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Geen jaarpas
parlement
voor TV 10

en Veronique
de HAAG - Journalisten van
en °ummerciële zenders Tv 10
ty ,Veronique zullen bij hun
r» kzaamheden in de Eerste en
scueec*e Kamer worden be-
Va °uwd als vertegenwoordigers
Wq Jf'teruandse omroepen! Een
Kam rster van de Tweede'

zei gisteren dat dit beleid
sta

w°rden gevoerd tot dat de
<iuiri S van °*e *wee omroepen

fca S an e Nederlandse
■jiyCcrediteerde pers, zullen de
te lu- en Veronique-journalis-
pa v°or elke opname eendag-
tje Je boeten aanvragen. Als tij-
sta

S een debat te veel camera's
S[ o^n opgesteld, is het niet uitge-
\vor^n dat deze omroepen zullen
Wa geweerd, aldus de
&u?rdvoerster.

journalisten heb-
eoli anders dan nun Nederlandse
0v

e §a's, niet de beschikking'
he.r. een toegangspasje dat hete Jaar door geldig is.

EG-aanvraag van Oostenrijk toch inbehandeling
Van onze correspondent

Van nSEL ~De EG zal de aanvraag
\vord

u°stenrijk om lid te mogen
Scha en van de Europese Gemeen-
de) ? toch in behandeling nemen.
teg°'e "et gisteren zijn verzet daar-
non yaren. De betekent overigens'
WoJj'et dat Oostenrijk ook EG-lid
niet e beslissing daarover zallvoór 1993 vallen.

r'Jk H
°Pen maandag diende Oosten-

ÊQ io*? officiële aanvraag voor het
liste maatschaP in biJ de EG-mi-
c^ rraad. Volgens de normale pro-
door Wordt zo n eanvraag dan
C0mgestuurd naar de Europese
lijn. m'ssie die er advies over moet
"o^d eneen. Maar België lag dwars,
le^a' het de neutraliteit van Oos-
%n een onoverkomelijke hin-
'Vd VOOr het EG-lidmaatschap

het weer

SïSCH
Vk'n e.en dunn« sluierbe-

en K*> 's er vandaag verder
?.*t (i ewolking aanwezig zo-
Üikk temPeratuur plaatse-

V
n °Popen tot 30 graden.

Nt- ln(l is vandaag zwak tot
?*m . '*■ 00st t°t zuidoostelij-

actiiele informatie be-
"nt 'l^e ne^ weer >n Limburgu bellen 06-91122346.

INJAAG:Na* 05-45 onder: 21.46n°P: 23.01 onder: 09.03

V», 05.46 onder: 21.45
'°P: 23.14 onder: 10.30

Politieverkeerscentrule:
Automobilisten
vallen in slaap
bij warm weer

Van onze correspondent

DRIEBERGEN - Minstens vijftig automobi-
listen zijn in de maanden mei en juni als ge-
volg van te hoge temperaturen in de auto van
de weg geraakt. De bestuurders bleken in
slaap te zijn gevallen doordat in de auto niet
voldoende werd geventileerd. Verschillende
mensen liepen lichamelijk letsel op, sommi-
genraakten zwaargewond.

Surveillance-commandant TonKliek van de
Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie te
Driebergen heeft dit vastgesteld na een on-
derzoek naar aanleiding van het opvallend
grote aantal 'black out-ongevallen' in de war-
me voorjaarsmaanden. Zonder enige aan-

wijsbare oorzaak raakten automobilisten op
rustige weggedeelten de macht over het
stuurkwijt. Alle ongevallen deden zich voor
op het heetst van de dag.

Kliek stelde vast dat in alle gevallen de ra-
men van de auto volledig waren gesloten. De
ventilatorsluizen waren wel volledig ge-
opend, maar volgens deRijkspolitie kunnen
ook deze sluizen vee'i te 'heet worden waar-
door de auto onvoldoende wordt geventi-
leerd. De temperatuur in de auto kan dan tot
vijftig graden oplopen.
De AVD adviseert mensen op warme dagen
met open ramen te rijden. Volgens een AVD-
woordvoerder hebben automobilisten ver-
schillende motieven om dat niet te doen.
„Jongeren willen graag de autoradio horen.
Onder de slachtoffers bevond zich ook een
vrouw die net van de kapper vandaan kwam.
Zij had haar ramen dicht om te voorkomen
dat haar haar door de war zou waaien".

Nep
De alternatieve geneeswijze werkt
niet, luidt de conclusie. Zo lijkt
'nep-acupunctuur' even goed te
werken als 'echte. Bij nep-acupunc-
tuur wordt volgens de medicus Ger-
ben ter Riet (28), die het meeste
werk heeft verricht voor het Maas-
trichtse onderzoek, door weten-
schappers met naalden geprikt op
huidpunten die voor andere klach-
ten zijn bedoeld of zomaar ergens in
het lichaam. Soms wordt bij voor-
beeld ook alleen maar gedaan of er
geprikt wordt.

De drie onderzoekers hebben de
werking van acupunctuur op ver-
schillendeklachtengebieden onder-
zocht: nek- en rugpijn, reumatische
aandoeningen, chronische pijn,
hoofdpijn, aangezichtspijn. Ook is
bekeken of acupunctuur helpt om
van vormen van verslaving (roken,
alcohol en drugs) af te komen. De
resultaten waren op alle gebieden
negatief, het minst nog bij de be-
handeling voor chronische pijn.
Zeer negatief waren de resultaten
bij het tegengaan van roken.

0 Zie ook pagina 1 2

Vliegers redden zich met schietschoel

Straaljager stort
neer in Bergen

BERGEN - In Bergen in de kop van
Noord-Limburg is donderdag om-
streeks halftwee 's middags en mili-
tairjachtvliegtuig van het type Tor-
nado neergestort. De twee vliegers
hebben zich met hun schietstoel in
veiligheid weten te stellen en zijn
ter observatie naar het ziekenhuis
van de Royal Air Force in Wegberg
gebracht. Ze zijn niet gewond ge-
raakt.

Het toestel is even na half twee neer-
gestort in een open weiland op het
grondgebied Bergen. Er hebben
zich ook verder geen persoonlijke
ongelukken voorgedaan.
Het neergestorte vliegtuig is een
Tornado-straaljager van de Britse
luchtmacht RAF. Het toestel was
opgestegen van de Britse militaire
basis in het Westduitse Laarbruch
drie kilometer over de grens bij Ber-
gen. Het neergestorte Britse militai-
re vliegtuig is volledig uitgebrand.
De brandweer van de gemeente
Bergen en van de Britse militaire
vliegbasis in het Westduitse Laar-
bruch, slechts enkele kilometers
van Bergen gelegen, hebben het
vuur geblust.

Over de oorzaak van het ongeluk is
nog niets bekend. De koninklijke
marechaussee stelt een onderzoek
in.

♦ Zie ook pagina 1 3

" Het totaal vernielde wrak van de Tornado in Bergen.
Foto: JANPAULKUIT

Dodental vliegramp
VS kan nog oplopen

SIOUX CITY - Het vliegtuigonge-
luk met de DC-10 in de Amerikaan-
se staat lowa heeft aan zeker 74 van
de 293 inzittenden het leven gekost,
maar het dodental kan oplopen tot
117, aldus officiële cijfers gisteren.
Vijftig van de 176 overlevenden be-
vinden zich nog in het ziekenhuis.
Volgens een gemeentelijke woord-
voerder van Sioux City zijn 67 men-
sen bij het ongeluk omgekomen.
Zeven anderen zijn later in het zie-
kenhuis aan verwondingen overle-
den.

Er worden nog 43 mensen vermist,
waarvan de lijkenzich vermoedelijk
nog tussen de wrakstukken bevin-
den. „Het zal moeilijkworden om ze
eruit te krijgen", aldus de woord-
voerder. „De wrakstukken liggen er
tot meer dan een meter hoog opge-
hoopt." Van de passagiersruimte
waren de eerste klas en de achter-
kant geheel vernield, terwijl het
middenstuk intact is gebleven.

Het vliegtuig, een 15 jaar oude DC-
-10 van United Airlines, was op weg
van Denver naar Chicago toen de pi-
loot meldde dat het hydraulische
systeem was uitgevallen. Dit Was

waarschijnlijk veroorzaakt door een
ontploffing in de staartmotor, waar-
van de brokstukken het systeem be-
schadigden.De DC-10 heeft drie hy-
draulische systemen die alle stabili- .
satoren, remmen, kleppen en staart-
vlakken sturen.
„Er was een groot kabaal dat het
vliegtuig deed schudden", aldus
één van de overlevenden. „De piloot
zei toen dat er een ontploffing was!
en dat een van demotoren niet meer
werkte." De mededeling leidde niet
tot paniek onder de passagiers. De
piloten slaagden er toch in het toe-
steleen halfuur lang onder controle
te houden.
Tijdens de verdere vlucht van 75 ki-
lometer liet de DC-10 een spoorvan
brokstukken achter zich. Bij de
noodlanding op het vliegveld van
Sioux City gleed het toestel bran-
dend over de landingsbaan, sloeg
over de kop en brak temidden van
dichte rookwolken in stukken uit-
een. „Terwijl we over de baan gle-
den drongen de vlammen het toe-
stelbinnen", vertelde een passagier.

" Zie ook pagina 3

Opzienbarend onderzoek Rijksuniversiteit Limburg:

’Acupunctuur werkt niet’
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Acupunc-
tuur werkt niet, heeft geen we-
tenschappelijk aangetoonde
medische waarde. Wel kunnen
patiënten na een behandeling
met acupunctuur minder last
hebben van bepaalde klach-
ten, maar dat is dan het resul-
taat van de suggestieve wer-
king die van de behandeling
uitgaat, terwijl het ook gebeurt
dat klachten vanzelf verdwij-
nen. 'Nep-acupunctuur' werkt
even goed als 'echte' acupunc-
tuur. Tot die opzienbarende
conclusie komen wetenschap-
pers van de vakgroep Epide-
miologie van de Rijksuniversi-
teit Limburg in een door het
ministerie van WVC gesubsi-
dieerd onderzoek, dat bijna
twee jaar heeft geduurd.

De onderzoekers komen tot hun
conclusie na een diepgravende lite-
ratuurstudie en gesprekken met we-
tenschappers op het gebied van de
acupunctuur in binnen- en buiten-
land. De kwaliteit van de bestudeer-
de onderzoeken is volgens de Maas-
trichtse wetenschappers 'vaak be-
droevend. Maar naar mate de kwa-
liteit van de bekeken studies beter
was, werden de uitkomsten ervan
voor de acupunctuur negatiever.

vandaag

" Mgr Gijssen veroordeelt
'moderne' theologen
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" Zomersene: Het nooit
voltooide kanaal
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" Blaasmuziek populair in
ons land, zo blijkt op het
WMC

pagina 18

Bejaarde
beroofd van
140.000 DM

AKEN - Een 81-jarige Belgische
bejaarde is in het hartje van
Aken van 140.000 DM beroofd.
De daders zijn twee jongeman-
nen, die even eerder gezien had-
den, dat de Belg bij een bank bij

de Elisabeth-bron het geld op-
nam.

Al direct bij het verlaten van de
bank liep een van de twee daders
de oude man omver en probeer-
de de tas met daarin het geld weg
te grissen. Dat mislukte. De
tweede dader begon daarop de
Belg met de vuisten te bewer-
ken, waarop de man de tas wel
los moest laten.
Hoewel achtervolgd door een
aantal voorbijgangers, slaagden
de twee erin in de mensenmassa
te verdwijnen.

Aanpak verzuring kost
burger ’ 17 per maand

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Over vijfjaar zal elk
huishouden in Nederland maande-
lijks 17 gulden moeten offeren voor
het bestrijden en voorkomen van
verzuring van het milieu. Daarnaast
moet de samenlevingzich schikken
in een aantal maatregelen die leiden
tot: minder en duurder autorijden,
energiebesparing, schonere indu-
strie, betere cv-ketels, meer woning-
en kantorenisolatie en minder ver-
vuilende automotoren. In totaal zal
in 1994 anderhalf miljard gulden ex-
tra worden besteed aan het terug-
dringen van verzuring. In 2000 zal
dat nog een half miljard meer zijn.

Minister Nijpels van Milieu heeft de

Tweede Kamer gisteravond zijn uit-
gewerkte plannen voor een anti-ver-
zuringsbeleid gestuurd. Zij zijn een
nadere uitwerking van het Natio-
naal Milieu Beleidsplan en een eind
1987 opgemaakte stand van het lo-
pende anti-verzuringsbeleid, waar-
aan thans aleen half miljardper jaar
wordt besteed. De plannen zijn op-
gesteld in overleg met Landbouw
en Justitie.

Mijpels gaat uit van het beginsel dat
de vervuiler betaalt. Het grootste
deel van de 1,5 miljard, 1,2 miljard
gulden, moet rechtstreeks door ver-
vuilers (bedrijven, boeren, huishou-
dens, automobilisten) worden opge-
bracht. Uit gerichte heffingen moet

130 miljoen komen, uit algemene
heffingen 175 miljoen en uit algi
ne middelen 10 miljoen.
In de plannen wordt een overzicht
gegeven van de maatregelen d i■
len worden getroffen om de ui",
van respectievelijk ammoniak, süfc-
stofoxyden, zwaveldioxyde
vluchtige organische stoffen i
te gaan. Samen veroorzaken
stoffen de zogenaamde zure regen. die een bedreiging vormt vo<
milieu.
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" Ontketende Fignon
vergroot voorsprong
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" Theunisse nekt Delgado
en Le Mond
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Toestand in
Abchazië

nog gespannen
MOSKOU - De situatie in de a
nome republiek Abchazië, die .
uitmaakt van de Sovjetrepul
Georgië, is nog steeds gespan
In de nacht van woensdag op don-[
derdag kwam het opnieuw tot bot- :
singen tussen bewapende Georgiërs
en Abchazen, zo heeft Radio Mos-;
kou gemeld.

Ook werden in de Abchazische |
hoofdstad Soechoemi politiebu- "reaus en soldaten aangevallen. De ;
etnische onlusten hebben volgens"officiële cijfers tot nu toe aan zeker j
18 mensen het leven gekost, meer
dan 200 mensen raakten gewond. In
het naburige Georgië is de situatie
niet veel beter, aldus TASS,
De autoriteiten in Abchazië hebben
gisteren de sluiting bevolen van de
vakantiekolonies voor Sovjetbur-
gers en buitenlandse toeristen aan"de Zwarte Zee wegens de voortdu-
rende etnische onrust. Dinsdag al
werd de avondklok ingesteld.

De botsingen in Abchzazië zij de
jongste rellen in een golf van et-
nisch geweld in de Sovjetunie. De
Abchaziërs willen zich van Georgië
afscheiden en zoeken aansluiting
bij de Russische Federatie
grootste Sovjetrepubliek.

" Zie ook pagina 3

Noord-Limburg

' Aangezien de landbouw verant-
woordelijk is voor 94 procent van de
uitstoot van ammoniak, wordt die
sector een pakket maatregelen op-
gelegd ten aanaien van vet
stallen, mestopslag en uitrijden van
mest. Extra aandacht krijgen l

den waar het probleem het en
is: Oost- en Midden-Brabant.
Noord-Limburg en de GelderM
lei.Glas en hout

in bakjes chips

(ADVERTENTIE)

Koelen en vriezen

Keulen
kiezen

Coolcraft koelk. 1401 ’ 289,-
Philips koelk. 1401 ’ 389.-
Bauknecht koeler 3001 ’ 849,-
Zanussi koel/vriesk. 2501 ’ 799,-
Hilton vrieskast 1301 ’ 399,-
Zanussi dikw. vrieskist 2901 ’ 790,-

-én voll. eigen lechn. dienst!
en géén voorrijkosten!
én gratis thuisbezorgd!

Expert Keulen
Markt, Simpelveld, tel. 045-443344

ALFA
natuurzuiver kwaliteitsbier

uit limburg

Zondag 23 juli a.s.
Thuller Bierfeest

op het terrein van de
ALFA Bierbrouwerij,

Thull 15-19,6365 AC Schinnen.

m.m.v. Blaaskapel
"De Dorsvlegels"

Troubadour SjefDiederen
Pierre Cnoops

Aanvang: 12.00 uur - De entree is vrij

(ADVERTENTIE)
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Jongste jazz-zangeres reist niet zonder haar poppen

Achtjarige Emily Haddad
swingt het publiek plat

DEN HAAG - „Wat leuk dat kinderen in Nederland kun-
nen leren hoe je jazz moet spelen. Dat gebeurt bij ons in
Amerika niet. Ik zou het echt heel leuk vinden als dat bij
ons ook zou kunnen." Grote mensen-woorden, maar ze
komen uit de mond van Emily Haddad, de jongste jazz-
zangeres ter wereld. Ze is pas acht, maar doet voor menig
routinier niet onder. Emily trad vier keer op tijdens het
afgelopen North Sea Jazz Festival in Den Haag. Ze is dol
op jazz; de popmuziek kan haar gestolen worden.

Zondag op 'North Sea' speelde zich
voor het eerst een speciaal program-
ma voor kinderen af en het spreekt
voor zich dat Emily daar als hoofd-
gaste optrad, naast een groot aantal
volwassen artiesten en de jongste
leerlingen van de Haagse Muziek-
school diemet een eigen big band te
zien waren.
Klein, mollig en gehuld in een rood
glinsterend jurkje beklom ze die
middag het podium. Het kwartet
Frits Kaatee zette in, haar vader gal
aan wanneer ze moest inzetten en
daar bracht ze zo maar even 'Night
in Tunesia' ten gehore. Het was al
haar derde optreden dat weekeinde,
want de avond daarvoor had ze al
tweemaal opgetreden voor een bar-
stensvolle zaal verbaasde, dolen-
thousiaste jazzfans.

Zondagavond zorgde ze opnieuw
een verrassing toen ze 'Bye bye
blackbird' meezong bij Dizzy Gilles-
pie en de Phil Woods All Stars.
Eigenlijk begrijpt haar moeder er
niets van hoe haar dochter aan deze
gave komt en zo swingend 'Night in
Tunesia' zingt. „Misschien omdat
Emily in Tunesië is geboren, want
daar komt haar vader vandaan.
Toen Emily nog in mijn buik zat
was het net of ze de met de melodie
mee trapte, als we die plaat draai-
den."

Spelenderwijs
Toen Emily later met haar ouders
naar Chicago verhuisde, ontdekten
haar ouders al snel dat ze vocale ta-
lenten had. „Ze was twee toen ik
haar een keer bij toeval 'Summerti-
me' hoorde zingen," vertelt vader
Habib Haddad. „Ik vond dat eerst
gek, maar hoe vaker we haar dat
nummer lieten horen, hoe beter zij
begon te zingen. Alle maten precies
goed. Omdat ik zelf èen jazzband
leid en mijn vrouw zangeres is,

hoort Emily thuis dus ook veel jazz
en daarom begon ze al snel veel
meer te zingen. Het ging echt van-
zelf, spelenderwijs."
Emily werd bekend, toen Habib een
opname van zijn dochter liet horen
aan een presentator van een jazzpro-
gramma in Chicago. Hij kon zijn
oren niet geloven. Hij zei tegen mij:
'Je houdt me voor de gek. Maar
toen hij het bandje toch een keer via
de radio uitzond, kwamen er met-
een allerlei telefoontjes om dat va-
ker te doen. Emily was daar elke
avond te horen."
Voor de aardigheid heeft vader Ha-
bib toen als kerstcadeautje aan fa-
milie en vrienden ook zon bandje
gestuurd. Een geweldig succes,
maar van een plaat is voorlopig nog
geen sprake. Natuurlijk bestaat er
veel belangstelling voor zon jazz-
wonderkind en iedereen wil haar
graag zien en vooral horen, maar va-
der en moeder Haddad houden dat
tegen.
„De school gaat voor," zegt Habib
„Emily treedt alleen in vakanties op
en dan gaan we graag met haar naar
het buitenland. Eén keer hebben we
een uitzondering gemaakt. We kon-
den naar Japan en daarvoor heeft ze
vrij gekregen van school. Ze kreeg
wel veel huiswerk mee. En natuur-
lijk is ze al een paar keer op televisie
geweest."

Ella
Ook met de aanbiedingen voor re-
clamespotjes gaan vader en moeder
Haddad reuze voorzichtig om. Toch
is er sprake van dat er een filmpje
komt waarin ze als jongstejazz-zan-
geres ter wereld samen met Ella
Fitzgerald, de oudste en beroemd-
ste jazz-zangeres, reclame mag ma-
ken. En dat zouden Emily en haar
ouders toch wel heel erg leuk vin-
den. Gelooft ze zelf dat ze later ook

zon grote zangeres alsElla kan wor-
den? „Misschien," zegt ze naden-
kend. En stralend kijkt haar vader
toe hoe ze haar antwoord toelicht.
„Ik wil in elk geval heel goed wor-
den en eventueel ook vibrafoon
gaan spelen. Dat vind ik een mooi
instrument. Je kunt er twee tonen
tegelijk mee maken en niet één, zo-
als bij een trompet."
Tijdens het festival trad ze op voor
volwassenen en voor kinderen. „Ik
vind dat allebei leuk. Maar mis-
schien is het nog leuker als grote
mensen en kinderen door elkaar in

de zaal zitten. Als je maar niet bjj
bent en precies weet wat je "doen, dan kan je niets gebeurejjj
En dat laatste leert ze nu van a^collega's, zoals Stan Getz, *jj
Carter en Janis Siegel van The»Jj
hatten Transfer die haar pasj
leerde hoe ze moet inzetten ï°j
haar stem te forceren. Ze laat j
een even horen hoe dat klin» A
trots vertelt ze daarna hoe DizÖ)
lespiehaar ooit in de studiovetjjj
hoe precies zijn compositie <\
in Tunesia' moet worden gezo»«

# Emily Haddad, een achtjarige jazz-zangeres

Streng
Maar haar beste leraren zijn ,
ouders. „Ik vind ze erg go<
ze zijn ook heel streng." En orn^
ten horen hóe goed die zijn, >P\
het ene na het andere hop11*!
over de stembanden glijden-
ming, uitspraak, ademhaling. |p

ring, alles klopt als een bus.
Maar stel dat ze later als zara(
toch geen succes zou hebbenJ
dan? Zonder aarzelen zegt
wil ik directrice worden vall
dierentuin. Maar het reizen d'
tiesten doen is toch ook vv'e
leuk."

En bij dat reizen gaan ook stee]
twee poppen met haar mee. Ze]
ben een eigen paspoort, con
met foto. Hoe belangrijk die'
bleek, toen ze vorige weeL
Schiphol arriveerde. Het Pas^van een van de twee was zoe"'|
bagage moest open en pas toe'
document uit haar vaders ki»" e
voorschijn kwam en er een s^in kon worden gezet ging Ei
der: formaliteiten zijn formali';
en daar hebben zelfs kinderen 1^

op.

Wat vind ze eigenlijk het lelJvan Nederland? De inmiddels
scheidelijke vuurrode klof>Jwellicht, die ze van Edwin *"*heeft gekregen en waarop
rondklost? „De eendjes in de »1
achter ons hotel."

Radio Tour de France blijft succesformule

’We zijn een
geoliede machine’

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Schijnbaar ach-
teloos zet technicus Theo Prins-
sen een band op scherp, terwijl
regisseur Bram Gaillard via een
microfoon ontspannen aanwij-
zingen geeft aan presentator Fé-
lix Meurders. „Dit is een gerouti-
neerde ploeg", zegt Jennie Jal-
vingh, die verantwoordelijk is
voor de produktie van Radio
Tour de France. Drie weken ach-
ter elkaar zijn zon 36 mensen in
Frankrijk en Nederland in de
weer met het verslaan van de be-
langrijkste wielerwedstrijd van
het jaar. „Wij doen zelfs meer aan
cic Tour dan de Franse radio.
Want de Tour is in Nederland

populair", zegt Jal-
vQngh.
Tot zondag zijn de uitzendingen
rond het Franse wielerspektakel
iedere middag op Radio 1 te ho-
ren. „Als het zondag is afgelopen
gaan we met zn allen eerst eens
lekker eten", zegt Jalvingh. „En
dan wordt het tijd om alle decla-
raties van de medewerkers af te
handelen. In oktober beginnen
dan alweer de voorbereidingen
voor de volgende ronde van
Frankrijk. Eigenlijk zijn we hier
het hele jaar door met die uitzen-
dingen bezig."

" Felix Meurders: „Dit is radio in optima forma

Medewerkers
Momenteel heeft de NOS twaalf
medewerkers 'in koers' zitten.
Zij zijn van 's ochtends vroeg tot
's avonds laat in de weer om er-
voor te zorgen dat het verslag
van de dagelijkse etappes uitein-
delijk in de Nederlandse huiska-
mers komt. „Vooral de technici
hebben het ontzettend zwaar",
zegt Jalvingh. „Zij staan als eer-
sten op en gaan als laatsten weer
naar bed. Toch is het een gewilde
'job' onder de NOS-technici om
mee te mogen naar Frankrijk."
Het jaarlijks terugkerende ra-
diospektakel kost de NOS aan
technische voorzieningen alleen
al een half miljoen gulden. Aan
overige kosten (honoraria van
medewerkers, hotels, etc.) komt

daar ruwweg nog eens hetzelfde
bedrag bij.
Het afsluitende etentje van de
medewerkers van Radio Tour de
France, zondag, wordt tevens het
afscheidsetentje van een aantal
vaste medewerkers van het ra-
dioprogramma. Koos Postema
stopt met presenteren van de
touruitzendingen, verslaggevers
Leo Driessen en Arno Vermeu-
len gaan naar TV 10 en ook eind-
redacteur Jaap Hofman vertrekt
na bijna 14 jaarnaar de commer-
ciële omroep van Joop van den
Ende.

Invalshoek
Presentator Felix Meurders,
wiens plaats in de presentatie-
ruimte intussen is ingenomen
door Koos Postema, zegt voorlo-
pig nog niet van zins te zijn te
stoppen met de presentatie van
Radio Tour de France. Zijn toe-
komstige functie van.presentator
van een 'magazine-achtig pro-
gramma over consumentenza-
ken' voor de VARA-televisie ('lk
word dus geen Ombudsman!')
staat de presentatie van Radio
Tour de France volgens hem niet
in de weg. „Er worden in de pe-
riode van de ronde toch alleen
maar B-films en herhalingen op
de televisie uitgezonden."
„Bovendien is dit radio optima
forma", zegt Meurders. „Je kunt
de mensen thuis de wedstrijd
van minuut tot minuut voorscho-
telen. Als er in de ronde iets ge-
beurt, ben je erbij. Natuurlijk zit
de televisie dichter op de gebeur-
tenissen. Maar je kunt natuurlijk
een heel andere invalshoek kie-
zen, andere renners volgen, dan
de televisie. Al hoop ik wel dat
we in de toekomst niet het
slachtoffer worden van bezuini-
gingen. Tenslotte is de radio al
jarenlang het stiefkindje van de
televisie."
Meurders zegt nog steeds plezier
te beleven aan de dagelijkse uit-
zendingen. „We werken ook met
een geoliede machine. Ik zal het
toch weer jammer vinden als het
er zondag op zit."

nederlandse top veertig
HEERLEN - Het is Rocco & The Carnations niet
geluktom Gerard Jolingvan deTop 40-troon te sto-
ten. Opnieuw prijkt 'No more bolero's' op nr. 1, ter-
wijl 'Marina' de tweede plaats moest afstaan aan
'Licence to kill' van Gladys Knight. Steeg Soul II
Soul vorige week van 17 naar 9, deze week nemen
ze met 'Back to life' de vierde plaats in.

1 ( 1) No more bolero's - Gerard Joling
2 ( 3) Licence to kill - Gladys Knight
3 ( 2) Marina - Rocco & The Carnations
4 ( 9) Back to life - Soul II Soul
5 ( 4) Batdance - Prince
6 ( 8) Patience - Guns 'n Roses
7 (14) Don't wanna lose you - Gloria Estefan
8 (12) Teil it like it is - Don Johnson
9 ( 7) It's the first time - Lois Lane

10 ( 5) Manchild - Neneh Cherry
11 (23) Breakthru - Queen
12 (10) Amor de mis amores - Paco
13 (17) Nergens goed voor - De Dijk
14 ( 6) Little Jacky wants to be a star - Lisa Lisa &

Cult Jam
15 (11) Sealed with a kiss - Jason Donovan
16 (13) Spin me around - Zeon Jones

17 (26) Just keep roekin' - Doublé Trouble
18 (20) Miss you like crazy - Nathalie Cole
19 (27) Liberian Girl - Michael Jackson
20 (21) Like the way I do - Melissa Etheridge
21 (15) All I want is you - U 2
22 ( —) Say no go - De la Soul
23 (35) Waltz darling - Malcolm McLaren
24 (29) Joy and pain - Donna Allen
25 (28) Friends - Jody Watley/Eric B & Rakim
26 (16) Express yourself-Madonna
27 ( —) Have I toïd you lately - Van Morrison
28 (25) Dagen dat ik je vergeet - Kadanz
29 (19) Jij blijft bij mij - Koos Alberts
30 (22) Calling out to Carol - Stan Ridgeway
31 ( —) Good good feeling - Eric & Good Good

Feeling
32 (30) When the night comes - Joe Cocker
33 (38) More than I can say - Justian & Mandy
34 ( —) You got it - New kids on the block
35 (24) Kom van dat dak af - Peter Koelewijn/MC

Miker G/DJ Sven
36 (—) The Doctor - The Doobie Brothers
37 (18) I want it all - Queen
38 (31) Memre Den Surinam - All Stars
39 (33) I would do for you - UB 40
40 (32) Ik ben een gokker - André Hazes

recept

Kabeljauw
in preisaus
Benodigdheden voor 6 personen: 3
preien, IV2 kg kabeljauwfilet.
Voor de bechamelsaus: ¥> 1 melk, 1
el bloem, 1 el boter, zout en peper.

Smelt de boter en laat de bloem er al
roerend in gaar worden. Breng melk
aan de kook en giet die op de blonde
gare roux.
Met een garde flink roeren totdat de
saus is gebonden. Breng op smaak
met zout en peper en zeef de saus.
Zonodig nog even laten inkoken.
De in ringen gesneden en goed ge-
wassen prei even aanfruiten in wat
boter. De saus erover gieten en zon-
der te koken 5 minuten laten trek-
ken.

In deze saus kan rechtstreeks de ge-
portioneerde vis gepocheerd wor-
den. Er vooral op letten dat de saus
niet begint te koken.
Als de vis stevigen gaar is, de warm-
tebron temperen zodat de tempera-
tuur in de vis niet boven de 80°C.
komt.
TIP: Voor hetzelfde recept kan ook
met succes een mosterdsaus in
plaats van depreisaus gebruikt wor-

hub meijer

Oplossing
van

gisteren BEELÜBüI.
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MANDOLIN
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ONïSP 0 R E !
EO--R--»
T--lER-'
SPEKTAKË'

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 kleine zeeboezem; 4 perma-
nent; 8 moerasvogel; 9 gebaar; 10 verbran-
dingsrest; 11 iemand die zich verbeeldt al-
les te weten; 12 lidwoord; 13 opstootje; 14
stekel; 18 loofboom; 19 Europeaan; 21 titel
(afk.); 23 bruine waterverf; 25 vocht in
vruchten; 27 muzieknoot; 28 staartster; 30
muzieknoot; 31 vat met hengsel; 32 man-
nelijk dier; 33 rivier in Duitsland; 34 ver-
driet.

Verticaal: 1 deel v.e. gasfornuis.J
spijs; 3 hoewel; 4 overzetvaartuig;s J6 dierenverblijf; 7 ogenblik; 9 PerS.-
vnw.; 11 herstelplaats voor schePjj
muzieknoot; 15 rund; 16 muurd",
lage leunstoel; 20 vogelwoning; 21
noot; 22 derde letter van het Grie^bet; 24 wiskundig getal; 25 van tijd'j
26 vrucht; 28 straatsteen; 29 bijWö"
tovergodin; 32 muzieknoot. J
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ER RIJDT
WEER STOOM

OVER HET SPOOR!

Exclusieve stoomrit
voor lezers van het
Limburgs Dagblad

__&_ _s*>*_ v _____Wi______\

t__ _*■■ ■■■■' ■- r Jam *ta^*^T^B
Ivf mme'* \*___\

Op zondag 30 juli
rijdt in het kader van het
150-jarig bestaan van de

Nederlandse Spoorwegen
I een authentieke
stoomlocomotief en een

Aantal getrokken rijtuigen
van Heerlen naar

Eindhoven.

De DIENSTREGELING is:
HEERLEN 15.38 uur vertrek

MAASTRICHT 16.17 uur aankomst, 16.40 uur vertrek
SITTARD 17.04 uur aankomst, 17.24 uur vertrek

EINDHOVEN 18.50 uur aankomst

Dl Op een der stopstations zal een schijnaankomst
v^tsvinden, d.w.z. de stoomtrein wordt, nadat de reizigers)ri uitgestapt, teruggezet en zal opnieuw komen aanrijden

zodat'foto's genomen kunnen worden.

I anuit Eindhoven kunt u met de normale dienstregeling
naar Limburg. De laatste trein vertrekt om 23.29 uur.

Iq* Vervoerbewijs geeft éénmaal recht op een reductie van
i/o op de prijs van een enkele reis of retour naar of van eenn" of uitstapstation van de stoomrit. Prijs voor enkele reis

1/ Eindhoven-Heerlen (na korting) ± ’ 12,-.
0r deze unieke stoomtreinrit is slechts een beperkt aantal

kaarten beschikbaar.
Prijs ’35- volwassenen, ’ 21- kinderen tot 11 jaar.

~ SNEL REAGEREN IS GEBODEN!
die deze exclusieve treinreis op 30 juli willen

/^ebeleven dienen vandaag (tussen 9.00 en 16.00 uur)
te reageren: 045-739351, afdeling PR van hetlrriburgs Dagblad. Wij noteren uw naam, adres en aantalkaarten én het Limburgs Dagblad-kantoor waar u de

volgende week uw Stoomritbiljet wenst af te halen.

ê



Limburgs Dagblad organiseert
in samenwerking met N.S.:

FEESTREBUS
Win een spannende ballonvaart

I

i . iW_t___m_-

' . " j I

De NS-ballon stijgtbinnenkort op met aan boord drie gelukkige
hoofdprijswinnaars van de NS-feestrebus.

U maakt kans op een spectaculaire ballonvlucht met de NS heteluchtbaI'o^
als u dit artikel leest en de rebus oplost. Voor de deelnemers stelt NS °°nog eens een aantal trein + toegangskaarten 1e klas beschikbaar voor
„Treinen door de Tijd", een wervelendfeest met detrein als middelpunt, o*

plaatsvindt in Utrecht ter gelegenheid van 150-jaar Spoorwegen in |
Nederland. Laat deze kans op een fijn en avontuurlijk dagje uit niet aan
voorbijgaan, doe mee!

„Treinen door de Tijd" is een bijzonder spektakel met treinen, artiesten,
exposities en indrukwekkendepresentaties. Het is een evenement v°°r J
jongen oud. De trein uit heden, verleden en toekomst staat centraal, datl
u begrijpen. Belangrijk onderdeel van „Treinen door de Tijd" is dan ook
„Treinenshow". Hier staan treinen die u niet dagelijks aan u voorbij zif
gaan. Bijvoorbeeld de Franse TGV, u weet wel de Train a Grande Vitess*'
die gedurende een bepaalde periode te bezichtigen zal zijn. Verder .
historische en moderne dubbeldeksrijtuigen en een Zwitsers rijtuig met*"
boord een kinderspeelplaats. En ook stoomlocomotieven die op gezette
tijden een indrukwekkende stoomlocparade vormen. Statig en fluitend
rijden ze over het goederenemplacement van het Utrechtse Centraal
station.

Feest
Het onderdeel „Festival" geeft „Trejnen door de Tijd" een extra feestelijk tmi) \

Bekende artiesten, clowns en mimespelers, verzorgen ruim zes weken lang <j\
gezellig programma. Voor de kinderen zijn er spelletjes en wedstrijden. Voor n
en voor u is het feest op „Treinen door de Tijd"!

Bij „De Tweede Dimensie" ziet u diverse kunstuitingen met als thema „de tn"
Dat zijn films, foto's, affiches, postzegels en literatuur en nog veel meer.

Kijkje achter de schermen .
„De Tentoonstelling" geeft u een beeld van de geschiedenis en de toekomst
de trein. Het is een boeiend kijkje achter de schermen van NS. „De
Tentoonstelling" is absoluut de moeite waard. Evenals het onderdeel „Trein
Co", waar u bijvoorbeeld kunt zien hoe een Nederlandse trein wordt gebou^
Het NS-evenement „Treinen door de Tijd" vindt plaats t/m 6 augustus a.s. in
om de Utrechtse Jaarbeurs en op het Utrechtse NS-emplacement. De
openingstijden zijn: maandag van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag t/m zondag v
10.00 tot 18.00 uur. De toegangsprijs voor dit grootse en indrukwekkende j

treinenfeest bedraagt voor volwassenen ’ 10-en voor kinderen van 4 t/m 11 1

’5-
Prijzen .
NS verkoopt op alle NS-stations speciale, voordelige Jubileum CombikaartJ6^
Deze geven recht op een treinreis naar Utrecht, toegang tot het evenement
een gratis terugreis.
Maar zoals u weet kunt u een van de gratis trein + toegangskaartjes 1*
winnen die NS beschikbaar stelt voor de lezers van deze krant. U h°e
alleen de feestrebus op te lossen. Een vlucht met de NS-heteluchtballon
dan ook binnen uw bereik. Lees hoe u kans maakt op deze fantastisch
prijzen.

FEESTREBUS 1, A
Los onderstaande feestrebus op en maak de zin zo origineel mogelijk af.

Mijn oplossing is:

_-
|
i : : -

Naam .
Adres
Postcode : woonplaats .—-
Telefoon bereikbaar van tot —-
" Drie deelnemers maken kans op een ballonvaart met de NS-ballon en

kunnen gratis eerste klas naar het NS-150 Evenement „Treinen door de
Tijd".

" En nog een aantal winnaars krijgt gratisvervoer eerste klas naar Utrecht
I en gratis toegang voor het Evenement.

" Een deskundige jury beoordeelt alle goede inzendingen. Prijswinnaars
krijgen bericht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Uitknippen en insturen naar Limöurgs Dagblad, afd. PR,
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.'

Inzenden vóór 28 juli aanstaande.



Bush wil
bemande tocht

naar Mars
Scw!GTON " De Amerikaanse
to astr Bush wil dat Amerikaan-

o°/lauten teruggaan naar de
8 Dasis t

daareen Permanent bezet-
Er* <*o D°uwen, en dat laten vol-tas 0r een bemande reis naar

t^ de dat tijdens een ceremonie
rCn-tv Ppen van net Nati°nale
?^j aart en Ruimtemuseum in
e on' Die werd gehouden
8 e<W6* sonderdag precies 20 jaar
v tr °na Was dat de Amerikaanse
l«*lonien Armstrong en Aldrin%_ p

f
de maan zetten.

>!61bar Plannen ooit binnen af-
p jetijd bewaarheid worden, is

gr e vraag. Het Amerikaanse
>ale ? v°elt: in een tijd dat het fe-
» n 0 sgr°tingstekort5gr°tingstekort bezuinigin-
>ts "°dzakelijk maakt, weinig of

&roei. 0r grote uitgaven aan ruim-
K«ramma's.

TV10 en Veronique:
’Geen moeilijkheden’

AMSTERDAM - Woordvoerders
van de commercile televisiezen-
ders TVIO en Veronique hebben
gisteren ontkend, op enigerlei
wijze financile problemen te
hebben. Het Hilversumse .dag-
blad De Goei en Eemlander wist
gisteren te melden dat de finan-
ciëleproblemen bij Veroniquezo
groot zijn dat zij binnenkort
wordt overgenomen door haar
Luxemburgse moedermaat-
schappij Compagnie Luxem-
bourgeoise de Television (CLT).

„Het is in het begin allemaal wat
stroef verlopen, maar er zijn nu
helemaal geen problemen meer.

We komen al onze verplichtin-
gen na en er is geen sprake van
dat wij zouden worden overge-
nomen door CLT", aldus de
woordvoerster van Veronique.
„Bij TVIO zijn helemaal geen
problemen, we hebben een ge-
zonde financiële basis", aldus
een TV 1O-woordvoerder. „Als De
Gooi en Eemlander verder meldt

dat wij in onderhandeling zijn
met de Tros, dan klopt dat wel.
Dat zijn gesprekken met de Tros
over mogelijke commerciële sa-
menwerking tussen beide orga-
nisaties, maar pas op het mo-
ment dat we in Nederland een
duaal omroepbestel kennen".

Volgens de Gooi en Eemlander

komen de berichten over de
moeilijkheden voor Veronique
en TVIO na aanwijzingen uit
Brussel dat de U-bochtconstruc-
tie via Luxemburg en Milaan
door de Nederlandse regering
niet hoeft te worden geaccep-
teerd. In afwachting van veran-
deringen in de mediawet zullen
beide zenders enige tijd niet de
lucht in mogen hetgeen zware fi-
nanciële offers vraagt. Om diere-
den wordt Veronique vermoede-
lijk een volledig buitenlands sta-
tion waarvan alle activiteiten in
Luxemburg zouden moeten
plaats vinden", aldus de Hilver-
sumse krant.

Belofte
Moskou heeft de stakers in het
Koeznetsk-bassin extra zendingen
levensmiddelen beloofd, aldus Joe-
ri Rudolf van het Siberische sta-
kingscomité gisteren. In totaal is 32
miljard gulden vrijgemaakt om de
stakers tegemoet te komen.
Het programma in 35 punten voor-
ziet ondermeer in de levering van
6.500 ton vlees, 5.000 ton boter,
10.000 ton suikeren 1.000 ton thee in
de tweede helft van het jaar. Het is
niet duidelijk waar deze goederen
vandaan moeten komen, daar zij in
het hele land schaars zijn.
Daarnaast zal er voor miljoenenroe-
bels aan consumptiegoederen naar
Siberië worden gestuurd, waaron-
der laarzen, wasmachines, zeep, te-
levisies. De stakers krijgen loons-
verhogingen tot 40 procent, waar-
voor het ministerievoor de kolenin-
dustrie 240 miljoen gulden heeft
vrijgemaakt.

Toezeggingen
Andere toezeggingen betreffen de
automatisering in de mijnindustrie,
extra veiligheidsmaatregelen, een
afslanking van de bedrijfsleiding.
Ook komen er betere huisvesting,
culturele en medische voorzienin-
gen.
Moskou zal een nieuw economisch
plan voor 1990-1995 opstellen. Daar-
bij zullen bedrijven in de regio, met
name diegenen die betrokken zijn
bij de kolenindustrie, volledige eco-
nomische en juridische onafhanke-
lijkheid krijgen. Het surplus boven
de planrtormen mogen deze bedrij-
ven dan zelf verkopen.
Volgens de minister voor de kolen-
industrie moet het akkoord in het
Koeznetsk-bekken voor alle mijn-
gebieden, in het land gaan gelden.

Bruut optreden van Turken tegen vrouwen

Nederlandse na
arrestatie op

Cyprus weer vrij
Van de redactie buitenland

NICOSIA - De Nederlandse
journaliste H. Lubberding is
woensdagnacht op Cyprus
door Turkse militairen gear-
resteerd en korte tijd later
weer vrijgelaten. Lubberding
is corespondente voor de
AVRO en. werkt verder voor
Veronica, de TROS en de We-
reldomroep.

Lubberding bevond zich op het mo-
ment van dearrestatie aan deTurks-
Griekse grens op Cyprus. Zij was
daar om een demonstratie te ver-
slaan van Griekscyprische vrou-
wen. Samen met haar werden nog

111 vrouwen opgepakt. De Neder-
landse werd aangehouden in de
neutrale zone op Cyprus tussen het
Turkse en Griekse gedeelte. De
Griekscyprische president Vassi-
liou heeft de Verenigde Naties na de
arrestaties om bemiddeling ge-
vraagd. De VN zijn verantwoorde-
lijkvoor derust in het betrokken ge-
bied.

De demonstratie werd gehoudenter
herdenking van het feit dat gisteren
precies 15 jaar geleden het Turkse
leger een invasie uitvoerde op de
noordkust van Cyprus. Sindsdien
houden de Turken 38 procent van
de eilandoppervlakte bezet en heb-
ben zij daar een eigen republiek ge-
sticht, die internationaal geboycot
wordt. Alleen Ankara erkent de
'Turkse Republiek Noord-Cyprus'.

De protesterende vrouwen willen
vooral uitsluitsel over het lot van
1619 mannen en jongens, die sinds
de vijandelijkheden van 1974 ver-
mist worden.

" Leden van het VN-vredes-
korps op Cyprus kijken gela-
ten naar de Griekcyprische
vrouwen die een zitstaking
zijn begonnen ter herdenking
van de Turkse invasie op de
noordkust van het eiland, vijf-
tien jaar geleden. Even later
zal het Turkse leger ingrijpen
en de vrouwen arresteren.

Vliegramp VS: verbazing
over aantal overlevenden

Van onze correspondent

WASHINGTON - Amerikaan-
se luchtvaartdeskundigen zijn
even verbaasd als verheugd
over het grote aantal mensen
dat woensdag de ramp met
een DC-10 van United Airlines
heeft overleefd.

Het toestel maakte woensdag een
noodlanding op het vliegveld van
Sioux City, in de staat lowa, nadat
een van de motoren en alle hydrau-
lische systemen voor de roeren wa-
ren uitgevallen. Bij dienoodlanding
sloeg het vliegtuig in vollevaart een
paar keer over de kop, viel in stuk-
ken uiteen en vloog in' brand.
In een maisveld vlakbij het vlieg-
veld zijn over een gebied dat meer
dan een kilometer lang is, honder-
den brokstukken van het vliegtuig
gevonden. Slechts een klein deel
van de romp en de neus zijn intact
gebleven.

Maar desondanks kwam gisteren in
de loop van de dag vast te staan, dat
176 van de 293 mensen aan boord
van het toestel de ramp hebben
overleefd. Gistermiddag waren de
lijken van 74 slachtoffers geborgen,
en waren er nog 43 vermisten.
Aanvankelijk liet de ramp, in ter-
men van slachtoffers gezien, zich
veel ernstiger aanzien. Eerste be-
richten spraken van 10 tot 40 overle-
venden, en nog woensdagnacht
werd als officieus aantal doden 180
tot 190 aangehouden.

Het zijn, zo is inmiddels gebleken,
vooral de passagiers in het intact ge-
bleven middendeel van de DC-10
die de ramp hebben overleefd. Toen
dat deel tot stilstand kwam, bevon-
den de meeste inzittenden zich on-
dersteboven hangend in hun veilig-
heidsriemen.

Schrammen
Zij wisten zich zo goed als allemaal

los te maken, en, door de beginnen-
de rookontwikkeling heen lopend,
naar buiten te gaan. Sommigen van
deze passagiers werden ernstig ge-
wond in het ziekenhuis opgenomen,
maar anderen hadden niet meer dan
een paar schrammen.
„riet is tragisch wat er is gebeurd",
zo zei gisteren woordvoerster Ra-
chel Halterman van de National
Transportation Safety Board, „Maar
fantastisch dat er zoveel overleven-
den zijn. Niemand begrijpt hoe dat
heeft kunnen gebeuren".

Aanwijzingen over het precieze ver-
loop van de ramp zullen de komen-
de weken en maanden moeten ko-
men op basis van een nauwkeurig
onderzoek van de resten van de DC-
-10. Gisterochtend vroeg onderzoch-
ten leden van de Nationale Garde
centimeter voor centimeter het
maisveld waarin de resten van het
vliegtuig liggen. De zwarte doos is
inmiddels gevonden en naar Was-
hington overgebracht. " De route van het ramptoestel. Inzet: De plek van defatale landing.

binnen/buitenland

Demissionaire status:

Ministers
ongestoord

opvakantie
Van onze Haagse redactie

stat AAG -De demissionaire
sten Van hetkabinet heeft min-
lied eén voordeel: de bewinds-
vajjgn kunnen ongestoord met
list " B^ee^ vroeger één mi-
lam r°p postin Den Haag> met
Her eom wetsontwerpen te sig-
staHk' deze zomer geldt een
U_ houderloos tijdperk' vanWee weken.

van nar geen foto's in de krant
dok, ene' arme minister, be-
ter-,-n °nder de paperassen ach-
hli 0f haar bureau- Tussen 24

7 augustus hebben de
Wo Urs van alle ministeriële
*el HSlnes vrÜaf- Bü paniek zijn
din örie ministers paraat; Ru-
(Veri, Financiën), Smit-Kroes
bren er) en Braks (Landbouw)
Km gfn nun vakantie door inRoland.
Veru est van de ministersploeg
daar 1 het buitenland. Hier en
daa Wordt wel geheimzinnig ge-
"ürm oVer de vakantie-bestem-
den|^yan de hoogste baas op het
.partement. Van premier Lub-
h^ls niet meer bekend dan dat
lre£er trein naar het zuiden ver-
wordt ' 6t land van Destemmmg
ger,- 1 uit veiligheidsoverwegin-
gen »°

0r deRiJks Voorlichtings-
%_* met bekend gemaakt.
Kortu e verblijfplaats van het duo

Altes/Van DÜk bliJft
Vejjj " de publiciteit. Niet om
vata . dsredenen, maar omdat
Vt ntie een privé-zaak' is en
Vjj-^mand aangaat' waarheen
Of jf 'Jk (Binnenlandse Zaken)

x^hals Altes (Justitie) rei-
ling an Bukman (Ontwikke-
lt a

umenwerking) is Seen va"
Al 'toestemming bekend.
bintVan°uds is Frankrijk favoriet
"els?? de ministersploeg. Nij-
siw IMilieu), Bolkestein (Defen-
2auen De Korte (Economische

trekken daarheen. De
tij(jj^ koppelt er ook nog een
(W Rln Zwitserland aan. Van
&at ek (Buitenlandse Zaken)
Üek..naar zi Jnvertrouwde vakan-
veetnd' Itaüë.
Sari^311 (Onderwijs) gaat Hon-

ekt .°.ntdekken; met zijn gezin
OOstK,U0OstK ,U Per automobiel door het
Wdt and- °ok Brinkman
Joe„ de steven naar het oosten;
van p , vië is door de minister
<ün.e tuur uitverkoren. De Ko-
Hië 8 zoekt het in Groot-Brittan-
nië nvlen n nisters zijn in noodgeval-
reijj p hun vakantieadres te be-
ter,. n- De eerstvolgende minis-
*ugu t

is op donderdag 17
<^n ' eenieder wordt geacht
ft\e *eer aanwezig te zijn. De
&erd P ministerskeren echter al
tsrtii I,terug in Den Haag om als

Pstukken de voorberei-
-leses .Van de verkiezingscampag-
gaan °P 21 augustus van start'. mee te maken.

In West-Siberië werk hervat na toezeggingen Moskou

Nog altijd stakingen
in Russische mijnen

MOSKOU - De stakingsgolf in
de Sovjetrussische mijnen
heeft zich gisteren in tegenge-

! stelde richtingen voortgezet.
In het Westsiberische Koez-
netsk-bekken wordt het werk
weer hervat nadat Moskou een
uitgebreid pakket toezeggin-
gen heeft voorgelegd. Maar de
staking in de Oekraïne heeft
zich uitgebreid naar vier ande-
re grote mijngebieden in het
land.

De eisen van de stakers in al deze
gebieden zijn in grote lijnen dezelf-
de. Het gaat om „de acute sociale en
economische problemen in de ko-
lenindustrie", zoals het in een peti-
tie in Vorkoeta heet.
Inmiddels is de kolenwinning in ne-
gen van de elf steden in het Westsi-
berische Koeznetsk-bassin hervat,
zo meldde TASS gisteren. Woens-
dag waren hier 24.000 van de 150.000
stakers weer aan het werk gegaan.

Den Haag heeft
nieuw college

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De gemeente Den
Haag heeft een nieuw college van
Burgemeester en Wethouders, dat
bestaat uit PvdA, VVD, CDA en
D66. Het aantal wethouders is uitge-
breid van zeven naar negen: de
PvdA heeft vier wethouders, VVD
en CDA elk twee en D66 één. Het
nieuwe collegeheeft de steun van 41
van de 45 raadsleden.

Met de installatie van de nieuwe
wethouders, gisteravond tijdens
een extra raadsvergadering, is een
einde gekomen aan het linkse colle-
ge van PvdA, D66 en Links Den
Haag dat de stad ruim driejaarheeft
bestuurd. Dat college steunde op
een minimale meerderheid van 23
zetels.

Door interne verdeeldheid binnen
de PvdA, in het bijzonder over de
bouw van een nieuw stadhuis, had
het college in de praktijk doorgaans
geen meerderheid.

Lichte hartaanval
velt Genscher

BONN - De Westduitse minister
van buitenlandse zaken, Hans-Die-
trich Genscher, is gistermiddag met
acute hartklachten in een zieken-
huis in Bonn opgenomen. De artsen
stelden een lichte hartaanval vast.
Genscher zal voorlopig op de inten-
sive care-afdeling van het zieken-
huis blijven.

Stormachtig
Hoge golven beuken het
Sovjetrussische hervor-
mingsschip. De etnische
conflicten breiden zich on-
heilspellend uit en parallel
daaraan wordt het land ge-
teisterd door het „grootste
arbeidsconflict in de ge-
schiedenisvan de USSR."
In Abchazië is de noodtoe-
stand uitgeroepen. De op-

roer heeft al tal van mensenlevens geëist en niets duidt erop dat de
politiek en de militairen de situatie weer onder controle hebben.
Alarmerend ook zijn de berichten die vanuit Siberië, het Donets-
bekken, de Oekraïne en uit de buurt van Rostov aan de Don tot ons
komen. Enkele honderdduizenden mijnwerkers zijn er om een reeks
van economische en sociale grieven de barricaden opgegaan. Er
is van alles te weinig en de omstandigheden waaronder de arbei-
ders hun zware werk moeten verrichten zijn navenant. Eerste ra-
mingen spreken over een dagelijks produktieverlies van zon ze-
ventig miljoen gulden.
Het massieve protest aan het mijnwerkersfront is uitvloeisel van
Gorbatsjovs perestrojka-offensief dat in de Sovjetunie enorme
krachten heeft losgeslagen. De leider zelf verheelt niet dat zich in
de stakingen diepgewortelde ontevredenheid jegens deregerende
communistische partij weerspiegelt. Een formulering met de onmis-
kenbare ondertoon van'zelfkritiek.
De economische problemen van de Sovjetunie liggen per traditie
hoog opgestapeld en wat de bevoorrading en verzorging betreft,
is de toestand al even rampzalig. Niets voor niets hameren de van
oorsprong nijvere Baltische republieken op verregaande economi-
sche autonomie. Van bovenaf gelanceerde slogans over „de ver-
worvenheden van de communistische partij" maken op het ont-
waakte volk geen indruk meer. Ruim eenvijfde van de bevolking
leeft onder de armoedegrens. De CP takelt af.
Noodzakelijke voorwaarde voor het realiseren van welvaart en
duurzame rust is een fundamentele ommezwaai in denken en
doen, geënt op een aan de veranderende situatie aangepaste
wetgeving, die onder meer ruimte schept voor een stakingsrecht
als normaal element voor de beslechting van conflicten. Onont-
koombaar zijn radicale hervormingen, waarvan het verder bewan-
delen van de weg naar een vrije-markteconomie een belangrijke
is. Hongarije en Polen hebben er ook voor gekozen.
De mijnwerkers hebben met hun acties te kennen gegeven dat zij
voor vol aangezien willen worden en het is aan het regime hun en
het hele Sovjetvolk het gevoel van volwaardigheid te schenken en
hen te laten delen in verantwoordelijkheden, als het gaat om de
verwerkelijking van de Grote Herstructurering.
Gorbatsjov staat nog maar aan het begin van zijn gigantische
operatie en het is niet slechts in het belang van de Sovjetunie dal
zijn durf met succes beloond wordt. Mede in dit licht bezien ver-
dient zijn recent ingediend verzoek om hechte samenwerking van
de Sovjetunie met de zeven grootste industrienaties ter wereld po-
sitieve waardering. Welbeschouwd was het niet zo zeer een ver-
zoek maar een roep om hulp.

In september
overleg CAO

bejaardenhuizen
UTRECHT- De werkgeversorgant
satie van de bejaardenoorden heeft
de vakbonden uitgenodigd om hejt
overleg over de nieuwe CAO yo'ór
de 70.000 werknemers begin sep-
tember voort te zetten. De Vereni-
ging van Nederlandse Bejaarden-
oorden (VNB) denkt dan meer dui-
delijkheid te kunnen bieden over de
functiewaardering en de ruimte
voor verbetering van arbeidsvoor-
waarden.
De acties die de AbvaKabo deze
week in bejaardenhuizen is begon-
nen, noemt de VNB „ten minste
prematuur". De AbvaKabo ziet in
de uitnodiging voor het CAO-óvèr-
leg geen aanleiding de acties te
beëindigen. Deze week is in drie
huizen het werk onderbroken. Vol-
gende week zijn werkonderbrekin-
gen of zondagsdiensten voorzien bij
zon tien instellingen, aldus een
bondswoordvoerder.
VNB-voorzitter Wagner voert mo-
menteel overleg met de ministers
van sociale zaken en WVC over
eventuele extra ruimte voor verbe-
tering van de arbeidsvoorwaarden.
Door de extra verlaging var>'3e
PGGM-pensioenpremie (1,35 pro-
cent) en de 0,7 procent die eêFder
beschikbaar is gesteld, is voorals-
nog een loonruimte van zon 2 pro-
cent beschikbaar. AbvaKabo en
CFO eisen een ruimte van 5 procent,
waarvan 4 procent voor loonsverho-
ging.

Vrijdag 21 juli 19893
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■3piccolos
045-719966

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

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

Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

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

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

Personeel aangeboden
Aangeb. HULP in de huis-
houding voor 2 halve dagen.
Liefst in Landgraaf. Tel.
045-314740 bellen 9.00-
-13.00 uur.

SCHILDER kan nog schil-
derwerkzaamheden verrich-
ten, zeer gereduceerde prijs
Tel. 045-218117.

' ' ' "" ■ . ;."»

Personeel gevraagd
Nieuw te openen Italiaans

restaurant-pizzeria in
■ centrum Heerlen

zoekt per 1 september

Italiaans
personeel

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

Dactylo Uitzendburo vraagt
met spoed

vakantiemede-
werkers m/v

die voor een periode van 3 a
4 weken produktiewerk-

zaamheden gaan verrichten
indagdienstbij een bedrijf in
de omgeving van Sittard. Er

staan prima verdiensten
tegenover!! Info: Dactylo. Uitzendburo in Sittard,

Rijksweg Zuid 63,
04490-14190.

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.
2 BARMEISJES gezocht
voor St. Tropezbar Sittard.
Tel. na2lu. 04490-17402.
Wij maken GRATIS een of-
ferte voor al uw dakwerk-
zaamheden. Wij werken ef-
ficiënt, goedkoop en geven
10 jaar garantie. Bel nu dak-
centrum Hemast, 045-
-224113, b.g.g. 323659.
Gevraagd BEZORGERS
van folders voor Interkauf in
Sittard, Susteren en Ko-
ningsbosch en controleur
gezocht voor Sittard. Tel.
09-4924333891.
MEDEWERKER M/V gevr.
ca. 19 jr., schr. soll. aan de
directie van EKA-automate-
rialen, Strijthagenweg 127,
6467 BR, Kerkrade.

Privehuis Michelle zoekt met
spoed leuk MEISJE. 045-
-228481.
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.
HUISHOUDELIJKE hulp
gevraagd. Tel. 043-644172.
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.
Goedlopende gezellige club
vraagt met spoed een of
twee leuke MEISJES, intern
mog., info 04750-15802.
Gevraagd VAKANTIEHULP,
min. 18 jr. tot half augustus.
Aanmelden tel. 04406-
-13649, Restaurant 't Cadet-
je, Grotestraat-Centr. 5 Val-
kenburg.
Vakbekwame SLAGER voor
modern bedrijf. Traitteurs-
slagerij Jos Aben, tel. 045-
-212813.
Gevr. voor direct TIMMER-
LIEDEN en handlangers
(BRD) firma Wedo, 045-
-420584/416657.
Gevraagd zelfstandig wer-
kende DAKDEKKERS voor
div. renovatie-werkzaamhe-
den. Zonder erv. onn. te soll.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
045-451862.
SERVEERSTER gevr. werkt
i.o. Park Restaurant, Tud-
dern. Tel. 09-49-24561550
Gevr. meisje va. 18 jr. OP-
ROEPKRACHT voor koffie-
shop. Geleenstr. 63, Heer-
len. Tel. 045-740967.
Gezocht AFWASHULP voor
dagdienst. Tel. 045-451288,
tussen 10.00-13.00 uur.

Onroerend goed te huur gevraagd
Te huur gevr. gemeub. BO-
YENWONING/appartement
best. uit zitk., 1 slpk., keuken
douche of bad en toilet. Pr.
plm. ’7OO,- p.mnd. Tel.
045-326699.
Studente R.H.O.T.V. zoekt
met spoed KAMER in of na-
bij centrum Maastricht. Tel.
08867-3706.

2 jonge werkende mensen
zoeken huis met min. 2 gr.
kamers in HEERLEN of
omg. Huurpr. tot ’ 900,-.
Tel. 045-229629/222481.
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.—— ! j -————.

Onroerend goed te huur aangeboden
Gem. zitslpk. m. eigen
kookgel. te h. voor nette
pers.,eig. wc/douche en
éénpers.kamer Hommerter-
weg 21, Hoensbroek. 045-
-415718/725053.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
Te h. aangeb. royaal gem.
APPARTEMENT, grote
woonk., open keuken met
modern aanb. keuk. gel. in
Akerstr. 150F, Kerkrade-
West. Tel. ml.: 045-422312.

Bedrijfspand 200 m2m. bo-
yenwoning 200 m2voor vele
doeleinden geschikt, te
Heerlen. Huur ca. ’ 1500,-
-p.m. Direct te aanvaarden.
Inl. 045-413074/417373.
Te huur APPARTEMENT.
Tel. 045-226565.
Te h. HEERLERHEIDE,
mooie benedenwoning liefst
werkend echtp. 045-419144
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden

Schinveld
Goed gelegen ruim ouder
halfvrijst. woonh. met o.a.
hal, voorkamer, woonk.
Douche/w.c, keuken, berging
garage, drie slaapk. zolder,
prachtige ruime tuin 859m2.
Prijs ’120.000,-k.k.

Schaesberg
In jonge wijk gelegen half-
vrijst. semi-bungalow met o.
a. inpandige garage, hal
woonkamer met open keu-
ken, twee slaapk. berging en
twee badk. goed geisoleerd
c.v. perceel 336m2. sp. te
aanv. prijs ’ 147.500,-k.k.

Heerlen
In volkrijke omgeving gele-
gen ambachtelijke bakkerij
met o.a. winkel, dagverblijf,
werkplaats met jonge oven,
garage en ruime woning met
c.v. en tuin. Aanv. in overl.
Prijs ’ 230.000,- k.k .

Kerkhoffs Ma-
kelaardij O.G

Beek. Tel. 04490-73427.
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.
HULSBERG, nette eengezin
tussenwoning met gar. en
berg. 1e Verd.: 3 slpk., badk.
met ligbad en 2e toilet. Vas-
te trap naar zolder, kunststof
kozijnen met gr. schuif/kan-
telpui, zonnige tuin. Tel.
04405-2978.
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.
Wegens enorme vraag zoe-
ken wij met SPOED woon-
huizen tot ’150.000,-. Di-
rekte aankoop behoort tot
de mogelijkheden. Geen
makelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kamers aangeboden/gevraagd
HEERLEN-centrum kamer Te huur grote ZIT/SLPK., te
in stud.huis. 045-719601/ Hoensbroek, na 14.00 uur
455755. 045-229654.
Te huur gem. KAMER met Gemeubil. KAMERS te
gebr. van keuken en douche huur. Pappersjans 40, Heer-
eig. opg. ’ 400,- p.mnd. Tel. lerheide, na 17.00 uur.
045-212755. Te h. gevr. kamers voor
C-HEERLEN gestoff. kamer E^|?n

D
te"

3 te^9'(32 m2) gezam. keuk., bad, VLIEGVELD. 023-246335.
terras, ’450,-. All-in. 045- Wat VERKOPEN 7Adver-
-713013. teer via: 045-719966.

Bouwmaterialen
Te koop 23 m 2nieuwe Meer dan 1000 soorten
GRINDTEGELS. Tel. 045- STEENSTRIPS va. ’9,50
319298. per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
Te k. BADSCHUIFWAND st- Het meeste uit voorraad
en zijwand. Tel. 045- _**_**■ FrfPa' Starirastr.
740325 123-125, Heerlen-Molen-
DAMOISEAUX Heerlen ver- _%?tfg^^ fabriek)-
koopt en verhuurt meer dan —: '-u denkt! (Verhuur zonder Wat VERKOPEN? Adver-
borg). Tel. 045-411930. teer via: 045-719966.

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

Winkel & Kantoor
Kantoorkast Kenlinp FaxAfmeting 180 x 80 cm, kleur " 'lö ,

grijs. Afhaalprijs ’ 295,00 DL^sen ’ 59,- p.mnd. excl.
excl. BTW. Sokla BV, B-TW- T- goedgekeurd
Schaesbergerweg 126, Sokla, Schaesbergerweg

Heerlen. Tel 045-724379. 126' Heerlen. 045-724379.

Bedrijven/Transacties
B en B BALLONNENEX- , ■__„_,„.__ -( n_ei a,-
PRESS, ballonnen van 65 n,MM?PTfn h° °PS^'cm. tot 9 mtr. bedrukt met U KIE® _e a

h"ur
ß'2 h?_JI

g&iaSa Snelle levering 145

Landbouw en Veeteelt
Uit voorraad leverbaar:
nieuwe en gebruikte mach.
voor speciale prijzen. Stró-
laders, strotransporteurs
Bm. en aardappeltranspor-
teurs 6,5m.; Lely rotorkop-
eggen; 1- en 2 rijig aardap-
pelvoorraadrooiers; alle ty-
pen vaste tandcultivatoren;
veewagens 2-4 koeien en
6-8 koeien tandem as; per-
fect weideblotters; div.
kunstmeststrooiers; gebr.
1-2-3 schaar ploegen; wei-
dehekken 3/5 mgegalvani-
seerd. Watervat 1500L. Op-
gelet nu weer uit voorraad
leverbaar: Voederdrinkbak-
ken op wielen gegalvani-
seerd 4/5/6 m. ook voor hef-
inrichting. Tevens automa-
tische voederbakken voor
kalveren in weide bij te voe-
deren voor hefinrichting. Bel
direkt Jean SPONS-Eijsden
04409-3500/2521.

Te koop grote partij PREI-
PLANTEN, div. rassen.
Baarloseweg 31 Helden.
Tel. 04760-71387.
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.
1 MOTORFREES met extra
sneeuwschuif en maaibalk
(als nieuw). 04409-3500.

Te koop HANOMAG trekker
601, 60 PK. Bellen 12.00-
-13.00 uur en 19.00-20.00
uur 04498-54836.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Auto's
Te koop gevraagd alle merken

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

Mereedes 230 TE automaat, schuifdak, grijs met. '87; Ci-
troen BK 19 TRS blauw met., schuifdak 1987; BK 16 TRI,
wit, 1988; BK 19 TRD grijs met, schuifdak, 1985; BK 19
TRD goud met., schuifdak, 1985; BK 18 TRS zilver 1984;
BK 16 TRS, wit, 1986; BK 14 RE wit 1984; BK 16 RS, goud
1983;2CV 6 rood 1985; Visa 11 RE wit 1985; GSA Special

rood 1982; CX 20. zilver 84 CX 20 RE wit 1986; CX 25 GTi
turbo 2 grijs, 1987; Citroen C 15 diesel bestel, wit 1986; AX
GT wit, 1988; AX 11 RE, rood 1988; Ford Sierra stationcar
1800 CL, grijs met, 5 deurs 1988; VW Golf 1600 CL, wit,
1987; Opel Kadett 1300 S, 1981; Fiat Panda 45 rood, 1981,
1982; Renault 5 TS blauw, 1981; Mini blauw 1978; Nissan
Patrol GR zwart, veel extra's, 6.000 km. 1989.

Bovag May Crutzen
Hunsstraat 33, Übachsberg. Tel. 045-752121.

fCSCHAEPKENsS /AV
5| Autobedrijf \\\ff\^ =__$_/ 1979 Klimmen 1939 \\_y

Speciale aanbiedingen 0.a.: Honda Prelude EX, veel ex-
tra's, top conditie, t.'B4 ’ 15.900,-; Opel Corsa 1200 S TR,

luxe uitvoering, perf. st., '85, ’ 12.000,-; Mitsubishi ColtGLX, 1e eig., t.'Bs, ’ 12.250,-;Ford Escort Bravo luxe uitv.,
top conditie '82, ’ 7.750,-; Mitsubishi Galant GL nieuw
staat, '82 ’ 6.950,-; Ford Grananda 2.3 L, zeer mooi, 1e

eig., '81 ’ 3.950,-; Toyota CelicaKT autom., 1e eigenaar,
perf. staat '82 ’ 6.750,-.

In voorraad plm 75 top occasions van ’ 1.500,- tot

’ 20.000,-, tegen speciaal lage prijzen. Goede service en
garantie.

Zondag kijkdag.
Klimmenderstraat 110, Klimmen. Tel. 04405-2896.

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.

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Uno 45 '83 t/m '88; Uno 60
S Silver '86; Uno Diesel '84; Ritmo '84 t/m '86; Regatta
85 S '84; Golf 5-drs. Synchro 4WD; Fiat Ritmo 105TC '82;
127 1050 '85, '86; Fiat 131 CL 4-drs.; Suzuki Alto GL '86;
Opel Ascona 1600 S 5-drs. Hatchback '81; Opel Corsa TR
'84; Opel Kadett 1200 '82; R9GTL '85; Renault 11 TXE '85;
Renault R5TL '81; Skoda 120 LS '86; Skoda 120 L '87;
Volvo 345 DLS '82; Panda 1000S'87; Citroen 2 CV 6 '82;
Visa 11 '85; Honda Quintet '82; Lada Samara 5-bak '87;
Peugeot 305 GL '82 en '85; Mitsubishi Colt '84 en '86.

Diverse goedkope inruilers in voorraad.
Kaalheidersteenweg 185,Kerkrade. Tel. 045-413916.

* streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garantie
* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's

van max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie.

nnGebruikteWagens
L/L/PkisSysteem

OBOVAfi GARANTIE

Demo-auto: Audi 100 2.okl.zermatzilver 1988
Demo-auto: Audi 80 steengrijs 1989
Audi 80 1800 CC Tornado rood 1988Audi 100 CC 2.3 steengrijs 19858MW316kl. rood 1981
BMW 320 I automaat grijsmetallic 1986CitroenBK 14RE kl. wit 1987
Citroen 2CV6blauw 1984
Fiat Panda 45 S grijsmetallic 1985
Fiat Uno 45 S grijsmetallic 1985
Fiat Uno 45 blauwmetallic 1988
Ford Escort 1600L grijsmetallic 1986
Ford Escort 1100CC 1986
Ford Escort 1600CL goudmetallic 1987
Ford Sierra 2.0 GL goudmetallic 1986
Hyundai Stella 1600 SL 1988
Mitsubishi Colt grijsmetallic 1984
Nissan Sunny 1600SL wit 1987
Opel Corsa 1200kl. zwart 1988
Opel Kadett 13 S grijsmetallic 1985
Opel Kadett 13 S GSI-uitvoering 1986
Opel Kadett 1300 Nkl. wit 1986
Peugeot 205 GR grijsmetallic 1984
Peugeot 505 GR 1985
Renault 11 TC blauwmetallic 1983
Renaultö GTL grijsmetallic 1986Seat Fura blauw 1985VWGolf 1300 C Tornadorood 1986VWGolf 1300 CL wit " 1987VWGolf 1600 CC 1985/1986
VWGolf 1800 CL 1986VWGolf GT 1987
VW Golf Millionair 1800 CC 1989
VW Jetta 13004-drs 1986
VW Jetta CL 1600 CC 1984
VWPassat 1600 CC 5-drs 1986/1987
VWPassat Variant 1984
Volvo36oGLS 1985
Volvo340 GL grijsmetallic 1985

Radrema Mazda
Galjoenweg 73, Beatrixhaven Maastricht. Tel. 043-632250

Radrema:... Ook voor een gebruikte auto met:
1. Bovaggarantie

2. A.N.W.B. keuring
3. Omruilgarantie

4. Direkte financiering
Radrema:... keuze uit plm 75 zo goed als nieuwe occasions

Radrema:... voor betrouwbaarheid, zekerheid en
optimale service.

Audi 100Turbo diesel automaat en extra's 1984
Audi 80 Turbo diesel4-drs 1986BMW 316i 4-drs en extra's 1988
CitroenBK 1.9 TR diesel en extra's 1987
Daihatsu Charade GTTI 12Vinject. vele extra's 1988
Fiat Uno 60S 5-drs 1986
Ford Escort 1.3 laser 1985
HondaPrelude 18EX, electr. schuifdak 1987
HondaAccord 1.8, 2.0 stuurbekrachtiging 1985/1988
HyundaiPony 1.5GLS automaat 1988
Mereedes 190 electrisch schuifdak 1983
Mitsubishi Galant 1.6 GL met zonnedak 1986
Nissan Sunny 1.3 DX 1983
Nissan Sunny 1.5 GL 1984
Nissan Sunny 1.7 diesel 1987
Opel Kadett sedan 12S 1986
Renault2l TS 1987
Renault9GTL 1982Renault 9 GTL automaat 1982
Renault 9 Broadway spec. uitv 1986
SkodaRapid 130en extra's 1986
Seat Ibiza 1.2GL 1987
Toyota Camry DX 1983
Triumph Acclaim HLS 1983
Volvo 242 DL 1978
VWPolo .... 1987
VW Passat 1.6CL diesel 1982
Mazda 323 HB 1.3 automaat 1982
Mazda 323 HB 1.5 GLX 1985
Mazda 323 HB 1.5 GLX 5-drs 1988
Mazda323 Sedan 1.5 GT 1985
2x Mazda 323 1.3 Sedan 1986
2x Mazda 323 1.3 Sedan 1987
Mazda 323 Sedan sport 1.3 1985
Mazda 323 Sedan 1.3 1985
Mazda 626 coupé 2.0 12Vautomaat, nieuw
model en veel extra's 1987
Mazda 626 coupé 2.0 12VLX nw model 1988
Mazda 626 HB 2.0 GLX automaat, stuurbekr 1984
Mazda 626 HB 1.6LX 1986
Mazda 626 HB 1.6LX 1986
Mazda 626 Sedan 2.0 injection en twr-uitbouw 1986

Bedrijfsauto's
Daihatsu Minibus 850 1985
Mazda 626 HB 1.6 GLX Van 1986
Mazda E2200 6-persoons diesel 1986
Mitsubishi Lancer 1.8 dieselwagon 1986
Nissan Patrol 3.31. diesel en extra's 1987
SubaruE 10Van 1988
VWLT 2.8 diesel geslotenbestel 1987

Radrema.... kwaliteit wint uiteindelijk altijd, kortom een
bedrijf waar U niet omheen kunt. U moet er beslist een keer

geweest zijn.
Radrema Mazda, Galjoenweg 73, Beatrixhaven Maastricht

Tel. 043-632250

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

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

* GARANTIE IN EIGEN WERKPLAATS
* EIGEN SERVICE DIENST

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

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

Tel. 045-424268/424231

Speciale aanbieding:
Volvo 760 GLE 1985,

slechts 82.000 km gelopen, groenmet., automaat, airco.,
schuifdak, als nieuw.
Voor de liefhebber:

Alfa GT Junior 1975
in prima staat.

Autobedrijf Vleugels BV
Tel. 043-634895.

Saab Select auto's
koopt u bij Kompier

1 jaar garantie en een perfecte service.

Saab 9000 T, 5-deurs 1986
Saab 9000 T 5-deurs 1985
Saab 900 T sport, div. extra's oa airco 1984
Saab9o 2-drs. in nieuwstaat 1986
Saab 900 T APC 3-deurs 1983
Saab 900 1985
Saab 99 GL 2e helft 1982,4-deurs
zilver, i.pr.st 1982
Saab 99 GL 4-deurs, donkerblauw, zeer mooi!! 1982
Saab 99 GL 4-deurs, kleur chamot, uniek!! 1981

Informeert u naar de prijs van deze aparte automobielen.

Lancia Occasion Label
Lancia Thema I. E. ABS, demo, 1 jaargarantie 1989
Lancia Thema V6,1 jaargarantie 1986
Lancia VlO I.E. demo, 1 jaargarantie 1989
Lancia VlO Turbo electr. ramen, centr
deurvergrendeling, aut. verw., 1 jaargarantie
nw.pr. ’ 28.170,-nu voor ’ 19.500,- 1987

Tip Occasion
Vraag naar de prijs!!!

OpelKadett Berlina 12S39.000 km 1984
Golf 1.6 4-deurs, open dak 1987
Volvo 740 GLE automaat 1985
Fiat Uno 70 S 5-deurs 1987

Heerlen, Akerstraat 150. Tel. 045-717755.
Te koop aangeboden met 3 maanden

Bovaggarantie
Opel Kadett 2.0 GSI kl. wit '87; Opel Kadett 1.3 S kl. wit 85;
Opel Kadett 1.3 N kl. bruin/rood '82; Opel Corsa 1.3 S GT
kl. grijs '86; Mitsubishi Colt 1200 EL kl. beige '83; Mereedes
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. zeer mooie

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

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

’ 6.500,-. Tel. 04490-43352

O
Kera

Groot aantal
BMW

Occasions
uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
Turbo ren 5 ALPHINE 6-'B2,
zwart APK 3-'9O, vr.pr.
’6.750,-. 045-319328.
Automatic AUSTIN Allegro
bwj.'79, km.st. 45.000, pr.
’1.000,-. Schubboomerf 10
Heerlen. 045-223269
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.
Wegens omst.heden te
koop BMW 316, bwj. '82.
Tel. 045-441172.
Te koop BMW 323 i bwj.
1979, vr.pr. ’5.500,-. Tel.
045-463479 na 18 uur.
Koopje! BMW 520 6 cyl., m.
'80, APK, sunr., trekh., i.g.st.
Vr.pr. ’1.450,-. Heerlerweg
80, Voerendaal.
CITROEN BK met LPG,
dcc. '85, in nw.st. vr.pr.

’ 9.500,-. 043-622454.
Te koop Citroen VISA bwj.
'83, vr.pr. ’ 2.500,-. Gatestr.
10 L'graaf-Nieuwenhagen.
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
Te k. weg. omstandigh. Fiat
RITMO 65 L, bwj. '81, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-271652.
Koopje! FIAT 128 type '80,
met APK, vr.pr. ’ 750,-.
Ganzeweide 101, Heerlen.
Te k. weg. omst. Fiat AR-
GENTA 1984, APK 5-'9O,
’3.250,-. Tel. 045-455425.
Na 19.00 uur 462035.
Ford TRANSIT met ruiten,
gr. kent, type '80, APK 7-
90, vr.pr. ’1.450,-. Tel.
045-210435.
Te koop Ford TAUNUS 2 Itr.
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
sportvelgenvoor 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
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.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj.'B3, kl. zwart, i.z.g.st.
Tel. 04454-4147.
Te koop Ford FIESTA 1.1
Bravo, eind '81, APK '90, als
nw. ’4.450,-. 045-316940.
Te k. FORD Escort 13, 3L,
bwj. 79, APK 2-'9O, zeer
mooi, ’ 1.350,-.045-452008

Ford SIERRA 2.0 GL, auto-
maat, metallic lak, schuifdak
Volvo Klijn, De koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Te koop Ford TAUNUS, bwj.
'80, met LPG, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.750,-. Tel. 04490-27521
Te k. autom. Ford ESCORT
16 CL, bwj.7-'B7, vr.pr.

’ 15.900,-. Tel. 045-243007
FIESTA '82, APK '90, bijz.
mooi! ’3.950,-, tel. 045-
-458944.
Te k. weg. omst. hed. Ford
ORION 1.6 GL wit, km.st.
79.000, bwj. 1985. Kooppr.

’ 12.000,-. Tel. 045-750570
MAZDA RX 7, model '80, i.z.
g.st., 2-kleurig gesp., div.
ace, pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-727671.
Uniek MERCEDES 280
sportcoupé, bwj. 77, auto-
maat, gas-inst. volledig ta-
xatierapp. aanw., in show-
room st., deze auto moet u
zien, pr. ’17.000,-. Tel.
04752-4048.
MINI 850 bwj. '78, i.z.g.st.,
nwe. banden, nwe. uitlaat,
subfr. vernieuwd, 62.000
km. t.e.a.b. 045-750115.
Te k. MINI cooper super licht
groen met sierbies bwj. '83,
km.st. 45.000, vr.pr.

’ 4.750,-. moet weg wegens
plaatsgebrek. 045-443515.
Te k. Datsun CHERRY 1200
GL HB bwj. 80. Lodewijkstr.
21 Kerkrade. 045-457914.
KADETT Diesel '83, i.z.g.st.
APK ’6.500,-. Tel. 04499-
-3398 en Kadett '79, APK.
Opel REKORD, 2 Itr. 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.
Opel KADETT City, 10-78,
APK '90, heel mooi
’1.750,- Bevr. Spaubee-
kerstr. 35 Neerbeek na 18 u.
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 1.6 S GT
1986, mcl. grote beurt. Tel.
04490-28819.
Te koop Opel COMODORE
2x, bwj. '76. Tel. na 18.00
uur. 04490-28081.
Te k. Opel KADETT autom.,
bwj. '82, i.z.g.st. Pr.

’ 4.950,-, tel 045-726390
Opel KADETT 1.3SGL, s-
drs. bwj. '85, km.st. 53.000,
i.z.g.st. 04459-2780.
Stationcar OPEL Kadett 12
S, bwj. 4-'B2, APK 5-'9O,
’4.950,-. 045-319328.
Te koop Opel KADETT Ca-
ravan '78, APK 6-'9O, vr.pr.
’1.350,-. Tel. 045-227156.
Opel KADETT 1.3 Club Se-
dan, metallic lak, 1987. Vol-
vo Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Opel KADETT 13 SR, 3-drs,
HB uitv., bwj. '83, pas ge-
keurd, i.st.v.splinternw,

’ 6.950,-. Inl. 043-254462.
Te koop van 1e eig. zeer
mooie Opel KADETT 1300
N, model '82, APK 7-'9O, 4-
drs., schuifd., vr.pr.
’3.750,-. Tel. 045-420119
na 16.00 uur.
Opel MANTA, bwj. '79, APK
5-'9O. Techn. i.pr.st., pr.n.o.
t.k., 045-451261 na 18uur.
Te k. Opel KADETT 1.2,
bwj. '78, i.z.g.st., APK mrt
'90. P.Potterstr 3, Brunssum
Te k. OPEL Ascona 16 S,
eind '78, goede auto,

’ 1.250,-045-210435.
PEUGEOT 205 Junior, 1987
Volvo Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Te koop bijz. goed onderh.
PORSCHE 924, in bijz. g.st.
bwj. '78. Tel. 04454-1710.
RENAULT 14 GTL, bwj. '80,
APK mei-'9O. Tel. 04752-
-1049, na 17.00 uur.
RENAULT 5 TL, bwj. '81,
APK 9-'9O, ’1.450,-. Tel.
045-252947.
Te k. RENAULT 11 TL bwj.
8-'B4, in perf. st. Bellen na
18 u. 045-712653

...
Proficiat

oma, met uw 62e verjaardag
van Rachelle

en nog vele jaren!!

Als u ons voor 12 uur s<
gens belt, staat uw P ÜVJ

l LO de volgende dag a%l
Limburgs Dagblad. Tel. u*

719966. ,

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.
Te k. Toyota CARINA 16 L,
APK 3-'9O, i.z.g.st., veel ace
sportv., nw. band., radio/
cass., nw. accu, vr.pr.

’ 1.500,-. of te ruil teg. Golf
diesel. Hubertusstr. 3,
Hoensbroek-Steenberg.
Te koop Toyota STARLET
1.3 XL, bwj. nov. '87, pr.
’16.500,-. Tel. 04493-1328
Toyota TERCEL 1300 DX,
5-drs., kl. goudmet., APK 7-
90, m. '84, pr. ’5.900,-.
Evt. mr. mog. (automatic).
Lampisteriestr. 2, Hoens-
broek bij Randweg.
Te koop Toyota STARLET
speciaal 5-gang, kl. grijs,
bwj. '80, APK 3-'9O, pr.
’1.850,-. 04490-54510.
Toyota STARLET als nw.,
53.000 km, weg. sterfgeval.
’4.750,-, 045-740915.
Te koop GOLF GTI, antr. 7J,
ATS, ww-g!as, bwj. '84, nw.
model, Koni verl. Tel. 045-
-724863, na 18.00 uur.
VW GOLF MX type '80, APK
4-'9O, i.z.g.st. ’ 2.450,-. Tel.
045-725576.
Opknapper! VW GOLF 75,
’450,-. Tel. 045-313954/
316094. _____
VW GOLF 1.6 Avance, me-
tallic lak, 1987. Volvo Klijn,
De Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
VWGOLF 1.8, 1980, metal-
lic lak, zender uitvoering,
brede lichtmetalen velgen.
Volvo Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
VW POLO coupé, bwj. '85,
wit, apart mooi, ’ 8.750,-.
Tel. 045-725703.
VW PASSAT 1.8 CL station-
car, metallic lak, schuifdak,
1985. Volvo Klijn, De Kou-
men 7, Hoensbroek. 045-
-220055.
VW POLO '80, APK 6-'9O, i.
z.g.St. ’2.450,-, tel. 045-
-458944.
KEVER voor liefhebber, bwj.
73, ronde ruit. Tel. 045-
-715617.
Te koop VOLVO 245 sta-
tioncar, 77, LPG, trekh. op-
knapper, ’ 900,-. Tel.
04498-56702.
te k. VOLVO 244 GL, injec-
tion, 77, ’2.000,-. Tel.
04490-41107 na 18.00 uur.
Te koop VOLVO 340 auto-
maat, bwj. '87, lichtbl.,
26.000 km, gunstige prijs
van Volvo-medewerkster.
Tel. 04490-34411.
VOLVO 340 DL 1.7 Special,
5 deurs, metallic lak, 1986.
Volvo Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Te k. VOLVO 244 GL 6 die-
sel, bwj. 80, prima staat,
APK 2-'9O, pr. ’ 5.250,-, mr.
kl. auto mog. 045-415528.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Te k. Ford ESCORT 1600
CL, autom., bwj. '87,
’17.500.-; BMW 520i, bwj.
'83, zeldz. mooi, ’ 11.000,-;
VW 1303 cabriolet,
’16.000,-; Opel kadett 3-
drs. bwj. '83, ’ 7.000,-; Tal-
bot 1100 pick-up, bwj. '83,
’2.000,-; Datsun Cherry,
bwj. '80 ’ 1.750,-; Hommer-
ter 24, Vaèsrade kruispunt
Schinnen.
Ford Scorpio 2.4 i ghia, '87

’ 32.500,-; Ford Scorpio 2.0
i CL 5-bak '86 ’25.500,-;
Ford Siërra 1.6 laser '86
’16.750,-; Ford Siërra 1.6
laser LPG '85 ’15.250,-;
Ford Siërra 2.0 laser '84
’12.500,-; Opel Ascona 1.6
LS 4-drs '87 ’ 17.500,-; O-
pel Kadett 1.2 LS 3-drs. '87
’16.750,-; Renault 25 TS
5-bak '86 ’18.500,-; Re-
nault 11 1.4 Broadway s-
bak 5-drs '86 ’ 12.500,-;
VW Passat 1.6 CL 5-drs '86
’14.750,-; Nissan Stanza
1.8 GL 5-bak '83 ’8.500,-;
Lada 2105 '82 ’ 2.000,-. In-
ruil, financieren en BOVAG-
garantiebewijs. Autobedrijf
en APK keuringsstation P.
van DIJK & Zn. Homperts-
weg 33, Landgraaf(Schaes-
berg-Kakert). Tel. 045-
-311729. Alle keuringen toe-
gestaan.
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, '85en'87; Seat
Malaga 1.2 GLX '86; Seat
Malaga 1.2 L '88; Seat Ma-
laga 1.5 SXI'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 10081. Inruil en fi-
nanc. mogel. Donderdags
koopavond.
INRUILAUTO'S met ca. 12
maanden APK: R 5 79
’750,-; Rl 41e 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.

AUTOBEDRIJF E. Cus«g
Verlengde Lindelaan '.
Oirsbeek. Tel. 04492-5°
AUTOBEDRIJF E. Cus<%
Verlengde Lindelaan '~Oirsbeek. Tel. 04492-*°
biedt te koop aan: P°rS,
924 Targa t'B2 in
Mereedes 230 TE t'B3
schuifd sPTMfI’14.500,-; BMW 520 IJSI
m-style ’ 13.500,-; 'M
200 I t'Bl ’7.900,-.
100 sEt'Bo ’ 3.900,-; G"1't'Boen '81 va. ’ 4.250.-,^
Golf 1600 autom. sen*.
77. 78, 79 va ’ 1-0%.Volvo 343 t'Bo ’ 2.600,-.^
pel Kadett Staion U
’2.400,-; Ford Grai*J2300 GL t'Bo ’ 1.900,-: r",.
Taunus t'B2 ’ 4.900,-- V
sun Cherry t'B3 ’ 4-»S',
Suzuki Busje t'B4, ’ 3.9^,
Renault 5 GTL t'B3, 'S,
’4.500,-. Mazda 626°,
in nw.st. ’2.900,-. WfoFuego t'B2 ’ 4.500,-. n"'^Civic automaat of{

’ 5.900,-. Honda Ac%
Sedan t'Bl ’ 2.900,-,^
Opel Ascona 1900 en '^S v.a. ’ 1.400,-.Pe'S
305 t. '81 ’ 1.700,-;Fl^.:
mo 75 CL t. '84 ’ 4-9f "Opel Manta 20 GTE aus
'80 i.z.g.st. ’6.900,--
Manta i 200 uitv. 'fl t
’5.900,-; Toyota Car^'80 ’ 2.400,-; Fiat R|tm>
CL t. '80 ’ 1.900,-: i_
Sprint t.'B2 ’4.900,-- fyj
80 CL diesel, nw. motor- 5

’ 6.750,-. Talbot Saml*»
t.'B3 ’2.900,-. Zastava ..
go t. '84 ’ 2.900,-. 2x v
sun Cherry t'Bl, 8,i

a f.
’2.700,-. Renault lö no.Stationcar t,'Bo f2^M
BMW 320 t. '76, spO^T_\.
’1.700,-. Skoda 120,"-'ff
'84 ’1.900,-; Alfa A»e»J|
.79 ’1.900,-. Opel %,. ;
20 S, LPG t.79. ’2f^.lFord Fiesta t.79 ’2.1"»
Volvo 345 DL t. j\
’3.900,-; Honda *<*/t'Bo aut. ’2.100,-; ="«"'1307 t'Bo ’500,-; p°r?nnd»:cort 79/2.100,-;2xHOJJICivic t'B2 ’4.250,-; u$ 'Manta 1900 HB ,;j'

’ 3.900,-; VW Polo ~j 1'’1.200,-; Citroen G= ,2
’1.500,-; Opel Ascona
t'79 ’ 2.600,-. Div. Q°es\pc inruilers, alle au'os^APK. Tevens alle rep^t
tie's. Geopend ma t-n" .J
10.00-19.00 uur; &{e

nA17.00 uur. Inruil en f"13" I
ring mogelijk. ____.-^1
Autohandel Frans Vvfl
SPAGET biedt te %il
Mereedes 300 D zeer m
’4.250,-; Renault VJd
Cabriolet, ’ 6.000,-;'%";
TR 7, zeer mooi / 4-'"73,lOpel Manta, bwj- t 5
’2.000,-; Opel Kade« 0,.;
diesel, bwj. '82, f A^ tiMOpel Kadett 12 N, moo^a
'81, ’4.250,-; Ford r>"M

1.1, bwj. 79, ’ 2.000,-. SjJ
100 L 5, bwj. '81, f::'__
Fiat Panda 45, bwj_v 5,
’2.250,-; Citroen 2
bwj. '82, ’ 2.000,-; 00,-;!
1200 bwj. '82, f'-°_\\
Toyota liftbak DX, _"£(*_
’1.000,-; Peugeot 30ö^,tf
bwj. '80, ’ 1.000,-; pl"1' /J»f50 goedkope auto's.
auto's - APK. Inruil \,M
Locht 85, Kerkrade- vv
Tel. 045-425858/3259gg^
Ford Scorpio 20 CL- ,gf,i
Ford Escort 1400 OL-j»j
'86, '85; Ford Fiesta 1'" |<d
Luxe '86, 84, '83; Ope' $
dett 1300 LS 5-drs-
Opel Kadett 1200 LS ptt
'84; Toyota Corolla 13%8
'85; Mitsubishi Colt dj
GLX '86; Renault 5 1u $\
’4.500,-; Peugeot 3U:U:
Diesel '87. Garantie, t» 1 j( p
APK en inruil. AutobeO'^»VEENSTRA, Rotteroal^98, Heerlen. Tel. Jr\
725806. Na 18.00 uur
312059. -—^fê\
Opel ASCONA '80 f \VHonda Prelude '80 ’_f_TQo: \Datsun Cherry '80 ’f-»^,-1
Renault 5 GL '81 ’2-' #
Mitsubishi Galant I
’2.400,-; VW Golf 1
’3.900,-; Ford EsC^i’1.750,-; Toyota
78 ’l.lOO -. Oude L rf,
graaf 101. SchaesP
Landgraaf. 045-3JJ[g73^rSeat Automobielbedrijf 5r
MAIR Sittard, lndus«W|
25, (Handelscentrum
gerweg). Tel. 04490-'biedt met garantie te ,tf\\
aan: Seat Ibiza 1200^Renault 21 GTS '87 1« {1
Mereedes 230 E nov- lgJ
aut; Peugeot 305 =£ #
Fiat Panda '81; BMW gf\
Honda Civic '80; vw ||jf ■78. Inr. en financ. moy
Donderdag koopa^g>^
AUTO'S Hallo Opgelet-.^-
bet. ’3OO,- tot /?i 572y
voor uw auto. 04_j_l^M,
Renault 11 '85; Skoda
'86 en 130L86; Volvoprf
79. Garage Piet De » e

_
Hoofdstraat 114, 'T
broek. Tel. 045-2_l2ggg<gi,
Te k. BMW 318 bwk
APK, i.z.g.st, verlaaK
velgen. Tel. 045-4419^>

Bedrijfswagen^
BEDRIJFSAUTO'S. jf>
des 208 bestel; M^c 30
207 D bestel; Mercede y p
D bestel; Mereedes 7 v
open; Mereedes -pg j
meubel; Mereedes Qg g!
meubel; Mereedes v
meubel; Mereedes .er<?
'85 open en meubel, jf £
des 814 D '86 met''7 v\

laadlift; Mereedes n b0S W',
trekker; VW LT 35 V"v V^VW LT 40 D meoo «1

Feyts Auto's, Vaesr' 3i/>
Vaèsrade. Tel. o_sJ>^

Voor Piccolo's 6
zie verder pagin<l
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Erkend
PLf N- De Europese Commis-
ISji Plannen ontwikkeld om di-
P*r ofs.v°or onderwijs van middel-
f Ijj lets hoger niveau in één van
«S$StKten V3n de EuroPeSe Ge"
V%

Q _ap te laten gelden voor de
jAfe EG. Of de plannen zullen
!fyr^n is afhankelijk van het oor-Sj*nde lidstaten.

beurs-overzicht
Vast

VERDAM - De Amster-% o effectenbeurs heeft giste-
?Hr e 2icn in de ochtenduren
% I °Pgetreden licht stijgende
K^ot^ 6 oop van de ag ruim"\rL s Weten vast te houden.
&otg 1J deden zich geen echtS^.^penfeiten voor, maar deW met f 749 miljoen wel
f\ t^er dan de voorgaande da-
-1 'kw rest van de omzet, die
\ am 0p f 2,2 miljard, was
N% lening van de obligatie-
S(j ' die een zeer licht aantrek-
, tendens vertoonde.

j*k*0 cle internationals konden
prs^n Olies een gulden aan de
,'jlt f toevoegen op respectieve-S_\42,80 en f 144.
f\>v k f I'7o1 '70 aan naar f 263-50-J.Bn er VNU ging nog eens
k%p°mho°g naar f 102 en ook%g8a Elsevier schooff 1,30 om-

'2,?Q naar f76,30. Nedlloyd wonjVu°P f454,20. Goed in de,*l. b lagen ook de drankaande-
l.B.7n s Werd f2-20 duurder op f
fAiï en Heineken f2,70 op fA v ßAhold was f 2 beter op f
ik lfi 2ette de opmars voort
tf'j i_L,9° °P f 80,90, maar Borsu-X!, c f 2,10 weg naar f 130,30.
v%t c koekjes deden het goed
_\ yen vooruitgang van fl9
MO Jan Melle op f 255 en van f
$1 Verkade op f 278,20.
IiNoT f 2-10 °P f5- terwijl
N. '11 omhoogschoot naar f
il dk?8 0* optiebeurs werd donder-
fl'^èriH Voorlaatste dagvan ex-
Ct(lr?.e Juli-series nog bijzon-
V aanrt genandeld in aandelen-
ts on,lenindexopties. De om-
I^QOo de EOE belieP in totaal
|\Jc°ntracten.

Rol
Bovendien is de Derde

Wereld zich anders te-
genover de GATT gaan
opstellen. Voorheen
noemden ontwikke-
lingslanden deze orga-
nisatie „een club van
rijken". Tegenwoordig
spelen zij echter een
zeer constructieve en
actieve rol in de onder-
handelingen van de in
september 1986 begon-
nen Uruguay-ronde.

Als voorbeeld van een-
zijdig uitgevoerde han-

delsliberalisering noe-
men de wetenschap-
pers Mexico, waar het
gemiddelde invoerta-
rief is gedaald van 23
procent medio 1985 totelf procent aan het eind
van 1987. Contingente-
ring geldt in Mexico
voor nog slechts 24 pro-
cent van de buitenland-
se handel.
Dergelijke ontwikkelin-
gen constateert de com-
missie ook in Korea, In-
dia en Afrika. De weten-
schappers maken zich
er zorgen over dat deze
positieve houding van
de Derde Wereld niet
door het Westen wordt
gehonoreerd. Dat kan
in de ontwikkelingslan-
den weer tot allerlei fru-
straties leiden, aldus
het rapport.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 103.40 104.20
Ahold 123.00 125.00
Akzo 141.80 142.80
A.B.N. 44.70 45.00
Alrenta 102,10 162.10
Amev 54.00 54.60
Amro-Bank 88.70 88.70
Bols 146,50 148,70
Bursumii W. 132,20 130,30
Buhrm.Tet. 67.00 06.80
C.SiM.cert. 70.20 70,50
DAF 54,30 53.90
Dordtsche P. 259.50 261.00
DSM 127.00 127.50
Elsevier 75.00 76.30
Kokker eert 46.30 40.40
Gist-Bruc. c. 33.00 33.00
Heineken 128,00 130,70
Hoogovens 115.20 115.50
Hunter Dougl. 117.30 117.50
lnt.Mullei 100.00 100.70
KBB eert. 79.00 80.90
KLM 51.00 51.50
Kon.Ned.Pap. 56.60 57.00
Kon. Ohe 143.00 144.00
Nat. Nederl. 6540 65.70
N.M.B. 261.80 263.50
Nedllovd Gr. 451.70 454,20
Nijv. Cate 99.30 99.20
Oce-v.d.Gr. 308.00 308.00
Pakhoed Hold. 140.20 140.00
Philips 40.20 40.00 e
Robeco 107.10 108.20
Rudamco 158.40 158.80
Rulinco 105.10 106.70
Rorento 62.00 62,10

Stork V.MF 37.00 37.50
Unilever 149.70 150.30
Vel.Be/1t VNU 100.10 102.00
VOC 46,50 47.10
Wessanen 91,80 91.80
Wolteis-Kluwer 49.30 49.40

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 47.50 48.20
ACF-Holding 58.40 58.50
Ahrend Gr. C 300.00 298.00
Alg.Bank.Ned 44.50 44.80
Asd Opt. Tr. 23.10 23.00
Asd Rubber 7.30 7.30
Ant. Verff. 340.00
Atag Hold c 103.30 104.80
Aut.lnd.R'dam 92.20 92.00
BAM-Hulding 488.00 488.00
Batenburg 99.00 98.00
Been 143.80 143.50
Begemann 126.00 120.00
Belindo 373.00 372.00
Berkei's P. 4.95 4.95
Blyd.-Will. 23.70 23.80
Boei De. Kon. 436.00 436.00
de Boer Winkelbedr. 57.30 57.30
Boskalis W. 15.65 15.30
Boskalis pr 13.00 13.00
Braat Bouw 1032.00 1035.00
tSurgman-H. 3300.00a3300.00a

Calvé-DeW c 908.00 975.UU
Calvépretc 5300.00 5450.00b "Center Parcs 67.50 68.00
Centr.Suiker 69.30 69,80
Chamotte Unie 11.00 iu.4i)
Cindu-Key 121.00 121,00
Claimindo 365.00 303.00Content Beheer 22.80 23.00
Cred.LßN 83.00 82.30
Ciown v.G.c 108.30 100,50
Desseaux 227.50 229.50
Dordtsche pr. 258.50 260.20
Dorp-Groep 55.40 54.50
Econosto 261.00 26200
E.MBA 135.00 134.00
Enial'-N.c. 53.00 54.00
Eriks hold. 398.00 400.00
Flexovit Int. 78.00 79.00
Frans Maas e. 83.60 82.60Furness 122.50 124.00
Gamma Holding 86.50 86,00
Gamma prei' 5.70 b 5,80a
Getronics 27.00 27 20Geveke ■ 41.30 42:20
Giessen-de N. 294.00 290.00
Goudsmit Ed. 388.00 395.00Grasso's Kon. 97.00 108.00Grolsch 142.00 142 50
GTI-Holdina 185.80 185.80
Hagemeyer 102.50 100.50
H.B.G. 210.00 210 00
HCSTvchn 15.00 15.10
Hein Hold 111.30 113.50
Hoeks Mach 185.00 184,00
Holdoh Hout 745.00 745.00Holec 31.10 31.10
H.A.L.Tr. b 1653.00 1655.00
Holl.Am.Line 1653.00 1655.00Heineken Hld 111.30 113,50
Holl.SeaS. 1.38 1.38
Holl. Kloos 536.00 533.00
Hoop Eff.bk, 10.9(1 10,90
Hunter D.pr. 5.80 5.711
ICA Holding 18.50 18.50
IGB Holding 64.00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 31.50 31 50
Industr. My 230.00 231.00
Ing.Bujf.Kondor 557,00 557.00
Kas-Ass. 47.00 47.80
Kempen Holding 1640 16,50
Kiene's Suik. 1360.00b1390.00
KBB 78.00 80.90
Kon.Sphinx 128.80 129.60
Koppelpooit H. 347.00 347.00
Krasnapolsky 185.00 180.00
Landré _ Gl. 59.50 59.00
Macintosh 51.50 52.00
Maxwell Petr. 705.00 710.00
Medicophanna 77.00 77,00
Melia Int. 7.20 7.211
MHV Amsterdam 23.00 23.00 a
Moeara Emm 1200.00 1225.00
M.Enim ÜB-cert 15600.00 15900.00
Moolen en Co 33.30 33.70
Mulder Bosk. 78.80 79.50
Multihouse ü.BO 9.80
Mvnbouwk. W. 430.00 430.00

Naetï 250.00
NAGRON 52.00 51.70
NIB 578.00 577.00
NBM-Amstelland 21.50 21.00
NEDAP 350.00 352.50
NKFHuld.cert. 350.00 353.00
Ned.Part.Mü 39.10 39.50
Ned.Springst. 9800.00 9800.00
Norit D12.00 910.00
Nutncia gb 65.40 65.50
Nutncia vb 07.50 07.50
Oldellt Groep e 103.50 197.00
Omnium Europe 10.20 16.20
Orcoßankc. 80.10 79.50
OTRA 821.00 821.00
Palthe TIM 71.50
PirelliTvre 52.10 52.20
Polynorm Ho.oo 100.50
Porcel. Fles 150.00 150.00
Ravast 50.10 50.00
Ree.mk 71.80 ?2.00
Riva 55.00 50.00
Riva (eert.) 55.00 56.00
Samas Groep 72.50 72.00
Sanders Beh. 122.50 122.50
Sarakreek 30.50 30.00
Schuitema 1500.00 1500.00
Schuttersv. 147.80 148.50
Smit Intern. 45.00 43.70
Stßankiers c. 25.80 27.00
Stad Rotterdam 148.40 148.30
TelegraafDe 450.00 458.00
Text.Twenthe 305.00 304.00
Tulip Comp. 58.90 58.70
Tw.Kabcl Hold 142.80 144.50
Übbink 117.00 110.10
Union Fiets. 16.80 16.85
Ver.Glastabr. 293.00 295.00
Vertu 67.50 67.40
Volker Stev. 64.50 64.70
Volmac Soltw. 51.00 51.00
Vredestein 19.40 19.10
VRG-Giocp 67.30 67.50
Wegener Tvl 186.00 186.00
West Invest 30.00 30.00
Wolters Kluwer 194.00 195.00
Wyers 50.00 50.00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.l. 35.30 35.20
ABN Aand.t. 75.40 . 76.00
ABN Beleg). 57.70 58.40
ALBEFO 54.00 54.00
AldollarßFS 21.40 21.50
Alg.Fondsenb. 249.00 250.00
AlhanceKd 12.10 12.20
Am ba 46.80 47.20
America Fund 319.00 324.00
AmrnA.inF. 91.00 91.60
Amro Neth.F. 77.30 78.30
Amro Eur.F. 73.00 73.00
Amro Obl.Gr. 152.70 152.70
Aimabel 94.80 95.50
AsianTigersKd 60.30 01.30
Bemeo Austr. 60.00 60.71)
Berendaal 113.00 114.1)0
Bever Belegg. 24.50 25.00

BOGAMIJ 107.50 107.00
Buizerdlaan 41.80 d 41.80
Delta Llovd 41.20 41.30
DPAm. Gr.K. 24.00 25.10
Dp Energv.Res. 37.10 39.50
Eng-H011.8.T.1 9.80 9.80
EMK rentefonds 05.90 06.10
Eurinvestili 110.00 110.00
Eur.Ass. Tr. ü.90 6.90
EuiGrFund 59.70 59.90
Hend.Eur.Gr.F 202.00 202.00
Henderson Spirit 71.40 71.40
Holland Kond 75.00 75.80
Holl.Obl.Konds 122.50 122.71)
Holl.Pac.K. 110.50 110.30
Interbonds 563.00 563.00
InterelT.soo 41.40 41.60
Intereff.Wan 292.20 294.00
Japan Fund 35.90 37.00
MX Int.Vent. 66.80 66.80
Nat.Res.Fund 1510.00 1490.()0d
N'MB Dutch Fund 37.80 38.011
NMB Obhg.F. 37.00 37.00
NMBRente F. 103.70 103.00
NMB Vast Goed 37.70 37.60
Obam. Belegg. 210.80 219.30
OA.MF Keutel. 14.30 14.30
Orcur.Ncd.p. 49.00 49.60
Pac.Piop.Scc.l. 45.80 45.80
Pierson Rente 100.50 100.60
Prosp.lnt.High. 9.40 9.40
Rabo Obl.inv.l'. 76.00 76.00
Rabo Obl.div.l'. 51.00 51.00
Rentalen! Bel. 1353.00 1353.60
Rentotaal NV 31.40 31.40
Rolincocum.p 102.50 102.50
Sci Tech 17.70
Technology F. 16.60 16.70
Tokyo Pac. H. 243.50 245.50
Trans Eur.F. 78.30 79.011
Transpac.F. 538.00 538.00
Uni-lnvest 111.00 111.00
Unicu lnv.F. 85.80 85.90
Unifonds 31,00 e 31,30
VWN 53,00 58.00
Vasl Ned 120.50 120.50
Venture F.N. 45.00 45.011
VIBNV 86.70 86.70
WBO Int. 77.10 77.90
Wereldhave NV 213.50 213.50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33.50 34.00
Amer. Brands 71.50 73.50
Amer. Expres 34.30 34.80
Am.Tel._ Tel. 36,40 36.81)
Anieriteeji 58.40 58.00
Amprovest Cap. 117.00
Amprovest Ine. . 225.00
ASARCO lnc. 29.40 29.90
Atl. Richf. 90.80 97.70
BAT Industr B.ÜB 8.70
Bell Atlantic 90.20 91.711
BellCanEnteipi 41.20 41.60
Bell Res.Adlr 0.75 0.80
Bell South 50.20 50.80
BET Public 3.00
Bethl. Steel 21.55 22.30

Boeing Comp. 50.00 51.50

' Chevron Corp. 54.70
Chrysler 24.40 24.50
Citicorp. 31.70 31.00
Colgate-Palm. 54.10 d 54.25
Comm. Edison 38.60 39.00
Comp.Gcn.El. 442.00 ' 442.00
Control Dala 21.90 22.10
Dai-Ichi Yen 3300.00 3310,00
Dow Chemical 87,00 90,75
Du Pont 112.50 115.00
Eastman Kodak 48.00 49.00
Elders IXL 3.50
Euroact.Zw.fr. 195.00 195.00
Exxon Corp. 45.25 46.00
Kust Paelnt 1.04 a
FluorCorp. 31.20 33.25
Kord Motor 48.60 50.00
Gen. Electric 55.00 56.00
Gen Motors 42.50 43.40
Gillette 42.00 42.80
Goodyear 53.80 54.00
Grace & Co. 33.30
Honevwell 83.30 83.50 a
[nt.Bus.Mach. 114.70 114.00
Intern.Klavoi 56.00 57.00
Intern. Paper 48.90 49.20
ITT Corp. 58.60 59.80
K.Benson b 5000.00 5000.00
Litton Ind. 88.70 89.20
Lockheed 48.50 . 49.00
Minnesota Mining 72.50 73.25
Mobil Oil 51.30 52.50
Nevis Corp AusS 16.10 16.00
Nvnex 80.20 79.60
Occ.Pctr.Coip 28.50 28.50
Pac. Telesis 43.60 43.80
P_ O. (| 7.00 7.00
Pcpsico 55.30 57.50
Philip Morris C. 144.25 147.75
Phill. Petr. 23.00 23.50
Polaroid 42.20 43.70
PrivatbDkr 304.00 313.90
Quaker Oats 63.00
St.Gobm Kir 062.00 602.00
Saralee 57.00
Schlumberger 42.75 42.30
Sears Roebuck 45.00 45.40
Sony (yen)
Southw. Bell 55.00 54.70
Suzuki (ven) 898.00
Tandy Corp. 44.10 44.80
Texacu 53.40 53.30
Texas Instr. 40.50 39.75
T.I.PEur. 1.06 1.68
Toshiba Corp. 1380.00 1370.00
Union Carbide 28.30 27.90
Union Pacilic 72.00 73.00
Unisvs 24.25 23.80
USX Corp 35.10 35.80
US West 70.80 70.70
Warnei Lamb. 89.75 98.80
Westinghouse 6540 67.60
Woolworth 55.70 55.70
Xerox Corp. 66.50 60.50

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 52.00 53.00

Am Home Prod. 208.50
ATT Nedam 77.00 '78.50
ASARCO lnc. 58.00
All. Richf. 205.00 208.00
Boeing Corp. 162.00 164.00
Can. Paeifie 42.50 43.00
Chevron Corp. 115.00
Chrysler 51.50 50.00
Citicorp. 67.00 66.50
Colgate-Palm. 115.00 115.00
Control Data 42.00 42.00
Dow Chemical 184.00 191.00
Eastman Kodak 101.00 104.00
Exxon Corp. 93.50 96.50
FluorCoip. 64.00 69.50
Gen. Electric 115.00 119.00
Gen Motors 184.50 180.20
Gillette 87.50 90.00
Goodyear 114.50 115.00
Inco 61.00 61.00
IB.M 240.50 240.00
hU. Havors 117.00
ITT Corp. 123.50 126.50
Krogcr 30.00 30.00
Lockheed 105.00 105.00
Merck & Co. 154.50 158.50
Mimi. Min. 154.00 157.00
Pepsi Co 116.00 123.00
Philip Morris C. 304.00 315.00
Phill. Petr. 48.00 48.00
Polaroid 81.30 85.50
Procter _ G. 243.50
Quaker Oats 130.00 130.00
Schlumberger 89.00 89.00
SearsRoebuck 95.00 96.50
Shell Canada 70.80 78,00
Tandy Corp. 92.20 94,20
TexasInstr. 83.50 83.00
Union Paeifie 153.00 156.00
Unisys Corp 50.50 50.80
USX Corp 73.50 75.00
Varity Corp 5.00 aWestinghouse 139.00 144.50
Woolworth 119.00 118.50
Xerox Corp. 132.00 133.00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 655.00 650.00
Drcsdncr B. 350.00 356.00
Hitachi tsooi 1550.00 1550.00
Hoechst 295.50 298.00
Mits El.iöUO) 1150.00 1180.00
Nestlé 7700.00
Sieniens 598.00 603.00

Warrants
Akzo 35.30 35.50
AMRO warr. 2.10 2.05
Bogamrj 5,00 5.00Paleons Sec.. 21.25 21.60
Honda motor co. 2025.00 2030.00
KLM. 85-92 255.50 260.50
Philips 85-89 10.00 10.40
Si Bankiers a 0.85 0.90
Stßankiers b 2.55 2.70

Euro-obligaties & conv.
104Aegon 85 100.50 100.50
Aegon warr 13.00 13.00
10] i ABN 87 96.00 96.00
KSAmev 85 97.75 97.75
13Amev85 95.50 95.50
10 AmevBs 102.50 102.50
11 Amev 80 SB.OO 96.25
UUAmroB7 97.30 97.30
13 Amro-BankB2 101.00 101.00
II)1. Amro 80 95.00 95.00
lil Amro 87 95.50 95.50
5*4 Amro 88 95.40 95.50
Amro Bank wr 41.50 42.50
Amrozw 86 71.50 71.50
9 BMH ecu 85-92 100.25 100.25
7 BMH 87 95.00 95.00
10'iiEEG-cculH 99.90 99.90
9'iElß.ccuBs 102.50 102.50
12' it HIAirl.K 92.25 92.25
12NIBlB) 85-90 101.00 101.00
11UNGU83 101.00 101.00
10NGU 83 100.70 100.70
2'i NMB 86 84.20 84.20
NMB warrants 83.25 85.25
B'< Phil. 86 98.50 98.50
6'-.P1u1.83 97.25 97.25
11 Rabo 83 101.75 101.50
9 Rabo 85 102.50 102.50
7 Rabo 84 103.00 103.00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 26.00 27.00Bredero eert. 23.1)0 25.00

11 Bredero 23.00 25.00
Breev. aand. 28.00 28.00Breev. eert 24.80 26,50
LTV Corp. 2.00 210
5 Nederh. 68-78 23.50 23.50RSV. eert 1.11 ï.n
7';; RSV 69 88,00 85,00a
Parallelmarkt
Alanhcn 22.90 22.90
Berghuizer 55.00 57.70
Besuuw Van c. 56.50 57.00
CBI Bann Oce 1070.00
Comm.Obl.F.l 100.90 100.80
Comm.Obl.F.2 100.90 100.90
Comm.Obl.F.3 101.10 101.00
De Drie Electr. 32.00 32.50
Dico Intern. 139.00 139.90
DOCdata 28.60 28.50
E&L Belegg. 1 70.00 70.40
E_L Bolegg.2 75.80 76.00
E_L Belegg 3 75.80 75.90
Geld.Pap.e 80.50 80.00
Gouda V'uurv c 93.80 93.50Groenendijk 39.10 39.50
Grontmij c 164.50 164.40
Hes Beheer 263.00 264.00
Highl.Dcvel. 14.70
Homburg eert 3.60 3.70
lnfotheek Gr 26.60 27.00
Interview Eur. 8.20 8.20

lnv Mij Ned 58.30 58.00
KLM Kleding 33.00 33.00
Kuehne-Heitz 37.80 37.90
LCI Comp.Gi. 50.90 59.00
Melle 230.00 255.00
Nedschroef 113.50 112.50
NewavsElec. 12.80 12.70
NOG Bel.londs 30.20
Pie Mcd 12.50 12.20
Poolgarant 10.20 10.25
Snnac Teeh 19.20 19.10
Text Lite 5.80 0.00
Verkade Kon. 271.80 278.20
VHS Om Goed 18.70 18,50
Wcwcler 119.00 120.00

OPTIEBEURS
serie omzet

abn e jul 45.00 2197 0.20
abn c okt 45.00 1140 1.70
aegn c jul 95.00 632 8.80
aegn e jul 100.00 446 3.40
all c okt 125.00 537 4.50 S.WJ""akzo c okt 150.00 593 3.70 4.50 I
coc c jul 290.00 423 24.20 a
coc c tul 310.00 720 4.20
coc c lul 315.00 1033 140 2.0(1
coc c jul 320.00 990 0.10
coc- c okt 280.00 555 30 00b 38.ÖOJV
coc p jul 315.00 1743 2.00 0.80.
eoe p jul 320.011 433 7.00 3.8U.
coc p aug 300.00 1097 1.20 b 1.00
hem c jul 120.00 675 7.50 10.30
hein c jul 130.00 802 0.20
hoog e tul 100.00 525 15.00
hoog c jul 105.00 453 10.30
hoog c jul 110.00 1810 5.40
hoog c jul 115.00 992 1.50 1.40
hoog c jul 120.00 631 0.20 0.10
hoog c okt 115.00 1686 11.20 11.70.
hoog c okt 120.00 760 9.30 a 0.40-
-hoog c okt 130.00 525 5.50 5.Ü0
hoog p okt 120.00 440 11.00
kim c jul 45,00 528 6.00
kim c jul 50.00 1938 0.90
kim c ukt 50.00 994 3.30
kim c ukt 55.00 415 " 1.5ü
kim p okt 50.00 445 2.80
knp c jul 55.00 792 1.90
nedl c jul 450.00 517 3.30
natu c jul 00.00 487 5.50
natn c jul 65.00 1494 0.50 o.o|
phil c jul 35.00 918 5.20 5.70-,
phil c ukt 40.00 3165 3.00
phil c okt 45.00 2683 1.40
phil c jan 40.00 590 4.30 b 4.50
phil c jan 45.00 740 2.30 2.3U
phil c 093 30.00 655 15.80
phil p okt 40.00 440
olie e jul 140.00 2701 3.00 3.8(1
ohe c okt 130.00 428 14.30 15.00
ohe e okt 1411.00 2153 0.50
ohe e okt 150.00 2514
ohe c jan 150.00 519 4.40 4.50
unil c jul 140.00 477 10.20
unil c okt 150.011 704 5.90
voc e jul 45.00 795

Bedrijven reageren welwillend

Oud fusieplan
Limagas Plem
weer op tafel

ari onze redactie economie

ije - Het bestuur van
Sfw eëal, de vereniging van
jjeentelijke aandeelhou-
der van Limagas, heeft een
1^ stel voor de samenwer-
Op ? tussen Plem en Limagas
\ e* gelegd als alternatiefKL et overnamebod dat
ityj. eerder deed. Het voor-
Op Mk. in diverse opzichten
djeQe Plannen van commissies
nJ^t'der al tevergeefs een sa-
«He erking tussen beide
In "j&edistributeurs tot stand
vatten te brengen. Het 'har-

moniemodel' zoals het Vegal-
bestuur het noemt, is door zo-
wel Plem als Limagas welwil-
lend ontvangen.

Vegal stelt voor per 1 januari 1990
een nieuw 'Energie Distributiebe-
drijf Limburg' op te richten. Deze
organisatie krijgt de opdracht om
binnen zes maanden een fusieplan
inclusief een sociaal plan gereed te
hebben. De directie van dat bedrijf
moet bestaan uit een directeur van
Plem, een directeur van Limagas en
een onafhankelijke voorzitter. Een
en ander zou met gesloten beurzen
moeten verlopen. De energiebedrij-
ven kunnen eigen aandelen inruilen ■voor aandelen in de nieuwe organi- :
satie. Bij het bepalen van de waarde ]
van die aandelen moet volgens Ve- 'gal het behoud van het huidige divi- j
dend voorop staan.

De Vegal denkt dat met het 'harmo-
nisatieplan' de betrokkenheid van

de gemeenten bij het energiebeleid
gewaarborgd blijft.
Bovendien zorgt dat 'vijandelijke
bod' voor onrust onder het perso-
neel. Voor een geslaagde fusie zijn
gemotiveerde medewerkers in alle
betrokken bedrijven nodig. Een vij-
andig bod staat dat in de weg, ter-
wijl volgens de Vegal in het 'harmo-
niemodel' wel ruimte is voor een
voor iedereen aanvaardbare oplos-
sing.

Helft
Volgens het eerder deze week
verschenen jaarverslag van de
BankGiroCentrale (BGC) kan nu
ongeveer de helft van de reke-
ninghouders van de banken
elektronisch betalen of geld op-
nemen. Bij de Postbank wordt
hard gewerkt aan het aanbren-
gen van deze mogelijkheden op
de giromaatpassen van alleruim
5 miljoenrekeninghouders.

Willemse adviseur
Wessanen

AKEN - Oud-directeur J.F. Willem-
se van het Nederlands Zuivelbu-
reau in West-Duitsland is door de
directie van Wessanen Nederland
aangezocht als adviseur. Hij zal voor
Wessanen vooral de ontwikkelingen
op de Europese markt voor voe-
dingsmiddelen volgen en daarover
adviseren.

Handelsbeleid
Derde Wereld is
verrassend vrij

LONDEN-Veel landen
van de Derde Wereld
hebben zonder dat de
buitenwacht daar iets
van heeft opgemerkt
hun handelsbeleid ver-
rassend verregaand ge-
liberaliseerd. Dat is de
conclusie van een groep
Latijns-Amerikaanse,
Afrjkaanse en Aziati-
sche wetenschappers,
die de rol van ontwikke-
lingslanden in het lo-
pende vier jaar durende
handelsoverleg - de
Uruguay-ronde - van de
GATT (Algemene Over-
eenkomst inzake Tarie-
ven en Handel) hebben
bestudeerd.

De commissie, die
wordt voorgezeten door
John Whalley van de
universiteit van West-
Ontario (Canada), sig-

naleert in haar onder-
zoeksrapport „twee we-
zenlijke en nauwelijks
opgemerkte verande-
ringen" in het handels-
beleid van de Derde-
Wereldlanden. Zo heeft
een „verrassend groot
aantal ontwikkelings-
landen" eenzijdig aller-
lei handelsbelemmerin-
gen weggenomen.

economie

Elektronisch betalen
niet altijd automatisch

"an onze redactie economie
°EN HAAG - Eind van dit jaar
°u er een einde moeten komenn de wildgroei van systemen

kor. automatisch betalen bij
enzinestations en supermark-

ba 1'l- e magneetstrips op de
in combinatie met

lj.£ Pincode, zijn dan toeganke-
-3 voor elke betaalautomaat.«s deze aangesloten op het zo-
\ naamde BeaNet-systeem van

banken, inclu-
e' de Postbank. Ongemakken.or de consument, zoals het

J-* functioneren van de auto-daL blijven daarmee echter

mogelijk, al was het maar omdat
de betaal-automaat niet functio-
neert of aangesloten, is. Zolang
zal het achter de hand houden
van betaalcheque of kontanten
raadzaam blijven.

Tussen begin en eind 1988 steeg
het aantal 'terminals' bij ver-

kooppunten, voor het grootste
deel nog steeds benzinestations,
explosief van 500 tot zon 1.000
stuks. Alleen al bij benzinesta-
tions staan er inmiddels 1200.
Ook het aantal bankpassen met
magneetstrip en pincode steeg in
dezelfde periode fors, van 1,2 tot
3,3 miljoen. Daarnaast zijn er in-

middels ruim 4 miljoen giro-
maatpassen van de Postbank in
omloop.

Gasunie zet tien procent meer af
GRONINGEN - De NV Nederlandse Gasunie heeft de eerste helft
van dit jaar 10 procent meer aardgas afgezet dan in de eerste helft van
het vorig jaar. Dat is te danken aan een sterk gestegen export en een
licht gestegen afzet in het binnenland.
Een woordvoerder van de Gasunie maakte gisteren bekend dat de
eerste helft van dit jaar 38,1 miljard kubieke meter gas is afgezet. De
eerste helft van vorig jaar was dat nog 34,8 miljard kubieke meter.
De export steeg in het eerste halfjaar met 20 procent. Dat was, aldus
dewoordvoerder, meer dan begroot. Volgens hem is niet te voorspel-
len of de export ook in de tweede helft van dit jaarzoveel hoger zal
zijn.
De totale binnenlandse afzet groeide met 3 procent. Dit hoewel het in
het afgelopen halfjaar iets minder koud was dan in de zelfde periode
vorig jaar. Vooral de industrie en de elektrische centrales namen
meer gas af.

beurs en valuta

EG wil Polen 120
mln dollar aan

voedselhulp geven
Van onze redactie economie

BRUSSEL - De Europese Gemeen-
schap wil Polen in de komende
twee jaar voor een bedrag van 120
miljoen dollar aan voedselhulp ge-
ven. Hiermee reageert de EG op een
verzoek van deze strekking afkom-
stig van de zeven grote industrielan-
den (G-7), het afgelopen weekeinde
in Parijs. Of de voedselhulp defini-
tief doorgaat is afhankelijk van het
oordeel van de ministers van land-
bouw van de twaalf lidstaten, die
maandag en dinsdag in Brussel bij-
eenkomen.
De hulp, waarover de ministers van
buitenlandse zaken van de EG-lan-
den het begin deze week al in grote
lijnen eens waren, voorziet in de le-
vering van tarwe, mais, vlees, ap-
pels, sinasappelen en olijfolie uit de
EG-voorraad. De hulpgoederen
kunnen na het fiat van de ministers
van landbouw onmiddellijk worden
geleverd, aldus een EG-woordvoer-
der.

In een verklaring deelde de com-
missie mee dat het bij de eerste fase
van het plan gaat om levering van
produkten die gratis worden uitge-
deeld. In een volgende fase wordt
het voedsel verkocht en wordt de

opbrengst besteed aan de financie-
ring van de structurele hervormin-
gen van de Poolse landbouw en van
het netwerk voor voedseldistribu-
tie.
Deze tweede fase is onderdeel van
een veel breder hulpprogramma
van de EG en van andere industrie-
landen. Hierbij treedt de Europese
Commissie als coördinator op. Vol-
gens een woordvoerder in Brussel
wordt er in totaal 110 miljoen ecu
(257 miljoen gulden) besteed aan
voedselleverantie en nog eens 15
miljoen ecu (2,34 miljoen gulden)
aan het transport van de produkten.
Hoeveel van de goederen nu precies
onder de eerste en hoeveel onder de
tweede fase van het programma val-
len, kon de EG-functionaris niet
vertellen.

Vermoedelijk zullen de rooms-ka-
tholieke kerk en andere niet-gou-
vernementele organisaties in Polen
worden gevraagd te helpen bij de
distributie van de hulpgoederen, al-
dus andere EG-functionarissen.
Volgens schattingen in Brussel lig-
gen in de voorraadhallen van de EG
eind juli ongeveer 7,8 miljoen ton
graan, 115.000 ton rundvlees en
40.000 ton boter opgeslagen.

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 20-1-1989 om
14.30 uur bij de la Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt / 25.380-1 25.880,
vorige I 25.370-f 26.870) bewerkt ver-
koop ’ 27.480. vorige / 27.470 laten
ZILVER: onbewerkt ’ 320-1 390. von- 'ge ’ 325-/ 395; bewerkt verkoop I 440
laten, vorige 440 laten.

Advieskoersen
Amei dollar 2.10 ■ 2.22
Brits pond 3.34 3.59
Can. dollar 1.70 1.88
Duitse mark' 100) 110.00 114.00
lers pond 2.87 3.12
Austr. dollar 1.55 1.67
Jap. ven (10.0001 149.25 154.25
Ital. lire. (10.000) 15.00 16.40
Belg. frank (100) 5.21 5.51
Port. esc. (100) 1.27 1.45
Franse fr. (100) 32.05 34.55
Zwits. Fr (100) 128.50 133.00
Zweedse kr. (100) 31.85 34.35 J

Noorse kr. (100) 29.60 32.10
Deense kr. (100) 27.75 30.25
Oost.schill.ll00) 15.70 16.30
Spaanse pes.(U)O) 1.73 1.88
Griekse dr. (100) 1.20 1.40
Finse mark (100) 48.50 51.50
Joeg. dinar (100) 0.01 0.03

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2.15775-10025
Brits pond 3.4840-4890
Duitse mark 112,820-870
Franse franc 33.240-290
Belg. franc 5.3845-3895
Zwits. franc 130.725-775
Japanse yen 152.17-27
Ital. lire 15.585-035
Zweedse kruun 33.135-185
Deense kroon 29.030-080
Noorse kroon 30.830-880
Canad. dollar 1.81725-81975
Oost. schil] 1U.0370-0470
lers pond 3.0130-0230
Spaanse pes 1.7910-8010
Gr. drachme 1.2000-3000
Austr.dollar 1.0125-0225
Hongk.dollar 27.00-27.85
Nieuwz.dollar 1.2300-2400
Antill.gulden 1.1950-2250
Surin. gulden 1.1950-2350
Saudische nal 57.45-57.70
Ecu gulden 2.3355-3405

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 198.30 199.50
id excl.kon.olie 192.80 193.80
internationals 198.70 200.00
lokale ondernem. 200.00 201.00
id financieel 140.40 147.10 .
id niet-financ. 253.20 254.00
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)

algemeen 254.80 256.30
id excl.kon.olie 237.10 238.40
internationals 203.80 205.50 .
lokale ondernem. 244.70 240.00
id financieel 180.70 187.60
id niet-financ. 301.00 302,70
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 190.10 191.30
internation 196.60 197.80
lokaal 188.90 190.10
fin.instell 156.10 157.10
alg. banken 157.30 158.00
verzekering 153.70 154.90
niet-financ 199.60 200.90
industrie 188.20 189.30
transpopsl 240.30 241.90

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch" 'avondverkeer kwamen donderdag-
vond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):

Akzo 142.80(142.80)
Kon. Olie 143.30-144.50 (144.00)
Philips 40.60gb-40.90 (40,60)
Unilever 150.00-150.60 (150,30)
KLM 51.40-51,50 (51.50)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het ge7a-
menlijke gemiddelde:
Begin 2588.77 1228.33 217.49 1000.61
Hoogst 2616.46 1250.16 219.44 1013.25
Laagst 2566.58 1222.35 215.17 992.87.
Slot 2575.49 1232.37 216.55 998.18
Winst/
verlies - 8.92 - 0.97 - 1.13 - 2.87

Milieuvriendelijk transport

" In de Chinese hoofd-
stad Peking heeft men
nog niet zo veel last van
smog. Veel transport ge-
schiedt daar dan ook op
een zeer milieuvriende-
lijke wijze. De jojige-
man rechts vervoert een
stapel gevlochten man-
den. Hij zit op een van
de 7 miljoen transport-
fietsen in de hoofdstad,
waarmee letterlijk van
alles kan worden ver-
voerd.

volvo 440
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Sloopauto's

Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. Loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Teg. re-
delijke pr. Gratis afhalen.
Tel. 04405-1602
Te k. Gevraagd loop- en
SLOOPAUTO'S, gratis af-
halen. Tel. 045-216104.

Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel £45-254049.

Auto onderdelen en accessoires

Fichtel Sachs
Originele Frictieplaten, drukgroepen, koppelinglagers.

Absoluut geen montageproblemen.
Monteer met zekerheid.

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

K££P B v
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951
Gebruikte' en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -auto-onderd. 045-224123.
Te 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.
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
gar. Passartweg 39, Heerlen
045-222675.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

Aanhangwagens
Te koop nieuwe AAN-
HANGWAGEN, I. 1.75, br.
0.90, ’ 575,-; aanhangwa-
gen I. 2.00, br. 1.00, ’ 475,-.
Tel. 045-312189.

Motoren
Te k. HONDA 80l dor 900,
bwj. '87. Tel. 045-727397.

(Bromfietsen
Te k. VESPA 2 jr. oud, in
zeer goede staat, ’ 700,-.
Tel. 045-418616.
Te k. RENFIETS als nieuw,

’ 450,-. Jagerspad 29,
Landgraaf.
Te k. gevr. snor- en auto-
maat BROMFIETSEN. Rens
Janssen & Zn., Ganzeweide
54, Heerlenheide. Tel. 045-
-211486.
Te koop gebruikte FIETSEN
als nieuw. Kinderfietsen va.
8 jr. ’40,-. Tev. kinder-,
omafietsjes, als nieuw. An-
jerstr. 8, Schinveld. 045-
-256719.
Te koop JONGENSFIETS
lft. ca. 12 jaar, vr.pr. ’ 100,-.
Tel. 045-220233.

Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’ 1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’ 40,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de. TEL. 045-211486.
Te koop HONDA MT '87, i.z.
g.st. ’1.200,-. Tel. 045-
-315825.
Gebruikte RIJWIELEN groot
en klein, z.g.a.n., Akerstr
Nrd 52, Hoensbroek, 045-"
216818
—■■■"

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

Vakantie en Rekreatie
MAKREELVISSEN op zee,
ga met een van onze snelle
kotters mee uit Stellendam,
Mijntje Junioren Senoir. Tel.
01879-3359.
Te huur stacaravan camping
"DE LEISTERT" te Roggel.
vrij na 5.8. ml. 045-723488.
Ontdek de PEEL met 'n fiets
-dagarr. vanaf de Turfhoeve
Sevenum 04767-2800.

Te h. VAC.HUISJE 6 pers.,
Lanaken (B) vrij 28/7 - 4/8 en
na 11/8, tevens te k., tel.
045-351713.
Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Caravans/Kamperen
Hobby PRESTIGE 4 mtr.,
rondzit, eind-keuken, voor-
tent, pr. ’ 12.000,-, bwj. '87.
Burg. Mannensstr. 16, Nuth-
Vaesrade na 18.00 uur.
Burstner, Hobby, Knaus
CARAVANS voor de jaren
negentig. Nog enkele over-
jarige modellen met extra-
korting. Voortenten: Brand,
Gerjak, Isabella, Trio, Wal-
ker. Tevens onderhoud, re-
paratie en remmentest. Ca-
ravan Import Feijts. Hoofd-
straat 84, Amstenrade
04492-1860.
Te k. CAMPER, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-272067 of 259707.

Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
Te k. CAMPER 2 pers.,
Dodge 6 cyl., i.z.g.st., bwj.
'76, ’ 4.250,-. 045-228661.
Te k. MERCEDES camper
406 D, kl. wit, geh. inger.
douche, geiser, 220 V. ijsk.
kl. rijbew., APK, buitenra-
men klapbaar, div. extra's,
Torenstr. 26, Oirsbeek.
Te k. ALPHENKREUZER
senior ’ 1.050,- na 18.00
uur 045-727735.

Kontakten Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01
Babbellijn, B/anie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een

avohtuurtje. 's Nachts alleen voor volwassenen 50 et p/m

06-320.330.03
Privéclub exclusief

d^betere club. Nieuwe meisjes, nieuwe leiding. Escort imog. Industriestr. 13,Kerkrade-west. Ma-za v. 11-23 uur 'Zond, v. 14-21 uur. Tel. 045-423634.

Madame butterfly
en haar meisjes. Hommert 24 Vaèsrade open va 17.00 uur

06-GAYCAFÉ
~

// )̂ _WWWW>IJhr In hel 06-Gif ctli Inr je nieuwe «nenden
i <*> «eimn die niet iet weg kunnen wenen!
_mrmi\m\w\\imiiUTr->mmW^o6-320.327.55

Gezellig flirten met zn tienen

Flirtbox 06-320.330.01
Gezellige dames

charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.—. . _
Wie wil ons helpen

Paren-avonden te verzorgen?
v/m of echtpaar, achter de bar. Gepaste "kleding" gewenst.

Situatie club omg. Susteren. Reacties aan:
PB 2775, 6201 JA Maastricht.

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

t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts.

Girls Girls Girls
Bij privéhuis Michelle

045-228481 -045-229680
Sex Royal

06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
Orale sex

06-320.323.40 - 50 et p/m
"06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

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

320*325*35
rijpe vrouwen

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

320*325*45
Hardlesbi

2 kanjers tegelijk
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
06-Sex
Relax-Line

06-320.320.06
Zevende Hemel
06-320.320.07
Sex non stop

06-320.320.08
üüveü

sex relax box
06-

-320.324.06
Addink Prod. 50 ct./min.

Sex party box
06-320.323.06

talk prod. 50 et/min

Tieners
GRATIS PORNO kalender

50 et p.m. 06-

-320.320.10
LIVE LIVE LIVE 50 et. p.m.

Sex Box
06-320.325.06

LIVE LIVE LIVE 50 ct.p.m.
SM Box

06-320.330.70
Nimf Debbie
alle gaatjes gevuld

50 et. p.m. 06

320.320.14
Sweet-Lips

50 ct.p.m. 06 sex

320.320.50
Privéhuis Elle
4 toffe meiden heten u

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

Tevens leuk meisje welkom.
Escortservice Play-Girl

045-352428
Escort service all-in
045-326191.

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

Privéhuis Diana
045-213142-215113

6 mooie meisjes aanwezig
trio en massage ook

mogelijk
tot ziens.

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

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

Tev. meisjes gevr.

Man
Connection

06

320.324.14
MEN MEET MEN

50 et p.m.

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington

06
320.320.22

50ct p.m.

Thai Privé
Voor sport-, Franse en origi-
nele Thaise bodymassage.

Ma-vrij 11.00 tot 24.00 u.
Suffolkweg 13, Weert.

" 04950-42966.

St. Tropez Bar
Ouderwets gezellig, een

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

Putstraat 40 Sittard.

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

OOK VOOR MANNEN
06-320.325.88

Piepshowbox
Alle meiden zijn uit de kleren

nou jij nog!!
06-320.325.44 - 50 cpm

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.
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 sexlevenü
Ontdek de rijpere partner bij

de 40 plus box.
Strikt voor volwassenen.

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

Als die tiener
zo heet verlangend is, als ze
hem in badpak ontvangt...
hoe lang verzet die ervaren
man zich?? 06-320.323.85

(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.... Potten

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

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

50 et p.m. Pb 157, Z'voort.
Zelfs de hoofdzuster doet

mee, de
Klismabox

tien patiënten te gelijk.
06-320.325.36 - 50 et p/m

Iste klas
Bij ons geen rij, u bent direct

aan de beurt!
06-320.325.33 - 50 et p/m

De Beurtlijn
De kortste weg naar een

sexafspraak is? De
sexplezierbox
06-320.325.34 ze liggen

klaar 50 c.p.m.
Toen ik 'n trekje van die

sigaret had genomen begon
ik licht in 't hoofd te voelen....

en toen ohohohoh
06-320.320.13- 50c.p./m

Calcutta
Al spreekt ze 'n taal die je
niet begrijpt, sex echte sex

daar heb je geen taal bij
nodig 06-320.325.22

50 et p/m
Zoenbabwe

Als elke seconde telt!!
nombre hombre

sex 06-320.320.23
50 c.p.m. sex!!

Een paaltjewerpen? Onze
meisjes zijn gespecialiseerd

in het achterveld. De
Hoogtepuntbox

06-320.325.14 - 50 et. p/m.
Alleen onder deskundige

leiding mag u bellen
Sexafganglijn

06-320.322.77 - 50 Ct p/m
Geen lef! Dacht ik al!

Opgewonden? Trillingen?
Wij helpen jou er wel vanaf!
De vibratiebox
06-320.325.20 - 50 C.p/m

als je sexueel geraakt bent!
Je bent jong en gilt graag de

"Kreunbox"
06-320.325.16 voor kreu-
nen en zuchten, alles kan.

50 et. p/m.
Zat. en zond. 14.00-24.00 u.

ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

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

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

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen
04490-50921.

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

houden. Dat doen anderen
ook niet. Bel maar

06-320.326.37.
50 cent p/m.

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 Sex Contact Club
321.06 . Live uit deParenclub
322.02 Sex-Adresjes
322.90 Escort Gids
330.63 Chick Contact
321.61 Chick
321.17 Seventeen
321.00 Lesbifoon
321.25 Vrouw belt Vrouw
328.30 Casanova
321.01 Bizarre Livesex
321.14 SM Bizar
325.70 SMVaria
323.15 Fotomodel
323.16 Kamermeisje
323.17 Lerares
323.18 Sportleidster
323.19 Stewardess
323.20 Verpleegster

SEX'O'FOON BOX
06-320.329.50

Met meisjes van de
Sex'o'Foon als operatorsl

HARRY'S GAY BOX
06-320.330.11

HOMOBOX
06-320.325.50

De tweegrootste
gayboxen!

321.08 Man belt Man
321.12 Homofoon
330.22 Harry's GayLine

06-AMUSEMENT
320.04 Bananasplit-Lijn
323.03 DolfBrouwers

PARTY-LINE
06-320.330.10

Gezellig metzn 10-enl
50et p.m. Méér info in de
nieuwste Gouden Gids! &

Alweer die Wip-ln box in
gesprek... en da's 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

Nieuw
Silvia, Sandy, Gaby, Brigitte,

Jessie. "Cinderella", Oude
Rijksweg Nrd 56, Susteren
j naast tennishal.

Donna Maria
met haar 7 vriendinnen.

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

L.I.V.E. afspreek lijn!!
06-320.320.55

Meisjes zoeken sex-contact
Tippel-box

(50 cpm) 06-320.326.66
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 Escort
Het adres voor een lief

meisje bij u thuis
va. ’ 100,-all-in.

06521-27896.
Nieuw Nieuw Nieuw
3 sexy stars

045-721759.

Anita
Privé met Escort ook zater-

dags. Tel. 045-352543.
Privéhuis

Nieuw heropend met 3
meisjes. Tel. 04746-5563

vanaf 20.00 uur.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.
Vrijdag en zaterdag
striptease
liveshow

Aanvang 20.00 en 22.00 uur
Grote Gracht 95, Maastricht

Let op de palmen
in de etalage.

Met airconditioning.
Op zoek naar lekkere

meiden ? Bel de
Hetevrouwenlijn
06-320.326.33 / 50 ct/pm.

Boys
voor heren. 045-728076.

Stoute poes
zoekt strenge kater. Wij zijn

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

Gay
Meeting Point

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

Escort Marli
Vanaf 's morgens 10.00 uur.

045-451033
De Sabbelbox

De heetste meiden bellen,
geen bandjes, live sex!
06-320.325.69 - 50 cpm

’ 50,- All-in
tel. 045-423608

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 .
Peggy "]

en vriendinnen ma-vr '11 tot 19 uur. 04490-.74393. I
Tev. assistente gevraagd. I

Nieuw! Bel Linda van...
't Flirtcafe

06-320.330.77 (50 cpm)

(Huis)dieren
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes, en ara's. Tel.
04490-75359.
Grijze en groene papegaai-
en, kakatoes en jongebeo's,
bergvinken, berg-, geelbuik-
melba-astrildes, paradijs-
wida's, enz. Dit is een kleine
greep uit ons vogelassorti-
ment. Onze vogels worden
regelmatig gecontroleerd
door een dierenarts. Vogel-
en dierenspeciaalzaak John
ESSERS, J. v. Vondelstr.
25, Heerlen, tel 045-710978
Te k. 2 Abricot DWERG-
POEDELS, lft 2V2 jr., zeer
goedkoop. Tel. 045-222413.
Te koop PAARDEKOETS.
Tel. 04409-3051.
Te k. jonge DWERG- en
Toypoedeltjes iets aparts!
Kerkstr 33 Übach o. Worms
Golden RETRIEVERPUPS
en Labrador retrieverpups
met stamboom en gezond-
heidsgarantie uit HD vrije
ouders. Tel. 04135-1931.
Te k. FOX terriërs, draad-
haar met stamboom. Hum-
coverstr. 143, Meerssen.
Te koop Mechelse HERDER
teef, 10 wkn. oud. Tel. 045-
-728494.

Te k. zwarte KIPPEN met
snavel. Zilstraat 20, Dicter-
en. 04499-1341.
Te k. witte, zwarte en grijze
DWERGPOEDELS. Tel.
04750-16590.
BOUVIERKENNEL heeft
pups te koop. Inl. 045- -423400.
Te koop Perz. KITTENS, 11
wk., geënt e.d. Tel. 04490-
-76551, vrijdag na 18.00 uur. .
POEDELTJES Toyendwerg,
diverse kleuren. Thull 30 A,
Schinnen
TRIMSALON Charel knipt "en trimt alle rassen bij u
thuis. 045-423400.

In/om de tuin
1 ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis- j
bez., ook gehele tuinaanl. tgoedkoop, ook voor straat- >werk. Tel. 045-323178 \
(TUIN)HOUTHANDEL lm- <preg In de Cramer 104, Hrl. :
751687. Heeft voor u in j
voorraad Hogedruk geïmpr. r
planken, palen, rolborders, [
1000 st. nwe en gebr. biels ■enz.enz. bezorgen mog. -Opleidingen \

ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.DE. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mereedes
1217 of Daf 2800 Space-
Cap. Start cursus chauf-
feursdiploma op 26-8-'B9.

Met een PICCOLO in het f
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst <kwijt. Piccolo's doen vaak c
wonderen... Probeer maar! 2
Tel. 045-719966. \
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

_
Piccolo's in het Limburgs ,
Dagblad zijn groot in RE- -SULTAAT! Bel; Q45-719966.

— : : ! ■ !

Huwelijk/Kennismaking

Samen kun je meer
Stichting Relatievorming LimbujJ
Stichting Landelijk Centrum(LCH|

werken samen om met minder kosten meer rnogelijW^J
te bieden aan mensen, die een partner zoeken. «J^gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045-41 21^

Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450, ,
Maastricht Mevr. Driessen 043-435231.

St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435^
Centraal adres LCH 030-200630.
Erkend door Raad van Toezicht. s

Weduwnaar 68 jr. zkt. serv. PARTNERTRUST, riUjjj,
kennism. m. serc. WEDU- latieburo. Info: 045j-£]^
WE om gezellig de tijd om te MAN zoekt contact met*
krijgen. Br.o.nr. B-1466, paar voor moderne v^Limburgs Dagblad, Postbus schap. Br.o.nr. B-I*44^3100, 6401 DP Heerlen. postb. 3100, 6401 PP^

Bei de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

R.R.S. j
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht 1
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-1131 1

Bel gratis 06-099.13.1 j]
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892. __^4
Afvoerproblemen?

Babit bv rioleringswerken
Tel. 045-463892 JÊ

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
345-312709.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koenen. Tel. 045-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
.fferte. Bel 045-453818.
Voor al uw NIEUWBOUW
sn verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
aroekstr. 32, Kerkrade. Bel
/oor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.

Voor Piccolo's zie

Wij maken GRATIS e«Jferte voor al uw da*j|
zaamheden. Wij wer 5|
ficient, goedkoop en 7»
10 jaar garantie. Bel n^a
centrum Hemast, 1
224113, b.g.g. 3236j9>
Te k. verschillende s^afrasteringen en Py^
montage mogelijk. Be'
ml. ABC HEKWERK, 8
Veenstra Tel. 045___Si^
Dievries- en KOEi-K*
REPARATIE zonder v°Jkosten. Bel Geleen
45230 service binnen*^Uw DIEPVRIES, koe*
wasautomaat, ook Jinstall. defect? Garan'^i
de reparatie, geen
kosten en korting op ° j
delen. Bel direct
726206.
SCHILDER kan nog K
voorkomende werkza3^den aannemen 045-3* x0/Voor vakkundige $WERKZAAMHEDEN
garantie en gratis a,
Bel dakdekkersbedw
Haas 045-451862. S

s verder pagina 10

De tussenstand ___Nf^k^ ________.*^____^*^_\____^P
t/m de etappe van -donderdag 20 juli ér^m _______ __L

De ritten, verreden op 1 en 2 juli, f*È t| __\^^^^_\_\^^^--^^ ___^^k_^^
alsmede de ploegentijdritten tellen [ / 1 A\ " ____t*r^^k____i^

niet mee. I ' IkPv^ ________________*^^^_^%^^\ ** l\Y\ __r^^
%\ 1I

1 ANDRIEU A HOUTSTR 22 MERKELBEEK 375 JHERTEN W V HERTEFELTSTR 49 ROERMOND 375 __f' 3 STEFFANIEJHA JULIANALN 67 . MAASBRACHT 374 ..$4 BORMANS J M R OUDE AKERWG 72 GULPEN 368 Tot zover de kandidaten voor een prijs uit de prijzenpot. Hieronder staan dan nog deelnemerso«J
5 IRIKAJ HEUFKESTR 158 BRUNSSUM 366 de 100e,, 200e,, 300», etc. plaats staan. LET WEL op die plaatsen kunnen meerdere deelnemers16 LEMMENS P PAST HAGENSTR 38 BRUNSSUM 365 dat aantal punten staan, maar we hebben er slechts één willekeurig uitgekozen
7 SMEETS J H ZES BUNDERSVELD 30 GULPEN 363 _
8 RENKENSGJM MERKELBEEKERSTR 79 BRUNSSUM 362 100 WINKENS E A HATTEMSTR 6A SITTARD9 BECKERS G ST. AGNESSTR 16 BUNDE 361 200 FUNCKEN H ROMEINENPLN 21 LANDGRAAF l\iRADEMAKERS JH KAN V NUYSSTR 54 SCHINVELD 361 300 BOOSTEN J J PROCULUSSTR 41 HEERLEN11 HANSSENMCM GROENEBOORD 13 BOCHOLTZ 359 400 NIK FH J STEINBUSCHSTR 6 WYLRE ?012 KREWINKELF PRICKSTEENWG 53 KERKRADE 357 500 LEUNISSEN LM W BOVENDERSTR 9 MERKELBEEK Inl'13 KOOPS J HOOGSTR24D LANDGRAAF 356 600 SPETH W M E LIMBURGSTR 3 GELEEN _i'MURIS J H V VELDEKESTR 80 VOERENDAAL 356 700 DEGEULLE M B MOLENWG 2 GULPEN ,ni '15 VLUGGEN JJ BURG PAPPERSWG 46 MECHELEN 355 800 SUYKERBUYK J VASTRADASTR 9 SITTARD oöV16 HUBEN MG PR HENDRIKLN 41 BRUNSSUM 354 900 LEMANS M J KERKWG 63 PUTHSTEEGMANSPHL BRUNAHILDESTR 62 BRUNSSUM 354 1000 GORIS E A M YSVOGELSTR 5 SITTARD »18 KNOPS W ROEVOETSSTR 14 VALKENBURG LB 353 1100 SPELTHAEN H J STEENSTR 57 KERKRADE19 THEWISSENC BORSTELKRANS 18 VYLEN 351 1200 COLLARIS F J V NESSELRODESTR 11 WYLRE

« n»M,yfon^Rß EINDERSTRS6 HEERLEN 351 1300 GERARDS JJ F PLATANENDREEF 25 BRUNSSUM lé'21 ?flNJnr_ RHM SAFFIERSTR 32 HEERLEN 350 1400 COX TP G WILHELMINALN 27 MAASBRACHT 11.FAESSENWAF VENWG 81 BRUNSSUM 350 1500 QUAEDFLIEG J L H VROENSTR 60 KERKRADEJACOBIWHJ DROSSAERTWEIDE 22 OIRSBEEK 350 1600 KEULERS W ABSHOVEN 54 MUNSTERGELEEN ZlLESZIJNSKIP ANGELASTR4 KERKRADE 350 1700 SCHOLTES H EUTERPELN 88 HEERLEN ,«l25 MOULEN M PROMENADE 111 HEERLEN 348 1800 VONCKEN PP H LODEWYK 14 STR 26 EYS ,?9SIMONS P STPIETERSTR 16 VALKENBURG LB 348 1900 MEULENBERG J M M OVERHOVEN 26 SITTARD iilVEKPJA AKKERHEIDE92 KERKRADE 348 2000 CUIJPERS C M H W KEULERSSTR 11 LANDGRAAF ,7628 PINCKAERSMKK MARKTSTR 71 KERKRADE 347 2100 PEPELS JG A IRENESTR 45 PUTH ?iiSAMSON J E L ZEVERY 6 LANDGRAAF 347 2200 BONNIE P J DOROTHEAGR 53 KERKRADE «tiSWIIMCKELST _«Hnffi_?^ HEERLEN 347 2300 H°UTVASTJ H HOLLEWG 16 SCHINNEN31 BUS E BOUDEWYNEIK 1 KERKRADE 345 2400 MOLEN VAN DER BL G RAADHUISSTR 41 BRUNSSUM ,71DAEMENW HOUTSTR 20 MERKELBEEK 345 2500 WAGEMANS J H M RAADHUISSTR 109 URMOND üsMEDOUX M F G HOOFDSTR 89 LANDGRAAF 345 2600 JANSSEN H J M BEEKSTR 24 DOENRADE o«8STEVELMANS H W M SCHOUTSTR 46 BRUNSSUM 345 2700 OPGENORT T A M J HEIDESTR 119 SUSTEREN35 ELDERS W SCHAESBERGERWG 185 HEERLEN 344 2800 BARTELS F H W C HUYGENSSTR 74 BRUNSSUMKIKKEN WH M V CALDENBORGHSTR 14 GRONSVELD 344 2900 HOLLANDS F SAROLEASTR 68A HEERLENMURIS M KEERBERG 36 VOERENDAAL 344 3000 PACKBIER J G DR POELSSTR 22 KLIMMEN M38 HENDRIKS M H ELKENRADE 13 ELKENRADE 343 3100 TUSSEN R J F MINGHOF 4 VOERENDAAL «fil39 AUGUSTINJ AASTERBERGERWG 78 ECHT 342 3200 AHN J W BEEKMANSTR 11 GULPEN ffiOFROLICHSFTM ZESKANT 24 HEERLEN 342 3300 EXTRA M L WEYENBERGSTR 14 HOENSBROEK ,?9
LINDEN VAN DER C ROZENSTR 7 BOCHOLTZ 342 3400 HILBRANT-METTEN C BOGENSTR 11 THORN kSLEEN VAN DER K BURG FRANSSENSTR 32 KERKRADE 342 3500 TILBURG VAN C MYNLAMP 6 LANDGRAAF %iSOCRATES J H BOSWG 13 EYGELSHOVEN 342 3600 ADAMSON C BEKERBAAN 26A SCHIMMERT ®VERGAUWENTFM LTM WG 50 HEERLEN 342 3700 FLORAX F H HYACINTHENLN 51 GELEEN &45 BOYMANS N BAANSTR 32 LANDGRAAF 341 3800 KRUYF DE R A BEEKHOVERSTR 55A GELEEN »RENKENS H T BRANDSMASTR 10 BRUNSSUM 341 3900 ZANDERS A E M REMBRANDTSTR 49 HEERLEN WSLEIJPENJHM STEINBUSCHSTR 36 . WYLRE 341 4000 DAMMER J A K ONNESSTR 12 HEERLEN hSPIEGELS J F G HOOFDSTR 61 KERKRADE 341 4100 KNARREN M H STATIONSSTR 18 SCHINNEN „9
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LIMBURGS DAGBLAD PRIJZENPOT:
1e P«js 2e prijs 3e prijs I 4e t/m 10e prijs I Illetm2se prijs I |26e t/m 50e prijs

’ 500,- | l ’ 250,- | | ’ 200,- [ | ’lOO,- | | ’5O,- | ’ 25,-

De prijzen worden aan de eerste vijftig deelnemers, zoals die voorkomen in de EINDSTAND, toegekend. _^
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Nederland 1
'3.00.1 3 ni- misierhui Nleuws voor doven en
17 ,ench Arenden.u Journaal.
1?.40 Mare

-«o en Showwedstrijden
den in h Versla9 van deze wedstrij-
"luziPi, kader van het 11e Wereld-
in KorLCours in het Rodastadion

„e Mupp_tshow. Gast: Cleo Lai-

-over ri°°rd2ee- Internationale serie
zee Jf „ruktste en meest bedreigde
derpn e hele wereld. Afl.2: De kin-

19.007an Neptunus.
19.15 nournaal-<W?6 9raPias. Slapstick uit deos van Juraj Herz.

19.40 Lekker weg. Toeristisch maga-
zine. Vandaag: Walcheren in Zee-
land. Presentatie: Vivian Boelen.

20.05 Boggle. Woordspel gepresen-
teerd door Frank Kramer.

20.30 Avonturen van een dame.
6-delige Frans/Engelse serie. Afl. 5:
De ontsnapping. Griffard en Faucillon
zijn niet verdronken. Verstopt in balen
bontpelzen weten ze namelijk Londen
te bereiken.

21.25 Brandpunt. Actualiteitenru-
briek.

21.55 Drie hoog achter. Engelse co-
medyserie. Afl.: In de auto altijd de
gordel om.

22.30 Journaal.
22.40 In 't holst van de nacht. Cana-

dese politieserie. Afl.: Silk. De politie
ontvangt een tip over de verblijfplaats
van Silk, een berucht moordenaar. Ze
vinden op die plaats echter een moe-
der met kind.

23.30-01.00 The Imagemaker. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1986 van Hal
Weiner met Michael Nouri, Arme
Twomey, Jessica Harper e.a. Roger
Blackwell is een public-relationsman,
die goed is in zijn vak. Hij is het dan
ook die de president hefeft gemaakt.
Maar hij krijgt stevige kritiek van tele-
visiepresentatrice Mollie Granger,
waardoor zij hem ten val brengt. Sa-
men met zijn partner Brian wil hij een
eigen tv-programma maken.

Ikjf^/iaeï Nouri in 'ThewQ&naker'.1 aerland 1 - 22.30 uur)II

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
15.30 Diamond Award Festival. Ge-

presenteerd door Linda de Mol.
(herh.)

16.22 75 Jaar Koninklijke Lucht-
macht. Documentaire serie over de
ontwikkeling van de Koninklijke
Luchtmacht. Afl. 1: Vlucht door de tijd.

16.47 Sport in steentjes. Serie korte
filmpjes over en met humoristische
blik op diverse populaire sporten, uit-
gevoerd in bouwsteentjes. Afl.: Us-
dansen/Skiën. (herh.)

17.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl. 11: De nacht waarin Ronda stierf.
De vrouw van de leraar Walter
Schenk heeft een verhouding met
Gregor Ronda. Deze wordt vermoord
en Schenk wordt verdacht. Hij blijkt
echter een alibi te hebben, (herh.)

18.00 Dieren in het wild. Natuurserie.
Afl.: De luipaard. Nederlands com-
mentaar: Freek Simon.

18.23 Heathcliff & Co. Tekenfilmse-
rie. Drie tekenfilms met de ondeugen-
de kat Heathcliff, waarin vooral vriend
Pussini en Heathcliff's vriendin Sonja
de hoofdrol spelen.

18.55 Bassie en Adriaan. Kinderse-
rie. Afl.: Viva Espange. Bassie merkt
dat ze in Spanje een andere taal spre-
ken dan in Nederland. Daarom krijgt
hij Spaanse les van Adriaan.

19.02 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. Afl. 10: Michael slaat toe. Een la-
ding wapens is spoorloos verdwenen
uit een opslagplaats van de politie.
Michael en Kit krijgen de opdracht ze
op te sporen, (herh.)

20.00 (TT) Journaal.
20.28 Te land, ter zee en in de lucht.

Zomerserie vanuit de Efteling in
Kaatsheuvel. Afl 5: Vlieg er eens uit.
Presentatie: Jack van Gelder. Com-
mentaar: Karel van Cooten.

21.30 Hale & Pale. Komisch showpro-
gramma van Gareth Hale en Norman
Pace, dat dit jaarbekroond werd met
de Gouden Roos op het Filmfestival
van Montreux.

21.55 Codenaam Nachtvorst. Spio-
nagefilm van Sigi Rothemund naar de
gelijknamige roman van Stefan Murr
met Gudrun Landgrebe, Hansjörg
Felmy, Charles Braver e.a. Fritz Seyf-
ried is tankexpert bij het Ministerie
van Defensie. Op een dag wordt hij
aangesproken door een man, diê be-
weert dat Fritz aan het einde van de

Tweede Wereldoorlog zijn identiteit
heeft veranderd om een oorlogsmis-
daad en een moord te verdoezelen.

23.45-23.50 Journaal.

" Gareth Hale en Norman Pace in 'Hale & Pale'.
(Nederland 2 - 21.30 uur)

Duitsland 1
"«O T_rn 6n 'a9esschau und Tagesthe-
'""O3'Ni6u °° Bon appétit, Paul Bocuse.
,ifc.,e keepten van de Franse
'""Scin ok'Rln Per grosse Preis.
J.js schau.

!^ss pbefiteuer Forschung.
300 versoverzicht.

'3.1 S 'a9esschau.
f Lowenhof- Der Bauer als

.""C/rtiM " Reportage over eenN) h Urschool.
>a Hallo Spencer. Kinderprogram-
_-»0 c:

f|e I?e Frau in Venedi9- 6-delige
do rq " 1. Met Lea Masari, Fernan-
Wjrey' Ana Galiena e.a. Regie:
v 6er o Bolchi. Graaf Albergati heeft
*!notrt^en: zi'n faDnek ''idt verlies,
*ijn v Uc)ste dochter chanteert hem en
„Itj t

°Uw heeft een minnaar. Om aan
W e komen, moet Albergati een
5.?S 2ar schilderij verkopen.
5.Jq -'ütentraume. Reportage.
5.35 'a 9esschau.
\e ? Der junge Torn Edison.Sri nse speelfilm uit 1940 van

r an Taurog met Mickey Rooney,
Ne TBancroft' FaV Bainter ca- De
'Ne Edison is een vreemde

sian' de er met ziin experimenten
t. e

a9( een hele trein op te blazen.
j%) fv;l9en dle hem vertrouwen zijn
S rin°eder en kleine zusje. Hij laat
,l suan ook niet in de steek.

rla9eSSChaU-% A"as Buschkrankenhaus. Se-
«"l3 I: Auf Leben und Tod.
,N)r Ucksbringer. Amusements-

\ rj'er und Heute. Actualiteiten.
W s " Daviscup. Halve fina-Speivest-Duitsland - USA. 2. Enkel-

rO Commentaar: Heribert Fass-

bender en Volker Kottkamp. Reporta-
ge vanuit de Olympiahal in Munchen.
(Met om ca. 20.00-20.15 uur:(TT) Ta-
gesschau).

22.00 Der Vatikan.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten

met Bericht'aus Bonn.
23.00 Heut'abend... De ARD-talk-

show met Joachim Fuchsberger.
Gaste: Ulla Danella.

23.45 Pauline am Strand. Franse
speelfilm uit 1983 van Eric Rohmer
met Amanda Langlet, Ariella Dom-
basle, Feodor Atkine e.a. De 15-jari-
ge Pauline gaat met haar pas ge-
scheiden tante op strandvakantie.
Haar tante ontmoet een oude liefde
maar begint een relatie met Henri.
Henri maakt een slippertje en dat
heeft consequenties voor deromance

van Pauline met Sylvain.
01.15 Tagesschau.
01.20-01.25 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Mickey Rooney (voor) in 'Der junge Torn Edison'.
(Duitsland 1 - 15.35 uur)

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
1 CAI-abonnees:a|en zie schema exploitant

_ wit programma
% __ stereo geluidsweergave
fT 'Weetalig bij stereo-app.L 'eletekst ondertiteling

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

Nederland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43. 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
BelgiëTélé 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
~ Nationaal défilé. Rechtstreek-
r'9 v Portage van het militair défilé
~\.' de Nationale Feestdag. Com-V|a.r: Paul Muys.
S. Af

''Pper. Amerikaanse jeugdse-
{_]■■ Stadsjongen.% Me box.
% Amerikaanse serie.
%y vrienden. Met Emma-
S _"ew|s, Susan Clark, Alexis Ka-

"os 1 * Tak. Animatieserie, (herh.)
'Net s' K|euterserie. Afl.: Plons
\ i Engels kippetje. (herh.)
j^rPeel op sport. Serie jeugdpro-W^a's waarin op speelse wijze

%l,c.^Paalde tak van sport wordt toe-Na, Vandaa9: BMX-fietsen. Pre-
\?,le: Gert Verhulst en Wilfried
V{)?kx. (herh.)
i\rnlt2endin9 door derden- Pro"Ap^a van de Socialistische Om-

iV> bedelingen en programma-

\a °espraak door Z.M. Koning
?■: kTewiin N.a.v. 21 juli. (herh.) Aan-S _.vws-
Nist en" Australische serie. Lucy
S i de bandopname te vernieti-
*'V ry kr''9 telefonische bedrei-
.^n n- Helen en Douglas hebben
,4$ .passing voor Jim.'

'tsp cc steden- 2-delige Frans-

k' e 'v-film van Philippe Monnier.

Deel 2. Met James Wilby, Xavier De-
luc, Serena Gordon e.a. Als de revo-
lutie in Parijs uitbreekt verlaat Lucie's
echtgenoot Charles Londen en wordt
aan de Franse grens gearresteerd.
Lucie hoort niets meer van hem en
vertrekt ook naar Parijs. Charles moet
voor de rechter verschijnen...

22.05 Nachten van de magie. Goo-
chelacts.

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

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

koersen.
22.55 Malicia. Italiaanse speelfilm uit

1973 van Salvatore Samperi met
Laura Antonelli, Turi Ferro, Tina
Aumont e.a. Het aantrekkelijke
dienstmeisje Angela brengt het hoofd
op hol van een vader en twee van zijn
zoons. En dat vlak na de begrafenis
van zijn vrouw en hun moeder.

00.30-00.35 Coda. 'Schaduw' van
Hugo Claus.

België/TV 2
15.00-16.40 Ronde van Frankrijk.
Rechtstreekse reportage yan de
etappe Villard deLans - Aix les Bains.
Commentaar: Mark Vanlombeek en
Mark Uytterhoeven.

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

Ne vindt de weg naar Susans hart be-
zaaid met steeds nieuwe hindernis-
sen. Onbewust brengt Susan Glens
leven in gevaar.

19.23 'Superkat en Supermuis. Te-
kenfilmserie.

19.30 Toespraak van Z.M. Koning
Boudewijn N.a.v. 21 juli(ondertiteld),
(herh.) Aansl.: Nieuws.

20.00 De pret is de angst. Program-
ma over pretparken, (herh.)

20.40 Oog in oog met de dood. Pro-
gramma over mensen die de dood
voor ogen zagen of klinisch dood wa-
ren. Deel 1. (herh.)

21.30-22.25 Moeder Vlaanderen en
haar Franssprekende kinderen.
Portret van de in Antwerpen geboren
schrijver André Baillon. (herh.)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.30 Vierdaagse Nijmegen. Recht-

streekse verslag van dit wandeleve-
nement. Commentaar: Harmen Roe-
land.

15.00-16.55 (TT) Studio Sport.
Rechtstreeks verslag van de vandaag
te rijden etappe Villard de Lans-Aix
les Bains in de Tour de France.

18.20 Nieuws voor doven en slecht- j
horenden.

18.30 Sesamstraat.
18.48 Floris. Jeugdserie. Afl.: De By- j

zantijnse beker (1). Isabella, de doch- j
ter van Aernout, is doodziek. Degene j
die haar geneest mag met haar trou- j
wen.

19.19 Studio Sport. Samenvatting j
van de vandaag gereden etappe Vil-1
lard de Lans-Aix les Bains in de Tour j
de France.

20.00 Journaal.
20.29 Dietrich Fischer-Dieskau:!

Stem van het geweten. Filmportret ivan de Duitse bariton Dietrich Fi-1
scher-Dieskau.

21.30 Dietrich Fischer-Dieskau!
zingt Schumann (2). Dietrich zingt j
twaalf liederen van R. Schumann. :

22.30 Journaal.
22.40-22.45 Nieuws voor doven en [

slechthorenden.

Duitsland 2
Zie Duitsland 1
13.15 Elf Lander, ein Land -Die Bun-

desrepublik. Afl. 13: Bonn -das po-
litische Puppenheim. (herh.)

13.45 Ist ja irre - diese müden Taxi-
fahrer. Engelse speelfilm uit 1963
van Gerald Thomas met Sidney Ja-
mes, Hattie Jacques, Kenneth Con-
nor e.a.

15.15 ZDF - Ihr Programm. Mit dem
Glückstelefon. Spelprogramma.

15.25 Heute.
15.30 Logomobil. Jeugdjournaal.
15.55 Tennis-Davisclub. Verslag van

de halve finale voor de Daviscup in
Munchen. West-Duitsland - V.S. En-
kelspel.

19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Reportages

van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Rudolf Radke.

20.15 (TT) Eurocops. Duitse politie-
serie. Afl.: Weise Westen. Met Alvaro
de Luna, Conrado San Martin, Ale-
jandra Grepi e.a.

21.07 Lach mal wieder. Sketches met
populaire acteurs als: Maxi Böhm,
Gritt Böttcher, Corina Genest e.a.

21.30 Heute-Journal.
22.00 Aspekte. Cultureel magazine.
22.40 Die Sport-Reportage. Gepre-

senteerd door Arnim Basche.
23.10 Reichtum ist keine Schande.

Amerikaanse speelfilm uit 1979 van
Carl Reiner met Stéve Martin, Berna-
dette Peters, Catlin Adams e.a. Navin
Johnson doet toevallig een uitvinding,
die een huwelijk met de door hem
aanbeden Marie mogelijk maakt.
Maar als er slechtere tijden aanbre-
ken, komt de relatie toch in moeilijk-
heden.

00.40-00.45 Heute.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 1 00.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/RTBF 1
15.30 Militair Défilé. Commentaar: Fer-
nand Colleye. 17.20 ■ Bossemans &
Coppenolle. Belgische speelfilm uit
1938 van Gaston Schoukens. 18.25
L'écran des vacances. Stripy, HelloKit-
ty en Les rescapés du vol perdu. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir. Waalse actua-
liteiten. 19.24 Paardenkoersen. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.00 Wiel-
rennen: Samenvatting van de 19e etap-
pe Villard de Lans - Aix lesBains. Com-
mentaar: Frank Baudoncq. 20.10 Jeux
sans frontières. Stedenspel gepresen-

teerd door Sylvie Rigot en Thierry Tinlot =vanuit Brussel. 21.35 Calandres spé-1cial Francorchamps. Presentatie: Ma- =ne-Pierre Fonsny. 22.25 Coeur et pi- j
que: L'album. Hoogtepunten van het j
showprogramma in het seizoen 86-87. |
23.00-23.35 Laatste nieuws en weer- :
bericht.

TV5
16.05 Bizness news. Economie. 17.00 =Cargo de nuit. Cultuur. 17.30 Télétou-=
risme. 18.10Récréation. 18.30 l'lmagi- 1
nation au galop. 19.00 Dcs Chiffres et:
dcs lettres. Spel. 19.30 Montagne. Alpi- =
nisme. 20.00 Le Loufiat. Franse serie. I
21.40 Le divan. 22.00 Journal Télévisé. =22.35 Jeux de la Francophonie. 22.40 I
Territoires. Natuurmagazine. 23.15 =Sports loisirs. 00.00-01.00 Dv cöté de i
chez Fred.

België/Télé 21
15.00-16.40 Wielrennen. Rechtstreek-=
se reportage van de laatste kilometers =en aankomst van de 19erit in de ronde =van Frankrijk tussen Villard de Lans - =Aix les Bains. Commentaar: Theo Ma- =thy en Frank Baudoncq. 19.30-20.00 =Journaal met simultaanvertaling in ge- =barentaal en weerbericht.

Radio 1

radio
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het Ge-
bouw in zomertijd. Vandaag:
Standplaats India. 7.30 Nieuws.
12.55 Mededelingen tbv land- en
tuinbouw. 13.09 Hier en Nu. 13.35
Kerk vandaag. 14.06 Radio Tour
de France. 17.06 Radio 1 vrijdag-
editie (17.30, 18.30 Nieuwsover-
zicht.) 19.30 Bulletin - Zomereditie.
20.04 Weekend Blues. 21.04 Jazz-
time. 23.05 Met hetoog op morgen.
0.02 Veronicas Oh, Wat Een
nacht 002 Stemband. 2.02 Oh,
Wat Een Nacht. 5 02-7 00 Ook
Goeiemorgen.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het le-
vende woord. 7.13 Echo. 7.20 Ont-
bijtshow. 8.50 Postbus 900 9.04
Adres Onbekend. 10.04 In ant-
woord 0p... 11.50 Postbus 900.
12.04 De 100 minuten van Joost
Middelhotf. (13.04-13.15 Echo).
14.04 Als er één 'over de dam is.
15 03 Pierement. 15.30 Gerard de
Vries draait op verzoek. 17.04 Ne-
derlands hitwerk. 18.04 Radiojour-
naal. 19 04 Hobbyvitaminen.
20 00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.02 Ook
Goeiemorgen. 9 04 Goud van oud
12.04 D'Rob ol DRonder. 1304
Ha. Die Holland. 15.04 De Top 40
18.03Rockballads. 19.03 Stenders
en Van Inkel. 22.03-0 00 Count-
down Café.

Radio 4
7.02 Vroeg Ochtendconcert. 9.00

Alessandro Scarlatti. 9.45 Piano-
muziek van Granados en Ravel
10.35 Het Internationale Concert-
circuit. 11.35 Kirill Kondrasjin diri-
geert Sjostakovitsj (3). 12.30 Jazz-
op-vier-Concert. 13.00 Nieuws
13.02 Operette. 14 00 Orgelbespe-
ling 14.30 Klein bestek. 15.30
Hoofdletters en schoone tonen
17.00 Tafelmanieren. 18.00
Nieuws 18.02Aspecten van deka-
mermuziek: Pianomuziek 19 00
De Bovenbouw 2000 Nieuws
2002 Musica Nova: Steve reich
Festival (1). 22.00 Horizon. 23.00-
-0.00 Jazz: Loos.

televisie en radio vrijdag

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

künstliche Diamant. Amerikaanse
speelfilm uit 1938 van James Hogan
met John Howard, John Barrymore,
Louise Campbell e.a. Drummond, die
gaat trouwen, vindt tussen alle ge-
schenken een synthetishe diamant,
die door prof. Goodman vervaardigd
is. Als de diamant gestolen wordt en
men prof. Goodman ontvoert, komen
Drummond en zijn vrienden in actie.

17.20 Der Schatz ist vergoldet. Duit-
se schlagers.

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

18.00 Kein Tag wie jeder andere.
Blinde kinderen geven een circus-
voorstelling.

18.35 Klemens und Klementinchen.
Die Ganse vom MüNental. Jeugdse-
rie. Afl.: Ein Foto für die Eltern.

18.45 Abenteuer Wildnis. Natuurfilm-
serie. Afl.: Nashörner mit Persona-
lausweis.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Landesspiegel. Knoten Sonn-
born. Documentaire over de slechte
verkeersplanning van het kruispunt
Sonnborn.

20.45 Karawanen, Kamele, Poëten.
Eine literarische Reise in den Oriënt

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

Filmportret van de CSU-politicus
Hans Klein.

22.30 Kamerad Krüger. Oostduitse
documentaire over Walter Krüger,
voormalig lid van de Waffen-SS.

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

Duitsland 3 SWF
16.00 VIP - Mem Bruder, der Super-

mann. Italiaanse tekenfilm uit 1969
van Bruno Bozzetto. Supervip, sterk
en vol zelfvertrouwen, stuurt zijn
broertje Minivip, zwak en angstig, op
reis om wat op te knappen. Alles gaat
mis en Minivip wordt gevangen geno-
men 'door een gevaarlijke super-
markt-koningin. Supervip biedt uit-
komst.

17.20 Die Fallensteller. Documentai-
re over de jagers in de wouden in het
noorden van de staat new Vork.

18.00 Unterwegs... Mit dem Fahrrad.
Documentaire over een.fietstoer van
zes jongeren door de Frankische
Schweiz.

18.29 Lassies Abenteuer. Jeugdse-
rie. Afl.: Der verschmutzte Sec.

18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:
Ein Stern von vielen.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Kinokalender. Filmnieuws.
20.15 Menschen und Strassen. Do-

cumentaire serie. Afl.: Die Strasse
zum Drachenfels. Documentaire over
de toeristenindustrie in Königswinter
waar de Drachenfelsberg zich be-
vindt.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Kultur spezial. Die Grafin starb
im Eifel-Maar. Reportage over een
culturele ontdekkingsreis door de
Eifeldorpen.

21.45 lm Gesprach. Aenne Burda in
gesprek met Ernst Elitz.

22.30 Jazz-Zeit. Live vanaf de Stutt-
garter Jazzgipfel 1989. Met Dizzy Gil-
lespie, Phil Woods All Stars en Nina
Simone & Band.

00.30-00.35 Laatste nieuws.

Radio 5
6.30-6 49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerber.
900 Nieuws 9.02 NOS-Sportief
9.25 Waterstanden. 9.30 Vis bij de
vleet 10.00 Meer dan muziek.
11.00 Een leven lang. 12.00
Nieuws. 12.05 Toegift. 12.15 Vrij-
zinnig Vizier. 13.00 Nieuws. 13.10
Het Marathon interview: John Jan-
sen van Galen met de publicist
Rudi Kross. 17.35 Postbus. 17 55
Mededelingen en schippersberich-
ten. 18.00 Nieuws 18.10 Euroburo.
18.20 PvdA 18.30Euroburo. 19.00
Programma voor buitenlandse
werknemers. 20.30 Kom over en
help ons! 21.00 Zicht op Israël.
21.20-22.00 Geloven met het oog
op de toekomst.

SSVC
12.45 Adult education: Help your

child with maths.
13.00 Children's SSVC.
13.10 Playbus. Afl.: The Tent Stop.
13.35 Give vs a Clue.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Teil the Truth. Spel.
15.15 Take the High Road. Serie.
15.40 Connections.
16.05 Children's SSVC.
16.20 Film: Pop Pirates.
17.20 The Animals Roadshow. Do

cumentaire.
17.55 Happy Days. Serie.
18.15 Tarby's Frame Game. Spel.
18.40 News and Weather.
18.55 Scène Here Sports Desk!
19.10 Top of the Pops.
19.40 Davro's Sketch Pad. Showpro-

gramma.
20.05 May to December. Serie.
20.35 People. Serie over gewone,

mensen die buitengewone dingeVi
doen.

21.05 After the War. Nieuwe serie. "

22.00 News and Weather.
22.30 City Lights. Komische serie.
23.00-00.30 Improper Channelè.

Film.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Informatief program-
ma.

09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

10.00 Reich und Schön. Serie.
(herh.)

10.25 Die Jetsons. Tekenfilmserie,
(herh.)

11.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-
kaanse serie.

11.45 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie, (herh.)

12.30 Klassik am Mittag. Met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Mask.
Tekenfilmserie. Afl.: Heimkehr in den
Kampf. (herh.)

13.25 Califomia Clan. Serie.
14.15 Reporter des Verbrechens.

Misdaadserie, (herh.)
15.00 Zahn urn Zahn. Oostduitse se-

rie. Afl.: Besuch für Alex.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

16.50 Reich und Sch'on. Serie.
17.15 Die Jetsons. Tekenfilmserie.
17.45 RTL-Spiel. Aansl.: tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Die glorreichen Zwei. Ameri-

kaanse misdaadserie. Afl.: Der Colt.
20.15 Ein Schlitzohr ausser Rand

und Band. Italiaanse speelfilm uit
1981 van Burno Corbucci met Tomas
Milan, Enzo Canavale, Bombolo e.a.

22.00 RTL aktuell.
22.10 Frau Wirtin treibt es jetzt noch

toller. Duits/Oostenrijkse speelfilm uit
1970 van Franz Antel met Terry Tor-
day, Glenn Saxson, Günther Philipp
e.a.

23.40 Mannermagazin 'M. (Herh.)
00.15 Sketchhotel.
00.40-00.45 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
13.55 Landscape Channel.
14.50 As the World tums.
15.45 Loving.
16.15 The Lucy Show.
16.45 Lady Lovely Locks.
17.00 Countdown.
17.30 Eurosport overzicht.
19.00 Baseball.
20.00 Tour de France.
21.00 Scottisch Open Golf.
23.00 Australian rugby.
00.00 Surfer magazine.
00.30 Tour de France.
01.00 Eurosport overzicht.
04.30-06.30 Landscape Channel.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
SAT.I Bliek. 09.05 SAT.I - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Arme mit den roten Haaren. Afl.: Das
Studentenleben. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospital. Afl.: Zu früh
gefreut. 10.50 Teletip Koehen. 11.00
SAT 1 Bliek. 11.05 Napoleon und Jose-
phine - Eine Liebesgeschichte. Deel 3.
Amerikaanse miniserie uit 1987 van Ri-
chard T. Heffron met Armand Assante,
Jacqueline Bisset, Stephanie Beacham
e.a. Aansl.: tekenfilm. 13.00 Tele-Bör-
se. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 The Real
Ghostbusters. Afl.: Tante Lois und der
Scharlatan. 14.30 Happy Days. Afl.:
Schwere Prüfungen. 14.55 Der Golde-
ne Schuss. 15.05 General Hospital.
Afl.: Das Misstrauen sitzt tief. 15.50 Te-
letip Geld. 16.00 SAT.I Teleshop.
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Bo-
nanza. Afl.: Auf Walter ist Verlass.
17.25 Teletip Test. 17.35 SAT.I Bliek.
17.45 Programma-overzicht. 17.50
Verliebt in eine Hexe. Afl.: Der sparsa-
me Darrin. 18.15 Die Ausgeflippten.
Afl.: Die ganze Wahrheit. 18.45 SAT.I
Bliek. 19.00 Glücksrad. Quiz-show.
19.30 Ein Duke kommt selten allein.
Afl.: Enos macht Karriere. 20.25 SAT.I
Wetter. 20.30 Fantasy Island. Afl.: Ta-
schendiebe und Piraten. 21.25 SAT.I
Bliek. 21.30 For All Mankind - Ein gros-
ser Schritt für die Menschheit. Ameri-
kaanse documentairefilm uit 1989 van
Al Reinart. 22.55 SAT.I Bliek. 23.05
Die Todesreiter. Britse western uit 1968
van Henry Levin met Vince Edwards,
Jack Palance, George Maharis e.a.
00.35-00.45 Programma-overzicht.

Super Channel
07.00 World news and business

hour.
08.00 The Mix.
15.30 Off the Wall.
16.30 Hot Line.
18.30 The gobal chart show.
19.30 Foley Square.
20.00 Touristic Magazine.
20.25 Hollywood Insider.
20.50 Transmission.
21.50 World News and Weather.
22.00 In concert specials.
00.00 World News and Weather and

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

gramma's.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 MTV Half-Hour Comedy Spe-

cial.
13.00 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5.15.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.00 MTV Spotlight.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 XPO.
21.00 YO!.
21.30 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV - Away from the Pulse-

beat.
01.00 Club MTV.
01.30-07.00 Night Videos.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
aktueel. Gast van de Dag en mu-
ziek. 8.05, 9 02, 10 02, 11 02 Kort
Nieuws 1205 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Uit in Limburg,
agenda en muziek. 1305. 1402,
1502 en 1602Kort nieuws. 1702

Regionaal weerbericht. 17.05 Lim-
burg aktueel, agenda en muziek
17.25 Licht Limburgs', muziek van
en informatie over Limburgse musi-
ci. 17 55 Kort nieuws. 18.05-1807
Aankondigingen

BRT 2
6.00 Nieuws. 6 05 Dag en Dauw.
(6 30, 7.00 Nieuws, 7 30 Nieuws en
RVA-Benchten ) 8 00 Nieuws. 8 12
Brussel X 9 30 Golfbreker. 1000
Nieuws. 10.03 Platenpoets 11 55
Mediatips 12.00 Limburg 1989
13 00 Nieuws. 13.10Goed op Vrij-
dag. 14.00 Pluche en Plastiek
16.00 Abraham al gezien? 17.00

Focus. 17 05 Wat zijn dat voor toe-
ren! 18 00 Nieuws. 18 10 Hitriders
20.00 Zig-Zag 2200 Nieuws
22.05 Country-Side 23 30-6 00
Nachtradio (om 5.00 en 5.30 uur
Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.35Radiolrühstück. 7.15 Wunsch-

kasten. 7.30 Regionalmagazin.
745 Veranstaltungskalender 8.30
Besinnliche Worte 9 10 Musikex-
press 10 00 Gut Aufgelegt 12 00,
Musik bei Tisch. 12 15 Veranstal-
tungskalender 13 00 Tretfpunkt
Frischauf. 14.05 Musikzeit Heate'
Klassik leicht serviert 15.00 Nach- I
mittagsstudio 16.05 Spotlight 'Euro-Tops 17 05 Oldiekiste 1
BRF-Aktuell + SportvorscTm }
18.40 Konzertabend 20.05 Na
richten und sendeschluss.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 900 Eirr Tag.
wie kein anderer. 11.00 Trefl nach|
Elf. 12.00 Is jan Ding! 14 00 Vtv§J
1600 Entenjagd. 17 00 RTL-Mu"'
sikduell. 17.50 Sportshop 18.00
RTL-Musikduell 19.00 Neunzehn -
Vierundzwanzig: New Releases:
20.00 Film aktuell; 21.00 Hits aus
USA; 22 00-0.00 Musik Non-Stop

WDR4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 905 Musikpavillon. 12 07
Gut aufgelegt 14 05 Auf der Pro-
menade. 15 00 Caté-Konzert
16.05 Heimatmelodie 17 00 Mu-
sik-Express 20 05 Zwischen
Broadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen 22 30-4.05
Nachtexpress
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PETER WEIIER RICHARD CRENNA " AMANDA PAYS
een lil» nn George P.Cosmatos muziek Jnrry Goldsmith_ . Technicolor"» Panavisiorr*
L_Ltcr t DrM»t«s COIMCORDE FILIVI Cf* NEDERLANDSEPREMIÈRE

Dancing HOUSMANS Montfort I
ZATERDAG 22 juli SPRING I

Dancing
Gorissen

Brunssum
Zaterdag dansen met

formatie

MOON SHOT
Dinsdag gezellige avond
voor alleenstaanden met

orkest

FORMULE 3

LA DILIGENCE VanaïMd "THE R |GHT CONNECTION"

%&&$& "PfIRADISE"
IVo(p^PfSi Woensdag ~nri|nc7\/n,17»

een be_„p ,n Limburg 30 aUgUStUS! KCNUCtVUUZ

Café-dancing-kelderbar I

____hite Horse
Kerkstraat 4, Eijsden,
M.0M09-1334 Vrijdag

4t* w*Hi»# zaterdag,
<~f \ zondag en

_/ '4-i ft woensdag

1 ï'-i e DANCING
3 (.<’"- I GEOPEND
By> . c vanaf 20.00 uur

I" DISCOTHEEK I

Las Vezas
NIEUWENHAGEN *-*

Zaterdag en zondag
vanaf 20.00 uur- gezelligheid met

DJ TOTO
Sunplein 2, Nieuwenhagen-Landgraaf

Gemeenschapshuis _i«___________»_jjj_fl F'^^Vi

Schimmert EEEESHH
zaterdag en zondag j^j J^J NË

disco 1M__yjMiiii[iiiiiii:

mm^^^m^mmmggMpß___i^^
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Open : Vrij - Zat - Zon

Burg. Jan.senstraot 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 04490-7^l
:

SNUFFELMARKT WIJLRE
Woensdag 26 juli 1989 van 13.00 tot 21.00 uur

1001 KOOPJES
Gezelligheid voor jong en oud

llUlUlllililllllllliilllllllllllllllllHll

<2Jtk
VALKENBURG

Vr. 21-7
Ttos Pop Formule

Za. 22-7
Barbarella

Zo 23-7
Tros Pop Formule

Ma 24-7
Gerard Joling

Di. 25-7

Wo. 26-7
Pin lip Club Show

Do. 27-7
Ir.«/mm To/; 40

0/vVe in Show
Vr 28-7

/Vos Pop fb/m_/e

■ Za 29-7 ~
Barbarella

Zo 30-7 " " " "

Tros Po/; Pormo/o
216945

1 - JHH
fl^d___i I

_F^_^____i

l A
**

21-7 Revelleles and Scala's Super Video Show
; Za 22-7 Erik de Zwart Disco

Zo 23-7 NS-Muziek Express Drive in Show
Ma 24-7 Miss Scala-verkiezing and Scala's Super Disco

Show
Di 25-7 Club Escolette Drive in Show m.m.v. Romeo

Altenberg - gratis reis naar Spanje

Wo. 26-7 AVRO 3 Top-pop Roadshow, m.m.v. Robin Albers
Do. 27-7 Rap on Roadshow m.m.v. MC Miker J. and DJ

Swen
Vr 28-7 TATJANA and Scala's Super Disco Show

■ -. — .; Za. 29-7 Music Box Discoshow m.m.v. Jeroen van Inkel
2169401 '

KERMIS OHÉ EN LAAK I
DANCING BONGAARTS

Zaterdag 22 juli: dansen met DJ
Zondag 23 juli: vanaf 15.00 uur MATINEE

's avonds Walter Nita en
The Run

Maandag 24 juli: HURRICANE
Dinsdag 25 juli: dansen met DJ
Woensdag 26 |uli: DISCO

___
IOVInCIB Bureau Bibliotheek

Stëjfti I Jfv-U.,-^. Postbuss7oo
__-__) LiniDUry 6202'MA Maastricht

tel. 043-897386

m«d«deiing Gedeputeerde Staten van Limburg
m 125/29-89 maken ter voldoening aan het bepaalde in ar-

tikel 15,eerste, tweede en derde lid van deRe-
geling beheersovereenkomsten 1988bekend,
dat in de periode 24 juli 1989 tot 21 augustus
1989 het ontwerp-beheersplanCentraal Pla-
teau met het daarbij behorende voorstel over
de begrenzing en status van derelatienotage-
bieden ter inzage ligt en wel: - in het provin-
ciehuis te Maastricht in de bibliotheek tijdens
de werkuren; - in de gemeentehuizenvan
Beek, Heerlen, Meerssen, Nuth, Schinnen,
Valkenburg aan deGeul en Voerendaal tij-
dens de werkuren;- ten kantore van het Wa-
terschap Roer en Overmaas te Sittard tijdens
de werkuren. Tot veertien dagen na afloop

"van de("""e-termijn kan eeniederbij het col-
lege van GeOepu.. -de Staten bezwaren in-
dianentegen het ontv..

\\____\^_wk _________\\______\\m

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Wordvoor f 27,50 donateurvan het

Wereld NatuurFonds.Giro 25, Ze*st. &
WH»

Wat dachtuvan 2.000f
aan accessoires IÉIOBnaarkeuze cadeau?

Plus... een aantrekkelijk
inruilaanbod? yÊÊ

Korto^wat dachtuvan een
bezoekje aan'n Peugeot-dealer

_________! nP^^ *^ _c_P f n_

~^"^"?""^T ma~m~m~m*~m*~^^^^^'*a^Lam^^^^^nm J M^M ______
11iit^rn____
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« !_r i_Hn-fln_Hlfl 1^/ i n_ __i niiiii ____l ■ _^^^
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De Peugeot 309 is een auto waarmee het hele metallickleur, een (fiets)imperiaal, speciale buite*1'

gezin uitstekend kan opschieten. En, u hebt volop spiegels ofeen ruitewisser/sproeier achter,
keus. Wordt het een 3- of 5-deurs, een benzine- Of natuurlijk een combinatie van deze °uitvoering, een 1905 cm 3 diesel, een automaat of de andere accessoires. Zolang het de 2.000,- mcl. BT^
supersnelle GTI? Maar er is meer te kiezen. niet te boven gaat. Dit aanbod geldt voor elke w

Want u krijgt tot maar liefst 2.000,- aan voering van de 309, met uitzondering van de Comfoft'
accessoires naar keuze cadeau als u vóór 31 juli Tot slot heeft u nog het voordeel dat wij u
zon comfortabele Peugeot 309 aanschaft en op uw tijdelijk een wel heel speciaal inruilaanbod kunn^ 1.
naam laat registreren. Dit aanbod geldt voor 1989- doen. Ga snel langs bij de Peugeot-dealer. Zijn adre
modellen en zolang de voorraad strekt. vindt u in de Gouden Gids.

Kiest u maar uit: een zonnedakje ofeen spoiler, r) tpII wp "_K £\C__
of sportieve wielplaten, ofeen trekhaak, of een fraaie On<y_aT_r_r__Yl o- __
stereo radiocassette-recorder of misdampen. Maar ook _ _ -"^
\i_\j_ I'RIJ/l N INCL. BTW, EXCL. All EVERINCSKOSTEN 485,- WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. I'EUGEOT LEASE, LEASEN TEGEN EEN AANTREKKI LIJKE PRIJS.\__W PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG. ' """"



Werkdiesel
De dieselmotor kan worden om
schreven als een. echte werkdie
sel. Hij levert 61 pk bij 4000 toe

ren. Het maximum koppel is 126
Nm bij 2000 toeren. De motor
laat zich wel duidelijk horen. De
topsnelheid ligt ongeveer bij 125
kilometer per uur, waarbij de
auto nog steeds een stevig weg-
contact demonstreert. De onaf-
hankelijke wielophangingen, de
stabilisator op de vooras en de
dubbel werkende hydraulische
schokdempers zijn hiervoor ver-
antwoordelijk.
Starten gaat vrij snel.
Voorgloeien vergt ongeveer acht
seconden. Zoals vrijwel alle mo-
derne diesels beschikt ook de
Isuzu over een snelstartsysteem.
Op extraatjes is niet gekeken;
verwarmde achterruit, wis-was-
installatie achter, digitaal klokje
binnen, mist-achterlicht, enzo-
voort.
De verlengde Isuzu Midi geslo-
ten bestelwagen met dieselmotor
kost zonder BTW f25.010. Er is
ook een vierwielaangedreven
versie verkrijgbaar voor f30.530
(diesel) en f27.760 (benzine). De
goedkoopste Midi kost f21.310.

" Themapark TRAFICOM is een
nieuw internationaalcentrum in
Reimerswaal. Op 230 hectare
wordt een themapark gebouwd
voor verkeer, vervoer en commu-
nicatie. Tieners hoeven niet meer
te wachten tot ze 18 jaar zijn om
met een auto te rijden. In Rei-
merswaal kunnen ze hun gang
gaan in speciaal geprepareerde
auto's met een beperkte maxi-
mum-snelheid. Een en anderkan
worden gevolgd vanaf een toren
door een ervaren begeleider en
zo nodig kan via een zender wor-
den ingegrepen. Een breed pu-
bliek kan meedoen aan veilig-
verkeersdagen, seminars, trai-
ningen, slip-, race- en pech onder
weg cursussen. Naast dit park,
wat Traficom gaat heten, wordt
een nieuw nationaal race-circuit
aangelegd. Traficom rekent jaar-
lijks op 350.000 bezoekers.

auto

Isuzu Midi
kent vele
varianten

de bestelautomarkt vormt de Isuzu Midi een vrije con-
tante factor. Dit Japanse merk dat door General Motors in
Nederland wordt verkocht, is als kleine bedrijfswagen ta-
melijk populair, mede doordat er zo veel varianten ver-
KriJgbaar zijn. Behalve de gesloten bestel is er de bestel
j êt ruiten, de dubbele cabine (5 a 6 personen) en de mini-
bus en taxi-uitvoering.

e bestelautomarkt is voor hetnerendeel in handen van de Ja-
Panse merken. Er is dan ook veelpeus, vooral als men daarbi de

"r/opese produkten Mereedes,
Renault, Citroen,

ri'i?Uen Iveco) en tegenwoordigUAF voegt.e voorkeur voor het Japansepr°dukt moet voor een groot

deel worden toegeschreven aan
de mogelijkheid om voor elk wat
wils te kunnen leveren, al moe-
ten de varianten vaak in Neder-
land zelf worden geproduceerd.
Importeurs hebben daartoe zelf
een ombouw- ofverbouwmetho-
de ontwikkeld, doorgaans in
nauwe samenwerking met een
Nederlands carrosseriebedrijf.

De Isuzu Midi, die wij aan een
korte test hebben onderworpen,
was de verlengde gesloten be-
stelwagen met 2,2 liter dieselmo-
tor. De verlengde wielbasis le-
vert een laadvlak op van 302 cen-
timeter tegen 268 in de korte ver-
sie. Het laadvermogen is met
1130 kg tien kilo minder dan de
bestelwagen met de korte wiel-
basis.
De toegankelijkheid van de laad-
ruimte is ruim te noemen. Een
grote schuifdeur en een ver
openslaande achterdeur geven
de mogelijkheid om grote stuk-
ken gemakkelijk op hun plaats te
zetten.

In de cabine is voldoende aan-
dacht besteed aan comfort. Er is
plaats voor drie personen, die
alle drie over een veiligheidsgor-
del beschikken, waarbij men
zich overigens niet kan vergissen
in de naast elkaar zittende slui-
tingen van de verschillende rie-
men. De middelste riem past na-
melijk niet in de sluiting van de

buurman
De Isuzu Midi is uitgerust met
stuurversnelling, een wat vager
werkend systeem dan pookver-
snelling. In het begin is het wat
lastig om vast te stellen of hij
goed in de versnelling zit. Dat is
het gevolg van de overbrenging
naar de bak. De Midi is op bestel-
ling ook leverbaar met pook; een
betere oplossing. De hendel van
de stuurschakeling maakt welis-
waar een flinke bocht om de
rechterknie van de bestuurder,
maar bij een weidse stand van
het rechterbeen komen hendel
en knie toch tegen elkaar.
De stoelen zijn van goede kwali-
teit en het dashboard is netjes en
overzichtelijk. Er is een doelma-
tig ventilatiesysteem met behal-
ve de ruitontwaseming ook vier
openingen in het dashboard.

" De Isuzu Midi: een tamelijk populaire kleine bedrijfswagen.

uitlaatjes

" De VOLKSWAGEN GOLF is
uitgeroepen tot 'Zakenauto van
het jaar. De jury bestond uit di-
recteuren van leasemaatschap-
pijen, fleetowners en autojourna-
listen. De VW Golf werd gekozen
aan de hand van de volgende cri-
teria; kosten per kilometer aan
de hand van de aanschafsprijs,
marktpositie, kwaliteit van de
dealerorganisatie, uitvoerings-
programma, rij-eigenschappen
ten aanzien van comfort en vei-
ligheid en de uitstraling van de
auto, die als positief, sympathiek
en degelijk werd beoordeeld.

" Het derde AUTOTELEFOON-
NET dat begin dit jaar is ge-
opend blijkt explosiefte groeien.
Inmiddels zijn er ruim 10.000
aansluitingen op het derde net.
In totaal is het aantal aansluitin-
gen in Nederland de 43.000 ge-
passeerd. De verwachting is dat
eind dit jaar het aantal aanslui-
tingen de 60.000 zal passeren. Dit
zou betekenen dat het aantal
autotelefoons in één jaar tijd is
verdubbeld. Het publiek blijkt
veel interesse te hebben voor
'koopapparatuur', tot begin van
dit jaar was alleen huur van auto-
telefoons mogelijk.

Discovery: kleine
luxe Range Rover

Op de Internationale Automobil
Ausstellung, die in september in
Frankfurt zal worden gehouden
zal Land Rover de nieuwe Disco-
very presenteren. Deze kleine
Range Rover moet in het popu-
laire marktsegment waar de Ja-
panse modellen oververtegen-
woordigd zijn gaan concurreren.
Vanaf november is hij te koop in
Engeland. Op de Bedrijfsauto
RAI '90 zal men van dit model
een grijs-kentekenversie tonen,
hetzij keurig geblindeerd danwei
met verhoogd dak.
Het heeft 19 jaar geduurd eer
Land Rover na het presenteren
van de Range Rover, de luxueu-
ze tereinauto, met een nieuw mo-
del is uitgekomen. In dit seg-
ment met prijzen tussen de 30 en
60 mille is momenteel veel, voor-
al Japans materiaal, te koop. De
Europeanen laten het verder af-

weten in deze specifieke 4WD-
markt, dus voelt Land Rover
zich geroepen met een populair,
ietwat luxueus, model uit te ko-
men.

De hele opbouw heeft de ken-
merkende stijl van de grotere
Range Rover. De aparte dak-
ruitjes zijn afkomstig uit de-
Landrover 90 en 110-serie. In die;
range vinden we ook de beschik-
bare benzine- en dieselmotoren
van 2,5 Itr goed voor vermogens
van 70 tot 90 pk. Het onderstel is
gelijkwaardig aan de Range
Rover, met voor en achter starre
assen met schroefveren. Bijzon-
der aan de auto is natuurlijk dat'
het de enige terreinauto is met
permanente vierwielaandrijving.
De overbrenging naar de wielen
vindt plaats via visco-koppelin-
gen.

■»m_ur_s «.__»>■_. _

Subaru heeft
voor de Justy
ECVT een systeem
ontworpen die
hem geschikt heeft
gemaakt voor
minder validen.
Opgenomen in het
stuur en de
stuurkolom zijn
nu de handrem en
de gashendel, die
door hun nieuwe
constructie
optimaal en
ruimtelijk
werken. Het
bedieningsgemak
van de Justy
ECVT met zijn
continu variabele
transmissie met
de
schakelduwband
van Van Doorne
Transmissies,
maakt hem samen
met de grote
deuropening en
de vlakke vloer
geschikt voor
ombouw voor de
minder validen. De nieuwe kleine luxe terreinauto Discovery van Land Rover.

s^ _
fj^l' 11111111111111111111l 111111111l Illlllllllllllllllllllllllll^Paa Auto Veneken b.v. j
,M_Bl3__i B**k "Pr M"url,,,"n ,71 - Tal- 04490-72882

Sittard - Leyenbroekerweg 27 - Ta». 04490-15777

JJard beek
Kj* poltlïoo EL, rood 87 Audi I» SC M =«^'"cer 1200GL, roodmet 84 Peugeot 205XE grijs 87 =S_*°°- Broenmet., 53.000km 82 Ford Sierra2000 ccV6, ml 82 5
ÏC!,l,il"i»'lBooct,ill.mel 84 Jetta 1600TX blauw 84 =JtJ'3Mcc,4.drs.,wil 86 JetU4-drs.GTi, 112pk,manrood 85 5W l3Wcc,rood 84 JettaCl 16003x 86 =JwSe 1050cc, rood 84 VW Polo coupe, mit 87 =St_, Mo«. «as, Mauwmel 82 VW Goll diesel, 5-bak, wit 85 =SIJTjUCL.rood 86 VWGolf 1800, groenmet 86 =*Ll'_ 36pk,aut.,roodmel 85 Passals-drs., diesel,wit 85 =_^*> «.antracietmet 85 Goll GTi 16V. 139pk, wit 2i 86 =?«fci "■ POlaraliermel 84 FiatRegata 35 S, blauwmet 85 =V'^Uirs.,«itn.met 86 Audi 100CC, 136pk, grijs 86 =Ju.^MOcc.zwartmel 86 Opel Kadett 1.3S, lpg, rood 87 =
Sl« t:'bla" w To»ota Starlet S. wit, 75pk 87 =S,;_.e|.»il 85 Renault 5 TL, blauw 87 §
V, «.«liuwmet 85 BMW3l6.„arl 82 =Jton*_'drs.,polanilvermel 85 HondaAerodeck2.o,roodmet 87 =[% 85 Peugeot 305Gl break,beige 83 =W^cc.iihrermel.enrood 86 Ford Escort 5i 84,85 :%|,'JM cc. grijsmet 84 Audi 100CC turbo diesel, zilver 87 =ï*bf, tcGL'blau"mel K fia,Pa»"ablauw 86 §
%l d

lll"t». dies. 2-drs., rood 85 Ford Sierra 1.6groen 84 iJr,|'l,sel,guar_net 84 Audi 801.8S nieuw model,beige 86 E
Ni,. "" 3-drs.,wit 85 Passat Avance 5-drs. diesel,zilver 87 E
}tf JIJ1«l,polaral»efmet 86 Ford Sierra 3-drs. 1600,laser, wil 86 E
ST^ter met ruiten BMW 318, groenmet 79 E
|L 85 Peugeot 205 GT, 5-drs., rood 84 j
!%ni_ ... Panda 750 CL zilver 89 E\n nkelder Veneken Passat 5-drs. 1600.beigemet ,85 =\,. en oase vo°r de E„'"hebber E

l^1 aanbod Opel-Ford-Fiat-PeugeotMitsubishiVolvo

fe f_Wfï (^ p| (Ml I
V EÜEJ

VOOR UWAUTO I
VINDT U BIJ ONS.

ü^^ls officieel Carvox -^___ir\__frv r geven wij uw auto
*de pluim van één '~-^pj^^~~^Jjp^_?

van de nieuwe _____________________
Carvox autotelefoons van PTT Telecom.

Standaard zijn ze voorzien van
tal van faciliteiten, waaronder handsfree.

■_?£_&>_ unt us sPre^en zonder de hoorn
____É___^V te noeven vasthouden

fe^^^L Voor aanschaf kunt u bij
Hfc ons terecht Voor inbouw
L^^. en servicegevenwij u graag
IA een betrouwbaar advies.

.H* Wilt u een demonstratie|P van de beste telefoon op
*~<i'«fj^ _r wielen? Kom even langs.
'\_W.||£ VANPTT TELECOM.DEBESTE TELEFOON OP VIERWIELEN.

? JURGEN AUTOBEDRIJVEN
36-40, Kerkrade, ind.terrein Dentgenbach, lel. 045-452570

______ _________ ____^^^^^_^^i^^^^^^^^P^^__[^^^^^^^^^___i

Bij aankoop van een

in de prijsklasse van:
7.500-10.000 minimale inruilpremie’ 1.000,-
-10.000-15.000 minimale inruilpremie’ 1.500--15.000-20.000 minimale inruilpremie ’ 1.750,-
-boven de 20.000 minimale inruilpremie’ 2.000,-

Ford Fiesta '84 Vm _ 7
Ford Escort '81 Vm '88
Ford Orion '86-'B7
Ford Sierra 83 Vm '87
Opel Kadett diesel qq
Opel Kadett combi qq
Toyota Corolla liftback 84
Suzuki Alto GL >87
Volvo 340 '8g
Renault 5 TL '86-'B7Mereedes 240 diesel '83

Superaanbiedingen voorsnèlle beslissers
Ford Escort 1400 Bravo, nieuw, 4-drs., antiek brons,nu met ’ 1000- korting

Hamstraat 70, Kerkrade, 045-423030, ] i i 216931

[-fel — EB^^^^^

lPii3____________^___________________l
LEEUWEKEUR OCCASIONS

PEUGEOT:
205 XE 1.1,3-drs., beige 11.000-
-205XL0, 3-drs., 5-bak, diesel, grijskenteken 11.500-
-205 GR 1.3,5-drs, 5-bak, grijsmetallic 11.500 —205.XRD, 3-drs., 5-bak, diesel, grijs kenteken,
luxe uitvoering 13 900-
-205 XS, 3-drs., 80 pk, 5-bak, 36.000 km, wit 18 900 -
309 GL 1.3,5-drs., 5-bak, beige, 52.300km 15 500 -309 GL 1.3,5-drs., 5-bak, wit, 60.000km 15.900-505 SR 2.0, groenmet., el. ramen, 5-bak 6 000 -505GL2.0, blauwmet., 58.000km 19.000-
VREEMDE MERKEN
Ford Escortl.l L, 3-drs., 5-bak, blauwmet 13 500-
Opel Kadett 1.2 SC, 3-drs., zilver, 32.200 km 17.750 -Opel Corsa 1.2 S, 4-drs, groenmet, 37.000km 14.500-
OpelKadett 1.35,3-drs.,groenmet 9.500-
Renault 11 TL, 5-drs., zilver, 44.000 km 12.500-
Seat Ronda 1.2 GL, 5-drs., blauwmet 12.500-
Volkswagen Polo coupé, 3-drs, zilvermet., katalysator,
schuifdak 17.000-

Diverse goedkope inruilers

UW PEUGEOT-DEALER
MET DE BESTE SERVICE

Schelsberg 45, Heerlen, 045-720202

"wk—m^—WÊ——^——^——mm—lÊÊ—WÊmÊ—^—m—

-f ■ ■ u^
ir- B L _^_a»%»» _.

Jurgen Autocentrum _M_c.-n-__P_m.i_T n.ssan-dealer

Langheckweg 32-40 (Industrieterrein ~Dentgenbach') Kerkrade fif 045-452570

300 SL blauw/zwart '86 Micra DX wit '87
9HicE..rinm ht,,._ 'B7Micra DX zilver '87 bMW j_. i Alpina 86

SEatom.bluw Micra SDXblauw '87 BMW 320iautom. blauw '86
Dau okzilver Cherry 1.3 Trend bl.met. '86 Fia.Uno4swi. '87

300 D aut. blauwmet. 86 Sunny 1.7 dieielMn. '83 Ford Escort 1.1 L '84
260Ezllver 86 Sunny sedanTrend 1.3 '88 Ford Escort 13 GL wit '86230 CE coupé blauwmet. 88 Sunny 1.6 SLX 3-drs. '86 Ford Escort 14 CL lpg '86230E aut. rookzilver '86 Sunny 1.6 SLX inj. '87 Ford Escort 11L230E groenmet. '85 Sunny 1.3 sedan zilver '87 romtsconi.iL

200D blauw/groen '87 Sunny 1.5 GL coupé '86 Mazda 1.3 GLX 4-drs.

200 blauw/zwart '89 Sunny 1.5 GL combi '82 Mazda 323 groen '82

190D 2.5 blauw/zwart '87 Nissan stanza 18 GL 82 Mitsubishi Lancer 1,5 GLX d.b. '86
190 D barolorood '86 300ZX aut. rood '85 Mitsubishi Cordia autom. '85
190D zilvermet. '85 „°° ZX z

D
ilm ~ CPI J* Opel Ascona 1.6 S 5-drs. '87

Nissan Prairie 1.8 SGL 84 n..,r ._.. , r. mit ~,190Dgroenmet. '85 300 ZX aut. d.grijs '84 T ."190E2.6blauw '87 Nissan3ooZX lichtgrijs '86 Peugeot sos GT,airco. 87
190E blauwmet. '87 Silvia 1.8 turbo zwart '87 Peugeot 205 GR blauw '87
190 E blauw zw.met. 2 < '85 Patrol turbo diesel '87 TalbotSamba GL groen '84
190E groenmet. '85 Laurel 2.8 SLX aut., wit '88 Toyote Carina II diesel '85
190E rood '84 Laurel 2.8 SLX diesel '87 Toyota Landcruiser D. '80
190E blauw '83 Cabstar 2.3 bestel '86 VW Goll 1800 ati. grijs '86

______^____«__________________________T

LimburgsDagblad -O

«ipiccolo's!
M—_■—LT I I _ . . . _ fo

i-7 __Tj W./G__L__*__) Pieterstraat 6 Jfi_D
---*- **_±XSr7U/0) 6372 AS Landgraaf _=_!©mmm—mm—m—^-\_ymm\S^ tel. en fax nr. 045-326148 i—_jg

AUTOMATERIALEN-AUTOLAKKEN b.g.g. 045-324763 _«*«-Xl

Geopend dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur; 's zaterdags tot 17.00 uur
Parkeermogelijkheden op de markt

NIEUW IN LANDGRAAF (SCHAESBERG)
AUTOLAKKEN EN ALLE TOEBEHOREN
Wij leveren o.a. P^^T " synthetischeI jr " 2 componenten

i Gid.tr» s 9 zwej Schjcnten

Tevens maken wij alle spuitbussen op kleur
Wij leveren ook alle toebehoren

o.a. schuurpapier polyester
verharder plam. rubbers
bl. lak kleefdoeken
plamuur en nog veel meer

Ook hebben wij alles voor uw auto, van uitlaat tot complete remmen en
bougies toe
Div. olie, Castrol, Duckhams, Kroon, Stabil etc.
Bij aankoop voor ’ 10-, gratis sleutelhanger t.w. van ’ 5,50 2170 M

-___--____—---—----_-__________--_____________-___________--—---—---_—
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<EUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
NJuth. Tel. 045-242602.
FRAPNAAIMACHINE (in-
dapbaar) merk Pfaff, func-
ioneert 100%, ’175,-. 2
Jonkerbruine barkrukken
■net leuning, samen ’ 65,-.
Fel. 045-711362.
_en is kopen! Zwaar eik.
3ANKSTEL kuipmodel vr.pr.
M-375,-; mass. eik. eet-
loek vr.pr. ’ 1.075,-; eik.
salontafel, vr.pr. ’ 275,-; eik
loekvitrinekast vr.pr.
f 475,-. 045-323830.
Diepvries ’160,-; GAS-
FORNUIS ’ 75,-; ijskast
f 95,-. Tel. 045-725595.
EETHOEK modem ’250,-,
;cht leder bankstel ’ 550,-,
slaapk. compl. ’ 450,-. Kou-
bendere»-. 208 Hoensbroek.
re koop met spoed CHES-
rERFIELD leren bankstel,
>erzisch tapijt, als nieuw.
fel. 04750-18902.
re k. zware eiken staande
(LOK, hoog 2.20, br. 0.60,
iiep 0.30, met Westminster
jurwerk, Gotisch model, pr.
M.500,-. Tel. 045-459591.

Deze week! In onze SNUF-
FELKELDER enkele antieke
kasten va. ’395,-; partij
meubelstoffen va. ’ 5,- p.
mtr.; bejaarden fauteuils va.
’65,-; eiken en notenh. TV-
kasten; pr. stereotoren
’195,-; zware versterker
’125,-; enkele-mooie 2-zit-
ters; prachtige boekenkast;
schilderijen enz.; enorme
keuze mooie spullen spot-
goedkoop en! inruilen mo-
gelijk. Het Witte Huis, Rijks-
weg centrum 86-88, Geleen
(let op! Geleen kent ook
Rijksweg Noord en Zuid, let
dus op centrum).
Te k. 2-zits BANKJE, lam-
pen, tafel m. marmer blad,
TV, eiken 1-pers. bed met
matras, kleinspul. Tel. 045-
-227413
Tek. 3 zits BANK en fauteuil
vol leder, z.g.a.n. nw.pr.

’ 7.000,-. voor ’ 2.000,-.
Eiken fauteuil ’375,-. Tel.
045-426374 tuss. 17-19 u.
Te koop compleet BANK-
STEL stoffen bekl. en tafel.
Tel. 045-256269.
Te k. eiken BOEKENKAST
"1.3 bij 1.8 mtr.; potkachel,
pr. n.o.t.k. Tel. 045-451496.

Radio en Afspeelapparatuur

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

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

video's etc.

Witte Hal
Sittard

«aar 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:
Bosch stofzui-
ger 5000 BBS
met 3 jaar ga-'

rantie en oprol-
mechanisme

voor het snoer
geen ’ 329,- of

’ 249,- maar
’149,-

Maar ook: Diepvrieskist
MJI9, grote inhoud 190 liter
met voorraadmandje geen

’ 829,,- of ’ 549,- maar

’ 398,-. Maar ook: koel-
liepvries kombi DF 230, 230

liter, automatische ont-
dooien 4 sterren, geen

’ 1.199,-of ’ 798,- maar

’ 498,- en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

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

TV/Video
KLEUREN TVS, 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.
Gevraagd KLEURENTVST
video's VHS, stereotorens
en comp. disc. 04406-
-12875.
TV-video rep. alle merken,
24-uur service. Tel. 043-
-479427.
Kachels Verwarming

Kachels nieuw en gebruikt;
nergens beter nergens
goedkoper. De KACHEL-
SMID, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.
Te k. 2 GASHAARDEN
(huisje model) i.g.st. ’ 200,-
-p.st. bij aank. van beide sa-
men ’350,-. Dorpstr. 14,
BRunssum. 045-273038.

Huish. artikelen
Te k. VRIESKIST 300 L, na
18 uur. Tel. 045-413129.

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

Kunst en Antiek
Te k. collectie oude MIJN-
LAMPEN. Tel. 045-311619.
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.
Te k. antieke KAST. Tel.
045-727934.
Te koop antieke 1-drs.
SPINDEKAST, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-424338.

Te koop gevr.
Inkoop goud, briljant, munt
enz., tegen contant geld.
VERSEVELD, Saroleastr.
80a, Heerlen. 045-714666.
Te koop gevr. AANHANG-
WAGEN met oplooprem.
Tel. 045-322414.

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 GARAGEKANTEL-
POORT br. 2.44 m, h. 2.00
m, compleet. Tel. 045-
-220005.

Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk 'gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest
U blijft komen. 045-353489.
De massage van VERO-
NIQUE is meer dan uniek!!
045-228481.
Te koop WANDKLEED
Poolse Gobelin. Tel. 045-
-252774.
Te koop aangeb. 1 VER-
KOOPKIOSK en 1 muziek-
kiosk demontabel als nieuw
04406-12289. I

Te k. BLOEMKOOL va. 50
cent; koolrabi; tuinbonen;
spitskool; aardbeien en
nieuwe aardappels. Van
Laar, Heerlerweg 23, Voe-
rendaal.
Te k. voor stuntprijzen Jog-
gingpakken, crinclepakken,
T-shirts, bermuda's, da-
meszomersetjes en polo's,
JACO-FASHION Tel. 045-
-218058.

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Sneueafhandeling.

I 75U6'- IJJ; S^ 1
|Sfe1165'- i9
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OVERUJDENSmSICOIS

MEESTAL MEEVERZEKERD
Andere bedragen en

looptijden zijn óók mogelijk

FINANCIERINGSKANTOOR

mtmm
Scrtarnerweg 108 Maastricht

Bijkantoor:
Hoofdstraat 9, Hoensbroek

■ Tel. 045-225000»

jgQCORSTENS-
>fir VERSCHUREN

/**■" Helmond koopt,
Zat. 22 juli jonge mankanaries
lichte kleur 8 popjes 4 jonge rode
6 roodzalm man & popjes 10 pst.
d.duiven 10 meeuwen 4 zebras
7 park 7 valken 15 witte etc. 20
collis 15 pp brengen: SITTARD
11-1145 Putstr 10 TERBLYT
12 30-1.15 Rijksw. 46 BEEK 2-

-2.45 Maastrichterln 7. 216947

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. "Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

Elke dag zijn er
meer dan
honderdduizend
mensen in ons
land die snakken
naar lucht.
Mensen die last
hebben van CARA,
zoals astma of
longemfyseem.
Een ziekte die zo
levensbedreigend
kan zijn, dat deze
bijna viermaal
zoveel dodelijke
slachtoffers eist
dan het verkeer.
CARA is één van
de meest
onderschatte
handicaps in ons
land waarvoor
nog geen
afdoende
behandeling is
gevonden.

Geef het Astma
Fonds de
mogelijkheid om
te helpen.

Uw steun is
onmisbaar.

W
Astma Fonds

Giro
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Bobbejaanland
all FAMILY PARK!

QkJ _______ The Revolution een wereldpremière. Bobbejaanland, waar 'n gewonedag een feestwordt.■ De grootste indoor coaster ter wereld met Gemakkelijk te bereiken. iï_^->gs* w^^- sensationele effecten: adembenemend! «««„^..T... .»■«.'«_-_.« __ _,„ , »„■ 1
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Wonen in een oase
Naast het chique Grand Hotel heeft het "_\*\ _T% É^_k ___* _\_Y_\\ f_\ _V%_\ __TW'WllPVff?,_______
Abp onlangs het Putgraaf complex F^ BwmmUihmm
voltooid. Het winkelgebied en de ___»___i___i ______ ~\_W v» ____ __L ____i

uitgebreide stedelijke voorzieningen van -Heerlen bevinden zich naast de deur. _
-^ I I -_ _________ E 23__

Maar als u die achter u dichttrekt, bevindt _LJ ■"""b r^ W^ mL II _R^ 1 1 _RwPfffW^¥fs3
u zich in een van comfort en J^J^ J^ JJ^ JL JL __L J_L _P^TrffffßW
privacy. De afgesloten entreehal met
marmeren vloer, de eigen parkeer- t—■/ '__Wf- "^-ELfc-^-r "*" .f!V- P*% Tf iCny . .ma __Tr^rï'PKr«W!TiWW!W__igarage, het tapijt op de etagegangen,

"«^^^* r^*|f ] tgH _NMl^'|r'PPlVrIYnTTTT_É
alles weerspiegelt het konsept van ryp- BBfflrTß
stedelijkwonen op hoog nivo. rj>|f i"_|Bs*^ ____ÉÉ__É_______|

—r rr **'iï^(^=-! tf?^%. '«lift .^fö : teé_-r' k_
ln Putgraaf zijn 66 ruime woningen in * *^ \f 4ZL ir~**P !^'^D!^^N* iA#/^
verschillendetypen, met lof 2 slaap- P ÜW'*I*T* * WffffTHd 'S* _\ W. $hn „

f kamers. Alle womngen hebben onder- V*T' 4*" 'L *' "Sl-Mys^J R oJ^^_ --,
f meer een grote living met halfrond 4 \ '^"tit 35g---rft^**^**^».

balkon, een luxe badkamer met ligbad

_
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| keuken in hoekopstelling. 7 /u<^ "_^^^^Êm^^ '
Aa $'

In Putgraaf is parttime een conciërge / X „>^ *^^^!slSC____^p; * "~^\ /'$
aanwez'9, Kii^r^i I '

< De huurprijzen lopen uiteen van ’ 915- |\| |___ I_# I f ostcr>cle: ~~^\^^ " M
j| tot ’ 950-p/m inkl. parkeerplaats, lbil/v ’ P/aats. gf
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1 Valkenburaerwea 25A omringd door luxe en privacy? Stuurt u dokumentatieoverPutgraaf. ;ï^-..*^^~~-~~.^^~~~~ $$$
r_ 6411 BM Heerlen. dan de bon in een open envelop aan NEDU, U'kuntons natuurlijk ::i^^s^^!. /Ü?
g Telefoon 045-710909. Antwoordnr. 48, 6400 WC Heerlen. ook even bellen. :^s::f^^

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.

Muziek

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

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

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!
Te k. YAMAHA piano, prijs Wat VERKOPEN? Adver-

’ 2.500,- Tel. 04405-1684. teer via: 045-719966.

Diversen

Wonen Totaal--
Gaat u verhuizen of renoveren, of gewoon in uw huis iets

veranderen? Kom dan naar de specialist in gordijnen,
vloerbedekking en zonwering.

Binnenhuisdecoratie Howa
M. Snijders, Nieuwstr. 12-14, Hoensbroek. Tel. 212900.



Kleinste
(j 'so/er een knots van een or-LJttond, 20 overweldigend
Ito, 'let gisteren bij drogist
Jers in Chevremont, eenL de deelnemers aan de.^orgeldag in Kerkrade.
r

'ls van Leuken, ook uit Che-!r}ont, klinkt deze 'vergis-
i(Z a's muziek in de oren._. ''ij is de schepper van dit
h. Js klinkende, maar kleinste
Ij }yan Nederland.Krap zes-
t °}0 bijna zeventig centime-
i vj'iuel de omvang van een
(j,.ke '(andtas. Groter is het or-L*f 'net. „ik heb het nage-
l let Van een grool orgei £enty.de beefden droeg zon or-)Je' dat beter bekend is als
L 'orgel' waarmee men in
L^.er tijden van kermis naarEN trok."
Jeteld 110 uren heeft Van
L^'f' zelf een oud-kermis-

"' in zijn schepping gesto-lfet. letterlijk. Want het or-Kje is nagenoeg geheel uit
L Besneden.

|L °Qist Ruiters, bij wie
e^e?i Nederlands klein-
°rQel te kijk stond

Kleinste (2)
K■ n /iet aantai melodieën
j,^ ook snel te duizelen: 38!
V uo°r stuk van een groot
\r°rgelboek zijn omge-
[(:.d op een bandje, dat nau-
*n ; mTn oreed *s-
l(i beuken is orgelgek. Deze
i»ig Ste is zijn zesde en tevens>j|3e creatie. De vijf andere
lid 2y^ natuurlijk groter.
OtJlr ik moet er altijd voor
\ey\ dat ik ze na voltooiing
fy. door de deur van mijn
!>HiP'aatsje krijg. En die is 90
Meed'"
h act begonnen is, die gekte?
K^ erveling, nadat hij als
i t>Q lÜlo'enoaas was uitge-
IJfy'd. En uit liefde. Want Van
jK\fnlegt op zijn platenspeler
Plfti e's* ee?i elpee vol draaior-u*iek.

Verloren
ft <£ tijdens deze WMC-dagen|V|_j niarkt in Kerkrade iets
[StJ 1' die kan lang zoeken
V*p hij of zij het terugge-
kVn Mevrouw Hemer,
7 j£n de straat Op de Winkel,
\.leuwenhagen woont (S

_%** het aan den lijve
% ??°nden. Zij had een haar
?J>h roare armband om toen
Si* 1 gehandicaptezoon»iy dezeweek wat WMC-sfeern Proeven. In de buurt van
«jj/^bertuskerk moet ze het
X„.°.d kunjt zijn geraakt.
t Wen dat een WMC-ganger
\ ynband gevonden heeft en
'il eurouti; Hemer weer blij

*Qken.
x

Dieren
ii «pi

t_% h
en' mensen wat doen we

Ot dieren toch aan! Meldden
\}k i£ere« nog dat in Weert en--s't e gestolen waren,
KtrT 1 We^and aan de Oude
Pn^ an werden in de nacht
w*s ?ensdaa op donderdag jl.
_*'1si aPen gestolen. Ze waren
C'n Qar Qeoormerkt, maar
i_tyeee?nt niet wea ciat 3e die
(f O n*et 20maar ~*f de wei-Si halen. Nog even afge-
CV.0171 da' Qedoe met die pa-
ijttpj in Voerendaal, en die
tfrqZ die 'onlangs van een flatifcfl^ gegooid in Heerlen.
\___-\l zVn inderdaad vrij
L9g e °s. maar datwil nog niet
srdat we ze daarom kun-
%^o-ndelen als grofvuil. DeNrvli^ uit Landgraaf die ons
iNéirf- oe2or°d belde naarh_q n 9 van de opgesloten

e Po
aai' zai het daar zekerr*nszij n.

Camping niet
funest voor

flora en fauna
Van onze verslaggever

VAALS - Alle bezwaren die zijn in-
gediend tegen het plan voor een
camping bij de Lemierserberg kun-
nen volgens B en W van Vaals onge-
grond worden verklaard. Het colle-
ge erkent weliswaar dat het kam-
peerterrein gepland is in een waar-
devol gebied, maar vindt ook dat
bescherming van de aanwezige flo-
ra en fauna voldoende is gegaran-
deerd. En stelt de gemeenteraad
dan ook voor om de bezwaren van
de hand te wijzen.

Vier Zwitsers
stelen vlaggen

KERKRADE - Vier Zwitsers zijn
gisteren in allevroegte door de poli-
tie van Kerkrade aangehouden na-
datze van verschillende gevelsin de
Klankstad WMC-vlaggen hadden
gestolen. Bij aanhouding verklaar-
den de jongelui op souvernierjacht
te zijn. De politie toonde daar echter
weinig begrip voor. De Zwitsers
moesten de vlaggen weer inleveren
en kregen een proces verbaal re-
tour.

Even later kwamen twee mannen
hen lopend tegemoet. Een van de
mannen sloeg een fietser van zijn
rijwiel af. Door deze klap vielen bei-
den op de grond. Zij werden ge-
dwongen hun étui en tasje met geld
af te geven. De daders liepen vervol-
gens richting klooster weg en even
later hoorden de slachtoffers een
auto wegrijden. Een fietser raakte
door de klap licht gewond aan zijn
hoofd. De daders waren circa 25 jaar
oud en maakten gebruik van een
Volkswagen Golf met vermoedelijk
een Belgische kentekenplaat.

Loeiende koeien,
vierkante uiers

" Geen dikbillen, maar gewo-
ne melkkoeien in Schimmert.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Noodhulp bereid naar
alternatief te zoeken

Inloophuis hoeft niet aan De Hesselleplein

wikkeld. En zoals altijd zaten ook
gistermiddag vfeer de beste stuurlui
aan wal. Hoewel, de meesten van
hen niet om de sport alleen. Want
van een goede koe kun je veel pro-
fijt trekken.

Evenals voorafgaande jaren waren
ook dit jaarweer de koeien onderge-
bracht in een 'open lucht-stal'. Me-
nig agrariër kon daar nog eens een
uier aan een nader, maar nauwlet-
tend onderzoek onderwerpen.

Het verdwijnen van bepaalde dier-
soorten wordt niet gevreesd omdat
er westwaarts voldoende fourageer-
gebied is. Er bestaat evenmin angst
dat het terrein te nat is voor een
camping; het gebied is ook nog
nooit overstroomd geweest

In hun ogen past de camping ook in
het structuurschema Openluchtre-
creatie en het Streekplan Zuid Lim-
burg.

B en W van Vaals vinden dat het
plan van R. Franssen om de cam-
ping te realiseren in een duidelijke
behoefte voorziet. De komst van
een camping stemt bovendien over-
een met het TROP Vaals en het toe-
komstig bestemmingsplan Selzer-
beek.

De bezwaren zijn voornamelijk af-
komstig van natuurbeschermers uit
Nederland en Duitsland. Zij vrezen
onder meer een negatieve invloed
van de camping op de vogelpopula-
tie, aantasting van de Sinselbeek en
het omliggende gebied, wijziging
van water- en natuurhuishouden als
drainage ter wille van de camping
nodig blijkt, aantasting van het
grondwater en van de beek als die
ongezuiverd afvalwatervan de cam-
ping moet opnemen. Bovendien be-
staat bij de bezwaarden devrees dat
economische haalbaarheid straks
argument wordt om de camping
verder uit te breiden.

Uiteindelijk verwisselden de lintjes
en medailles, die eerder op de dag
nog opgestapeld lagen in een auto
met 'witte motor', van eigenaar. Je
zou zo zeggen dat je de dieren met
een glas melk een heel wat groter
plezier zou doen.

De Provinciale Planologische Com-
missie gaat met de kampeeraccom-
modatie akkoord op voorwaarde
dat het gemeentebestuur van Vaals
niet meewerkt aan verdere uitbrei-
ding van de camping.
Verlangd wordt verder onder meer
dat er een brede strook vrij blijft
langs de Selzerbeek- en dat de cam-
pinghouder de natuurwaarden in
deze strook behoudt en ontwikkelt.
Vanwege de landschapplijke waar-
den moet de exploitatie zich beper-
ken tot het zomerseizoen; tenten en
toercaravans dienen dus in de win-
ter te verdwijnen.

Noodhulp wil nu allerleerst tot half
augustuswachten alvorens men een
definitef besluit over de vestiging
van het inloophuis neemt.
Aangenomen mag worden dat de
stichting Noodhulp zich de protes-
ten van de pleinbewoners inmid-
dels ter harte heeft genomen. Eer-
der bleek duidelijk dat Noodhulp
de protesten schouderophalend in

„Duidelijk is gebleken dat het vin-
den van een geschikte ruimte een
heel moeilijk zaak is. De stichting
blijft zoeken naar zon passende
huisvesting, waarbij het in het bezit
zijnde pand aan het De Hesselle-
plein een van de mogelijke lokaties
is. Noodhulp houdt zich overigens
aanbevolen voor goede suggesties
uit de samenleving met betrekking
tot het vinden van een geschikte lo-
katie. In de tweede helft van augus-
tus zullen we een beslissing nemen
omtrent de vestigingvan het inloop-
huis, waar zeker behoefte aan be-
staat."

Dat blijkt ook uit de briefaan de lo-
kale media, waarin de stichting uit-
legt waarom tot uitstel is besloten.

HEERLEN - De stichting
Noodhulp heeft zich min of
meer bereid verklaard een al-
ternatief te zoeken voor vesti-
ging van een inloophuis voor
dak- en thuislozen in Heerlen.
De stichting wilde eerst koste
wat kost het inloopcentrum
aan het De Hesselleplein in
Heerlen realiseren, maar stuit-
te daarbij op fel verzet van de
bewoners, die bij realisatie van
het opvangtehuis aantasting
van de leefbaarheid en veilig-
heid op en rond het plein vre-
zen.

ontvangst nam, omdat men het ver-
zet al van verre had zien aankomen.
Dat men zich nu bereid verklaard
om nog even te wachten, in de hoop
een betere lokatie voor het inloop-
huis te vinden, wil niet zeggen dat
de stichting gezwicht is voor het be-
wonersverzet.

Kampioenen
De kampioenen van de 32-ste fok-
veedag in Sehimmert bij dc vaar-
zen, in dc middenklasse en bij dc
oudere koeien werden respectieve-
lijk Roosje 162 van Fr. Dullens uit
Walem, Lotehen van A. Maas uit
Elsloo en Dirkje van J. Brands uit
Valkenburg.

Stuurlui
Waaraan een kampioen te herken-
nen? Dat is na een fokveedag zelfs
de grootste leek wel duidelijk: be-
hoorlijk beenwerk, een mooi skelet,
prachtige vierkante uiers, een aar-
dig type en opzienbarend goed ont-

Ten einde uitverkoren te worden tot
superkoe ofwel kampioen liepen de
bijna 170 dames gisteren luid
loeiend in de hitte rondjes op het
Schimmertse Maarveld. Aange-
spoord door eigenaars en diens kin-
deren om vooral de pas te houden.
Het belang namelijk van een derge-
lijke dag mag bepaald niet onder-
schat worden. De verliezers zijn
vooral geneigd het wedstrijdele-
ment op een fokveedag te onder-
strepen, dewinnaars weten wel be-
ter. Een koe kost namelijktussen de

Klasse
H. Lemmens uit Schimmert is al 34
jaren te zien op de diverse fokveeda-
gen die her en der in den lande geor-
ganiseerd worden. Veel eerste prij-
zen vielen hem ten deel, maar nooit
een kampioenstitel. Wel een derde
en vierde plaats. „Kijk", zegt Lem-
mens, „dat de nakomelingen van
een kampioen van even grote klasse
zijn als de moeder, kun je natuurlijk
niet garanderen. Het scheelt natuur-
lijk wel, maar een goede stier is na-
tuurlijk erg belangrijk."

2500 en soms wel 40.000 gulden.
Wordt een koe kampioen op een
dergelijke dag, dan kan de eigenaar
zich rijk rekenen. Mits er nakome-
lingen geboren worden, natuurlijk.

Van onze verslaggever

SCHIMMERT - Wat doet een koe
zoal dezer dagen? Verbluffend wei-
nig. De dieren liggen doorgaans
gras te kauwen en te herkauwen in
deze of gene weide. Staan af en toe,
gebukt onder een gigantische loom-
heid, op. Lopen hooguit drie meter
en zakken dan weer door de kniëen.
Niets tegen in te brengen; en toch
'groeien' melk en biefstuk als kool.
Welnu, zie hier de waarheid betref-
fende een koe. Die waarheid werd
gisteren veel geweld aan gedaan op
de 32-ste aflevering van de Schim-
mertse fokveedag.

Fietsers
overvallen

VALKENBURG - Op de Stoepert-
weg in Valkenburg aan de Geul zijn
woensdagavond twee fietsers over-
vallen en beroofd. De fietsers reden
om kwart voor twaalf richting
Arensgenhout, gemeente Nuth. Een
personenauto passeerde het tweetal
en reed door.

„Een van die reservisten is van
beroep ambulance-chauffeur en
een ander is werkzaam geweest
bij de Eerste Hulp. Gezamenlijk
hebben ze reanimatie toegepast.
Toen de ambulance moest wor-
den gedraaid, heeft de in politie-
uniform gehulde ambulance-
chauffeur dat gedaan. Dat. heeft
wellicht een verkeerde indruk
gewekt", meldt de politiewoord-
voerder.

De politie laat weten dat er op
het betreffende moment drie po-
litiepatrouilles in de buurt wa-
ren, steeds bestaande uit een
'echte' agent en een reservist.

" De papegaai wordt door de buurtbewoners bevrijd uit het
vervuildehuis. Foto: MARCEL VAN HOORN„Ik schaam me dood als er visite

Op tien meter afstand van het pand
is de stank reeds waarneembaar.
Tussen het bijna een meter hoge
grasen onkruid in de tuin liggen de-
len van konijnehokken, stukken
verroest ijzer en verrot hout. Bij de
achterdeur staan twee vaten, elk ge-
vuld met vijftig kilo hevig stinkend
wit spul.

Katten

„Op het moment dat de man on-
wel werd, zat er toevallig een car-
dioloog op het terras die meteen
reanimatie toepaste. Er zijn men-
sen naar de even verderop gele-
gen Eerste Hulp van het zieken-
huis gerend. Aanvankelijk kon
er niemand vrijgemaakt worden
voor hulp, maar even later zijn
alsnog twee artsen halsoverkop
ter assistentie vertrokken", laat
het Kerkraadse. ziekenhuis we-
ten.

Ambulance
Men benadrukt overigens dat
hulpverlening op straat feitelijk
de taak van de GGD is, en dat de
ambulance zes minuten na de
melding al ter plaatse was.

„Wij konden de ellende niet langer
aanzien", zegt de heer Van Es. Hij.
woont met zijn vrouw en dochter
pal naast het pand dat door de be-
woonster zeer slecht onderhouden
wordt. Zijkomt volgens de buurtbe-
woners om de twee weken eens
vluchtig eenkijkje nemen. „De vuil-
niszakken staan niet op straat, maar
worden in het huis tot aan het pla-
fond opgestapeld", vult buurtbewo-
ner Smitsmans aan.

„En van inbraak kan geen sprake
zijn. Er waren tien getuigen op het
moment dat het dier bevrijd werd.
Meer is er niet gebeurd. De woning-
vereniging moet maar eens stappen
ondernemen tegen de bewoonster
van dat pand", vindt Smitsmans.

de kosten van de vernielde ruit te
vergoeden. De papegaai is nu bij de
plaatselijke dierenarts.VOERENDAAL - Stankoverlast, het verwaarlozen van

huisdieren en een zwijnestal in de tuin van een regelma-
tig onbewoond pand aan de Lindeweg in Voerendaal wa-
ren voor de buurtbewoners aanleiding tot eigenhandig
optreden. Omdat de dierenbescherming en de woning-
vereniging volgens de buurt niet meteen ingrepen, nam
een tiental bewoners aan de Lindeweg woensdagavond
om tien uur zelf het heft in handen. Zij sloegen een ruit
aan diggelen en bevrijdden een al tien dagen om water en
voedsel krijsende papegaai.

De ochtend na het incident hebben
de betrokkenen de politie verteld
waarom zij de ruit hebben vernield.
„Ik hoop dat de politie begrip toont
voor de situatie.Agenten zijn bij het
huis geweest en hebben genoeg el-
lende gezien en rotzooi aangetrof-
fen".

komt. Onbegrijpelijk dat in zon
fraaie buurt zulk gedrag mogelijk
is", zegt Van Es. „Ik zit 's zomers
graag. buiten, maar de zin vergaat
een mens. Voortdurend dansen er
muizen en ratten bij mij op het ter-
ras."

De naaste buren Van Es en Smits-
mans hebben zelfs de tuin van het
pand aan de Lindeweg verschillen-
de keren schoongemaakt. Ook de
daar verblijvende hond gaven zij
dikwijls te eten.

Reactie van politie-woordvoerder
Goossen: „De bewoonster kan een
proces verbaal wegens overlast en
verwaarlozing van haar huisdieren
verwachten. Van de andere kant
moeten mensen voorzichtig zijn
met het intikken van andermans
ruiten. Mocht de bewoonster aangif-
te doen wegens vernieling, dan zul-
len wij dat opnemen. Maar of dat re-
sultaat heeft, valt te betwijfelen. De
dierenarts zegt dat de papegaai er
zeer slecht aan toe is en mijn colle-
ga's spraken na het zienvan het huis
van een onhoudbare situatie voor
de buurt."

„Twee fraaie Angora-konijnen lagen
in de broeiende hitte onder het plas-
tic. Maar de bewoonster verzorgde
die dieren niet. Tenslottezijn de ko-
nijnen verbrand of gestikt. De maat
was vol toen die papegaai dagen-
lang bleefkrijsen."

Dierenarts
De buurtbewoners zijn bereid om

De bewoonster zelf was gisteren
niet voor commentaar bereikbaar.

Ook de milieu-beambte van de ge-
meente Voerendaal is ingeschakeld
om verdere stappen tegen de be-
woonster te ondernemen.

Eigenhandig optreden vanwege stankoverlast in pand Voerendaal ’Hulp aan
overleden
Noor was

voldoende’
Buurt veegt vervuild huis aan

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
Vrijdag 21 juli 198911

KÏ LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWNr^-EDITIEREDACTIE: HANS TOONEN. HOOFDKANTOOR:.64II RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE,■^"42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719.

De achterkant van de fokveedag

Van onze verslaggever

KERKRADE - De Noorse WMC-
ganger, die woensdagmiddag op
de Kerkraadse markt onwel
werd en overleed, is niet het
slachtoffer geworden van falen-
de hulpverlening. Dit laten het
ziekenhuis en de politie weten.
Veel mensen die getuige van het
voorval waren, hadden die in-
druk wel gekregen.

Door min of meer toevallige om-
standigheden heeft de man zelfs
uitzonderlijk veel hulp gekend,
zeggen de verantwoordelijke in-
stanties. Maar ook deze hulp kon
hem niet redden.



Twee doden
bij ongeluk

in Aken
AKEN - Twee jongens van 18 en
20 jaar uit Aken zijn donderdag-
ochtend in alle vroegte ongeko-
men bij een ongeluk op een uit-
valsweg van hun woonplaats.
Door te hoge snelheid raakte hun
auto van de weg en kwam in een
tuin terecht. Een heuveltje in die
tuin werkte als een springschans.

Maastrichtenaren onderzoeken effect alternatieve geneeswijzen

’Als je er maar met
een naald in prikt’

De wagen schoot de lucht in en
vloog tegen de eerste verdieping
van een woonhuis. Beide inzitten-
den vonden de dood. De bestuur-
der had geen rijbewijs.
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door theo sniekers dat scheppen vol geld bespaard
kunnen blijven door al in het bui-
tenland verricht onderzoek niet nog
eens dunnetjes over te doen in eigen
land. De subsidie loopt in augustus
af, maar het project zal waarschijn-
lijk met twee jaar worden verlengd.

bewijs gevonden. Wel werden posi-
tieve effecten geconstateerd bij de
werking van ginseng tegen ver-
moeidheid en futloosheid bij oude-
ren. Ook knoflook en teunisbloemo-
lie lijken positieve effecten te kun-
nen hebben. Studies over de wer-
king van andere vitamines en van
homeopathie staan op de rol.

MAASTRICHT - „Acupunctuur
flauwekul noemen vind ik net iets te
veel van het goede: het is alsof je
zou zeggen dat de mensen zich niet
beter zouden voelen na een behan-
deling. Ze voelen zich vaak wel be-
ter, al is het dan door de suggestieve
werking die uitgaat van de behan-
deling", zegt Gerben ter Riet. „Het
werkt niet maar helpt wel", meent
de jonge arts (28), die momenteel
een promotie-onderzoek verricht
aan de Rijksuniversiteit Limburg.

De resultaten waren deels ontluiste-
rend en haalden de voorpagina's
van de kranten. De mythe dat vita-
mine C verkoudheid zou kunnen
voorkomen of genezen, werd ontze-
nuwd. Een aantal iriscopisten (men-
sen die menen iemands ziekten te
kunnen achterhalen door hem of
haar in de ogen te kijken) werden
door Knipschild volledig in hun
hemd gezet.

Ontluisterend
De acupunctuur lijkt nu toch wel
een forse slag te zijn toegebracht.
De vraag ofacupunctuur geen enkel
medisch effect heeft, beantwoordt
Ter Riet waarschijnlijk alleen niet
met een volmondig jaom niet onno-
dig mensen op de tenen te trappen.
„Hoe zal ik het netjes zeggen. Nep-
acupunctuur heeft dezelfde wer-
king als acupunctuur. Als jeer maar
een naald in prikt of zelfs maar de
suggestie wekt."

" Gerben terRiet (links) en JosKleijnen: werking acupunctuur
niet bewezen. Foto:WIDDERSHOVEN

Auto tegen boom
HAELEN - Om acht uur S

£g*
avond reed een personenauto t

een boom aan de Napoleons jij
Haelen. De bestuurder raa» J
wond en moest naar het ziek
worden gebracht. Het Y^-v"1]
werd geheel vernield en is r^"^e?Jde sloop. Het slachtoffer wa^en \met een inhaalmanoeuvre
een tegenligger aan kwam-

Regionale IPR
voor Limburg
net voldoende

MAASTRICHT - Limburg besJmet Gelderland en Overijssel
weinige provincies, die esC?udé_|
over een nog net toereikend " 4
voor het toekennen dit jaarva
gionale investeringspremies^ «A
regionale IPR-budget van de
vincie Limburg bedraagt tien^j
joen gulden van het totaal v3

j:t j^
negentig miljoen gulden dat a jd
voor deze premies beschikbaa
fSteld'

a- ve&AIn vier provincies zijn de ree qs\
IPR-potten praktisch uitgep^^l
ningen en Drenthe hebben 'dels noodgedwongen uitbre» ijl
investeringen geheel of ëeclejset "*]
van premiëring uitgesloten-1"1 jA
in de lijn van de verwachting
ook Friesland en Noord-Bj
weldra soortgelijke maatrege'
ten treffen. -^Dat Limburg er met zijn re.^ gt f
IPR-budget positief uitsprm* fl
volgens een woordvoerder v vf]
provincie het gunstige effeC \$
een afgewogen en selectieve
ning. ■>/Voor de centrale IPR is voor o f.
234,7 miljoen gulden beschik"3

Sinds twee jaar onderzoekt hij sa-
men met Jos Kleijnen (26) en onder
leiding van professor Paul Knip-
schild (42) van de vakgroep Epide-
miologie en op basis van literatuur-
studies of alternatieve geneeswijzen
werken. Knipschild wist hiervoor
van het ministerie van WVC subsi-
die los te weken met als argument

Voor de stelling dat het toenemen
van vitamine E hart- en vaatziekten
zou kunnen voorkomen, werd geen

CBS wordt geschat dat in 1987 bijna
12 procent van de bevolking een al-
ternatieve genezer (waaronder huis-
artsen) heeft geraadpleegd. In 1981
was dit percentage nog 6,4. In 1987
waren er 12,6 miljoen 'alternatieve
contacten'; de helft daarvan kwam
voor rekening van huisartsen.

Veel tips na
Opsporing
Verzocht

HEERLEN - De gemeentepolitie
van Heerlen heeft gisteravond
naar aanleidingvan het program-
ma Opsporing Verzocht tiental-
len tips binnengekregen. Deze
zouden moeten leiden tot meer
duidelijkheid omtrent de ver-
krachting van een 16-jarige scho-
liere en de moord op de 73-jarige
alleenstaande Marinus van Wa-
genveld.
Volgens een woordvoerder vande gemeentepolitie lijken enkele
tips heel serieus, maar uit onder-
zoek moet blijken of ze bruik-
baar zijn.

Na de manuele en homeopathische
geneeswijzen neemt de acupunc-
tuur de derde plaats in voor wat be-
treft het aantal alternatieve contac-
ten. Aan de effectiviteit van acu-
punctuur wordt door velen niet ge-
twijfeld. Ziektekostenverzekeraars
nemen acupunctuur steeds vaker in
hun pakket op.

Om die conclusie te kunnen trek-
ken zijn eerst goede onderzoeken
nodig, vultKleijnen aan. Bovendien
heeft acupunctuur geen negatieve
bijwerkingen.Kleijnen is afkomstig
uit Heerlen en wordt betaald door
WVC. Hij stak een halfjaar van zijn
tijd in het onderzoek.

Acupunctuur dan maar in een rari-
teiten-kabinet opbergen, willen de
onderzoekers niet. Ter Riet: „Het
heeft geen zin om ons dat soort vra-
gen te stellen. Als je jeverplaatst in
iemand die chronische pijnen heeft
en alle reguliere medische behande-
lingen al heeft ondergaan, kun je
acupunctuur moeilijk afwijzen."

iedere patiënt moet op andere pun-
ten worden behandeld - bestaat zo
goed als geen literatuur, zegt Ter
Riet, afkomstig uit Enschede. „Over
de werking van die behandelings-
wijze kunnen wij dus niets zeggen,
maar de mensen die die richting
aanhangen dus ook niet", meent de
jonge onderzoeker.

Kleijnen en Ter Riet beseffen dat
hun onderzoeken deels ontluiste-
rende resultaten hebben. Ze bena-
drukken echter dat ook veel zaken
die in de 'reguliere' medische we-
tenschap als vanzelfsprekend wor-
den aanvaard, bij nader onderzoek
wel eens door de mand zouden kun-
nen vallen. Bovendien benadruk-
ken zij dat zij de suggestieve effec-
ten van bepaalde alternatieve ge-
neeswijzen positief beoordelen.

Geloven zij dat dat hun onderzoek
over de acupunctuur veel patiënten,
die hun heil zoeken in alternatieve
geneeswijzen zoeken en daarvoor
vaak even de grens met de Bondsre-
publiek overwippen,van hun geloof
zal doen afvallen? Kleijnen: „Als ik
aan mijn eigen moeder vertel dat
acupunctuur niet werkt, wijst ze op
haar buurvrouw die al jarenlast had
van rugpijn en die er door de acu-
puncturist vanaf werd geholpen.
Het helpt toch?, zegt ze dan."

Rem
Met het nu uitgebrachte onderzoek
zal op dat laatste mogelijk een rem
worden gezet. De Maastrichtse on-
derzoekers hebben overigens maar
één van de twee hoofdstromingen
op het gebied van de acupunctuur
onderzocht, en wel derichting dieer
vanuit gaat dat er voor ieder kwaal
een bepaalde plaats in het lichaam
is waar de naald moet worden inge-
stoken. Deze stroming wordt met
een scheldwoord de 'formule-acu-
punctuur' genoemd.

Onderzoeker
positief over

knoflook
MAASTRICHT - Verse knoflook
heeft een gunstige invloed op
een aantal risico-factoren (cho-
lesterolgehalte, roken, bloed-
druk) bij het ontstaan van hart-
en vaatziekten. Dat concluderen
Kleijnen, Ter Riet en Knipschild
in een nog niet gepubliceerd arti-
kel dat binnenkort in een Brits
wetenschapelijk blad zal ver-
schijnen. Kleijnen, die het me-
rendeel van het literatuuronder-
zoek naar de werking van knof-
look heeft verricht, benadrukt
echter dat dit geenszins wil zeg-
gen dat het eten van knoflook
ook hart- en vaatziekten zelf kan
helpen voorkomen. Om dat vast
te stellen is verder wetenschap-
pelijk onderzoek nodig.

Bovendien zou men maar liefst 7
tot 28 teentjes knoflook per dag
moeten eten. „Ik denk dat dat
hier in het westen niet wordt
aanvaard", meent Kleijnen zeer
waarschijnlijk terecht. Hij be-
veelt dan ook aan de werking van
knoflook-pillen zoals die overal
te koop zijn, nader te onderzoe-
ken. De Maastrichtse weten-
schappers zijn ook voorzichtig
positief over teunisbloemolie,
die bij veel aandoeningen wordt
gebruikt. Zij melden dit in een
publicatie in het Pharmaceu-
tisch Weekblad. Bij een aantal
aandoeningen wordt daarom
verder onderzoek aanbevolen,
zeker omdat daar nog geen goe-
de therapie voor bestaat. Ge-
noemd worden onder andere het
syndroom van Sjögren (een reu-
ma-achtige aandoening), het syn-
droom van Raynaud (krampachr
tige samentrekking van kleine
slagaderen, meestal bij jonge
vrouwen) en het premenstrueel
syndroom.

Voor een deel van de mensen die bij
een acupuncturist terechtkomen is
deze alternatieve genezer een 'laat-
ste strohalm' op hun lange lijdens-
weg. Voor hen - en voor alle acu-
puncturisten en aanhangers van de
alternatieve geneeswijzen - zal het
onderzoek van de RL niet als een
blijde verrassing komen. De alter-
natieve geneeswijzen maken mo-
menteel een grote bloei door in Ne-
derland.

Niet blij

Op grond van gegevens van het Over de 'traditionele' acupunctuur-
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Heden overleed onverwacht, in het Academisch
Ziekenhuis Maastricht, gesterkt door het sacra-
ment der zieken, onze medebroeder, broer, schoon-
broer en heeroom

Frans (Maternus)
Dassen
FRANCISCAAN

Hij was 76 jaar oud, 56 jaar minderbroeder en 50
jaarpriester.
Van 1939-1952 was hij missionaris in China; daarna
in Japan.
Na zijn terugkeer uit de missie, in 1974, heelt hij in
Nederland diverse pastorale taken vervuld.

Kerkrade: L. Grond O.F.M, gardiaan
Maastricht: A. Dassen
Maastricht: J. Dassen-Frederiks
Maastricht: M.L. Hopmans-Dassen

Heerlen: F. Heyendael-Dassen
H. Heyendael

Maastricht: J. Hopmans-Dassen
K. Hopmans

Maastricht: A. Dassen
M. Dassen-Hartman
Familie Dassen

19 juli 1989
Mgr. Van Gilsstraat 6
6461 VG Kerkrade
Corr.adres: Dr. Van Kleefstraat 46 C
6217 JK Maastricht
Op zaterdag 22 juli vindt om 13.30 de uitvaartdienst
plaats in de parochiekerk van St.-Pieter op de Berg
te Maastricht.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op hetkerk-
hofaldaar.
Bezoek uitvaartcentrum Dielemans, Aesculaap-
straat 6 (Brusselsepoort) te Maastricht, dagelijks
van 17.00 tot 18.00 uur._______________________________________________

t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend
heeft, delen wij u in droefheid mede, dat na een
kortstondige ziekte, voorzien van de h. sacramen-
ten is overleden, onze lieve en zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neel'

Clemens Joseph
Hubertus Spee

echtgenoot van wijlen

Anna Cornelia Cox
in de leeftijd van 74 jaar.

Buchten: Huub Spee
Elsloo: Annemie en Jan

Schoenmakers-Spee
Grevenbicht: Ine en Martin Meuwissen-Spee

Roy
Familie Spee
Familie Cox

6122 AL Buchten, 20 juli 1989
Oude Baan 28
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 24 julias. om 11.00 uur in deparochiekerk
van St. Catharina te Buchten, waarna de crematie
zal plaatsvinden in het crematorium Nedermaas te
Geleen om 13.15 uur.
De overledene zal worden herdacht in de avondmis
van zaterdag 22 juli as. om 19.00 uur in bovenge-
noemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vader ligt opgebaard in het mortuarium van het
ziekenhuis te Sittard. Bezoek van 17.30 tot 19.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Diep bedroefd,'maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij kennis dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h.h. sakramenten,
mijn lieve vrouw, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Maria Bertrand-Heutz
echtgenote van

Johannes Joseph Bertrand
op de leeftijd van 72 jaar.

In dankbare herinnering
Nuth: J.J. Bertrand
Stem: Jan en Ria

Bertrand-Lahaye
Stem: Roos en Harry

Steinbusch-Bertrand
Nuth: Corry en André

Steinbusch-Bertrand
Waubach: Wiel en Ans

Bertrand-Stijfs
Beek: Piet en Christien

Bertrand-Rossen
Genhout: Tiny en Piet

Henssen-Bertrand
Nuth: Hanny en Jos

Schiffelers-Bertrand
Nuth: Huub Bertrand

Geleen: Jos en Anja
Bertrand-Bekker

Nuth: Paul en Marleen
Bertrand-Pluymaekers
de kleinkinderen
Familie Heutz
Familie Bertrand

19 juli 1989
Voorsterstraat 39
6361 ES Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 22 juli om 11.00 uur in de St.-Bavokerk te
Nuth, gevolgd door de begrafenis op de begraaf-
plaats Daelderveld.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Vrijdag as. om 18.30 uur avondwake in voornoem-
de kerk.
Mam is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; gelegen-
heid tot afscheid nemen dagelijks van 14.00 tot
15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Langs deze weg willen wij aan iedereen dank zeg-
gen voor het medeleven betoond bij het overlijden
en de begrafenis van onze dierbare moeder,
schoonmoeder en oma

Bep Huijnen-Theelen
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 23 juli as. om 10.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Gerlachus te Banholt.

"j. Harrie Bouwels, 84 jaar, echtgenoot van Tol Keulen, Gr. van Egmondstraat 4, 6085 BR Hom.De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
maandag 24 juli om 10.30 uur in de parochiekerk'
van de H. Martinus te Hom.
+ Greet Metzemakers, 74 jaar, weduwe van PietI Moors, Schout Offermanstraat 7, 6042 XP Roer-mond-Maasniel. De plechtige uitvaartdienst zalworden gehouden zaterdag 22 juli om 10.30 uur inde St. Laurentiuskerk te Maasniel-Roermond.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend weid door oprechte le-
vensvreugde, goedheid, eenvoud en hulpvaardigheid, is na een langdurig
ziekbed van ons heengegaan, onze lieve zuster, schoonzuster, tante en
oudtante en nicht

Elisabeth Friesen
Zij overleed, gesterkt door de h. sacramenten der zieken, in de leeftijd van
87 jaar.

Namens de familie:
Hoensbroek: Maria Friesen

Gerda Friesen
6431 HM Hoensbroek, 19 juli 1989
Akerstraat-Noord 22
De plechtige eucharistievieringzal gehouden worden op maandag 24 juli
om 11.00 uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Mariarade-Hoens-
broek, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de centrale begraafplaats
aan de Randweg.
Samenkomst in de kerk, alwaargelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Avondmis mede tot intentie, zaterdag om 19.0Ü uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela in Heer-
len, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot afscheidnemen heden vrijdag van 18.00 lot 19.00 uur, zon-
dag van 14.00 tot 15.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

__________________________»____________________-__________________

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.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelneming ons betoond bij h<H
overlijden en de crematie van mijn lieve echtgenote, moeder, grootmoe-
der en overgrootmoeder

Magareta
Reimersdal-v. Loenhout
betuigen wij u onze oprechte dank.

Dhr. M. Reimersdal
kinderen
klein- en achterkleinkinderen

Brunssum, juli 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 23 juli as-
om 10.30 uur in de parochiekerk H. Familie te Langeberg-Brunssurn. \

Dankbetuiging
Wij danken u allen hartelijk voor uw medeleven bij het plotselinge overlij-
den van onze lieve, zorgzame pap en fijne opa

Zef van Oppen
SMID

Door de overweldigende belangstelling bij de begrafenis, de vele troost-
rijke brieven, condoleances, bloemen enh.h. missen, dievoor ons een gro-
te steun waren, is het onmogelijk een ieder persoonlijk of schriftelijk te
benaderen.
De plechtige zeswekendienst voor pap is zondag 23 juli as. om 11.00 uur'n
de parochiekerk van St.-Stephanus te Wijnandsrade.

Zijn dankbare kinderen,
aangetrouwdekinderen en kleinkinderen
Familie Van Oppen

- _4

I t
Dankbaar voor het vele goededat hij tijdens zijn le-
ven heeft gegeven, hebben wij, toch nog vrij onver-
wacht, afscheid moeten nemen van onze pa,
schoonpa, grootvader, overgrootvader, broer,
schoonbroer, oom en neef

Theo Lenssen
echtgenoot van wijlen

Maria Marquerite
Vanspauwen

Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar, na te zijn
voorzien van de h.h. sacramenten.

Geleen: Edmond Lenssen
Resie Lenssen-Janssen

Stem: Germaine Schoutrop-Lenssen
Gerrit Schoutrop

Stem: Irma Wijnand-Lenssen
Gerard Wijnand

Stem: Anny Lebbinck-Lenssen
Frans Lebbinck

Stem: Désiré Lenssen
r Mia Lenssen-Rutten

Stem: t Yvonne Schmitz-Lenssen
t Jo Schmitz

Stem: Irene v. Kaam-Lenssen
Jo v. Kaam

Tilburg: Georgette Bruinsma-Lenssen
Joop Bruinsma

Stem: Roger Lenssen
Anny Lenssen-Kierkels
en al zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Lenssen
Familie Vanspauwen

Stem, 20 juli 1989
Corr.adres: Schuttekleef 9, 6171 HM Stem
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op maandag 24 juli om 10.30
uur in de St.-Martinuskerk te Stem.
Zaterdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis
gehoudenin voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn, Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30
uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt be-
schouwd.

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat, na een werkzaam leven, in
Gods vrede is overleden, onze lieve en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder,
zus, schoonzus, tante en nicht

Maria
Pötgens-Deckers

weduwe van

Antoon Pötgens
Zij overleed, na een liefdevolle verzorging in de
Hamboskliniek te Kerkrade, op de leeftijd van 83
jaar, voorzien van het h. sacrament der zieken.

Haanrade: Dien en Jo
Eygelshoven: Marian

Capelle a.d. IJssel: Paul en Ak
Geleen: Jack en Tiny

Klimmen: Truus en Frans
en al haarkleinkinderen
en achterkleinkind

Kerkrade, 19 juli 1989
Corr.adres: J. Vondenhoff
Frans Halsstraat 75, 6464 CG Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 24 julias. om 1,1.00 uur in de parochie-
kerk van De Blijde Boodschap te Kerkrade-Rol-
duckerveld (Dir. v.d. Muhlenlaan), waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatsvinden op de begraaf-
plaats te Kerkrade-Holz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van zaterdag 22 juli om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Heden, 20 juli, overleed in het St. Catharina-zif^jj
huis te Eindhoven na een slopende ziekte. in
leeftijd van 61 jaar, onze broer en zwager

Carl Schnabel
Maastricht: Ton Roovers-Schiiao e'
Brunssum: Francine Schnabel
Maastricht: Ruud Schnabel

Els Schnabel-Wijnen
Maastricht; Wim van Veen "Joke van Veen-SchnaDe

Maastricht: Peter Schnabel sLien Schnabel-Naayke"
Correspondentieadres:
Jo Schnabel-Ruygrok
Vogezenlaan 12
5691 JM Son. il'
As. maandag 24 juli vindt om 10.30 uur de mtva,c,i
dienst plaats in de parochiekerk St. Petrus Ba"
te Son, waarna om 12.45 uur crematie volgt in

crematorium te Heeze.

Wij zijn er zo stil van bij zoveel medeleven otl te
vonden bij het overlijden en de crematie van °onvergetelijke vader, opa en broer

Jan Nijboer
dat wij u allen, zij het dan op deze wijze, dank^.heel hartelijk dank zeggen voor uw aller oprC-
deelneming. a
Ook dank aan dr. Wals en verplegend perso"
afd. 82, St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum-

Uit aller naam:
Familie B. Kok-Nijboer

Brunssum, juli 1989
ABC-straat 18



Bisschop over ondertekenaars Verklaring van Keulen:
MAASTRICHT/HEERLEN- De raadkamer van de
Maastrichtse rechtbank
heeft gisteren besloten de
Duitser Uwe 8., die vorige
week donderdag gedurende
bijna twintig uur de Heer-
lense Elly Scheien gijzelde,
voor tenminste dertig da-
gen in de cel te houden.

Deze termijn var> dertig dagen
kan nog twee maal worden opge-
legd. Een verdachte mag uiter-

Aanvaarden
Een katholiek theoloog behoort net
als iedere gelovige heel de leer van
de kerk te aanvaarden, aldus Gijsen.

Hij of zij kan naar vermogen en ken-
nis die leer nader proberen te begrij-
pen en uit te bouwen, maar zonder
aan de gegevenheden ervan te tor-
nen.

ROERMOND - De rooms-katholieke theologen die de Verkla-
.^g van Keulen hebben ondertekend, en hun volgelingen, zo-
's de leden van de Mariënburgvereniging en de Acht Mei Be-
ding, bevinden zich op een voor hen zelf heilloze weg, zo
eent bisschop dr. J.Gijsen van Roermond.

PvdA: meer
politie voor
dingsteden
in Limburg

Van onze verslaggever

DEN HAAG - De PvdA-kamerle-
den Swildens-Rozendaal en Stoffe-
len hebben de ministersvan Justitie
en Binnenlandse Zaken gevraagd
om aan Maastricht, Venlo en Heer-
len extra politiemensen ter beschik-
king te stellen om de drugscrimina-
liteit beter te kunnen bestrijden.
De beide kamerleden willen van de
ministers Van Dijk en Korthals Al-
tes weten op welke termijn de poli-
tie in de genoemde steden die ver-
sterking kan verwachten en hoeveel
mensen ze erbij krijgen.

Mochten de ministers iets derge-
lijks niet van plan zijn, dan moeten
beide ministers de Kamermeedelen
waarom dit niet gebeurt.
De beide PvdA'ers willen boven-
dien van de ministers horen of die
de uitspraken van de Maastrichtse
officier van justitie Smalburg dat
'de politie nu al - terecht - klaagt
over een personeelstekort' onder-
schrijven, waarmee mr Smalburg
volgens de kamerleden aangaf dat
een intensiever optreden tegen zo-
genaamde drugstoeristen niet tot de
mogelijkheden behoort.

Verder willen Stoffelen en Swil-
dens-Rozendaal dat de minister van
justitie de Kamer zo spoedig moge-
lijk op de hoogte stellen van zijn vi-
sie op het, door het openbaar minis-
terie in Maastricht en Roermond
aan de staatssecretaris van justitie
gerichte verzoek medewerking te
verlenen aan het in eigen land doen
vervolgen van genoemde buiten-
landse druggebruikers.

In36uur4uurrust
Chauffeurs

te lang
achter stuur

MAASTRICHT - Bijna eenderde
van de vrachtwagenchauffeurs
maken te lange uren achter het
stuur. Dit kan worden afgeleid
uit de onthutsende bevindingen
tijdens een gerichte controle
door de Maastrichtse verkeers-
politie in samenwerking met de
Rijksverkeerinspectie van
vrachtwagencombinaties op de
Maastrichtse stadstraverse van
de autoweg A2.
Bij de controle, die van 's mid-
dags vijf tot 's avonds tien uur
werd gehouden, werden in totaal
veertig combinaties geïnspec-
teerd. Daarbij moest in twaalf ge-
vallen proces-verbaal worden
opgemaakt wegens overtreding
yan het rijtijdenbesluit, dat acht
uur rust per etmaal voorschrijft.
Eén chauffeur bleek in de voor-
bije 36 uur nauwelijks 4 uur rust
te hebben genomen. Een andere
had in de voorbije etmaal genoe-
gen genomen met slechts 2\_
uur. De andere rusttijden va-
rieerden van drie tot zeven uur.

Van onze verslaggever

Vervolg van pagina 1

gepubliceerd, hebben meer dan 150
theologen een scherpe aanval op het
beleid van paus Johannes Paulus II
gedaan. Zij veroordelen vooral de
gang van zaken bij de benoeming
van bisschoppen, het ontnemen van
de leeropdracht aan kritische theo-
logen en de wijzewaarop depaus de
afwijzing van voorbehoedmiddelen
bindend verklaart voor het gewe-
ten.

Sle,etn.Sluit in het bisdomblad 'De
Pvs a een reeks van drie artikelen

Verklaringvan Keulen af. Ine verklaring, die begin dit jaar is

Kenlekens verslaafden
Grensbewoners
geven tips aan
Duitse douane

Sittardenaar
verdacht van

roofoverval op
bejaarde vrouw

Van onze verslaggever

ft Een helicopter werd gisteren in Bergen ingezet om de wrakstukken van de totaal vernielde
achtbommenwerper op te ruimen. Foto: JAN PAULKUIT

STEIN - De politie van Stem heeft
deze week een 30-jarige Sittarde-
naar aangehouden die wordt ver-
dacht van de overval begin vorige
maand in de woning van de 68-jari-
ge mevrouw Henderikx uit eerstge-
noemde plaats. De man wordt van-
daag voorgeleid aan de officier van
justitie.

Slaven
Volgens Gijsen denken de theolo-
gen en hun aanhangers de vrijheid
van de mens te zoeken en veilig te
stellen, maar in feite „maken zij
zichzelf tot slaven van eigen ideeën
en wensen, lopen zij schijn-idealen
na en verzanden ze in bitterheid,
omdat zij alsmaar minderrust en ze-
kerheid vinden". Zij maken zich
wat wijs en daarom schreeuwen ze
ook zo hard, maar ze zullen hoe lan-
ger hoe minder gelukkigworden, zo
voorspelt hij.

jfEERLEN/AKEN - De West-■ (j^e douane in de grensgebie-
iU? Heinsberg en Herzogenrath

'Jgt de laatste maanden regel-
-4 a «g tips van bewoners van bei-

dden van de grens.
2ii
v= n°teren kentekennummersI Ve? ,auto,s waarin Duitse drug-
Keri en en andere door hun
C*raS en uiterlijk opvallende
Jfenlanders regelmatig dee«s overkomen., (j^rnissaris Becker van de; Dj^e in Aken is bijzonder blij
) *' de hulp van burgers. „Elk te-

' en°°nt'e WQrdt serieus genomen. de .CK)k nagetrokken. Soms zijn
! g Ps bijzonder waardevol. Het

v^1 daarbij niet alleen om drug-
Se .^den, maar ook om men-

\ n die illegaal de grens willen
j
| ratife grensgebieden Herzogen-

J*1 en Heinsberg gaat het dik-■ * Jls om kentekenummers van

! »* douane in Kleve krijgt al lan-
I v re tijd kentekennummers door

' \^ inwoners uit de Arnhemse
i darten Malburgen en Klaren-

geeft

Gijsen onderstreept dat de paus en
de bisschoppen een theoloog moe-
ten ontslaan, als deze, al is het ook
maar op onderdelen, de leer van de
kerk niet helder en duidelijk door-

Omdat de vrouw bij het zien van de
overvaller door panische schrik
werd bevangen en korte tijd later als
gevolg van een hartaanval overleed,
heeft de recherche met man en
macht aan de zaak gewerkt.

Melkveehouder in Bergen ernstig gedupeerd

Tornado raast dwars
door kudde koeien

„Het vliegtuig had net zo goed op de
hoeve kunnen vallen", zegt moeder
Linders met tranen in de ogen.
Haar zoons zagen dat het toestel op
de grond viel en honderden meters
in lichterlaaie door de weilanden
ploegde. „We konden de hitte van
de brandende kerosine goed voe-
len", zegt Maurice die toen meteen
in de eerste de beste sloot dekking
zocht.
„Er vloog van alles van het toestel
af. Het vliegtuig raasde dwars dooi-
de kudde koeien die door het kabaal
al op hol was geslagen. Ik snap niet
dat er niet meer om zijn gekomen.
Toen het vliegtuig stil lag heb ik de
kudde meteen naar huis gehaald en
in de stal gezet".

Mistroostig
De koeien staan er een uur later nog
mistroostig bij. Vele dieren lijden.
De zwartbonten zijn ook op de witte
plekken zwart van de verbrandin-
gen. Sommige hebben ook flinke
verbrandingen aan uiers en spenen.
Die moeten droog gezet worden.
Linders kon deze dieren gisteren in
elk geval niet meer melken. Vele
dieren hebben bloeduitstortingen
aan de uiers.
„Maar het is niet uitgesloten dat er
ook een aantal flinke kneuzingen
hebben opgelopen. Maar dan zijn
we er nog niet. Hetkan goed zijn dat
er enkele over twee, drie maanden
verwerpen", aldus Maurice die
vooral treurt omdat enkele 'top-
koeien' gewond zijn geraakt. 'Cune-
ra 191' bijvoorbeeld, die vorig jaar
Limburgs kampioen werd in Seve-
num is er nog het ergst aan toe. „Ze
heeft een lactatiewaarde van 125
plus. Elke melkveehouder zegt dat
genoeg", licht Maurice toe.

Afgraven
De met kerosine vervuilde wei-
landen zullen volgens vader Lin-
ders hoogstwaarschijnlijk afgegra-
ven moetenworden. De koeien kun-
nen er in elk geval dit jaarniet meer
op grazen. De strook grond die met
vliegtuigbrandstof verontreinigd is
heeft een lengte van enkele honder-
den meters bij honderd meter
breed.

en toen zag ik dat de cockpit er al
ging en de twee piloten schoten er-
uit".

Vlakbij
De RAF-basis in Laarbruch ligt op
pakweg drie kilometer van hun
boerderij. „Het toestel zwaaide wat

GENNEP - John (26) en Maurice
(24)Linders, die met hun vader Wiel
(54) aan de Ceresweg in Bergen een
melkveebedrij f (66 hectare) runnen
zijn blij dat ze het na kunnen vertel-
len. De boerenzonen waren op het
moment dat de tweemotorige Tor-
nado nauwelijks honderd meter
verder uit de hemel viel, net bezig
een regenhaspel te verplaatsen.
Het bedrijf heeft aardig wat schade
opgelopen. De afrastering van vier
weilanden kapot, een topkoe naar
de noodslachter en twintig andere

gewond. Het neergestorte toestel
scheerde dwars door de kudde van
100 koeien die op dat moment het
weiland graasde.
„Ik keek op en zag direkt dat er iets
fout zat. De straaljager kreeg niet
voldoende hoogte", vertelt Maurice
terwijl de politie de getuigenverkla-
ring van zijn broer optekent.

ARCEN/HOMMERSUM - Langs de Hanikerweg staat een kruis met
een beeld van Jezus. Daaronder een bed van vlijtig liesjes. Op het plak-
kaat staat: 'Op het bevrijdingsfeest. 31.8.45. M. Arts past.' Een manier
om God te danken voor het einde van de oorlog?

grensgevallen

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

De speurtocht naar de Fossa Eugeniana

De ’poekels’
in Lingsfort

?et gebied hier, ten oosten van
j*e Maas, is een combinatie van
°s en land- en tuinbouw. Prach-

'g bosgebied gaat over in' vlakke
planden. Kassen met tomaten,
ccl bloemen in weelderige kleu-er>. In de verte zie je de kerkto-! er»s. Dat is Duitsland. De Hani-erweg komt uit in Lingsfort.

Jpt gehucht bij de grens waar
j,°g een restant van de Fossa
Z^geniana te vinden is. Als j_"
j>°ed _oe_t tenminste. Op een
1 °rd van de ANWB staat uitge-
egd waar de Fossa Eugeniana te
'nden moet zijn. Het spijt me

lk°or de ANWB, maar daar word
* dus niet wijzer van.

J^sschien zie ik het zo ergens lig-
j n. Volgens mijn toeristengids-
i6 moet het kanaal nu 'een be-
erlijk water zijn, waarin moe-asPlanten staan en dat op de

invers begroeid is met loofhout.'
°vendien liggen hier ergens,chansen aan weerszijden van

a^ kanaal, zo stond op het
f^NWB-bord vermeld. Dat moete vinden zijn, nietwaar.
Al
g s ik in de richting van de
*rensovergang rijd, zie ik in het
k°orbijgaan een uitsparing in de

°ssen aan een kant van de weg,
et naast een supermarkt. Zou
at het zijn? Bij de grens, grens-

r^al 489, staat weer een bord met
over de Fossa Euge-

jllana. Nu in het Duits. Ook daar
i de preciese plek niet uit af teleiden.

Toeristisch
Na al deze geschiedenis nog even
een toeristisch staartje. Bij
Lingsfort begint namelijk de
'Toeristische weg. Een weg die
tientallen kilometers langs
prachtige gebieden in Noord-
Limburg voert. Langs de Dor-
perheide, de Walbeckerheide en
over het Gelders Kanaal. Dat is
meer een beek. Drie meter breed.
Ik heb het nagemeten. De weg
voert verder langs landgoed De
Hamert en door Tuindorp. En
dat is precies wat het zegt, een
dorp tuinders.

De Spanjaarden kregen namelijk
al gauw te maken met geldge-
brek. Vijftigduizend gulden per
maand kostte dit grapje, een
godsvermogen in die tijd. Boven-
dien waren de Hollanders niet zo
van het Spaanse plan gechar-
meerd en werkten ze behoorlijk
tegen. Fossa finito was het resul-
taat.

niet slecht, maar de uitvoering
wilde niet lukken.

Relling
an maar terug naar die plek. Ja,j?St de man van de supermarkt,

i .a* is de Fossa Eugeniana. Ik
nog eens. Het is wel te zien

v at hier de bedding van een ri-'er of kanaal is geweest. Water
f aat er echter niet meer in. De
I ssa lijkt meer op een vrij smalle

laaggelegen wei. Aan de,/Jdere kant van de weg is geen. anaalbed te zien. Daar liggen de
pekelen', zegt de man van su-
j^ermarkt Davids Roosen. /Twee

oUnstmatige hellingen, waarop
olt forten hebben gestaan.

Daarna wordt het pas echt mooi
langs deze weg. Er liggen prach-
tige heidegebieden zoals de Ber-
gerheide, Gemeente Heide en de
Eckeltse Bergen met haar stuif-
zandruggen. Daar moet u zelf
maar eens gaan kijken. Een leu-
ke wetenswaardigheid tot slot.
Hier op deze plek - in Nieuw-
Bergen - begint het deel van de
provincie waar Limburg op zijn
smalst is. Tussen de Duitse grens
en de Maas. de grens met Noord-
Brabant, liggen hier hemels-
breed vier a vijf kilometer. Pak-
weg.

Dat*l moet ik zien. De 'poekelen'
Jn volledig begroeid met bo-

bfUH- dennenaalden maken dej?Klimming niet eenvoudiger.
et mijn gladde zolen duurt het
'en voor ik boven ben. Telkens

provincie
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" De Fossa Eugeniana bij Arcen. Foto: JANPAUL KUIT

dreigik weer een stuk naar bene-
den te glijden. Het is er behoor-
lijk steil. Een fort staat er niet
meer.Daar beneden moet de fos-
sa dan gelopen hebben, zeg ik te-
gen mezelf want te zien is er
niets. Om niet met een geweldige
vaart van die 'poekel' af te glij-
den, stap ik voorzichtig op blote
voeten naar beneden.

Allemaal mooi en aardig, maar
wat is die Fossa Eugeniana nu,

zult u zich afvragen. Terwijl ik de
dennenaalden uit mijn voetzolen
haal, zal ik u dat eens haarfijn uit-
leggen. De Fossa Eugeniana is
het verbindingskanaal dat de
Spanjaarden wilden aanleggen
tussen deRijn (Rheinberg) en de
Maas (Venlo). In 1626 zijn ze
daarmee begonnen. Het kanaal
dat 50 kilometer lang moest wor-
den, is echter nooit voltooid. Van
een klein stuk is de loop van het
kanaal nog zichtbaar.

Het kanaal is genoemd naar de
stadhouder Clara Isabella Euge-
nia, een dochter van Philips II
van Spanje en regente te Brussel.

De Spanjaarden hoopten met dit
kanaal de Hollanders (Republiek
der Zeven Verenigde Nederlan-
den) economisch te treffen. Het
moest de Hollandse handel met
West-Europa stilleggen. Tevens
werd het kanaal als verdedi-
gingslinie gebruikt. Het idee was
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Van onze verslaggever Uwe B. nog
zeker 30 dagen
in voorarrest

lijk 106 dagen in voorlopige
hechtenis doorbrengen.

„We hopen hem dan ook binnen
die periode van 106 dagen voor
de rechtbank te dagvaarden", al-
dus officier van justitie mr

H. Smalburg, gisteren desge-
vraagd.

Uwe B. (31), die nog in de politie-
cel van het bureau in Heerlen zit,
wordt binnen afzienbare tijd
overgebracht naar het huis van
bewaring in Maastricht.
Hij heeft ook de moord op de ta-
xichauffeur Horst Wendland,
twee weken geleden, bekend. Hij
zei hem 'niet opzettelijk' ver-
moord te hebben.

Officier Smalburg liet eerder we-
ten dat Uwe B. mogelijk vijftien
tot twintig jaar cel wordt veroor-
deeld.

’Deze theologen zijn
op een heilloze weg’
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berts, Joost Frenken. Judith Geelen. BJGeujen, Mike Hovens, Georgette KwPjrjl
Nancy Kruytzer, Inge Niessen, Je3"'^Roovers, Angelique Roumen, Luc Sif .Hildegard Slootweg, Huub Smeets. liWJFStrijdveen, Bas Vermeulen. Daniël'*^»Wijngaarden, Etienne Wilems, Jeroen Sg
Leendert de Bell, Stefan Craenen. Ivo W
lemans, Gordon Dumoulin. Corrie van
gen, Silvie Joosten, Harald van LieS"g
Leandra Merx, Sabine Pelsser, Paun j(,«l|
tra, Masja Slag, Peter Vaessen, Luuc AJ
Frank Beelen, Machteld Gerretsen, Jrj!
van Hees, Vivian Ickenroth, John K*»
ders, Anouk Scheres, Femke Schreurs. I
rard Seijbrands, Inge Sentjens, ITons

-«»*Ihaegen, Cecile Weyden, Angela ZentK
Nicole Cuijpers, Nathalie Graef, R°na JJI
nings, Pauline Kruip, Guido Leenders,*^:!
tijn Poels, Edwin Rooswinkel. Egbe" A
gers, Roel Slabbers, Tonny Smeets, J^Stienstra, Frank Stultjens, Desiree va'JJj
ten, Joost Wilms, Nicolien ten Wolde, » J
Wolters, Alex Wulms, Pascale Zeegers. J*J,
Mommersteeg, Carin Corstjens. tj, lïïj
Cuypers, Jeroen Brakke, Erwin N°L
Carla Becks, Edward Berben, Daniellf- JJj
kers, Ron van Pol, Petra Theelen. C,fs|
Muller, Ruud Vullers, Renate Brobbel,«jl
line van Esbroeck, Nicole Cox. Je3
Derks, Leon Geuyen, Erik Naus,
Vullers,Rene Vullers, Ruud Smeets.
Straetemans, Gregor Timmermans. " ti
Brans.
HAVO: Peter Coolen, Paul Evers, r»
Geukemeyer, Shannon Heinrichs, Co"»^
tijn Hennekens, Frank Hermans, "lür'ejai*Heugten, Martine van de Horst, Rob J ,»
sens, Susanne Kessels, Marjolein &__T_\
Eric Rietjens, Frank Thelen. Bas SniJ°Jj
Leon Verkoulen. Monique Dalebout..M
Jose Hendriks, Frances van Herten. M?
Hintzen, Chantal Meuwissen, Pascal H^ders, Dorrie van de Asdonk, Christina
Angelique Cremers. Leonie Geelen.

_
itf,Gorissen, Marjan Hendrix, Linda J^'J*Simone Kleintjens, Astrid Kockel»^FianneKonings, Jos Reintjes, Frank 'TtjA

Marjolein Smeets, Claudia van Veghe'.
rina Vermeulen, Lucien van de Bergen\j|
gela Crijns, Caroline van Genugten. "jrJJ
Gubbels, Odette Ramakers, Pasealle BJ
kers, Peter Schoenmakers, *"rï?,ict|
Schreurs, Rudie Sniekers, Mare «.J^mans, Roel Sentjens, Miguel Anentu. *
que op het Broek, Patrick Brouns, ElJjani-
Brouwers, Tien Yueh Chu. Yvonne f .
sen, Tonnie Hebben. Wil Hebben. Lef>%ldeigleijden, Paul Hendriks, John HolSgj
Esther Jubbega, Nicole Knapen. suif,A
van Lier, Johan Oyen. Janme Raen I #
Corina Sentner. Mark van Wingerden. v^/tZwarts, Leon Brouwers, Karin Del»
Janssen, Edwin Levels, Aleid Mens^^jU
bert Panduric, Nicole Reijnen. ff3Schreurs, Manuela Stakenborg, Bart
sen, Mary Wolters. Ron Coolen, Ver"" i
Briels. Angelique Didderen, A"" tf*Hendricks, Chantal Naus. Koen van
kei, Aran de Jong, Angela Kessels. kif*,!*»
Voncken, Harald Claessen. Ruud G gr J
Esther Bakker. Angelique Beenders- j*
Heykers, Jolanda van Melick. Maaike
ters, Suzan Pijls, Marian Smeets.Dp^Sß
ters, Femke van Winden, Vivian Fick- " ■
Mertens, Winnie Brunen, Jos Cauven. r .^
cia Claessen. Monique Korsten. Ki^inMols, Monique Mooren. Marjo vana_3
wenhoven, Angele van Roij, Mare
nen, natasja Schroijen, Diana -l""^*Sander Timp, Bram Tullemans. J"."'"^kennis, Henk Jan Vrielink, Moniek J£l
mans, Irene Halkes, Bram Sniekers.
Willems, Peter Kessels, Silvia Leduc I
rold Roumen, Ronny Schoutrop.

LEAO Kerkrade
M. Amkreutz, K. Arets. A. de Bree, allf
Kerkrade; B. Bremen, Simpelve'o' jj
Brieskorn, N. Buck, N. Burgg"a', ul
Cijntje, M. crombach. R. Douven. all
Kerkrade; I. Dreessen, Simpelveld;
kers, S. Fischer, S. Franssen. allen ui' * _ü
rade; M. Gerards, Landgraaf; P. g"ertz'^
van Groenendael, D. Habets, S. He"5* jjj
D. van den Hoed, C. Hoogeveen. a uui*!Kerkrade; R. Houben, Simpelveld; 1 )i
biet, Kekrade; N. Janssen. HeerlegjJ
Kemmerling, N. Klinkenberg, N- *Jj yt
mans, S. Koerfer, S. Kok, A.Lahcen. l
chelt, H. Lejeune, R. Letterle, E. JJ^jSl
Luttgen, allen uit Kerkrade; N- M"„ ï
Simpelveld; S. Mertens. S. Middeld"'^„f
Moers, E. Mosselman, R. Mulkens. al,./er*
Kerkrade; N. Pelzer. Heerlen; B.PoU. *fi
rade; K. Posthumus. Heerlen; M. pr'c,M<t
C. Quaedvheg, D. Schintu, B. Schle^rB. Schoutens, M. Sijstermans. M _,_[£_
manns, B. Steyvers, B. Trags, E. Vind* _
Vreuls, M. Weusten, allen uitKerkrat

Afdeling MMO-C (aantekening Groothan
del): P. Houwen, Sevenum; J. Lucassen
Blerick.

Afdeling LEAO (Lager Economisch en Ad-
ministratief Onderwijs): R. Aarssen, Swal-
men; J. v. Arneman, Roermond; R. v. Ave-
saath, Swalmen; M. Bechoe, N. v.d. Boel
beiden uit Roermond; N. Broeders, Hom;
D. Classen. Herkenbosch; C. Cox. M.
Emans, B. L'Espoir, R. Flentge, J. v. Gagel-
donk. R. v. Gading allen uit Roermond; J.
Geurts, D. Gootzen beiden uit Linne; M. v.
Gorp, Melick; A. Güler. E. Heijnen. A. v.
Herk, L. Hira allen uit Roermond; A. Janis-
sen, Swalmen; A. Kade, Wegberg; L. Kalay-
kan, Roermond; K. Keverkamp, Herken-
bosch; A. Klinkers, Roermond; B. Knol.
Maasbracht; N. Kok, J. Kraus beiden uit
Roermond; C. Kuijpers, Swalmen; C.
Lampe, E. v. Latestein beiden uit Roer-
mond; H. Lubbers, Wegberg; M. Lucas, J.
Mennen, D. Moberts allen uit Roermond; C.
Pansters, Swalmen; S. Passage. Roermond;
D. Peskens, Herten; M. v. Poll, St.-Odiliën-
berg; P. Raeven, Haelen; E. Sanders, C.
Schetters beiden uit Roermond; M.
Schmitz, R. Schmitz beiden uit Melick; M.
Schuman, Haelen; H. Smeets. N. Smits bei-
den uit Roermond; G. Tiellcmans, Haelen;
C. Timmermans, Herkenbosch; M. Timmer-
mans, Neer; D. Verbunt. Herkenbosch; S.
Vergoossen, M. Verstegen beiden uit Roer-
mond; S. Vrinzen, St.-Odiliënberg; S.
Waeyen, D. Wanten beiden uit Roermond.
Afdeling MMO-C (Middelbaar Midden-
standsonderwijs): P. Altena. Nederweert;
F. Berden, Venlo; M. Bolk, Blerick; P. v.d.
Borgh, Vlodrop; J. Bouten. Meijel; R. Don-
men, A. Eimanns beiden uit Roermond; R.
Faassen, Herkenbosch; E. v.d. Haar, Her-
ten; R. Heerschap. Roggel; W. v. Hees. Ven-
lo; R. Hendrix, Weert; P. Houwen, Seve-num; M. Huys. Blerick; L. Janssens, Roer-mond; P. Korsten, Blerick; M. Kuntzelaers.Weert; J. Lucassen, Blerick; M. Mertens,
Roermond; A. Nabben, Herkenbosch; T.
Nijssen, Reuver; H. Paulen. Stem; M. Peu-sen. Echt; F. Scheres, Haelen; A. Smeets,
Roermond; N. Smeets, Weert; F. Smole-naers, Nederweert; M. Snijders. Stramproy;
R. Theunissen, reuver; P. Thijssen, Thorn;
C. Timmermans. Helden; K. Verbeek, St.-
Odiliënberg; H. Verheijen, Helden; H. Wel-
ters, Maasbracht.

Afdeling LMO (Lager Middenstandsonder-
wijs): S. Aarts, Roermond; L. Boontje. Me-
lick; M. v. Boven. Echt; L. Breuer. Heel; N.
Op het Broek, Roermond; B. Canters. Ven-
lo; B. Celaire, M. Cupers, D. Duda. Y.
Eimanns allen uit Roermond; N. Geerlings,
Herten; P. Geraedts, Heel; R. Greijmans,
Weert; C. Gubbels. Roermond; M. Heijnen,
St.-Odiliënberg; M. Hermans. L. Hofman
beiden uit Roermond; M. Hol, Heel; M. Ja-
cobs. Roermond; D. Janssen, Heel; U.
Kempkes, A. Knol, M. Linnartz allen uit
Roermond; M. v.d. Meerakker. Weert; S.
Moonen. A. Mooren beiden uit Roermond;
M. Niessen, Herten; R. v. Oost, Maasbracht;
M. Reulen. St.-Odiliënberg; C. Rutten.
Roermond; M. Schuman. Bom; M. Schutte.
Echt; G. Steggerda, Swalmen; S. Stuks.
Roermond; J. Stuitje, Grevenbicht; A.
Sweerts. Herten; C. Timmermans. Mont-
fort; S. Trenkner. Roermond; D. Vries,
Swalmen; J. Waeijen, Roermond; E. Wol-
ters, Melick.

Scholengemeenschap
voor Economisch
Onderwijs Roermond
Afdeling MEAO (Middelbaar Economisch
en Administratief Onderwijs): M. Aalders
Haelen, R. Allers Roermond, E. Augustin
Echt, D. Beckers Montfort. N. Bongaerts
Roermond, S. Bongaerts Roermond, N. van
der Borgh Posterholt, M. Bremmers Roer-
mond, M. Bremmers Reuver, I. van Bugge-
num Swalmen, F. Buschmann Swalen.L.
Caris Beegden, M. Claessen Reuver, N.
Cnoops Maasbracht, J. Corbey Thorn, M.
Cox 9t. Odiliënberg, P. Creemers Maas-
bracht, A. Crompvoets Swalmen, W. Cuij-
pers Stevensweert, E. van Daal Linne, P.
Deneer Wessem, L. Derikx Neer, P. van
Dijk Buggenum, E. Dings Heythuysen, S.
Eijkelenbergh Posterholt, B. Engelen Echt,
H. Engelen Hom, R. Engels St. Odiliënberg,
A. Evers Roermond, E. Friederich Roer-
mond, M. Gehlen Montfort. M. Giesbers
Roermond, G. Gijsbers Herkenbosch, W.
Gijsen Herten, B. Goossen Linne, M.' Gra-
ven Roermond, R. de Haan Roermond, L.
Hanewald Susteren, R. Hart Roermond, S.
Hartgens Herkenbosch, M. Hebben Bae-
xem. M. Heijmann Beesel, L. Heijnen Neer,
O. Hendriks Swalmen, E. Herrebout Swal-
men, H. Hettinga Reuver, R. van Hinsberg
Roermond, C. Houben Swalmen. J. Hoven
Echt, E. Huntjens St. Odiliënberg, M. Icken-
roth Beesel, R. Jacobs Maasbracht, B. Jans-
sen Herkenbosch, P. Janssen Beegden, T.
Janssen Swalmen, R. de Jong Herten, N.
Kees Roermond, D. Keijaerts Echt, P. Kla-
sen Roermond, M. Kleukers Roermond, P.
Knippenberg Herten, I. Knoben Haelen, M.
Kochanowski Roermond, I. van der Kop
Heythuysen, S. Korsten Roermond, P.
Krijn Stevensweert, N. Kroes Roermond. J.
Kuipers Maasbracht, J. Kurstjens Baexem,
S. Leppers Swalmen, M. Lomans Roer-
mond, D. Maessen Echt, A. Meerten Echt,
A. Mestrom Linne, M. Mestrom Heythuy-
sen, A. Meuldijk, E. Meyer Haelen, R. Mid-
del Roggel, J. Muller Posterholt, A. Mur-
mans Reuver, F. Neelen Roermond. A. Nijs-
sen Echt, J. Nuvelstijn Roermond. E. Ob-
stalsRoermond, H. Op het Veld Echt. J. Op-
genoorth Roermond, M. Peeters Kessel-
Eik, M. Penders Heythuysen, O. Peters Vel-
den, S. Peters Hom, D. Pex Herkenbosch,
G. Pex Herkenbosch. J. Pfennings Melick.
N. Pollaert Roermond, R. Pollaert Roer-
mond, T. Poulussen Herten. M. Puts Wee-
sem, M. Radermacher Herten. N. Raijma-
kers Herkenbosch, J. Reuterink Wessem. S.
Roemen Roermond, G. van Roij Roggel, M.
Sangers Stevensweert, V. van Santen Hom.
M. Saurren Haelen, S. Schattorie Reuver, J.
Schellekens Roermond. P. Schmitz Linne,
T. Schmitz Vlodrop, S. SchoutenReuver, S.
Schrauwen Roermond, S. Schreurs Herten,
M. Schroijen Heythuysen, P. Schuman
Haelen, S. Schuurmans Echt, P. Seegers
Stevensweert, J. Sevenich Roermond, M.
Simons Herten, R. Slijpen Swalmen, A.
Smeets Wessem, J. Smeets Maasbracht, M.
Smeets Heel.lJ. Stevens Roermond, R. Stin-
ges Reuver, K. Suntjens Roermond. P.
Swart Roermond, M. Tevel Thorn, J. Tum-
mers Herten, A. van der Velden Reuver, H.
Verheesen Roermond, s. Verschuren Roer-
mond, R. Vossen Roermond, P. Vriessen
Swalmen. M. Vullers Roggel, W. Wauben
Echt, A. van der Weijden Melick. R. Willi-
genburg Roermond. G. Wilms Hom, H. Zee-
gers Montfort, P. Zinken Echt.
Afdeling NMO-BD (Middelbaar Midden-
standsonderwijs-branche differentiatie):
S. Arends, Venlo; V. Beckers, Montfort; F.
Cabooter, Venlo; E. Claes, Herkenbosch; M.
Crijns, Linne; P. v. Duijnen. G. Evers bei-
den uitRoermond; F. Geris, Meijel; P. Gns-
pen, Ohé & Laak; B. de Haas. Velden: R.
Habets, Baarlo; A. Heemskerk. Weert; J. v.
Heeswijk. Kessel; L. Hendrickx. Weert: J.
Hermsen, Venlo; R. Joosten. Roermond; A.
Kirkels. Hom; M. Kluytmans. Swalmen; R.
Laveaux, Nederweert; T. Lutgens. Roer-
mond; A. Maassen, Echt; E. Maessen. Maas-
bracht; V. Maessen, Herkenbosch; F.
Meerts, Blerick; R. v. Neerven. Venlo; F.
Peeters, Weert; S. Peulen, Heythuysen; B.
Piepers. Heel; J. Riether, Venlo; M. Schae-
fer. Roermond; J.Schriks, Meijel; A.' Schul-
pen, Schilberg Echt; M. Sieg, Montfort; R.
Schmeitz, Echt; P. Sniekers. Maasbracht; S.
Snippe. Echt; G. Thelen. Grubbenvoist; A.
Timmermans. St.-Odiliënberg; P. Tinne-
mans, Maasbracht; C. Vaessen. St.-Odiliën-
berg; M. v.d. Ven, Hingen; H. Verboeket,
Susteren; E. Vossen. Weert; C. Wetzels. Te-
gelen.

Philips, Anja van Ratingen, Jolanda op het
Veld, Wilfred Zentjens, Ardy Beurskens,
Ron Bisschops, Cas Bientjes, Angela Col-

VWO: Nico Aelmans. Chantal van de Beue-
ken, Carla Hillekens, Gunther Lemmen, Li-
lian Peters. Ivan Reynen. Astrid Rietjens.
Alinde Verhaag, Maud Aarsen. Stephanie
Geelen, Klaartje Giesberts, Paula Gies-
berts, Maurice Honderdors, Veronique Pee-
ters,Ralph Stevens, Elsbeth Mulders, Nico-
le Sillekens, Carin Sleutels. Antoinette
Driessen, Ben Greefkens. Lion Hintzen.
Sandra Kessels, Peter Kluskens. Patrick

Scholengemeenschap
St. Ursula Horn
HORN - Aan de scholengemeenschap St.
Ursula in Hom slaagden de volgende kan.
didaten:

Hogeschool Venlo
VENLO - Aan de Hogeschool Venlo s"
den de volgende kandidaten: , JElektrotechniek (HTS): E.L.M " fli>G.J.A. Arts, P.J. de Backer. J. Bt'„^|
R.J.*H. Bonné, M.W. Braam, G.J.J CülV I
sen, J.G.H. Deenen, M.W.H.M. van D">"'t\len, E.W.H.M. Driessen. J.H.J.G. _?L

ri> _\
G.H.M. Frencken, LA. Geraets. P j>|
M.G.J. Gielen, R.J.M.N. Gunther,/"'jiefl
Hanssen, P.J.G. Heijmans, M.W-A i[tM
mans. M.W.M. Holthuijsen, R.G.A- JLM
G.W.M. Jilesen. B. Jobsen, W.K- Juft\A.J.W.M. Kersten, H.H.E. KerstjenS' _~«
Litjens, I. Lykakis, H.J.M.E. Maeghs.^ii
Mans, J.F.W.M. Meulendijks. J- M,f>.H
dorp, C.P.M, van Mil, H.M. Odenthal. J-^l
Oyen, J.E.H.M. Peeters. J.M.G. van f*j«
P.J.A. Sampers, W.A.T. Schaminee. r- j
Schelling, V.J.T.M. Seuren, A.M-A-Jq)}
nich, W.A.H. Stmges, P.L.W. Strous,,r»'^
Thieme, M.R. Thijssen, G.J.J. y*__
A.M.J. van Veen, J.F.E.M. Verbrui
G.G.P. Verdijck, P.M.J. Verstegen. A
Vos, M.E.J. Wijnands, M.H.M. w'!ver*'
P.J.L. Willemsen, K.J. van der Zwan- v A
tuigbouwkunde (HTS): P.W.A.M- "g?
P.J.G. te Baerts. T.J.M. Beekman- J.
Benders, R.P.M.A. de Bijl. E.A.
P.H.G.G. Boonen, J.H.M.M. Broecknj^rJ
A.M. Brouwers, J.H.J. Coenders. '" &
Derckx, H.C.J. Ebus, R.P.L.M. va%f
J.W.M. Geraedts. R.H.M. Haerkens. £.>
van der Heijden, H.P.A. van HeJJJfI.A'F.L.J. Hinssen, R.H.H. Hofkens, ',/
Holben, P.M.M. Houx. J.J.W. Jeu"'
G.P.H, van Kempen. M.A.J. Kle^t*J.M.H.P.L. Leermakers, A.G.M. fol*
P.J.W. Maessen. T.P.H. Mansve' j
H.A.E. Martens, J.G.H. Peeters. D* j6e>
Poppel, W.A.M. Rouwhorst, M.J.A- *>$
J.W.M. Steijven, M.D. Tran, M.G.M ly\}
sen, G.E.M. Verbong, J.A.E. Vrehen.
Waeyen.
Hoger Laboratorium Onderwijs r .i'
I.M.A. Bergmann. M.C.G. van Be' <f
J.H.G Bolten, J.A.M, van de Eisen,r %i»
Es. Y.H. Frentzen. F.E.H. G°°\_A
H.P.A.E. van Helden, J.A.M. de VC.G.J.M. Jans. H.A.E. Leeuw. M.E-J. ttfRambelje, B.J.M. Reiniers, 1.M.1- ln i
L.J.W.M. Willems. . rn'JPedagogische Academie Basisonö »
(PABO): M.J.H. Brueren. C.G.M. Canj? v/
van Diesen, M.G.A. Evers, M.J-A- )y,

nl j«P
Heel, A.W.C. Hunnekens, J.A. M» .„,£
J.M. Manuhutu. C.G.P. Olde Vf_ PI
J.A.M. Peeters. M.J.J. Peeters. E.«-^J.»
ters, M. Raemaekers, I.H.J. Reijntjes. yrf
Rijnderss, M.J.C, de Roos, J G.M'■■?'&_
brucx, I.G.P.M. Vermer, M.J. v?, W.
J.G.L. Vervoort, G.J.J. Vink, A-G u
bers, J.C.G. Wilms. VH
Logistiek Management (Nationa' g ,<?
voersacademie): J.P.M. Adegeest. L- O
der Avoort, K.P. Bartelds, D. de K" 14, <f.
Candel, P.H.C. Couwenberg. RH'flA-;
mers, F.K. Daamen, P.H. Daemen. _MDaris, A.L.C. Dekkers, M.J.J. van £ »#
W.M. Dijker, J.P. van Driel, i-w__\i'iDuijghuijzen, N.A. van Duuren, f rd_*.
Fleuren. E.J.M, van Galen. K.M. El V!
R.H.C. Hendriks, A.M.T.J. Hermans' f
Holtmaat, J.H.P. Huybers. R.J-G- \sy
E.H.A. Jansman, W.A.M, de Jong- *_A
Joosten, R.A. Kuiper, P.M. van de' y0
R.J.G. Linders, M.J.M. Linskens. __,!>%
man, G.J.A. Mathijssen, K.R-
F.J.L.G. van Melis, B.P.J.L. Niessen. v
Nijssen, M.C. van den Oever. CJ- q)-'.
Osta, A.J.F.M. Pieterse. C.Quik.
Raedts, M.J.H. Reuters, E.A.J- .d/ri 9_
D.A. de Ruiter, M.P.J. Rutten, H.M\„<A
ten, M.A.L. van Sas, A.B.W. Scha^tf-E.F.J. Schers, J.M.H.A. Schinck. g|rt
Schippers, R.H.E. Simons. R^-f- gild
ring, J.C. Smits. E.G.P.M. van b_-.___*u
F.C.P. Stelder, T.T. Teijema. A.P '' fl
man, J.W. Tjepkema. J.W. Vaes*e^>' iVerburgt, K. Verloo, C.H. Vertegaal., \\>f
Vollenberg, H.H.E.M. Vullings. JT. PC 'ten, E.J. Wendel, J. Willemen. Jr
Wit.
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examens
MAVO Kreppel-Leudal
Heythuysen
HEYTHUYSEN - Lijst van geslaagden van
mavo Kreppel-Leudal:
Uit Baexem: Frouwke Bakker, Inge Camp,
SusanneDavids, Erwin van Heel, Christian-
ne Hermans, Linda Hoogenboezem, Nicole
Hupkens, Sandra Jorissen, Merik Rees, Pa-
trick Slots, Daniëlle Sniekers, Ivo Vaes, Ur-
sela Vranken, Bianca Wilmsen, Morgan
Zeuren.
Uit Buggenum: Sven Geurts, Nathalie
Joosten, Esther Matheij, Carolien Peeters,
Ralph Smeets, Marianna Wiltschut.
Uit Grathem: Jerry Klijn, Rob Pouls.
Uit Haelen: Hans Aalders. Nicole Aelmans.
Philip Bruis, Esther Dings, Richard
Gortjes, Hellen Hendrix, Martin Lemmen,
Roel Neijnens. Monique RÓumen, Christel
Scheres, Judith Scheres, Marfe-Jose
Schmits. Maurice Selder, Bianca Theunis-
sen, Esther Waijen, Conny v.d. Zwaag, Mau-
rice Verbong.

UÜ Heythuysen: Esther Anento Glim, San-
dra Baetsen, Johnny Beijes, Saskia Bie-
mans, Wendy Boersen, Lenny Briels, Ar-
mand Caris, Niek van Daal, Janneke De-
marteau. Bob Eijmael, Edward Geenen, An-
gela v.d. Heijde, Wendy Hobus, Masja Jon-
kers, Liesbeth Kessels, Bettina Konings,
Sandra v.d. Kop, Dennis v.d. Laar, Yvonne
deLeeuw, Bart Litjens, Gillian Man,Lianne
Mertens, Lars van Neer, Patrick Niessen,
Mare Sanders. Maykje en Stefka Simons,
Donen en Niek Sluijter, Maikel Stijnen,
Marcia Thiesen, Suzanne Verhalle, Caroline
Vergees, Marly Versteegen, Christianne
Veugen, Marijke Voermans.
Uit Hom: Yvonne Alers, Jannie Bakkes,
Bea Crijns, Gwen Giebels, Martin Graef,
Inge Janssen, Bianca Lemmen, Wim van
Oostayen, Daniel Panduric, Saskia Pubben,

Roy Reijnders, Pascal Seuter, Willeke
Smeets.
UiT Keipen: Frank Joosten, Edwin Strous.
Uit Leveroy: Nicole v.d. Broek, Miranda
Verwielen.
Uit Neer: Monique Beeren, Angelique Clij-
sters, Mischa Gielen, Nina Ickenroth, Carla
Janssen, Ruud v. Melick, Natasha Muijres,
Resi Nijssen, Jolanda Notte, Miranda Op
het Roodt. Rianna en Simone Peeters, Bon-
nie Peeters, Chantal Saelmans, Emile Si-
mons, Suzanne Smeets, Miranda Thomas-
sen.
Uit Nunhem: Andy Kannberg, Carmen Vis-
sers.
Uit Roggel: Frank Beenders, Claire Derikx,
Saskia Hanssen, Marlie Hebben, Jacqueline
Hendriks. Maurice Hobus, Susanne Hou-
ben, Resi Kooiman, Bianca Linssen, Miran-
da Simons, Carolien Smolenaars.

Scholengemeenschap
Heijerveld Sittard
SITTARD - Aan de scholengemeenschap
Heijerveld te Sittard slaagden de volgen-
de kandidaten:
Intas: Saskia van Beers. Anita Broun. Mi-
randa Dreesen. Patricia Fleurkens, Ellen
Frederix, Sylvia Jacobs. Petra Jeuken.
Bianka Jeurissen. Angelien Kelleners, San-
dra Kentjens. Jolanda Lambermon. Bart
Langenveld, Ingrid Loo, Claudia Loop.
Hans Muylkens. Vivian Palmen. Peter van
Proemeren. Linda Ruffini, Jose Sanders.
Angeline Savelkoul. Jacqueline Scholte,
Pasealle Stevens, Patricia Tangelder, Mi-
randa Weijzen, Anita Wiekken, Nicole van
der Woude.
Agogisch werk: Farida Arreffag, Léon Ba-
nens. Chantalle Beckers. Manon Bertrand,
Wendy Brand, Miranda Coenen. Vivian Cre-
mers, John Cremers. Ilona Debie, Mare De-

bic, Sylvia Denis, Monique Dicteren, Lion
Donners, Manon Ermans, Renate Franssen,
Josien Frederix, Diana Frenken, Daniëlle
Frisseri, Uschi Geersheuvels, Conny Gelis-
sen, Gabrielle Habets, Mariëlle Houben, Jo-
landa Janssen, Monique Janssen, Mylène
Kelleners, Astrid Kitzen, Elle Klasens, Ro-
ger Kurvers, Sharon Körvers, Patricia v.d.
Laarschot, Ellen de Levie, Maurice van der
Loo, Erich Maassen, Tessa Meester, Paseal-
le Nijsten, Esther Orta, Gemma Penders,
Patricia Penders, Ester Peters, Petra Rade-
makers, Frank Ramakers, Monique Simon.
Sandra Spoor, Patricia Steenbeek, René
Suijkerbuijk, Carolien Thans. Desiree
Truyens, Diana Vernooy, Eric de Vreese,
Daniëlle de Warem. Daniël Willems, Linda
Wuite.
Sociale arbeid: Maureen de Bats, Angeli-
que de Beer. Monique van de Berg. Desiree
Boosten, Linda Buis, Ingrid Bunte, Guus
Claessen, Pieter Coumans, Sandra Don-
men, Theo Dohmen. Astrid Füsers, Ruud
habets, Monica Heidens, Margot Heus-
schen, Tanja Hindrikts, Chantal Hodzel-
mans. Ellis Houben, Mimi Ignatia, Monique
Kastermans. Ilona Kleyntjens, Rob Kna-
pen, Frank Kohnen, Sisi Langendijk. Sylvia
de Leeuw, Lynda Lemmens, Francien Lim-
pens, Ilja Nijssen, Désirée Paes, Karin Pitti,
Vivian Ploum, Berry Royakker, Patricia Sa-
velkoul. Wolfgang Scharnigg. Gemma
Schrijen, Monique Slangen, Huub Smeets,
Jacqueline Stols, Miriam de Vaan, Susan
Verhoeven, Gabrielle Vos, Astrid Webe-
rink, Jolanda van Wissen.
Mode en kleding: Ingrid Albers, Monique
Arts. Lilian Bergman. Sabine Bock, Moni-
que Bolten, Maria Boonen. Monique Bouts,
Patricia Braam van-Morris, Angelique
Bruisschaert, Claudia Bruynseels. Angeli-
que Daemen. Sandra Daems. Lisette Doek,
Ineke Dols, Marjo Driessen, Claudia Ed-
monds, Daniëlle Feller, Marjo Feron, Ilona
Gelissen, Gina Gyenes, Angelique Haenen,
Nancy Hermans, Joyce Hermans, Helmi
Heuts. Angelique Heymans, Yvonne Hint-
zen, Traudel van Hout. Veronique Jacobs.
Anja Janssen, Anita Janssen, Jolanda Jas-
pers, Silvie Kersemakers, Anouk Klinkers,

Jolanda Knoben, Mariene Kremers, Mariel-
le Kurvers, Monique Leunissen. Lilian
Linssen, Karin Meijers. Anja Meijers, Ma-
rielle Michiels, Anja Moonen, Coleta Not-
ten, Nicole Palmen, Daniëlle Pascaud, Nan-
cy Penders, Dave Penners, Monique Peper-
kamp, Gaby Pesgens, Petra Peters, Diana
Peters, Jeanette Peulen, Maurice Rama-
kers, Diana Rustenburg, Sandra Schoen-
makers, Nlcolle Scholte, Karin Sierksma,
Monique Sievers, Katinka Smeekes, Corina
Steskens, Corina Thewissen. Claudia Ver-
heesen, Petra Verheezen, Esther Verjans,
Petra Vossen, Simone Vossenberg, Marielle
Wagemans, Ans Welling, Nicole Wierikx,
Tamara Wittens, Claudia Wolters, Marly
Wolters.

Technische School
Beek
BEEK- Aan de Technische School te Beek
slaagden de volgende eindexamenkandi-
daten:
Mechanische techniek B-niveau: René Col-
let, Roger Custers, Richard Dehue, Patrick
Gorissen, Steffan Hochstenbach, Roy Kol-
lard, Michael Koytek, Frits Kuypers, Mare
Lambij, Theo Lemmens, Pim Lemmens,
Danny Martens, Pascal Meertens, Marco
Meyers, Mare Minten, Fred Moors. Michel
Pijpers, Roy Savelkoul, Richard Smeets,
Francois Stassen, Clyde Verschuur, Ray-
mond Vranken.
Mechanische techniek C-niveau: Reinald
Altink, Danny Blom, Raimond Bouwens,
Roy Broens, Roy Brouns, Edwin Devoi,
Enk Hurkens, Pascal Janssen, Ben Joris-
sen, Alexander Knoben, Roland Lambij,
Roeland Lemeer, Cyriel Martens, Rinaldo
Martens, Servée Paés. Roger Pepels,
Ewoud Royen, Frank Smeets, Ely Spron-
ken, Davin Theunisse, Robert ten Vaar-
werk, Roy Verboort, Patrick Vranken. Sven
Vroemen, Mark Wetsels.
Bouwtechniek B-niveau: Eric Bollen. Ron
Jacobs. Raymond Leukel. Erik van Mul-
kens, Gunther Pluijmakers; Paul Radema-
kers, Robert Thomissen.

Bouwtechniek C-niveau: René Aarts. Ro-
ger Conjour, Jos Helsen, Bruce Martens,
John Pepels, Twan Schlösser, Peter Thoo-
nen, Ron Lemmens.
Electrotechniek B-niveau: Roger Cleus-
kens, Stefan Gelencsér, Richard Habets,
Erik Kollin, Manuel Meijers, Werner Neis,
Kurt Schlechtweg, Ricardo Schuffelen.
Electrotechniek C-niveau: Edwin Boesten,
Patrick in de Braek, Servi Claassens, Pascal
Daemen, Ramon Delil. Michel Eurelings,
Carlo Franken, Peter Paul Geraets, Marcel
Hendriks, Armand Hendrix, Pascal van
Heumen, Johan Kraus, Paul Kremers, Mare
Knols, Raymond Marehal, Ron Notermans,
Stephan Phillippens, Pedro Johan Willems.

Dag-avondcollege
voor MEAO Heerlen
J. Arets, E. Notermans. F. Thill, P. Baggen,
M. Einerhand, P. Hermans. M. Liska, D.
Mom, I. Mulders, M. Prins, M. Reneerkens,
R. Scholl, L. Straat. C. van Horen, R. Water-
val, T Willems, M. Bosman, E. Dierks, A.
v.d. Esschert. L. Gielen. R. Hoen, C. Lem-
mens, S. Maessen. M. Mertens, C. Nicolaije,
A. Orbons, P. Regterschot, C. Regtop, B.
Robberecht. D. Schiemanck, F. Stegenga,
H. Vetten, P. Erven, A. Hutschemakers, M.
Kriehn. L. Lindelauf. I. Mingelers, A. Ste-
velmans, R. Thelen, C. Übachs, M. Vander-
broeck, S Blankestein. M. Fickers. E. Gie-
sen, J. Hahnraths, A. Kirchhoff, A. Mom-
mers, J. Muijrers. K. Pieters. S. Scheepers,
B. Übags, A. Vranken, C. Hartman, S. Her-
ber. A. Oroszi, G. Smith, H. Thomas, R.
Bosch. L. Fox, W. Jongepier, E. Kalsbeek,
G. Pagotto, F. Saucedo-Romero, J. Sintzen,
C. Volk. J. Waterham, W. Kooien, N. Meyer,
S. Pikaar, J. Vandeberg. L. Gnjfrath, J. La-
taster, C. Meloni, H. Wijnands, L. Paas, J.
Augenbroe. S. Coenen. A. Dautzenberg. M.
Heekmans. H. Kuipers. J. Kusters, R. Qua-
den. N. Robberts. P. Schepers, P. Schroe-
der,L. Smaling, A. Visschers, R. Tukker. L.
Wischmann. R. Smeets. I. Giesen, H. Hage-
doorn, G. Spijkers. M. de Vrind, C. Weckse-
ler, P. Römkens. A. Rutten.



VRIJDAG 21 JULI:

te maken". De opening van het
Zomerfestijn wordt op de Dam
verzorgd door de Franse groep
Royal de Luxe. Zorgde ze twee
jaren geleden voor de nodige op-
schudding door het grillen van
een auto in een rondrijdende
tram, dit jaar presenteren zij on-
der de noemer 'Roman Photo
Tournage' een voorstelling waar-
in onder meer een gehalveerd
Fiatje, een man met jachtgeweer
en een vrouw in minirok een rol
spelen. Voor de ogen van het pu-
bliek ontvouwt zichf in razend-
snel tempo een 'hilarisch spekta-
kel waarin het ene hoofd na het
andere wordt afgehakt en het
bloed niet ophoudt te stromen.

uitbundigheid en verstilling, ex-
tremiteit en simplisme, noeste
arbeid en puur amusement". Het
budget van het festival bedraagt
drie ton.

„Het is de bedoeling dat die voor-
stellingen op je netvlies branden.
Maar we presenteren niet alleen
spektakel maar ook kleine pa-
reltjes. Op deze manier hopen we
een nieuw publiek te bereiken.

Nendsnelle thriller op de Dam,
kjjderd jankende stofzuigers in
c*u Holle', choreografie voor
"&rd en doos' in het Vondel-!**> ongewoon concert van dejptse rockgroep 'Einstürzende
eübauten' op een voormalige
Wdo-boot in het Nautisch
bartier. Slechts een willekeuri-
r greep uit het programma van
ïtoierfestijn '89 dat dit jaarvanPMi tot en met 5 augustus inJ^sterdam wordt gehouden. De
J*<jSte van de ruim twintig voor-rangen spelen zich af in deJfcnlucht en zijn gratis toegan-

P*jnemers zijn onder meer:
pion House Opera, Royal de

Kunst speelt zich veel te veel af
achter de gesloten deuren van de
heilige tempels. Dat willen wij
doorbreken. Overigens heeft wat
wij doen niets met straattheater

Eten op z’n
buitenlands

Luxe, Wim Vandekeybus en Pe-
ter Zegveld. Het Zomerfestijn
bestaat al zeven jaaren kan, vol-
gens artistiek leider Arno Goris-
sen, het best worden omschre-
ven als „een internationaal po-
dium voor eigenzinnige en ener-
verende voorstellingen die
dwarsverbanden leggen tussen
verschillende kunstdisciplines.
Een festival waar alle facetten
van het theater aan bod komen:

Bij het Zomerfestijn ligt de na-
druk op het visuele aspect, taal
speelt geen rol. Arno Gorissen:

Visueel

Duplica ’Heerlense’ wasbak in archeologisch park
Romeinse stad in Xanten herbouwd
i* enige niet bebouwde Romeinse stad ten noorden van de
rPen ligt in Kanten (West-Duitsland), ongeveer veertig ki-

ten noord-oosten van Venlo (ter hoogte van Gen-
feP). Halverwege de jaren zeventig werd daar in het Archeo-
J&sch Park Kanten (APK) gestart met de herbouw van de
*°meinse nederzetting Colonia Ulpia Traiana. Stadsmurenn -poorten, tempel, bakkerijen, waterputten, herberg enzo-
°°rt herrezen op originele fundamenten.

?Jnnia Ulpia Traiana werd hon-
jj*> jaren voor Christus ge-

er woonden destijds circaIduizend mensen. De nieuw-bezienswaardigheid in het ar-

Circus Don
Carlos doet
Aken aan

F* 26 julitot en met 7 augustus
P^t het Duitse circus Don Car-
L'n Aken op. Dertien dagen
J/S op het terrein bij de 'Eis-l^thalle' (bij Tivoli-stadion).
J uit 1875 stammende familie-
Lpüs voert het milieu hoog in

vaandel. Van elk verkocht
&ebiljet wordt vijftig Pfennig

h, staan aan de 'Umwelt-
u^ütz'. De voorstellingen zijn
k volgt gepland: door de week
C 15.00 en 20.00 uur en op zon-

m 15.00 en 18.00 uur. De en-
EJPrijs varieert van 8 tot 20
CJ^k (kinderen) en 10 tot 25
L *wk (volwassenen).

Oud Thuller
Bierfeest

" De tempel is één van de
grote publiekstrekkers in
het Archeologisch Park
Kanten.

nino tomadesso

korte toer

A propos, weet u wat 'snitzel'
is? Het woord stond gistermid-
dag op een bord geschreven, er-
gens in de Oranje Nassau-
straat in Heerlen. Zou er
'Schnitzel' mee bedoeld zijn ge-
weest? U weet wel, zon gebra-
den kalfslap op zijn Weens.

Lang gewacht, tóch gekomen.
De spaghetti 'carbonara' na-
melijk die ik gistermiddag, bij
wijze van lunch, in LA VENE-
ZIANA (Oranje Nassaustraat,
Heerlen) besteld had. Ruim
vijfentwintig minuten duurde
het voor dit pasta-gerecht ge-
serveerd werd. En dat terwijl
ik kennelijk de eerste 'luncher'
van de dag was. Ach ja, geduld
is een schone zaak. Tempo in
een spijshuis ook trouwens.
Van het gerecht (12,50 gulden)
zélf -een volle maaltijd, zo
bleek- geen kwaad woord. De
spaghetti keurig 'al dente' ge-
kookt, verrijkt met room, reep-
jes spek, kaas en zélfs 'krin-
geltjes' witte ui (?) maar met
wellicht iets te weinig zwarte
peper. Apart op een schoteltje
werd er een mini-stokbroodje
bij opgediend. Vijf soorten
spaghetti —in prijs variërend
van 9,50 tot 13,50 gulden-, la-
sagne (12,50 gulden), vijf piz-
za's (9 tot 12,50 gulden), enkele
soepen en snacks vermeldde de
kleine kaart van dit Italiaanse
huis. Geldende van dinsdag tot
en met zondag van 12.00-17.00
uur. Voor gerechten uit 'La cui-
sine du Soleil' was ik er bedui-
dend te vroeg. Die 'lopen'
slechts van donderdag tot en
met zondag van 18.00 tot 21.30
uur. Pasta-schotels zijn feite-
lijk voorgerechten, hoewel het
wel eens gebeuren kan dat ze zo
smakelijk zijn dat men er
eigenlijk te veel van eet. Ze zijn
er in ontelbare variaties met
even ontelbare benamingen.
Afhankelijk vaak ook van de
(Italiaanse) streek waarin men
verblijft. Wat bijvoorbeeld in
de ene stad 'tortiglioni' heet,
wordt een forse steenworp ver-
derop 'fusilli' geitoemd. Enzo-
voort enzoverder. Het lekkerste
vind ik spaghetti 'eon aglio e
olio' Slierten meel met olijfolie
waarin zeer veel knoflook is ge-
bakken en zónder kaas wordt
opgediend. En 'alla Napolita-
na'. Op zn echt Napolitaans
met vleesloze saus met tomaten,
knoflook, uien en olijfolie.

iren lang gaat men zondag
£Juli) in Thull-Schinnen op de
kT van 'vreuger'. Een zondag-
S u g als in net verleden. On-

het motto 'Oud Thuller Bier-
l st'. Op het terrein van de Alfa-

" «Uwerij schuimt van 12.00 tot|I~P uur het bier van 'de brou-1^ " serveert men onder luifelst^rasols oud-Limburgse hap-
C -brunchen anders-, luistert(J 1 naar troubadour Sjef Diede-
(k en humorist Pierre Cnoops
L§aan met medewerking van
l Veertien personen sterke or-
w ' Oe Dorsvlegels de beentjes
i de vloer.

jongeren. Aansluitend gaan ve-
len ook nog naar de stad, waar
70.000 mensen jaarlijks een be-
zoek brengen aan het plaatselijk
museum. De 'Romeinse' steden
Tongeren, Maastricht en Heerlen
onderhouden goede contacten
met Kanten. Geïllustreerd mo-
menteel door een 'gezamenlijke'
tentoonstelling over badinrich-
tingen. Momenteel te zien in
Tongeren; in september in Heer-
len en begin volgend jaar in het
APK van Kanten.

leon tops

De manifestatie ”Treinen doordeTreinen door
L£'Jd' van de jubilerende NS
1(3 al 250.000 bezoekers ge-
v0Kken. In totaal rekent de NS
\ r de manifestatie die tot 6'J^stus duurt op 500.000 bezoe->fs- Uit onderzoek blijkt dat
Hj'nen door de TÜd' g°ed aan-
\.[f bij het publiek. Meer dan de
W* (53 procent) vindt de mani-Jj^atie 'zeer de moeite waard.
Si Ver Procent heeft aangege-
fyi haar 'niet erg bijzonder of
f

s 'vervelend' te vinden. De
Vade van stoomlocomotievenlisjpt de meeste positieve reac-

De bezoeker waant zich in vroe-
ger tijden, ware het niet dat her
en der lege blikjes frisdrank uit
de prullenbakken puilen en tal-
loze blikken vierwielers even
verderop op de grote parkeer-
plaats staan te glimmen. Op de
achtergrond, tegen de glooiende
helling, ziet men het nieuwe
oude Kanten, met wallen en
oude dom. Dat Kanten en het
APK in trek zijn, blijkt wel uit de
cijfers: jaarlijks 300.000 bezoe-
kers, van wie meer dan de helft

In de bloedhete thermen konden
mannen en vrouwen vroeger af-
wisselend koud en warm baden.
„De verwarming in de thermen is
iets aparts", zegt dr. ing. Gundolf
Precht. De muren zijn opgetrok-
ken met holle stenen, waardoor
de warmte kan worden getrans-
porteerd. Van de buitenkant stelt
het gebouw niet zo heel veel
voor, maar het vernuft dat voor
de binnenzijde is aangewend, is
groot". Vaststellingen bij een be-
zoek: de temperatuur in de ther-
men is op ongeveer dertig gra-
den gebracht (later, tijdens een
tweede bezoek is detemperatuur
aangenaam). Terwijl hij met met
een zakdoek de zweetdrup-
peltjes van zijn voorhoofd veegt,
puft Precht: „De temperatuur
blijft hier mede zo hoog omdat
de ramen goed zijn geïsoleerd.
We hebben dat op dezelfde ma-
nier gedaan als de Romeinen
destijds. Het is ongelooflijk hoe
zij isolatietechnieken al beheer-
sten". Precht vervolgt: Hier staat
de grote wasbak, afgekeken van
het pronkstuk dat in Heerlenstaat". Een wandeling door het
APK, precies gereconstrueerd
op de grondvestenvan de drieën-
zeventig hectare metende oude
stad, leert de bezoeker hoe het
door de Romeinen beheerste le-
ven er uit zag. Langs kaarsrechtewegen liggen tempel, herberg
(met daarin een museum en er-
aan vastgebouwd de thermen),
amfitheater (met 12.000 zitplaat-
sen). Momenteel wordt gewerkt
aan een andere 'attractie', een
ambachtshuis.

cheologischpark, dat in 1977 zijn
poorten opende, werd onlangs
gerealiseerd: de openbare Ro-
meinse badinrichtingen. Offi-
cieel de thermen dus. Hiertoe
stak men tien jaren geleden de
eerste spade in de grond. Het
project kostte in totaal 1,3 mil-
joen gulden. De thermen worden
niet als zodanig gebruikt. „In dit
park willen we de bezoeker al-
leen kennis laten maken van de
gewoonten der Romeinen. APK
is en blijft een museum. Mogelijk
zal dit bad daadwerkelijk eens
een keer worden gebruikt, maar
het zal dan geen commerciële
aangelegenheid worden", aldus
dr. Anita Rieche.

Weekendagenda

APOTHEKEN

De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 711400.
HEERLEN. Claessens, Sarolea-
straat 6, 2? 712541. B.g.g. TIGH
5 711400.
LANDGRAAF. Landgraaf, Pasweg
6 Schaesberg, s 321967. Voor
spoedgevallen dag en nacht bereik-
baar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Van Wersch, Hoofdstraat 41,
_f 452010.
KERKRADE-WEST. Snijders,
Kampstraat 114, 2? 420777.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, _? 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur en
zondag van 12.00 tot 13.00 uur en
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoed-
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, _? 441100. Zaterdag van 11.00
tot 15.00 uur en zondag van 14.30 tot
■15.00 uur. Voor spoedgevallen kan
men terecht van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Martens, Hoofd-
straat 87, _? 212214.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH _f 711400).

TIGH - HEERLEN.
_? 711400

(Informatie over avond- en week-
enddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

GROENE KRUIS

HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. Week-
enden 24 uur doorlopend S 711400.
Werkdagen, tijdens werkuren,
_? 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen _f 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallen _? 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder _f é62222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
S 323030.

ARTSEN

HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag
12.00 uur tot zondagmorgen 10.00
uur dr. Limpens, St.-Pieterstraat 67,
_f 452630. Van zondagmorgen 10.00
tot maandagmorgen 8.00 u_r dr.
Schiffers, Hoofdstraat 4A, E? 452176.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Schepers, Banneheiderweg 5,
_f 441213.
SCHAESBERG. Zaterdag Ypma,
Schumanstraat 14, S 320660 en
zondag Pieck. Pasweg 97,
_? 311322
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, _t 214821.

TANDARTSEN

HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. Loyson, Vlotstraat 11,
2? 715035. B.g.g. TIGH 2? 711400.
KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Aussems, Terbruggen 43, Eygelsho-
ven, 2? 352318. Spreekuur van 11.30
tot 12.00 uur en van 19.00 tot 19.30
uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -GULPEN - VAALS - WIJLRE - WIT-
TEM. Coenen, Pastoor Laeven-
straat 21, Ransdaal. 2? 04459-1927.
Spreekuurvan 11.30 tot 12.00 uur en
van 17.30 tot 18.00 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. Gerrits, Meysstraat 8 Wij-
nandsrade, 2? 245080. Spreekuur
van 11.30 tot 12.00 uur en van 17.30.
tot 18.00 uur.

HULPDIENST SOS
Dag en nacht bereikbaar, 2? 719999.

Geslachtsziektenbestryding:
24-uurs infolijn 2? 740136.

MALMEDY (B): Rommelmarkt
in de stadswijk 'Pont Neuf

BUTGENBACH (B): Merenfeest.
EUPEN (B): Volksfeest op de
'Klötzerbahn' van 14.00-24.00
uur.

ARCEN: 'Zomerbloemen te kust
en te keur' in Kasteeltuin van
9.30-18.00 uur.

MECHELEN: Bezichtiging De
Commandeursmolen (Hoofd-
straat) van 9.30-17.00 uur.

WV-stadswandeling. Vertrek
14.00 uur vanaf VW-kantoor
(Het Dinghuis, Kleine Staat).

Bezichtiging Schatkamer O.L-.Vrouwebasiliek van 11.00-17.00
uur.

Bezichtiging Schatkamer St.
Servaasbasiliek van 10.00-17.00
uur.

MAASTRICHT: Carillonconcert
vanuit de toren van het stadhuis
door stadsbeiaardier Matthieu
Steijns.

SIBBE/VALKENBURG: Bezich-
tiging mergelbouwsteen-werk-
plaats (Bergstraat, Sibbe) van
10.00-17.00 uur.

" De rit vanuit Limburg - via Sittard, Roermond, Venlo en
Straelen - naar Kanten duurt ongeveer anderhalf uur.

Wie graag een blik wil werpen
in het radio- en televisiewereldje
van toen, heden en toekomst kan
t/m 15 augustus dagelijks terecht
in het Omroepmuseumin Hilver-
sum. Voor kinderen zijn er vi-
deospelletjes, omroepstickers en
puzzeltochten. Grootouders
kunnen genieten van hoe het
vroeger was en ouders zich ver-
bazen over de snelle ontwikke-
ling van radio en televisie. Het
NederlandsOmroepmuseum ligt
achter de Avro-gebouwen, Melk-
pad 34 en is geopend van maan-
dag t/m vrijdag van 10.00-17.00
uur en op zaterdag en zondagvan
12.00-17.00 uur. Info: 035-773756.

trappen. Lichaamsbeweging in
vrije tijd. Prima zaak. Zo laiig
ze maar niet in groepjesverke-
ren. Want dan geldt wel eens de
macht van de meervoud. En
fietsen ze niet achter maar
naast elkaar. Zoals ze dat van
de teevee hebben afgekeken.
Van Tour-rijders namelijk.
Maar die fietsen om de eer en
het brood op afgesloten wegen.
De trimmers in Klein Zwitser-
land echter niet. Die liebben
zich aan de regels van het nor-
male wegverkeer te houden
maar doen dat vaak niet. En
houden dan niét vakantie vie-
rende automobilistenop. En als
men die pseudo-renners pas-
seert tonen ze zich verbolgen
ook Maar goed. het hellende
land in de omgeving van Cot-
tessen blijft een (Limburgs)
sprookje. Een streek om te ont-
spannen, wel of niet in het dal
van Cottesserbeek of in devoor-
malige groeve Cottesserberg.
Het is er overal even mooi.

gcN.T.

stoord. Of Limburg daar geen
betere plekjes heeft omfrank en
vrij in de gezonde buitenlucht
zon te happen? Er wordt op de
wegen van Klein Zwitserland
druk rennertje gespeeld. Door
mannen van alle leeftijden die,
liefst in renners-'outfit', op heu-
se racejietsen puffend en bla-
zend heuvel op en heuvel af

bioscopen
HEERLEN

Royal: Licence to kill. dag. 15 18 en 2
uur. Rivoli: Scandal, dag. 15.30, 19 ei
21.30 uur. Taran en de toverketel. dag. 1>
uur. Maxim: The naked gun. dag. 14.31
16.30 19.30en 21.30 uur. H5: Roadhousedag. 14 16.30 19 en 21.30 uur Police aca
demy VI. dag. 14.15 16.15 19.15 en 21.11uur. Rainman. dag. 17 en 20.30 uur. PcSematary. dag. 16 en 21 uur. Twins, dag14 en 18.30 uur. Platvoet en zijn vriend
jes. dag. 14 en 15.30 uur. Leviathan, dag
14.15 16.15 19.15 en 21.15 uur.
SCHAESBERG

Autokino: The naked gun. do t m d
22.15 uur. Johnny 5 is alive. vr tm ze
00.30 uur.'

GELEEN
Roxy: Roadhouse. do t m wo 20.30 uur.
zo ook 15 uur. Studio Anders: The na-
ked gun. do tm wo 20.30 uur. zo ook 15
uur.

het weer In europa
Sh *,wegen: eerst veel bewolking, maar geleidelijk wat opklaringen
|Jl' en toe zon. Middagtemperatuur langs de westkust van 15 tot 20fc^en. In het zuiden rond Oslo ongeveer 24 graden.
teden: in het noorden eerst nog bewolking, later opklaringen. In

tot jUiden zonnig. Middagtemperatuur van 16 graden in het noordenIL^ in het zuiden. Morgen hogere temperaturen.
fyj^ttiarken: eerst nog wolkenvelden daarna zonnig. Middagtempe-Cur van 20 tot 24 graden.
L *nd: perioden met zon, maar vandaag ook regen- en onweers-
\p- Middagtemperatuur 21 tot 23 graden.h6t es, Engeland en Schotland: zonnig. In de loop van de avond van
Ruiden uit regen- en onweersbuien. Middagtemperatuur van 20
dg en in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuidoosten.

en Luxemburg: eerst zonnig, vervolgens vanuit het zuiden re-
V.en onweersbuien. Middagtemperatuur rond 28 graden.
%h '-Duitsland: Duitsland: wolkenvelden. In het westen kans op
% bl>i-

zonnig. In het westen kans op een regen- of onweersbui.dagtemperatuur langs de Atlantische kust van 24 tot 29 graden,
Stfe Middellandse Zee rond 30 graden. In het binnenland om-

"
30 ëraden oplopend tot hier en daar 35 graden.

i»l j^ieen Portugal: zonnig maar langs de westkust bewolking waar-
Kir^ ien kunnen ontstaan die noordwaarts gaan bewegen. Middag-
\lri atuur lan§s de Atlantische kust van 25 tot 27 graden. Aan de
W Zee omstreeks 30 graden. In het binnenland oplopend
Mvj laatselijk in de buurt van de 40 graden.
Vh rand: zonnig. In de loop van de dag kans op onweer. Middag-
Vpratuur in de dalen en lage gebieden rond 30 graden.
«tjfj ei»rijk: alleen in het oosten eerst nog een enkele bul later zonnig.
'^ij^gtemperatuur oplopend van rond 25 tot ongeveer 30 graden.
}**: zonnig met een middagtemperatuur oplopend van rond 30 totlaveer 35 graden.
*o(s°s,-vië: naar het oosten wegtrekkende buien. Vanaf vandaag
fy ''S- Middagtemperatuur rond 25 graden, oplopend tot omstreeks
_ffe_den-Nn land: eerst n°S in net noorden wat bewolking, elders zonnig.
%di gtemperatuur aan de kust en °P de eilanden 27 tot 28 graden,
V lr»waarts iets warmer.

Rond de Cottesserberg laden
momenteel tal van vakantie-
vierders hun accu op. Verblij-
vend in hotels, pensions, ap-
partementen en op campings.
Ze 'doen' dit stukje Limburg
alsof het een brokje buitenland
is. Hebben geen ongelijk. Ze
wandelen er% ze fietsen, ze lig-
gen languit in de zon of pikken
een terrasje. Er zijn zonaan-

Heuvels en dalen. Golvend,
glooiend en glorend. Limburg
op zn best. Geen wonder dat
men het wel eens Klein Zwitser-
land noemt. Die (grenststreek
in de zuidoostelijkste hoek, in
de regio Vaals-Epen-Vijlen.
Het land van het carboon ook.
In Epen bijvoorbeeld, syno-
niem van natuurschoon-va-
kantie, komt het carboon zelfs
aan de oppervlakte en groeit er
het zinkviooltje. Het land ook
van aan elkaar 'gevlochten'
heuvels. En bossen. Daar
droomt ergens de buurtschap
Cottessen. En ligt de COTTES-
SERBERG. Feitelijk een verla-
ten steengroeve. "■

bidders die er vreemde ideeën
op nahouden. Ik zag ze, vlak
langs de weg ergens tussen
Vaals en Epen, naast hun auto
op klapstoeltjes zitten bakken
terwijl ze keer op keer getrac-
teerd werden op lawaai en uit-
laatgassen van passerend ge-
motoriseerd verkeer. Ze toon-
den zich niet in het minst ge-

Limburgs dagblad j tijdje vrij
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Spektakel-Zomerfestijn
Amsterdam heeft weer wal geks...

bergen in limburg



Rancune van PDM’er is extra steun voor Fignon

Theunisse vereffent
rekening met Delgado

TOURDEFRRfKE

Van onze sportredactie

VILLARD DE LANS - Gert-Jan Theunisse
heeft, zo zal wellicht zondag blijken, een
sleutelrol in de derde Touroverwinning van
Laurent Fignon vertolkt. Theunisse weiger-
de gisteren uit rancune jegens Delgado mee
te rijden achter een ontketende Fignon. En
dat mondde uit in nieuwe en mogelijk beslis-
sende tijdwinst voor de Franse gele truidra-
ger.

Fignon bedankte in een korte tv-
fiits, direct na afloop, de PDM-ren-
ners herhaalde malen uitdrukkelijk
voor hun manier van rijden tegen de
voornaamste hindernis van de dag,
de Cöte de St.Nizier-du-Moucherot-

te. Een hele mond vol, maar wie
weet ook het definitievekeerpunt in
de Tour van 1989.

Daar, op zon 23 kilometer van het
einde van het enerverende mini-
ritje, leidden Rooks en Theunisse
de dans achter een ontsnapte, maar
spartelende Herrera. De collega's
vlogen er bij bosjes af en tot hun
vreugde ook Mottet (Theunisse vas-
ter vierde, Rooks steeds dichter vijf-
de). Van de waarde van dat splijten-
de tempo was zich er één heel best
bewust: Laurent Fignon. Zoals hij
woensdag een zwak ogenblik van
Greg Le Mond prima taxeerde, zo
schakelde hij nu opnieuw op het
juiste moment een tandje bij. Twee
kilometer voor de top probeerde Le
Mond nog wel te volgen, maar noch
de Amerikaan, noch Delgado kwa-
men nader. Vijftien seconden bij
doorkomst, ze konden hem nog
zien.

Maar wie had gedacht dat de 'third
man' in de achtervolging zinnens

was één trap ten gunste van Delga-
do/Le Mond te doen, die kwam be-
drogen uit. Bergkoning Theunisse
zette zich in het wiel en kwam daar
pas uit, 20 kilometer verder, in de
laatste hectameters van de slotklim
in Villard-de-Lans. Resultaat van de
rit: Fignon wint zijn eerste Tour-
etappe van dit jaar en loopt in het
klassement op Le Mond uit tot 50
seconden.

Hamvraag
Maar, de hamvraag: zaten Theunis-
se en PDM 'in de slag' met Fignon?
Zal Fignon straks de financiering
van zijn Tourzege met PDM, c.g.
Theunisse moeten regelen? Het ant-
woord van Theunisse is beslist:
„Nee."

Hij legt uit: „Ten eerste. Dat we te-
gen die helling tempo gingen rijden
had te maken met onze belangen
voor het ploegenklassement. Er
moesten ploegmaats van Delgado
worden geloosd, maar Kelly en Al-
cala mochten niet tegelijkertijd in
de vernieling worden gereden. Ten
tweede. Ik was op zoek naar nóg een
ritoverwinning, en dan moetje gok-
ken als je mee voorop komt; niet te
veel doen ook. Ten derde: het maakt
mij niet uit wie de Tour wint. Fig-
non, Delgado of Le Mond. Maar het
is aan Delgado en Le Mond om ach-
ter Fignon te koersen. Zij staan het
kortst in het klassement. Ten vier-
de. Ik had er geen zin in Delgado te
gaan helpen na wat hij me woens-
dag heeft geflikt; toen is hij met zijn
ploeg achter mij gaan zitten jagen.
Dan moet hij het gewicht nu ook
maar op zn schouders nemen."

Concreet
Ploegleider Jan Gisbers is, onafhan-
kelijk van Theunisses verklaring
ook heel concreet.
„Wij rijden niet voor Delgado, niet
voor Fignon, niet voor Le Mond. Wij
hebben alleen te maken met onze

Limburgs Dagbladsport

" Steven Rooks, ploegmakker en boezemvriend van Gert-J
Theunisse, speelde het spel mee. De wetten van de profwielP
sport zijn hard.

Familie te paard
LUXEMBURG - Een primeurtje
in de wereld van de springrui
ters. De familie Fuchs vormt d€
Zwitserse delegatie naar hel
CSIO van dit weekeinde in Lu
xemburg. In de Prijs- der Naties
starten in ieder geval Markus er
Thomas Fuchs, die al geruimt
üjd tot de Europese top behoren
Daarnaast is Alois Fuchs gese
lecteerd. Voor de vierde plaat:
komen ook alleen Fuchsen ir
aanmerking: Renate of Andrea
Matthias Fuchs, de vader var
Thomas, Markus en Andrea, za
beslissen wie de vierde plaats za
bezetten.

houden. Maar de ervaring ieeV^^ 1
maar heel weinig renners kun
vergeten. En dat ooit de dag f
breekt, dat oude rekeningen * |
den vereffend.

eigen belangen. Die waren in volg-
orde: ploegenklassement enritzege.
Ik had gehoopt, dat Delgado en Le
Mond sterker zouden zijn dan Fig-
non, dat de vier aan de voet van de
slotklim bij elkaar waren gekomen
en dat Theunisse daar had kunnen
demarreren voor de etappe. Dat dat
niet is gebeurd is jammer. En dat
Fignon daar het meest van profi-
teert is zijn geluk."

Er zal ongetwijfeld ook ietsvan 'oud
zeer' contra Delgado in het passieve
verzet van Theunisse hebben geze-
ten. Toen Delgado twee jaar geleden
tweede werd, in PDM-shirt, en
Theunisse daar zeer veel werk voor
hem opknapte, kreeg hij daar niets
voor terug in harde valuta. Delgado

Moses zet strijd
voort tegen dopin
NEW VORK - Edwin Moses hjjjj
zijn strijd tegen het gebruik van verboden stimulerende middelen
scherpt. „Er moeten koppen i'o^,
anders zal er bij de atleten n'e^i.eitanderen", verklaarde de Aff
kaanse atleet.

mDit jaar zal de wereldrecordho
op de 400 meter horden zich siejj
sporadisch op de atletiekbaan j
zien. Hij besteedt meer aand i
aan zijn studie economie en e tflanti-dope campagne.„Sinds j

Johnson in Seoel werd __^heeft het gebruik door atletenB^
wijziging ondergaan. Het pi'0D
is nog steeds groot, wij moeten
hoofd niet langer in het zand
ken."

hield zijn prijzengeld voor zichzelf,
schraapte iedere tien mille van een
Nederlands criterium-contract in
eigen beurs en degenen die hem
mee in staat hadden gesteld zoveel
te verdienen ('knechten', maar ze-
ker ook: personeel) bleven met lege
handen en een ontevreden gevoel
achter. Theunisse was toen een ma-
tig betaalde prof; hooguit 75 mille
per jaar. Hij ontkende gisteren er
zoiets als een 'zwartboek' op na te

Vrijdag 21 juli 198916

Fignon op fluweel
’Rilzege niet belangrijk, alleen tijd lelt’

TOURTELLER
etappe-uitslag

TOURDCFRAIKt

VILLARD-DE-LANS - Daags na zijn ver-
bluffende greep naar de macht in Alpe
d'Huez heeft Laurent Fignon wederom kei-
hard toegeslagen. In de korte etappe naar
Villard-de Lans heeft de grillige Fransman
de Tour de France in een beslissende plooi
gelegd. De manier waarop hij vooral zijn be-
langrijkste rivaal Greg Le Mond in vrijwel

kansloze positie verdrong sprak boekdelen. Er zullen tijdens
de laatste drie dagen al heel gekke dingen moeten gebeuren,
wil de excentrieke Parijzenaar zondag op de Champs Elysées
niet als winnaar van de Ronde van Frankrijk 1989 gehuldigd
worden.

„Toch ik ga nu nog niet roepen, dat
ik de Tourzege al op zak heb. We
moeten nog drie dagen koersen. Ik
heb wel een grote stap naar de eind-
zege gezet. Vooral omdat ik nu een
comfortabele voorspong op Le
Mond heb. Vijftig seconden kan hij
in de tijdrit niet op me goedmaken",
luidde Fignons eerste reactie op Cö-
te-2000 in Villard-de-Lans.

Blijdschap
Even tevoren was Fignon met ge-
balde vuisten over de eindstreep in
Villard-de-Lans gesneld. Met dat ge-
baar wilde hij zijn blijdschap om de
veroverde voorsprong op Greg Le
Mond kracht bijzetten.
„De ritzege is niet zo belangrijk",
verklaarde hij. „Ik zou graag elk jaar
,de Tour op mijn naam willen schrij-
ven zonder etappes te winnen. De
tijdwinst die ik op Le Mond heb ge-
boekt is in deze fase van de strijd
v£el belangrijker."

door

/ bennie ceulen J
Toen Fignon woensdagavond in
Alpe d'Huez de herovering van zijn
gele trui op Greg Le Mond had geë-
valueerd, kwam hij in overleg met
zijn geslepen ploegleider Cyrille
Guimard tot de slotsom, dat met het
oog op de afsluitende tijdrit van
aanstaande zondag zesentwintig se-
conden voorspong op Greg Le
Mond wel eens te weinig zou kun-
nen zijn.
„L'Alpe d'Huez is me steeds gunstig
gezind geweest. In 1983 heb ik er
mijn eerste gele trui veroverd. Het
jaar nadien gebeurde hetzelfde. Bei-
de keren won ik de Tour. Woensdag
veroverde ik weer de maillot jaune
in Alpe d'Huez. Hoewel ik had voor-
speld dat de renner die daar in het
bezit van de leiderstrui zou zijn de
Tour zou winnen, was ik er nog niet
zo zeker van. Zesentwintig second-
jés voorspong op Le Mond achtte ik
iets te weinig. Dat zou betekenen,
dat ik zondag in de tijdrit niet meer
dan één seconde per kilometer op
hem zou mogen verliezen. Dat vond
ik een te groot risico. Daarom nam
ik me voor in derit naar Villard-de-
Lans een handvol seconden op Le
Mond trachten te winnen/

Plan
Laurent Fignons plannetje lukte
aardig. „Voor de start had ik ge-
pland om op' de laatste khm naar

Cöte 2000 in de aanval te gaan. Maar
toen de PDM'ers op de Cöte Saint-
Nizier-de Moucherotte het tempo
heel hoog opdreven veranderde ik
van gedachten. Herrera lag op dat
moment voorop. Drie kilometer on-
der de top viel ik aan. Aanvankelijk
om te testen hoe Le Mond, Delgado
en de anderen zouden reageren.
Toen ik niemand zag komen ben ik
voluit doorgegaan. Zelfs Herrera
kon niet aanpikken."

De losgebroken klassementsaan-
voerder bereikte vier kilometer
voor de eindstreep een maximale
voorspong van 50 seconden op zijn
naaste achtervolgers Le Mond, Del-
gado, Theunisse, Rooks, Kelly, Al-
cala, Camargo, Herrera en Lejaretta.
Uiteindelijk hield hij er 24 over op
Rooks, Lejaretta, Kelly en Le Mond.
Pedro Delgado moest zelfs 33 se-
conden prijsgeven.
„Die laatste berg was heel zwaar.
Vooral de eerste kilometer. Ik reed
met de grote versnelling omhoog.
Plots leek ik te exploderen. Ik
moest naar een veel kleinere ver-
snelling terugschakelen. Gelukkig
was de slotkilometer niet meer zo
steil. Anders had ik wellicht nog
meer van mijn voorspong moeten
inleveren", filosofeerde Fignon. „Ik
vreesde eigenlijk alleen Le Mond
nog. Delgado was in mijn ogen
reeds kansloos. Greg moet nu al
vijftig seconden goedmaken als hij
de Tour nog wil winnen. Natuurlijk
is de komende dagen nog alles mo-
gelijk, maar ik heb nu toch een be-
hoorlijke veiligheidsmarge opge-
bouwd."

Ontspannen
Laurent Fignon maakte in Villard-
de-Lans een opvallend ontspannen
indruk. Hij was zelfs bereid om in
alle rust over zijn enkele dagen gele-
den gerezenconflict met de fotogra-
fen te praten.
„Ik heb geen gemakkelijk karak-
ter", gaf hij onomwonden toe. „Ik
ben veeleisend voor mezelf. Ik zie
niet in waarom ik dan gemakkelijk
voor iemand anders moet zijn. Voor
de start en op andere momenten van
concentratie wil ik het liefst met
rust gelaten worden. Men heeft het
vaak moeilijk om daar begrip voor
op te brengen. Daardoor ontstaan
wel eens conflictsituaties. Af en toe
met journalisten, maar vooral met
fotografen. Zij zijn veel lastiger."

De man die hard op weg is voor het
eerst in zijn carrière Giro en Tour in
één seizoen te winnen, ging weer
snel over tot de orde van de dag.
„Het is een heel zware Tour de Fran-
ce. Soms heb ik getwijfeld aan mijn
kansen op de eindzege. Zoals in de
proloog, de ploegentijdrit, de tijdrit
in Rennes, op weg naar Marseille,
op de Alpe d'Huez en vandaag naar
Villard-de-Lans heb ik me enkele
keren super gevoeld. Maar ik heb
ook dagen achter de rug waarop ik

Achttiende etappe Bourg d'Oisans-Vil-
lard de Lans SV/i km: 1. Fignon 2.31.28;
2. Rooks op 0.24; 3. Theunisse; 4. Lejar-
reta; 5. Kelly; 6. Le Mond, allen z.t. als
Rooks; 7. Delgado 0.33; 8. Camargo 0.36;
9. Alcala z.t; 10. Herrera 0.47; 11. Bugno
2.06; 12. Cornillet z.t; 13. Mottet 2.07; 14.
Palacio 2.13; 15. Breu 2.20; 16. Caritoux
2.29; 17. Jerome Simon 2.31; 18. Millar
z.t; 19. Biondi 4.20; 20. Wechselberger
4.23; 21. Pavlie 4.30; 22. Cerin 4.31: 23.
Kvasvoll; 24. Pascal Simon; 25. Peder-
sen; 26. Bauer; 27. Sergeant; 28. Phili-
pot; 29. Indurain; 30. Pino, allen z.t. als
Cerin; 54. Ducrot 8.03; 67. Van Vliet 9.47;
75. Draaijer; 79. Stevenhaagen; 80. Van
Orsouw; 99. Maassen; 102. Poels. allen
z.t. als Teun van Vliet; 108. Manders
10.03; 118. Siemons z.t; 122. Beuker
10.19; 123. Nijdam; 124. Tolhoek, beiden
z.t. als Beuker; 125. Lubberding 10.26;
126. De Rooy 10.35; 130. Solleveld 10.46;
131. Lammerts 11.00; 132. Hermans
11.05; 136. Schurer 14.31; 137. Jakobs;
138. Hanegraal'. beiden z.t. als Schurer.

uitvallers
Niet gestart: Dhaenens (PDM). Opgege-
ven: Dahlberg (Seven Eleven) en Planc-
kaert (ADR). Uit koers wegens over-
schrijding tijdslimiet: Knickman (Se-
ven Eleven).

algemeen klassement
1. Fignon (Système U) 80.26.39; 2. Le
Mond (ADR) op 50 sec; 3. Delgado (Rey-
nolds) 2.28; 4. Theunisse (PDM) 5.36; 5.
Mottet(RMO) 7.29; 6. Rooks (PDM) 7.31;
7. Lejarreta (Paternia) 8.31; 8. Alcala
(PDM) 11.19; 9. Millar (Z/Peugeot) 14.20;
10. Kelly (PDM) 14.33; 11. Indurain
(Reynolds) 20.34; 12. Bugno (Chateau
d'Ax) 21.01; 13. Pascal Simon (Système
U) 23.36; 14. Cantoux (RMO) 23.48; 15.
Cornillet (Z/Peugeot) 25.26; 16. Pino
(BH) 25.55; 17. Bauer (Helvetia) 28.24;
18. Jérome Simon (Z/Peugeot) 29.59; 19.
Hampsten (Seven Eleven) 30.36; 20. Her-
rera (Café de Colombia) 31.16; 21. Phili-
pot (Toshiba) 32.12; 22. Camargo (Café
de Colombia) 33.24; 23. Breu (Domex)
33.30; 24. Fuerte (BH) 34.23; 25. Pascal
Richard (Helvetia) 37.46; 26. Rondon
(Reynolds) 38.43; 27. Muller (PDM)
39.11; 28. Palacio (Reynolds) 41.10; 29.
Roosen (Histor) 45.43; 30. Biondi (Fagort
49.11; 39. Ducrot (Domex) 1.03.11; 53.
Stevenhaagen (Helvetia) 1.17.34; 90. Van
Orsouw (PDM) 1.43.45; 98. Tolhoek (Su-
perConfex) 1.47.33; 104. Maassen (Su-
perConfex) 1.53.25; 106. Manders (Hel-
vetia) 1.56.12; 109. Solleveld (SuperCon-
fex) 1.57.13; 113. Poels (SuperConfex)
2.03.03; 117. Lubberding (Panasonic)
2.06.51; 120. Van Vliet (Panasonic)
2.08.12; 121. Lammerts (ADR) 2.08.34;
123. Nijdam (SuperConfex) 2.09.47; 124.
Siemons (TVM) 2.09.53; 125. De Rooy
(Panasonic) 2.11.18; 129. Hanegraaf
(TVM) 2.13.48; 131. Schurer (TVM)
2.15.17; 133. Draaijer (PDM) 2.15.43; 135.
Beuker (Paternia) 2.21.55; 137. Jakobs
(SuperConfex) 2.26.46; 138. Hermans
(Paternia) 2.43.03; 139. en laatste Bo-
mans (Domex) 2.44.52.

ploegenklassement
Dagploegenklassement: 1. PDM
7.30.36; 2. Café de Colombia op 4.42; 3.
Z/Peugeot 5.56; 4. Reynolds 6.05; 5. Sys-
tème U 7.53; 19. TVM 23.30; 20. Panaso-
nic 25.19; 21. SuperConfex 28.41.
Algemeen ploegenklassement: 1. PDM
241.36.38; 2. Reynolds op 1.27;3. Z/Peu-
geot 40.37; 4. Système U 45.04; 5. RMO
1.02.51; 18. TVM 3.19.27; 20. SuperCon-
fex 4.14.25; 21. Panasonic 4.18.14.

1. Theunisse (PDM) 389 punten; 2. Del-
gado (Reynolds) 241 p; 3. Rooks (PDM)
239 p; 4. Millar (Z/Peugeot) 231 p; 5. Fig-
non (Système U) en Le Mond (ADR) 165
P-

bergklassement

1. Kelly (PDM) 101 punten; 2. Teli,„-
(Chateau d'Ax) 70 p; 3. Arnaud C 3, I'
nolds) 45 p; 4. Schurer (TVM) 42 P-
Fignon (Système U) 30 p.

combinatie
1. Fignon (Système U) 87 puntfSll
Rooks (PDM) en Kelly (PDM) beiden
p; 4. Le Mond (ADR) 70 p; 5. The'"n"
(PDM) 69 p.

van start naar finish
Na de afmelding van de Belg
Dhaenens (PDM) startten in °°_ftd'Oissans, aan de voet van
d'Huez, nog 142 renners voor de a^titiende etappe naar Villard-de-Lans. |~
was zeer warm. Parkoers semi-berê
tig. Biondi actief in openingsfase- j
kwam als eerste door op Col de \^M_d.
(2e categorie) 12 seconden voor R>c'. ,

t .|i
Pensee, Arnaud. Mauri. Richard 0^snelste daler. Hij vormde na 43km ö(l.groep met Arnaud, Pensee. Yates. p

di, Lavainne, Vichot en Anderson\.

langste klim, Cote St Nizier (le cal «y
rie), viel kopgroep uiteen, maar ei g
ook weer hergroepering vooraan P -pj
Toen viel Herrera aan. Rondon S n
mee, maar moest 10 km voor top '"j'yjli
Drie km voor top kwam de aanva
Fignon: "

vandaag
Net als gisteren een korte etappe> 'y»
opnieuw geen gemakkelijke opl>
Het peloton krijgt onder andere ee^i,van de derde categorie voor de vli,e_falvorens de Col de Porte (eerste cl* r ie'
rie), Col de Cucheron (tweede cateS^ i*
en Col du Granier (tweede categor'
moeten overwinnen. De laatste ki
ters zijn vlak. .
radio/tv

iiil
Televisie: Nederland 3: 15.00-17.00
rechtstreeks verslag van de slotfase
de negentiende rit; 19.19-20.00 san ,;.
vatting van de etappe en interv ,^
BRT 2: 15.00-17.00rechtstreeks ver
slotfase \_&
Radio: Radio I: 14.06-17.00 uur »''/
gevolgd door rechtstreekse repo
slotfase negentiende etappe.

tour feminin, __$._Achtste etappe 50 km: 1.Longo x _yjt
2. Canins op 0.05; 3. Elias 0.06;

_
__$

goeileva 0.14; 5. Thompson 0.17; 6- *■$■
dini 0.20; 7. Gould 0.23; 8. Shann"n

t'
Algemeen klassen> e"„. $■

Longo 15.03.00; 2. Canins op ]; nó><!
Thompson 10.49; 4. Elias 11.59; _■_};
12.39; 6. Bandini 13.40; 7. Gould 14,5.1°
Shannon 15.08; 9. Bankattis-Davis ' ~v
10. Kelly-Way 16.15; 22. Loohuis-r p;
veld 22.17; 31. Van Moorsel 36-i'j/;
Knol 41.08; 39. Westland 48.05; **■ petl'
que de Bruin 52.46; 59. en laatste
de Bruin 1.30.35.

puntenklassement

tourclips
Rodeo ploegleiders
VILLARD-DE-LANS - Het aantal
autoschades in de Tour blijkt op
I'Alpe d'Huez met één uitgebreid.
De voorbumper van de wagen van
José de Cauwer, ploegleider van Le
Mond, moest worden vervangen,
omdat hij in de finale sneuvelde in
een gevecht met de auto van Fig-
nons sportdirecteur Cyrille Gui-
mard.
In de laatste 5 kilometer mogen er

reglementair geen ploegleiders
meer langs de koplopers komen.
Toen 'haviksoog' Guimard woens-
dag tegen I'Alpe d'Huez een mo-
ment van verzwakking bij Le Mond
meende te bespeuren, wilde hij Fig-
non inseinen. José de Cauwer zag
het schokschouderen van Le Mond
ook en zette zich schrap. De autocla-
xon van Guimard werd tot de bo-
dem geleegd. Maar De Cauwer
groeide breder dan ooit. Hij en Gui-
mard reden bumper aan bumper,
honderden meters, met Guimard als
winnaar. De Fransman bij Fignon
en De Cauwers bumper naar de
plaatwerkerij. Tweehonderd meter
verder demarreerde Fignon.

1. Kelly (PDM) 236 punten; 2. De Wildt
(Histor) 174 p; 3 Rooks (PDM) 126 p; 4
Theunisse (PDM) 115 p; 5. Fidanza (Cha
teau d'Ax) 114p; 6. Fignon (Système U
en Bauer (Helvetia) 105 p.

dooreen diep dal ging. In detweede
Pyreneeënrit bijvoorbeeld en voor-
bije dinsdag naar Briancon. Maar op
zon dagen moetjevechten tegen je-
zelf. Een kwestie van karakter toT
nen. Dat is me tot dusver aardig ge-
lukt. Het vertrouwen in mijn moge-
lijkheden is ook helemaal terug.
Sinds de Giro al. Op de laatste dag
startte ik in Florence met anderhal-
ve minuut voorsprong op Flavio
Giupponi in de race tegen het uur-
werk. Ik verkeerde geen enkel mo-
ment in problemen. Daarom schrikt
de tijdrit van zondag me ook niet
meer af."
Laurent Fignon is nog drie etappes
oftewel 276,5 kilometer verwijderd
van zijn derde Tourzege.

" Laurent Fignon steviger in het geel na nieuwe krachtsexplosie. „Ik ben hard voor mezelfen ik
zie niet in waarom ik het niet voor anderen zou zijn?"

tussensprint
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DOE AFRIKA _&*!&&
PER TREIN IN ■«?J0MINUTEN. (WIÊÉm

De Spoorwegen van Nederland bestaan 150 jaar. -WMM y
Dat vieren we met een unieke jubileumshow. :=l^^^^ -jr=_^^^^

Waarbij je als toeschouwer een bijzonder _€^Ê_l_____ \\\
actieve rol kunt spelen. ,(f __o__W_____ft__^ M' JSO

Zo kun je als verkeersleider een trein het \\ (jM^IN^^M _L '/^
station binnenloodsen, meedoen aan de machinis- «"^%__^PSbL _/^^
tentest, inbreken in onze computers, tentoonstellingen *^__3r^AJ_r^
en concerten bijwonen. i"*__£/ \s_l

Je kunt zelfs in recordtijd een droomreisje r__TO<\ Ï_W\\
door Afrika maken. Of je wanen in andere verre oor- wt >?\ /_W!JL
den, als Canada, India, Siberië, China of Peru. GS B/ VfvB\

Zo zie je nog eens wat van de wereld. £~ ~"/C_) ___ t£v ij j* y*

Kom naar Treinen door de Tijd' op def j*'aT, y' ir—'(^"^y "~

Jaarbeurs en Utrecht CS t/m 6 augustus. V-><-^—■ J:j Ji~-^Lf^^\. ~\\
im_i—W jMmmS&ü-+

OPtHIHCSTIMH: Dl. T/M ZO. VAK 10-18 UUR. MA. VAM 13-18 UUR. TOEGANGSPRIJS 10,-f* VOOR KIHDEREH T/M II JAAR5,-. TRHHRtIZIGIRS: TERUGREIS GRATIS.

ontmoetingen toonde Dresden zich
telkens een maat te groot. Huub
Driessen en Alfons Arts zijn van-
avond wegens blessures niet van de
partij.

lp'CirtUna Sittard heeft tijdens het
(^ llnBskamp in West-Duitsland
W°efenwedstrijd tegen de ama-
%u Flammesfeld met 7-0 ge-
Ofn- Voor de Sittardse ploeg
Ij^aen Clayton (drie keer), Van
"*rs °r^ (tweeK Custers en Reij-
V !risteren reisde Fortuna door

uDDR' waar de PloeS van
Sd/ Berger vanavond aan-
W *

gen de Oostduitse eredivi-'lst Carl Zeiss Jena.

"BW Den Bosch zal een versnelde
afkeuringsprocedure vragen voor
spitsspeler Michel Beukers. Vol-
gens de doktoren, die bij de aanval-
ler ernstige slijtageverschijnselen in
het heupgewricht constateerden, is
herstel uitgesloten. De Bossche
clubarts Ferree liet donderdag door-
schemeren, dat als de 28-jarige Beu-
kers door zou gaan met eredivisie-
voetbal, hij op zijn 35e toe zou zijn
aan een kunstheup. Hij adviseerde
hem onmiddellijk te stoppen. FC
Groningen heeft Ulrich Wilson
overgenomenvan Go Ahead Eagles.
De 25-jarige linksback tekende een
contract voor twee jaar.

Oranje

" Het Nederlands elftal kan in de
oefenwedstrijd tegen Denemarken
op woensdag 6 september in Am-
sterdam niet beschikken over Gul-
lit, Van Basten en Rijkaard. Op die-
zelfde avond speelt AC Milan voor
de Italiaanse competitie tegen Ata-
lanta. Het was de KNVB niet be-
kend dat er op 6 september in Italië
een een volledig competitiepro-
gramma zou worden afgewerkt. Het
duel met de Denen geldt als voorbe-
reiding voor de WK-kwalificatie-
wedstrijd tegen Wales op 11 okto-
ber.

Nijssen
serveert

VanmiddagbegintDaviscup
kele plaatsen de toestand onverant-
woord is. Het stuitendstevoorbeeld
is het gammele Bosuil-stadion van
FC Antwerp, in Nederland beter be-
kend als 'Hel van Deurne'.

" In de oefenperiode blijft Feyen-
oord er lustig op los scoren. Na in de
eerste drie wedstrijden dertig keer
te hebben gescoord, boekten de

Feycnoord" De Belgische minister van bin-
nenlandse zaken, Toback, heeft aan
alle burgemeesters van steden met
een voetbalploeg in de eerste - of
tweede klasse een brief gestuurd
naar aanleiding van een rapport
over de veiligheid in de voetbalsta-
dions. Toback laat weten dat op en-

Hiifen serie oefenduels tegen ta-
cWK onbeduidende amateur-_^> stuit MVV in de oefenreeks

°rbereiding op het nieuwe sei-
% Vanavond voor het eerstop een
\\ ]'lent van aanzienlijk kaliber.
Ity y.OO uur is op het terrein vanor,u ijsden, de grasmat van De
"Uet S? 11 is wegens werkzaamheden
<Wbespeelbaar, de Oostduitse
i\_ *arnpioen Dynamo Dresden te

e toPcluD is geen onbeken-
Va;, °°>- MVV. Twee jaar geleden al
«ij ,j ynamo present in De Geusselt
h°V ln Sebruikname van het gere-
pfVv rde stadion. Bovendien isK_ t volgende week in de DDR
<^r

de derde achtereenvolgende
fo|e deelnemer aan het internatio-nal. tnooi van de stad Dresden.
L| 'rainer Sef Vergoossen is hetjtyyeen eerste indicatie hoe sterkky °P dit moment daadwerkelijk
»(,r 01gende week, in de DDR, kan
fe . °ssen pas definitieve conclu-

-1 Qfekken- ook wordt dan beke-
nt ue selectie alsnog versterkt
ta gorden met een middenvel-
"Sc| et de laatste aankoop Ray-
'tl dp Smeets lijken de problemen

Voorhoede in elk geval voor(^ ngr°ot deel opgelost. Of dat vol-
*kr? 6 is om Dynamo op de knieën_ Jgen, is vers twee. In eerdere

Rotterdammers donderdagavond in
het duel met ASV'34 (vorig seizoen
gedegradeerd uit de vierde klasse
bij de zondagamateurs) de grootste
overwinning tot dusver: 16-1.
Een dag eerder deed Roda JC het
tijdens de trainingscampagne in
Winterswijk tegen de Oostelijke
vierde klasser Isidorushoeve nóg
beter: 16-0. Roda JC neemt in het
weekeinde deel aan het WVC-toer-
nooi in Winterswijk, met onder
meer FC Twente en De Graafschap
als tegenstanders.

Luik rekent op
zinderend slot

Raymond Meijs heeft bergprijs op zakkJ 1 onze sportredactie
ïfJ^Loz - De 27-jarige
w?r Terie Hordnes rit-swnaar' de Oostduitser
tw fen Blochwitz op de
tye de plaats en det^tduitser Mathias
yj'ge nog altijd drager
in de gele leiderstrui.
V 0 de Ronde van Luik
tje

or amateurs spelen
L buitenlanders een
<CngriJke rol. Het on-
Ikt _ verschil, vooral
iJtj^e goedgeklasseer-
k^elgen én Raymond
rjt.'Js is niettemin ge-

Dat belooft het een
$K9rider voor de laatste
IjJ^Pe, vandaag over
L kilometer van Ber-
l_. naar Rotheux-Ri-_ère
4 h ',jl neb geen keuze. Als
v6r eri podiumplaats wil
VM.°Veren moet ik aan-
k er>", aldus Raymond
Os- „Vandaag (giste-_a- red.) heb ik het in

gisteren om de derde
plaats, welgeteld 23 se-
conden nadat Hordnes
en Blochwitz respectie-
velijk eerste en tweede
waren geworden. De
Belg Dubart toonde
zich de snelste van de
hoofdmacht. In dezelf-
de tijd finishten onder
meer de Limburgers
Thoolen, Smeets, Meijs,
Rademakers, Meeuwis-
sen, Cuypers, Hilkens
en Fey. Met een achter-
stand van ruim een mi-
nuut volgde een groep
met o.a. Speetjens en
Dahmen. Daarna de
versnipperde rest van
het veld, dat 's morgens
bij de start nog onge-
veer honderdtwintig
man sterk was geweest.

Top van het algemeen klas-
sement: 1. Lange (W.Dld). 2.
Meier (DDR) op 24 sec; 3.
Wauters 0.28; 4. In- 't Ven
0.37; 5. Desmet 0.50; 7. Meijs
1.02.Het peloton sprintte

een plaats in het alge-
meen klassement ge-
zakt. Blochwitz, de
Oostduitser, passeerde
hem. Meijs staat nu ze-
vende, maar zijn achter-
stand op de lijstaan-
voerder is nog altijd iets
meer dan één minuut.
Om precies te zijn: 1.02.
Daarentegen heeft hij in
het bergklassement
reeds zoveel voor-
sprong genomen, dat
niemand hem daarin
nog kan onttronen.Ten opzichte van een

dag eerder is Meijs zelfs

de slotfase verschillen-
de keren geprobeerd,
maar steun kreeg ik
niet. Toen besloot ik om
mijn krachten te sparen
tot de laatste etappe. Ik
geloof, dat ik over meer
reserves beschik dan de
geletruidrager. Ander-
zijds is het natuurlijk
niet alleen een gevecht
tussen Mathias Lange
en mij. Tussen ons in
staan nog diverse riva-
len."

Stephens zorgt
voor verrassing

TROON - Op de eerste dag van het
toernooi om de open Britse golftitel
op de Schotse duinbaan Royal
Troon, heeft Wayne Stephens voor
een verrassing gezorgd. De Brit
bleef alle toppers voor met de score
van 66, zes onder par.

51. 37-32 29x38 52. 32x43 13-18! en wit
gaf op, er volgt (27-31) met doorbraak.
Een gestroomlijnde winst van de be-
kende Russische damestrainer.
Nitsch zal dit jaar ongetwijfeld ge-
brand zijn op revanche op hem.
Als lezersopgave een niet al te moei-
lijk probleem van de Schaesbergse
Droblemist Bert Fprmin

Wit speelt en wint. Oplossing volgen
de week.

Michiel Schapers, de beste Neder-
lander, krijgt vervolgens in zijn eer-
ste partij te maken met Suharyadi,
die nog net in de ATP-rangorde viel
te ontdekken; 593. De Rotterdam-
mer, die geheel is hersteld van de
buikspierblessure die hem op Wim-
bledon hinderde, speelt met Nijssen
morgen in het dubbelspel tegen de
Olympische combinatie Suharyadi-
/Donald Walalangi.

BEST - De Indonesische cultureel
attaché Mawengkang heeft gisteren
bij de 'loting' voor de Davis Cup-
wedstrijd, die beslist over de pro-
motie naar de wereldgroep, bepaald
dat Torn Nijssen vandaag om 14.00
uur in het enkelspel begint tegen
Tintus Wibowo. De laatste is met de
395eplaats op de wereldranglijst de
hoogst geklasseerde Indonesische
tennisser.

31. 41-37 6-11 32. 38-33 27x38 33. 33x42
11-17 34. 42-38 Ik zou toch zeggen 34
43-38. 34... 21-26 35. 43-39 17-21 36. 39--33 18-22 37. 30-25 13-18 38. 40-34 2-8 39.
45-40 8-13 Zwarts positionele voordeel
is verder toegenomen. 40. 24-20 15x2441. 29x20 18-23! 42. 40-35 13-18 43. 35-
-30 23-28! Dwingt tot een slecht tempo.
44. 38-32 28x39 45. 34x43 3-8 46. 30-24
8-13 47. 43-39 18-23 48. 39-33 21-27! 49.
32x21 16x27 50. 49-44 23-29!
Op dit moment ontstond er beroering.
Nitsch' vlag zou zijn gevallen en Katz
zou door het doen van een tegenzet
wits kloknederlaag weer teniet heb-
ben gedaan. Na wat heen en weer ge-
praat werd er doorgespeeld, en Katz,
aanvankelijk nogal ontstemd, liet
merken er verder ook niet zo om te
malen. Op de klok winnen of positio-
neel, wat maakt het ook uit. Zijn stel-ling is inderdaad totaal gewonnen.

Van de honderd dammers die volgen-
de week aan het Brunssumtoernooi
beginnen, is Paul Nitsch de sterkste
regionale deelnemer. De 22-jarige
Brunssumer, kopman van damclub de
Vaste Zet uit Geleen, werd tot nu toe
drie keer Limburgs kampioen, en dat
is hij ook op dit moment nog. Op ho-
ger niveau zal hij ook wel snel door-
breken, hij is ambitieus, heeft ver-
scheidene spelsystemen goed in de
vingers en is nog volop in ontwikke-
ling. Kortgeleden speelde hij in het
toernooi om deGoldenPrague-cup. In
deTsjechische hoofdstad eindigde hij
als beste Nederlander. Hij werd zesde
in een gezelschap van zestig spelers,
waaronder een twintigtal sterke Rus-
sen. Dat toernooi in Praag was alvast
een goede oefehing voor wat straks in
Brunssum begint. Met een groot aan-
tal Russische meesters en grootmees-
ters is het Brunssumse toernooi im-
mers dit jaar sterker bezet dan allevo-
rige elfeditieservan. Ik denkzo dat als
Paul Nitsch in „Brunssum '89" een
zelfde klassering als in Praag weet te
bereiken, het dan zoetjesaan tijd
wordt hem als meer dan een subtop-
per te gaan beschouwen.
Vorig jaarwerd hij vijfde in het Bruns-
sumtoernooi. Hij wisselde toen goede
en minder goedemomenten af. Van de
goede heb ik destijds al iets laten zien,
hier een wat minder optreden:
Nitsch-Katz Brunssum '88
1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 45-40 10
14 4. 50-45 5-10 5. 31-26 17-22 6. 37-31
12-17 7. 32-28 23x32 8. 38x27 19-23 9.
42-38 7-12 10. 4U37 1-7 11. 29-24 20x29
12. 33x24 23-2f13. 37-32 28x37 14.
31x42 22X31 15. 26x37 14-20! 16. 39-33
20x29 17. 33x24 10-14 18. 44-39 17-22
19. 39-33 11-17 20. 38-32 7-11 21. 34-29
17-21 22. 35-30 21-26 23. 42-38 12-17 24.
32-28 17-21 25. 28x17 11x22
Zijn sterke openingsspel heeft zwart
een prettige stelling opgeleverd.
26. 47-41 22-28! 27. 33x22 18x27 28. 37-
-31 26x37 29. 41x32 13-18 30. 46-41 8-13
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Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

Eric Wilborts en Armand Custers
zijn als eerste in hun poule bij de
Limburgse tenniskampioenschap-
pen in Herkenbosch geëindigd. Wil-
borts had in zijn partij tegen Mauri-
ce van den Donk amper tegenstand.
In een uur en negen minutenmet de
cijfers 6-1; 6-0 verzekerde Wilborts
zich van de beschermde plaats. In
deze B-poule lukte het Stefan Koch
om de tweede plaats te behalen. Na
het verlies tegen Wilborts won hij
moeiteloos van Stephan Ehritt uit
Roermond met 6-4; 6-3.
In poule A moest Armand Custers
in zijn laatste partij afrekenen met
Hugo Janssen. Eerstgenoemde leek
deze partij aanvankelijk moeiteloos
te winnen. In de tweede set leverde
Janssen meer tegenstand zodat de
uitslag uiteindelijk 6-1; 6-3 werd.
Ondanks zijn verlies tegen Theo
Hoek bereikte Rob van Oppen toch
de tweede plaats in de poule.

Schaesberg eist
weer aandacht op

bridge
met wiel gielkens

Veel zal er nog worden geanalyseerd
en nagekaart over de Europese kam-
pioenschapen, waar de Nederlandse
dames in hun laatste wedstrijd goud
verspeelden en de Zweedse heren zil-
ver. Beide ploegen, die nu met een
hele of halve kater zitten, hebben een
voortreffelijk toernooi gespeeld. Zo
wonnen de dames 14 van de 17 wed-
strijden, gingen er 2 marginaal verlo-
ren (14-16 en 13-17), en eentje, die dra-
matische tegen West-Duitsland.'met
9-21. Door dat alles eindigde Duits-
land 1,5 punt boven Nederland. En als
men dan nog bedenkt dat 1,5 punt
«verd verloren in de wedstrijd tegen
Italië doordat de arbiter de aanvanke-
lijke uitslag (23-7) veranderde in
21,5-8, dan is duidelijk hoe het goud al
die dagen in het Nederlandse kamp
gekoesterd is geworden. Maar goed,
met zilver ga je ook nog naar de we-
reldkampioenschappen, die septem-
ber a.s. in Australië worden gespeeld,
maar met brons niet meer. Vandaar
dat de Zweden, die hun goud ook een
tijdlang mochten koesteren, uiteinde-
lijk in de laatste wedstrijd zelfs hun
deelname aan de wereldkampioen-
schappen in rook zagen opgaan. Zwe-
den komt a.s. september dus even niet
voor op de wereldbridgekaart en Ne-derland wel, en dat is toch nog altijd
een wereld van verschil.

In de 15eronde waren deZweden nog
ongenaakbaar, ze stonden 30 punten
voor op de rest van het veld en leken
recht op het goud af te stevenen. Er
waren iedere ronde heel wat grillige
distributies uit (de computer kent
kennelijk zijn statistische verdelingen
niet), maar het volgende spel laat zien
dat bridge vaak ook op hele ordinaire
spellen wordt gewonnen.

Noord Oost Zuid West
£> A £ H432 £ 885 £ V10976onbe- c? HBB3 onbe. p V54
lang- <> A 4 lang. OH(JS
nJk <$>A52 rijk ö£B7
Met Lindqist-Fallenius ging hel bil-
den:

ISA (15-17) 2KI"
2r" 2H'
3HJ 4H'
4Sch"

1)Vraagt een 5k hoog. 2 Geen 5k hoog.
3) Heb een 4 +k Sch en wil t.o. een mi-
nimum SA 2Sch spelen. 4) Heb goede
Sch-steunen een redelijke H-kleur:
2Sch moet m.i. ook mogelijk zijn. 5)
Speel er dan ook maar 4. 6) O.K.
U ziet. er komt nogal wat bij kijken om
4Sch uit te vinden en in de goede hand
te krijgen. Het contract wordt altijd
gemaakt als de schoppens 2-2 zitten,
de boer de eerste keer valt ol het aas
uit de lucht komt vallen. Al met al een
kans van tegen de 60'/<, een zeer goed
contract dus. Lindqist speelde dv
schoppens beredeneerd aan vanuit
West. Voor een 3-1 zitsel mmaukt hel
allemaal niet uit. dat doe je goed ol
fout. maar hij nam zodoende de cxlra
kans mee van een 4-0 zitsel bij Zuid.
Als Zuid nl. ABBS heeft kan de klom
nu toch met slechts een verliezer wor-den afgespeeld. Lindqist had het ge-
luk van de goede keeper loon bij
Noord het aas viel. Aan de andere Ul'cl
kwamen de Oostenrijkers Fucik-Ku-
bak in 2Sch via:
IR (0-7) ISA (15-17) 2Sch
Mogelijk heeft het Zweedse openings-
bod de Oostenrijkers gehinderd, maar
echt waarschijnlijk is dat niet. Een ge-
luk bij een ongeluk voor Kubak was
dat hij de schoppens vanuit Oost aan-
speelde en nu slechts 9 slagen maakte
Ook hier is het verschil tussen good en
zeer goed bridge vaak niet meer dan
een enkel slagje.

SCHAESBERG - Vanavond komen
de paardesportliefhebbers weer aan
hun trekken op de draf- en renbaan
Schaesberg. Er wordt een geva-
rieerd programma gepresenteerd.
De LD-tips:
Wereldmuziekconcours-Prijs: 1. Cheval
Rodney; 2. Desperado N; 3. Chaunty Top.
Concert-Prijs: l.Chess Darby; 2. Dean Bos-
zorg: 3. Distel de Hagel. Mars-Prijs: 1. Cin-
dy M; 2. Channa Wittenhot'; 3. Bielke H.
Show-Prijs: 1. Zingana de Bois; 2. Bravo
Nora; 3. Valco van Hulsel. Harmonie-or-
kest-Prijs: 1. Cita De Bloomerd: 2. Belmon-
do O; 3. Cora De Bloomerd. Zangvereni-
ging-Prijs: 1. Bep De Bloomerd; 2. Clark
Buitenzorg: 3. Boy Buitenzorg; 4. Bartje Da-
kota. Symphonie-orkest-Prijs: 1. Cervino
Montana: 2. Beau DD; 3. Ascot K. Dirigen-
ten-Prijs: 1. Boy De Bloomerd; 2. Blue
Hope; 3. Yorki Helvetia. Brass Ensemble-
Prijs: 1. De Redder Transs R; 2. Darby's
Prins; 3. Capsella Bonusan; 4. Dalida Belve-
dère. Taptoe-Prijs: 1. Zenith Nora; 2. Yel-
low Shadow; 3. Waaipalm de Bois; 4. Sher-
pa Cosmos

SPORTPRIJZÉT^- de grootste, debeste "

ST. CHRISTOFFEL
Akerstr. Nrd. 148 Hoensbroek _

''Oor t ~ Willem n heeft peter van de Ven aangetrokkentwee jaar. De 28-jarige verdediger, die ook als middenvel-LHmzetDaar is, speelde afgelopen seizoenen bij Charleroi.
Wn Was hil' actiefbiJ Fortuna Sittard en Roda JC. Voor Wil-
de y ls an de Ven een welkome aanwinst, omdat trainer Piet
WviSer derensief in de problemen dreigde te komen. De ta-
%l» K°geldans kwam vorige maand om het leven bij de
stéli gramp in Suriname. De selectie moet hetvoorlopig ook
j^,eri zonder enkele geblesseerde verdedigers, onder wie'Hen.

MVV-Dresden

Ld3. De beste zet ishier zonder meer 6.
e5!, precies dezezet ontsnapte ook aan
de aandacht van Aljechin, wat na
6...Pe4 7. Dg4! tot voor wit gunstige
verwikkelingen leidt. 6...e5 (6...d5 7.e5, Pd78. Dg4!) 7. Pfs, 0-0 8.L_s, d5! 9.
Df3!. Te gevaarlijk is in ieder geval 9.
e:ds, bijv.: 9...e4! 10. L:e4, TeB 11. Pg3,
P:e4 mt stukwinst. 9...d4. Te proberen
lijkt me 9...L:c3+ 10. b:c3, d:e4 11.
L:e4, Pbd7 hoewel wit aanvalskansen
houdt. 10. a3, Las.

Wit: S. Simenon (Lisb), Zwart: S. Her
mann (Aachen) bord 4
1.e4, c52.Pf3, e63. d4, c:d4 4.P:d4, Pf6
5. Pc3, Lb4?!. Een riskante voortzet-
ting. Dat stellingsoordelen nog wel
eens willen veranderen door de jaren
heen, blijkt uit het feit dat A. Aljechin,
wereldkampioen van 1927 tot 1946,
met een voor ons land belangrijke 2
jaar onderbreking, de stelling na
5...Lb4 als minstens gelijk voor zwart
beoordeelde. Daarom laakte hij 3d4(!)
en stelde 3Le2 als beste zet voor. 6.

Deze week een partij van de Jeugd-
interland" Lisb-Aachen die, zoals
reeds eerder bericht, met duidelijke
cijfers gewonnen werd door de Lim-
burgse afvaardiging. Toch was men
niet geheeltevreden, aangezien aan de
„top"-borden een gevoelige nederlaag
geleden werd. Onderstaande partij
laat een ongewoon openingsverloop
zien, wat hoge eisen aan beide spelers
stelt. In het middenspel laat dewitspe-
ler een goede kans liggen om de partij
snel te beslissen, om ten slotte toch in
het eindspel verrassend snel te win-
nen.

De witspeler geeft nog het volgende
alternatief: 10...L:f5 11. D:fs Das 12.
L:f6, g:f6 (12...d:c3? 13. Dgs en wit
wint) 13. a:b4, Dal-i- 14Pdl met kwali-
teitswinst, echter aanvalskansen voor
wit, gebaseerd op rochade en f4. 11.
b4, d:c3 12.b:as. De witte pionnenstel-
ling op de damevleugel is abominabel,
echter 20 zetten later is datzelfde a5-
pionnetje de trots van de witte stel-
ling. 12...L:f5 13. D:fs, Pc614. 0-0, Dd7
15. Df3, PeB. Dewitspeler geeft hier als
beter 15...Pd4 en claimt nog steeds
groot voordeel voor wit. M.i. heeft
zwart geen andere problemen meer,
aangezien op 16. Dg3, P;e4 wel goed
mogelijk is en na andere zetten kun je
moeilijk nog van wit initiatief spre-
ken. 16. Tfdl, Dc717. a6!, Pd418. Dg3,
b 519. Tabl, Des 20. Le3, Pd621. Lh6,
Pe6 22. L*3, Pd423. f4ü, P:e4?. De ver-
leiding was te groot voor zwart. De
witspeler geeft nog 23...e:f4 24. D:f4
gevolgd door Df2 ofe5. 24.Dh3, Pf6 25.
f:es. Zoals de witspeler aangeeft, was
25. T:bs hier sterk geweest. Naeen da-
mezet volgt f:es met winnende aanval.
25...D:e5 26.Khl, TadB 27. L:d4, D:d4
28. Tel,Dhs?! 29. D:hs, P:hs 30. _3! Op
meteen T:bs is Pf4 vervelend. 30...Ta4
31. T:bs, Pf6 32. Tb7, T:a3 (32...Ta8 33.
Tebl) 33. T:a7, Pds?. Een blunder in
een verloren stelling. 34. Lc4, Pb435.
T:f7, P:c2 36. Tfß+, Tn 37. TeB mat

dammen
met john van den borst
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schaken
met arno henzenVan de Ven twee jaar in

dienst van Willem II" Peter van de
Ven, hier nog als
Roda JC'er tn ac-
tie, heeft vanafkomend seizoen
Tilburg als thuis-
haven.
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Zo is men in Zuid-Nederland ook
beter in staat het aantal concerten te
schatten dat door blaasorkesten
jaarlijksgegeven wordt.

Hoempa
Slechts 16 % van de Limburgers
vindt blaasmuziek hoempamuziek.
landelijk ligt dat percentage op 37.

KERKRADE - Nederlan-
ders denken over het alge-
meen positief over de blaas-
muziek, al zijn er duidelijke
verschillen tussen Zuid-Ne-
derland en de Randstad.
Slechts 9% van de mensen
in de meest zuidelijke pro-
vincies van ons land houdt
niet van blaasmuziek, in de
Randstad 24 %. Dat zijn de

belangrijkste conclusies
van het Centrum van Mar-
keting Analyses te Amster-
dam, dat tussen 14 en 25
april een onderzoek hield
naar het imago van de
blaasmuziek, de orkesten
en de mensen die erin spe-
len. De resultaten van dit
onderzoek werden gisteren
bekend gemaakt tijdens het
congres, dat de World Asso-
ciation for Symphonic

In Zuid-Nederland - en vooral Lim-
burg - blijkt men meer bekend te
zijn met en meer waardering te heb-
ben voor de blaasmuziek dan in
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag
en omgeving. Zo gaat 52% van de
Limburgers één keer of meer per
jaar op eigen initiatief naar een con-
cert van een harmonie of fanfare, in
de Randstad slechts 9%. Dat heeft
volgens de onderzoekers alles te

Bands and Ensembles
(WASBE) deze week in
Kerkrade houdt.

Er blijken nog behoorlijk wat voor-
oordelen te bestaan in Nederland
ten opzichte van de blaasmuziek.
Zo meent 21 procent van de Neder-
landers dat harmonie- en fanfare-or-
kesten alleen maar buiten spelen.

Als gelegenheden waarop de blaas-
orkestén bij voorkeur moeten optre-
den, worden genoemd, plaatselijke
en lokale festivals, Koninginnedag
en andere feestdagen.

Nederlanders vinden mensen die
actief blaasmuziek beoefenen ovei
het algemeen zeer muzikaal. Men
vindt zelfs dat ze in staat zijn profes-
sionele uitvoeringen te geven, zo
wijst het onderzoek uit.

Hogere

Plooi
Het is evenwel opmerkelijk dat 53%
van de Nederlanders - vooral uit de
hogere sociale klassen - zich niet
wil identificeren met de blaasmu-
ziekmuzikant.

Het rapport en de resultaten ervan
waren gisteren onderwerp van ge-
sprek tijdens de paneldiscussie, die
onder leiding van Ton Oosterhuis.
voorzitter van BUMA/STEMRA ge-
houden werd. Ter discussie stond
met name de rol, die een goede mar-
keting-strategie kan spelen bij het
wegnemen van vooroordelen die er
nog steeds ten opzichte van de
blaasmuziek bestaan. De Ameri-
kaanse dirigentBill Johnsonkwam
met een uitgewerkt plan om meer
mensen naar de concerzalen te ha-
len, te beginnen bij een mailinglijst,
goede persberichten, een interes-
sante gastsolist en 'professionele'
posters.

Na een complete huldiging mét
kraris vanwege standvastig-
heid, en eenflinke domper van-
wege een iets minder standvas-
te houding tegenover het vrou-
welijk geslacht, is het moeilijk
het koppie erbij te houden. Ach,
die Petra was een wensdroom,
laat ik eerlijk zijn. In mijn tijd
wisten we nog niet eens wat een
'hostess' was, die had je nog
niet. En mijn huidige spieren
zijn te stram om zon meiske bij
te benen. Inzake de liefde leert
men echter niets bij. Mijn
vrouw zaliger noemde me niet
voor niets 'ouwe koelpiet, ouwe
zeurpiet.

" Dixie-stad, Swing City, Klankstad. En nu weer Orgel-
stad. Kerkrade is in deze vier weken een muzikale smelt-
kroes, waaruit liefhebbers van welke genres dan ook hu"
eigen deun kunnen tappen.
Gisteren, in de aanloop naar liet slot van het WMC, kondei 1

de duizenden gasten zich vergapen aan pierementen tn o.»-
-lerlei kleuren en klanken. Want het is amusement voor a^e
leeftijden. Foto's: DRIES LINSSENTendens

Hier moet ik meteen verklaren
geen seksmaniak te zijn, an-
ders begrijpt u me verkeerd.
Een probleem waar de dien-
stertjes mee zitten, is dat de
rokjes nogal eens de lucht in
willen gaan, als er plots een
sjtoef wink opkomt. En een
dienblad dragen plus je rok in
zedige toom houden, dat valt
wis en waarachtig niet mee!
Een klant die dat geklooi niet
langer kon aanzien, vroeg op
een jejeven moment waarom
het meisje dan geen broek aan-
deed. Na even rondgekeken te
hebben, klonk het bedeesd: „Dat
mogen wij niet van de baas."

Het WMC levert de uitbaters
van de witte stoelen en tafeltjes
natuurlijk gouden bergen op.
zodat ze zich ook de benodigde
horden extra personeel kunnen
permitteren. En dat levert soms
aardige tafereeltjes op. Vooral
bij windvlagen.

Ach kom, laat ik mijn blik eens
over de markt dwalen. Einde-
lijk sfeer met allemaal die men-
sen zittend op de rand van de
cirkel. Lekker in het zonnetje.
Ik kan nu zelfs de mensen op de
terrassen zien. En u weet uit
eigen ervaring: je gaat alleen
op een terras zitten om gezien te
wórden en om anderen uitje-
breid te bekijken. Voor mij
puur kijkgenot dus.

" Om van 'cheer girls' te houden, hoefje geen la van een mi te kunnen onderscheiden. Op het WMC
zijn zij defraaie franje van optredende korpsen. Geven ze net dat beetjefleur aan de show.
Kijk maar naar de zwartgeroktefrancaise van 'LeReveil Fulgentais'. Of naar het zinderende zwoe-
gen met de brandendefakkels door een 'cheer girl' uit het Belgische Lier.
Ofkom komend weekeindezelfkijken in het Roda-stadion. Naar deflitsendefranje uitBristol, Cal-
gary. Of gewoonuit Leeuwarden. Foto's: DRIES LINSSEN

door jef brauers

Crescendo in tien
jaar naar de top

Fanfare Nieuwveen doet gooi naar titelOf deze methodes succes hebben
waagde panelvoorzitter Oosterhuis
te betwijfelen: „Marketing-mensen
gaan er niet van uit wat ze zelf goed
vinden, maar wat het publiek wil
hebben. Dat is zeer gevaarlijk bij
muziek. Jekunt moeilijk de compo-
nist vragen zo te componeren zoals
het publiek wil." Oosterhuis voegde
eraan toe, dat de blaasmuziek naar
zijn mening moet worden geïnte-
greerd in nieuwe sociale structuren.
Ook de tendens in Europa, dat
steeds meer mensen weer terug
gaan naar de steden, is van belang
voor de blaasmuziek die per defini-
tie in gebieden floreert, waar sterke-
re sociale verbanden heersen. Zo
meent Oosterhuis.

KERKRADE - „Wij favoriet? Leuk,
maar dan moeten we wel meer dan
340,5 punten halen". En van dat
puntenaantal, door het Frysk Fanfa-
re Orkest bij elkaar geblazen, is ook
dirigent Danny Oosterman van
Crescendo uit Nieuwveen (Z.H)
toch wel een beetje geschrokken.
„Maar we gaan het proberen. Het is
per slot van rekening een wedstrijd
en daarbij moet je een gooi doen
naar de eerste plaats", laat Ooster-
man geen twijfel over de bedoeling
van Crescendo bestaan.

Verdwijnen
WASBE-voorzitter Jan Molenaar,
die ook deel uitmaakte van het pa-
nel, stelde de Nederlandse muziek-
federaties verantwoordelijk voor de
teloorgang van de blaasmuziek in
de steden. „Er verdwijnen nog
steeds orkesten in de grote steden",
aldus Molenaar, „En muzikanten
die in de steden orkesten willen op-
richten, weten niet hoe ze moeten
handelen. De federaties hebben in
het verleden nagelaten een goed ba-
sisplan te ontwikkelen. Het aantal
blaasorkesten in Nederland had
verdubbeld kunnen worden. In
ieder geval moet hier zo snel moge-
lijk iets aan worden gedaan."

Het komt niet zo héél vaak voor in
de WMC-geschiedenis dat met al-
leen nog het slotweekeinde voor de
boeg een fanfare aan de top van de
ranglijst staat. Twee verenigingen
doen nog een serieuze poging de
jeugdigeFriezen nog te overtreffen.
Fanfare Eendracht uit Nieuwenha-

Tokwo hoogtepunt WMC Wasbe-noten
door wim dragstra

het maar wat moeilijk om het en-
thousiaste tenorregister in zijn pas-
sodoble 'Vicente Gerardo' in be-
dwang te houden. Henk van Lijn-
schooten had enige drang moeten
uitoefenen op Serge Lancen om" Wasbe stond gisteren in het te-

ken van de 'toekomst', 's Morgens
werd uitbundig de toekomst van de
blaasmuziek in Nederland bespro-
ken en 's middags zat de toekomst
op het podium van het Wijngracht-
theater, namelijk het Nationaal
Jeugd Harmonieorkest van Noor-
wegen. Dit ruim bezette orkest
speelde voornamelijk werken van
eigentijdse componisten. Het heeft
een goede orkestklank. Vooral de
trombones en hoorns klonken
prachtig. Maar het optreden van gis-
teren miste de spanning die nodig is
om een echt boeiend concert te ge-
ven. Een uitzondering daarop vorm-
de het optreden van de jonge trom-
pettist Ole Edvard Antonsen. In het
concert van Giuseppe Tartini speel-
de hij Bach-trompet op een werke-
lijk schitterende manier en subliem
begeleid door het uitgedunde har-
monieorkest. Vanavond speelt dit
korps in de WMC-concertafdeling in
de Rodahal. Misschien dat het wed-
strijdelement dan voor meer span-

Wie een groot bezet symfonisch
klinkend harmonie-orkest a la de
Spaanse korpsen had verwacht op
het concert van gisteravond kwam
bedrogen uit. Tokwo is meer een
groot bezet blazersensemble met
een klank, die zo doorzichtig is, dat
zelfs de meest onopvallende ele-
menten van een compositie aan het
licht weten te komen. Zo heb ik gis-
teravond in de Sinfonie II Fiume
van Jurriaan Andriessen - een werk
dat als verplichte compositie tot

KERKRADE - Het is haast niet
voor te stellen, maar een kleine vijf-
tig Japannertjes en één eerbied-
waardige grijzaard slaagden er gis-
teravond in een met 2.500 toeschou-
wers tot aan de nok gevulde Roda-
hal plat te krijgen. Liefst vijftoegif-
ten lieten de musici en dirigent van
het Tokwo Kosei Wind Orchestra
(TOKWO) zich door een uitzinnige
menigte afdwingen, alvorens terug
te keren naar Japan. Een echte hap-
pening dus, gisteravond en onge-
twijfeld het absolute hoogtepunt
van het WMC 1989.

vervelens toe werd uitgevoerd tij-
dens het vorige WMC - partijen ge-
hoord, die ik nooit eerder heb ge-
hoord. Dat is ook de grote kracht
van dit professionele blaasorkest,
dat wordt onderhouden door de
Boeddhistische lekenorganisatie
Kosei-kai: bijzonder virtuoos,
kristalhelder en ragfijn orkestspel.
Geen brede symfonische or-
kestklank dus, ook geen overdonde-
rende inbreng van het koper en dus
bok geen romantisch repertoire,
maar composities, die de kracht van
het orkest nog eens extra onderstre-
pen. Een compositie van een Neder-
lander (Andriessen), een Japanner
(Japanese Folk Song van Toyama)
en vier werken van componisten
met eeuwigheidswaarde: Bachs
Toccata en Fuga in d, Thema en Va-
riaties van Schöberg, de Symfonie
nr. 6 van Persichetti en de Suite of
Old American Dances van' Robert
Russell Bennett. Een programma
dus met meesterwerken uit de
blaasmuziekliteratuur, maar ook op
het publiek gericht.

Het is uitermate verwonderlijk dat
het orkest onder leiding van deze di-
rigent tot zon subliem orkestspel in
staat is. Frederic Fennell, de Von
Karajan van de blaasmuziek, heeft
zon eigenaardige, schokkerige be-
wegingen in huis, dat het alleen
maar aan de hechte band tussen or-
kest en dirigent kan liggen, dat er
zulke resultaten bereikt werden.
Het overwicht en de. uitstraling van
deze kleine dirigent met het uiter-
lijk van Liszt is echter enorm. Het
getuigt dan ook van zijn uitzonder-
lijke klasse dat hij het hele concert
zonder partituur dirigeerde.
De Japanse musici volgden hem ge-
dwee.Lieten horen dat ze heel door-
leefd kunnen musiceren (in het
tweede deel van Persichetti's Sym-
fonie), dat ze heel karakteristiek
kunnen spelen (in Japanese Folk
Song) en vooral ook piet flair en
overgave (in Russell Bennetts Sui-
te). Maar vooral in de toegiften
maakten de Japanners indruk op
het publiek: in de mars National
Emblem van Bagley of Claire de
Lune van Debussy. Maar vooral in
de prachtige altsax-solo Air Nostal-
gique van Ted Huggens.

jos frusch

. 6
gerheide houdt er de spanni""^
zaterdagavond in. De muzik*^
uit Nieuwveen zijn vandaag °ven uur aan de beurt.
Veel Limburgse muziekkol^,))
hebben een rijke geschiedenl^
vaak al in de negentiende ecU A
gint. De eerste 37 levensjarell^
Crescendo kunnen echter ée $<lijk worden overgeslagen.
leidde het korps een sluimerd* ,f
staan. Vijftien leden telde hetjy
nog, toen de pas 17-jarige u _\i
Oosterman de leiding in W J
kreeg. Vanaf dat moment e\ji
Nieuwveen, dat nauwelijks dl'l^!'zend inwoners telt, een m^jjl'
storm die zijn weerga in ons
nauwelijks kent. Crescendo x.
bijna elk jaar op concours en * A
zich in tien jaar tijd omhoog va 0H
allerlaagste afdeling naar de a"
te top. v jl
De rol van Oosterman daarin's $
zelfsprekend groot. Zoals h<J,t>
waarde ook al heeft aangetoofy
de fanfare in zijn woonplaats '^landerveen, waarmee hij in Ja {&<
de landstitel in de superieure
ling veroverde. „De werkwij2.
Oosterman slaat perfect aan bti p
veelal jeugdige muzikanten " qi
secretaresse Renée de Klerk- £2nu is er weer heel hard gevV f
maar dat gebeurt wél in een
spannen sfeer". m
Met jeugdig elan studeerde j:
cendo het concoursprogramnV'
De rel rond het wel of niet do" _:
terman bewerkte 'The year °_, ei
Dragon' zorgde weliswaar voonj■ge onzekerheid, maar vorml .[il1
gunstige uitspraak van de * ,\t
tevens een extra stimulans,
man: „Ons programma vergt v j|
op technisch gebied heel vee"■

vasthouden van de concentr v<
dan bij een zo jeugdig koi'P
eens moeilijk". ftflJDoor de voorbereidingen hee $
terman niet echt veel meege^o
van het WMC. Oosterman
slechts de radio-opname vail a$l
Fanfare Orkest „Erg mooi- tft
hebben een totaal ander P^-ri1

ma opgebouwd", zegt Oost p
De hoop, dat het Nieuwveen^ v
gramma uiteindelijk de hart ,^
publiek en vooral jury zal v efi-klinkt duidelijk door in zijn s

" Heel aardig was, dat componis-
ten die aanwezig waren, hun eigen
werken dirigeerden. Zo 'sloeg'
Charles Gabriel zijn Ave Maria en
de Spanjaard Juan Mas Quiles had

ning zorgt in het musiceren en er
punten vergaard worden.

" Voordat dit jeugdorkest speelde,
had het podium van het Wijngracht-
theater toebehoord aan mensen in
hun 'tweede jeugd', namelijk de le-
den van het Nederlands Senioren
Orkest. Slechts een uurtje hadden
de oudere muzikanten - 75 in getal
die vanuit heel Nederland naar
Kerkrade waren gekomen - in de
ochtend om te repeteren. Zenuw-
achtig waren ze dan ook toen het
Wasbe-concert begon. Maar gedu-
rende het concert verdwenen de
kriebels en kwam het plezier aan
het muziek maken boven. Henk van
Lijnschooten die het gelegenheids-
orkest leidde, zei: „De korpsen van
tegenwoordig bestaan voorname-
lijk uit jonge mensen, overal zie je
de jeugd. Dat is goed. Maar ook
oudere mensen zijn in staat muziek
te maken, want wie een instrument
bespeelt heeft een hobby voor het
leven. Zolang jegezond bent, kun je
spelen."

Met een prima uitvoering van de
'Fehrbelliner Reitermarsch' bewees
het orkest, dat muziek maken niet
aan leeftijd gebonden is.

deze componist te bewegen zijn
'Ouverture pour vn matin I'autom-
ne' te dirigeren. Maar hij deed het.

Orgelstad

Fraaie franje

wmc-vandaag

K^oncertafde^^ÏS^SSTSSS SS»to en de Norweg

Youth Band uit Bergen.

f 4AOoSoO uur: Straatmuziekdag.
20.30 uur Caribbische Nacht.

1£^g°Muur. Caribbische Nacht. J

door jos frusch maken met het feit, dat de blaasmu-
ziek in onze provincie - en ook in
Noord-Brabant - een geïntegreerd
onderdeel van de samenleving is.d’r joep

Nederland loopt beetje
weg met de blaasmuziek

Ondanks vele vooroordelen en onbekendheid in de Randstad
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