl.: Wildabout Fo-

xes. Cinnamon en Will nemen
kijkje achter de schermen van hefNa-
tural History Museum.

17.00 Move it. Nieuwe serie.
17.25 Home and away. Serie.
17.50 Young, Gifted and Broke.

Nieuwe komedieserie over vijf tie-
ners.

18.15 Emmerdale Farm. Serie. Dojly
probeert zich uit de moeilijkheden te
praten.

18.40 News and Weather.
18.55 Scène Here. Magazine.
19.15 Every Second Counts. Komi

sche spelshow gepresenteerd dooi
Paul Daniels.

19.50 Where there's life.
20.15 Voyager. Afl.: Alligators Amok.
20.50 The Bill. Afl.: Suffocation Job.
21.05 Gentleman and Players. Three

ean play.

RTL Plus.
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen,

Deutschland.
09.10 Die Springfield Story. Amen

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

(herh.)
10.25 Dennis. Tekenfilmserie, (herh.)
11.00 Die zwei mit dem Dreh. Amen

kaanse serie.
11.45 Staranwaite. Tricks, Prozesse- L.A. Law. Amerikaanse serie,

(herh.)
12.30 Klassik am Mittag. Met het

RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns. Aansl.: Inspek-
tor Gadget. Tekenfilmserie. Afl.:
M.A.D. -Verbrecherschule.

13.30 California Clan. Amerikaanse
serie, (herh.)

14.15 Kamptstern Galactica. Sf-se-
rie, (herh.)

15.00 Zahn urn Zahn. Oostduitse se-
rie. Afl.: Weiberflucht.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTLaktuell.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Serie.
17.15 Die Jetsons. Tekenfilmserie

Afl.: Judy hebt ab.
17.45 RTL-Spiel. Aansl.: Tekenfilm
17.55 RTLaktuell.
18.00 Die Zwie mit dem Dreh. Amen

kaanse serie. Afl.: Pleitegeier
18.45 RTLaktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Reporter des Verbrechens.

Amerikaanse serie. Afl.: The family
jules.

20.15 Die Sieben-Mi ll ionen-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Fal-
scher Verdacht.

21.10 Vergiss oder stirb. Engelse
speelfilm uit 1969 van Gene Levitt
met Louis Jourdan, Mary Tyler
Moore, Wilfried Hyde White e.a.

22.50 RTLaktuell.
23.00 Hitcher - Der Highway-Killer.

Amerikaanse speelfilm uit 1985 van
Robert Harmon metRutger Haver, O
Thomas Howell, Jennifer JasonLeigh
e.a.

00.35-00.40 Betthupferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
Programma-overzicht. 09.05 SAT 1 -Teleshop. 09.30 Programma-overzicht.
09.35 Niklaas, ein Jungeaus Flandern.
Afl.: Auf Wiedersehen, Aneka. 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospital.
Afl.: Ein trüber Tag. 10.50 Teletip Ge-
sundheit. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Na-
poleon und Joséphine - Eine Liebesge-
schichte. Amerikaanse miniserie uit
1987 van Richard T. Heffron met Ar-
mand Assante, Jacqueline Bisset, Ste-
phanie Beacham e.a. Aansl.: tekenfilm.
13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop.
Aansl.: Programma-overzicht. 14.05
Arme mit den roten Haaren. Afl.: Das
Studentenleben. 14.30 Die Monkees.
Afl.: Kommen in Versuchung. 14.55
Der Goldene Schuss. 15.05 General
Hospital. Afl.: Zu früh gefreut. 15.50 Te-
letip Koehen. 16.00 SAT 1 - Teleshop.
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Bo-
nanza. Afl.: Der Weg nach Placerville.
17.25 Teletip Auto. 17.35 SAT 1 Bliek.
17.45 Programma-overzicht. 17.50
Sherlock Holmes und Dr. Watson. Afl.:
Eine nette Familie. 18.15Taxi. Afl.: Das
Klassentretfen. 18.45 SAT 1 Bliek.
19.00 Glücksrad. Quiz-Show. 19.30
Trapper John, M.D. Afl.: Alles nur Vo-
rurteile. 20.25 SAT 1 Wetter. 20.30
Cagney & Lacey. Afl.: Vergeltung per
Telefon. 21.25 SAT 1 Bliek. 21.30 Vom
Blitz getroffen. Italiaans-Franse speel-
film uit 1977 van Steno met Marcello
Mastroianni, Agostina Belli, Ursula An-
dress, e.a. 23.20 SAT.I Bliek. 23.30
Topics. 00.00 Die Profis. Afl.: Dunkle
Geschafte. 00.50-01.00 Programma-
overzicht.

Sky Channel
06.30 European Business Channel
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel Pot Pourri. Spel.
11.00 The Sullivans. Serie.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World. Dramaserie.
13.55 Landscape Channel.
14.50 As The World Turns.
15.45 Loving. Dramaserie.
16.15 The Lucy Show. . .
16.45 Lady Lovely Locks.
17.00 Countdown.
17.30 Eurosport overzicht.
19.00 Mobil Motorsport Nieuws.
19.30 Surfer magazine.
20.00 Tour de France.
21.00 Open Golf.
22.30 Indy cart.
00.30 Tour de France.
01.00 Eurosport overzicht.
01.30-06.30 Landscape Channel.

Super Channel
07.00 World News and Business

Hour.
08.00 The Mix.
15.30 Tracking.
16.30 Hot Line.
18.30 Nino Firetto.
19.30 'Allo, Allo.
20.00 California conquest.
21.50 World News and Weather.
22.00 Heartbreak House.
00.00 World news and Weather and

The Mix.
02.00-07.00 Rete Mia. Gevarieerde

Italiaanse programma's.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5.15
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV at the Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 VJ Kristiane Backer.
21.00 MTVs Metal Hammer.
22.00 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 Your Scène - Yo!.
00.30 Your Scène - Funk Mix
01.00 Club MTV.
01.30-07.00 Night Videos.

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, Consument, Agenda
en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg
weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25 Anno
toen: geschiedenissen uit Limbura
17.55 Kort nieuws. 18.05-18.07
Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde.
(6.30, 7.00 Nieuws. 7.30 Nieuwsen
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws. 10.03
Parkeerschijt (10.30 In het spion-
netje) 11.55 Mediatips. 12.00 Lim-
burg 1989 13.00 Nieuws. 13.10
Het schurend scharniertje. 13.15
Roddelradio. 14.00 Hitbox. 17.00
Focus. 17.10 Amazone. 18.00
Nieuws. 18.10 Over stuur. 20.00
Het orgeltje van Yesterday. 22.00
Nieuws. 22.05 Boem boem. 23.30-
-600 Nachtradio. (5.00 en 530
Nieuws.)

Beig. Rundfunk
6 30Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-

kasten. 7.45 Veranstaltungskafen-
der. 8.30 Besinnliche Worte.-9 10
Musikexpress. 10 00-12 00 Gut
aufgelegt 12.00 Veranstaltungska-
lender Musik bei Tisch. 12 15 Ver-
anstaltungskalender. 13.00 Fri-
schauf. 14.05 Musikzeit heute .
Country & Western 15.00 Nach-
mittagsstudio 16.05 SDOtlwht
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRFAk-
tuell 18.40 Jazz. 20.05 Nactinch-
ten'Sendeschluss.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tèg
wie kein anderer 11 00 Tretf nach
elf 12 00 Is )a 'n Ding. 14.00Viva.
16.00 Entenjagd. 17.00 Musikduell
17 50 Sportshop 18.00 Musikduell
19.00 Neunzehn - Vierundzwanzig:
Haste Tóne 20 00 Open House
21.00 Kuscheltunk 22.00-0.00 My
sik Non-Stop

WDR 4
405 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut Aufgelegt. 14.05 Aut der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie. Mustk-Ex-
press. 20 05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.00 Musik zum
Traurnen. 22.30 Nachtexpress.
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(ADVERTENTIE)

iDETOPik^K-^J i

f WN DEZE WEEK l||
|l

SIMPLE MINDS "Street Fighting Mears" j
Wiet oa. "Belfast child" en "This isyour
land" QA9SDEZE WEEK 04.

"Digital Melodies"
16populaire synthesizer thema's

1095 iVOOR MAAR Létm.

EROS RAMAZZOHI "Musica é"
Met degelijknamige hit en diverse andere j
schitterendenummers 0Q95
DEZEWEEK *£&.

kJUOCELZBnC I
Daar kunje nietomheen
AKERSTRAAT 19 HEERLEN
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Kontakten, Klubs

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

jerda, Regina, Karin,
Hejk&i Areane, Rita. ma-zo

5-4 uur. 045-463943. .
~ev. meisjes gevr.

Thai Privé
.ffolkweg 13, Weert
04950-42966.

HALtÓ, HALLO, LEKKERE
SNÉL-LE KANJERS OP DE

MEIDENBOX!!!
OOK VOOR MANNEN

06-320.325.88
Nee', nog heter kan niet
denk je als je ze op de

.Orgiebox
zcr bezig hoort ... en toch ...
Op-de Sexbox? Vooral die
meisjes. Je twijfelt wie 't
heetst zijn. De Orgiebox op
06-320.324.40? of de Sex-
bpx-06-320.322.22-50 cpm.
Alweer die Wip-ln box in
gesprek... en das de box
om wat te versieren... wat
een mazzel, dat er op de

Lijfsex box
ook een paar vrije schatjes
zijn. De Wip-ln op
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.

40 plus Box
Het leven begint pas goed
bij 40. Ook het sexleven!!
Ontdek de rijpere partner bij

de 40 plus box.
Strikt voor volwassenen.

06-320.327.28 (50 ct.p.m.)

■ Met 't vriendje van haar
zoon, met een onbekende in

't bos of met een
bizarre

vreemdeling in die steeg??
06-320.323.84 (50c.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.
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.

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

50 c.p.m
06-320.327.37

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)
LI.V.E. afspreek lijn!!

06-320.320.55
Meisjes zoeken sex-contact

Tippel-box
(50 cpm) 06-320.326.66

Gay
Meeting Point

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

Nieuw! Bel Linda van...
't Flirtcafe

06-320.330.77 (50 cpm)

Escort Marli
Vanaf 's morgens 10.00 uur.

045-451033
Vera

Privé. Tel. 04754-85818.
Mensen met hele gekke

sexwensen bellen de
Gruwelsexbox
de meiden huiveren al.
06-320.323.53 50 cpm.

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

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

Slappe Hap?
tsja...schatje moet je mij

maar bellen dan ga je
helemaal uit je dak!

06-50 cm.

320*327*27.
Sexschandalen
Hoor Nederland bekennen
06-320.323.55 sexverhaal
inspreken? 010-4297085.

Onderwerping !!
Jiva's oosterse sexlessen
extra lang lekker les 32

06-320.323.51 / 50 ct.pm
Op de ronde

topsexbox
kan je sexen met puntgave
meiden zonder remmingen

06-320.323.54 -50 cpm

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

gens vanaf 10.00 uur.

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

Club
Nirwana
Nieuwstr. 147 Kerkrade

045-463323

Monika's
Escort 045-726740 tevens

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.

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 speciale boxen voor

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

De box voor het grote
verlangen

06-320.326.99
50 cent p.m.

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen
04490-50921.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608.

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

houden. Dat doen anderen
ook niet. Bel maar

06-320.326.37.
50 cent p/m.

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

met leeftijdgenoten
06-320.327.28

(50 ct./p.m.)
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.)

Nieuw Nieuw Nieuw
3 sexy stars

045-721759.

Anita
Privé met Escort ook zater-

dags. Tel. 045-352543.

Privé en escort
045-220866

Nieuw
Privé Terminée. Geopend
van ma. tot vrijd. van 16.00
-4.00 uur. Santfort 6 Thorn,

tevens meisje gevr.
Tel. 04756-2419.

J.vrouw ontvangt thuis
04406-41916

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.

(Huis)dieren

Te k. YORKSHIRE terriër-
tjes. Kennel Oos Heim.
’375,-. Tel. 04404-1527.
VIJVERLIEFHEBBERS op-
gelet! deze week 10 Goud-
windes ’3,95,-; 10 Koykar-
pers ’ 19,50; 10 Goudvis-
sen ’ 7,50; grote Koykarper
35 cm ’ 37,50. Alle planten
5 halen 4 betalen; grote col-
lectie pompen; folie ’per m2. Dierenspec.zaak
A/ijvercentrum Jan Bergsma,
Hammolenweg 3, Kerkrade.

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

kakaioes, en ara's. Tel.
04490-75359.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Te k. KIPPEN, mestkuikens
en kalkoenen. Henk Ploe-
men, Broekhuizenstr. 53b,
Rimburg. Tel. 045-320229.
Te koop Malthezer
LEEUWTJES. Tel. 04498-
-54153.
Te k. witte, zwarte en grijze
DWERGPOEDELS. Tel.
04750-16590.
Te koop BOOMERHOND-
JES en Kamerhondjes. Tel.
045-214859.

TRIMSALON Charèl knipt
en trimt alle rassen bij u
thuis. 045-423400.
BOUVIERKENNEL heeft
pups te koop. Inl. 045-
-423400.

Te k. BIJEN, kasten, man-
den, kap enz. aquarium met
vissen en toebeh. Tel. 045-
-242391 na 21.00 uur.

Weggelopen zwart/witte KA-
TER, 3V2 mnd. oud. Tel.
04490-25567.
Te k. jonge DWERG- en
Toypoedeltjes iets aparts!
Kerkstr 33 Übach o. Worms

In en om de tuin
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
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.
(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.

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.

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Paf 2800 SpaceCap
Welke TEKENLERAAR wil
mij figuratief (fantasievolle
vormgeving) leren tekenen.
Tel. 045-210777.

Huwelijk/Kennismaking
Dond., vrijd., zat. en zond.
gez. DANSAVONDEN in ca-
fé De Pijp, Maastrichterlaan
4, Übach over Worms.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Bewijs
verplicht. Het bestuur.
Zoekt U een ser. relatie bel
dan 045-211948 Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"

PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.

Bar/Dancing HELIPORT ie-
dere zaterd. en zond. gezel-
lig dansen voor jong en oud

.m. dj. vanaf 20.00 uur. le-
dere dond.avond contacta-
vond v. alleenstaanden. Le-
gitm. verpl. Achterkant Eu-
rohal, Griend 9-11, Maas-
tricht. Tel. 043-219704.

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.

TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.

Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
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.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen: 04490-
-45230. Serv. binnen 24 u.
Gevelrenovatie uitkappen
nat zandstralen opnieuw in-
voegen impregneren tegen
VOCHT 045/218363/259492

Wonen Totaal

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

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

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

Heeft U last van "doorliggen"
Watermatrassen

worden steeds meer in ziekenhuizen en
verpleegklinieken toegepast
Watermatrassen

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

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

Keukens
Sanitair

Onze toonkamers zijn geopend tijdens de
bouwvakvakantie.

Tomzon
keukens, sanitair.

Hofdwarsweg 69, Geleen (Krawinkel Oost)
Nieuwstraat 25, centrum Hoensbroek.

BUREAU te koop, wortel
noten, iets heel aparts
04406-12875.
Diepvries ’160,-; GAS-
FORNUIS ’ 75,-; ijskast

’ 95,-. Tel. 045-725595.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

EETHOEK modern ’250,-,
echt leder bankstel ’ 550,-,
slaapk. compl. ’ 450,-. Kou-
venderstr. 208 Hoensbroek.
Te k. Etna turbo gasfornuis;
zwart WANDMEUBEL. Bel-
len 9.00-18.00 uur 043-
-438007.

Te k. eiken BANKSTEL met
beige velourse kussens in
nieuwst, pr. ’1.000,-. Tel.
045-271241.
Te koop met spoed CHES-
TERFIELD leren bankstel,
perzisch tapijt, als nieuw.
Tel. 04750-18902.

Zonnebanken/Zonnehemels

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.

Computers
Te koop ATARI 1040 ST
computer met medium reso-
lutie, kleurenmonitor, joy-
stick, muis, matje en ca. 35
diskettes. 04490-51838

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

TV/Video
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
KLEUREN TV'S, video's,
stereo-sets, vanaf ’ 30,- p.
mnd. Event. ook voor uitke-
ringsgerechtigden. Radio
TV Van Voorst Ganzeweide
48 Heerlerheide. Tel. 045-
-213879
KLEUREN TV vanaf ’75,-
-grote sortering, Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.

iTe koop kleuren TV'met af-
standsbediening, zeer mooi
toestel. Tel. 045-725008.

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

Huish. artikelen
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.

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

Muziek

PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.
PIANO (Phonola) merk Rö-
nisch ca. 1910 met 28 mu-
ziekrollen. T.e.a.b. Tel. 043-
-642301.
Te koop PIANO, opknapper,
t.e.a.b. Bodemplein 34
Brunssum.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop ROLAND D5O syn-
thesizer m. flightcase en 2
cards, ’ 2.800,-; Westone
headless basgitaar ’400,-.
Tel. 045-322742.

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

Literatuur
Te k. 2e hands HEAO-boe-
ken voor het Ist jaar. Tel.
04492-4884.

Te koop gevraagd

GOUD, zilver, munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Te k. gevr. WATERSKI'S en
watersportartikelen. Bellen
tussen 09.00-18.00 uur,
04492-1934.
Te koop gevr. leren BANK-
STEL. Tel. 045-221964.

Te k. gevr. SPEEDBOTEN
en motorboten. Bellen tus-
sen 09.00-18.00 uur,
04492-1934.

i 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.

Radio en Afspeelapparatuur

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

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

video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

VHS Videore-
corder, 14 da-
gen timer, pro-
grammeerbaar 'Fisher P905/910
geen ’ 1898,-

-of ’ 1.298,-
-maar ’ 598,-

Maar ook: Pioneer tuner TX
560, analoge uitvoering.
geen ’ 378,- of ’ 298,-

-maar ’ 98,-. Maar ook: Mu-
ziekcenter S6OOO, met com-
pactdisk, tuner, versterker,
cassettedeck, platenspeler
geen ’ 798,- of ’ 598,-maar

’ 298,- en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor
ongekend lage

prijzen
Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

Te k. 2 AR. 14 LUIDSPRE-
KERS, nw. pr. ’ 1.000,- vr.
pr. ’ 275,-. 045-722006.

Kunst en Antiek
Onze kwaliteit bewijst zich
zelf met de jaren. Antiek
SIMONS Dorpstr. 45A, Nuth
(t/o ingang kerk, naast chin.
rest.). Donderdag koop-
avond. Tel. 045-243437.. )■ I ■ ■

Diversen
De massage van VÉRO-
NIQUE is meer dan uniek!!
045-228481.

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.
Te koop TROUWJURK mt.
38. Tel. 045-210990.
Mooie kamers in een ge-
zinswoning met tuin voor
BEJAARDEN, verzorging
inbegrepen. Ook voor va-
kantiegangers. 04454-1668.

Door jonge masseuse jfr|ONTSPANNINGSMASJJGE met leuk gespr*l
(fris) drankje. Eens ge*J|
U blijft komen. oAs_2^\
Te k. BLOEMKOOLjg
’0,50 per stuk.
ingang Kasteel Amsjg?3
Te koop WAND^-JSPoolse Gobelin. Tel "252774. A
Te k. antiek BANKJE.:
brommer. Tel. 0449JH551
Te k. PEUGEOT 10* J
grote ventilator. Tel.
258407. A
Wat VERKOPEN? #*'
teer via: 045-719966>V

Mama,
bestaan er
nog echte
panda's?
f" '^m'f 1?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voor f 27,50 donateurvan het

Wereld Natuur Fonds. Giro 25,Zeist^N

/éfjk Modehuis Baks
__f/^Jm_\ Uw adres voor exclusieve damesmode

W SEIZOENS
OPRUIMING!

Nu nog even profiteren
Ook uw adres voor grote maten 36-60 en rouwkleding.

Donderdag koopavond tot 21.00 uur.
Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806 __J \

Amm\mk^ 'v':-:A_i_ m̂\W^^ f*** _____________m "^^De tussenstand Wk-^k JBt/m de etappe van
m\^^^^^'woensdag 19 juli ST^"^^BBP^^^^^ '^^--^K^^-

De ritten, verreden op 1 en 2 juli, % "^"'^^^^alsmede de ploegentijdritten tellen IJJ n^m ■«^^,^^ l^^^*
niet mee. I ' WP y^V

Tot zover de kandidaten voor een prijs uit de prijzenpot. Hieronder staan dan nog deelnemers
1 HERTEN W V HERTEFELTSTR 49 ROERMOND 341 de 100e,, 200e,, 300', etc. plaats staan. LET WEL op die plaatsen kunnen meerdere deelnemer5'
2 ANORIEU A HOUTSTR 22 MERKELBEEK 333 dat aantal Punten staan, maar we hebben er slechts één willekeurig uitgekozen. ' .
3 STEFFANIE JH A ZnSSuT 330 1» KERSTEN J PRINSENSTR 3 HOENSBROEK jjt LnoMANQ im r mnSSulr8,, pu^fm " 20° KAMERLING M E REINOUD FLAT 56 . SITTARD %
fi Pfmmfnlp ktma Mar!" RmL,MQQ,iM "

300 DELNOY P KLEINGRAvERSTR 111 KERKRADE %
7 Knnpll [f, TR3B PaTpraaf 19? 40° HUNTJENSJHMJ BERGENHUIZEN 16 NOORBEEK *wku 7fq°Kfrwf. n on nnPFM " 500 OLEJNICZAK S J POSTMESSTR 13 SITTARD ïïj

vmipJfw?, miRPPAPPFR 4ri Sfphfifn 19
60° SMITS H PATTONSTR 13 SITTARD fe

10 IM MFRKFIRFFKFR^TRTq RRMN^IM w 700 KIERKELS JW H KREYERSTR 8 ECHT &? Ser et ap^tr?! Ru^nF l?o 800 DANIELS JH H G DE THUN 36 HEERLEN ft
bEfb-jih kÏn u ÏiiywpL KUin IQ 900 FROWIJN L KLEIKOELEWG 15 LANDGRAAF &

i« M rM nnrK? 17
100° GERARDS H KAMPSWG 24 GULPEN ft

4 KRFWIN^ F PRirSSwr« KFRKRAnF 11°° HEEL VAN E VYVERSTR 36 BRUNSSUM $fro!K«p anpf^altrT WI 1200 MEULEN VAN DER EJ P DE MAAR 15 LANDGRAAF fr
« «Smfi 7FVFRV fi 11 1300 MEERTENSJJ MAASTRICHTERLN 99 VAALS &
7 mmrfi?mp pr MFMnRiKi m4l rrmmcqnm 19 1400 DUCHATEAUATC MAASTRICHTERLN 115 LANDGRAAF ftMURsT HVVFLnFKFSTRRO VOFRENDAAL 3 2 1500 KERCKHOFFS MM J VALKENBURGERWG 96 WYLRE gi

ctffpmanqph, RP^iNAMM ofltr fi 9 Sm 5 9 1600 BESSEMS M C KERKSTR 211 CADIER EN KEER fr«iST L SrAinFNKIrRiA ?snwwFi n in 170° HUYTEN M J STATIONSPLN 40 LANDGRAAF frXc! HM BnF^nITQQTR 1/ SaiTfmr^rpir in 1800 ROJGA STEENSTR23 VALKENBURG LB
22 HENDRIKS MH ISE ELKENRADE 3M 1900 FRANSSEN JJ L WEUSTENRAEDTSTR 29 HOENSBROEK fr22 ÏSÏKc" bSSrans 18 mENRADE .JS SgfE

N
N

F
A

G
p v^BRONSFELrSm 7M * sc^T LB

24StVfAsN,DhRK KrT SSENSTR 32 &WU, S 220S Srathj c H rSrlt?"? ST 5
9« Snw MnfiTCTßcn mfrkf^fk w 2300 «UYPERS T PRINSSENSTR 16 . LANDGRAAF frFIM catStp.l9 hffrlfn w 2400 SMEETSJ HODGESSTR6 SITTARD jO

SS
W
R"M

nRn^AFRTWFinF 99 Sffk w 2500 ZABLOTNYA AILBERTUSLN 329 KERKRADE 3»JACOBIWHJ DROSSAERTWEIDE 22 OIRSBEEK 307 2600 GIEBEL J TREEBEEKSTR 183 BRUNSSUMSPIEGELSJFG "OWDSTRiSI mITpJt 107 270° HALMANS R VELDBRAND 6 LANDGRAAF frvïSvANnFRR Srstr« Lffr?fn ih7 2800 HOVEN J H ZONDAGSTRS HEERLEN
,9 MEnNF^TNRADFR

mpr MAtl^FMi Ml 7 HnSL" infi 2900 JONG DE M J SINGEL 40 HOENSBROEK fr32 m?,frSJamqi MAFQQFmFRQTR ifi SI iofi 3000 "-UURSSEN H MONTFORTSTR 11 LANDGRAAF frMUERMANSL HAESSELDERSTR 16 GELEEN
DAAI:

306 3100 NOLTEN A R BEETHOVENSNGL 123 LANDGRAAF frl fZpfn ~ T nT—FSTR ifi kfrkraT infi 3200 STOEKENBROEK G DR KUYPERSTR 5E HEERLEN gl
Ifi F,Sw VHASrFRWrifIS HFFRRFM mS 3300 VLOKHOVEN VAN G HEISTR32 LANDGRAAF frKl.r Sr SmiMCQHu 2SI 3400 BONNEL RECT NELISSENSTR 1 HOENSBROEK 2«pnnnFß,^ nPTf VAARn i rrm^qmm in^ 350° MILISSEN M VECHTSTR 4 GELEEN

HFRBFRfHSI UICHEsTsSTR 12 KFRKRADF 10 JANSSEN M C MAASTRICHTERLN 86 BEEK LB U
."SJ DonSnliii mfcoßcAk?E

onR 370° KNOLS FJ M KAPELSTR 4 BEEK LB é
PAPFMRnRPi Cffwp99 Kraaf W 3800 MOONEN A J DR POELSSTR 10 BRUNSSUM fr
pfitpmn pa^apfi Lffri fn in^ 3900 SNIEKERS H H EIND 3 THORNQiyLVp Knriirpip. w 400° ALBERTSA KAP RAMAKERSSTR 16 HEERLEN faSF , T pLimfrwP9l MFFm" w 4100 BERGVANDENMA PANNENBERG 177 HOENSBROEK M

a* RnvFMQ^ S QAFUVFRi^pGii3 ' Smm,7fm Inl 420° BRUYN DE JJ M KOOLWG32 ELSLOO LB fr5 «nT,ï.! J.«, RnQQTR9G St U ml 4300 HAAR TER H J B POTHASTSTR 8 KERKRADE 1?2?n. ?ji ?d D?I2«.,nnoTCTD = Sf», m 440° HOEN A CHRYSANTSTR 6 SCHINVELD frpa?mfJm W w^aTrK1,*3," ÏÏim 221 4500 HUVENKAMPW HOUBIERSSTR 21 SIMPELVELD fr
pftfr.wa KSbq rupmtfSm ml 4600 PAULISSEN J SANDERBOUTLN 32 STEIN LBK?cdc.ii,k- K dG7 EDSTR 9

DCITN
nc 9nl 4700 SIMONSGJH GROENSTR2O LANDGRAAF fr" n

M
c r SlacYpkr ?ol '4800 BERGMANSACJ VYLENBERG 69 VYLEN fr

SNACKERSJPL IZtENBERGSTR 2 S HARD 3S 4900 DOVEN H L MONTFORTSTR 30 HOENSBROEKSNACKERSJPL LICHTENBERGSTR 2 SITTARD 304 5000 FRANSSEN L TRICHTERWG 102 BRUNSSUM \/

LIMBURGS DAGBLAD PRIJZENPOT:
1e prijs 2e prijs 3e prijs 4e t/m 10e prijs 11e tm 25e prijs 26e t/m 50e prijs

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

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



Donderdag 20 juli 1989 "9
WINNENDE

STAATSLOTEN
3e TREKKING

JULI '89.
795eStaatsloterij, 3e trekking 18juli1989.

14 oeij? dekking ruim 290.000 prijzen samen bijna ’Zt°AL dprijs van f 500.000,- is gevallen in de
1 9 eAE op het nummer 038208.
nu 'roos,Pr'Jzen van ’ 5.000,- zijn gevallen op het
De pT'ter 038208 van elk van de andere series,
serio i? pri's van / 250.000,- is gevallen in de
19 °P het nummer 076026.
nu 'r°0stPnjzen van ’ 2.500,- zijn gevallen op hetmer 076026 van elk van de andere series.

20 Prijzen van ’lOO.OOO- op alle lotnummers 005460
f> Prijzen van ’ 25.000- op alle lotnummers 052439
■" Prijzen van ’ 2.000- op alle lotnummers 067245

van ’ 1.000- op alle eindcijfers 5057
2fr° Pr'izen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 4404
1OOn

Pri '2en van f 500 ~ °P alle eindcijfers 839

20on Pr'i2en van / lu°- °P alle eindcijfers 088

Joon Pr''Zen van J 100'~ op alle eindcijfers 935

Joon pr'l2en van / 10°- °P alle eindcijfers 32820'JJ* Prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 150
JO 0o Pn'zen van f 50 " °P alle eindcijfers 82
JOOonPr'Zen van J 50,~ op alle eindciifers 15
20 00 Pri'2en van ’ 5°- °P alle eindcijfers 15

**0OOn Pr''Zen Van 50,_ op a"e eindcijfers 33

' w prijzen van ’ 25,- op alle eindcijfers 9

V/A EINDUITSLAG
V*N DE DRIE TREKKINGEN.
Op n ""Prijzen zijn al bij elkaar opgeteld. Wanneer op

een lot meer dan één prijs is gevallen,
sta3t achter hetnummer dat de hoogste prijsgewonnen heeft, het totale bedrag vermeld.

eitMUnimers Eindcijferfs) of Totaalprijzen-a'gend op: lotnummer(s): bedrag:

K
1 15

11 65
671 115

fe^__ 074071 20.015
82 50

612^ 100
3 10

33 60
423 260

000963 25.010
ï-^_ 091553 2.01J3

4404 1.000
15 100
75 50

705 250
935 100

2015 1.100
056325 5.000

ij^_ 067245 2.000

ï> 'a Pnjs serie AL 076026 250.000
andere series 076026 2.500

|^ 5057 1.000
48 50

088 100
328 100
558 100
948 300. 5248 1.050

Tr
a Pnjs serie AE 038208 500.000

andere series 038208 5.000
9 25

99 75
839 525

(W__ 052439 25.025
0 20

40 70
150 120
720 120

005460 100.020
084670 50.020

9

■x Zetfouten voorbehouden.

* gewonnen prijzen kunnen vanaf
ö vrijdag 21 juliworden geïnd.

Staatsloterij keertalles uit wat u wint: op de prijs
j>e, kansspelbelasting in mindering

ra cht Ukrijgt hetvolle pond. Volgende maand is
kit nr °Pnieuwrum 33 miljoengulden in de

"e nieuwe loten zijn vanaf vrijdag te koop bij de
ln bekende verkoopadressen.

"f Staatsloterij worden elke maand twee miljoen
'°ten uitgegeven. En elke maand worden eren miljoen prijzen uitgeloofd. Verkoopadressen

'§.^'ndtu in de Gouden Gids, onderhet hoofd
*j>tsloterij'. Er zijn zon 1.500 verkoopadressen in

ity^ethele land. Er is zekereen verkooppunt in
omgeving bij. Ukunt trouwens ook via uwank- ofgirorekeningmeedoen. Maak f2- per

y tot over op bankrekening51.44.44.444 ofor?kening 5151 ten name van de Staatsloterij te. Den Haag. Een paar dagen voor de eerste
*kking krijgt u uw lotnummer(s) thuisgestuurd.

W. 9e gewonnenprijzen worden na de derde
jng op uw bank- ofgirorekening bijgeschreven.
Nog gemakkelijker is hetom de Staatsloterije tachtigen voor automatische overschrijving.

Dan weetu zeker datugeen kans mist.
Alle inlichtingen: 070 ■ 498 798.

GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.

«r- *^7(J2#£) WEM i\WjWi iüv* — J .# Glazen inmaak/voorraadpotten \ l/**^ — fl|ie OltllH nnn OO : ï I35:- __t\mmmWm W\ WiÊMÊ-M u ' . . , /£f met luchtdichte knevelsluiting. \ ______ _W^ "& J UUö dllllU Cbll Lü- IS' TBPBITfI Meeneem-dnnkflesjes met netje y// inhoud 2 liter 350 ¥ #%ll V_ T *■■»■#"■ wwaa
Geschikt voor ronde tafel lIIW enriemclip. Royale uitvoering, " 295 ( I B)%C^l \ IflOlirOnfffltn flfOticlme.4s.oelen _f*JM Qg- UU AQf metmokiss „ JSF/S *%<%* 't? WOW ■ J KieUreilTOlO yidllS! !3 'E ZWfWeNmtaae Ë^^MM K.'_^"■*, eno,s 7SfO I /^ /^-^ Geldt niet voor nabestellingen enTwartwH fb29 Tl 11 I AmmW \ Il S? M Wm\mWm | liter Urn \ \_ _*<_ J^S 'Bij Blokker mettotoservice. S
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Devakantie aanbiedingenvan JanLinders.

Als uop de camping 'n mooi plekje Unox soepen Robijn fleur en fijn Q75 | Zachte witte puntbroodjes C_T\heeft gevonden en het gevecht met tomaat ofkip. *J% gel» 2kilo nu O. J& nu 6 voor 77zeil en haringen achter de rug is, Reuzeblik 133 cl.-HTnu -L. j2*Sx Seven up Light QQ fff Zachte witte bollen OOloop dan eerst even bij Jan Linders Geleisuiker blikje 25 cl. 59 Nu2voor//H nu 6 voor W\l?nT\' t- uc , lkilopak^nu ). MM, Like-FreeCola QQ Sff Verserozijnenbollen QQWant Jan Linders heeft zn super- literfles-fci^nu 77 %r nu4stuks ' 7
markt deze weken omgetoverd tot 2V Cóte duRhone Cesar Volkorenpuntbroodjes QQdevnendehjkste campingwinkelvan neieiiteremmer^o nu *-*" 0,75 liter 4^5"nu J. nu 6 voor W
het Zuiden. Met de hele vakantie Remia pinda-satesaus 199 Muscadet de Sevre Mini- puntbroodjes' QQdoor extra laaggepnjsdezomeraan- emmertje a 500 gram !" et Maine "Verdier" IAOO nulovoor 7/
biedingen. De Bruin 0,75 liter 5.95 Nu 2 voor lU. Grote vruchtenvlaai 027 cm. "798SkervonUrd^0r *7n W H^lf glacé-frambooskoeken 125 Spontinvruchtensiropen M* 4 soorten vruchten nu /.lekkervoordeliguitinhetzuiden.En pak a4stuks.L^nu 1/ smaasappel of grenadine. «299 Onze slagers-achterham 198dat geldt natuurlijk niet alleen voor O^Hterbus^nu 5? nu 100 gram voor I.
onze vakantie vierend|gasten.: j^gj SrSariS ' Dummy's snoepjes Echte salami-snijworst 149

J^Ê^^jMÈÊ^ éWÊÊÊÊÊÊh, 250 gram 55nu 3 7 sinas/framboos, citroen/aardbei. nu 100 gram voor jl»

blende Ê^^^, Gouda's Glorie halvarine halve prijs 79 »****** Fzonderbeen Q9ff|» LT\# 500 gram^nu /> tweede voor halvepn,s J 7nu lOOgram voor .±.
500 gram Oi tl . Camp na blanke vla 185 Vers bamipakket 198 .itflMfeifcwrTm "r

Temp°babyhulP'es """ bterpakLWnu 1. ±600gramnu l.^fflßßkCordon bleus 795 doos a5O stuks + «« Mona: verse fruitvla royale 4 iaareetiiden sla± 100 gram per stuk. 500 gram /. J0stuks GRATIS ~)1Q PO met aardbei ofro7Ünenmfl l flafl 140
laargetiideii sla 1«#... ... . / /7 «£.£ met aaraDei or rozijnen-malaga. I voorverpakte ± 200 gram _L.F"ki: bi)verpakt. Beker a 500 ml.LS^nu 1. „, , _Z^

dikbevleesde kippepoten Watermeloen *J%± 250 gram per stuk. Nul kilo /" __§j__ WÊÈWÊË *WÈ
per stuk _£-"

Voor de barbecue: Wi ag»r«^| I^HWP^É ÉWfl [ —
± 100 gram per stuk. 500 gram A O \\__Z ■ Akties/ els>en ,v?nJ°"derdaB, 2o iuli;** en met

& J§B^W^"'I^^" ■■■IMIMbBBI itVHRi^HMHM^BhMar «■■il HMmMP woensdag26|uli 1989.De vers-akties geldenvan don-
Gevulde schouderfilet /C5O derdag 20 juli tot en met zaterdag 22 juli 1989.
per 500 gram O. 'tAllerbeste voor 'nvriendelijkeprijs Eitem^d^vertecrtj^undmmetveß^ties
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KERKRADE - De WMC-munt is niet in alle delen van Kerkra-
de met enthousiasme ontvangen. Door een gebrek aan voor-
lichting staan met name winkeliers huiverig tegenover accep-
tatie van de munt.
Toch is de Stichting Nevenevenementen (SNE) van hetWereld
Muziek Concours niet ontevreden. Voornamelijk verzamelaars
en muzikanten, die te gast zijn op het WMC, kopen het vijf gul-
den stuk massaal. SNE gaat dan ook een zilveren herinnerings-
munt uitbrengen, waarvoor afgelopen zaterdag met de Rijks-
munt al besprekingen werden gevoerd.

"De WMC-munt, niet overal geaccepteerd,
wordt door rasechte Kerkraadse
restauranthouder Max Bassant op handen
gedragen. Foto: dries linssen

Van onze verslaggever

Auto zelf
op spoorlijn
'geparkeerd5

wordt de munt wel aangenomen,
maar men gaat hier af op krantebe-
richten en vindt de voorlichting
vanuit het WMC slecht. Daarente-
gen wordt in het centrum van Kerk-
rade op vrijwel alle plaatsen ge-bruik gemaakt van het vijf gulden-
stuk.

Grootwinkelbedrijven zoals Albert
Heijn en Jac Hermans accepteren
de munt niet, evenals een klein aan-
tal winkeliers en de NederlandseSpoorwegen. Voor het AH-concern
is het een te grote administratieve
rompslomp en Jac Hermans is vol-
gens een woordvoerder vooraf niet
goed ingelicht. In Eygelshoven,
Bleijerheide en Kerkrade-West

Flinke buit
bij inbraak

SNE-woordvoerders mevrouw M.
Deitz en de heer J. Eussen hebben
begrip voor de matige voorlichting
in de buitenwijken: „In eerste in-
stantiezou de munt al in januariuit-
komen. Maar zoals ook bij andere
zaken binnen de organisatie, werd
de uitgifte van de munt door allerlei
omstandigheden tot 1 juni uitge-
steld."MAASTRICHT - Bij een inbraak in

een woning aan de Burgemeester
Hennequinstraat in Maastricht is
voor 75.000 gulden aan geld en sie-
raden gestolen. De inbrekers wisten
waarschijnlijk laat in de middag het
huis bij afwezigheid van de bewo-
ners via een kelderraam binnen te
dringen. Bij het zoeken naar de buit
werden forse vernielingen aan de
huisraad aangericht.

Begin dit jaar werden voornoemde
taken van de brandweer daar al on-
dergebracht, ook zeer tegen de zin
van de drie gewesten. Langdurig
protest baatte toen echter niet,
mede omdat deze centralisatie di-
rect verband hield met de opheffing
van de civiele Burger Bescherming,
een landelijke operatie.

GELEEN - De gemeenten in de
Westelijke Mijnstreek hebben bij
Gedeputeerde Staten met succes
gepleit voor behoud van de Centrale
Post Ambulancevervoer (CPA).
Voor deze regio is die gevestigd in
het gebouw van het Streekgewest
aan de Geleenbeeklaan in Geleen.
GS wilden de alarmering, de coördi-
natie en de administratie van de
CPA, evenals die van de posten in
de Oostelijke Mijnstreek en het
Mergelland, centraliserenin Gulpen
bij de regionale brandweer Zuid-
Limburg.

Alarmering
ambulances
Sittard niet
via Gulpen

„Daarna probeerden we via de me-
dia de mensen te informeren. Dat
was niet succesvol. Omdat bij het
WMC van 1985 was gebleken, dat
een infobrief niet hielp, heeft de
SNE gekozen voor een persoonlijke
benadering. Dank zij het inzetten
van de hostessen konden we nog in
vrij korte tijd de winkeliers in het
centrum van informatie voorzien en
moesten we vanwege de tijd de bui-
tenwijken via de media bereiken.
Door die persoonlijke inzet hebben
we nu 200 officiële deelnemers. Vier
jaar geleden moesten we het met 20
doen. Via de gele stickers op de ra-
men is overigens een deelnemer
herkenbaar. Maar ook andere zaken
nemen de Florijn-munt aan".

Twee zaken Mijnstreek
in Opsporing Verzocht

Moord bejaarde man en verkrachting scholiere

De oplage van de WMC-munt is
25.000. Hiervan zijn er steeds 14.000
in roulatie. Consumenten kunnen
tot 15 september 1989 de munten in-
leverenbij allebanken in Kerkrade.

HEERLEN - De Avro besteedt
vanavond op Nederland II vanaf
21.45 uur in het programma Op-
sporing Verzocht aandacht aan
twee nog onopgeloste misdrij-
ven, die bij de politie van Heer-
len in onderzoek zijn.

Van onze verslaggever
EIJSDEN - Een 23-jarige man uit
Eijsden heeft op 23 juni jl. bij de
rijkspolitie Eijsden valse aangifte
gedaan van een gestolen auto. De
auto stond later op die dag op het
treintraject Eijsden-Maastricht en
werd door een locomotief vernield.
In eerste instantie werd aangeno-
men dat een autodief de wagen op
de rails had 'geparkeerd. Uit een
nader onderzoek is gebleken dat de
eigenaar met nog vier inzittenden
zelf een poging waagde om over de
spoorlijn te rijden. Bij deze actie is
de auto blijven steken. Vervolgens
heeft het vijftal zich uit de voeten
gemaakt en deed de eigenaar aan-
gifte van diefstal van zijn auto. Te-
gen de Eijsdenaar is proces verbaal
opgemaakt wegens het plegen van
valse aangifte en het in gevaar bren-
gen van het treinverkeer. „Hij mag
van geluk spreken dat er geen trein
met reizigers tegen de auto is ge-
botst" aldus een woordvoeder van
de Eijsdense politie.

Beloning
Naast de moord op Marinus van
Wagenveld staat ook de moord
op de 25-jarigeYvonne Plasmans
uit Heerlen nog open. De
schoonheidsspecialiste werd
eind juni dood aangetroffen in de
Rim burger bossen. De politie in
Landgraaf is in verband met
deze zaak op zoek naar een ano-
nieme tipgever, die afgelopen
dinsdag naar de politie belde met
de mededeling dat hij het een en
ander over de moord kon vertel-
len. Damherten

verdwenen

Deze regeling houdt in, dat degene,
die in eigen land is gemachtigd om
27 mhz-apparatuur te gebruiken en
ouder is dan 14 jaar, deze appara-
tuur naar Groot-Brittannië mee mag
nemen en mag gebruiken. Een apar-
te Britse machtiging is niet nodig.
Aan deze vrijstelling is verder een
aantal voorwaarden verbonden, die
in grote lijnen overeenkomen met
de Nederlandse MARC-,machti-
gingsvoorwaarden.

KERKRADE -Met ingangvan 1 juli
is in Groot-Britannië een vrijstel-
lingsregeling voor buitenlandse 27
mhz-apparatuur in werking getre-
den. Dat meldt het secretariaat van
de Europa Burger Band in Kerkra-
de.

Zendapparatuur
mag mee naar
Britse eilanden

KERKRADE - In het theehuisje
van de Botanische Tuin is van 6 tot
en met 27 augustus een tentoonstel-
ling van de hobbygroep van het
Dienstencentrum Terwinselen. Op
werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur
en op zondagen van 14.00 tot 18.00
uur. Elke zondag zijn er kunste-
naars, die vaak in de tuin inspiratie
opdoen, aanwezig voor toelichting
en advies.

Tentoonstelling
Botanische Tuin

de 73-jarige vrijgezel heeft feite-
lijk nog geen enkel aanknopings-
punt opgeleverd. Ook het onder-
zoek naar de verkrachter heeft,
ondanks allerlei tips en getuigen-
verklaringen, in de afgelopen
weken niet echt willen vlotten.
Het uitblijven van concrete on-
derzoeksresultaten in beide za-
ken is onder meer te wijten aan
de enorme werkdruk, waarmee
de politie zich in juni en juli van
dit jaar in de Mijnstreek en zeker
in Heerlen zag geconfronteerd.

WMC-dank aan
verenigingen

Het betreft allereerst de moord
op de Heerlense bejaarde Mari-
nus van Wagenveld, die eind mei
dood in zijn woning te Schande-
len werd aangetroffen na met
messteken om het leven te zijn
gebracht. Ook wordt aandacht
geschonken aan de verkrachting
van een 16-jarige scholiere, die
eind juni op een B-weggetje tus-
sen Kerkrade en Bocholtz van
haar fiets werd gesleurd en in de
bosjes werd aangerand.

KERKRADE - Burgemeester Jan
Mans van Kerkrade ontvangt vrij-
dag aanstaande om 18.00 uur in het
stadhuis van zijn gemeente delega-
ties van verenigingen die hebben
meegewerkt aan de openingsmani-
festatie van het WMC. Bij die gele-
genheid- wil hij deze verenigingen
dank brengen voor de inzet.

Werkdruk
Het onderzoek naar de moord op

De man belde om twintig over
zeven 's avonds op. De politie
kon toen echter niets opmaken
uit zijn mededelingen. De ano-
nieme beller wordt dan ook ver-
zocht opnieuw contact met het
regionale Recherche Bijstands-
team in Landgraaf op te nemen
(045-328333, toestel 204). Hem
wacht een aangepaste beloning.

In die maanden deden zich zo-
veel misdrijven voor, waaronder
drie moorden, dat voortdurend
prioriteiten verlegd moesten
worden. Zo kreeg de politie van
Heerlen onlangs nog te maken
met een moord op een taxi-
chauffeur en een gijzeling. Via
'Opsporing Verzocht' moet er
weer schot in het speurwerk naar
de moordenaar van Van Wagen-
veld en de verkrachter van de
scholiere komen.

De door mevrouw M. van Reen be-
geleide groep draagt de opbrengst
van eventuele verkoop van schilde-
rijen op aan de jubilerende 50-jarige
tuin. De expositie wordt overigens
op 6 augustus om 14.00 uur geopend
door wethouder Maria Strater. Op
20 augustus kunnen kinderen (maar
niet alleen zij) vanaf 14.30 uur onder
begeleiding schilderen. Na een op-
treden van de Roda-zangers is om
17.00 uur de prijsuitreiking.

WEERT - Uit een weiland aan de
Moeselerpeelweg in Weert zijn twee
damherten verdwenen. De eigenaar
vermoedt dat iemand de dieren in
de nacht van dinsdag op woensdag
heeft willen stelen - alhoewel de.af-
rastering nergens beschadigd werd- waarna de damherten zijn ont-
snapt. De politie vraagt eventuele
getuigen zich bij haar te melden. , j

Hartedief
" Een hartedief, die
Dwayne. Vooral stal de
Amerikaanse pantomi-
me-speler hartjes van
peuters, die zich gister-
middag met hun moeders
rond hem schaarden op
het marktplein van Kerk-
rade.
Wie niet te vroeg wegliep,
kon ook nog rekenen op
een, uit een ranke ballon
gedraaid knuffeldier.

Foto: MARCEL
VAN HOORN

Kerkraadse winkeliers sceptisch over betaalmiddel

WMC-munt slaat niet aan

Valuzis wil steun van Esperanto-congres

Resolutie voor een
zelfstandig Litouwen
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kalken

ro^ gaat. Een me-
L "it Heerlen in de wijk
«\ 'Qeien, met weinig notie

rrWe Tour-ontwikkelingen,
' Moment dat ze belt.Id,°et een fotograaf eens

Ëc* hoek Elfmorgenstraat-
'K-erkstraat in Schande-

___^ren<" oppert ze, terwijl
aan de laatste kilo-

LAlpe-d'Huez begint.
K# e week kalkte de jeugd

op die straat-
Rl e'! muur met allerlei teke-TC" ?n leuzen vol. En van-kiu Jyn diezelfde kinderen
jt.^ethet schoonmakenvan
pr.'iUr- Is dat niet mooi. Enu nu een fotograaf?"

len liet mooi en sturen
teen. Want als de kinde-
dezelfde snelheid poet-

\ 's die waarmee Theunisse
\ Jte volgekalkte colweg

"e finish toedendert, kan
i kiekjesmaker misschien
l(Jens nog een blanco muur

kt j, gevoelige plaat vastleg-
tn dat is niet zo mooi.

Geletrui

I- blijven evenfietsen. Want
71 Oe Wever, zoals gisteren
*'d werd in deze koffieko-J'iar in Verpleegkliniek A. komende maandag de

uitgereikt aan die pa-
aie het Tourspel gewonnen
Li oor deze winnaar is er

te trui plus beker. En van
van ex-miss Holland

k'Que Cremers zal hij die
«agoditend wellicht zien-

ieyi opknappen.

eimwee
S^Qormalige horeca-onder-
Ju Jo Chermin, die met zijn
'm bevestigd was aan de
\n, in Kerkrade en in deISjfStad nog steeds grote be-
_\r cM geniet, heeft heimwee
Vh T Wereld Muziek Con-
Py Terwijl hij in zijn wo-
nyl°Pn de Kapellaan mid-
U^ het feestgedruis zit, leeftKfie' toch op een grote af-| W\Van het WMC.
|V*?ftds af aan werkte Jo
Ptt^ lln in het hotel, café en
P*ij.)'<int aan de markt. Op
Be/ sle levensjaar, drie jaar
Efa j * trok hij zich terug.
Jfr j vreemd als je het WMC_Kfa eerste keer van op eenfW^ moet bekijken", zegt%in.

Heimwee(2)
il^WMC beteke?it voor ee?i
IH,. en*er op de markt in
i Cd?^ een gouden tijd.
hSi» in: ~Het is u'aar dat-
pis van eeTl WMC-dag ge-
V cian één dag carnaval.

is aie periode van drie we-
\0

°ofc een slijtageslag op je
? m- Na de WMC-tijd heeft\ri ndernemer zéker eena nodig om bij te komen."

Dapegaai
sun°ners aan de Lindeweg
J Oj.

ra de worden al twee we-S J!eschrikt door een pape-ns. u le opgesloten zit in een\ri et huisdier is volgens de
fBcJ a tijd niet meer ver-
,üe' omdatndat er niemand thuis
<*Y^politie en de dierenbe-na, zijn reeds gebeld,
K ,5 süuatie blijft ongewij-
| e papegaai schreeuwt
'bt ?,°edsel en water. 'Wie
J'bgj.' u»"aagt een dierenlief-*o? honend aan de Linde-

kou het verdrag als onwettig be-
stempelt.

„Alleen annulering van dat on-
wettige pact kan ons echt hel-
pen", meent Valuzis: „De logi-
sche consequentie is dat de Sov-
jetunie afstand doet van haar
'eigendomsrechten."

Van onze verslaggever

KERKRADE - De 20-jarige
Litouwer Vilius Valuzis wil
dat het Esperanto-jongeren-
congres inKerkrade zich in
een resolutie uitspreekt te-
gen de annexatie van zijn
land door de Sovjetunie. Hij
zal de resolutie na afloop
van een lezing een dezer da-
gen indienen. Aan het con-
gres nemen ruim 500 jonge-
ren uit de hele wereld deel.

De resolutie richt zich op het zo-
genaamde Molotov-Von Ribben-
trop-pact uit 1939. In een gehei-
me clausule daarin verdeelden
Duitsland en Rusland een aantal
Oosteuropese landen onder el-
kaar.

De kwestie wordt momenteel in
Moskou door juristen bestu-
deerd. Een besluit wordt uiter-
lijk verwacht op 23 augustus, de
dag dat het pact precies zijn vijf-
tigste verjaardag kent. Valuzis
wil vooruitlopend hierop dat het
Esperanto-jongerencongres een
signaal afgeeft.
Merkwaardig genoeg is hij er
niet zo zeker van dat de 500 con-
gresgangers de resolutie zullen
steunen. „In het Westen is Gor-
batsjov zon grootheid dat men
geneigd is alles aan hem over te
laten. Wij Litouwers beschou-
wen hem weliswaar als de beste
Sovjet-leider, maar of hij ons de
zelfstandigheid gunt? Daar heb-
ben we zo onze twijfels over."

De Baltische landen, waaronder
ook Litouwen, kwamen zo onder
Russisch bestuur. Onder de
nieuwe wind van 'glasnost' wil-
len de Baltische landen dat de
centrale Sovjet-regering in Mos-
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t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, geven wij kennis dat plotseling is overleden, in
de leeftijd van 60 jaar, voorzien van het h. oliesel,
mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Wiel Simons
echtgenootvan

Annie Hanssen
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: A.M. Simons-Hanssen
Nieuwenhagen: Gertie Erens-Simons

Wiel Erens
Wendy

Nieuwenhagen: Marco Simons
Annita Simons-Hanssen
Familie Simons
Familie Hanssen

Landgraaf, 19 juli 1989
Pleistraat 10
Corr.adres: Brunssummerweg 16
6373 EW Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 22 juli a.s. om 10.30uur in de parochie-
kerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwenhager-
heide, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op de r.k. begraafplaats aan de Kleikoele-
weg.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Wiel wordt bijzonder herdacht in de avondwake
van vrijdag 21 juli om 19.00uur in voornoemde pa-
rochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 teNieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk/begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met diep leedwezen geven wij kennis, dat plotse-
ling uit ons midden werd weggenomen, onze erelid
van verdienste

Willem Simons
Wij mochten hem kennen als een ware muziek-
vriend.
Zo zal hij in onze gedachten blijven voortleven.

Fanfare Eendracht
Nieuwenhagerheide_

Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat
zij voor ons geweest is, delen wij u mede dat na een
kortstondige ziekte, toch nog vrij plotseling van
ons is heengegaan in de verpleegkliniek De Zeven
Bronnen, voorzien van het h. sacrament der zieken,
in de leeftijd van 84 jaar, onze dierbareen zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Cornelia Clasina Maria
Kaptein

echtgenote in het le huwelijk van wijlen

G.F.A. Romeyn
echtgenote in het 2e huwelijk van wijlen

H.H. Stijns
Landgraaf: A.G. Romeyn

J.E.A. Romeyn-van Veen
Landgraaf: M.J. Rijnders-Romeyn

W.H. Rijnders
Heerlen: B.M. Romeyn

G.H.P. Romeyn-Simons
Maastricht: C.C.M. v.d. Venne-Romeyn

J.A. v.d. Venne
en al haar klein- en
achterkleinkinderen

6227 CM Heer-Maastricht, 19 juli 1989
Atoomstraat 62 B
Corr.adres: Past. Heijnenstraat 25
6227 TD Heer-Maastricht
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op zaterdag 22 julia.s. om 12.00uur in de paro-
chiekerk van St. Petrus-Banden te Heer, waarna
begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Avondwake vrijdag 21 juli om 18.30, waarna aan-
sluitend de avondmis in voornoemde parochie-
kerk.
Bijeenkomst in voornoemde parochiekerk, alwaar
gelegenheid tot condoleren.
Bezoek uitvaartcentrum Bovens, Gerard Walra-
venstraat 65 Heer-Maastricht, dagelijks van 18.00 -. 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Voor de vele blijken van medeleven ondervonden
bij het overlijden en de begrafenis van onze broer,
zwager, oom en neef

Zef Meessen
zeggen wij u hartelijk dank.

Familie Meessen
Voerendaal, juli 1989
Keerberg 119
De zeswekendienst zal worden gehoudenop zater-
dagavond 22 juli om 18.30 uur in de parochiekerk
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Kunrade.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat heden,
geheelonverwacht, van ons is heengegaan,mijn in-
niggeliefde vrouw, onze lieveen zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Agnes Lambertina
Donekers

echtgenote van

Pierre Ramakers
Zij overleed op de leeftijd van 78 jaar.

Heerlen: P.H. Ramakers
Kerkrade: JanRamakers

Marie-Louise
Ramakers-Heusschen
Jessy
Petra

Sittard: Magda Boessen-Ramakers
Frans Boessen
Raymond

Heerlen: Marlies
v.d. Kerkhof-Ramakers
Ariana
Desirée

Heerlen: Math Ramakers
Maria Ramakers-Claessen
Patrick
Roger

Heerlen: Agnes Halbach-Ramakers
Wiel Halbach
Bianca
Nicole

Broekhuizenvorst: Lucie Peulen-Ramakers
Charles Peulen
Saskia
Familie Donekers
Familie Ramakers

18 juli 1989
Kaldebornweg 92, 6416 HD Heerlen
Liever geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
zaterdag 22 juli 1989 om 10.15 uur in de parochie-
kerk St.-Joseph te Heerlerbaan. waarna aanslui-
tend de crematie in het crematorium te Imstenra-
de.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in
de kerk vanaf 10.00 uur.
De avondmis is vrijdag 21 juli as. om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Mamma is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis. De rouwkapel is dagelijks van
16.00tot 17.00 uur geopend.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met haar mochten bele-
ven, doen wij u weten dat plotseling van ons is
heengegaan, onze lieve zuster, schoonzuster, tante
en nicht

Maria Cobben
weduwe van

Frans Joosten
Zij overleed in de leeftijd van 71 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Familie Cobben
Familie Joosten

Heerlen, 15 juli 1989, Dr. Schaepmansplein 25
Corr.adres: Wilhelminastraat 91
6431 KT Hoensbroek
Ingevolge de wens van de overledene, heeft de cre-
matieplechtigheid, op woensdag 19 juli jl. in het
crematorium te Heerlen, in alle stilte plaatsgevon-
den.

Dankbetuiging
Voor uw blijken van medeleven betoond bij het
overlijden en bij de uitvaart van

Madeleine Marie
Catherine Ghislaine
Brouwers-Gitsels

betuigen wij u onze hartelijke dank.
Familie Gitsels
Familie Brouwers
Familie Pisters

Heerlen, juli 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 23 juli as. om 11.30 uur in de parochie-
kerk St.-Franciscus van Asissië aan de Laander-
straat-Heerlen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven en belangstel-
ling bij het overlijden en de uitvaart van

Johanna
Oldekamp-Camstra

betuigen wij u onze oprechte dank.
Fam. Oldekamp

Brunssum, juli 1989
Vroedschapstraat 7

I t IIn liefde en dankbaarheid nemen wij afscheid van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Peter Rombach
weduwnaar van

Hubertina Wachelder
echtgenoot van

Fini Thonon
Kerkrade: F. Rombach-Thonon

Venwegen (Dld.): T. Stienen-Rombach
F. Stienen

Nieuwstadt: M. Cuypers-Rombach
J. Cuypers

Heerlen: I. Dujardin-Rombach
H. Dujardin

Brunssum: J. van Dijk
Kerkrade-West: J. van Dijk

J. Vollemans
Heerlerbaan: Y. Leuven-van Dijk

F. Leuven
Eygelshoven: A. van Dijk

J. van Dijk-van Dam
en al zijn kleinkinderen

6464 HD Kerkrade, 17 juli 1989
Bernard Pothaststraat 37
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 22 juli as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Petrus - Maria ten Hemelopne-
ming te Chevremont-Nassaustraat, waarna aansluitend bijzetting in het
familiegrafte Heerlerbaan.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis vrijdag 21 juli om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmortuarium, gelegenop het
terrein van de Lückerheidekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Chevremont-
Kerkrade, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannonce als
zodanig te willen beschouwen.

t Maria Bergervoet,
oud 88 jaar, weduwe

van Jacobus Donders.
Maastricht, Prof. Kern-
straat 39. Corr.adres:
Prof. Kernstraat 25,
6224 BG Maastricht.
Eucharistieviering in
de parochiekerk van de
H. Familie, Wycker-
veld-Maastricht, op
vrijdag 21 juli om 11.00
uur. Er is geen condole-
ren.

tJean Maas, oud 74
jaar, echtgenoot van

Tina Kersten. 6222 CM
Maastricht, Nebostraat
9 C. Eucharistieviering
in de parochiekerk van
St.-Jan de Doper te
Limmel-Maastricht op
vrijdag 21 juli om 11.00
uur. Geen condoleren.

t
Mij spreekt de blomme een tale,
mij is het kruid beleefd,
mij groet het altemale,
dat God geschapen heeft.

Guido Gezelle
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, delen wij u mede dat, door een
noodlottig ongeval, is 'overleden, mijn geliefde
vrouw, onze lieve moeder en schoonmoeder

Maria Elisa Louisa
Ritzen
echtgenote van

Jan Starmans
Zij overleed op de leeftijd van 61 jaar.

Hulsberg: J. Starmans
Hulsberg: F. Starmans

I. Gerads
Hulsberg: C Starmans

Utrecht: P. Starmans
6366 VS Hulsberg, 17 juli 1989
Mesweg 7
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
op zaterdag 22 julias. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Clemens te Hulsberg, gevolgd door
de begrafenis op de begraafplaats, Wissengracht-
weg te Hulsberg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, waarin
de overledene bijzonder zal worden herdacht, vrij-
dag 21 juli om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Wilt u, indienwij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Dankbetuiging
Voor uw bewijs van deelneming ontvangen na het
heengaan van mijn lieve man, onze vader, schoon-
vader en opa

Herman Janssen
betuigen wij langs deze weg aan allen
onze hartelijke dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de
vorm van bloemen tot uiting gebracht, was ons een
grote troost en zal een dankbare herinnering blij-
ven.

Gretha Janssen-Versteeg
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, juli 1989
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 22
juli 1989 om 19.00 uur in de Fatimakerk te Bruns-
sum.

Dankbetuiging
De overweldigende belangstelling, de vele troost-
rijke brieven, condoleances en bloemen, het per-
soonlijk medeleven en het begeleiden tijdens de
ziekte en het heengaan van mijn lieve man

Roelof van der Vliet
hebben mij diep getroffen.
Al deze blijken van medeleven hebben mij gesterkt
dit zware verlies te dragen.
Hiervoor wil ik u bedanken.

T.M. v.d. Vliet-Kapper
Peter Schunckstraat 492
6418 XP Heerlen

t
Heden overleed, toch nog vrij plotseling, voorzien
van het h. oliesel, op de leeftijd van 78 jaar, onze
goede en zorgzame vader, behuwd- en grootvader,
broer, behuwdbroer, oom en neef

Hub Pluijmen
weduwnaarvan

Maria Smeets
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: J. Pluijmen

A. Pluijmen-Fijen
Kerkrade: T. Bremen-Pluijmen

W. Bremen
Kerkrade: J. Caenen
Kerkrade: J. Dauven

en al zijn kleinkinderen
Familie Pluijmen
Familie Smeets

6467 AB Kerkrade, 18 juli 1989
Kaalheidersteenweg 38
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
crematie te Imstenrade, zal plaatsvinden op zater-
dag 22 juli om 12.00 uur in de parochiekerk St.-Jo-
zef te Kaalheide.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Voor vervoer naar het crematorium is gezorgd.
De overledene zal tijdens de avondmis van vrijdag
as. om 18.30 uur bijzonder worden herdacht in
voornoemde kerk.
Vader ligt opgebaard in het streekmortuarium, ge-
legen op het terrein van de Lückerheidekliniek,
St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevremont; be-
zoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

In dankbare herinnering aan

Dries Rook
gedenken wij hem in de eerste jaar-
dienst op zondag 23 juli as. om 11.15
uur in de parochiekerk St.-Vincen-
tius a Paulo te Rumpen-Brunssum.

L.S. Rook-Wolfhagen
kinderen en kleinkinderen

Het is een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van mijn
lieve man, onze vader, schoonva-
der en opa

Eugène Heijnen
A. Heijnen-Reijnders
kinderen en kleinkinderen

Bingelrade, juli 1989

De eerste jaardienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 22 juli as. om
19.00 uur in de parochiekerk van
de H. Lambertus te Bingelrade.

______m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmw^ m^

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken voor de vé»
blijken van medeleven betoond bij het overlijden en de begrafenis va"
onze dierbare moeder en oma

Anna Maria
Kamps-Pfeiffer j

betuigen wij u onze oprechte dajik.
Kinderen en kleinkinderen KamPs

Simpelveld, juli 1989
De zeswekendienst zal worden gehoudenop zaterdag 22 juli as. om 19"
uur in de parochiekerk van St.-Remigius te Simpelveld.

t
Na een liefdevolle verzorging in het verpleegt*-*^
Agnetenberg, overleed heden, tot onze droeflj ±
voorzien van het h. sacrament der zieken, in de'
tijd van 81 jaar, onze lieve zus, tante en nicht

Philomena Hubertifl3
Maria Bessems

Familie Besse 1"*

Sittard, 18 juli 1989
Rosmolenstraat 24
Corr.adres: Frans Erenslaan 105
6164 JG Geleen

IA
De plechtige uitvaartdienst zal worden geho"^
op zaterdag 22 juli as. om 11.00 uur in dePBl^kerk van St.-Paulus Bekering te Epen. Ju"^jl
straat 1, waarna aansluitend de begrafen'5
plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats aldaar-
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren. u

Avondwake tot intentie van onze dierbare o^u
dene, vrijdag 21 juli om 19.00 uur in voorno6"
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouw** 3

*van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dageUr
van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen'oj
lieven deze annonce als zodanig te willen bescn
wen. ,

Dankbetuiging
Veel troost hebben wij ondervonden do°Lj(
condoleances, bloemen en uw aanwezig"
bij de begrafenis van mijn lieve vrouw

Mia
Ortmans-Bertrand

Het besef dat er zovelen met ons meelec'
bij dit afscheid, heeft ons goed gedaan-
Hiervoor dankenwij u van harte.

Hub Ortmans en fam»'''
Hoensbroek-Passart i
De zeswekendienst houden wij op zond8»
juli om 11.00 uur in de kerk St.-Joseph- ,

>
In dankbare herinnering aan mijn lieve i"
en onze vader

Henk Mulders
is de eerste jaardienst op zaterdag 22 j^p
om 18.30 uur in de Pancratiuskerk te He*1

Mia Mulders-Robberd
Gertie en René
Lily en Martin jj

tJozefSmeets, 61 jaar, echtgenoot van Jok' ,
ke. 6221 VT Maastricht, JonkheerRuysstra» ;

De uitvaartdienst zal worden gehouden vrijwil
juli om 11.00 uur in de parochiekerk van de V-J
Bosco, Akerpoort-Maastricht. Schriftelijk coi>
ren achter in dekerk.

"j. Johan Janssen, oud 37 jaar. Maastricht, La%!T daal 228 A. Corr.adres: Saksenstraat 7, 622"j
Maastricht. De begrafenisplechtigheid is
donderdag 20 juli, om 11.00 uur op het r.k. ke
Oostermaas. Er is geen condoleren.
■4-Jos Geurts, 15 jaar, Wallenstraat 18, 60l9J

1 Wessem. De plechtige uitvaartdienst zal
gehoudenzaterdag 22 juli om 10.30 uur in der
chiekerk van de H. Medardus te Wessem.
■4- Mina Munnichs, 86 jaar, weduwe va*1 J
I Knoops. Corr.adres: Fam. Scheres-Ki10/Dorpstraat 118, 6102 TZ Pey. De plechtige uitv*!
dienst zal worden gehouden heden donder^juli om 14.00uur in de parochiekerk van O.L-v'bevlekt Ontvangen te Pey.
+ Joseph (Sef) Bernards, 74 jaar.Corr.adres: 'j
I M. van Driel-Bernards, Lambertusplein &-JJJ Blerick. De plechtige uitvaartdienst zal *C|

gehouden vrijdag 21 juli om 14.00 uur in de "Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond.
"{"Jac. Bongers, 69 jaar, echtgenoot van f.
i Heijnen, Koppelstraat 25, 6088 EM Roggeln d

plechtige uitvaartdienst zal worden gehoude?J
zaterdag 22 juli om 10.30 uur in de kerk van °Petrus te Roggel. .

examens MAVO „Land v. Gulien
Sittard
M. Adolf, M. Aussems, P. Bakker. J j
zini, C. Becx. allen uit Sittard; Ë- hf j(j]
Selfkant Tuddern; Y. Bergh, L'^urifl
Beumers, Sittard; E. Bumel, Li^JlConene, Munstergeleen; S. Costa vgA
Cuijpers, beiden uit Sittard; B- e (J
Hoensbroek; E. Daams, I. Delaharp <A
uit Limbricht; I. Dohmen, J. D°' C-\
uit Sittard; R. Dols. Munstergelee11. Jj
ven, P. Duijkers, N. Gabriël. allefJ
tard; C. Gelissen, Limbricht; T. Gt $/de Haas, beiden uit Sittard; ujW
Nieuwstadt; Y. Hermans. A- , jj!
Higgs, B. Hoving, allen uit Sittarö-^lkes, Munstergeleen; P. HustinX- V
yen; I. Kalalo, M. Kamps, R. K)u JK
nings, L. Krekels, X. Krewinkel- rf
Sittard; M. van Loon, M. van ko0«^uit Munstergeleen; I. v.d. Lubbe- jjj
J. Luyten, A. Manconi, R. MeijerS.' M
boom, G. van Mierlo, P. Offermar> s'£ 1
Sittard; M. van Osch, Limbrich'- Jj
Sittard; M. Peerebooms, Urmor>^ijfl
not, Sittard; M. Pierik, Bom, N- Y° A
Raijmakers, M. Salvino, S. SchipPV]
uit Sittard; O. Schmeits, Nieu* ,?j
Schols, Munstergeleen; L. Sc£ ,t>l
Schroten, R. Sliepen, allen uit ~ <$Fl
Smalen, Limbricht; G. Smit. M;>]
Smits, allen uit Sittard; A. SnU^ /ï
stergeleen; A. Strijk, Bom; M. Tp jj1Sittard, R. Thissen, Grevenbicht. H
dis, M Tummers, beiden uit SitW^iiJdonk, Limbricht; A. Vinders,
beiden uit Sittard; M. Webers,
leen. j\

Bisschoppelijk College
Weert

K. Akechtabou, Weert; J. v. Asten, Budel;
M Baetsen, Stramproy; J. Bastiaanse,
Weert; M. Beeren. Stramproy; P. Boelens,
Heeze; B. den Boer, F. dn.Boer, D. Boon, al-
len uit Weert; D. Brinkmans Ospel; M.
Brueren Leveroy; P. Charlier Stamproy; F.
Chatrou, E. v.d Deursen, beiden uit Weert;
J. v. Deurzen, Budel-Schoot; S. v. Deurzen,
Budel; S. van Dijk, Gastel; N. van Doorn, G.
Dujardin, I. Dutmer, allen uit Weert; R. van
Eerdt, Budel-Schoot; M. v. Eert Budel; K. v.
Engelen, C. Engels, beiden uit Weert; L.Es-
ser, Lier; N. Fischer, Weert; B. Fransen, Bu-
del-Dorplein; W. Frenken, Weert; H. v. Gan-
sewinkel. Maarheeze; R. v. Gansewinkel,
Weert; W. van Geloven, Budel; R. Geraedts,
Stramproy; R. Grob, Budel-Dorplein; F.
Gubbels, B. v. Hek, beiden uit Weert; J. v.d.
Heuvel, K. v.d. Hoeven, beiden uit Maarhee-
ze; E. Jakobs. Budel; H- Janssen, Budel-Dorplein; L. Janssen, M. Janssen, L. de
Jong, E. de Jong v.d. Brand, J.Jongen, allen
uit Weert; B. v. Kasteren, Stramproy; I.
Klerk Budel; K. v.d. Knaap, C. Koolenbran-
der, beiden uitWeert; H.Kuipers, Budel; M.
Kuppens, Weert; T. Kuppens, Tungelroy; G.
Lambers, Budel; F. Lamerikx, Weert; M.
Lammers. Budel; S. Leenen, Weert; I. Le-
wiszong, Budel; P. Linssen, E. Litjens, K.
v.d. Loo, allen uit Weert; D. Looijmans, Bv-

WEERT- Aan het Bisschoppelijk College
Weert slaagden de volgende leerlingen:
VWO:

del-Schoot; R. Looise, Budel;R. Looymans,
Budel-Schoot; J. Louwers, L. Malherbe,
beiden uit Weert; E. Mans, Stramproy; N.
Maqdache, Weert; R. Nibbelke, Maarheeze;
M. Noten, Budei-Dorplein; R. Peerlings,
Gastel; R. Peerlings, E. Pierpers, beiden uit
Weert; W. Preusting, Maarheeze; M. v. Ra-
tingen Weert; H. Ravenswaay, Maarheeze;
P. Reemers, E. v. Riet, beiden uit Weert; J.
Rietjens, Stramproy; J. Rijks, Budel-Dor-
plein; M. Sauve, S. Schaeken, B. Scheeren,
M. Schmitz, allen uit Weert; J. Schroyen,
Haler; R. Schulte, Budel; P. Selhorst, M.
Smeets, beiden uitWeert; B. Snels, M. Stals,
beiden uit Budel; L. Stienen, Roermond; A.
Tijsen. M. Timmermans, E. Vaessen, allen
uit Weert; P. Veldhuis, Maarheeze; N. Ver-
donschot,E. Verhallen, beiden uit Weert; E.
Verheyden, Maarheeze; I. Verhoeven, Soe-
rendonk; D. Verkennis, Weert; E. Vlassak,
Budel; R. v. Weert, Someren; N. v.d. Wouw,
Budel; S. Wuisman, Stramproy.
HAVO:
S. Aznaque, Budel; I. v. Beerendonk, A.
Beuyens, beiden uit Weert; J. Boets, Maar-
heeze; S. Boomstra, Budel-Schoot; R. Bou-
huys, Budel; I. Biaire, Maarheeze; M. Brils,
Weert; P. Brils, Budel; V. Brom, Maarheeze;
F. CampO, W. Camp, beiden uit Weert; W.
Canninga, Stramproy; R. Chatrou, J. Corst-
jens, beiden uit Budel-Schoot; D. Dekkers,
Budel, H. Domen, Weert; O. Franken, Maar-
heeze; F. v. Gennip, Budel-Dorplein; P. Ge-
radts, Maarheeze; R. Geven, Weert; B.
Govers, Budel; G. Grundel, Maarheeze; F.
Halleen, Sterksel; H. v. Helden, L. Hen-
driks; beiden uit Budel; M. Hendriks, Bree;

H. Hermans, J. Hermans, E. v. Heugten, al-
len uit Weert; D. v.d. Heuvel, Budel-Dor-
plein; G. Heymans, Stramproy; E. Houben,
Budel; V. v. Hunsel, C. Janssen, N. Janssen,
allen uitWeert; A. Keepers, S. v.Kessel, bei-
den uit Budel; S. v. Kimmenade, Weert; S.
Kivits, Budel-Dorplein; F. Kok, Weert; M.
Kosman, E. de Laat, R. de Laat, L. v.d. Lan-
genberg, allen uit Budel; A. Laumans, S. v.
Lieshout, beiden uit Weert; M. Linsen, Ne-
derweert; F. v.d. Loo, M. Louwers, beiden
uit Weert; E. Mans, Tungelroy; N. Mathijs-
sen; B. v. Meijl, I. Meurkens, D. v. Mierlo,P.
Moors, allen uit Budel; P. Muller, A. Neij-
nens, beiden uit Weert; G. Nouwen, Budel-
Schoot; M. Nouwen, Budel; fP. Orbon, R.
Peeters, beiden uit Weert; H. Pyka, M. Ra-
demaekers, beiden uitStramproy; G. Reijn-
ders,K. Riel, S. Rietjens, G. Rietra, allen uit
Weert; K. v. Rooij, Maarheeze; C. Salomon,
Weert; E. Schreurs, Haler; T. Selhorst,
Weert; M. Sentjes, Budel; R. Smeeys, Weert;
K. Systermans, Meerssen; W. Teeuwen, I.
Timmermans, E. Truijen, allen uitWeert; M.
v. Velzen, Budel-Schoot; I. Verbunt, Stram-
proy; L. Verspagen, M. Verstraeten, beiden
uit Weert; H. Vorst, Maarheeze; P. Vos,
Stramproy; V. Vos, M. Vossen, beiden uit
Weert; M. Wanders, H. Weegels, beiden uit
Budel; R. Weenink, Maarheeze; M. Weijers,
Stramproy; M. Welters, Budel-Dorplein; J.
Wouters, Maarheeze; M. Wullems, Stram-
proy.
MAVO:
S. v.d. Aa, Weert; P. Bakens, Budel; A. v.
Beerendonk, R. Beerens, H. Belmoudden,
X. Berns, I. v. Bijleveld, allen uit Weert; S.
Brauers, M. v.d. Broek, beiden uitBudel; J.
v. Brussel, Maarheeze; P. v. Buuren, s.
Chan, E. Chatrou, E. Creemers, L. Dirks, al-
len uit Weert; J. v. Doormaal, Budel; A. Ec-
kringa. Weert; S. Egging, Stramproy; M. En-

Atheneum-A: Tülay Arslan, Natasja Bauer,
Cora Beeren, Inge van den Broek, Carina
Claessen, Simone Eilers, Judith Engel,

ROERMOND - Aan de Rijksscholenge-
meenschap Roermond slaagden de volgen-
de leerlingen:

Rijksscholengemeenschap

Roermond

sink, P. Fonteyn, N. Geelen, R. Geelen, al-
len uit Weert; S. Gerritsen, Maarheeze; M.
Govers, Budel; E. Heesakkers, Maarheeze;
L. Hermus, Stramproy; R. v. Heugten,
Weert; V. Heuvelmans, Stramproy; Y.
Heuyenans, Weert; E. Hoekstra, Maarhee-
ze; M. Hoorndijk, Budel; M. Janssen, P.
Janssen, beiden uit weert; L. Kirkels, Maar-
heeze; M. de Kok, Budel; N. v. Kouwen,
Weert; I. Kuijpers, I. Kuijten, beiden uit Bu-
del; S. Kusters, Weert; R. Lenaers, Stram-
proy; M. v.d. Looy, J. Maas, beiden uit
Weert; B. Maes, M. v.d. Meulenhof, beiden
uit Stramproy; I. v. Mierlo, Budel; M. Moo-
nen, D. Moris, J. Munnichs, allen uit Weert;
K. Nap, Maarheeze; M. Nieland, Roermond;
R. Nüsen, Weert; E. Nouwen, Budel-
Schoot; S. Peeters, Budel; D. Philips,
Weert; S. Pietersen, Tungelroy; D. Rade-
maekers, Weert; A. Ras, Soerendonk; M. v.
Reeven, H. Reinders, F. op 'tRoot, allen uit
Weert; C. Rooymans, Soerendonk; J. v.
Schijndel, Maarheeze; G. Schreurs, Stram-
proy; M. Sijmkens, D. Slabbers, H. Smole-
naers, M. Truijen, M. Versleijen, allen uit
Weert; E. v. Vyfeijken, Budel; B. Weelinck,
Maarheeze; M. Weijers, Stramproy; W. Wil-
lems, M. de Win, beiden uit Maarheeze; S.
Wulms, S. Wulms, beiden uit Stramproy.

ters, esther Peters, Esme Pons, Rolf Pre-
jean, Saskia Ramakers, Ralph Ranschaert,
Rogé Roebroeks, Jan Ruitenberg, Pauline
Samson, Marion Saris, Judith Sauren,
Astrid Schmets, Elvera Seegers, hans van
Seters, Lucy Smeets, Olav Smeets, Erwin
Smid, Peggy Smits, Roger van Soest, Da-
nielle Staekenborg, Christel Thijssen, Mare
Vaessen, Emanuel op het Veld, Ivet van derVen, Aschwin Verheijden, Ellen Vossen,
Dennis Vroegop, Edmond Wijier, Miranda
Wolters, Wendy Wolters, Erik Zwaan.
MAVO: Iniana Allers, Fleur van den Anker,
Hanneke Bak, Mare Beek, Constance
Beyers, Saskia Bijvank, Wendy Billen,
Maarten Bos, Carlo Boshouwers, Joop Ca-
ris, Jiun-Yiu Cheung, Esther Clocquet, Pa-
trick Cretz, Erik Cuijpers, Jacqueline Derix,
Anouk Dolmans, Maarten Erdkamp, Said
Feddahi, Jessica Fermont, Fiona Franssen,
Jean-Pierre de Gier, Sandra Gorissen, Paul
Gronenschild, Judith Hawinkels, Daniellevan Heel, Nathalie Heijnen, Marcel Her-
manns, Esther Heynen, Angela Hoks, Ro-
bert Jacobs, Jeroen Janssen, Robert Jans-
sen, Didiër Jeurissen, Olaf Kaufmann, Je-
roen Keuren, Marieke Kiebert, Renée Kohl,
Peter Kortekaas, Wilbert Kuijpers, Wim
Leerentveld, Sylvia Lensvelt, Dagmar
Maessen, Manon Meerts, Mare Mevissen,
Joost Niessen, Paul Petere, Judith Reijn-
ders, Audrey Remmers, Jeroen Rijeken,
Britt Roemen, Ronald Rooswinkel, Hans
Schmitxz, Jasper Schoonenberg, Dennis
Sillen, Peter Slaats, Magda Smeets, Rudolf
Smeets, Patrick Snijders, Wendy Stee-
vensz, Lonneke Stollman, .Jessica Tiele-
man, Marco Tobben, Monique Toussaint,
Mare op het Veld, Mare Verboeket, Jerry
Vererammen, Susanne Vineken, Bianca
Vos, Daisy Wennekers, Linda Willemsen,
Rob Wolters, Wendy Zwets.

HAVO: Mark Adriaans, Saïd Amer, Vianne
Amkreutz, Suzanne Aslander, Charlotte
van Asten, Joost Bazelmans, Janine Be"k,
Richard van den Belt, Ruud de Bock, Desi
Brandsma, Patricia van den Brink, Eugène
Brussee, Kim Buitelaar, Marcel Claxton,
Meta Cox, Roland Cox, Rob Deken, Erwin
Dernison, Stefan Druijf, Cecile Dumoulin,
Christof Frenken, Herbert Förster, Roger
Gerrits, Ralph Gootzen, Nicole Gosebrink,
Iris de Graaf, Rudy Grave, Joep Grispen,
Patrick Herinx, Saskia Heuts, Krista van
der Heijden, Suzan Hodzelmans, Claudine
van den Hout, Eefje van den Hout, Frank
Hukkelhoven, Eric Jacobsz, Susan Jans-
sen, Camille Janssens, Kenneth Johansson,
Erwin Joosten, Leon van Kempen, Patrick
Kitsikoudis, Anky Kleemans, Pascale de
Koning, Vivian van Kruchten, Miranda
Kruithof, Katelijn de Kubber, Suzanne van
de Laar, Dagmar te Linturn, John Lippens,
Stefan Lubberhuizen, Susanne van Melick,
Nancy Mevissen, Resi van Neerven, Golda
Nunes-Nabarro, Stefanie Obers, Chantal
Offermans, Edith Ophelders, Michel Ophel-
ders, Mark Partouns, Bas Penson, Anita Pc-

Atheneum-B: Jolanda Beeren, Robert
Beurskens, Ruud Beurskens, Paul Boven,
Haico Gerrits, Dounja-Mariska Hermans,
Leon Kuipers, Robert de Liefde, Mefvin te
Linturn, Christiaan Meijers, Martin Peeters,
Cécile Ronckers, Dennis van Rossen, Rob
Smeets, Timmy Valkenburg, Kander Ver-
beek, Ellen Waale, Harry Wevers, Roger
Wilders.

Remco Foss, Brigitte Gijsman, Jolanda
Koopmans, Ilse Leurs, Ineke Maessen,
Lianne Mestrom, Mariëlle van Pol, Chantal
Ruijten, Wendy Smeets, Marcel Stoop, Or-
han Taskiran, Alexander Tierolff, Rob Ver-
brugge, Nathalie Wijsma, Miriam Wilms,
Tanja Zielinski.
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Ook bedrijf met
Vergunning wordt
nader onderzocht

Angstvoor dioxine bij afbranden kabels

Van onze verslaggever

nog een grote naverbrandingsin-
stallatie bouwen om te kunnen vol-
doen aan de milieurichtlijnen van
de overheid.

" Schrootopslag bij Raiinetaal in Maastricht. Foto: WIDDERSHOVEN

. Van onze redactie economie

- De inspectie van de Volksgezondheid en Mi-
(Jtygiëne overweegt een onderzoek in te stellen bij het
J°°tverwerkend bedrijf Raimetaal in Maastricht. Bij ge-
-6tl

X aan middelen is daarover echter nog geen besluit geval-
i^aimetaal BV is het enige bedrijf in de provincie dat een
\ aer\vetvergunning heeft voor het verbranden van kabels.
l e week werd bekend dat bij het afbranden van kabels om

het koper terug te winnen, dioxine vrijkomt. Aangehouden leren verdacht van aanslagen in BRÜ

Nieuwe klap voor IRA
wing van de hinderwetvergunning
aangevraagd. Die is echter nog
steeds in behandeling bij de ge-
meente Maastricht. Het verlenen
van die vergunning is volgens een
gemeentewoordvoerder nog een
kwestie van maanden. Het bedrijf
moet wel rekenen op strengere nor-
men.

\l ook blJ Raimetaal na alle
°8d 'en voor rookgasreiniging
tig j°xine vrijkomt, is nog geens-

uidelijk," aldus een woord-
ety/jr van de gemeente. De hin-

''"> iq,7ergunnmS van Raimetaal is
'loc afgegeven, in een tijd dat
\3 Geinig bekend was over de
i^pjkheid van rookgassen. Rai-
Wl heeft twee jaar geleden na

uke verbouwing een vernieu-

De directrice van Raimetaal, Me-
vrouw Pans-Raike, weet na al die ja-
ren nog niet zeker of ze er destijds
wel goed aan heeft gedaan om die
oven te bouwen. „Eigenlijk zijn die
investeringen er niet uitgekomen.
We hebben veel geld moeten stop-
pen in reparaties en verbeteringen,
omdat de kwaliteitseisen steeds
werden opgeschroefd. De gasprijs is
verdrievoudigd en vooral de oneer-
lijke concurrentie van de woonwa-
genkampen wekt ergernis. Bij
openbare inschrijvingen gaan de
woonwagenbewoners altijd met de
opdrachten strijken, omdat die van-
wege het - illegaal - maar toch open
en bloot verbranden veel goedkoper
kunnen werken."

klagerKurt Rebmann worden de ni
gearresteerde IRA-leden in ieder ge
val niet verdacht van de IRA-aansla
gen op Britse doelen uit 1987/1988.Oven

De afgelopen twee jaarheeftRaime-
taal de kabelverbandingsoven nau-
welijks meer gebruikt. De lage ko-
perprijs en de zeer felle illegale con-
currentie van woonwagenbewoners
uit Sittard maakten het legale ver-
branden nauwelijks meer rendabel.
Veelal werden de kabels verkocht
aan een bedrijfin Amsterdam.

Er moest heel wat vertimmerd wor-
den aan de oven bij Raimetaal BV
voordat de gemeente Maastricht het
bedrijf 15 jaar geleden toestemming
gaf om kabels te verbranden. Toen
de enkele tonnen kostende oven er
uiteindelijk stond, moest Raimetaal

De drie IRA-leden die in Frankrijk
waren aangehouden waren net de
grens met West-Duitsland overge-
stoken in een gehuurde Audi 80. De
Franse geheime dienst was getipt
door de Britse autoriteiten na de ar-
restatie van de twee IRA-leden in
lerland, die net met de veerboot
vanuit Le Havre de oversteek had-
den gemaakt.

Geslaagd
J^RE/LEUVEN - Aan de, holieke Universiteit van

fe
Uven is dhr. G.E. Dezaire. aaSd met onderscheiding

'Oor ,. het post-graduaat diplo-
' laster of Business Admi-

Adressen
De twee leren hadden een lijst met
adressen uit Parijs en Oost-Frank-
rijk bij zich. De IRA-leden hebben
blijkbaar vakantiewoningen in
Oost-Frankrijk gebruikt als uitvals-
basis voor hun aanslagen in de
Bondsrepubliek en mogelijk voor
die in Limburg.

HEERLEN - Drie IRA-leden die af-
gelopen vrijdag in het Franse Saint-
Avold zijn aangehouden, worden
verdacht van betrokkenheid bij de
recente bomaanslag op deBritse ka-
zerne in Osnabrück (19 juni, een ge-
wonde) en de moord op een Britse
soldaat in Hannover op 2 juli 1989.
Ook twee IRA-leden die twee dagen
eerder werden aangehouden toen
zij lerland wilden binnengaan, wor-
den van betrokkenheid bij de aan-
slagen verdacht. Onder de in Frank-
rijk gearresteerde verdachten be-
vindt zich Patrick Murray (45), bij-
genaamd 'de paus', een kopstuk van
de IRA die het brein zou zijn achter
de bloedige aanslag op de Britse
premier Thatcher in Brighton in
1984.

Onduidelijk is of de aangehouden
IRA-leden ook iets te maken heb-
ben met de aanslagen in Roermond
en Nieuw-Bergen op 30 april vorig
jaar, waarbij drie Britten werden
vermoord. De rijkspolitie Limburg
heeft de Centrale Recherche Infor-
matiedienst (CRI) in Den Haag ver-
zocht bij de Franse autoriteiten in-
formatie in te winnen, maar de CRI
zwijgt in alle talen over deze affaire.
Zoals bekend zullen in de Bondsre-
publiek de gevangenzittende IRA-
leden Terence McGeough en Ge-
rard Hanratty vervolgd worden
voor hun rol bij twee aanslagen op
Britse kazernes in West-Duitsland
uit 1987 en 1988. In Nederland wor-
den zij verdacht van medeplichtig-
heid aan de aanslag in Roermond.
Volgens de woordvoerder van de
hoogste Westduitse openbare aan-

De oven wordt overigens voorna-
melijk in de winter gebruikt, hoe-
wel het bedrijf een vergunning
heeft om desnoods 24 uur per dag te
stoken.
Raimetaal is een bedrijf dat handelt
in hoogwaardig schroot. Het bedrijf
koopt metaalafval op bij andere be-
drijven zoals bijvoorbeeld de me-
taalwarenfabriek Thomas Regout
en KNP en sorteert daaruit partijen
ijzer en staal van homogene kwali-
teit. Die partijen worden vervolgens
weer aan gieterijen verkocht. Het
bedrijf heeft twaalf werknemers.

Winter

grensgevallenVENLO/VELDEN- Venlo. De grensovergang aan de Herungerweg. Net
Q-chter de slagbomen ligt links het café-restaurant Backus. Op nummer
415, Nederlands grondgebied. Een overdekt terras. Binnen een ouder-
wetse inrichting. Gordijnen van roodbruin velours en foto's achter de
bar. Een man leest de Telegraaf en verorbert een gehaktbal met brood.
öe muziek van Radio 3 is nog net te horen.

Besluit
Oost-westbaan

vertraagd
DEN HAAG - Begin september,
pas zal het kabinet een besluit ne-
men over de eventuele aanleg van
de Oost-westbaan op Luchthaven
Maastricht. Het lag in de bedoe-
ling dat het besluit nog voor de zo-
mer zou vallen. De oorzaak van de
vertraging is het niet op tijd klaar
komen van het aanvullend milieu-
effectrapport (MER). Dat heeft
minister Smit-Kroes aan Tweede
Kamervoorzitter Dolman laten
weten.

Voor het aanvullende MER is op-
nieuw berekend welke gebieden
en in welke mate last krijgen van
de nieuwe start- en landingsbaan,
de zogeheten geluidscontouren.

Het kabinet heeft besloten deze
nieuwe geluidscontouren aan een
tweede onderzoek te onderwer-
pen. Dat onderzoek is nog niet af-
gerond.

Venlonaar
van ontucht

verdacht
VENLO - De politievan Venlo heeft
gisteren een 38-jarige inwoner van
die plaats gearresteerd. De man
wordt verdacht van het plegen van
ontucht met twee kinderen van 6 en
7 jaar, die hij met een smoes in zijn
bestelauto had gelokt.

De Venlonaar is in het verleden va-
ker opgepakt voor het plegen van
ontucht met kleine kinderen. Hij zal
vandaag worden voorgeleid voor de
officier van justitie.

fen. Onduidelijk is of de IRA-leden
nieuwe aanslagen planden. De IRA
heeft een zomeroffensief aangekon-
digd ter herdenking van de legering
van Britse troepen in Noord-lerland
nu twintig jaar geleden.

In een woning bij Sainte Mene-
hould trof de Franse politie elektro-
nische apparatuur voor het van af-
stand laten ontploffen van bommen
aan. Daarnaast werden veel docu-
menten over Britse militaire doelen
in de Bondsrepubliek, vervalste
passen en bivakmutsen aangetrof-

vader heeft het me laatst in
K, wek aangewezen. Waar jij
i^ rkt is het café van het Venlo-
tn '^erit, zei hij. Maar ik weet er
|ji l veel van," zegt het jonge
te ftde dienstertje van dit café-
%q Urant waar °P 9 november
V 0 9 het Venlo-incident plaats-

In Frankrijk werden naast Murray
ook Pauline Drums (22) en Don-
nogh O'Kane (29) aangehouden. Zij
werden na de Britse tips gescha-
duwd. Murray is een van de meest
gezochte IRA-leden en zou een
vriend zijn van Patrick Magee. die
voor zijn rol bij de aanslag in Brigh-
ton (vijf doden) al is veroordeeld en
een gevangenisstraf uitzit. In ler-
land worden de drie gezocht we-
gens bendevorming, het vervalser
van documenten en het bezit var
explosieven.

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

HetZwarte Wateris roodbruin

Het voorval
bij Backus

2'jh C'ie er zi Jn geweest
fltl a'lemaal dood, zegt de chef-
H,0 De 'jonge' meneer Backus
iu.°ht echter nog in het huis er-
v ast. Die kan me er wel wat overpellen, denkt ze. De 'jonge'.neer Backus, de zoon van dee3die in 1939 het café dreef, is
% r met vakantie. Met behulp
tic "fijn zoon - „ik weet er het fij-
tt niet van" - kom ik terecht bij
&? broer, H. Backus. Toen het
4 "6urde was deze 24. Ik heb
r>Kr het een en ander meege-
cjrt^kt, zegt hij, voor en na het in-e ht.

Van onze verslaggever

v^r het Venlo-incident is al zo-
lijt'geschreven, meent de mant^ ?lerick. Het incident is terug
4e lnden in de boeken van Lou
Ck :°ng- In een boek van hets^hlad van Noord-Limburg

het incident beschreven.
<i^ van de Engelse betrokke-

S. Payne Best, heeft er zelfs
4ja hpek over geschreven. „Maar
Wr klopte niet zoveel van. Dat
(L , wat overtrokken," denkt

Schietpartij
Iqv er gebeurd op die negende

mt|er? „Twee Engelse offi-
heri ~ van de Britse geheime

~ een Nederlandse chauf-
*iw Nederlandse luitenant

een Duits overvalcom-
\^° over de grens gesleept.
W^ederlandse luitenant Klop

d °P Nederlands grondge-
k en zon 25 tottog/1"16ter meegesleept over de

Inbraakgolf gestopt
na één arrestatie

Twee jaarcel geëist legen Maaslrtch/enaar

wandelbordje meldt dat dit ge-
bied 'ongesteld' is. Een grapjas
heeft de 'pc' weggekrast. Dit is
nog een oude afgesneden Maas-
arm, lees ik op een bord van het
'Limburgs Landschap. Zo leer
ik ook nog wat.

Het 'Zwarte Water' heeft een vie-
ze bruine kleur. Sterk verontrei-
nigd denk ik nog. Maar het bord
leert me dat deze 'Venkoelen' -Zwart Water is eigenlijk de ver-
keerde naam voor dit gebied -
:zeer zuiver water bevatten. De
iroodbruine kleur is afkomstig
van de ijzerverbindingen in de
grond. Zo zie je maar. Uiterlijke
ischijn bedriegt.

Engelsen en Nederlanders sa-
men met een groep 'afvalligen'
een complot smeden om Hitler
van het leven te beroven. De
Britten hebben altijd volgehou-
den dat de twee spionnen vre-
desvoorstellen van de Duitsers
in ontvangst namen in Venlo. De
Britten en een van de Duitsers,
ene Schellenberg een naaste me-
dewerker van Himmler, hadden
elkaar al eerder getroffen in het
café.

Kei

stonden twee geluidsboxen klaar
om meegenomen te worden. Maar
daar had J. niets mee van doen;
hield hij glashard vol tegenover dé
rechtbank. Van de andere zes inbra^
ken zei J. helemaal niets te weten.

Toen de Engelsen op die bewus-
te dag bij het café aankwamen,
kwam een Duits overvalcom-
mando al schietend de grens
over, zegt Backus. De vier wer-
den overmeesterd en naar Düs-
seldorf afgevoerd. Klop overleed
in een ziekenhuis in Düsseldorf.
Zijn chauffeur Lemmens heeft
tot oktober 1940 in Duitse gevan-
genschap doorgebracht. De twee
Engelse officieren zaten tot het
eind van de oorlog in Duitse con-
centratiekampen en stierven in
de jaren zestig. De preciese toe-
dracht van de overval en het
waarom zijn echter nooit hele-
maal aan het licht gekomen. Het
blijft gissen.

lln Schandelo - waar zou dit ge-
hucht zon naam aan te danken
hebben - beland ik bij een var-
kensfarm. Weilanden met ge-
nummerde huisjes herbergen
honderden varkens. Enkelen lig-
genheerlijk te zonnen in het rul-
le zand. Anderen rennen over de
grasmat. Het kroost probeert
'moeders' te ontdoen van haar
melk. Wat opgeschoten biggen
rennen door de wei. Hun grote
doorschijnendeoren staan recht-
op. Soms zijn varkentjes best
mooi.

MAASTRICHT - „Deze verdachte
doet alsof ik hersenschimmen na-
jaag. Het is echter wel frappant dat
in het voorjaar van '88 liefst vijftig
inbraken werden gepleegd in de
Maastrichtse wijken De Heeg, Eijl-
dergaard en Heer, en dat er begin
mei vorig jaar plots een eind aan
kwam. Bij navraag bleek dat deze
verdachte in de cel zat. Nadat hij
vrijkwam ging de inbraakgolf weer
verder. Van januari tot april van dit
jaar werden in diezelfde wijken
weer zon vijftig inbraken gepleegd,
en ze werden alle op dezelfde wijze
uitgevoerd. Sinds de arrestatie van
de verdachte is in die drie wijken
slechts één inbraak gemeld."

Omdat J. altijd dezelfde werkme-
thode hanteerde en omdat hij tij-
dens meer dan vier inbraken in de
omgeving is gesignaleerd, was J.
voor Justitie door de mand geval-
len. „Voordat hij inbrak ging hij het
pand dat hij op het oog had met zijn
fiets bekijken.

ledere keer sloeg hij met een kleine
kei een gedeelte van een raam stuk
en probeerde met een ijzerdraad het
slot te openen. Die steen liet hij al-
tijd achter in de woonkamer. Zijn
buit bestond meestal uit video-
en/of audio-apparatuur", aldus de
officier.

De verdachte, die sinds '81 al zes
maal werd veroordeeld wegens dief-
stallen: „Ik heb geen octrooi op de
werkwijze. Het kunnen ook ande-
ren zijn geweest. Het gaat hier om
een persoonsverwisseling. Ik weet
nergens van."

" Café-restaurant Backus bij een van de grensovergangen
in Venlo.

Foto: JAN PAUL KUIT

XK/° m waren die Engelsen enjjt^rlanders zo dicht bij de
"tijs s' Ze waren naar café Bac-
H tf^°kt door de Duitsers, ver-
V °ackus. De Duitsers waren

01b e contraspionagedienst.
sehs de Duitsers zouden de

Volgens officier van justitie mr
P. van Hiltenbestaat er geen twijfel:
de 35-jarige Maastrichtenaar J. L.
heeft die inbraken op zijn geweten.
Wegens gebrek aan voldoende be-
wijs werden hem gisteren voor de
Maastrichtse rechtbank zeven in-
braken te laste gelegd. Mr Van Hil-
ten achtte twee jaar gevangenisstraf
op zijn plaats.

Zwarte Water
De weg van grensovergang He-
rung terug naar Venlo biedt uit-
zicht op een groot aantal weelde-
rige villa's. De snelweg over en ik
beland in het gebied met de illus-
tere naam 'Zwarte Water. Vlak-
bij een behoorlijk groot ven is
een picknick-plaats. Het groene

Van Schandelo rijd ik nog even
heen en terug naar hetrestaurant
annex pannekoekenhuis Jagers-
rust, pal aan de grens. Het restau-
rant is gesloten. De gordijnen
dicht. Ook in het pannekoeken-
huis is niemand te zien, behalve
twee dienstertjes. Jagersrust
rust.

(ADVERTENTIE)
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Vrijspraak
Dat laatste wenste de raadsman van
J. in ieder geval niet. Elke beschul-
diging moeten de rechters als een
op zichzelf staande zaak beoorde-
len, pleitte hij: „Ik vraag vrijspraak
voor de hem te laste gelegde inbra-
ken omdat er geen of onvoldoende
bewijs is."
De rechtbank doet woensdag 2
augustus uitspraak.

J. ontkende ook maar iets met de in-
braken te maken te hebben. „Om in
die korte tijd vijftig kraken te zet-
ten, moet je superman zijn. En dat
ben ik niet", zei de verdachte. 8 april
dit jaar werd hij bij een inbraak op
heterdaad betrapt door de politie.
Hij ontkende dat er ingebroken te
hebben. Het raam was stuk en uit
pure nieuwsgierigheid was hij naar
binnen gegaan.

Op het moment dat J. werd gezien,

Superman

MAASTRICHT - Het aantal inwo-
ners van Limburg zonder baan is in
de afgelopen maand juni met 1.800
toegenomen tot 49.298. Het aantal
mannen zonder werk steeg met 379.
De groei werd vooral veroorzaakt
door de inschrijving van nieuwe
schoolverlaters. Vergeleken met
juni vorig jaar was het aantal werk-
lozen 3.620 minder.

Werkloosheid met
1.800 toegenomen

[^Limburgs dagblad provincie
Donderdag 20 juli 1989 " 13

Tolk Russisch
korps dood na
auto-ongeluk

Van onze verslaggever

DELDEN/KERKRADE - De tolk
van het staatsharmonieorkest van
de Oekraïne dat vorige week in
Kerkrade was voor het WMC, is gis-
termorgen bij een auto-ongeluk in
Delden (ten westen van Hengelo in
Overijssel) om het leven gekomen. ;
De 35-jarige Vrouw, Ludmilla Ko-
robko uit Kiev, wilde samen met de
echtgenote van de secretaris van de
Goorse muziekvereniging Apollo.
waar men te gast was, boodschap-
pen gaan doen. De wagen waarin zij
zaten kwam in botsing met een an-
dere personen auto die de weg
Goor-Delden overstak. De Russi-
sche en haar gastvrouw, alsook de
bestuurder van de andere personen-,
auto kwamen om het leven.

De verdere activiteiten van het!
Staats Harmonieorkest van de'
Oekraïne in ons land zijn afgezegd.

Op de Markt in Kerkrade kwam het
gistermiddag tot een tweede tra-
gisch voorval. Een begeleider van;
de Noorse National Youth Band
werd onwel en kwam te overlijdeji. J
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hebben, maar met dealers heb i",
absoluut niet. Door hen gaan
wat mensen kapot."

Inmanden
'Bergersac'
vervroegd

Hoe de rechtbank over de drte
deelt blijkt 2 augustus als &
spraak volgt.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Officier van justi-
tie mr H. Smalburg heeft gisteren
tegen drie Heerlenaren onvoor-
waardelijke celstraffen gevorderd
omdat hij hen verdenkt van drug-
handel in hun woonplaats. Tegen
M.B. (47) en JA. (27) eiste hij twee
jaaren tegen W.H. (35) drie jaar. De
drie maken volgens Smalburg deel
uit van een grote heroïnebende die
een lijndienst onderhield tussen
Heerlen en Amsterdam. Zij zouden
allen in '88 met de handel zijn ge-
start; 10 april dit jaar kwam tijdens
een grote huiszoeking een eindeaan
de drughandel.
Twee weken geleden stond een aan-
tal anderen, onder wie hoofdver-
dachte 5.8., terecht in deze zaak.
Daar de behandeling door de recht-
bank in Maastricht zo veel tijd in be-
slag nam, moesten zich gisteren de
overige vier verdachten verant-
woorden.
De rechtszaak tegen de vierde ver-
dachte, Heerlenaar R.W. (26), werd
gisteren uitgesteld omdat hij tien
getuigen had laten oproepen. Die

HEERLEN - Het inmandenv*
provinciale en nationale wedv'
Bergerac is aanstaande dinsdag
niet zoals op de programma s
op woensdag. De C:L.B.v.P" j
alsnog getracht om op woensd
te manden omdat dan de duiy^i
dag langer kunnen thuis blijv'ej
na de Dax van verleden zat* ’was dit zeer belangrijk. C.L-" j)
secretaris Hub Arets hierover-'^
N.P.O. heeft ons gedwong«%
van Bergerac dinsdag in te
Woensdag was voor ons tijd ëe j,
Dan waren de duiven dond^avond al in Bergerac terwijj
pas vrijdagmiddag gelost zal
den.

Hoofdverdacht
heroïne-bende
zes jaar in ceh

MAASTRICHT - De internationale
federatie van lerarenorganisaties
(FIPESO) vindt het hoog tijd wor-
den voor standarisatie van compu-
tersystemen bij het voortgezet on-
derwijs. Ook zou er veel meer sa-
menwerking op dit gebied óver de
landsgrenzen heen moeten komen.

Leraren dringen
aan op standaard

computersystemen

De federatie heeft hierop aange-
drongen tijdens een congres in
Maastricht over educatieve softwa-
re dat woensdag werd afgesloten. Er
namen 150 vertegenwoordigers uit
25 landen aan deel waaronder ook
enkele Afrikaanse staten.

De 35-jarige W.H. stond als tweede
in rij voor derechtbank. In zijn eer-
ste verklaring zei hij dat hij zeker
zestig a zeventig maal heroïne ver-
kocht had. Gisteren hield hij het opzon twintig keer. De officier becij-
ferde dat hij van april vorig tot april
dit jaar zeker 2/2 kilo heroïne had
verkocht. Hij eiste drie jaaronvoor-
waardelijk, mede omdat hij al vele
malen eerder in de cel heeft gezeten.
H.'s raadsman mr Th. Hiddema
sprak van een 'modelverdachte', die
alles bekent. Volgens hem heeft H.
er niets aan overgehouden. Hem tel-
kens harder te straffen zei de raads-
man 'een kunstgreep' te vinden.
„Hij is een kleine scharrelaar in de
marge en hij is zo week als was.
Komt hij uit de gevangenis, ver-
keert hij in zeer korte tijd weer in
het drugmilieu. H. is geen kille
drughandelaar."

B.'s advocaat mr N. Wetzels wilde
de dagvaarding nietig verklaard
zien aangezien de data (waarop B.
gedeald zou hebben) niet correct
waren; en omdat er geen feitelijke
omschrijvingen opstonden (zoals
het aantal verhandelde grammen of
kilo's heroïne).

De eerste gedagvaarde Heerlenaar,
de 47-jarige 8., ontkende dat hij in
heroïne had gehandeld. Een boze
officier hierop: „B. staat hier tegen
beter weten in te liegen. Er zijn ge-
noeg getuigen. Hij heeft, evenals de
anderen, meegewerkt aan het be-
drijfsmatig opzetten van een drug-
handel. Er werden voorrijkosten ge-
teld, de mogelijkheid bestond om
korting te krijgen en men had aller-
lei codes om de zaak geheim te kun-
nen houden. Hij heeft aan dezezaak
veel geld verdiend."

wilde de rechtbank ter zitting ech-
ter niet horen. De rechter-commis-
saris zal dat binnenkort doen. W.
moet 27 september weer verschij-
nen, evenals de 29-jarige tweeling
(de twee willen ook dan nog enkele
getuigen laten horen). Omdat de
rechtbank geenredenen zag W. nog
langer achter tralies te houden,
werd hij onmiddellijk in vrijheid ge-
steld.

Volgens de president van de organi-
satie, de lerK. Mulvey, bestaan er te
veel verschillen in computersyste-
men in de diverse landen. Met stan-
darisatie is het onderwijs zeer ge-
baat. Dat zou ook veel goedkoper
zijn dan de huidige situatie.
De overheden zouden verder meer
geld beschikbaar moeten stellen
voor nieuwe informatietechnolo-
gieën om daarmee de kwaliteit van
het onderwijs te verbeteren. De op-
leiding van leraren in software ver-
dient meer ondersteuning en de in-
dustrie moet software programma's
ontwikkelen waarbij meer pedago-
gische elementen zijn ingebracht.

MAASTRICHT - De recht*^,
in Maastricht heeft gistere"^
eerste vier heroïnedealers ,
oordeeld, die deel uitmaa^fvan een bende. Die bende of
hield een 'lijndienst' tv'
Heerlen en Amsterdam. «f
De 26-jarige E.G. M. uit A^dam, tegen wie zeven )aaT,j
geëist, kreeg zes jaar orC" $
waardelijk. Hij wordt geztéll^
de leider van de achttien ma"l ..
begin april dit jaar werden ,
gehouden door de Heerlense ■
litie. i,|
De broers, S.B. (31) uit Hee' ,
en E.B. (35) uitKerkrade, mf^vier jaar zitten. De 29-J31 »
Heerlenaar E.P. M., broer vay
hoofdverdachte, kreeg ande>
jaar.
De rechtbank wees het vetl $
af van de officier van justitif' *,

bijna negen ton, die de verd *
ten op Antilliaanse banken
ben staan, verbeurd te verk'3
De verdachten beweerde" g
geld niet met handel in <* \i
maar met gokken gewonrie
hebben. >

J.A. (27), de derde in rij, beweerde
de heroïne in Amsterdam gekocht
te hebben. Aan wie en hoeveel on-
geveer hij op zijn beurt weer had
verkocht, kon hij niet zeggen. „U
weet het misschien niet meer omdat
het zoveel is geweest", opperde de
rechter. Ook A. zou nauwelijks gel-
delijk gewin hebben gekend. Vol-
gens de officier was het bij het huis
van A. - „een tussengrossier" - een
drukte van jewelste. De politie had
dat verscheidene malen geconsta-
teerd. Ook had een koper A. aange-
wezen als dealer toen de politie hem
een map van 258 foto's had voorge-
legd. „Met een drugverslaafde kan
ik misschien nog wel medelijden

Op ontdekkingstocht naar onbekende grotten

Speleologen uit Limburg
op weg naar Filippijnen

door han brinkman

MAASTRICHT- Vier Limburgers nemen eind van dit jaar
deel aan een Nederlands-Belgische expeditie naar de Filip-
pijnen. Ze behoren tot een groep van dertien speleologen
die in dat land op zoek gaan naar grotten. De tocht voert
naar twee eilanden, Negros en Cebu, waar de speleologen
grotten hopen aan te treffen waarover nog niets bekend is.

Tenslotte zullen ook hydrologi-
sche gegevens worden verza-
meld. Die informatie over de

" Speleoloog in een onderaardse gang

Negros en Cebu behoren tot de
eilandengroep 'de Visaya's'.
Het oog van de expeditie is op
deze twee eilanden gevallen,
omdat hier niets over de aan-
wezigheid van grotten bekend
is. Uit geologische onderzoe-
ken is echter wel gebleken dat
het - kalkhoudende - gesteen-
te zich bij uitstek leentvoor de
vorming van grotten. „De geo-
logische gesteldheid maakt
van de Filippijnen een zeer in-
teressant gebied. Vooral waar
koraalkalksteen zit, omdat dit
een hoge oplosbaarheidsgraad
heeft," zegt Lou Slangen (34).

waterhuishouding \«4gronds kan van groot bel
zijn. De kennis hierover yV
lokalebevolking is in tropl-*.^
streken gering. De expef*jj,#
denkt hiermee ook een W*^,
ge te leveren aan de bewofj
bij het zoeken naar se}} $
drinkwaterbronnen of bU gf-
bescherming ervan tegen
vuiling.

Als de expeditie nieuwe grot-
ten aantreft, zullen alle moge-
lijke gegevens worden verza-
meld en (later) vastgelegd.

Populair
Het verslag wordt in elk geval
ter beschikking gesteld aan de
Union International de Speleo-
logie, die de publicaties over
grotten bijhoudt. Ook zal de
expeditie proberen om in po-
pulair wetenschappelijke (vak-
ubladen artikelen te slijten.

De luchtvaartmaatschappij gaf
een forse korting op de extra
kosten voor het vervoer van de
materialen, alles bij elkaar toch
gauw zon 500 kilogram.

het grote gebieden moeilijk
toegankelijk zijn. Juist dat on-
bekende trekt de ontdekkings-
reiziger aan, ook de speleoloog.

Het als eerste betreden van on-
deraardse ruimten heeft op
hem een bijzondere aantrek-
kingskracht.

Inmiddels, twee jaar nadat het
initiatief werd genomen, is de
financiering van de expeditie
zo goed als rond. De kosten, die
in totaal bijna anderhalve tond
belopen, worden voor een
groot deel door de deelnemers
zelf gedragen. Verder hebben
ze allerlei acties op touw gezet
om geld bijeen te krijgen en is
bij sponsors het nodige mate-
riaal losgepeuterd.

Slangen, in dagelijks leven on-
derwijskundige, gaat met nog
drie andere deelnemers die al-
len in Maastricht wonen: de
student Hans Severens (26),
arts Gerard Verhaegh (25) en
technisch bouwadviseur René
Prévöt (28), in de expeditie res-
pectievelijk topograaf, arts en
fotograaf.

Stenen Over bijvoorbeeld de aanpak
van de expeditie, de technie-
ken van onderaards fotografe-
ren of in de vorm van een dag-
boek. Voor een puur weten-
schappelijk verslag is, vrezen
de deelnemers, geen interesse.

Sponsors
Financiëlebijdragen van spon-
sors waren nauwelijks los te
krijgen. Hans Severens, stu-
dent gezondheidswetenschap-
pen aan de universiteit in
Maastricht, verklaart waarom:
„Op de eerste plaats is speleo-
logie te onbekend. Verder zijn
de resultaten van deze expedi-
tie onduidelijken daaromkun-
nen we ook geen toezeggingen
doen. Het enige wat we kunnen
doen is materiaal testen. Foto-
apparatuur, batterijen, laarzen,
noem maar op."

Traditie
Het beoefenen van de spel^ jJi
gie is zowel in Nederland aJ, gr-België een traditie. In Ne
land is dat opmerkelijk o^dshier in deogen van speleolo.^-
-geen grotten zijn. Een sP^t-loog richt zich alleen op »2jjC
ten die op natuurlijkewij2e $
ontstaan, en dat zijn die r$-
Valkenburg of in St.Piet
berg in Maastricht niet.
In de Belgische Arder*l^daarentegen zijn er volop '$
tuurlijke grotten. Een beke x.
is St.Anne in Tilf, achter u J\

Informatie
Daarvoor is de eventuele le-
zersgroep te klein (Speleo Ne-
derland heeft 250 leden, onder
wie 70 a 80 in Limburg).

" Een speleoloog moet soms zijn weg tussen huizenhoge
steenblokken doorzoeken.

Ze zijn allen lid van deafdeling
Limburg van Speleo Neder-
land die regelmatig contacten
onderhoudt met de Belgische
zustervereniging. In dievereni-
ging zit een Filippijnse en haar
afkomst werd uiteindelijk de
aanleidingvoor deze expeditie.
Daarnaast zijn de Filippijnen
in het algemeen al aantrekke-
lijk omdat met name over de
jungle-achtige binnenlanden
weinig bekend is. De Filippij-
nen zijn, zeker speleologisch
gezien, weinig verkend omdat

Ondanks alle moeite kreeg de
expeditie de Filipine Airlines
zover een bijdrage te leveren.

Hans Severens, topograaf,
moet zorgen voor het in kaart
brengen van grotten en gan-
genstelsels. „Bij het topografe-
ren ga je eerst verkennen en
vervolgens de afstanden en
contouren optekenen. Je be-
schrijft de ligging, het soort
steen, de aanwezigheid van
druipstenen. Het wordt een
compleet verslag," aldus Hans
Severens. Verder maken we-
tenschappers deel uit van de
expeditie, voor meer informa-
tie over bijvoorbeeld biologi-
sche aspecten.
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Heerlense drugdealers



" Piet Kust er.

kortetoer
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'3.0n~,**T: midzomermarkt van"CruE? uur-
-Belc *HEM-ST. GERLACH: or-H <£ in Sint Gerlachus-

-0-30 u
(°nderstestraat). Begin

l|eing VALKENBURG: bezich-
tt tnergelbouwsteen-werk-

(Bergstraat) van 10.00--y^LktvVan 18.30-21.00 uur.
-*r£fcNBURG: rondleiding

' °uwerij De Leeuw omuur. Kaartverkoop enkel
"MA * V-kantoor.
SpaIJ^ÏCHT: Rondleiding
%in gouvernement (Vrijthof)
«H 16 nU

n°-11.00, 12.00,14.00, 15.00
/Vv'" uur- Toegang gratis.
**arti CUrsie in Stokstraat-

*n er, Museumkelder Derion
IL^af *~choPsmolen. VertrekSs vVVv-kantoor (Het Ding-Haureine Staat). Bezichtiging
Sinn!?ler St- ServaasbasiliekV?;9°-17.00 uur.
\__"fng Schatkamer O.L-
%t uwebasiliek van 11.00-17.00

S v tadswandeling om 14.00
%cv.,eJtrek vanafVW-kantoor.
Cof^kLEN: Bezichtiging De
itraat?andeursmolen (Hoofd-Wpvl 9-30-1700 uur-
r,ll? v Kunstroute-wande-
Viu rtrek 1000 uur vanaf
%at£rgellandwinkel (Looier-

te i/: Zomerbloemen te kust
'30.]fi r' in Kasteeltuinen vanL 1800uur.

betreft, veel oudere wagons aan
de locomotief mogen koppelen.
In Winterswijk krijgen de reizi-
gers gelegenheid om een versna-
pering te kopen. Enkelen wande-
len snel het centrum van Win-
terswijk in, sommigen zoeken de
stationsrestauratie op. Maar de
meesten zijn ook nu niet weg te
slaan bij de oude locomotief.
En dan stoomt de jubileum-ex-
press in een kalm gangetje van
maximaal 90 kilometer per uur
weer verder. Via Lichtenvoorde,
Ruurlo, Vorden en Zutphen naar
Apeldoorn. En vervolgens via
Stroe, Den Dolder terug naar
Utrecht. Een enkele keer stopt
de trein en wordt een schijnaan-
komst in scène gezet, nadat de
passagiers zijn uitgestapt. Zo
kunnen zij zelf ook de ankomst
van de locomotief vanaf het per-
ron meemaken., „De belangstel-
ling voor deze rit was enorm.
Precies zoals we gehoopt had-
den", zegt NS voorlichter Rob
Schippers na afloop tevreden.
De rit met de Achterhoek-ex-
press wordt dan op dinsdag 1
augustus herhaald.

kinderen meegebracht. Het en-
thousiasme voor het spoor is
overgeslagen. Maar er lopen ook
veel jongeren rond in de trein-
stellen. Als ware kenners vertel-
len ze elkaar tot in dekleinste de-
tails over de werking van de
stoomlocomotief.
„We komen nu in het boeren-
land", merkt een reiziger plotse-
ling jolig op. De hele coupé ligt
dubbel als een horde koeien in
een weiland plotseling op hol
slaat, geschrokken van de stoom-
fluit. Langs de hele verdereroute
laten vluchtende koeien en scha-
pen de passagiers regelmatig
hun achterwerk zien. In Winters-
wijk wordt de trein opgewacht
door enkele honderden belang-
stellenden.Ook hier weer hollen-
de amateurfotografen, en brand-
weerlieden die klaar staan om
water bij te vullen. Burgemees-
ter Cor de Vries van Winterswijk
ziet het lachend aan. De oude loc
roept bij hem herinneringen op
aan vroeger, toen hij nog bij de
spoorwegen werkte. „Ik werkte
toen in Zevenaar". De wagons
vallen hem tegen. Voor zon his-
torische rit had de NS, wat hem

de plaatselijke brandweer de ko-lossale watertank bijvult en ma-chinist Koos Snel het 'bedrijfs-
werk' bijsmeert. „De locomotief
met 'n 2200 pk's heeft vierender-
tig kubieke meter water bij zich
en tienduizend liter stookolie',
legt 'meester' Snel zijn toehoor-
ders uit. Na een halfuurtje gaathet verder. Via Zevenaar, waar
de trein het enkel sporige, niet-
geëlektrificeerde baanvaak naarWinterswijk kiest. Nu lijkt het
helemaal op een echte rit uit de
jaren dertig. Conducteur Hovius,
sinds viereneenhalf jaar in de
VUT, maar speciaal voor de jubi-
leumritten weer opgetrommeld,
weet nog precies hoe het in die
tijd toeging. Hij komt uit een
echte spoorfamilie. Zijn vader
was machinist op een stoomtrein
en zijn broer seinhuiswachter.
„Het was vroeger in de stoomtijd
gemoedelijker dan nu", zegt hij.
"Als we een haas of een fazant
aanreden, stopten we op de te-rugweg om te kijken of het beest
er nog lag". De meeste treinreizi-
gers zijn ouderen, die de stoom-
tijd nog hebben meegemaakt.
Velen hebben hun al volwassen

Overal vandaan
De treinreizigers die allemaal
grif vijfenvijftig gulden nebben
neergeteld voor het specialeritje
per Achterhoek-express, ver-
spreiden zich soepel over de
blauwe derde klas rijtuigen die
uit 1954 dateren. De reizigers ko-
men uit het hele land. De mees-
ten hebben brood bij zich voor
onderweg. Eén coupé zit vol En-
gelsen. Ze zijn speciaal voor de
jubileumevenementen van de
Nederlandse Spoorwegen naar
Nederland gekomen. David Vel-
tour, een Londenaar met grote
baard, stelt zich meteen na het
vertrek op bij een raam in een
gangpad. Onophoudelijk noteert
hij cijfers in een klein notitie-
boekje. David berekent de snel-
heid van de stoomtrein, zo laat
hij verstrooid weten. Hij zal er
niet mee stoppen voor de trein
teruggekeerd is in Utrecht. Een
eindje verderop zitten tachtig
Duitsers, allemaal lidvan de Ber-
liner Eisenbahn Freunde. Ook zij
zijn speciaal afgekomen op de
nostalgische treinritten dwars
door Nederland.

Hispania failliet

In Arnhem is de eerste grote
stop. De passagiers en tientallen
belangstellenden kijken toe hoe

nino tomadesso

Zittend op het terras bereikt
hoefgetrappel het oor. Ruiters
op een uitje door een bosrijke
streek. In de lucht zweeft nu en
dan een vogel. Tussen bomen
fluisteren lichte windvlaagjes.
Voor derest heerst er, op het ter-
ras van LA BUTTE AUX BOIS,
landelijke stilte. 'La Butte' is
een hostellerie-achtig restau-
rant in Lanaken/Neerharen.
Op de buitenterrassenkan men
er dagelijks vanaf 11.00 uur
neervallen. Om er stilletjes te
genieten van het goede van het
Belgisch-Limburgse land. En er
uiteraard een blik te slaan op
de eetkaarten van dit huis
waarin FRANS VAN MEEU-
WEN in de keuken staat en MA-
RIJKE BULLENS de rol van
gastvrouw vervult. 'A la carte'
kan men er kiezen uit vijfkou-
de en warme voorgerechten,
drie soepen, vijf vis- en vijf
vleesgerechten. De menukaart
bestaat uit vier composities.
Van drie gangen mét sorbet en
cassata na voor 1150francs (61
gulden) tot vier gangen mét
sorbet en sabayon van marsala
en vanilleroomijs toe voor 1850
francs (pak wég, 100 gulden). A
la carte en door de menu's loopt
een Italiaanse draad (tot eind
augustus, dan wisselt de kaart
weer). Ik liet de menu's voor
wat ze waren enzocht d la carte
naar spekjevoor mijn bekje. De
'minestrone' (Italiaans getinte
groentesoep, 250 francs ofwel
13 gulden) óf 'lasagna' van
zalm, tomaat en spinazie (450
francs)? Neen, de keuze viel op
beignets van kalfshersenen met
basilicum (500 francs). Or-
gaanvlees?, zeker wel, maar ik
ben er nu eenmaal gek op. Ze
waren lekker, de knapperige
'gebakjes' met inhoud. En de
saus streelde de papillen. Het
wit van de tarbot met salie, de
zwarte noedels in 'mascarpo-
ne'-saus en scampi, ze staken
weliswaar m'n ogen uit maar
i/c hield het vervolgens -aange-
zien ik een Riesling van Trim-
bach wilde door drinken- toch
op zalm d la minute met to-
maat en dragon (750 francs).
Tevreden verliet ik de tafel en
nestelde me op het terras. Van
een dagelijks doorlopend van
12.00 tot 21.30 uur geopend res-
taurant (zaterdag vanaf 18.30
uur) dat hoe langer hoe meer
niet alleen Belgische maar ook
vele Nederlandse gasten trekt.
De route er naar toe is, komen-
de van Maastricht of van
Maaseik, onder Neerharen via
borden aangeduid.

Camping ontruimd
Een serie bos- en heidebranden
heeft honderden hectaren bos-,
heide- en landbouwgrond in
Zuidfrankrijk verwoest. Rond
Nimes ging meer dan achthon-
derd hectare heidegrond in
vlammen op. Bij de badplaats
Lacanau werd voor de aanstor-
mende vlammen een kampeer-
plaats ontruimd waarna binnen
enkele uren ongeveer honderd
hectare pijnbomenbos verbrand-
de. Bij Anduze, ten zuiden van
Alès, werd een heidebrand van
veertig hectare geblust.

Geduld gevraagd in verkeer

Van de Kolk,
Lemunens en
Kust er samen
120 j aar bij LD

j j —
" Het bedrij! 'srestaurantvan het
Limburgs D agblad zal vrijdag
tussen 16.30e ?n 18.30 uurwellicht
te klein zijn . Want dan nemen
Piet Kuster (Treebeek), Toon-
van de Koll s (Heerlen) en Jac-
ques Lemmc ;ns (Heerlen) samen
afscheid tijd» ?ns een ongetwijfeld
drukke receptie. Samen zijn zij
120 jaar in d: lenst geweest van de
krant en samen gaat het drietal
nu met de V UT.
Piet, Toon e n Jacques hebben inhet grafisch bedrijf gewerkt op
de grens v; in twee technieken:
het overgar igsproces van hoog-
druk naar offset. Over de om-
schakeling is het drietal zeer te-
vreden, get .uige de opmerking:
„Men verste >nd het om oude apen
nog kunsti sn te leren...". Piet
Kuster is d ie laatste jaren werk-
zaam gewe est als magazijnchef.
Toonvan d e Kolk is aan de Elfa-
sol (het overbrengen van de ge-
monteerde pagina op een druk-
plaat) te vii iden en Jacques Lem-
mens hiele 1 zich laatselijk bezig
met het be .'heer van de voorraad
papierrolle ~.n.

lisement van Hispania geen ge-
volgen voor Nederlandse vakan-
tiegangers. Hispania vloog met
zes Boeings 737-300 en twee
Boeings 757-200 die het had ge-
leased van GPA. Volgens een
woordvoerder van de vijfhon-
derd personeelsleden van Hispa-
nia, die nu op straat staan, kwam
het beslag op devliegtuigen door
GPA, terwijl ze op Britse lucht-
havens stonden om daar vakan-tiegangers op te halen, geheel on-
verwacht. GPA claimt dat de
schuldenlastvan Hispania is op-
gelopen tot meer dan 3 miljoen
dollar.

i Wt^sement van de Spaanse
l^ft Vlaatschappij Hispania
'<oog 5? vakanties van zon
hSH i„estduitse en Britse toe-*l'a vJ£ gevaar gebracht. Hispa-
fote f- eerde al geruime tijd in
f% "^anciële problemen. Af-
b^ern Weekeinde liet de Britse
%t Aaatschappij Guinness
*<£ vrp?" (GPA) beslag leg". vlJt Hispania-vliegtuigen.

Nt^^en zich op dat mo-
> v°lj? Pk^ritse luchthavens. Als
Vlf hit P lervan vroeg Hispania

°r ?r> aillisement aan.*V^°Ver bekend heeft het fail-

Ze doen er momenteel alles aan om het brede strand van
Rimini te zuiveren van aangespoelde algen. Nog steeds de
plaag die de Adriatische kust plaagt. De algen verdwijnen
wel weer langzaam, maar eer de zee (en bepaalde stran-
den) er geheelverlost van zal zijn duurt het nog wel even....

Berzichtiging
Rmeinse villa

De Belgen vieren morgen feest
waardoor de drukte richting zui-
denen kust zich alleen vanavond
en vrijdag zal voordoen. In
Frankrijk zal het morgen in de
loop van de middag en avond
druk worden in de omgeving Pa-
rijs. In de overige delen van dit
land dient men zaterdag met file-
vorming en vertragingen reke-
ning te houden. De autoroutes
richting Middellandse Zee zullen
het drukstzijn. Zondag zal het in
de omgeving van Parijs erg druk
zijn wegens de slot-etappe van
de Tour de France.

bedrijven in het noorden van het
land, Flevoland en Noord-Hol-
land. Ondanks deze grote aantal-
len vertrekkers verwachten RP
en ANWB op de Nederlandse
wegen geen grote verkeerspro-
blemen. Alleen morgen dient
men in en rond Nijmegen reke-
ning te houden met veel verkeer.
Daar beleeft de Vierdaagse zijn
laatste dag.In West-Duitsland zitten de we-

gen vol met vooral inwoners van
de noordelijke deelstaten. In
combinatie met veel buitenlands
vakantieverkeer geeft dat lange
files op de noord-zuid verbindin-
gen met pieken op de autowegen
in het zuiden. Bij de belangrijke
grensovergangen richting Oos-
tenrijk/Joegoslavië en Italië zul-
len de wachttijden oplopen.
Dit weekeinde sluiten de basis-
scholen in Gelderland, Utrecht
en Zuid-Holland. Dan viert heel
schoolgaand Nederland vakan-
tie. Verder beginnen de vakan-
ties bij de bouw- en aanverwante

Het komend weekeinde zal het
geduld van veel vakantiegangers
dieover de Westduitse 'Autobah-
nen' naar de zon reizen, op de
proef worden gesteld. De kans
op chaos is bijzonder groot, zo
voorspellen rijkspolitie en
ANWB gezamenlijk. In Neder-
land worden geen grote proble-
men verwacht.

De onderzochte vakantiebestem-
mingen waren: Algarve, Madei-
ra, Tunesië, Korfu, Kos, Cyprus,
Marbella, Majorca, Minorca, Ibi-
za, Gran Canaria, Malta, Italië,
Gambia en Florida.

1,10 gulden, een halve liter bier 1
gulden. Autohuur is na Florida
het goedkoopste: 140 gulden per
week. Taxieszijnrelatief duur op
Malta. Daarentegen kost het bus-
vervoer over het eiland slechts
enkele dubbeltjes. Malta heeft
een dicht netwerk van bussen
die allemaal een direkte verbin-
ding met de hoofdstad Valletta
onderhouden.

Malta het
goedkoopst

Eén van Engelands grootste
touroperators, Thomas Cook,
heeft een onderzoek gedaan (ge-
publiceerd in The Times d.d. 21
juni jl.) naar vakantiekosten op
een vijftiental bestemmingen. Er
uit blijkt dat Malta één der goed-
koopste vakantiebestemmingen
onder de onderzochte vijftien is.
In Malta kost een drie gangendi-
ner gemiddeld 23 gulden, een
fles wijn 9 gulden, een kop koffie

Bioscopen

SIMPELVI SLD - De Rijksdienst
voor het Oi jdheidkundigBodemon-
derzoek (E ;OB) heeft de afgelopen
drie weke n in de Stampstraat te
Simpelvek i funderingen blootgelgd
van een R( jmeinse villa.
Alvorens d ie opgravingwordt dicht-
gegooid o: m beschadiging te voor-
komen is zondag 23 julivan 13 tot 17
uur een op »en dag, waarbij de resten
van de Roi neinsevilla zijn te bezich-
tigen. Mcd ewerkers van het ROB en
leden var t de Heemkundevereni-
ging uit J Jimpelveld zijn aanwezig.
om toelicl ïting te geven.
Het beslui t om deRomeinse villa in-
tact te hoe iden wordt genomen door
de gemeei ate Simpelveld, omdat op
die plek e en bouwplan gerealiseerd
wordt. Br | behoud moet de gemeen-
te een si ;uk grond kopen en het'bouwplar ï wijzigen.

rigens weer klimmend bereikt.
Heuvels en dalen. Limburg op
en top, ten voeten uit. Geulle enBunde maar óók buurtschap-
pen als Oostbroek, Hulsen,
Westbroek, Brummelen en, iets
verder weg, Kasen. Het stikt er
overigens van de 'bergen.
Laakberg, Materieberg, Pas-
toorsberg, Snijdersberg, Hus-
senberg, Waalsberg, Schievers-
berg, Wantenberg, Bloemberg
en noem maar op.

Vst na** 1' weden en Denemarken: Langs de Noorse westkust
K^Derat^ Wolkenvelden, overigens zonnig met geleidelijk hogere

n' Middagtemperaturen van 18 graden meer naar het
? °0rSe

tot 24 graden in zuid-Noorwegen en zuid-Zweden; langs de
JNig jjfestkustrond 16 graden.Overal wat warmer. In Denemarken
1-*»otlanrf1 maxima van 21 tot 23 graden.
u'M en nd> Engeland en lerland: Zonnig, maar in noordwest-Schot-
el etn°ordwest-lerland later wat meer bewolking. Overal droog.
6M 1 in h tlp'*?ral'uren van 23 ëraden meer naar het noorden tot 27 gra-
h a lrl „- j"ruiden. Bij wind van zee echter lager; vooral in noord-En-
r7l6ie n Schotland.
2?f°°gw n Luxemburg: Zonnig, maar nog enkele wolkenvelden.
\y Brad^er- Middagtemperatuurvan 20 tot 24 graden, morgen 23 tot

laetlranrj lts'and: Vooral in Beieren nog bewolking met tegen de Al-
j^Ss jj m°gelijk nog een buitje. Middagtemperatuur van 19 graden
Jat»kri»K.00rd" en oostkusten tot 25 graden in het zuidwesten.
Op eer iv Z°nnig en warm tot zeer warm. In het zuidwesten kans op
slfs tüQc ddaStemPeraturen in het noorden 25 tot 30 graden en el-«Nfc |en 30 en 35 graden-
e? ri°orri'n Portugal: Zonnig en vooral landinwaarts heet; in Portugal
}*, '10rUv^Vest-Spanje af en toe bewolking met landinwaarts mogelijk
gj.^ Hqq ersbui. Deze condities dringen langzaam oostwaarts opover
L^en 1 elijke deel van Spanje. Middagtemperaturen van rond 30
(L^est pgs de oost- en zuidkusten tot 33 a4O graden landinwaarts.J«H, " ortugal en langs de spaanse noordkust echter 22 tot 28 gra-

vN en h ? d en oostenrijk: In het noordoostelijke deel van Zwitser-
C'ke\vrc

iir
noorden van Oostenrijk benoorden de Alpen-noordketen

(V 1*ren olkingen vooral in Oostenrijk af en toe regen. Middagtempe-
Vtetl-riitn 20.tot 25 graden in het laagland. Elders in Zwitserland en

°rdoost 7T^ zonnië; dit zonnige weertype breidt zich ook naar
tt?.^ hnvi witserland en noord-Oostenrijk uit. Middagtemperatu-
'aijë. 'et laagland 25 tot 30 graden.
J^en, onnig en geleidelijk warmer. Maxima van 28 graden tot 33

Vn<Jin^le: Aan de Adriatische kust zonnig bij 27 tot 31 graden.
C n°K ni

arts 's middags stapelwolken met voornamelijk in het oos-
■V^éni» *tsellik een regen- of onweersbui.

kne Ï°p de eilanden en langs dekusten overwegend zonnig,
Vannen, de,oostellJk gelegen kusten 's middags mogelijk een uit
K elonn n afkomstige bui- Landinwaarts op het vasteland en op.Ur2B w oe.ses ln de middag enkele lokale buien. Middagtempera-\. <-ut J4graden.

,Mijn tovertuin, mijn lustwa-
rand", schreef Felix Rutten
eens. De in Sittard geboren
schrijver doelde op het weelde-
rige landschap tussen Bunde
en Geulle. Hij woonde er eens
samen met Marie Koenen.
Dwars door die streek slingert
vanuit de laagte een bochtige
weg klimmend omhoog. Feite-
lijk begint hij in het dal, in de
buurtschap Broekhoven pal na
een spoorwegtunnelletje. Over
bijna twee kilometer slingert de
macadamweg zich voort door
lintbossen in velerlei groene
kleuren tot op honderdtien me-
ter hoogte. Tot de kruin van de
SLINGERBERG.

Er wonen geen klompenmakers
meer in Geulle. Alleen de popu-
lieren staan er nog, eveneens
kenmerkend voor dit gebied
datrust en stilte ademt. Eenfij-
ne streek om te wandelen. Om
te fietsen ook. Van de inspan-
ningen van al die klimmende
wegen kan men bekomen in het
café 't Jachthoes.Daar in Moor-
veld, ergens op het plateau.

N.T.
Autokim a: The naked gun, do t/m di
22.15 uu r. Johnny 5 is alive. vr t/m *00.30 uui -.

SCH AESBERG

HEERLEN

Royal: Li cence to kill. dag. 15 18 en 21uur. Rivo ,li: Scandal, dag. 15.30. 19 ejn
21.30 uur. Taranen de toverketel, dag. 14
uur. Max im: The naked gun. dag. 14.JJ016.30 19.3 oen 21.30 uur. H5: Roadhouse.dag. 14 U i.30 19 en 21.30 uur. Police aca-demy VI, dag. 14.15 16.15 19.15 en 21.15uur. Ram man, dag. 17 en 20.30 uur. PetSematary \ dag. 16en 21 uur. Twins, dag.
14 en 18.: J0uur. Platvoet en zijn vriend-jes, dag. 14 en 15.30 uur. Leviathan, dag.
14.15 16.1 5 19.15 en 21.15 uur.

Het terrassenlandschap, de
lintbossen verrijken een na-
tuurreservaat van Staatsbos-
beheer (Bunderbos eigenlijk,
honderdelf ha. groot). Aan bei-
de kanten van de Slingerberg
staan her en der zitbanken en,
bij de eerste halve haarspeld-

de Hussenbergstraat. Via de
Cruisboomstraat en vervolgens
bij een driesprong links aan te
houden, komt men op de Snij-
dersbergweg. En vervolgens
aan het begin van een scherpe
afdaling, ruim tien procent,
richting Moorveld dat men ove-

bocht, is een kleine parkeer-
plaats aangelegd. Wandelaars
kunnen er hun auto kwijt om
vervolgens over weggetjes en
paden doelloos door het reser-
vaat te dwalen. Eenmaal bo-
ven, eenmaal aan het eind van
de slingerende weg bereikt men

per persoonBegin augustus rijdt de speciale Achterhoek-express weer...

Stoomtrein verjaagt koeien
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Eten op z'n
buitenlands

]'0 Pa>. is dit nou milieuvriendelijk?", vraagt het zevenjarig
*ouf^e' verkaasd opkijkend naar de grote zwarte stoom-
ove c^e e l°com°tief uitbraakt. Hij is de enige die er-
Ven! Va^; De volwassenen rondom hem heen kijken met
sto eerlijkte blikken naar de antieke zwartglanzende
fe °mJ^comotief. Voor de echte treinliefhebbers is het groot
van ' Ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan
van ' "^t er voor het eerst een speciale stoomexpress
perrUlt Utrecht naar de Achterhoek en weer terug. Op alle
re j2

°ns waar de Achterhoek-express stopt verdringen de
*onr|erS zich om e antieke locomotief van dichtbij te be-

rderen. Onophoudelijkklikken fototoestellen en zoemen
Wep°Camera's- o°k langs de route, op bruggen, bij spoor-
2Wa°Vergangen en zelfs in de weilanden staan honderden
stea.aiende treinliefhebbers, de meesten ook al met fototoe-len in de aanslag.

" Jacques Lei rnmens.

" Aankomst stoomtrein in het station Winterswijk.

" Toon van de Kolk.

niet gereden met de bekende
stoomloc 3737, zoals aangekon-
digd was. De antieke, op kolen
gestookte locomotief, die spe-
ciaal voor het jubileumjaar van
de NS uit het spoorwegmuseum
is gehaald en opgeknapt, heeft
bij de jubileumrit naar Gronin-
gen schade opgelopen aan steun-
bouten en hetvuurrooster. De lo-
comotief is inmiddels gerepa-
reerd, maar lange afstanden zal
de '3737' waarschijnlijk niet
meer kunnen maken. De '41105'
van de Stoom Stichting Neder-
land (SSN) die als stand-inn fun-
geert, is echter een waardige ver-
vanger. De locomotief is in 1939
gebouwd en heeft tot 1977 in
West-Duitsland gereden.

h°ndpr!ï 10o° uur- Ruim drie-
eStig spoorfanaten

die h„
n .'n de oude stoomtrein

laar w-ln acht uur via Arnhem
,i%t Wlnterswijk en via Apel-
daar' weer terug rijdt. Hier en
Per. Wal^'' ontevreden gemop-
hn d nt tot grote teleurstellinge treinreizigers wordt er

jimburgs dagblad tijdje vrij

het weer in europa

bergen in limburg
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I TARZANS?KING KON©?SUWERMAN? I ffD/.-f.-HTf BW! I
NEE, TUi INSPECTEUR FRANK DREBIN! fflPn I WVfflWr^3 PP *^^~> il BiH?j^S!T^S**ijSAil'J3i-j'j3iiliS^fJSL^t'ißi klassieker

Am \r" mtk. 111 lipn '"^ *^L' Afk 'i*)jlmm^V-,\-_^_MW^ 111 H\H mmT^Wf mff^WÊ Ja ■SS^mVB, I

Ï:S- __\ fÊb fmf^mfw mlmmmm^-^LmmlimmmmX fmfh^WWm\ i tttAll '«*l^l

rieT^ïizinnigelilmkomedie waarin alle I UU|M«MSUéiitf^/ KI ulk'l IKI '"'Si ** I
vormen" lan humor in een razend tempo en WfW. _M^&& PmHIMMI Nederlands
zonder p nuze een^urUnjgen__^ [I IT_Tfr^^^^E'??Wrj I§ _\ WÊmSSS^\I^^i^MWSÊÊÊ gesproken.

y^ GELEENSTRAAT 9 HEERLEN

WmS THEATERS IN 1, Do. 20 julit/m woe. 26 juli 1989
üjJV*^l HP MM

Dalton is uitsmijter.
B*f°^RlC Zijn nai ::hten lopen over van swingende■Z~flh|^C muziek, wilde aktie en mooie vrouwen.

■V^^K^P En ter|s lotte moet iemand het "vuile" werk
IKÜ^EEjE doen.

K^E¥ Dag. 2 C ;O-4.30-7.00-9 30 uur

2BÏ POLI CE ACADEMY 6
"_________* Oe POLI CE ACADEMY kruipt in de huid vanifl pt de misdï) ad.

E Dag. 2.a:-4.00-7 00-9.00 uur AL
) LUCAS/ ! SPIELBERG presenteren een

B»^KC DON BLI.ITH film

|
a PLATVOET

EN ZN VRIENDJES
NEDERLi XNDS GESPROKEN!
Dag. 2.003.30 uur. AL
NEDERL ANDSE PREMIÈRE!!

LEVIA THAN
Ontsnapp i ng uit het diepstevan de oceaan.
Met: PETI :.:R WELLER
Dag. 2.15 4.15-7.15-9.15 uur. 16 J.
BEKROOI 'MD MET 4 OSCARS!!
DUSTIN r lOFFMAN en TOM CRUISE in
RAINIVIAN AL
Dag. 5.00- 8.30 uur.

Alleen hun moederkan ze uit elkaar houden.
TWINS: AL
Met ARN( )LD SCHWARZENEGGER en
DANNY D IE VITO
Dag. 2.00-6 : .30 uur.

PET SE MATARY ~

De nieuwst il van STEPHEN KING
Sometimes dead is better!
Dag. 4.00-9.' !X) uur. 16 J.

315332 \lSMSMmmmmmmmmm
Te koop aan d <; kassa
Bioscoopbonn ienvan ’ 10,- en’ 15,-.

■ fliiiin' imiMiMHHMiii

ww^Mwmmmmmmmmwtmm^^wu^wim i ûwê———m^^^^Bj

Wegens vakantie zijn de kc issa's van de
Stadsschouwburg Sittard 5 lesloten van maandag
24 juli t/m maandag 14 augustus a.s.

Xkano-fiets *y -—^/ weekend \
Aktief weekend BASTI#N~
in en rond de
Biesbosch J
Gun uzelf eens een sport Ief weekend met
de kano of de fiets In de lIIIESBOSCH....
lekker genieten van de m ntuur.

Reserveer NU uw weeker id bij BASTION
HOTEL DORDRECHT/PA! >ENDRECHT
tel: 078-511533

79-ARRANGEMENTSPRIJS: f W j P.P.P.D.*
Inhoud van het arrangemc 1 nt:kano of luxe fiets,
overnachting Incl. ontbijt, I BASTION lunch pakket
(* prijs per persoon per dag <)p basis van een
tweepersoonskamer)

■^^■■"'«^^■■Klil^aill^^Vßißj

Spreekuren voor
(ex)pendelaars tussen
Nederland en België
Pendelaars, ex-pendelaars en andere
belanghebbenden die informatie wensen over de op
hen van toepassing zijnde regelingen betreffende de
sociale zekerheid en de bijzondere regelingen voor
grensarbeiders, kunnen elke eerste en derde vrijdag
van de maand terecht bij de Sociale Verzekerings
Bank, distrikt Maastricht, Brusselsestraat 84.

Medewerkers van het Bureau voor Belgische Zaken
te Breda zijn op die dag van 10.00 tot 14.00 uur
aanwezig om u alle gewenste inlichtingen te
verschaffen.

Voor de behandeling van persoonlijke problemen
dient u alle bewijsstukken en andere papieren mee
te brengen.

Voor het spreekuur kunl u een afspraak maken:
tel. 043-298239 212?67

I REZA mmmmmki REZA I
GELEEN PERZEN SITTARD

DCD7CAI StöffinQ I
TOTALE

ZOMER-LEEGVERKOOP
Alle oosterse en óók perzische kleden
worden nu verkocht tegen prijzen metI 20-40-70% I

I korting I
" alle maten voorradig!

" enorme keuze, ook in zéér grote maten

" met certificaat van oorsprong
REZA REZA I
GELEEN Let op SITTARD I
Rijksweg-Zuid 193 tiet juiste Kerkstraat, Stad 1, I
tel: 04490-55052 adres |e|. 04490-15259 I

I KOERS MEE MET I
DE KEURSLAGER
De Tour deFrance is gestart. DeKeurslager laat _U f£__\
u meesprinten. Tijdens de Tour ontvangt u bij M__ ' W__\elke besteding van tenminste/10.-een spaar- ijP-^^^l
bonnetje. Tegen tienvan dezebonnetjes krijgt u __\
gratis een leukeTourpet en een kanskaart voor
een stoere kinderfiets. Sprint nu naar uw
Keurslager en maak ook kans op zont, M
stevige en stoere J^w "w-^^LXkinderfiets.

Keurslagerij
Jos + Pierre v. Melick
Hoofdstraat 78, 045-212651, Hoensbroek

Keurslagerij
G.L.H. Geenen
Annastraat 22. 04490-43586, Geleen

Keurslagerij
Bert Vanthoor
Laurastraat 9, 045-351208, Eygelshoven

Keurslagerij

L. Haenen
Bovenstestraat 53, 04754-85201, Echt

Vink slagerijen
XjQ\ Steenweg 18

fe>r*m 04490-10249 Paardestraat 22
a,V\^l r="l 04490-10629

kJf W^O>eKeurs'a9^\iiiiii in miI£JA\^A\ \Verstandvan I|||||| 1 -
/ 'n 1- tekker,^^lïïtniM

limburgsDagblad

<jpiccolos

Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 15 juni 1989,
is Joseph Hubertus Euge-
ne Übachs, geborente Ge-
leen op 9 jun 1969, wonen-
de en verblijvende te
Schimmert, gemeente
Nuth, in huize Op de Bies,
aan het adres Óp de Bies
33, onder curatele gesteld,
met benoeming van Agnes
Antoinetta Petronella Mul-
leneers, wonende te 6121
LS Bom aan de Toren-
straat 17, tot curatrice en
van Jozef Hubertus Ma-
thieu Übachs, eveneens
wonende te Bom aan de
Torenstraat 17, tot toe-
ziend curator.
De procureur van
verzoekster:
mr. P.R.J.M. Doufïet,
advocaat en procureur,
Wilhelminastraat 49,
Sittard.

HELP DE LEPRA BESTRIJDEN.
DOE HET NU!

HuVg m%ÊbM£Ê?vè

Foto met dank aan Dr. W.H.Jopling

Stort uwbijdrage op
postgiro 50500of

bankgiro 70.70.70.929

NederlandseStichtingvoor
Leprabestrijding/Amsterdam
Wibautstraat 135.1097DN

Amsterdam. Tel 020- 93 89 73

GUNSTIGE LENINGEN ,

(f HUISBEZITTERS; ■ PERSOONLIJKE LENINGEN ■ DOORLOPEND
EXTRA LAGE LASTEN ■.11.1.M.1^.1/MTim'Wil KREDIET
16, C.Q Gil OC MirU I M. Persoonliike Isningan zonder onderpandzonder taxatie-kosten I *"^kbnnSl,kwii,sch'l,*n9 £*- L7l. T«-JêKREDIET- LOOPTUDIN I NETTOIN IlBEDRAG MAANDEN I HANDEN ?2x 54x 42x 5 QQO - 100" 089% 6'ar üir gl 3.000, . 75, 91, «»■ s- °e 6j

10.000,- 73,- 106,- 117,- I 6.000,- 124, 143, 175, 20.000, 400, 0,89%
15.000, 109, 160, 175,1112.000, 225, 280, 343, JJOOO, gj, Jg* 0
25.000, 182, 266, 292, II 18.000, 338, 419, 514, 40000-- 800>- <WA
40.000, 291, 426, 467, || 24.000, 450, 559, 685, ■fIkHHMMBMHH^^
75.000, 545, 800, 876, II 36.000, 674, 839, 1028, I FINANCIERINGSKANTOOR
Andere bedragen/ looptijden óók mogelijk. 936, 1165, 1427,-1 [_\[7\ m^m__f^____\, ["Ml f~P

Ischarnerweg 108 Maastric"
TJm\W%L Fm*> W4*I*JM te1.043-636200
mmmmmmmmmmmmWw^mW^nvzW&rW^^!^t(rn ■ Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbro**0**

|J^LUL|Aij^|^^Ey^9| | Tel. 045-225000 van 11.00 - 20.00J"L

In DE DRUKWERKINDUSTRIE. i

Je werkt vierdagen in de week. j
J„..|. UIA vil Je gaat één dag in de week naar [ SI K WHIK scho°' en 'ckriS vijfdagen rJ^Z^ZZZ 'rr""F~ Llfij " =&■

betaald. Het werk is afwisselend, / '^ïr^^»-("SSSr^^^TlßiJl'ri
zodat je je niet zult vervelen. W>j^—^Uifiri »« ISfl V?-\ H

ft ft M ï Q Bovendien werk je met de modern- _^W^^^^^T^Smm.Cl Cl I I w ste apparatuur, aan produkten die je -^V\ l«ï _t 1
dagelijks ziet.Je doet een hoop Mf"V'nr'jMl

J I I vakkennis op en! je leert voor eenIP X f IST erkend e"wajrdevül diploma. T^^^-^JcS^Ï^ilL 1 / ö/fIUUIVUMIUI je toe i;onist is dan verzekerd.Want FTV'» ' / **-^het gaat goed in DE DRUKWERK- :^^^^^SB|K^/ / \ \vWwi / //INDUSTRIE en vaklieden worden >^^§§|3j^ll«' fié \^Ê L,-^
goedbetaald! Als je meerwilt mmmW \_____^§S^/^Ê_Y^^\ L-^f.l \/^

Werken, leren, leuk verdienen weten

_
be| dan het specuie

,nto. * J
dan de folder thuisgestuurd. \'"--v^^kk >

H \_^___\____mK9__m_\________\ II 100% katoenen T-shirt met multi-color sweater met div. pol./katoenen piqué-polo's in di«efS JmmmméfWw^^fr^f'M I I turtle-neck. In diverse kleuren. prints en inzet-stukken. modekleurenr^_____ uSm"Ês-\CMF«M
Maten 36 - 411'^pSFS^^^^^^^fWj Maten 36 -41 HAIY7FDDIIQ Maten 36 -42 Maten 36-42 -l-tmTË
_j_&dl_-- *"M)Tlr '''f' M1fl -4935- nimU/E FKIJO _3fr§s- pump met open teen. Mode- -2935" I ESES^S^

multi-color linnen schoen soepel suede in zwart/fuchsia. AmmWiWÊ e"'en bui"
L
en wit^^\ — "V

AmmWmWm met vlot printmotief. _f_f_^~ taupe/zwart en fuchsia/zwart. ATMM Makkehjke
&__Wm\ afMMTTI wit leder muil met „A*MaW* j_M&s\ AwMmmmmm _*>. kWkwMmmm l \ ■TWlll voe,bed-RubberZ J

* QQIQQS MÜ^96- Jlr | — nylon met suèdine ïfjSSI
rterS*lJ't 41 ■^T Kleuren royal-blueen i"" "|

VWmWÊÊÊÊÊÈmmMÊIÊk' A,le malen II!■ TO; I■■■■ i^SÖ^^IJMS-3935r |\|ï M 1

' " i-e«»»j^i^i^'*l^^^M ■ . i—t.^eM'-i^'^M *■ Ma^Jf_i6 trim/vrijetijdsschoen in ,!
Maten^je |eder mocassin-loaler met Maten 40 -45 UAIIH3 IMJIIC Ma,-e"4°-46 f.I"W " 1 " 1 "^L- wi,/blauw/,3eel-2'kle-5935- vlecht-voorblad. In diverse -4935- HALVE PRIJS -6935" |* j *j J_ J_W__\\ jT\ AAkW \WÊÊ modekleuren. _iWIm\WM vlotte instapper met PVC-zool. m__\}_W\\ geklede leder herenschoen _W_WM\\ mm AClbr\ kWAWimW. kW.— AwMmXf^ Kleuren zwart en bruin. kwUkf^ in zwart, lichtgrijs, marine nff II xCl^^^^^B

ÊEWm t*\\m\+^êm mwWm *téÊÊÊk l#IPl»eniSfew,

mimi «" iaa^MÏ k^^^^^C""^^^C'"l"TP^^^,''^"",,,,,"^^^^'**l^''^"n Hoogeweg 2 - 4 yff Gewicht S-lOOiftflS J Af Af f Ü IHV èT .züs.raa.SCelsbergj.rel.O^Il , f,L IIQ-a*T r_\Ê_f M ** M W 1 E. X el ff ff MEERSSEN: koopcentrum AJI1±3,8 kg.O-ttraO %^f ■ .^É« «V Kt fff Kuilenstraat 75. Tel. 043-64106'I ?

f 4%Êm\ M mmW M fl fI M fA fl f MéT f (bij het Mijnmonument). Tel. 045jj/
Ü " S-120 Uil ■ -^ ■ «y f SITTARD: winkelcentrum dj*1

»"ï Ln JLAQ-êtT ■ Mfff- Donderdag KOOPAVOND Io< 21^I ± 4 kg. -H»y^O %f%JI wk 29-89^^ aanbiedingen geldig l/m zaterdag 29 |uli I 9 __~__^^af|

Limburgs Dagblad



Tijden van Bartali, Coppi en Gaul herleefden
De wraak van Theunisse

Vijfde etappe Welkenraedt-Oreve 120 km:
1. Carsten Wolf (DDR) 2.37.50; 2. Glockner
op 6 sec; 3. In 't Ven op 12 sec; 4. Deroeck; 5.
Leblanc; 18. Cuypers; 19. Meeuwissen; 20.
Farenhout en rest van peloton in z.t.
Algemeen klassement: 1. Lange (W.Dld)
12.30.47; 2. Meier op 24 sec; 3. Wauters 0.28;
4. In 't Ven 0.37; 5. Desmet 0.50;6. Raymond
Meijs 1.02; 7. Lonay 1.06; 8. Declercq 1.11; 9.
Naessens z.t; 10. Liese 1.21; 14. Edwig Ent-
hoven 1.51; 16. Ben Speetjens 2.24; 18. Bob
Meeuwissen 2.40.

Mulders snel
" SEVENUM - Het druk bezochteavondcriterium van Sevenum werd
een prooi voor de regionale favorietRob Mulders die in de eindsprint
Leon Boelhouwers net te vlug af
was. Boelhouwers overigens be-
schuldigde Muldersvan de lijnafge-weken te zijn. De uitslag werd ech-
ter niet gewijzigd.

Rustig verloop in vijfde etappe Koude van Luik

Wolf verschalkt peloton
quino uit Geleen schreef in Oreyede nieuwelingenkoers over 55 kmpp zijn naam. Hij ontsnapte na 13km en bereikte de finish met 34 se-conden voorsprong. Het was zijnachtste zege. Flavio Pasquino werd6de, Lonis 14de, Vaessen 15de enCuypers 18de.

Van onze sportredactie
OREYE - De vijfde etappe in de
Ronde van Luik voor amateursheeft nauwelijks of geen wijzigin-gen in algemeen klassement te-weeggebracht. Een compact pelo-ton bereikte finishplaats Oreyewaar de Oostduitser Carsten Wolf
op weg naar de eindstreep alle con-
currenten in de steek liet.De Westduitser Michael Glocknerbezette met geringe achterstand de

Jan Gisbers, zijn ploegleider, ging
nog verder. „Gert-Jan is zijn faal-
angst kwijt. Hij is intussen een ech-
te leider geworden. Die ontwikke-
ling zette hij vorig najaar in met de
overwinning in de klassieker van
San Sebastian. Hij durft nu de volle
verantwoording voor de ploeg op
zich te nemen. Dat is in één jaarzo
gegroeid."

Gert-Jan Theunisse, pas 26, wach-
ten derhalve nog mooie tijden. Al-lereerst kan hij de komende weken
en maanden de aanbiedingen voor
een nieuw contract op zich af laten
komen. Hij verkeert in de situatie
dat hij voor zijn handtekening be-
dragen boven het miljoen gulden
kan vragen.
Niet gek voor een renner, die zes
jaar geleden met een waarschu-
wend vingertje van zijn amateur-ploegleider naar de profs overstap-
te. „Hij is te jong",zei HermanKrott
toen. „Hij moet nog veel te veel le-
ren. Die jongenkan niet eens onder-in de beugels koersen."

de beste helper van Delgado toen
die tweede werd in duel met Roche.
Vorig jaar kwam hij tot volledige
ontbolstering als meesterknecht
voor Steven Rooks, die op zijn beurt
tweede eindigde en het bergklasse-
ment won.

Die stage bij deamateurs in de waai-
ers op de smalle dijkjes miste Theu-
nisse grotendeels. Hij werd bij de
profs ook nooit zo stuurvaardig.
Daar getuigen zijn vele valpartijen
van. Het liefst rijdt hij met de han-
den bovenop het stuur. Dat is altijd
waar de weg omhoog leidt.

Het debuut van Theunisse bij de
profs was schuchter. Peter Post liet
hem. hoofdzakelijk knechtenwerkopknappen. Dat vond hij niet erg,maar hij vertrok bij Post toen hijmaar niet mee mocht naar de Tour
de France. Jan Gisbers willigde zijn
verzoek wel in. In '87 was Theunisse

* Gert-Jan Theunisse, niet alleen meesterlijk in de beklimming, maar ook onverschrokken in deajaating zoals hier op de Croix-de-Fer. Foto: COR VOS

Solo
De prestatie van Theunisse herin-nerde aan het grijze Tourverleden.
Aan de tijden dat Gino Bartali,
Fausto Coppi en Charly Gaul metsoli over alle bergtoppen hun tegen-
standers vernederden. Voor de Bra-
bantse wielerprof uit de PDM-for-
matie kwam een droom uit. Hij ze-
gevierde op I'Alpe-d'Huez, werd
eindelijk een gelukkig man en trok
een streep onder het verleden. „De
nare periode van vorig jaar kan ik
nu gevoeglijk vergeten."

" TEMSE - Uitslag profkoers over 160 kilo-meter: 1. Clarysse 3.44.00; 2. Hairweg; 3. Wil-lems; 4. Van Rooy; 5. Giesberts.

tweede plaats, direct gevolgd door
de Belg In 't Ven, die het hele veld
binnenleidde. Tino Cuypers uit Dic-
teren was met zijn achttiende plaats
de bestgeklasseerde Limburger. De
Westduitser Mathias Lange start
ook vandaag in de gele leiderstrui.
Raymond Meijs staat zesde op iets
meer dan één minuut. In het berg-
klassement daarentegen heeft hij
gisteren zijn leidende positie ver-
sterkt. Er staan nog twee etappes op
het programma.

naar hem toesprong. Vooral daar-
door kon hij één minuut en negen-
tien seconden winst boeken."

■*e Le tijdrit op de slotdagvoor de
(^> heb ik nog alle kansen in han-

ik ben een beter tijdrijder
Het enige wat ik be-

st 's dat dierit tegen het uurwerkveel langer is. Een kilometer of
or|> zestig zou nog meer in mijn"■teel zijn geweest."

jwftttroonde geletruidrager had
[ dental minuten nodig om aan(jj elitaire verplichtingen te vol-

ijng " Toen hij weer in de deurope-
*t| ,van de caravan verscheen, wa-
Iflp sPoren van een dag zwoegen
JL Alpen nog duidelijk zichtbaar.jNL uitgemergelde gezicht was%h en de fletse ogen lagen diep in
kassen. „Op de Alpe d'Huez hebL. eselijk afgezien", sprak hij met| etr>Ptestem.

Niettemin heeft Greg Le Mond a la
Jan Janssen in 1968 (onze landge-
noot reed toen de Belg Herman van
Springel in de afsluitende rit tegen
het uurwerk uit het geel) zijn laatste
hoop op een tweede Tourzege voor-
al afgestemd op de individueletijd-
rit van aanstaande zondag tussen
Versailles en de Champs Elys'ees.
„Ik heb in elk geval evenveel kans
als Fignon om de Tour te winnen,
omdat ik een veel beter tijdrijder
dan hem ben. Dat heb ik dit seizoen
in de Giro en in dezeTour bewezen.
Of dat zal volstaan om in 24,5 kilo-
meter 26 seconden goed te maken,
zal zondag moeten blijken."

„Daar heb ik de tol voor betaald.
Maar ik mag niet treuren. Fignon
heeft reeds meer slechte dagen in
deze Tour achter de rug. Dinsdag
werd hij nog gelost. Mag ik dan ook
een dag minder presteren? Vergeet
niet, dat we dezwaarste etappe ach-
ter de rug hebben. Niettemin heb ik
op deCroix de Fer geen moeilijkhe-
den gehad. Dat was alleen op de
Alpe d'Huez het geval. Ik mag me-
zelf geen enkel verwijt maken. Ik
heb het onderste uit de kan ge-
haald."

Volgens Greg Le Mond kon hij de
tempoversnellingen van Fignon en
Delgado niet beantwoorden omdat
hij daags tevoren in de etappe naar
Briancon te veel hooi op zijn vork
had genomen.

GreyLe Mond
gokt op tijdrit

'Ik heb nog evenveel kansen op Tourzege als Fignon'

L'ALPE D'HUEZ - Terwijl deeindelijk weer
glimlachende Laurent Fignon op het po-
dium in l'Alpe d'Huez onder luid applaus de
gele trui over de schouders kreeg getrokken,
meldde Greg Le Mond zich bij de dopingca-
ravan. In zijn kielzog volgden zn in blijde
verwachting verkerende echtgenote Kathy

IL en ploegleider José de Cauwer. „Ik heb deK^r nog niet verloren. Nog lang niet"- merkte de Amerikaan
| °ordat hij zijn plasje ging inleveren.

In de Tour de France weet je nooit
wat je nog te wachten staat."
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L'ALPE-D' HUEZ - Een van de meest in-
drukwekkende Nederlandse etappezeges al-
ler tijden kwam op naam van Gert-Jan Theu-
nisse. In de trui van de bergkoning als eerste
over de Galibier en de Croix-de-Fer rijden en
vervolgens uitgerekend op I'Alpe-d'Huez
winnen. Nooit eerder vertoond. Hij had
wraak genomen op de gebeurtenissen van
vorig jaar.

Gert-Jan Theunisse uit Oss kwam
in 1988 ontluisterd uit de Tour. Hij
bleef hangen in de dopingcontrole
op testosteron. De Brabander ont-
kende, doet dat trouwens nog
steeds, het preparaat zat in zijn li-
chaam. Een uitgebreid onderzoekvan zijn sponsor bracht geen oplos-
sing van het mysterie. Theunisse
legde zich er uiteindelijk bij neer enzwoer wraak voor de Tour van dit
jaar.

Het scheelde weinig of hij kon niet
eens starten. Een val in de Ronde
van Zwitserland kraakte zijn rib-
benkast. Theunisse verbeet de pijn,
joegeerst op de bolletjestrui van het
bergklassement en boekte vervol-
gens de gedroomde ritzege op I'Al-
pe-d'Huez. Of hij nog pijn had? Zijn
antwoord was flegmatiek: „Ik heb
intussen zo veel pijn geleden, dat ik
het niet eens meer voel."

Zege Pasquino
" OREYE - De 16-jarige Eddy Pas-

door
Van Poppel wel

snel in Ulvenhout

Amateurs: 1. Rob Mulder (Well); 2. Leon
Boelhouwers; 3. G.J. Boksteyn: 4 P van
Doorn; 5. P. v.d. Akker; 6. P. v. Hoof; 7. A.
Harks; 8. Francois Knarren: 9. M. Theunis-
sen; 10. E. Levels; 11. L. Mutsaers; 12. S. Mc
Clede (Australië); 13.R. Daniels: 14. J. Strij-
bosch. Junioren: 1.P. van Seggelen (Some-
ren) 60 km. in 1.34.10; 3. G. Bijnen; 3. O. Hof-
stee; 4. J. Vervoort; 5. C. van Wanrooy op 23
sec; 6. R. Vrancken; 7. R. van Asperen; 8. R.
Görtzen; 9. P. Janssen; 10. L. Hermes.

tourclips

ULVENHOUT- Wat Jean-Paul van
Poppel in de Ronde van Frankrijk
dit jaar niet lukte, lukte hem wel in
het criterium van Ulvenhout. De
renner uit de ploeg van Peter Post
won na 100 kilometer de eindsprint
van twee mede-vluchters. Frank Pi-
rard en Daan Luykx waren tegen de
explosie van de getergde Van Pop-
pel niet opgewassen. Het criterium,
dat een levendig verloop kende,
trok 20.000 toeschouwers.
De uitslag: 1. Van Poppel 100 kilo-
meter 2.19.05; 2. Pirard; 3. Luykx,
beiden z.t; 4. Van den Akker 0.10; 5.
Vos; 6. Bol; 7. Lauritzen; 8. Bruy-
neel; 9. Wüller; 10. Pieters, allen z.t.

Greg Le Mond gaf toe, dat de slotki-lometers op de gevreesde Alpencol
voor hem een lijdensweg waren. „Ik
heb het verstand op nul gezet en
met de grote versnelling zo hard
mogelijk proberen te rijden. Als ik
de demarrages van Fignon en Del-
gado had beantwoord, had ik mezelf
kapot gereden. Daarom bleef ik
mijn eigen tempo rijden. Er telde
maar een ding: de schade proberen
te beperken. Met nog vier koersda-
gen voor de boeg heeft Fignon
slechts zesentwintig seconden voor-
sprong op me. Dat geeft me nog
steeds alle hoop op de eindzege."

Lijdensweg

Een excuus
9 Mond zocht niet naar excu-

'k Dr et vernes van zÜn trui mooi
jSe?ten- ~Toen Fignon vier kilo-
't},/ onder de top van de Alpe
|7%h

2 aan de haal ging, kon ik ge-Ita. '"'iet meer beter. Ik had al mijn
Si*, n verbruikt om het hoge
fok? Van Delgado en zijn ploeg-
%l ers te kunnen volgen. Natuur-
% ad ik liever de geletrui behou-
|V lJaar rampzalig is het verliesIt ld ovendien had ik erop gere-
'K 'J^at Fignon voor me zou eindi-
JVh, el met minder veorsprong.
IjSe a^ gezien had hh niet meer")>f. er> halve minuut op me gepakt.
\" 0r> had het geluk, dat Delgado

De Tourwinnaar van 1986 zag zelfs
een bepaald voordeel in zijn onttro-
ning. Le Mond: „Het is niet gemak-
kelijk om de gele trui te verdedigen.
Het legt altijd een bepaalde druk op
de schouders. Nu is het debeurt aan
Fignon om de koers te controleren.
Misschien ontstaan de komende da-
gen daardoor wel andere kansen
voor me om de leiding te heroveren.

" Laurent Fignon, rechts,duldde in zijn jacht naar hetgeel alleen Pedro Delgado aanzijn zijde.
Rooks, Theunisse,
Maassen in Nacht
van Simpelveld

De winnaars opTAlpe-d'Huez: 1952:
Coppi; 1976: Zoetemelk; 1977: Kui-
per; 1978: Kuiper; 1979 (twee aan-
komsten): Agostinho en Zoetemelk;
1981: Winnen; 1982: Breu; 1983:
Winnen; 1984: Herrera; 1986: Hi-
nault; 1987: Echave; 1988: Rooks;
1989: Theunisse.

L'ALPE-D'HUEZ - Gert-Jan Theu-
nisse behaalde de achtste Neder-
landse etappezege op I'Alpe-d'Huez.
Slechts veertien keer in de geschie-
denis van de Tour de France werd
de eindstreep in dit ski-oord getrok-
ken. ROTTERDAM - Het Nederlandsehonkbalteam heeft woensdag zijn

rol als smaakmaker van het Wereld-
haventoernooi bevestigd. De Euro-
pese kampioen zegevierde in de
laatste ontmoeting van vooriohde
met 3-0 over Taiwan.
Eindstand eerste fase van het toer-
nooi: 1. Havana 4-6: 2. Nederland
4-5; 3. Taiwan 4-4; 4. Baltimore 4-4:
5. Dallas 5-2.
Nederland heeft tijdens het toer-,
nooi om het Europese honkbalkam-
pioenschap voor junioren in Leeu-
warden zijn derde overwinning
haald. De Bondsrepubliek Duits-
land was geen partij: 32-0.

Honkbalwinst

DIEREN - Jeugdkampioen Loek
van Wely is de open titelstrijd scha-
ken in Dieren sterk gestart. Het zes-
tienjarige talent, in de eerste ronde
winnaar tegen de Amerikaan Atlas,
behaalde woensdag zijn tweede vol-
le punt tegen de Franse grootmees-
ter Belkhodja. Van Wely moet na
twee ronden de koppositie delen
met vijf andere schakers: Rodri-
guez, Ostojic, Carlier, Pirisi en Van
Riemsdijk. Bij de vrouwen wordt de
eerste plaats gedeeld door Vreeken,
Drewes, Jansen en Limbach.

Sterke start
Loek van Wely

" Gilbert Duclos-Lassalle zal mor-
gen in Bordeaux een hernia-opera-
tie ondergaan. Hij had al enige tijd
pijn in de rug en het rechterbeen.
Daarom is hij dit jaar afwezig in de
Tour.

de Tourrenners in
Elsloo aan de start.

Andere profcriteria
in Limburg vinden
plaats in Linne (2
augustus), Parmin-
gen (3 augustus) en
Maastricht (9 augus-
tus). Naderhand
wordt ook nog de
laatste etappe van de
Ronde van Neder-
land (14-19 augustus)
op Limburgse we-
gen verreden. Start
van deze slotrit in
Geleen; finish in
Gulpen. De Ronde
van Nederland geldt
voornamelijk als
voorbereiding op het
WK van 27 augustus
in het Franse Cham-
béry.

veer vijfenveertig
man. Tot de deelne-
mers behoren voorts
Theo de Rooy, Pa-
trick Tolhoek, Henri
Manders, Jan Sie-
mons, alsmede het
Limburgse kwartet
dat niet in deRonde
van Frankrijk start-
te: Ad Wijnands, Pe-
ter Harings, Alain
Strouken en Leon
Nevels. Daags na
Simpelveld komen

Van onze sportre-
dactie

SIMPELVELD- Als
eerste na-Tourcrite-
rium in Limburg
staat volgende week
vrijdag de Nacht van
Simpelveld op het
programma. Gert-
Jan Theunisse, Ste-
ven Rooks en Neder-
lands kampioen
Frans Maassen zijn
de trekpleisters in
het veld van onge-

, Van onze sportredactie

ïfit - Kwantum Blauw
i>oKPeelt komend seizoen tochNp es handbal- De Ploeg van
Sr, r Guus Cantelberg gaat deel-

aan het IHF-cuptoernooi, de
J|j k ai-equivalent van de Uefacup
jj'ügj'Voetbal. Blauw Wit neemt de
(’ 'n van naaste buur Herschi/Vi f%ü "t °P grond van de tweedes in de eindrangschikking het

\u ad °P deelname aan het IHF-
°ernooi.

?G iVifiieense club wil echter het fi-eie risico van een ongunstige

Blauw Wit
toch in EC

loting, lees een verre reis, niet dra-
gen en besloot daarom af te zienvan
deelname. Bij Blauw Wit liggen de
zaken anders. VoorzitterLeon Fris-
sen: „Wij kunnen het ons ten op-
zichte van hoofdsponsor Kwantum
niet permitteren om niet deel te ne-
men. Daarbij speelt de overweging
dat we van het handbalverbondgeen subsidie krijgen geen rol. Die

subsidie bedraagt immers hooguit
2500 gulden". i
Naast Blauw Wit wordt Nederland
in de Europacup, de loting vindt
plaats op 29 augustus, vertegen-
woordigd door E en O (EC I) en
Aalsmeer (EC II).Bij de dames spe-
len SEW (landskampioen) en Fore-
holte (verliezend bekerfinalist tegenSEW) in Europees verband. Wie Ne-
derland bij de dames in de IHF-cup
gaat vertegenwoordigen, is nog on-duidelijk. In elk geval ziet ook hier
V en L, de Geleense dames werden
eveneens tweede in de competitie,
van deelname af.

'Vier kopmannen is te veel' ieder geval geen Tour meer, zegt-
ie. En Alcala zal zich dusvolledig
in dienst van ons moeten stellen,
als Rooks en ik blijven."

Zijn martkwaarde wordt voor
PDM niet onbetaalbaar? Theu-
nisse: „Als ik echt geld wil ver-
dienen moet ik naar Spanje.

genklassement, vier man bij de
eerste tien, maar vier bescherm-
de renners, dat is toch echt te-
veel. Dat zal moeten verande-
ren."

En ik was ook flink teleurge-
steld, toen ik in dievalpartij naar
Montpellier vijf minuten achter-
op was geraakt en alleen Van Or-
souw en Draaijer bij me kreeg
om me terug te brengen. Als ze
iets van jeverwachten in de ber-
gen moetje ook beschermd wor-
den."Limburgs Dagblad sport den op bepaalde momenten van

Alcala. „Die had zich moeten op-
offeren, maar ja, maak het hem
maar eens duidelijk als hij alleen
aan zichzelf zit te denken. Com-
municeren in een vreemde taal is
toch al moeilijk; het eerste wat ze
leren zijn vieze dingen en scheld-
woorden, maar daarna staat het
verstand stil."

Van onze sportredactie
L'ALPE d'HUEZ - Theunisse
naar Panasonic, Theunisse en
Rooks uit elkaar, Theunisse naar
Spanje? De geruchten draaien
weer wild in het rond, maar de
hoofdpersoon zelf is heel beslist:
„Pas na de Tour, op een dag dat
ik niet hoef te rijden, ga ik eens
rustig met PDM om de tafel zit-'
ten, en dan beslis ik."
Er moeten wel „een paar puntjes
worden doorgenomen", vindt
Theunisse, vooraleer hij bij PDM
prolongeert. „Het lijkt prachtig
zoals het nu is gegaan. Vier ritze-
ges, bijna alle truien, het ploe-

„De eerste week hebben wij
meer in de wind gezeten dan de
kopmannen van andere ploegen.
Logisch, want een Kelly, een van
de besten van de wereld toch,
hoeft mij niet uit de wind te hou-
den. Maar het kost wèl energie.

Maar ook sportief moet ik me ge-
lukkig voelen. Ik ben toch het
beste met Nederlanders en Bei-
gen om me heen. Die doen ten-
minste watvoor je en daar kun je
ook nog eens iets voor terug-
doen."

Ook in de Pyreneeën liephet niet
zoals het had gemoeten. Hij had
zich nogal geërgerd aan het rij-

Hoe het dan moet, volgend jaar?
Theunisse: „Nou ja,Kelly rijdt in

bennie eculen
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Wij hebben kans om wereldgroep in Daviscup te bereiken '

Van onze sportredactie
&ESTNed i~ an een koude oorlog is nog net geen sprake. Dat
Prorn nc* er alles aan gelegen is komend weekeinde in Best
is ecn°^e naar °-e Wereldgroep Daviscup te bewerkstelligen,
°ok Z0 klaar als een klontje. Net als tegen Portugal werd
Sriel) V°0r e* kaPitale tennistreffen met Indonesië voor een
het .e ondergrond (tapijt) gekozen. Dit om de Indonesiërs, die
WgJ^t uit de voeten kunnen op gravel, maar verder in het
ste r "tennis absoluut geen rol van betekenis spelen, het laat-

restje hoop te ontfutselen.
De t . .f°rmat!mngen van de Nederlandse
sen vle- waartoe Schapers, Nijs-
horèn evermans en Haarhuis be-
gesiot' v°nden bovendien achter
er0p g K deuren plaats. „Wij zijn
de ge~e r̂and om voor het eerst in

lei*enis de wereldgroep te
Veri0r ■ e kans mogen we niet
gretige J,aten gaan", vertelt een
n°emcL im NUssen- Laatstge-
Voor l/ naast Michiel Schapers
Bonric 61" enkelspel ingezet worden.
Torn K° ach Franker heeft aan
boVe »lssen de voorkeur gegeven
Mogei-V?ar'< Koevermans. Over de
sen " tegenstanders heeft Nijs-
eigeniif We'nig ideeën. „Ik heb ze
ik hun t

n°g niet zien sPelen zodat
ten" sterkte nog niet kan inschat-

er «ïeer Nederlandse tennis staat
PUats k°P het spel dan alleen een
Van rtp 1J de beste zestien landen
Sp°nsorWereld- Presüge, publiciteit,
Sprom ten een flinke brok tenni-
froeD on- »Als je in de wereld-
Niet al)Peelt't' tel Je Pas echt mee-
achter ,en op de baan, maar ook
iC°ach c* vergadertafel", meentanderf ley Franker. „De Neder-

b spelen op dit moment bij-

zonder goed", zegt Nijssen. „Er bre-
ken steeds meer jonge spelers door,
waardoor de top een stuk breder
wordt. Dat wederom stimuleert de
echte top".

Voor Oranje is het de derde keer in
negen jaar dat een equipe op de
drempel staat van de Wereldgroep.
Twee keer dwarsboomden de Rus-
sen de overstap (5-0). „Ditmaal
moet het lukken", meent Torn Nijs-
sen (121ste op de ranglijst). „Wij
hebben dit jaar allemaal goed ge-
presteerd. Er mag dus eigenlijk
niets mis gaan".

In het Vrijetijds Centrum in Best
worden vier enkelspelen en een
dubbelspel gespeeld. Twee enkel-
spelen worden vrijdag (14.00 uur)
afgewerkt, het dubbel op zaterdag
(15.30 uur) en de resterende twee
enkelspelen op zondag (13.00 uur).
Slaagt Nederland, dan stuit de
ploeg tijdens de loting op 22 augus-
tus 1990 zeker op een van de 'ge-
plaatste' landen: Zweden, Oosten-
rijk, Joegoslavië, Spanje, Ver-
enigde Staten, Frankrijk, Tsjecho-
slowakije en West-Duitsland.

Golfers kunnen
in Zandvoort
hun slag slaan

# Een gretige Torn Nijssen staat voor een nieuwe uitdaging

De winnaar van het Dutch Open
zal op die Order of Merit in elk
geval een flinke stap voorwaartsmaken. Vijftigduizend Engelse
pond staan er voor het minste
aantal slagen voor de vier rondes
die er van donderdag tot en metzondag gespeeld zullen worden.
Een schijntje vergeleken bij het
jaarsalaris van enkelen van de
deelnejners. Zo worden de in-
komsten van Ballesteros jaar-
lijks op twaalf miljoen dollar ge-
schat. En als hij in Zandvoort
niet in de prijzen valt, zal deBask
daar niet echt rouwig om zijn.
Zijn 'startgeld' bedraagt ander-
halve ton en hij is reeds verze-
kerd van een plaats in het Ryder
Cup-team.

RaymondSmeets scoort drie keer voor MVV

Supercup van de baan
kers in Oldenzaal niet verder dan
0-0. De amateurs, getraind door Rob
Groener (ex-FC Twente), waren ze-
ker niet minder en creëerden even-
veel kansen als de Eindhovenaren.
In en tegen Sneek won Anderlecht
een oefenpartij met 4-2.

Officieel worden geen startgel-
den betaald voor wedstrijden die
vermeld staan op de kalender
van de Europese Tour. Zonder
startgeld echter zou de Dutch
Open tot een sterk gedevalueerd
gebeuren (zoals bijvoorbeeld
verleden jaar) degraderen. Om
de startgeldproblematiek te om-
zeilen, wordt daags voor de aan-
vang van de wedstrijd een Pro-
Am gespeeld. Drie amateurs
worden daarbij gekoppeld aan
een professioneel golfspeler.
Deze professional speelt dan in
dienst van het bedrijf en van een
dergelijke dienst is ook meneer
Ballesteros niet vies, mits daar
het lieve sommetje van anderhal-
ve ton tegenover staat.

Starigcld

door fred sochacki
van ?VOORT - Met een budget
der, vereneenhalf miljoen gul-
een en een prijzenpot van ruim
Uit ' milJ°en, is het KLM Open
tieyg gr°eid tot een van de luera-
vast .■=o'levenementen op het
om d 'and van Europa. Lucratief
in.te„ °0^ deelnemersveld,de^^nstelling tot verleden jaar,
de nr?iner tot de verbeelding van
de |oiniefhebbers spreekt. Met
tero^PanJaard Severiano Balles-
schijn

en de Brit Sandy Lyle ver-
de st twee wereldtoppers aan
af 2e

at^ van het toernooi dat van-
Golf m3O juliop deKennemer
voort Country Club in Zand-

2al worden gehouden.

heel utch Open staat dit jaar ge-
Cun 'n het teken van de Ryder
op dp'e in septemberin England
W orri °anen van The Belfry zal
te gTen gespeeld. De twaalf bes-
dar, "r°Pese golfers nemen het
ka atl

"p tegen hun beste Ameri-
gesia "vakbroeders. Een presti-
-Bolf.>£ ,die geen professionele
Het: t er wil missen.
Plavi^am onder leiding van non-wordt caPtain Tony Jacklin
van , samengesteld aan de hand
gelcj. t meest verdiende prijzen-
daar a\ en met augustus. Van-
ËrVer?^ organisatorRobbie van
bu idel orens flink met de geld-en, v rammelde (twee ton meer
daar 0l?&e aflevering) en van-
deeiv,0 dat er een attractiever

mersveld de banen van denemer zal bevolken.
sterk

ZEIST - De wedstrijd Om de Super-
cup tussen landskampioen PSV en
Ajax, de nummer twee van de afge-
lopen competitie, gaat niet door. Na
overleg met beide verenigingen
heeft de KNVB besloten het duel,
dat de eerste zou zijn in een reeks
traditionele seizoensopeningen, te
schrappen.
Aanvankelijk zou het duel in Eind-
hoven worden gespeeld. Na beper-
kende maatregelen omtrent het
supportersbezoek van de gemeente
kwam Amsterdam als plaats van
handeling naar voren. Ook in de
hoofdstad bleken de bezwaren van
organisatorische aard te groot. Van
de gemeente Amsterdam mocht de
wedstrijd niet later dan 18.00 uur
beginnen. Da.arnaast waren de te
nemen veiligheidsmaatregelen een
te grote hinderpaal.
Gisteren verkeek PSV zich op de
kracht van de zondag-eersteklasser
Quick'2o. De landskampioen, zon-
derVan Breukelen, Vanenburg, Ro-
mario, Lerby en Boerebach, kwam
tot grote vreugde van de 4500 kij-

Heerweggespeeld
" MAASTRICHT - Ex-Roda JC'erRaymond Smeets, de nieuwste aan-
winst van MVV, heeft in zijn eerste
oefenwedstrijd tegen de amateur
eerste klasser Heer (8-0) meteen zijn
visitekaartje afgegeven. Van de acht
treffers nam hij er drie voor zijn re-
kening. Met Resa Uitman was hij de
opvallendste speler.
Door het geweldig optreden van
Heer-doelman Ronald Gielen bleef
de schade in de eerste 45 minuten
beperkt tot vier treffers gescoord
door Francois, Delahaye en twee
keer Smeets. Ook in de tweede helft
bleef MVV de toon aangeven. De te-
genstander kon zich met moeite
staande houden. Doelpunten van

A
%derf negen deelnemers aan de
KLm £Up spelen eind juliin het
"Êtw^tchOpen, verzekert Van
*eventi ens' "We hebben deze
n°°i ht uitgave van het toer-
en h sterkste deelnemersveld
gehad \Ttart' dat we ooit hebben

e z ■■ et alleen Ballesteros en
°°k sr!Jn Publiekstrekkers, maar
ce er, r eJs als Olazabal, Torran-
'"'Oog nafferty staan momenteel
'OrciLge„noteerd op de Europese
°a*Ptair? r^erit. Dat is de lijst die
tic Eat

n lQny Jacklin scherp in
tot ripen houdt met betrekking
uront samenstelling van hetpese team in September."

Van Nederlandse zijde verwacht
de organisatie nadrukkelijk in-
breng van Ruud Bos en Chris
van der Velde. De twee tourpro-
fessionals die Nederland mo-
menteel rijk is, nemen weliswaar
een bescheiden plaats in, maar
voor eigen publiek en op bekend
terrein zouden beiden in staat
moeten worden geacht voor een
verrassing te kunnen zorgen. In
elk geval gaat men er in Zand-
voort van uit dat minimaal een
van de twee de cut, de laatste
twee rondes die door slechts 65
van de 140 deelnemers mag wor-
den gespeeld, overleeft.

etappe-uitslag
Zeventiende etappe Briancon-l'Alpe
d'Huez 161Va km: 1. Theunisse 5.10.39
(gem.snelheid 31.868 km/uur); 2. Delga-
do op 1.09;3. Fignon z.t; 4.Rondon 2.08;
5. Le Mond 2.28; 6. Lejarreta 2.41; 7.
Rooks 3.04; 8. Bugno z.t; 9. Millar 3.08;
10. Pascal Simon 3.48; 11. Herrera 4.16;
12. Breu 4.44; 13. Palacio 5.08; 14. Alcala
z.t; 15. Mottet z.t; 16. Kelly 5.26; 17.
Bauer z.t; 18. Caritoux 5.51; 19. Roosen
6.06; 20. Pino 6.25; 21. Gayant 6.49; 22.
Biondi 6.50; 23. Muller 6.52; 24. Fuerte
z.t; 25. Rué 7.44; 26. Camargo 7.57; 27.
Rodriguez-Magro z.t; 28. Jérome Simon
8.36; 29. Cornillet 9.29; 30. Phillipot 9.35;
31. Indurain 9.40; 32. Vichot 10.06; 33.
Richard P. 10.06; 34. Robeet 10.06: 35.
Cabrera 10.06; 36. Skibby 10.30; 37.
Kvalsvoll 10.30; 38. Earley 11.19; 39.
Pensee 11.42; 40. Cerin 12.35; 41. Leleu
12.59; 42. Carlsen 13.23; 43. AVnaud
13.41; 44. Lavenu 13.41; 45. Dhaenens
14.36; 46. Van Orsouw 14.36; 47. Cadena
15.00; 48. Ducrot 15.20; 49. Anderson
15.23; 50. Luquin 15.30; 51. Stevenhaa-
gen 15.31; 52. Garde 16.10; 53. Nulens
16.11;54. Yvon Madiot 16.15;55. Dernies
17.00; 56. Jacobs 17.07; 57. Lemarchand
17.24; 58. Colotti 18.01; 59. Criquielion
18.20; 60. Hampsten 18.25; 61. Lavainne
18.30; 62. Sergeant 18.31; 63. De Wolf
18.32; 64. Gorospe 19.00; 65. Lubberding
19.10; 66. Murguialday 19.11; 67. Pineau
19.19; 68. Antequera 19.40; 69. Van Slyc-
ke 19.50; 70. Wone 19.52;71. Mauri 19.54;
72. Richard B. 19.55: 73. Casado 20.00;
74. Vandenbrande 20.02; 75. Mugica
20.07; 76. Jusdado 20.10; 77. Sanders
20.15; 78. Vermote 20.24; 79. Yates 20.25;
80. Martens 20.30; 81. Poisson 20.40; 82.
Pedersen 20.42; 83. Bezault 20.45; 84.
Madiot M. z.t; 85. Van Vliet 20.50; 86. Pa-
vlic 20.57; 87. De Wilde 21.01; 88. Zadro-
bilek 21.10; 89. Wilson 21.23; 90. Wilfhed
Peeters 21.28; 91. Goessens 22.07; 92.
Maassen 22.08; 93. Wegmuller 22.12; 94.
Louviot 22.34; 95. Bomans 22.45; 96. De
Vos 22.47; 97. Ludo Peeters 22.50; 98. De
Rooy 22.51; 99. Poels 22.57; 100. Chaubet
23.00 101. Leclercq 23.35; 102. Draaijer
z.t.; 103. Marie z.t.; 104. Maechler z.t.;
105. Jourdan z.t.; 106. Da Silva z.t.; 107.
Hodge z.t.; 108.Wampers 24.03; 109. Bar-
teau 24.07; 110. Chiapucci 24.08; 111.
Passera 24.10; 112. Ackermann 24.22;
113. Siemons 24.34; 114. Rus 24.58; 115.
Gianetti 25.09; 116. Penni 25.20; 117.
Kiefel 25.22; 118. Tolhoek 25.22; 119.
Vanotti 25.22; 120. Van Hooydonck
25.26; 121.Le Clerc 25.37; 122.Museeuw
25.58; 123. Solleveld 26.07; 124. Fidanza
26.17; 125. Forest 26.33; 126. Knickman
26.44; 127. Pierce 26.44; 128. Dalhberg
27.10; 129. Magnago 27.40; 130. Kappes
27.45; 131.Wechselberger 27.48; 132. Nij-
dam 27.58; 133. Manders 28.09; 134.
Lammerts 28.41; 135. Jakobs 28.49; 136.
Peller 30.05; 137. Planckaert 30.48; 138.
Beuker 30.59; 139. Hermans 31.08; 140.
Tebaldi 31.21; 141.Hanegraaf 31.44; 142.
Sörensen 32.09; 143 en laatste Schurer
op 32.11.

uitvallers
Nijboer (Paternia), Kleinsman (TVM).
Vona (Chateau d'Ax). Gölz (SuperCon-
fex). Niet gestart: Rüttimann (Helvetia),
Zimmermann (Carrera) en Badolato
(Chateau d'Ax).

algemeenklassement
1. Fignon (Système U) 77.55.11; 2. Le
Mond (ADR) op 26 sec; 3. Delgado (Rey-
nolds) op 1.55; 4. Theunisse (PDM) 5.12;
5. Mottet (RMO) 5.22: 6. Rooks (PDM)
7.07; 7. Lejarreta (Paternia) 8.07; 8. Alca-
la (PDM) 10.43; 9. Millar (Z/Peugeot)
11.49; 10. Kelly (PDM) 14.09; 11. Indu-
rain (Reynolds) 16.03; 12. Bugno (Cha-
teau d'Ax) 18.55; 13. Pascal Simon (Sys-
tème U) 19.05; 14. Caritoux (RMO) 21.19;
15. Pino (BH) 21.24; 16.Cornillet (Z/Peu-
geot) 23.20; 17. Bauer (Helvetia) 23.53;
18. Hampsten (Seven Eleven) 26.02; 19.
Jérome Simon (Z/Peugeot) 27.28; 20.
Phillipot (Toshiba) 27.41: 21. Pascal Ri-
chard (Helvetia) 28.51; 22. 22. Muller
(PDM) 29.24; 23. Fuerte (BH) 29.39; 24.
Herrera (Café de Colombia) 30.29; 25.
Breu (Domex) 31.10; 26. Camargo (Café
de Colombia) 32.48; 27. Rondon (Rey-
nolds) 34.09; 28. Palacio (Reynolds)
38.57; 29. Gavant (Toshiba) 40.44; 30.
Roosen (Histor) 41.09; 31. Mare Madiot
(Toshiba) 41.37; 32. Biondi (Fagorl 44.51;
33. Criquielion (Hitachi) 45.46; 34. Ar-
naud (Reynolds) 46.04; 35. Rué (Système
U) 47.12; 36. Rodriguez-Magro (Rey-
nolds) 50.39; 37. Dhaenens (PDM) 53.47;
38. Anderson (TVM) 54.10; 39. Ducrot
(Domex) 55.08; 40. Robeet (Domex)
58.05; 41. Cerin (Carrera) 58.39; 42. Skib-
by (TVM) 59.14; 43. Murguialdav (BH)
1.01.31; 44. Vichot (Helvetia) 1.00.50; 45.
Garde (Système U) 1.01.12; 46.Kvalsvoll
(Z-Peugeot) 1.05.31: 47. Bezault (Toshi-
ba) 1.05.58; 48. Yates (Seven-Eleven)
1.06.43; 49. Pensee (Z-Peugeot) 1.07.45;
50. Stevenhaagen (Helvetia) 1.07.47; 51.
Earley (PDM) 1.07.50; 52. Carlsen (Fa-
gor) 1.09.09; 53. Sanders (RMO) 1.09.36;
54. Jacobs (Hitachi) 1.10.00; 55. Cabrera
(Café de Colombia) 1.10.20; 56. Madiot
Y. (Toshiba) 1.10.54; 57. Luquin (Rey-
nolds) 1.11.34:58. Pineau (RMO) 1.12.44;
59. Nulens (Panasonic) 1.13.56; 60. Co-
lotti (RMO) 1.13.58; 61. Wechselberger
(Paternia) 1.14.16; 62. Louviot (Z-Peu-
geot) 1.15.14; 63. Peeters (Paternia)
1.16.31; 64. Gorospe (Reynolds) 1.21.04;
65. Lavenu (Fagor) 1.21.44; 66. Lavainne
(Système U) 1.21.52; 67. Leclercq (Hel-
vetia) 1.21.57; 68. Poisson (Toshiba)
1.22.00; 69. Sergeant (Hitachi) 1.22.32;
70. De Wolf (Hitachi) 1.22.46; 71. Van-
denbrande (TVM) 1.22.50; 72. Da Silva
(Carrera) 1.23.06; 73. Kiefel (Seven-Ele-
ven) 1.23.35; 74. Vermote (RMO) 1.24.15;
75. Marie (Système U) 1.24.18; 76. Zadro-
bilek (Seven-Eleven) 1.25.12; 77. Wilson
(Helvetia) 1.26.12; 78. Leleu (Toshiba)
1.26.30; 79. Chaubet (Fagor) 1.26.45; 80.
Forest (Fagor) 1.26.45: 81. Mugica (Pa-
ternia) 1.27.17; 82. Hodge (Paternia)
1.27.34; 83. Cadena (Café de Colombia)
1.28.03; 84. Pavlic (Carrera) 1.29.12; 85.
Ackermann (Domex) 1.29.26; 86. Mar-
tens (ADR) 1.30.56:87. Chiapucci (Carre-
ra) 1.31.17; 88. Pierce (Seven-Eleven)
1.31.39; 89. Richard B. (Café de Colom-
bia) 1.33.25; 90. Van Orsouw (J>DM)
1.33.58;91. Mauri (Reynolds) 1.35.48; 92.
Casado (Z-Peugeot) 1.36.00; 93. Weg-
muller (Domex) 1.36.23; 94. Barteau
(Système U) 1.37.06; 95. Kappes (Toshi-
ba) 1.37.07;96. Dalhberg (Seven-Eleven)
1.37.10: 97. Tolhoek (SuperConfex)
1.37.14; 98. Lemarchand (Z-Peugeot)
1.37.33; 99. Van Slycke (Histor) 1.37.34;
100. Pedersen (RMO) 1.38.23; 101. Passe-

ra (Chateau d'Ax) 1.39.25; 102.De Wilde
(Histor) 1.40.25; 103. Worre (Café de Co-
lombia) 1.42.43; 104. Museeuw (ADR)
1.42.59; 105. Maassen (SuperConfex)
1.43.38; 106. Perini (Carrera) 1.44.48; 107.
Manders (Helvetia) 1.46.09; 108. Dernies
(Domex) 1.46.21; 109. Solleveld (Super-
Confex) 1.46.22; 110. Peeters (Histor)
1.47.02; 111. Riis (Système U) 1.47.07;
112. Van Hooydonck (SuperConfex)
1.49.17; 113. Goessens (Domex) 1.50.49;
114. Sörensen (Histor) 1.50.55; 115. Poels
(SuperConfex) 1.52.46; 116. Le Clerc
(Paternia) 1.53.35; 117. Lubberding (Pa-
nasonic) 1.56.25; 118. Jourdan (RMO)
1.56.31; 119.Antequera (BH) 1.56.46; 120.
Lammerts (ADR) 1.57.34; 121. Gianetti
(Helvetia) 1.57.41; 122. Maechler (Carre-
ra) 1.58.09; 123. Van Vliet (Panasonic)
1.58.25: 124. Hanegraaf (TVM) 1.58.47-
-125. Siemons(TVM) 1.58.50; 126. De Vos
(Hitachi) 1.59.15; 127 Nijdam (Super-
Confex) 1.59.28; 128. Schurer (TVM)
2.0006; 129. De Rooy (Panasonic)
2.00.43; 130. Peller (BH) 2.01.41; 131. Te-

baldi (Chateau d'Ax) 2.02.09; 132. Fidan-
za (Chateau d'Ax) 2.02.27; 133. Jusdado
(BH) 2.03.53; 134. Vanotti (Chateau
d'Ax) 2.05.32; 135. Draaijer (PDM)
2.05.46; 136. Planckaert (ADRI 2.06.43;
137. Wampers (Panasonic) 2.08.39; 138.
Beuker (Paternia) 2.11.06; 139. Jakobs
(SuperConfex) 2.11.15; 140. Magnago
(Carrera) 2.13.59; 141.Knickman (Seven-
Eleven) 2.15.45; 142. Hermans (Paternia)
2.31.28; 143. en laatste Bomans (Domex)
2.34.19.

ploegenklassement
Dagploegenklassement: 1. PDM13.40.09: 2. Reynolds op 13 sec; 3. Systè-
me U 4.29: 4. Z Peugeot 13.01; 5. Café dè
Colombia 14.07; 13. TVM 37.42; 18. Pa-
nasonic 48.22; 21. en laatste SuperCon-
fex 1.02.24.
Algemeen ploegenklassement: 1. Rey-
nolds 233.56.24; 2. PDM op 4.38; 3.
Z/Peugeot 39.39; 4. Système U 41.49; 5.
RMO 59.34; 18. TVM 3.00.45; 20. Super-
Confex 3.50.22; 21. en laatste Panasonic
3.57.33.

bergklassement

1.Theunisse 357 p; 2. Millar 227 p: 3. Del-
gado 219 p; 4. Rooks 219 p: 5. Le Mond
147 p; 6. Indurain 132 p.

puntenklassement
1. Kelly 225 p; 2. De Wilde 174 p; 3. Fi-
danza 114p; 4. Rooks 112p; 5. Bauer 105
p; 6. Theunisse 102 p.

tussensprints
1.Kelly 101 p; 2. Tebaldi 70 p; 3. Schurer
42 p; 4. Arnaud 35 p; 5. Perini 30 p.

combinatie
1.Rooks 81 p; 2. Kelly 81 p; 3. Fignon 75
p; 4. Theunisse 67 p; 5. Indurain 63 p.

van start naar finish
NadatRüttimann. Badolato en Zimmer-
mann zich hadden afgemeld startten in
Briancon nog 147 renners voor de ze-
ventiende etappe over 161J4 km naarI'Alpe-d'Huêz, met onderweg drie cols
hors categorie. Het was warm. Biondi
won op de Galibier de premie Souvenir
Henri Desgrange. Theunisse bereikte
als eerste de top voor Vona en Biondi. In
afdaling ontstond kopgroep van elfman
met o.a. Theunisse, Tolhoek. Dhaenens
en Anderson. Nijboer stapte af. Aan de
voet van Croix-de-Fer was voorsprong
van leiders 1.15. In de klim aanval van
Theunisse. In peloton smoorde aanval
Mottet. die later zelf in problemen
kwam. Theunisse eerste op top, bijna
anderhalve minuut voor Millar. Fignon,
Rooks. LeMond, Alcala en Delgado.
Kleinsman stapte af. Aan voet I'Alpe-
d'Huez reed Theunisse 2.25 voor Millar
en Bugno en 3.30 voor het eerste deel
van het aan flarden gescheurde peloton.
Theunisse ging onbedreigd op etappe-
zege af. Achter hem lietDelgado zijn Co-lombiaanse ploegmakker Rondon tem-
po maken. Vier kilometer onder de top
viel Fignon aan. gevolgd door Delgado.
Le Mond kon niet reageren en verloor
gele trui. Delgado won sprint voor twee-
de plaats.

vandaag

Na de beestachtige zware bergetappes
staat vandaag een korte rit op het pro-
gramma. Slechts 91 Vt kilometer van
Bourg d'Oisans (aan de voet van l'Alpe
d'Huez) naar Villard-de-Lans. Gemak-
kelijk is de opgave overigens niet. want
de renners krijgen eerst een col van de
tweede en vervolgens een van de eerste
categorie voor de wielen alvorens ... ber-
gop (derde categorie) de eindstreep te
bereiken.

radio/televisie
Televisie: Nederland 3: 15.00-16.45
rechtstreeks, slotfase etappe. 19.19-20.00
uur samenvatting en interviews. BRT 2:
15.00-16.45 rechtstreeks slotfase etappe.

Radio: Radio I: 14.06-17.00 flitsen van
de etappe, met rechtstreekse reportage
slotfase en aankomst.

tour feminin
Jeannie Longo legt het peloton in de
Tour Feminin dagelijks haar wil op. De
wereldkampioene zegevierde woensdag
in de bergrit van Briancon naar Saint-
Jean-de-Maurienne over 84 kilometer
voor de derde opeenvolgende dag. Mo-
nique Knol (vijfde) en Agnes Loohuis-
Damveld (zevende) handhaafden zich
uitstekend in het eerste peloton, dat met
bijna drie minuten achterstand aan de
streep arriveerde.
Zevende etappe: 1. Longo 84 km in
2.37.35; 2. Canins op 1.33;3. Elias 2.52; 4.
Seghezzi; 5. Knol; 6. Simonnet; 7. Loo-
huis-Damveld; 8. Latoski; 9. Goeigoeile-
va; 10. Ranucci. allen z.t. als Elias; 34.
Van Moorsel op 5.54; 41. Westland z.t;
48. Monique de Bruin 10.59; 52. Petra de
Bruin 11.46. Algemeen klassement: 1
Longo (Fr) 13.19.40; 2. Canins (It) op
7.04; 3. Thompson (VS) 10.32; 4. Odin
(Fr) 11.42; 5. Elias (VS) 11.53; 6. Vick-
stedt-Nyman (Fin) 12.58; 7. Bandini (It)
13.20; 8. Gould (Austr) 14.14; 9. Shannon
(Austr) 14.43; 10. Bankaitis-Davis (VS)
14.45: 22. Loohuis-Damveld 18.54; 28.
Van Moorsel 27.56; 33. Knol 31.41; 35.
Westland 33.43; 41. Monique de Bruin
38.24; 61. en laatste Petra de Bruin
1.11.01.

Custers en Wilborts op dreef in LK
schikte. Laatstgenoemde verloor
met 7-5; 6-4. Ook Stephan Ehritt
verloor: 2-6 en 4-6 tegen de van de
A-lijst afgevoerde Maurice van den
Donk.

HERKENBOSCH - Na de tweede
dag van de poule-wedstrijden in het
Limburgs tenniskampioenschap
hebben Armand Custers en Eric
Wilborts de maximale score be-
haald. Armand Custers had geen te-
genstand van zijn tweede opponent
Theo Hoek, die hij met 6-2 en 6-0
versloeg. Voor de tweede plaats in
deze poule A komt Rob van Oppen
in aanmerking. Hij zorgde voor de
verrassing door met 6-3, 6-1 Hugo
Janssen te verslaan.
In pouleB leverde Eric Wilborts een
twee uur durende strijd met Koch
die niet over de nodige conditie be-

Verbeek, Smeets en Thai brachten
de eindstand op 0-8. Scheidsrechter
was Frans Houben. Aantal toe-
schouwers 600.

" STAVANGER - Het Nederlands
damesvoetbalelftal verloor tijdens
het internationale toernooi in Sta-
vanger met 4-2 van Noorwegen.

" VIGO - De Braziliaanse voetbal-
ler Amarildo tekende een driejarig
contract bij Lazio Roma. Hij speel-
de afgelopen seizoen bij de Spaanse
club Celta. Lazio betaalde vier mil-
joen gulden voor de speler.

" HELMOND - Ikast, in september
tegenstander van FC Groningen in
de eerste ronde van de strijd om de
Europa Cup voor bekerwinnaars,
heeft de eerste overwinning op Ne-
derlandse bodem behaald. De De-
nen versloegen Helmond Sport met
2-1.

" WENEN - De spelers van RKC
zijn woensdag een dikke premie
misgelopen door de laatste wed-
strijd in de intertoto-competitie te-
gen Vienna te verliezen. De Waal-
wijkers, die om winnaar van de
groep te worden minimaal een ge-
lijk spel moesten behalen, werden
in Wenen met 2-4 verslagen. Karls-
ruhe versloeg op eigen terrein BW
Den Bosch met 3-2.

VVV: achttien
" LOTTUM - Gisteravond trof VVV
liefst achttien keer de roos in net
oefenduel tegen SV Lottum (eerste
klasse afdeling Limburg). Bij de
rust was de score nog uiterst be-
perkt: 0-4. De Venlose doelpunten
kwamen op naam van Boere (sx);
Graef (4x); Reynierse, Rutten, Ste-
wart (elk 2x); Weerts, Lenkens, De-
rix (elk lx).

oefenvoetbal
Vandaag, terrein Groene Long, 19.00 uur:
Miranda-Alemannia Aken (amateurs).

toto/lotto
HAMBURG - De trekkingen van de West-
duitse lottocijfers hebben woensdag het
volgende resultaat opgeleverd: Trekking A:
11 - 12 - 20 - 25 - 35 - 42. Reservegetal: 21.
Trekking B: 5 - 7 - 14 - 20 - 39 - 47. Reservege-
tal: 49. Spiel 77: 0 8 8 5 7 8 7 (onder voorbe-
houd).

In de B-I-afdeling heeft Venlonaar
Joost Zeelen zich als enige reeds
voor de kwartfinales geplaatst. Hij
versloeg Rob Tans met 6-2; 4-6; 6-3.
Frank Verspa plaatste zich bij de
laatste zestien door uit een verloren
positie toch nog met 3-6; 6-3; 7-6
(7-5) te winnen. De Venlonaar Ha-
rald Smeets had ook drie sets nodig
om Angelo Meijers met 7-6; 4-6; 6-1
te verslaan. Bart te Nijenhuis won
zijn eerste partij na de blessure die
hij tijdens de Limburgse jeugdkam-
pioenschappen had opgelopen. Hij
versloeg met 7-6, 6-3 Ferdy Mulder.
Manon Bollegraf en Nicole Jager-
man hebben zich geplaatst voor de
derde ronde van het toernooi om de
open Belgische tenniskampioen-
schappen in Brussel.

nf >'^SSSSHBSbS W^mwKmm mi WI
_\ ■ 'JQ&üsZm. '■',■ üi-^iOft-' ■BB M^-^fc 3Ê%Ë

I Aanbieding geldig t/ni za.29)uli.

voor HONDA
naar tlCRAL

Haefland 15, Brunssum
045-252244
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sportLimburgs dagblad



Limburgs Dagblad

I^_\ Openingstijden: dinsdagt/m vrijdag 9-18 uur,

~ , .. ~,, ... ,■ | *" I lunchpauze 12.30-13.30 uur. Zaterdag 10-17 uur.

" *"3£3Sr VERBOUWINGS OPRUIMING -""""- *, I
Vele bankstellen, fauteuils, wanden, kasten, eethoeken PROFITEER VAN DE GROTE VERBOUWINGSOPRUIMING IN DE LIMBURGSE WOONDORADO'S W% I l{*{\ bÜ/[J|]JlU|

en slaapkamers van bekende merken, _-^^**^B TE KERKRADE EN WEERT IULU *] iTlTftfWltfPrdus kwaliteitsgarantie, worden tegen __^ofÊÊ_\f_\_\ EBff Reeds enige maanden worden de WOONDORADO'S te Kerkrade en Weert irr-^MfernTSPECIALE AKTIEPRIJZEN iL^aUjPffß O^^fl verbouwd en in een geheel nieuw jasje gestoken.
verkocht met I lëLWfflfTyl Nu het einde van deze renovatie nadert, moeten wij ruimte maken „ , _

l^llVHVVVVHLMÉfffri7ï.iil^^^ Kerkrade, Holzstraat 134, Straterweg 47. Tel. 045-455151*
rftPll T^TeiaTlllfïiïTlEv^l WJAJkmm*-*^^ voor een nieuwe kolleklie meubelen. | Weer , HoogveldstraaM6. nabij ringbaan Noord/Boshoven.

Niet voor iedereen
"zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.
Geef.... Actie
SYMPATIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg 14,

3735 ME Bosch en Duin
Tel. 030-281822

"Kunt u mij zeggen wat dechrysler gts zo compleet maakt?" __.
Chrysler is erin geslaagd een betaalbareautoop
de markt te brengen, dievrijwel alles biedt wa

____ëè___\ een autorijder zich maar wensen kan, deGT>
C^lllN. I oLtIV vJ 1 O -mMmW . *^B( Een korte opsomming moge volstaan om u

s-% A/-\S*\S^-^ JÊÈ. WT/tË indrukte geven van zn compleetheid: electris
T/l f 1 vjvj^ kmW \W Mm\ ■^^ËË IMlll^S bedienbare portierruiten en buitenspiegels,

VA. X I \J*^/ mm*» .S^B: WrÊÊßr* \W kW J&9 I^. mmmmmmmmmmmmmmmm centrale portiervergrendeling, stuurbekracn11'
InclusiefBTW, AmWmW/ÊÊÊÊÊÊÊÊÊSÊKÊ^Êr i^M^ mW JSir* " i^ÉÏËI li l/vn|uit'

«#*^ \^^~^-~~~--~-' 1—~~-~~~~~~ ~~'|H'| l 81 J «^fflitei -naar keus-een 2.2 liter turbo-injectie ofcc"

~~~~~-ttt~ — ~— _1———— ' _J__ mm *ffif * 2.5 liter injectiemotor met bovenliggende
_k~- "'M __f__\ Mmt __^jjjg______—_f ~-~~ j*&S&s^s&»:*::, ?-<'___\ Wm- W!wÊÊËi~~~4*'^ " fli
M mm *"» MmmW%®sT m*'- .~*^^m^ * nokkenas en 5-versnellingsbak (beide overigeru j
JSjgglß '■nl HTmI i-««*-« '■^ W~~~ uitgerust met een roestvrijstalen uitlaatsysteem

iamii__'^**M'^^ " ' JÊ mmmWÊmmmmm^^ ! _W< 'ïuW&^^ en lerele'de drieweg katalysator). U kunt al 'nf_________^___________________S__M_W_mW^ *%_\ H^^^^^ ______^_^___\\\fL 1 een Chrysler GTS ri|den vanaf f 40.995,--- Br^^il^^^^^^m 1 .^,^.^.-^m-mmmmmmmm-mmWÊm% kW Wilt u nog meer GTS voor uw geld, dan wi|Zen

~**È-m\ 3HB *l^^3Bfei ilniWTi'i'i mm*-W\ *% I■ l^lfc* '^| wllu 0P e vee mogelijkeopties, zoals een
Wjma ■■ B^^fl automatische transmissie, een electnsch verste

"""""J^ mm^fkm ■-■ Am bare bestuurdersstoel, verstelbaar stuurwiel.*
|^^ \^kW conditioning en cruise control.

ERRHSHi Wviiiiidui1

*mjjj|||S SIGNATUUR VAN EEN NIEUWEKLAS*

"Een proefrit vertelt meer dan duizendwoorden:'
AMERICAN CARS SCHIMMERT

Groot Haasdal 6,6333 AW Schimmert. Telefoon 04404-1888.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 -18.30 uur, zaterdag 10.00-17.00 uur.

i

b| Gevraagd:

DUSCriaUI TGUI (Parttime ca. 4 uur per dag). I

Wm\mW*^ï^(ïM>
\mr>< \\ \\ //m<ï({)v^* a>

t___\_\_\\\\\\Wm_W
o cXV IlT" P^

wf_z^^_W\ W^*m\\\ \wÊk-m%^^\
_\'T_________\LXhI «ï*J^L^Ammmmm\mwr\i lil 'l^B m^m^^^ \ïmm^%

Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.00 uur. TV-registratie: TROS.
TV-regie: Ger Roos. TV-uitzendingen: TROS, VTM enRTL-plus.

Produktie en samenstelling: Harry Thomas.
Organisatie: Harry Thomas, Harrie Cremers, Hans Krasovec, Leon Ramakers

ï.s.m. het Limburgs Dagblad.
Entree ’ 42,-. Kaartverkoop VW-kantoor Vaals en alle kantoren van het

Limburgs Dagblad
E1P2

Als de Hatema HIH2EDBHH Oxford Farma
Winkel opruimt is Prachtige wollen axminster Tweed gordijnstof in streep"

alles dubbel voordelig. S^Ln marm orrt«cin in een klassieke bloemteke- motief. 120cm breed A
U koopt rechtstreeks *S Eteïng nin&4oo cm brfed met vanf*33'50 voor lOflO
uitdefabneksvoorraad. .^gS HM SSK'Seggln, fX"e7 000 -5>
Onze toch al lage prijzen v^jffl k fe^: van f. 159,-voor ioq_ van f. 389,-voor OZO7 caprice
zijn dan ook nu nog v«r~*^~" ;|CT^ ' streepdessin met in elkaar
aantrekkelijker. \l§ Wmm Wf Fantasy overlopende kleuren, .

\V" ■■! 111 l y^ Vrolijkdrukdessin in 2 eigen- 120 cm breed t>L Ofl
Alle afgeprijsde w\ \mr '-■■■'^■'\:''-A-Êk tydse kleurstellingen, 400 cm van f. 39,50 voor LQ/"

artikelen zijn eerste w wm^ / ï/J<Cé^hhW>KÊÈ breed, mcl. leggen TC -^
keus en onder behoud JU.— P* II!»»? vanfB9-voor /J/ sPectra f
van schriftelijke garantie. \P^ ■ P 3Hf SSSS^I I |§§ -^^'MMwéM^i^ 100%zuiverscheerwollen van f. 39,50 voor OO flfl

\_\\ T kr Ir^ _ * Moket een juterug, mcl. leggen casa
I lil W? mmWwm MM M Stijlvolle moquette tapijt in van f. 275,-voor 000 Gordijnstof in een huiselijk

1»5 ■ ■^■^^^T enkele klassieke kleuren, **°/ streepdessin, 120 cm bree
11— I " '^k juterug, 400 cm breed, _______________ p.m. van f. 25,50 IC JU/( l—l mcl.leggen ÏOQ ■«tiin-nii.-l | voor I-V*
11___ van f. 175,-voor IZO7 mmWWTTTTIJTmmWEL-j-uI———J—H mWÉm mmmw mmiw AAA ïn de winkel hebben .M«-Mr-iMi~~*-

Mnfllim *^l " " W Master Iwij VOOr U honderden I Dhurries JTenkwalitatstegelmet — — COUPönDfiO die wij 135%torting QP alleDhu^
?UUmrrfk2"n IVPII M^M^* rechtstreeks uit ons DecorKeuze uit 2 kleuren van fIK H ■"" 111 l___M breed met action rug, centraal magazijn aan U Draion karpet in tweekie^
f. 8,95 per tegel CQC mWW *^_ ■■■■ ■■ mcl. leggen 11Q leveren. Deze coupon- stellingen, 160x230 cm
_*_*_[ ' fl 11 .PI 111lJ 1 van f. 149,-voor l IÖ7 nen moeten wee. van f. 395,-voor o<M-
Delta I A|A 11 TM H-AA ~ Kortingen van L_z^
Een prachtige vilttegel ||l| ■■ ■ l_H M pSch eezinstaont 20 tot 60%! "
meteen biturnenruguit- mm mmmm mmmm mmmml^ Praktiscn gezinstapijt Anaes
voering 2 kleuren 50x50cm _■_-_■_». van 100% polyamidejute rug Platgeweven wollen karp<=

vanf495 per teeel OOC k| Hl ■ ■■■ en 400 cm breed, de kleuren IXOm naar onze ideaal voor gezinnen,voor ó}lJ HU llll"^^n roest en beige, mcl. leggen I\winkel en neem 170x240 cm éOB*
_______mnTkm_m___m WméWl MmMm van f. H5,-voor QQ een kijkje in deze van f. 895,-voor UW

|l IUI 7 couponnenlijsten.
Be,FaSt Ml I ■lil Effekt ■JIHIHIXJIJJJII400 cm Brede vinyl in tegel- ««Vlll 111 Schitterend velourstapijt, r.,IiI,IPHI:H*-U-U-l jT \>motief, mcl. leggen 70 V-B '^^^ mm mm —■ -mm « geschikt voor alle ruimtes, (prijzen excl.maakloon) _&van f. 99-voor fU, mcl. trappen, 400 cm breed _ï IJ_-+__i»i_l.. _H^^ I met een gegarandeerde Claire ▼▼ rlul—'fn***
lamplrwrkprintleßebeirste ■ ■ |1 foamrug, mcl. leggen, QQ Effen soepel vallende gordijn- Q, _&Lamelparket in de gebeitste M ■■ JB I van f. 129-voor 777 stof, keuze uit verschillende %houtkleur, 400 cm breed, |JV ; / kleurstellingen p.m. J#'nel-eggen. 11g_ B |l^^ Novaprint van f. 27,50 voor ir OA %van f. 145,-voor MO, I Bedrukt project-velours, grijs 15,80 ±L
Venetjë *^F %W met rode opdruk, 400cm ' Monde
Visgraat parket dessin, breed met eeniute ru&

a Jf^'f1 „ Kleurrijke platgeweven
400 cm breed mcl leggen mcl. leggen \_Y_\ Vrolijk drukdessin inverschil- wollen karpetten, 170x24u
van f 129-voor OO van f. 198,-voor ItO/ lendekleurstellingen, 140 cm van f. 659,-voor AflXfoor breed 19 sm 7 j>

L Largo Jute van f. 22,50 voor 11/OU -<
Zurich Diagonaal dessin in een Narvik |g
Tegelmotief in actuele blauwe kleurstelling, juterug Laura Katoenen karpet in actue
kleurstelling, 400 cm breed, en 400 cm breed, mcl. leggen Eigentijdse kettingdruk in kleurstellingen, 170x240o
mcl. leggen ||Q van f. 129,-voor po 3 kleurstellingen, or van f. 255,-voor _Qnl
van f. 139-voor 1107 ÖÖ7 van f. 49,90 voor OjJ 17^»

♦♦ Hatema
♦ HeerLen. Spoorsingel 40.Dagelijks geopend vanaf 10.30uur. Maandag vanaf 13.00uur. Sittard.Rijksweg Noord 22, (bij hetcentrumi.Dagelijks geopend vanaf 10.30uur. Weert St. Maartenslaan t (bij 'tN.S.-station). Dagelijks geopendvanaf 10-3

Zaterdag vanaf 930uur. Koopavond geopend ""^r Maandagvanaf 13.00uur. Zaterdag vanaf 9.30 uur.Koopavond geopend. Zaterdag vanaf 930 uur Koopavond geopend. Maandag gesloten.
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JCUTIE-fRKOOP
l°P vrijdag 21 juli 1989
lV_°o uur vindt eenC?are verkoop plaats. DePj komt voor rekening
V S-H. Oellers,
Pierstraat 15E,psum.
L_e koop wordt
poden:
LKrsonenauto merk
CL 32. kenteken

JfG, bouwjaar 1981,
Jfcf kentekenbewijzen""""elfs).

Plaats van verkoop is»Zj^erplaats achter het
aan de"T6 Boord 21 te Heerlen.?contante betaling.>9eld.

;, e auto is te bezichtigen>li 1989 vanjjl 00 uur op
parkeerplaats,

vindt plaats in
'j fo van de ontvanger

,,n9kantoor Groene BoordL^rlen, telefoon'38178.
De deurwaarder

belast met
executie,

belastingdienst.

m

V~^ ### "_É ■ _É I rf " lï: Bols jonge jenever 1045De wijn is wit het glas gratis. u HES
"^ * jgp Malibu likeur 1895

Gall & Gall schenkt een gratis glas bij VJNfIO VEKDE'~~~\ j " >»..-"<» ~-,< | HBS 0.7 literi**M">s- AU.
witte wijn. 't Isweer tijd voor zon lekker X:ms"^fww«rA &<& &&&&» „--m.--. - Heublein Pina Colada 1 2Q_ykoel glas witte wijn en daarom heeft >^>-Al-^^-«4#2.* ._-_-__. !"« >*": I 0.75 liter 44^5- U.
uw Gall & Gall slijter een tiental mooie \ _^\^^Jmk,,, %s&*s&& I ,;^^^W^<v|»% k t ';^~~^ i imm*-/118 l«TTi«"--i

.^«MHHttttftite» blanco*blanco M *"':" l| JKJ-S£»S!^ |1 - „„WiV.**~«», ****tl Jen^er 1 liter JT\^ «9

MÉÉËliiil .'Snif ',:":"! ""''S'"*^ " <***! .'%v;v;v:r,M;rt,., 1 '| Bs*^ a h**!!*:' ... *UlK^I :,1 :-l 1 O/l ■> ’ \
rapßß"^^ 'W/»ï»W.»>W»yyïyryrrryrv>yt/W*'. WW/W* "tv>m9lWlWX^/m?m&>^ ",,?Wg^^S^?»SVVS\\V«wyw^,,v,^^ *"■ fryr'* M. \. J— "*^ ' fiT

E» / iüi^B c at ~'~ !

lik :r U C^W*» i aIÊ^A ! A«Ê STtlßEft j| \\\^ZTmUnA l-iZI L_A iJSL
<*^ÜTT I «_„». RicsuNG Ij iM '.' ~.._.... I I William Lawson's

I ___ Vil' ■■■■ ': "' ' '.«/ pI .; ' '.*yyS~'?y.''^ " - | «*>.*.>''»', U , «M^SWtW»} | ! ... ~-.... .. ..; ~ .::*■■■;... . \*< " ii■'- ■■■■> '"' '''/ | WHISKY li l^J
'"'?.?'/>y"<y»».v'>yy'y/>>A»MWyvry/^^^ ''~VyTV^/&^yy.'y<'y.y»y>yyryy.>yyyyym^ ;":?.f.g^ww^/,y/yAWW^^ -'■..mwm^M^W^>^'^l^/<^//r^?7^/^fJ'M»>))*mf»^ 0 7 HtCr 21 95 _W T-T< ""

** Ballantine's whisky O^CQSp ySTV Fr^ 0.7 liter 3ér95- -£Jï
J_*«_«_«_»_»_i_ii_i__«Biii_«i-w-_«_"-M-~-~i~^~^~i~^— JmwÊmhm'

4K *> \\j Xll JL JL C\J VJ jflL JL JL/ _^ Henkes bessenjenever 1

II V^^V/ "^^ lliter44^s I—t.
? Cinzano Vermouth
5 Aanbiedingen zijn geldig van 20 juli t/m dinsdag 1 augustus (zolang devoorraad strekt). Voor het dichtstbijzijnde adres, bel: 02503-605 55. 0.75 literêss /"

En morgen gaan we onze nieuwe auto ophalen.'

f 'Onze oude auto was helemaal op. We wilden dolgraag
een nieuwe. Maar daarvoorkwamen wij nogeen vrij groot
bedrag tekort We klopten dus aan bij de mensen van de
CMVBank En noggeentwee dagen laterkonden we de auto

JP *^| Een Persoonlijke Lening of een Doorloop Krediet van de

Ré^: _\**r- fUi^ Jkgï Voorf 12 000,--betaalt u6O maandelijkse termijnen van

' I W? \ WÈh- "Wf ,264'82 Effectievejaarrenteisl2,3%.Kwijtscheldingbijovertijdentot

mmmmmmmmmWÊÊÈk l^i'Ï2uSi^NK

fe_*JL A-trekking 3eklasse 85e loterij
$Jf Neaerlandseklanten. _____—_—_—_—_—____«»___—__________________________________,________________
\^J| Neemvoor meerinformatie of DM 500.000 " OD lOtlir. 079233W toezending van de volledige . * *^_»»^»^

trekkingslust kontakt op met DM 50.000.-op lotnr 272943 DM 40.000,-op lotnrs 427403 717498
OM 25.000.-OP lotnrs. 057362 404395 701492
DM 10.000,-OP lOtnrs. 047978 083569 096892 105851 175812 194828 265695 354257 354532 407306

441154 512054 581695 587059 679989 685759 704329 TBO6OB 852739 897837
DM 5.000.- oplotnummers eindigend op 17277 59812 85283 89090V, DM 2.500.-oplotnummers eindigend op0963 DM 1.000,- op lotnummerseindigend op583,kJ*9 Klantenservice dm 576,-oplotnummers eindigend op 57 82 lonaervoorbehoud")

ijsïpK SüddeutscheKlassenlotterie*1 16 62 61

~ " \%. '■%.■':«■"■ " s ;■■;■ "!' - 4 1
ZOMERVO 0 R D E E 1

nzeKeukens
Hebben nu een belangrijk voordeel. ..

I DE PRIJS
i fc» kf''c nu ,x's,lnt een keuken aan te schatten doet wel een hele goedekeus met nieer v<H)rdelen dan ooit.e t belangrijkste voordeel is de prijs. I! kunt kiezen uit vele modellen en uitvijcringen. Merkkeukens. Zowel

Nv^_^ elegant modern als robuust eiken. En verder vele smaakvolle accessoires en inbouwapparatuur

&QQF»-JL4FV7Rr- 1
*~* *J*-*.y BfHVüOJ?Dff[^=^r?- * -^

H^n il — |v^-VaW
__

a_-_-Z R
_

a-__| 1 HEERLEN*lljjj[*i_tfl**'-»■ >_| IJA | Nobelstraat 23,
I i.% ■ LI J 1 CTII I J.l mWmf,M-^1 Tel. 045-716666

Uj n^d^an 13tot 18uur. Q^2__^_l^__U_. liüJ -W-P/M REUVER
18uür IrlmVr'idVan9:3otOt mWWTTTTTmT7fmmm\Vf!m7II Parallelweg 12.(,n hel * _,-,

tot Di Uor|derd. koopavond lU \w\ |I _\ %l_sT(K^_| MeubelTrade Center) f
>0t v> uur Zaterd. van 9.30 K^XA^-^_||l Tel 04704-6077 f 11/T "£

' to__________________________________\ AIOiMINI NIOtOWND4IV s<r-|^ —_—_—______________^ VIMNIGING VAN**fUKt*

KEUKENSPECIAALZAAK IN LIMBURG

Een echte Singervoor zon spotprijsje...
tmw^m»m^^ is. ■J||| LJJ||||Jl|l|l.l|,II,wm_f_m_m_mm_^_w_^_^_m rsr-\ /&&&_ C'Hki^ Ül"'V□!;" ■—- ■ ' '"ti m.iiiiii.'.iüiiiin^J DS ff* SINGER

" Rechtsteek " Naait moeiteloos " Naaldpositie *»**">** InC aOUnQ Ol raSniOTl

:*%/'' "".. ijf «Zigzag doorverschillende 1..M.K.

'■'/ |( f?;N W .Afwerken lagen jeans . Aanschuiftafei # Heerlen: Saroleastraat 40, tel.
'J' \ V| .Cordonneren .Vrijearm .Nederlandse 715687 " Maastricht: MuntStraat

V* I ~-~"^ p "Ritsen inzetten .Klik naaivoeten handleiding o . . 011001 r»J /\/\/V|. .Knoopsgaten .Klem-vrijegrijper .Kema-Kèur' £ tel- 213321 " BrU"SSUm:
J____tt f ■tfM-W WV Wh .Stoppen .Naailicht .1 jaargarantie Kerkstraat I /, tel. ZO lOlö
mmmm __pm ■■ ■_ "Nieuwenhagen: Wilhelmina-

-i^M^W^Ï M .p , „,72 tA . t straat 50, tel. 316938 «Sittard:

~—^ Pt__#C#é mC kno°PsBatautomaat en Markt 3, tel. 12599mW^ J blindzomen: 449,-

-...dan gajetoch meteen naardevakman.
" tenHandelsmerk vinTHESINGER COMPftNY

■

; :

Hetaccentop de205tijdelijkgratis.

yr^ W^k_Wm mÈËkWÊSB^Ss.

JmmmmA B_^___W ü^^f). H <\ 8 \.^^HH^ffiff^j^MH^MMMKx^fï TflcSyj ff ..- .. „„., \

jêÉs .^<*Ssi^ s^sss^ ■■_>É_M-88-M_l S&ij^H '"'■■—

A^^^!W,llffflpWWWMaMM^«MM/^ J||Bl^_^_^_^_^kmmmmW SSlAßflifl Br

— -
1.000,-Aan accessoires

naar keuze cadeau. 12 Maandenrenteloze lening. 'n Sterksucces.

Wie nu besluit om een Peugeot 205 aan Heeft u in plaats van gratis extra's liever Voor welke 205 u ook kiest, hij is pittig
te schaffen, doet wel een hele goede keus een aantrekkelijke financieringsregeling? Dat en snel. Bovendien is de 205 niet alleen
met meervoordelen danooit. Voordelenwaar- kan ook. Als unu een 205 koopt* en het ken- een bijzonder vlotte verschijning, maar hij is'
bij het accent ligt op gratis. Wat dacht u van teken op uw naam registreert vóór 1 augustus ook uiterst betrouwbaar. Er zijn maar liefst-;
accessoirestot een maximumvan 1.000,-naar 1989 dan profiteert u van een aantrekkelijke 33 verschillende uitvoeringen,
keuze cadeau. U kunt kiezen uit vele vlotte financiering tot een maximum van 10.000 Benzine, diesel, 3-deurs, 5-deurs, Auto-
extra's zoals een spoiler, een zonnedak, spor- guldentegen 0% rente. maat junior,Accent, GTI met 130DIN pk tot
tieve wielplaten, een trekhaak of een fraaie U rijdt'n vol jaar zonder rente te betalen, de zeer exclusieve Cabriolet toe.
stereo radiocassette-recorder ofmisdampen. De aanbetaling kunt vin de meeste gevallen Er is al een Peugeot 205 vanaf 17.350,-.

Maar ook metallickleur, een (fiets)-impe- heel simpel oplossen dooruwhuidigeauto in te Ga vandaag nog langs bij de Peugeot-dealer,
riaal, speciale buitenspiegels, een ruitewisser/ ruilen. De lening wordt door Peugeot Talbot want de voorraad isbeperkt. Zijn adres vindt u
sproeierachterofeencompleet Accentpakket. Financiering verstrekt onder de gebruikelijke in de GoudenGids. U bent van harte welkom.
Dit aanbod geldt alleenvoorde 1989 modellen, voorwaarden van huurkoopovereenkomst, y^r* ■ lAW-w m***.mwm —> aTS. ■—
zolang de voorraad strekt en het kenteken op U lost dus delening af, zonder 1 jaarlang rente "^ **■■ mW %*** I mmtm^J-m»
uw naam wordt geregistreerd vóór 1 aug. '89. te betalen. HSterktlUlYirïier.

—- _ PKIJZEN INCL. BTW EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN 460.-WIJZIGINGEN
KgjJ VOORBEHOUDEN. " ALLEEN VOOR 1989-MODELLEN

ES-I PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.
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© Ook als je trompet in reparatie ligt, ynoetje toch 'meespelen' bij de Stampe-
de Bajid.

Mammoetkorpsen
in de problemen

Valencia gehouden wordt en
gens anders. , „
Maar daar trekken de Spanja^.
die het komende weekeinde *>^,
rade zullen bevolken zich niets
aan. Voor de beide deelnenj*
korpsen is, zeker nu, Kerkra<Je j
belangrijkste. Er is enorm ge°e. je
de laatste weken in de casa's ' (i
bergen (waar Bunol te vinden 's

aan de zee, waar Cullera ligt-
De concurrentie tussen beidei v»
gangers is erg groot. Eén di»»
pen ze beide van ganser harte'vjr-
meiijk dat er een duidelijke °.jjj
winning komt en niet zoals i"

toen Buhol met een halve Pu W-
schil won van Cullera en zich noe-
door wereldkampioen mocht
men.

Van onze verslaggever
KERKRADE - De grote Spaanse
harmonieorkesten ondervinden
steeds meer moeilijkheden om het
hoofd boven water te houden. „De
organisatie is uitgegroeid tot een
enorm bedrijf waar je managers bij
nodig hebt. Financieel is de zaak
niet meer te runnen door gewone
bestuursleden," zei onlangs een ex-
voorzitter van zon mammoetkorps.
Maar behalve economische proble-
men is het voor die 'grote jongens'
ook erg moeilijk om een goede diri-
gent te vinden.

d''r joep

Dat 'Certamen' in Valencia dat vori-
ge week plaatsvond, heeft dit jaar
een behoorlijke veer moeten laten
in verband met het WMC te Kerkra-
de en de problemen bij de andere
korpsen. Slechts één groot muziek-
korps nam deel, namelijk Santé Ce-
cilia uit Cullera.

Certamen

In verschillende Spaanse plaatsen
zijn korpsen te vinden met meer
dan 120 muzikanten. Lliria, Cullera,
Buhol zijn de centra waar zelfs twee
van dit soort grote korpsen in een
plaatsje bestaan. Uit Cullera en uit
Bunol komen Spaanse giganten ko-
mend weekeinde naar het WMC te
Kerkrade, namelijk Ateneo uit Cul-
lera met 140 muzikanten en La Ar-
monica met 150. Zij gingen tijdens
het jaarlijkse concours in de stad
Valencia, het Certamen, herhaalde-
lijk met de eer strijken in de hoogste
afdeling.

De beide korpsen uit Lliria lieten
weten niet deel te nemen omdat
men geen dirigent heeft (La Primiti-
va) of omdat men met financiële
problemen kampt (Union). Het an-
dere muziekkorps van Bunol (La
Artistica) wilde ook al niet de arena
in, waar het Certamen gehouden
wordt, omdat het net een nieuwe di-
rigent heeft, namelijk Henri Adams
uit Thorn.

"De man ofvrouw die
helemaal vooraan
loopt bij de harmonie,
de drumfanfare of de
drumband, is de tam-
boer-maitre. Dat is de
persoon die de com-
mando's geeft. Vaak
zijn het martiale figu-
ren (foto links), die als
commandanten van
grote pelotons hun
commando's brullen.
Maar soms zie je ook
frêle damesfiguurtjes
met de tamboer-
maürestok zwaaien
(foto onder). Meestal
wordt de stok angstval-
lig goed vastgehouden,
maar er zijn ook tam-
boer-maitres die hun
baton royaal de lucht
in sturen om hem daar-
na - dat hopen ze al-
thans van ganser har-
te - weer op te vangen.
Als dat gebeurt dan
kan zon tamboer-
maitre rekenen op ap-
plaus, want het WMC-
publiek weet dat zeer te
waarderen.

Foto's: DRIES LINSSEN

Het ziet ernaar uit, dat het Certamen
er mee zal moeten leren leven dat
eens in de vier jaar Kerkrade be-
langrijker is. Hoewel wethouder
Henrique Real van het Valenicaan-
se gemeentebestuur niet zo lang ge-
ledenvia de Spaanse pers liet weten
dat het enige echte Europese mu-
ziekconcours voor harmonieën in

er niet van. „Had zij zich maar se-
rieuzer moeten voorbereiden,"
mompelt de in Montana geboren en
getogen, maar in Calagary gewortel-
de Amerikaan.

„Bovendien heeft deze drieweekse
trip - na Kerkrade gaan we dooi
naar Hannover en vandaar naar De-
nemarken - een fortuin gekost. Na-
melijk 325.000 Canadese dollars
(ruim 6 ton), die met dubbeltjes bij-
een gespaard zijn door alle leden
zelf. Wie na zon gigantische inspan-
ning denkteen loopje tekunnen ne-
men met het hoofddoel van deze
trip - namelijk het Wereld Muziek
Concours - heeft een kwaaie aan
ons."
Vlak voor het beginvan deeerste re-
petitie na de vermoeiende vliegreis
uit Calgary, waarvoor gistermorgen
het Afcent-sportveld in Brunssum
is uitgekozen, geeft ook Rob
Eklund een staaltje van Stampede-
discipline. Een dwarsfluitiste krijgt
recht voor de raap te horen dat zij
komende zondag niet mag meedoen
aan de mars- en showwedstrijden.Tranen of niet, week wordt Eklund

Vergeleken met Dave Rogers, band-
leider van regerend wereldkam-
pioen Bristol Unicorns en die on-
langs in de WMC-bijlage geportret-
teerd is als de 'beminde bullebak',
kan de Canadees volgens mij nooit
veel vrienden hebben.
„Integendeel. ledereen loopt met
hem weg," sust Rob Eklund vanon-
der zijn rode pet met daarop 'staff.Als muzikaal leider van de Calgary
Stampede Band uit Canada is hij
twee handen op een buik met zijn
choreograaf. De striemende aanpak
heeft dan ook zijn instemming. „Elk
lid moet ervan doordrongen zijn dat
het succes van een showband staat
of valt bij een gezamenlijke inspan-
ning. Vooral niet denken dat alleen
jij het goed doet en de rest niet,
want dan dondert de hele show in
elkaar."

Eklund wil wel graag weten wie er
nu bovenaan staat. Aha, Adest Mu-
sica uit Sassenheim met 91 punten.
Moet te kloppen zijn, lees ik in zijn
ogen.

Eklund raakt licht geïrriteerd als ik
navraag of het juist is dat hij zelfs
Amerikaanse instructeurs heeft in-
gehuurd om de puntjes op de i te
zetten. „Wat is daar verkeerd aan?
Ik heb toch ook bands geïnstrueerd
in Australië en Nieuw-Zeeland. De
Golden Kangaroos, die nu in Kerk-
rade hebben meegedaan, heb ik le-
ren marcheren. Voor alle duidelijk-
heid: die Amerikaanse instructeurs
heb ik niet ingeschakeld speciaal
om mijn vrienden uitBristol de titel
af te nemen. Eenieder van wie de
Stampede Band wat kan opsteken,
is welkom."

Of de harde aanpak ook te maken
heeft met het doel van de Stampede
Band: de wereldtitel overnemen
van de Bristol Unicorns, die haar
juist graag willen behouden?
Eklund, gezicht van steen: „Wij ko-
men naar Kerkrade om ons best te
doen. Inderdaad, 'our very best..."
Van een muzikaal duel tussen
Bristol en Calgary wil hij niets ho-
ren. „Daarvoor zijn we te goedevrienden van elkaar. En respecteren
we eikaars prestaties." Maar even la-
ter moet hij toegeven dat zijn band
toch naar Kerkrade is gekomen om
te winnen. Per slot van rekening
heeft Bristol vorig jaarde Stampede
Band op eigen terrein met een punt
verschil verslagen.

WASBE-noten
door jos frusch klonk het dapper. Dat is heel an-

dere koek dan discussieleider
Joseph Horovitz even later naar
voren bracht: „In het belang van
de muziek moetje als componist
rekening houden met het sociaal
aspect van de blaasmuziek. Je
mag amateurs, die bij elkaar ko-
men om te repeteren, niet opza-
delen met muziek waarbij
slechts enkelen aan hun muzika-
le trekken komen en het meren-
deel van de muzikanten alleen
maar rusten moet tellen". Dat
lijkt mij nu niet de manier om als
componist een wezenlijke bij-

KERKRADE - Je moet er eigen-
lijk vooraf geen al te hoge ver-
pachtingen van hebben, van
zon congres zoals nu door de
World Association for Sympho-
nie Bands and Ensembles in
Kerkrade gehouden wordt. Ze-
ker in het geval van deze organi-
satie, diepas acht jaarde interna-
tionale blaasmuziekwereld pro-
beert te mobiliseren, mag je er
niet van uitgaan, dat er spekta-
kulaire spijkers met koppen wor-
den geslagen.

jos frusch

KERKRADE - Vanaf donderdag-
avond zijn in deRodahal in Kerkra-
de 350 zitplaatsen meer, dan de
2.100 van dit moment. Door de enor-
me wachtlijst is de laatste WMC-
zondag nu al uitverkocht. Ook de
plaatsbewijzen voor het Tokyo Ko-
sei Wind Orchestra, dat vanavond in
de Rodahal een concert verzorgt,
zijn nog maar zeer beperkt voorra-
dig. Voor de overige evenementen
zijn voldoende kaarten beschik-
baar.

Zondag volledig
uitverkocht

Meer plaatsen
in de Rodahal

Krans
Ik sta perplex. Wat nu tse l

-^van die blijk van waarde" ,
waarmee ik vie daar toch e $
wordt geconfronteerd. &rl\,S
me daar doch een prac 'l.fllibloemenkrans umjehange- $
de krant zijn ze al hier g&V jji
om eenfoto van me te mak&1J
alle bescheidenheid: verd 1 .\
is het natuurlijk wél! Want öfenige trots mag toch wel w,
den gezegd dat we medeJ1
mijn standvastigheid sin"*
gelopen weekend weer def m
WMC-sfeer op de cirfce^y
Maat hebben. Ik mag af^ap
wel eens van mijn sokkel W $
Trien om een kijkje te n^l^^l
de Rodahal of het sta<*l^maar dr Maat gaat nie W^alles. Nu wilt u natuurlijf f
ten wie mij die krans heefl J
jehange, maar dat kan
worden meegedeeld. ' fmens heeft recht op privacY- m
als wij dat hier in Kerk
zeggen. Al krijgen dezefa 11* $
tuurlijk wel een persoonlijk
dankje.

De jeste heeft me toch v)? 1 tf>ontroerd. Hoe vaak *flJ'lt/hoor je zwartkijkers niet o
ren dat we in een liefde
maatschappij leven? Zeker 0f
ten dat die mensen nog noO'l j
een zomerse WMC-avond p
drMaat hebben gewande^f
zijn zelfs ogenblikken "-0,
hier hetjeveul krijg dater $
dan genoeg liefde op aard6

Uit een tussenbalans is gebleken
dat de bezoekersaantallen van de
mars- en showwedstrijden in het
sportpark tegenvallen. De kaartver-
koop voor evenementen in de Roda-
hal hebben de verwachtingen ech-
ter dusdanig overtroffen, dat het
verlies van het sportpark zou zijn
gecompenseerd.

rughoudende aanpak enigszins va-
ren. Maar toen lag ook een composi-
tie van zijn landgenoot Dvorak op
de lessenaar, een componist die een
wat hartstochtelijkere benadering
vereist. Pesek dirigeerde meteen
wat energieker en het orkest klonk
direkt anders, vooral onder invloed
van het prachtige fluit- en
klarinetregister, waarvoor Dvorak
zon heerlijke partijen geschreven
heeft.

drage te leveren aan de ontwik-
keling van de blaasmuziek. Rus-
ten tellen is ook musiceren...

Dat gebeurt dan ook bepaald
niet in Kerkrade, maar het feit al-
leen al dat tweeAmerikanen, een
Spanjaard, een Rus, een Austra-
liër, een Engelsman en een Ne-
derlandrond de tafel zitten om te
spreken over de instrumentatie
,van het blaasorkest of over de in-
ternationale blaasmuzieklitera-
tuur, is een belangrijke stap
voorwaarts. Een stap in de rich-
ting van een situatie, waarin zich.
de blaasmuziek een gelijkwaar-
dige plaats heeft verworven
naast andere muzikale genres.
Want dat men in blaasmuziek-
kringen nog altijd jaloers opkijkt
naar grote broer de symfonische
muziek, is ook op dit congres
voortdurend merkbaar. Haast
klagend klonk de roep van de
Engelse bandleader Geoffrey
Brand aan het adres van de aan-
wezige componisten om goede
en veeleisende composities te.
schrijven. „Hoe meer jullie van
ons muzikanten eisen, hoe meer
wij onze eigen grenzen zullen 'verleggen. Wij volgen jullie",

WASBE-vandaag: 9.00 uur blaas-
muziek in Venezuela; 9.30 uur
panel: de toekomst van de blaas-
muziek; 14.00 uur concert door
het Nederlands Senioren Orkest
(Wijngrachttheater); 16.00 Noors
Nationaal Jeugd Orkest.

Maandag en dinsdag bijl A
beeld was het 'I love you Vc^yeah, yeah' niet van de '' ,>.*
En dat verstaat zelfs de ■"%*'
verstokte koelpiet. Al had ,[(
persoonlijk toch wat "' <ji<
mee, toen maandagavond
moelejaan van de WW-baJj- 0f
besluit van het geslaagd^
treden zomaar zijn brow
zakken. Niet dat ik daar
tegen kan, in de koel st°'} jfi
we elke dag poeddelrüe ° gt
de douche. Maar dit v)& $
woon een imitatie, uio.n $
vent hield gewoon zn tQi,
tipje aan. Nakse behai dn '

Al met al kan het WMC terugzien op
een uitmuntende cyclus van symfo-
nische muziek. Dat werd door dit
laatste concert nog eens duidelijk
onderstreept. Een concert dat - hoe
kan het ook anders - werd afgeslo-
ten met een toegift (van Elgar) die
nog bekender is dan het Engels
volkslied: Land of Hope and Glory.
Magnificent...

KERKRADE - Het zal wel
geen toeval zijn, maar Engelse
orkesten zijn in het Engels re-
pertoire werkelijk meesterlijk.
Twee jaar geleden bracht het
BBC-Symphony Orchestra
een sublieme London Sym-
phony van Vaughan Williams
in de Rodahal. Gisteravond
zorgde het Royal Liverpool
Philharmonic Orchestra voor
een prachtige Engels-getinte
avond, die bestond uit Brit-
tens Sea Interludes to Peter
Grimes, Fantasia on Greens-
leeves van Vaughan Williams,
het Cello-Concert van Elgar en
de Zevende Symfonie van
Dvorak, weliswaar een Tsjech,
maar de première van dit werk
had plaats in de St.-Jameshall
te Londen.

Onder leiding van een degelijk diri-
gerende Libor Pesek, sinds 1987
chef-dirigent van het orkest, gaf het
Liverpool Philharmonic een fijnzin-
nige vertolking van deze romanti-
sche Engelse werken. Fijnzinnig in
de zin van expressief, maar niet te
nadrukkelijk; van hartstochtelijk,
maar toch ingehouden, van geënga-
geerd, maar met een vleugje onver-
schilligheid. Zou flegmatiek het
juiste woord zijn? Een benadering,
die alles te maken heeft met karak-
ter, met inlevingsvermogen, maar

zeker ook met klankopvatting. Het
orkest klonk in de met ruim dui-
zend luisteraars redelijk bezette Ro-
dahal bijzonder gedistingeerd van
klank, zo puur en zuiver als Schotse
Whiskey. Ook de Engelse cellistRa-
phael Wallfisch paste uitstekend in
dit concept. Deze bijzonder muzi-
kaal spelende musicus had geen
echt dragende toon, maar wel een
zeer verfijnde, die bijzonder goed
kleurde met de klank van het or-
kest.
Na de pauze liet Libor Pesek zijn te-

Fijnzinnig spel
van Engels orkest

f limburgs dagblad WMC

I fre-■l RODAHAL: wind Orchestra °"f' Jfif^Ba*.>*I «ars-—■Ml driessen, Scnonoi-iB,

■ MARKT: ctraatorgeldag-Ml 15.00-21.00 uun SUaaioig

1 PAVILJOEN- René Krans Band.
Ml 21.00 uur. Rene ürogei _^--

DÖndêTda^ï^^^^^22

Voorop
door hans toonen

BRUNSSUM - Choreograaf Charlie Minghini is nog geen half
uur in touw met zijn Calgary Stampede Showband ofhij heeft
de eerste douw al uitgedeeld. Omdat een trompettiste, roodko-
peren paardestaart en dito sproeten, lachend uit de pas loopt,
moet ze naar de zijlijn. „Ik heb liever een open plek in de band
dan jou!", kaffert Charlie, bijgenaamd 'sergeant major.
Tien minuten later beent hij weer op de timide trompettiste af.
En bast: „Zie je wel, dat het je ook geen barst kan schelen hoe
wij ons best proberen doen. Want anders zat je hier nu niet als
een doetje langs dekant." Vooral deze sneer zit. Nog geen twee
minuten later meldt zij zich bij Charlie. Die glimlacht, zet haar
honkbalpetje recht. En 'on with:the show.

Spaansegiganten zijn enorme bedrijven geworden

'Wel winnen, maar geen duel met Bristol Unicorns'

Harde aanpak bij Stampede

" Ter oriëntatie prijken er tijdens derepetitie nummers op de sousafoons.
Foto's: DRIES LINSSEN
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