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Waarschuwing
voor smog
Van onze redactie

7 ~ERLEN_in onze provincie,
Wh* en Zuid-Holland is decht dermate verontreinigd
___*!. ozon en stikstofdioxyde,
s l daar gistermiddag de waar-
in AWlngsfase is afgekondigd.

Amsterdam werd zondag de
«„u Scnuwingsgrens al over-;chreden. Het Rijksinstituut
lip ï, volksgezondheid en Mi-
weuhygiëne verwacht dat de, aarschuwingsfase ook van-uaa8 van kracht blijft.

fas drJ.Ven is gevraagd in dezee de uitstoot van vervuilen-
ta stoffen zoveel mogelijk te«Perken. Automobilisten die-
liik* voertuig zoveel moge-
aai.,.

6 laten staan- Mensen metr^aoeningen aan de luchtwe-
Q 1 of met hart- en vaatklach-
iywordt aangeraden zich niet
tov,,eei in te spannen in de bui-tenlucht.
ge is het
lesiv- Van de langdurige zon-
ie 1 n' aanvoer van vervuil-
den -nt vanuit industriegebie-,» in hét buitenland en de
g{r Windsnelheden. In Noord-
vq

3 geldt sinds gisteren de
"orwaarschuwingsfase.

Hel dreigt in
Europarlement
tij^ATSBURG - De openingszit-
se jLVan het nieuw gekozen Europe-
.lOf dement in Straatsburg zal van-
tWfen ai direct op een zwaar inci-iL HiUopen. De socialisten maak-
te v^lsteravond bekend en bloc uit
ys erga<_erzaai te zullen weglopen,
H_| gens gebruik de oudste zit-
voo e. Europarlementariër in de
20u Elttersstoel zal plaatsnemen,

S de nieuwevoorzitter nog nietiL 2en is. De oudste Europarle-
Wa iër' 87 Jaar'is Cla"de Autant-
**o fn niJ behoort tot de de Franse
iv r"'ascistische partij van Jean-Ma-
'ö. v 6 Pen'
.ih °orzitter van het Europese par-

Spacnt wordt vrijwel zeker dear*se socialist Enrique Baron.

het weer

N^ERS
k'iift 0Ptrekken van de mist
k^u het een heiige dag. Er
'"tst Cn toe wat bewolking

an *"J een zwa^ke noor-
t|*:aJVlnd- De temperatuur be-
D^oi,^ 28 graden en zakt 's

nts naar 18 graden.

'fW actuele informatie be-

'lUh*ende het weer in Limburg
"lU bellen 06-91122346.

'"dp
«ijn rest van Nederland even-
zo» 2onnig weer, maar eerst
te£ ei*kele mistbanken. Deeratuur loopt op tot 28
&raH

en' langs de kust enkele"«en lager.*>DAAG:
Hiaa P* 05.51 onder: 21.41. <*n 0p: 23.58 onder: 14.50
ÏJhgen
iHaa P; 05.52 onder: 21.39*n<>P: 23.58 onder: 16.19

Schuld
Gorbatsjov legde de schuld voor de
stakingen eerder bij het ministerie
van deKolenwinning en de plaatse-
lijke functionarissen dan bij de
kompels zelf, maar waarschuwde
tevens dat „onze doelstellingen te-
niet zullen worden gedaan als der-
gelijke kwesties door stakingen
worden beslist."

In de lente van 1990 zijn in de Sov-
jetunie lokale verkiezingen voor-
zien, waarbij gevestigde partijfunc-
tionarissen voor het eerst met ande-
re kandidaten zullen moeten dingen
om de gunst van de kiezer. Volgens
het non-conformistische commu-
nistische parlementslid Boris Jelt-
sinhebben de lokale partij- en rege-
ringsleiders een passieve houding
aangenomen en geen rekening ge-
houden met de noden van het volk,
omdat „ze weten dat ze niet zullen
worden herverkozen".

In het Oekraïense Donetsk-bekken,
waar een deel van de kompels nog
steeds in staking is, werden de par-
tijleider en de burgemeester van de
stad Stachanov „gedwongen hun
posten te verlaten", blijkbaar onder
druk van de stakers, zo meldde het
persbureau TASS.

Een deel van de mijnwerkers in het
Donetsk-bekken zet de stakingsac-
ties voort in afwachting van wette-
lijke garanties van de Opperste Sov-
jet dat de regering de beloften na-
komt die zij heeft verwoord in een
zaterdag met de stakingsleiders
overeengekomen akkoord.

Aa zware verkiezingsnederlaag

Premier Japan
neemt ontslag
Van onze correspondent

SINGAPORE - In de top van de re-
gerende Liberale Democratische
Partij wordt naarstig gezocht naar
een opvolger voor premier Sosuke
Uno, die gisteren zijn aftreden heeft
aangekondigd in verband met de
vernietigende nederlaag bij de ver-
kiezingen voor het Hogerhuis. Uno
is de tweede premier die in korte
tijd moet aftreden. Hij werd nauwe-
lijks twee maanden geleden tot pre-
mier benoemd. Uno volgde begin
mei premier Noburo Takeshita op,
die aftrad wegens zijn betrokken-
heid in het omvangrijke Recruit-
omkoopschandaal.

Voorlopigblijft hij nog aan totdat de
partij een geschikte opvolger heeft
gevonden. Het zal zeker enkele we-
ken duren voordat hij aftreedt. Voor
de partijleiding lijkt het een enorme
klus om een opvolger te vinden,
aangezien bijna alle prominente
topfiguren besmet zijn door het Re-
cruit-schandaal.

Winnaar
De grootste winnaar is de Socialisti-
sche Partij van mevrouw Takako

Doi. Haar partij behaalde 46 zetels
en tezamen met de andere partijen
won de oppositie drie maal zoveel
zetels als de LDP in het 252 zetels
tellend Hogerhuis, waarmee abrupt
een einde is gemaakt aan de
machtspositie, die de Liberale De-
mocraten sinds 1955 innamen.
De strijd ging om 126 senaatszetels.
De LDP haalde 36 zetels, achttien
zetels te weinig om de meerderheid
te kunnen behouden.

De leider van de Socialistische par-,
tij, Takako Doi, heeft inmiddels
geëist dat de „regering gevolg geeft
aan de wens van het volk en de
macht overdraagt aan de oppositie".
De gecombineerde oppositiekrach-
ten hebben nu de macht om de
wetsvoorstellen van het Lagerhuis
te blokkeren en deregering te ver-
lammen.
Ondanks denederlaag blijft deLDP
de regerende partij omdat zij in het
Lagerhuis de meerderheid heeft.
Maar politieke waarnemers menen,
dat vervroegde algemene verkiezin-
gen onvermijdelijk zijn.

♦ Zie ook pqgino 5

'Scherpschutter treft geen schuld'
Politie in de fout

bij gijzelingsdrama
Van onze correspondent

ARNHEM - De politie heeft tijdens
de actie van een arrestatieteam en
de inzet van scherpschutters op 22
junibij Arnhem om de gijzelingvan
kolonel Van de Kieft te beëindigen,
de formele procedures niet gevolgd.
Dat is de conclusie van deArnhem-
se hoofdofficier van justitie mrS.
van Gend. Hij baseert zich op een
uitgebreid onderzoek van de rijks-
recherche naar de toedracht van de
gebeurtenissen rond de gijzeling,
waarbij de 56-jarige kolonel door
een politiekogel werd gedood.

(
Volgens de hoofdofficier betekent
het niet-volgen van de procedure in

deze levensbedreigende situatie
echter niet „dat het gebruikte vuur-
wapengeweld dus onterecht is ge-
weest". Er was, aldus de Arnhemse
hoofdofficier, in deze situatie spra-
ke van 'noodweer', „die op zich het
optreden rechtvaardigt".

Uit het onderzoekblijkt ook dat het
hoofd van het parket in Zutphen,
die als bevoegd officier van justitie
de eerst-aangewezene was om over
de inzet van het arrestatieteam te
oordelen, door de gemeentepolitie
Apeldoorn pas om half elf - bijna
anderhalf uur na het tragisch einde
van de gijzeling- in kennis werd ge-
steld van de gijzelingsaffaire en de
inzetvan het arrestatieteam.

Ook werd het mobilofoonverkeer
dat tussen de Rijkspolitie Apel-
doorn, de gemeentepolitie Arnhem
en de politieauto's op de plaats van
het delict (het Shell-tankstation op
rijksweg A 12 bij Arnhem) tijdens
de actie over een 'open frequentie'
gevoerd en kon dus door iedereen -
ook door de gijzelnemer - worden
afgeluisterd.

Verwijt
De schutter die het dodelijke schot
loste treft geen enkel verwijt, aldus
verder mrVan Gend. Onduidelijk is
nog hoe het mogelijk is dat in plaats
van de Westduitser de luchtmacht-
kolonel door de politiekogel werd
geraakt. De scherpschutter had
twee kogels op de Westduitser afge-
vuurd. De eerste ketste af op de
voorruit van de auto, de tweede trof
de kolonel dodelijkin het hoofd. Uit
het onderzoek is wel komen vast te
staan dat deze kogel vermoedelijk
van baan is veranderd dooreen hek-
werk, waartegen de scherpschutter
heeft geschoten. Onduidelijk is ook
hoe de kolonel in de baan van het
schot terecht is gekomen.

Sovjetleider: stakingen grootste test hervormingen

Gorbatsjov dreigt
de lokale besturen

MOSKOU - Sovjet-presi-
dent Michail Gorbatsjov
heeft gisteren in het parle-
ment gezegd dat de onlangs
in verschillende delen van
het land uitgebroken mijn-
stakingen de grootste test
vormen voor de economi-
sche hervormingen die hij
vier jaar geleden in gang
heeft gezet. Uit de stakin-
gen blijkt volgens hem dat
de lokale besturen, die veel-
vuldig wordt verweten de
vooruitgang in de weg te
staan, grondig dienen te
worden hervormd. De sta-
kers ontmoetten veel sym-
pathie in de Opperste Sov-
jet.

In zijn rede zei Gorbatsjov dat de
partij- en regeringsorganen op alle
niveaus, evenals de officiële vak-
bonden, met spoed de redenen voor
de recente stakingsgolf moeten on-
derzoeken. Gorbatjsov verklaarde
dat vrijwel alle mijnwerkers, die
sinds 11 juli in staking waren ge-
gaan, inmiddels het werk weer heb-
ben hervat. „We komen een zeer
ernstige crisis te boven, de grootste
test in vier jaarvan perestrojka", zei
de Sovjet-president. De toestand
blijft volgens hem echter gespan-
nen. Gorbatsjov riep de stakersvoor
de derde keer op aan het werk te
gaan; hij zei gisteren dat de mijnsta-
kingen de Sovjet-economie een
zware klap hebben toegebracht. 5000 scouts

'overspoelen'
Roermond

" Ruim 5000 scouts uit 11
landen kwamen gisteren
naar Roermond. Zij ne-
men deel aan het 4e Na-
tionaal Waterkamp (Na-
WaKa) dat nog tot 2
augustus duurt.

De officiële opening is
vandaag op de Markt om
15.00 uur. De zeegod Nep-
tunes, kampadmiraal
Bijning en Roermonds
burgemeester J. Daniels
voeren daarbij het
woord. Na het officiële ge-
deelte zijn in de binnen-

stad muzikale en sportie-
ve festiviteiten.
Bijna 800 vletten en ka-
no's voeren over de Maas
naar het tentenkamp bij
het Oolderhuuske aan de
Zuidpias, maar de meeste
buitenlandse gasten kwa-
men per bus. Van één
groot konvooi was tegen
de verwachting in geen
sprake. In kleine groepjes
bereikte iedereen de
plaats van bestemming.

De voorbereidingen van
het evenement namen
drie jaar in beslag. Tota-
le kosten 1,2 miljoen. Op
defoto: drukte in de sluis
bij De Weert waar vlak in
de buurt het NaWaKa
wordt gehouden.

vandaag
# Conferentie over

toekomst Cambodja
pagina 5

# Regio-orkesten
bij WMC in opmars

pagina 8

# Bij korte reizen
rookverbod in bus

pagina 13

sport
NOS betaalt

KNVB achttien
miljoen

ZEIST - De NOS heeft de slag
om de voetbalbeelden gewon-
nen. De KNVB, sinds februari in
onderhandeling met de NOS
voor het uitzenden van Neder-
lands voetbal, ging gisteren ak-
koord met een bod van 18 mil-
joen gulden. In ruil voor dat be-
drag beschikt de omroep drie
jaar lang over de uitzendrech-
ten van vaderlandse competitie-
en bekerwedstrijden. Om bui-
tenlandse (commerciële) TV-
stations af te troeven heeft de
NOS flink in de geldbuidel moe-
ten tasten. De afgelopen jaren
was de omroep slechts 2,3 mil-
joen gulden per jaar kwijt voor
de rechten.

# Zie verder pagina 16

Herindeling
M.-Limburg bij
Tweede Kamer

DEN HAAG - Staatssecretaris De
Graaff-Nauta (Binnenlandse Zaken)
heeft maandag bij de Tweede Ka-
mer een wetsvoorstel ingediend
voor een gemeentelijke herindeling
in Midden-Limburg. Volgens het
voorstel worden 21 gemeenten om-
gevormd tot acht nieuwe. Het mi-
nisterie yan Binnenlandse Zaken
heeft dit bekendgemaakt.

Roermond en Herten vormen vol-
gens het voorstel de nieuwe ge-
meente Roermond (ongeveer 41.800
inwoners). Melick en Herkenbosch
en Vlodrop gaan samen in Melick en
Herkenbosch (9.800); Montfort, Pos-
terholt en Sint Odiliënberg gaan op
in Posterholt (10.600); Linne, Maas-
bracht, Ohé en Laak en Stevens-
weert gaan verder onder de naam
Maasbracht (13.300); Heel (8.300)
wordt gevormd door Beegden, Heel
en Panheel en Wessem; Haelen en
Hom vormen Haelen (9.600); Neer
en Roggel smelten samen tot Rog-
gel (7.700); Heythuysen (10.700) is de
nieuwe benaming voor Baexem.
Grathem en Heythuysen.
Staatssecretaris De Graaff-Nauta,
die met haar voorstel het advies
volgt van de provincie Limburg, wil
dat de herindeling op 1 januari 1991
ingaat.

'Minimale kans'
op dioxine bij

melk in pakken
DEN HAAG"- Het ministerie van
Volksgezondheid denkt dat er 'al-
leen theoretisch een zeer minimale
kans' bestaat dat er dioxine zit in
melkprodukten in kartonnen ver-
pakking. Volgens deVereniging Mi-
lieudefensie toont buitenlands on-derzoek aan dat melk uit kartonnen
verpakking meer dioxine bevat dan
melk uit glazen of plastic flessen.
Het uiterst giftige dioxine ontstaat
bij het bleken van melkverpakkin-
gen met chloor. Het plastic laagje,
dat aan de binnenkant van de kar-
tonnen verpakking zit, zou onvol-
doende bescherming bieden tegen
het 'lekken' van dioxine in de melk.
Volgens onderzoeker Van der Heij-
den van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne
(RIVM) is de hoeveelheid dioxine
die naar de melk 'lekt' zo klein dat
zij niet is aan te tonen.

Slangenexpo in
Maastricht

**°e vonden jullie het,
jongens?

UITVERKOOP
2 halen, 1 betalen

(ADVERTENTIE)

BLOEMKOOL
EN HAMBURGERS

Elke dinsdag en woensdag fc v? yür
hebben we groente en vlees ..i^^aC^} 'wÈfflT
Bloemkool, QQ I j
per stuk £\Af^A
Hamburgers, I W I g
ongepaneerd, tt. __i si
100g14^1.29H Qfk -P *kilo_fK»®«)liH9a_LL.Z/U albert heijn .

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.

I Poste. ♦ plaats— 77 __—^ ~~* _^>^^^W



Meditatief
Sedert 5 juli is er ruimte gemaakl
voor een tentoonstelling van beel

den van Henk Hulsteijn; hij zal er
geen bezwaar tegen hebben dat
een aantal lithos van een wereld-
vermaard kunstenaar zijn beelden
gezelschap houden in de zaal aan
de straatzijde.

De vaak wat romantische licht-
voetigheid die een vakantiesei-
zoen ook in de kunstwereld ken-
merkt ontbreekt in Hulstcijns
presentatie. Ook een in de achter-
zaal aanwezig werk, dat meer dan

de andere het karakter heeft van
een installatie en aansluit bij de
tendenties van conceptual art, is
meditatiever dan de eerste aan-
blik doet vermoeden: vier roesti-
ge stoelen, waarvan de ruggen

zijn beplakt met wat vergeelde fo-
toportretten van de kunstenaar;
zij kijken elkaar aan in een egotrip
zonder begin of eind — of ze con-
verseren als opgespleten delen
van een ego onder de titel „Long
term conversation".

# 'AufReisen IV, werk i?i steen en veren van Henk Hulsteijn

Pastels van Frans Hollman

De mooie
zomers

van weleer

De galene Anny van den
Besselaar in de Tafelstraat
te Maastricht, in een histo-
risch pand waarlangs, zicht-
baar vanaf kleine met bel-
lenbomen versierde terras-
jes, een tak van de Jeker
stroomt om daar onder fun-
damenten te verdwijnen op
weg naar de Bisschopsmo-
len, ligt in het deel van
Maastricht waai' de bezoe-
kers van elders bij voorkeur
rondzwerven. En verder
iedereen die de neiging
heeft zich op zomeravonden
aan nostalgische overwe-
gingen over te geven.

In die nostalgische overwegin-
gen zijn onvermijdelijk de
Maas betrokken en haar
oevers: ze zijn behalve bezon-
gen door Hendrik van Veldeke
in de twaalfde eeuw en door
Werumeus Buning in de twin-
tigste - ook eindeloos geschil-
derd door pleinair schilders in
de trant van de school van Bar-
bizon. Menig Maastrichts inte-
rieur is versierd met een Maas-
brug van Jonas of Jelinger. Of
een Maasoever van Postmes of
van een ander schilder die tot
deactiviteit van de vooroorlog-

se Limburgse Kunstkring bij-
droeg.

Die activiteit bracht een om-
vangrijke kunstproduktie
voort, van een kwaliteit die
door de kunsthistorie nog nau-
welijks is bepaald. Wat zeker is,
is dat zij gepaard ging met elan
en met een oprechte 'joie de
peindre'.

Een vooraanstaand lid van de
Limburgse kunstkring — een
onderscheid tussen professio-
nele en niet-professionele

schilders was toe nog minder
te maken dan nu — was de
wijnhandelaar Charles Holl-
man. Zo was, na zijn studies
aan de Rijksacademie en de
academie van Antwerpen, de
voortreffelijke schilder Eber-
hard apotheker. Charles Holl-
man schilderde behalve in
eigen omgeving, meer dan de
anderen ook daarbuiten, tot in
Noord-Afrika toe.

Wijnkelders
Zijn zowel in musea als in wijn

kelders bewaarde naam komt
in deze dagen terug onder de
schildersnamen, zij het door
een andere voornaam vooraf-
gegaan, op de affiches van de
galerie Anny van den Besse-
laar. Het lid van de Maastricht-
se familie Hollman dat daar ex-
poseert zocht als van nature
aansluiting bij het sehilders-
elan van de Limburgse Kunst-
kring — waarvan hij ook zelf'
ooit lid was.

Aquarel
Frans Hollman kreeg een schil-
dersopleiding aan de stadsaca-
demie en aan de academie voor
schone kunsten van Antwer-
pen: bij Opsomer, zoals later
ook Slijpen, Wiltschut en Ver-
meulen. Na de Tweede Wereld-
oorlog leverde de vrije schil-
derkunst hem geen bestaan op
en stak hij zijn talenten in het
werk voor de Maastrichtse
Kristalunie, later de Verenigde
Glasfabrieken in Leerdam. Hij
nam het schilderschap weer op
na zijn pensionering, een aan-
taljaren terug, zij het niet meer
als de verdienstelijke olieverf-
schilder die oudere kunste-
naars in de regio zich nog her-
inneren.
Aquarel en pastel zijn de media
waarin hij zich min of meer als

autodidact opnieuw heeft be-
kwaamd. Wie nu tussen zijn
werken-achter-gias rondloopt,
proeft daaruit dezelfde 'joie de
peindre' die de plein-air schil-
ders van destijds kenmerkte,
en dezelfde liefde voor het
landschap. Zij komt voort uit
een notie van harmonie en aes-
thetiek die door europese tra-
ditie is bepaald: de oprecht-
heid van haar beleving bepaalt
de warmte die de bezigheid
van Hollman uitstraalt.
Een zwerver door het land-
schap en een landschapsschil-
der bij uitstek is Hollman in-
tussen niet — of niet meer. Zijn
latere landschappen zijn in het
atelier ontstaan naar buiten ge-
maakte schetsen. „Aan een rij
flessen of een handvol appels
beleef ik evenveel emotie als
aan een landschap" is zijn wat
onverwachte verklaring. Voor-
al de winterdagen leveren cjua
coloriet en compositie vaak
verrassende stillevens op,
waarvan men, ook in zijn nieu-
we technieken op papier, de
gedegen opleiding van vroeger
jaren en de sfeer van de ant-
werpse academie afleest.

Galerie Anny van den Besse-
laar, Maastricht. Frans Holl-
man, tot 13 augustus.

pieter defesche

Henk Hulsteijn exposeert in Heerlen

Beeldhouwer in traditionele
zin van het woord

Vakantietijd of niet — de
Heerlense galene Signe
blaakt van activiteit; zij
komt er ondanks de recente
uitbreiding bijna ruimte
voor te kort.

Naast de eerder aangekon-
digde presentatie van een
collectie grafiek van een
uiteenlopend en internatio-
naal samengesteld gezel-
schap van kunstenaars —waaronder Jozef Beuys,
wiens geest vertegenwoor-
digd is in een door hem ge-
signeerde fles uit Monte-
pulciano, is er de collectie
litho's van Bram van Velde
waarmee de galeriehouders
op een alerte manier heb-
ben ingespeeld op de grote
van Velde manifestatie in
het Bonnefantenmuseum.

De litho'skomen via een bibliofie-
le uitgeverij in Amsterdam van de
Galerie Maeght in Parijs en ze ver-
tegenwoordigen een aspect van
de creativiteit van de kunstenaar
dat in de Maastrichtse retrospec-
tieve bewust buiten beschouwing
is gelaten. Bij de verzameling li-
thos horen een stuk of wat uiterst
fraaie portfolios met illustraties
van Bram van Velde bij teksten
van Samuel Becket en een ge-
dichtvan Hölderün.

Titels
„Titels vind ik belangrijk'- zegt
Henk Hulsteijn, die ooit een foto-
project lanceerde vanuit een fic-
tieve organisatie die hij 'Chic-
kenshit Productions' noemde. Hij
vindt ze belangrijk omdat ze deel
uitmaken van het associatieve
proces dat aan zijn beelden ten
grondslag ligt. Het valt op dat de
titels er zijn in drie talen: een wel-
willend verstaander wil de Duitse
wel relateren aan WandeiVogel,
Jenseits en Toteninse, de Engelse
aan internationale trends en de
Franse aan Afrikaanse goden, zo-
als „Baka, la bete noire".
Misschien heeft hij gelijk als hij
meent dat hier een nuchtere ne-
derlandse tekst niet zo de beklem-
ming zou oproepen van voodooh-
rituelen en duisternis. En dat ti-
tels een handreiking kunnen zijn
bij de inhoudelijke interpretatie
van zijn beelden, die menigeen op
het eerste gezicht raadselachtig
voorkomen, maar die in feite sug-
gestief genoeg zijn.

recept
Rijst-tonijnsalade

Benodigdheden voor 4 personen:
300 g snelkookrijst (gekookt en af-
gekoeld), 1 ontvelde vleestomaat,
150 g haricots verts (eventueel uit
blik), 300 g tonijn (blik), 3 el kap-
pertjes, 8 grote slabladeren (10110
rosso i.v.m. kleur). 2 kleine rode
uien in ringen gesneden,5 takjes pe-
terselie.

Voor de dressing: 4 elzonnebloemo-
lie, 2 el dragonazijn, 1 tl gedroogd
bonekruid, 1 tl basterdsuiker, peper
en zout.
Snijd de tomaat in heel kleine stuk-
jes. Laat de tonijn uitlekken en ver-
deel in stukjes.
Klop de ingrediënten voor de dres-
sing door elkaar. Meng er de stukjes
tomaat door.
Vermeng de rijst met de haricots
verts, tonijn, kappertjes en de toma-

tendressing.
Bekleed een platte schaal met de
slabladeren.
Schep de rijstsalade er in het mid-
den op en gameer met de ui en pe-
terselie.
TIP: Als de hoeveelheden van het
recept gehalveerd worden is deze
salade heel geschiktals voorgerecht
voor 4 personen.

hub meijer

Provocerend
Henk Hulsteijn, een Kerkrade-
naar van geboorte, bezocht de
stadsacademie in Maastricht en
bekwaamde zich als fotograaf in
Hasselt. Hij exposeerde voor het
eerst op Trajecta in 1983 met be-
tonnen beelden waarvan wij ons
herinneren dat zij een triest en
aangetast mensbeeld te zien ga-
ven.
Zijn creativiteit heeft in de loop
der jaren ook wel ludieke, zelfs
licht provocerende trekken ver-
toond, vooral daar waar liet foto-
presentaties betrof. Maar in we-

zen is Hulsteijn een beeldhouwer
in traditionelezin, al zijn er aktivi-
teiten van hem bekend die dicht
lagen bij het installeren en assem-
bleren. De zeven beelden die de
tentoonstelling uitmaken bij gale-
rie Signe bewijzen dal opnieuw:
ze zijn allemaal langdurig en am-
bachtelijk bewerkt in een proces
waarin ernst, aandacht en motiva-
tie is geïnvesteerd.

De constructies, meestal combi-
naties van steen, hout en ijzer, lij-
ken experimenteel en er is zeker
verzet tegen de traditie in de ver-
werking, maar bij de verwerking
zelf is weinig aan het toeval over-
gelaten — ook de hardste steen
blijkt voor het door- en langsvoe-
ren van ijzeren staven, vaak grillig
van vorm, intensiefen zorgvuldig
bewerkt. Zelf een combinatie van
hardsteen en vogelveren doet het
vermoeden rijzen van een inge-
spannen bezigheid. Eeh inge-
spannen omgang ook met de the-
mas, die veraf liggen van dage-
lijksheid en anecdotiek en eerder-
betrokken lijken op het ultieme:
'Das Trauerboot' in hout. ijzer en
lood heeft iets van liet tijdloze van
Egyptische grafgeschenken en
ook het afstandelijke 'Auf Reisen'
lijkt niet op korte reizen te doelen
maar op een overgang tussen
dood en leven.

De zware gedachten zijn Hulsteijn
niet vreemd. Hij heeft ze gesym-
boliseerd in hardsteen, zwevend
op een stelsel van geel geschilder-
de ijzers. De titel in het Engels:
'Heavy thoughls' want ze over-
schrijden, naar ons vermoeden,
de grenzen van de Maasvallei, en
stellig zijn ze eigentijds.

pieter defesche

Thermenmuseun
'Stad en land
op de helling'

HEERLEN - 'Stad en lai
helling' is de titel van de i
die tot en met 27 augusti
is in het Thermenmuseui
vallumstraat 9 te Heerlen. Dl'lningstijden van deze ten'
ling zijn dinsdag tot en metj
dag van 10-17 uur en zal
zondag van 14-17 uur.

Deze expositie toont dei.
van een prijsvraag voor ruim]
ke ontwerpers, uitgescM.
door de Eo Wijersstichting'
deze prijsvraag werd na
lijk de stedelijke problerrU]
aan de orde gesteld. Hi
vraaggebied is gesitueerd il
zogenaamde 'Euregio Maas-W
de stedelijke gebieden van U
Maastricht, Hasselt-Genk
Heerlen-Aken en tussenlig.,
en omringende landelijke geb

De opgave van 'Stad en land oP
helling' was het ontwikkeld»1
een visie op het thema 'voffl
ving en functioneren van fl
stedelijke/landelijke compl^j
en vervolgens deze visie te
len in een ruimtelijke ontw^
lingsschets voor het gebied.

Oplossing van gisteren

ACCU-FUG
LOR-A-RO 1
PLU'SMINU1
ET-PEN-D'
N-LINDE-1- F .E-JE - I N N 'E-AGAAT - I
IR-EVA-N
VERLANGE1
OÜE-L-AR 1
LEER-A ï O 1

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 leer der voortplanting van
het geluid; 8 vis; 9 ten bedrage van; 11
boom; 12 milliampère (afk); 13 deel v.e.
schip; 15 bezieldheid; 17 stof van vergaan
hout; 18 ruwe steenmassa; 19 dwarshout
aan een mast; 20 lidwoord; 21 deel van
Groot-Brittannië; 23 vrucht; 25 beminde
van Zeus; 26 verbond; 27 voegwoord; 28
punt bij cricket; 30 bijwoord; 31 konings-
zoon; 33 krijgskunde.

Verticaal: 1 noodsignaal; 2 rund;
groot; 4 muzieknoot; 5 zeurkous;
soonlijk vnw.; 7 zinnebeeld v.e. b'
overwinning; 10 door elkaar; 12 sto
uit iets bestaat; 14 soort hert; 16 £
geleuter; 22 handelskorting; 23 g'
24 stof; 29 voorzetsel; 31 public r<
(afk.); 32 soortelijk gewicht (afk.).
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Onbruikbaar
Bij de studie waren 350 pa-
tiënten betrokken. Vol-
gens De Graaf was een
groot deel van de gevallen
niet bruikbaar, bij voor

beeld omdat gegevens ont-
braken die nodig zijn voor
een goed inzicht in het ver-
loop. Er zaten ook mensen
bij die, nadat ze eerder
door reguliere artsen af-
doende tegen kanker zijn
behandeld, de Moerman-
therapie zijn gaan volgen
om herhaling te voorko-
men. Verder vielen de pa-
tiënten af die tegelijk met
de Moerman-therapie ook
een reguliere behandeling
ondergingen.

Uiteindelijk zijn er 35 ge-
vallen overgebleven waar-
van moet worden aangeno-
men dat de Moermanthera-
pie op zn minst een rol
heeft gespeeld, aldus De
Graaf. De patiënten zijn
genezen of de groei van de
tumor is geremd. Er zitten
ongeveer tien patiënten bij
die door de gewone ge-
neeskunde al waren opge-
geven. Anderen hadden bij
voorbeeld chemotherapie
geweigerd en alleen de

Moerman-therapie ge-
volgd.

In dereguliere geneeskun-
de komen in zeldzame ge-
vallen 'spontane regres-
sies' voor, waarbij de tu-
mor verdwijnt of kleiner
wordt. Maar er zijn soorten
kanker waarbij dat nooit
gebeurt en die in de studie
van Wiese wel worden ver-
meld.

De bewijsvorming is vol-
gens De Graaf uitermate
moeilijk. Ook het placebo-
effect kan een rol spelen.
Daarbij gaat het niet louter
om 'nep. Het heeft wel de-
gelijk werking, zei De
Graaf, ook in de reguliere
geneeskunde, alleen weet
nog niemand wat het pre-
cies is. Het kan gaan om de
invloed van de psyche op
het lichaam.

Samen met VVD Bertens ontkent verkiezingsbedrog

D66 onverwacht in
liberale fractie EP
, Van onze correspondent

- Jan-Willem Bertens, de enige D66-verte-
le in het Europese parlement, is gisteren, nog voor
°t HPening van e nieuwe parlementaire zitting, toegetreden
Tij fractie en wordt daarmee het vijftigste lid. Dezeonverwachte stap heeft zowel bij politieke vrienden als vij-en het nodige opzien gebaard.

„We konden niet anders", aldus de
nieuwe Euro-parlementariër Ber-
tens, „we hadden geen enkel ander
alternatief. Een eigen geleding zat
er niet in. De Spaanse CDS, die met
haar vijf leden nog enig uitzicht
bood, ging ook onder de liberale
vlag verder. Voor een eenmansfrac-
tie, die slechts zeer gebrekkig kan
werken, voelden we niets".
Bertens werpt het begrip 'verkie-
zingsbedrog' ver van zich. Tijdens
de campagne voor de Europese ver-
kiezingen had D66 volgens hem
voortdurend de mogelijkheid open-
gehouden tot de fractie van de
Europese Liberale en Democrati-
sche Partijen toe te treden.

De thans liberale Euro-parlementa-
riër vindt de Nederlandse VVD on-
geveer de enige conservatieve stro-
ming in de liberale fractie van het
Europese parlement. De andere li-
beralen, onder andere de Duitse en
de Franse, noemt hij 'geestverwan-
ten. Ook vallen zij volgens hem on-
der de noemers 'sociaal-liberaal' en
'progressieve liberalen.

In een officiële reactie op het toetre-
den van D66tot de Europese libera-
le fractie zegt de CDA-delegatie in
de EVP-fractie dat, sinds de chris-
tendemocraten in Nederland zich
aaneensloten, de partijpolitieke ver-
nieuwing school heeft gemaakt.
Eerst is Groen Links tot stand geko-
men en nu sluit D66 zich aan bij de
liberalen. Met spanning moet nu
worden gewacht op de fusiebespre-
kingen tussen de VVD en D66 in
Nederland. „Als men in Europees
verband hetzelfde verkiezingspro-
gramma blijkt te kunnen onder-
schrijven, dan moet dat in Neder-
land ook lukken", aldus het CDA.

Nederlandse
Verongelukt
in Egypte

Vd ~lsraël heeft Esypte ge-
-or>clar>cla Waarom buspassagiers die
'%k gewond raakten bij een on-
til d.'n de buurt van Ismalia, pas
_or

,a 8 later naar Israël mochten
6 g'Een m Israël wo_

_hpt Nederlandse vrouw kwam
6n £, or>geluk om het leven. Er wa-
L ° meest licht gewonden, onder

rHpeneens Nederlanders. Twee
_nh n zi Jn opgenomen in een zie-

i _h,, 's in Be'ersheba, in het zui-Van Israël.

1 '_g bus raakte van de
j°'ger. sloeS driemaal over de kop.
1 d lruittenden was de chauf-

' macnt over net stuur kwijt-
"cht nin een te snel genomen
." and

G busmaatschaPPÖ stuurde
%n e bus en de passagiers bc-
* he,naar Israël door te reizen toen
Jitief in Ismalia te pri-
&gr en met hygiënisch bevonden.

S met Isra4el bleek echter
Ks een toezegging gesloten.

Woningblok
Tilburg

moetgesloopt
S-WRC? ~ Het blok van tien dri-'üg ww°nmgen in Tilburg dat zon-
"_, i erd getroffen door een explo-
ot/0 2waar beschadigd dat be-
vuil.Van de woningen levensge-

zelVS' Het instortingsgevaar is% °l dat de stutwerkzaamheden
iHn aakt De gemeente is opH 0?,aar een bedrijf dat in staat is
%ers i.al zo te beveiligen, dat be-
iden i

n sPuUen n°g kunnen
°Pt a vorens de boel wordt ge-

Nst kS dat van de twee woningen
Nd ff 1 ontplofte huis ook de in-__ Verloren moet worden be-
%Je d' Na overleg met verschil-
f S_blfXerzekeringsmaatschaPPiJen*<-e s^ ,en daf van de verloren ge-
> " fiPH en in veel gevallen slechtsNï_r, lte van de dagwaarde zali SiW yergoed omdat mensen on-Ndpr^erd waren. Volgens wet-

-1»!" tL'P'J,kstra is het nog steeds
lPloff wat de oorzaak van denng kan zijn geweest.

Cambodja-gesprek vastgelopen
iëfiist ~ °P hun eerste ontmoe-f^er o eren voor de topconferentieNr bambodja in Parijs zijn pre-
fese lUn sen van het pro-Viëtna-Nsm lnd in Phnom Penh en
F" dep°dom Sihanouk, de leider
V' gepn ambod-iaanse verzetscoali-Aen en stap nader tot elkaar geko-otï £SHre_ strandde op Sihanouks
E Uit^e,,Rode Khmers deel moe-
v§ na if _en van een coalitierege-Nn ,r?VVertrek van de Viëtna-lV"'1 Cambodja. Vandaag en£Q_ K_,men Khjeu Sampan van

» ''OnaK *hmer en Son Sann van de'ü>rekkStlSch.e FNPK deel aan de'dei_;fn' Daar0P begint op 30mternationale conferentie.

■~___Z'.e ook pagina 5

FDP mogelijk
ongebonden

verkiezingen in
BONN - Het is niet uitgesloten dat
deWestduitse liberale partij FDP de
Bondsdagverkiezingen van 1990 in-
gaat zonder zich van tevoren op een
bepaalde coalitiegenoot vast te leg-
gen. Dit heeft de voorzitter van de
FDP, Otto Graf Lambsdorf, gezegd
in een gisteren gepubliceerd vraag-
gesprek met het Westduitse tijd-
schrift Bild der Frau.

Door zich niet te binden aan een
voortzetting van de huidige rege-
ringscoalitie met de christen-demo-
cratische CDU/CSU, diè er electo-
raal slecht voorstaat, kan de FDP de
handen vrij houden voor een rege-
ring met de sociaal-democratische
SPD. Een coalitie tussen SPD, Grü-
nen en FDP slootLambsdorf echter

Volgens Lambsdorf hebben de
Europese verkiezingen aangetoond
dat de FDP heel goed op eigen
kracht vooruit kan en zich niet per
defenitie in de schaduw hoeft op te
stellen van een van de twee grote
partijen in de Bondsrepubliek. Bij
de Europese verkiezingen wist de
FDP een stevige winst te behalen en
keerde zij terug in het Europese
Parlement.
De extreem-rechtse Republikaner
noemde Lambsdorf 'een amateurto-
neelclub van het allerlaagste ni-
veau. Hij zei dat de Grünen met
hun programma het milieubewust-
zijn hadden aangescherpt en zo een
positieve bijdrage hadden geleverd
aan de Duitse politiek. Het optreden
van de Republikaner echter straal-
de volgens de liberale voorman
slechts 'intellectuele stompzinnig-
heid' uit. _4

Woede over
uitspraak
jood-zijn

TEL AVIV - In Israël wil de or-thodox-religieuze partij Agoedat
Jisrael de regering van nationale
eenheid verlaten. Andere ortho-
doxe partijen overwegen dezelf-
de stap, nadat gisteren het Israë-
lische Hooggerechtshof bepaal-
de dat ook bekeerlingen die door
niet-orthodoxe rabbijnen tot het
jodendom zijn toegelaten, moe-

ten worden geregistreerd als jo-
den.

De Nationaal Religieuze Partij
heeft inmiddels besloten in het
kabinet te blijven. Vertegen-
woordigers van de NRP zeiden
moed te hebben geput uit een an-
der besluit van het Hoogge-
rechtshof, eveneens gisteren.

Het Hof besliste dat niet-ortho-
doxe rabbijnen in Israël niet het
recht krijgen huwelijken te vol-
trekken. Liberaal-joodse organi-
saties hebben overigens aange-
kondigd dat ze gaan proberen via
de politiek verandering te bren-
gen in die situatie.

binnen/buitenland

Onderzoek onder kankerpatiënten wijst uit:

Moerman-dieet lijkt
soms succes te hebben

__ _~ CHT -In een aantalgallen die eigenlijk op
andere manier ver-

j-afd kunnen worden.
J,1kankerpatiënten 'door'
«Jdens' de (uit een dieet

gaande) Moerman-the-
J'y genezen. Deze con-
usie trekt de radiothera.. "'-oncoloog en cytoloogac Graaf uit de resulta-
. „V1 een onderzoek van

m Alkmaarse Moerman-s> J, Wiese. Het rapport,
bj. n°g wat moet worden
J£eschaafd', verschijnt

dit najaar.
li. cse kreeg in januari 1987

van 120.000
'*riiW Van net ministerie
je pVC voor zijn studie.

<-_raaf, een 'regulier'
0 ' ls voorzitter van de
lino '"gestelde begelei-le'|Sc°mmissie. Wieseytl zich beperkt tot het

bestuderen van gegevens
van genezen patiënten, zo-
dat het bij voorbeeld niet
mogelijk is om aan te ge-
ven bij welk percentage
van de patiënten de Moer-
man-therapie effect heeft.

Na nederlaag hij Europese verkiezingen

Thatcher wijzigt
kabinet drastisch

Van onze correspondent

LONDEN - Na intense speculaties
en toenemende spanning heeft pre-
mier Margaret Thatcher nu halver-
wege haar derde regeringstermijn,
krachtig de bezem gehaald door
haar kabinet. Tot ieders verrrassing
heeft Groot-Brittannië's ervaren en
alom gerespecteerde minister van
Buitenlandse Zaken Sir Geoffrey
Howe daarbij het veld moeten rui-
men

Zijn opvolger is de 46-jarige John
Major, die weinig of geen buiten-
landse ervaring heeft. Maar kenne-
lijk ziet mevrouw Thatcher in hem
toch de man die haar de de gewen-
ste ruggesteun kan geven bij het
verdedigen van haar positie binnen
de EG.

Oneens
Thatcher en Howe zaten wat de
Britse rol in een verenigd Europa
betreft, lang niet altijd op dezelfde
golflengte. Zij verschilden vooral
van mening over de Britse deelna-
me aan het Europese monetaire sys-
teem. Howe heeft herhaaldelijk la-
ten blijken dat hij voorstander is
van een meer actieve Britse rol in
het tot stand komen van de Europe-

.se eenheid. Hij krijgt de uiterst eer-

volle positie van plaatsvervangend
premier en leider van het Lagerhuis
gekregen.
Na de pijnlijke nederlaag in de
Europese verkiezingen en de opi-
niepeilingen die de conservatieven
nu onveranderd een achterstand
van tussen 7 en 10 procent op La-
bour geven, heeft premier Thatcher
gekozen voor een meer pragmati-
sche aanpak. Niet alleen in het kabi-
net, maar ook in het partijbestuur.

Nederlaag
Daarom heeft zij de invloedrijke mi-
nister van Onderwijs Kenneth Ba-
ker nu tot partijvoorzitter gebom-
bardeerd. Als opvolger van de wei-
nig charismatische Peter Brooke,
die Torn King gaat vervangen als
speciale minister voor Noord-ler-
land. King wordt de nieuwe minis-
ter van Defensie nu George Younge
de wens te kennen heeft gegeven
om de politiek te verlaten. Ook ver-
wijderd is John Moore, die het op
het moeilijke departement van So-
ciale Zaken slecht heeft gedaan.

Dat geldt ook voor de minister van
Transport Paul Channon, die ge-
woon het ongeluk had om aan het
bewind te zijn tijdens een hele reeks
van zware rampen. Zijn positie
wordt nu ingenomen door Cecil
Parkinson.

Dreigend verlies
pensioenrechten
voor werklozen

Van onze redactie economie

UTRECHT - Zon 60.000 werklozen
van 40 jaaren ouder dreigen duizen-
den guldens aan pensioenrechten te
verliezen, omdat ze een aanvraag-
formulier voor doorbetaling van
hun pensioenpremie niet hebben
ingestuurd. Het gaat om mensen die
tussen 1 januari 1988 en 30 maart
1989 werkloos zijn geworden.

Sinds 30 maart bestaat voor werklo-
zen van 40 jaar en ouder de moge-
lijkheid de pensioenrechten tijdens
de werkloosheid verder op te bou-
wen. De regeling geldt met terug-
werkende kracht tot 1 januari 1988.
Zij die tussen 1 januari 1988 en 30
maart 1989 werkloos werden, moe-
ten hiervoor voor 30 september een
aanvraag indienen. De premie
wordt betaald door het Fonds Voor-
heffing Pensioenverzekering (FVP).
ledereen die sinds 1 januari vorig
jaar werkloos werd, kan van de re-
geling profiteren.

Volgens bestuurder Aad-Jan de
Geus van het CNV realiseren maar
weinig werklozen zich dat ze niet al-
leen inkomensverlies leiden door de
werkloosheid, maar ook nog eens
een groot deel van hun pensioen-
rechten kwijtraken. Met de nieuwe
regeling wordt dat voorkomen,
maar daartoe moeten degenen die
ervoor in aanmerking komen wel
het aanvraagformulier invullen.

„Wij hebben er bij het FVP op aan-
gedrongen, dat mensen die dat nog
niet hebben gedaan, begin septem-
ber een brandbrief krijgen die hen
nogmaals op hun rechten wijst", al-
dus De Geus.

Betoging in
Georgië

TBILISI - Zeker 20.000 Georgiërs
hebben gisteren in Tbilisi betoogd
voor een 'vrij Georgië' en bij alle
grote bedrijven in de stad werd het
werk neergelegd. Onder het uitroe-
pen van leuzen als 'weg met het
Russische rijk' trokken de betogers
door de straten van Tbilisi, de
hoofdstad van Georgië.
Begin april vielen in Tbilisi 20 do-
den toen Sovjettroepen met knup-
pels en scheppen insloegen op beto-
gers en gifgas gebruikten.
Eerder op de dag had een staking 'al
de grote bedrijven in Tbilisi stilge-
legd en het openbaar vervoer func-
tioneerde nog maar voor de helft.
De stakers eisten onafhankelijkheid
en wilden met hun actie protesteren
tegen het geweld dat zich afspeelt in
Abchazië, een gebied in Georgië
waar de afgelopen weken Abchazen
en Georgiërs slaags zijn geraakt. De
Abchazen eisen afscheidingvan Ge-
orgië. . t

punt

Virus
Computerdeskundigen
naarstig op zoek naar middelen
om een bijzonder agressiei
computervirus uit te schake-
len, dat kort geleden is ontdekt.
Als er voor 12 oktober van dit
jaar geen afdoende maatrege-
len zijn getroffen, kan dit zoge-
noemde Data Crime- Virus in
duizenden computers over de
hele wereld enorme schade
aanrichten.

Doodstraf
Een aantal Oegandese officie-
ren staat mogelijk de dood.
te wachten omdat zij 47 j.
gevangenen drie dagen zondei
water en voedsel achterliet _
een trein. De gevangenen
allen door verstikking on:
leven gekomen.

Asiel
Sinds begin juli hebbe:
Oostduitsers asiel gezocht in de
Westduitse ambassade ü
Hongaarse hoofdstad Boeda-
pest. Bovendien zijn tientallen
Oostduitsers gepakt bij p>
gen de Hongaars-Oostenr
grens over te steken. Het .
lopen weekend slaagde:
Oostduitsers er wel in via
grens naar het W<
ten.

Herstel
Nederland en Suriname
besprekingen begonnen ovei
het opnieuw aangaan van
luchtvaartovereenkomst,
oktober 1982 zegden de I
malige Surinaamse mih
machthebbers 'de bilat<
luchtvaartovereenkon
Nederland op.

Exxon
Exxon heeft besloten na d.
Mer te stoppen met de scl.
maakwerkzaamheden in A
ka waar in maart dit jaar bi,
ramp met de olietanker 'Exxor
Valdez' duizenden tonner;
in zee zijn gestroomd. De
ramp in Alaska heeft een :
winstdaling veroorzaakt \
Exxon. De onderneming :
in het tweede kwartaal va.
jaar een winst behaald van 16C
miljoen dollar tegenover eer
winst van 1,2 miljard dollar ir
het tweede kwartaal \
jaar.

Impopulair
De populariteit van de commu
nisten in de Joegoslavisch.
publiek Slovenië is beland of
een dieptepunt, zo blijkt ur
opiniepeiling van de Uni\ i
teit van Ljubljana. Een meer
derheid van de onder
vond de geloofwaardigheid var
de communistische partij .
klein en 73,4 procent wild.
de communisten afstand zou
den doen van hun macht
nopolie.

Bosbrand
Honderden brandweerlieder
zijn er gisteren na drie dagen ir
geslaagd een enorme bosbranc
onder controle te krijgen ronc
de Spaanse plaats Tivissa, 5_
kilometer ten zuiden van Tarra
gona. Zeker 1.980 heet:
werd door de brand verwoest.!

Opruiming
Het opruimen van de gevonder
oorlogsmunitie in de Regge bi,
Wierden,Rijssen en in de bos
sen van Ommen gaat kapitalei
kosten. De betrokken gemeen
ten kunnen het zelf niet bèta
len. Ommen, Wierden en Rijs
sen willen een beroep op he
kabinet gaan doen in de ko
mende jaren meer geld uit t.
trekken voor dit w<

1500 doden
In de kustgebieden van Chin;
is het zwaar weer. Uitlopers vai
de wervelwind 'Hoop' en zee
zware buien hebben in de pro
vincies Fujian, Zhejiang, Lia
noning, Jilinen in de omgevinj
van Peking zware schade aan
gericht. Volgens de Engelsta
lige krant China Daily is he
aantal mensen dat door he
noodweer omgekomen is, ge
stegen tot bijna 1500.

Val
De 50-jarige Rotterdammer H
Loosekoot is gisteren om het le
ven gekomen door de val ui
een lichtmast op een voetbal
veld, waaraan hij schilderwerk
zaamheden verrichte. De mai
maakte een val van 10
toen het stoeltje waarop hij za
door nog onbekende oorzaa)
losraakte.

Fagel
In Arnhem is gistermidi
man aangehouden (

ge kunstgrepen' o
van 25.000 gulden in u-
Fagel prob
eer informatie wild<
voerder van het re
standsteam in
met de moord op restaurant
houder Gerard Fagel bezig
houdt, nog niet ge> -

" Een Nederlands transportbedrijf vervoert momenteel
11 grote onderdelen ('modules') van een reusachtige erts-
verwerkingsinstallatie die in het noordwesten van Alas-
ka moet komen te staan, naar hun plaats van bestem-
ming. Het vervoer vindt plaats over een speciaal voor
deze gelegenheid aangelegde weg van tachtig kilometer
lengte. De zwaarste module weegt twee miljoen kilo.

" ■
_
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3piccolo's
045-719966
!

In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100

i Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
I

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 voor de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de ie post op de
dag vóór plaatsing
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitmgstijdstip
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 hoogfe.
Rubrieken Proficiat en Vermist gevonden / 0.95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden geen
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.
i

Wi| kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, onistaan 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

i onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd
i -

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaar en ouder.

i (Bron: Cebuco Summo Scanner) ._t,sw

Personeel aangeboden

l SCHILDER neemt werk Wat VERKOPEN? Adver-: aan. Tel. 045-416342. ' teer via: 045-719966.

Personeel gevraagd

Hairstyling
Trydy Wiertz vraagt: aankomend KAPSTER en 2e kapster.

Tel. 045-412010, Kerkrade-West.
Gevraagd

Taxichauffeurs
voor dag- en nachtdienst of weekenddienst.- Liefst met ervaring. Tel. 045-411159. LOO Tax

Brood- en banketbakker
gevraagd, met enige ervaring. Bakkerij Pierre Martens,

Burg. Jansenstraat 36. Beek, tel. 04490-71384.
Bouw- en architectenbureau; GEHLEN-GANS BV.,

I Tnchterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.

I 045-229529 of 229548.
Zoekt U werk voor 4 u. tuss.
10-22 u., 2-3 dgn. p.wk. Bel

1 dan met St. Gez. Lich. Wij
zoeken een MEDEWERK-
STER die met mensen om
kan gaan. 045-352044.
VAKANTIEHULPEN gevr.
voor onze v. Melick slagerij
Vers-ströatje Sittard. Bent u
geiteresseerd kom dan
langs of bel voor een af-

i spraak naar Slagerij v. Me-
lick, Molenbeekstr. 2, Sittard
Tel 04490-17186.
BARMEISJES gevr. v. dag
of nacht. Kost en inw. Tel.
09-32-11671473.
Flinke HULP gevraagd voor
de vrijdag, liefst ouder per-
soon. Tel. 045-710154.

' S.C. Produkties zoekt z.s.m.
ZANGERES voor optredens
in binnen- en buitenland. Br.
met foto o.nr. B-1482, LD,
Postbus 3100. 6401 DP
Heerlen.
IJSVENTER gevr. i.b.v. rij-
bewijs. Als bijverdienste.
Tel. 045-253004.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Voor projecten in Limburg| zoeken wij: Pijpfitters, bank-
werkers, elec. monteurs. Wij
bieden hoog loon en goede
arbeidsomstandigheden.
Soll. na tel. afspraak, Arno
DOHMEN Techniek BV. Tel.
04490-78870.
Charmante BUFFETJUF-
FROUW gevraagd, werk-
tijden in overleg. Tel. 04492-
-1873.
Voor direct gevr. SLAGER
of slagersgezel. Zaterd. vrij
Slagerij Jakobs, Kerkstraat
20, Brunssum. Tel. 045-
-251083.

Te huur gevraagd
Te huur gevraagd door gep.
ambt. (echtpaar) kleine
BUNGALOW met garage te
Voerendaal omg. station.
Huur ca. ’ 1.150,- per mnd.
045-751424 (na 18.00 uur).

OG te huur
„ i

ÜBACH O. WORMS te huur
1 tot 2 pers. Appartement.
Prijs per mnd. ’ 635,-, all-in.
Tel. 043-642522.
WOONKAMER, slpk., wc,
keuken, douche, terras, tv-
en tel.aansl. en huursubs.
mog. Tel. 045-310706.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
Gem. ZIT SLK met cv, dou-
che, en gebr. v. keuken. Tel.
045-456877464818.

Onroerend goed te koop aangeboden

Spaarhypotheek
Laat u eens vrijblijvend voorlichten over deze zeer

voordelige vorm van hypotheek.
Van Oppen BV, Lindeplein 5. Brunssum. 045-254543.

Huis kopen of verkopen
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.

Te k. sfeervol halfvrijst. goed
onderh. degelijk HEREN-
HUIS met garage en ber-
ging. Het pand is gelegen op
korte afstand centrum Heer-
len. Is voorzien van voortuin,
grote ingesloten achtertuin
en brede oprit. Tel 045-
-719230.

Te koop in

Bocholtz
halfvrijst. woonhuis m.

garage. Tel. 045-444487
(na 18 u.).

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

Kamers aangeboden/gevraagd
Te huur grote ZIT SLPK., te
Hoensbroek, na 14.00 uur.
045-229654.
Gemeubil. KAMERS te
huur. Pappersjans 40, Heer-
lerheide. na 17.00 uur.
Kamer te h. nabij centrum
HEERLEN. 045-711525.
Studente zoekt kamer inMAASTRICHT of omgeving
liefst met doudie en toilet.
Tel.-0.91 0-135 ..

Heerlen-C, 1 grote en 1 kl.
kamer te huur, samen

’ 400,- all-in, voor ser.
meisje. 045-443179 na 6 u.
Pension de Hees heeft nog
'n KAMER vrij voor werkend
persoon. Tel. 045-416005.

C-HEERLEN gestoff. kamer
(32 m2) gezam. keuk., bad,
terras, ’450,-. All-un. 045-
-7"Ï013. '

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Te k. mooie gebr. hardhou-
ten WANDEN voor serre,
tuinhuis of aanbouw. Te-
vens houten en ijzeren bal-
ken, ramen, kozijnen, biel-
zen, Tijdens bouwvak ge-
opend. Matrak Nuth 045-
-243736.
Scherpe PRIJZEN: alle
hout- bouw- dakmat. en
lichtkoepels, met bouwvak
open. Houth. Rinkens, Ey-
gelshovenerw. 60, Übach
over Worms. 045-319846.

Reparaties
TV VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566461658.
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:

Transacties
B en B BALLONNENEX-
PRESS, ballonnen van 65
cm. tot 9 mtr. bedrukt met U
eige n tekst. Snelle levering
020-122446.
2 Magazijnen- of OPSLAG-
RUIMTES te huur in hartje
Hoensbroek, afm. 6.5 x 14.5
mtr. Tel. 045-212655.

Landbouw
Voor land- en tuinbouw MU-
RATORI driepuntsfrezen,
rotorkopeggen, klepelmaai-
ers en hefmasten, direct van
importeur, uit voorraad le-
verbaar. Collé Sittard. Tel.
04490-19980. Collé Ko-
ningsbosch. 04743-1205.
Te k. HAFLINGER goed be-
tuigd, div. rijpony's en kleine
pony's. Tel. 04408-1919.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
STROPERS te k. merk Cor-
mich, bedrijfsklaar, pr.
’1.500,-. Gebr. Snijders,
Brommelen 1, Wijnandsrade
Tel. 045-241659.

Auto's
Te koop gevraagd alle merken

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

|||| .p LOEK cC]/r\
Autobedrijf I Wf\^ =J§ 1979 Klimmen 19.9 U\_y

Speciale aanbiedingen 0.a.: Honda Prelude EX, veel ex-
tra's, top conditie, t.84 ’ 15.900,-: Opel Corsa 1200 S TR,

luxe uitvoering, pert. st.. 85, ’ 12.000,-: Mitsubishi Colt
GLX. 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.

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

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

Fiat Panda 1000 IE Cl,
kenteken klaar, direct leverbaar
van ’ 14.250,- voor ’ 13.000,-

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

Mazda 626 1.8 NB bwj. '88; Mazda 626 2.0 iGT Sedan 87;
Mazda 626 2.0 GLX Sedan 83; Mazda 626 106 LX Sedan
84 en '85; Mazda 626 1.6 DX Sedan automaat '83; Mazda
626 2.0 GLX PS coupé 87; Mazda 626 2.0 GLX PS aut.
coupé '84; Mazda 626 1.6 LX coupe '87; Mazda 626 2.0
SDX Coupé '82; Mazda 626 1.6 LX HB '86; Mazda 626 2.0
GTI Sedan 87; Mazda 323 1.6 i GLX Sedan '87; Mazda
323 1.3 LX '85 en 86; Mazda 323 1.5 GLX Sedan
'86 Mazda 323 1.3 DX Sedan '85 en '82; Mazda 323
1.5 DX Sedan aut. '81; Mazda 323 1.3 HB LX '87; Mazda
323 HB 1.5 LX '86; Mazda 323 1.5 HB GT '84; Mazda 323
1.3 HB DX 5-drs. '85; Ford Escort 1.4 CL alle access. '87;
Ford Escort 1.6 GL 5-drs. '84; Nissan Micra 1.0 HB '83;
VW Jetta 1.6 2-drs. kath. '87; Nissan Cherry 1.5 HB '84

Occassion met Mazda Kroongarantie.
Autobedrijf Leymborgh BV

Bornerweg 2-8. Limbricht. Tel. 04490-15838.

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
Saab 90 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 jaar garantie 1989
Lancia Thema V6,1 jaargarantie 1986
Lancia VlO lE. demo, 1 jaar garantie 1989
Lancia VlOTurbo electr. ramen, centr
deurvergrendeling, aut. verw., 1 jaar garantie
nw.pr. ’28.170,-nuvoor/19.500,- 1987

Tip Occasion
Vraag naar de prijs!!!

Opel Kadett Berlina 12S39.000 km 1984
Golf 1.64-deurs, open dak 1987
Volvo 740 GLE automaat 1985
Fiat Uno 70 S 5-deurs 1987

KOMPIER
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 SGT
kl. grijs '86; Mitsubishi Colt 1200 EL kl. beige '83; Mercedes
300 D kl. rood '85; Volvo 240 DL kl. geel met LPG-inst. '80.
Bovag autobedrijf Kwarten V.O.F.

Kastanjelaan 148, Hoensbroek. Tel. 045-214171.
Ook het adres voor APK, onderhoud, reparatie,

banden, accu's enz.o
Kera

Groot aantal
BMW

Occasions
uitsluitend 1e eigenaar
Kenyadersteenweg 5

Kerkr; 'e. Tel. 045-452121.

Te koop BMW 528i, bwj. '83,
v. extra's. Caumerweg 38,
Heerlen.
Moet weg! BMW 728 I, v.
extra's. Inr. mog. Tel. 045-
-411786.
Citroen Visa 11 RE '85 i.nw.
st. Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
Zeer zuinige FIAT 900 bus-
je. Tel. 04490-25658.
Ford ESCORT 1600 Ghia
'83, verlaagd, RS-wielen.
Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
Ford SIERRA 1.6 '83, zeld-
zaam mooi. Garage
J. Coenen, Koninqsbosch.
04743-1574.

Ford ESCORT 1300 GL,
APK-gek. bwj. 9-79, i.z.g.
st. 045-273340, na 16.00 u.
Te k. Ford GRANADA, sta-
tioncar, 6 jr. oud, open dak,
stuurbekr., i.z.g.st. Wiers-
ma, Willemstr. 117, Heerlen.
Tel. 045-725933.
Te k. FORD Escort KR 3 i, kl
zwart, bwj. '83, alarm en ra-
dio, vr.pr. ’11.500,-. Tel.
04454-4147.
Ford FIESTA 1.1 L bwj. '78,
APK aug. '90, ’1.650,-. Tel.
045-313194.
Te koop Ford FIESTA 1100
Bravo, bwj. '81, APK 6-'9O,
als nw., ’4.250,-. Tel. 045-
-453572.
Te k. FIESTA, bwj. '78, APK
4-'9O. Tel. 045-423330, na
17.00 uur.
Te k. Honda ACCORD EX,
stuurbekr., Pulmann bekl.,
bwj. '80, APK tot 1-4-90, i.z.
g.st., ’ 3.500,-. Vasstr. 39,
Eygelshoven.
LADA Niva, bwj. '84,

’ 5.200.-, APK. Bouwberg-
str. 11, Brunssum.
LADA 1300 S bwj. 82, m.
APK en LPG, trekh.
’1.500,-. Tel. 045-318542.
Te k. MINI cooper super licht
groen met sierbies bwj. '83,
km.st. 45.000, vr.pr.
f 4.750,-. moet weg wegens
plaatsgebrek. 045-443515.
Mitsubishi GALANT '78,
LPG, APK, pr. vrij. Tel. 045-
-241329.
Nissan SUNNY 1.65LX87,
7.000 km. Garage Coenen.
Tel. 04743-1574.
Opel KADETT 1.2 LS '86.
29.000 km., als nieuw. Ga-
rage J. Coenen, Konings-
bosch. 04743-1574.
Opel CORSA 12S, bwj. '84,
3-drs., in nw.st. Tel. 045-
-228469.
Weg. vertrek naar buiten-
land zeer mooie Opel COR-
SA 1200S, kl. zwart, bwj.
2-'B7. Tel. 04450-1332.
Opel KADETT 12 S '80,
APK 690, als nieuw, vr.pr.
’3.950,-. 045-319328.
Opel KADETT bwj. '77, APK
juli 90, ’950,-. Tel. 045-
-720951.
TURBO ren 5 alpine 6-'B2,
zwart, APK 3-'9O, vr.pr.
’6.750,-. Tel. 045-319328.
SUBARU coupé 1.6 GL '86,
LPG. Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
Subaru JUSTY ECVT '89,
wit, demo-wagen. Garage
Coenen. Tel. 04743-1574.
Subaru MINI-JUMBO '86 en
'87. Garage Coenen. Tel.
04743-1574.
VW GOLF GTI '82, zwart,
Garage Coenen, tel. 04743-
-1574.

VW DERBY LS, t. '79. kl.
groen, APK tot 6-90, 2-drs.
’1.850,-. Wilhelminastr.s6,
Nieuwenhagen.
VW GOLF MX bwj. '79, APK
i.z g.st. ’ 1.950,-. Tel. 045-
-720951.
INKOOP goede auto's, cont
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Seat Automobielbedrijf PRI-
MAIR Sittard, Industriestr.
25, (Handelscentrum Ber-
gerweg). Tel. 04490-14364
biedt met garantie te koop
aan: Seat Ibiza 1200 XL '89;
Renault 21 GTS 87 1e eig.;
Mercedes 230 E nov. '81
aut.; Peugeot 305 SR '83;
Fiat Panda '81; BMW 80;
Honda Civic '80; VW Golf
'78. Inr. en financ. mogelijk.
Donderdag koopavond.
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
HONDA Prelude 1984, ver-
laagt-sportwielen, grijs me-
tal. 84.000 km. EXR-ABS.
Ford Escort 1.6 CL 1987.
sportwielen rood 39.000 km.
Nissan Patrol 4 WD 1989,
zwart diverse extra's,
11.000 km. Rekers, Ganze-
weide 177, Heerlen. Tel.
045-215375.

AUTOBEDRIJF E. Custers,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. Tel. 04492-5261
AUTOBEDRIJF E. Custers,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. Tel. 04492-5261
biedt te koop aan: Porsche
924 Targa t'B2 in nw.st.;
Mercedes 230 TE t'B3 5-bak
schuifd sp.velgen

’ 14.500,-; BMW 520 I t'B3
m-style ’ 13.500,-; Audi
200 I t'Bl ’ 7.900,-; Audi
100 SECBO ’ 3.900,-; Golf D
t'Bo en '81 va. ’4.250,-; 5x
Golf 1600 autom. schakel
'77, '78, '79 va ’ 1.000,-;
Volvo 343 t'Bo ’ 2.600,-; O-
pel Kadett Staion t'79
’2.400,-; Ford Granada
2300 GL t 80 ’ 1.900,-; Ford
Taunus t'B2 ’4.900,-. Dat-
sun Cherry t'B3 ’ 4.500,-.
Suzuki Busje t'B4, ’ 3.900,-.
Renault 5 GTL t'B3, 5 bak
’4.500,-. Mazda 626 t'Bo,
in nw.st. ’ 2.900,-. Renault
Fuego t'B2 ’ 4.500,-. Honda
Civic automaat t'B3

’ 5.900,-. Honda Accord
Sedan t'Bl ’ 2.900,-; 2x
Opel Ascona 1900 en 1600
S v.a. ’ 1.400,-.Peugeot
305 t. '81 ’ 1.700,-; Fiat Rit-
mo 75 CL t. '84 ’ 4.900,-;
Opel Manta 20 GTE aut. t.
'80 i.z.g.st. ’6.900,-. Opel
Manta i 200 uitv. t'79

’ 5.900,-; Toyota Carina t.
'80 ’ 2.400,-; Fiat Ritmo 75
CL t. '80 ’1.900,-; Alfa
Sprint t'B2 ’4.900,-. Audi
80 CL diesel, nw. motor t. 83

’ 6.750,-. Talbol Samba LS
t'B3 ’ 2.900,-. Zastava Yu-
go f. 84 ’ 2.900,-. 2x Dat-
sun Cherry t'Bl, '82 v.a.
’2.700,-. Renault 18 TS
Stationcar t.'Bo ’ 2.900.-.
BMW 320 t. '76, sportvlgen

’ 1.700,-. Skoda 120 LS t.
'84 ’1.900,-; Alfa Alfetta t
.'79 ’ 1.900,-. Opel Rekord
20 S, LPG t'79. ’2.200,-.
Ford Fiesta t'79 ’2.100.-.
Volvo 345 DL t. '81

’ 3.900,-; Honda Accord
t'Bo aut. ’2.100,-; Simca
1307 t'Bo ’500,-; Ford Es-
cort '79 ’2.100,-; 2x Honda
Civic t'B2 ’4.250,-; Opel
Manta 1900 HB t'Bo
’3.900,-; VW Polo t'7B

’ 1.200,-; Citroen GS t'Bl

’ 1.500,-; Opel Ascona 1.2
t'79 ’ 2.600,-. Div. goedko-
oe inruilers, alle auto's met
<.PK. Tevens alle repara-
ie's. Geopend ma tm vr.
10.00-19.00 uur; zaterdag
17.00 uur. Inruil en financie-

ring mogelijk.
Wij betalen de hoogste
PRIJS voor uw auto met vrij-
waring bewijs. Bel. 045-
-462441.
Opel Kadett Caravan diesel
5-drs '87; Kadett 1200 GL
'85; Ford Escort 1600 CL
86; Ford Escort 1100 Bravo
'86 en '85; Ford Scorpio 2.0 i
GL '85; Ford Sierra 1600
4-drs. '86; Ford Sierra 1600
3-drs, LPG, '85; BMW 316
5-drs., 5 versn. '86; Opel
Rekord 2.0 '80 ’3.500,-;
Ford Taunus 1600 '81
’3.900,-; Opel Rekord 2.0
LS 84. Auto's met Bovag-
garantie. Inruil en financie-
ring. APK-keuringsstation.
Autobedrijf Stan WEBER,
Baanstr. 38 Schaesberg.
045-314175.
Te k. MAZDA 626 bwj.'Bo, i.
z.g.st., pr. ’3.000,-. Tel.
04490-20691.
AUDI 100 GL 5 S, type '80,
APK 7-'9O, vr.pr. ’1.650,-.
Tel. 045-210435.
Te k. BMW 318i, bwj. '84,
nw. model, metal. grijs, ver-
laagd. Tel. 045-256668.
Te koop MANTA, zeer mooi.
Kasteellaan 2A Meezen-
broek Heerlen.
Pontiac FIERO, rood, '85.
lets voor de liefhebber! Ga-
rage J. Coenen, Konings-
bosch. 04743-1574.

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

Auto onderdelen en accessoires

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

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

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

|c^gp ßV

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

Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBYS -auto-onderd. 045-224123.
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
gar. Passartweg 39, Heerlen
045-222675.

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Motoren en scooters
Ruime keuze gebruikte mo-
toren F2RIOOO- GP 26000
R-GSX 1100 F, GSX 1100
R - 1000 RX - FJ 1200 -
GSX 750 R -VFR 750 - CBR
1000 - XJ 700 Yamaha - Kb
700 Yamaha Voordelig ge-
nrijst hoge inruil. Finanie-
nng. Henk REKERS. Moto-
ren. Ganzeweide 177, Heer-
len. Tel. 045-215375.

HONDA CB 900 F2, i.z.g.st.,
Baldor, bwj. '81, te bevr. St.
Paulusstr. 10, Chèvremont.

Watersport
Fe k. MOTORCRUISER 7
ti. 1., 2.40 m. br., 4 slpl., die-
sel, 42 PK, inb. m. alle com-
fort., pr. ’ 18.800,-. Tel.
045-210979/270073.

(Brom).ietsen
Div. VESPA'S CIAO, ook
onderdelen, inruil mogel. H.
Kruisstr. 65, Grevenbicht.
Tel. 04498-57844.
Te koop div. gebr. RACE-
FIETSEN; gebr. Puch Maxi:
div. schade Vespa's PK 50
Bert REKERS, Willemstr. 85
Heerlen. Tel. 045-726840.

Te koop HONDA MT Parijs-
Dakar m. sterwielen, bwj.
'84. Tel. 04490-10368.

Te k. DAMESFIETS merk
Gazelle primeur de lux,
trommelremmen en versnel!
nw.pr. ’ 800,- nu ’ 400,-.
Te' 145-254598.

Te k. JONGENSFIETS en Voor uw (kinder)fiets, brom-
BMX crossfiets a ’ 60,-. Tel. fiets en reparatie, fa. H.
04493-1475. PLAS & Zn., Schildstr. 36,
Wat VERKOPEN? Adver- Treebeek-Brunssum, Mau-
teer via: 045-719966 -itsweg 52, Stem.

Vakantie en Rekreatie
_._-_»■,,,_- -r _-. __ Bij particulier, 3 min. vanSPANJE Tossa De Mar te stfa£d en Kurhaus Grotehuur luxe appartement met fam|ljekamer jn, Mwzwembad va. 12-8 t/m 26-8 Ve Middelburgsestr.
2Looot/m 15"9- TeL 3" 51 2587 CT Scheveningen.620222. Tel. 070-545866

Caravans/Kamperen

Homecar en STACARA- Te koop "Homecar" CARA-
VANS, nieuw en gebruikt. VAN, 1980, 3-pers. met ijs-
Hovas t.o. Makro Nuth. Tel. kast, voortent, luifel, i.z.g.st.,
045-243323. vr.pr. ’5.000,-. Na 17.00

uur 04492-2652.
t^w"/^'^ (KffSi?' Te k. CAMPER Fiat 238 E,ten) voor caravans, boten te uprh riak mmni inrlprNuth. Hovas.te1.045-243323 Teï. oT&SIf 'Piccolo's in het Limburgs VOUWWAGEN La Bohème,
Dagblad zijn groot in RE- met koelkast, i.z.g.st. Tel.
SULTAAT! Bel: 045-719966. 045-752284.

Kontakten Klubs

Babbelbox
Bel de enige echte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

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

06-320.330.03
Alleen voor de echte genieter..
Eroslijn: 06-320.321.22

50 et p/m

Paradiso Landgraaf
Europaweg Noord 158, Landgraaf 045-317032 ma tm vrijd.

Girls Girls Girls
Bij privéhuis Michelle

045-228481 -045-229680
Gezellig flirten met zn tienen (50 ct.pm)

Flirt-Box 06-320.330.01
Club Pin Up

met mooie sexy pin-up girls en excl. service.
Pr. Hendriklaan 312, Brunssum. Tel. 045-272929.

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

Gezellige dames
charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.

06-GAYCAFÉ~
y^ Amimimïïifal In het 06-Gay cal. leer Je nieuwe vrienden
t - <&> kennen die niet »er weg hunnen wonen!

WmW^06-320.327.55
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
ÜLiveü

sex relax box
06-

-320.324.06
Addink Prod. 50 ct./min._

06-06-06-06
320.320.05....P0urt0i
320.320.28...Le5bi

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

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

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

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

Donna Maria
met haar 7 vriendinnen.

045-227734/229718

Slappe Hap?
tsja.schatje moet je mij

maar bellen dan ga je
helemaal uit je dak!

06-50 cm.

320*327*27.
Homo

Jongens zoeken sexcontact!
Bel snel Gay-Date

06-320.330.18 (50cpm)__

Tippellijn
06-320.330.66

Regel 'n afspraakje met die
lekkere meiden <50cpm)

I
** 06-320.321.03*"

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Ik wil
ondeugende
woordjes in je

oor fluisteren...
lErotifoon!

06-320.320.12
50 et p/m

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25

06-PORNO
__H -1 _i_*__»i»_M HB

06 - 320.320.02
Dahaat»- m op__Th«r_|_ti laxJaaaan!

_■'>','■"___■ ■,VI"VI',II,'B
0« " 320.321.00 06 - 320.321.29

<■_''!_, !__*<_.m.,,^,. L_J,i,_w..'

____nnn__B ________________\
06 - 320.32U7 06 - 320.321.61
_■__.. ,onltmo^iiM,, u.i 't w.QiM'

06 - 320.321.50 06 - 320.320.03
O* —a. ■_. pornoi»! uva* haM-O _«"*»'

ii'.iii',iil"in-vui«»l'!-.»flll'!,_l
06 - 320.323.63 06 - 320.325.51*>o> Hl dow oudwi.,1 _.o M> op 1 r> l_du,M<
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___E______lS_____B ■EnüSR
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06 - 320.330.63 06 - 320.321 05_Co__ __w»_d<. i,,.. i_ „_, „ „ w .n«d._i.!

j_K3__i_s_________B ■dEnnmi
06- 320.321.04 06 - 320.325.53

H^d ,rtm-»*__tu_w^

WiUüHiillf HESÜ-_Z______l
06 - 320.330.50 06 - 320.328.30

*!»' H___n i. _.t. Vtoo, 0. „00. ..o nu'
■______E!Zi__Sß ■2_______S________l

06 - 320.32335 06- 320.32336_.< lm i« w„Mi, S.,OfMHl noWt.

__■!! ___■ ______Uil ..,■■
06 - 320.323J7 06 - 320.323-18
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*or___h__. M |h(Mtl|M_ inöan 06nwwi -«MtVD-tdM -_am tHj eta «iflorutfltHun >"
,i._, «can

talboon kwan *qor (1) hatoro. (21 laatHio.(3) mta. ma. (4) SM |1) home (61 WHWU

06GROEPSGESPREK
__________!____________■_

06 - 320.329.50
-4_-__. _o>m.ld.__.._" ~n _* _.(__.

Iwitd-lij.al, 0pw.10,,'

«...UWV-M1» aKEZSIHHI
06 - 320.33031 06 ■ 320.325.50
0."* d* |ioo«R. d. druUt. 4n d._Mi|_4m,

06 - 320.330JO /24 uw par auna-ida a_a.*a_ ai_*aU tol! >^
Ba. OM * mat wmand -. i.a^T L
uil |> man ofniawm | oA-J'_-M»»ra*-i. 0* 3M 330 __0; /-/.d*l

5 0-._MtM_ui_-ua.-u. jr,<y__« Mctpm S*<fr&È

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 ,
1

Escort |
Exclusief. Privétaxi mog.

Tel. 045-423634.
Wil je je in- of

ontspannen
Wij stoeien graag met stoere "mannen. Wij 11 leuke \meiden van exclusief, een |

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

Escortservice Play-Girl
045-352428<
Escort service all-in
045-326191. ,
"De Jachthut"

Haanrade-K'rade. Grensstr.
23. Gerda, Regina, Karin,
Heike, Areane, Rita. ma-zo
v. 20-4 uur. 045-463943.

Tev. meisjes gevr.

sexspel
Speel het spannende spel
waarbij jij door het kiezen- van nummers op je telefoon

uitmaakt hoe het verder gaat
Eindeloze variaties

Elke dag opnieuw.

kies dan 1

Door antwoord te geven op
de openhartige vragen van

onze sex specialisten verrijk
je je SEXKENNIS

kies dan 2 06.

320.323.66
50c.p.m.

Flirten, Versieren, Afspre-
ken en dan...06-320.330.77
't Flirt-Cafe 50c

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

gens vanaf 10.00 uur.

Homo!!
Michael luistert met open

mond. 50 ct.pm.
06-320.330.88

Gezellig
flirten met zn tienen doe je

op de Flirtbox
06-320.330.01 (50 cpm)

Sex-oproep-lijn
Direct snel sex-contact

06-320.320.55 (50 cpm)
Zoek jij 'n lekker ding??

Sex-contact-lijn
Bel: 06-320.320.33 (50cpm)
Direct snel sex-contact (50
cpm) L.1.V.E.-Afspreek-lijnü
06-320.320.55

Voor bi, SM, Paren & Trio's
"Erotische-Afsprakenlijn"

( 50 cpm)

06-320.325.80
Chantal

de buurman, de buurvrouw
en...de postbode.

06-320.326.01 Sex!(socpm)
Op zoek naar lekkere

meiden? Bel de
Hetevrouwenlijn

06-320.326.33 (50cpm)
Monique, Julliëtte ca nog

véél méér hete meisjes zijn
op zoek naar 'n sex-contact.

Bel de nieuwste
Tippelbox!!!

06-320.326.66 (50cpm)

Privé en escort
045-220866

Volwassenen vinden elkaar
op die 2 speciale boxen voor

hun speciale
wensen. De Box voor Vol-
wassenen 06-320.326.88.
De Box voor 't Grote Verlan-
gen 06-320.326.99-50 cpm.

ff-f 'frofüiat!%
Proficiat j

Met je 18e verjaard \,
Kusjes Dar\\ey

Nieuw Escort^Het adres voor een"
meisje bij u thuis P
va. ’ 100,-all-m >:

06521-27896^
Op de Box voor Bov_
hoef je je ECHT niet *houden. Dat doen ay __.
ook niet.(soc.pm.) Bel n*

06-320.326.3^
Een knul in de zon mel''^

vetertanga
Zachte handen heef'
man die zijn rug insme^ .benen ook? 06-320.3ZT
(50 c.p.m.) Jl
Nee, nog heter kan ' j
denk je als je ze op &
giebox zo bezig hoon> t
toch... op de Sexbox?g I
al die meisjes. Je twijfel'
't heetst zijn. De O.l^op 06-320.324.40? of

De Sexbox F
06-320.322.22-50 cpyM

Club
Merci;

Rijksweg Zuid 241. Ge'
Tel. 04490-4581 4 ,

Tev. meisje gevraag?
Het kijkgat. Wim zitl(l'

kast als Ina 'n vreemde'
verwent I

Ina weet 't. De kick voo< J'
twee. 06-320.323.84 J(50 c.p.m. )__y6

Het leven begint bij 40'
het sexleven. Op °e \
40 plus boX J

fijn en ongedwongen \leeftijdgenoten. (r,
06-320.327.28 (50 ep

Peggy j
en vriendinnen ma. - *Ji[
tot 19 uur. 04490-74^]
Tev. assistente geyjjjj^ }

Diana Escort;
045-215113

Ina is weer terug^

Privéhuis Di^.
045-213142. Jl

Kom eens kijken. U:
harte welkom

piepshowboj j
Alle meiden zijn uit *kleren, nou jij nog-. j
06.320.325.44 50jgV
de sabbelfc>oj|

De heetste meiden be j
geen bandjes live s».

06.320.325.69 - 50jy!
pick-up-clut1 i
De sexafspraken^i
voor jonge meiden-*

06.320.328.40 - 50j|
Zat. en zond. 14.00-24^,

ma. t/m vr. 11.00-24.w ,
Club ;
2000

Rijksweg Nrd. 22a. &B

Tel. 04490-42313
Meisje gevraag^7

Angela
en haar meisjes, tot 3-j
Privé en escort. 'A.
meisje gevr. 045-22'

Toppunt van gezellig
De eerste
dikke

mensenbo^j'
Hier vinden ze elkaar o

gelukkig te worde J
06-320.327.37 (SOJly

Stoute poetj
zoekt strenge kater, y

dag & nacht geop<?J
Rijksweg Zd 131 B.&J
04490-48448. MeiS|gt%j

ma-za 11-24, zo ls'
Huize YvonflJ

Lolita en Vanessa e"^meisjes. Kapelweg 'J-rade 045-425 Inu
Voor Piccolo's j

zie verder pagina ,

1"^ /ERVICE RUBRIEIrT,

zwembaden \gtfL
Ook: " opzetbaden

" chemicaliën

" toebehoren

aa Hydraflex/Nuth j
Kathagen 4 - Tel. 045-243131

~vi ____T_____i^^^



binnen/buitenland

Lange wachttijden
vaak fataal voor

hartpatiënten

Van onze
correspondent

UTRECHT - Vele tien-
tallen hartpatiënten in
Nederland sterven jaar-
lijks voor zij aan de
beurt zijn een hartope-
ratie te ondergaan. Dat
komt door de lange
wachttijden, die al tot
langer dan zes a zeven
maanden kunnen oplo-
pen.
Volgens dr. W. Stiggel-
bout, directeur van de
Nederlandse Hartstich-
ting, overleden in '88 in
een niet bij name te
noemen academisch
ziekenhuis in Neder-

land 34 patiënten dieop
de wachtlijst stonden
voor een hartoperatie.
In het St. Antonius Zie-
kenhuis in Nieuwegein
waren het er vorig jaar
23. „Er zijn in Neder-
land tien hartchirurgi-
sche centra, dus reken
maar uit," aldus dr.
Stiggelbout.

Volgens de directeur
van de Hartstichting
heeft de Gezondheids-
raad in '85 in een rap-
port de problematiek
voldoende duidelijk ge-
maakt, maar heeft de
overheid er in haar be-
leid onvoldoende mee
rekening gehouden.
„De natuur houdt zich

niet aan wat de over-
heid zou willen. Er zijn
meer patiënten en lan-
gere operaties dan zij
heeft gepland."
Dr. Stiggelbout vindt
dat er snel iets moet ge-
beuren. De oplossing
hoeft volgens hem niet
eens veel geld te kosten.
Een betere organisatie
in de hartcentra zou de
wachtlijsten ook kun-
nen doen teruglopen.
„Misschien kan Van
Aardenne het probleem
oplossen, die heeft ook
de specialisten en de
ziekenfondsen op één
lijngekregen," aldus dr.
Stiggelbout.

Opnieuw 22 executies in Iran

Hinderpaal
Vj£ lrole op terugtrekking van de
_H gamezen moet zijn ingebed in
\e brede politieke regeling, meent
itij^. Dat houdt in de totstandko-
ltj*> van een uit vier partijen be-

overgangsregeling in Cam-

bodja onder leiding van prins Siha-
noek, toezicht van de VN op vrije
verkiezingen die moeten uitmon-
den in een vrij, onafhankelijk en on-
gebonden Cambodja.

De belangrijkste hinderpaal by de
vorming van een uit vier partijen
bestaande overgangsregering is
evenwel de weigering van het be-
wind in Phnom Penh om zich te
ontmantelen, hetgeen is geëist door
prins Sihanoek. Ook wil Hun Sen
niet deelnemen in een regering
waarin de Rode Khmers zitten.
Maar Sihanoek wenst niet deel uitte
rhaken van een regering zonder de
Rode Khmers. Of hij in Parijs in het
gesprek met Hun Sen bereid is op
dit punt concessies te doen, moet
worden afgewacht.

NICOSIA - In Iran zijn opnieuw 22
mensen opgehangen, nadat ze wa-
ren veroordeeld wegens drugshan-
del, prostitutie en corruptie. Daar-
mee komt het officiëleaantal execu-
ties sinds Iran in januarieen strenge
anti-drugswet kent, op 810.

Onder de 22 die maandag werden
opgehangen, waren negen vrouwen
en vier Afghanen. De mannen wer-
den in het openbaar terechtgesteld
op pleinen in Teheran; de vrouwen
in een gevangenis buiten de hoofd-
stad.

Het Iraanse persbureau IRNA
meldde dat zondag een periode van
zes maanden ten einde is gelopen,
waarbinnen drugsverslaafden zich
konden melden om vrijwillig en
zonder bestraffing van hun versla-
ving af te komen. Vanaf maandag
zullen verslaafden worden opge-
pakt en naar „werkkampen en ande-
re rehabilitatiecentra" worden ge-
stuurd, aldus IRNA.

Weg naar vorming overgangsregering vol hinderpalen

Conferentie toekomst
Cambodja begonnen

i Van onze correspondent
JpIJS - In Parijs zijn gisteren de besprekingen begonnen tussen deer van het Cambodjaanseverzet prins Norodom Sihanouken pre-
C*Hun Sen van het door Vietnam gesteunde bewind in PhnomA over beëindiging van het al tien jaar durend geschil, dat begon
Jde inval van Vietnamese troepen eind 1979. De ontmoeting tus-
L twee leiders moet de weg effenen naar een dialoog tussen de
Le coalitiepartijen, waaronder deRode Khmers, met vertegenwoor-
jsers van de regering in Phnom Penh, over een toekomstige over-

in Cambodja, na de terugtrekking van de Vietnamese

Fc,/ 'nternationale conferentie zal
ï£ daarna buigen over de vraag
k* toezicht moet worden geoefend
jiyaftocht van de Viëtnamezen,

september, alsmede over het
L van de tienduizenden Cambod-
jase vluchtelingen aan de grens
Tn Thailand.
Ij^krijk en Indonesië treden opff Voorzitters van de conferentie,
C ?al worden bijgewoond door de
laters van buitenlandse zaken
-il- v^permanente leden van de

S^'gheidsraad te weten de VS, de
nie) China, Engeland en\\. *r_k. Ook de Asean, de Asso-e van Zuidoostaziatische lan-

L 'Thailand, Maleisië, Singapore,
L °nesië, Broenei en de Filippij-
jly zijn in Parijs vertegenwoor-
Jkf*> alsmede India en een verte-L^oordiger van het niet-gebon--5?ok-
\ Anarn is tegen een rol van de VNi^j zolang dit internatio-
k. 'ichaam Cambodja niet erkent,
K? Asean en de westerse landen
V»Jcri dat er wel een rol is wegge-
_wv°or de VN. De Asean-landen

W.en er naar, dat de Parijse confe-
WUe aanstuurt op een brede poli-
's c

e regeling van het Cambodjaan-
t^^flict en niet alleen zich blind

°P de terugtrekking van de
troepen.

1 NORODOM SIHANOEK
...niet in regering, zonder Rode Khmers...

Incidenten
De besprekingen in Parijs begon-
nen gisteren tegen de achtergrond
van berichten uit Cambodja over
gewapende schermutselingen tus-
sen Vietnamese troepen en eenhe-
den van de Rode Khmers in het
noordwestelijke deel. Volgens de
Viëtnamezen hebben ruim 3000
guerrilla'svan de RodeKhmers zichsamengetrokken bij de stad Pailin,
80 kilometer ten zuidwesten van de
provinciale hoofdstad Battambang.
Een kamp aan de grens met Thai-
land, waar ruim 40.000 Cambod-
jaanse vluchtelingen wonen, zou
door de Rode Khmers onder vuur
zijn genomen. Acht mensen werden
gedood.De Verenigde Naties en an-
dere hulporganisatie hebben de
vluchtelingen naar een veiliger
plaats geëvacueerd.

Uittocht van opponenten

SINGAPORE - Van de 140 leden
van oppositiepartijen in het Indi-
sche parlement hebben gisteren 106
afgevaardigden hun functie neerge-
legd uit protest tegen een corruptie-
schandaal, waarbij premier R_jiv
Gandhi betrokken zou zijn.
De oppositie probeert premier
Gandhi ertoe te bewegen af te tre-
den, omdat het Zweedse wapencon-
cern Bofors leden van zijn regering
zou hebben omgekocht om een wa-

penorder van 1,3 miljard dollar
na driemiljard gulden) veilig te stel-len. Parlementariërs van twaalfver-schillende partijen overhandigden
hun ontslagbrieven aan de voorzit-
ter van het parlement. Madhu Da-
nadvate, lidvan de belangrijkste op-
positiepartij Janata Dal, probeerde
de brieven voor te lezen, maar hij
werd overstemd door woedende le-
den van de regerende Congrespar-
tij.„Zij hebben de parlementaire de-

mocratie vermoord," zo zei G. Ba-
natwala van de oppostionele Mos-
limbond, een van de kleinere partij-
en die niet uit het parlement stapte.

Minister van informatie Tewary ver-
weet de oppositieleiders dat zij hun
leden hebben gedwongen op te
stappen en hij vroeg parlements-
voorzitter Balram Jakhar om een
spoeddebat. Deze antwoordde: „Ik
kan niets doen."

" Oppositieleider en ex-minister van defensie V. Singh temidden vanfractiegenoten, nadat ui
het parlement weggelopen zijn.

Japanse kiezer had geen hoge dunk van 'Mr. Clean'

Sosuke Uno haalde naam
LDP opnieuw door slijk

de redactie buitenland

- Precies 52 dagen nadat
suke Uno begin juni tot pre-er van Japan was gekozen,

V°est hij het veld ruimen. Als_er' p'ean' werd deze zoon van
l^*1ri Jke sakebrouwerbinnenge-
be» , om net imago van zijn Li-
'Lrfcf Democratische Partij
*iih weer op te Poetsen, nadatj^ 1» voorganger Noburu Takes-
daa, wegens een omkoopschan-
g^i moest aftreden.
Poedig bleek dat het blazoen

100 no ook niet geheel vlekke-
aff s. was. Een buitenechtelijke
e _r t

met een Seisna bracht de
t 0 st-minister al in verlegenheid
re„n hij amper een week op het
hjr^mgspluche zat. Bovendien
had * opeens dat Uno verzuimd
*e h parlement op de hoogte
VQo renëen van politieke giftenr een bedrag van een slordige
h6t müJoen gulden. Tegenover
*i_n aSernuis bood Uno toen
Pl<_ok*Cuses aan en hiJ beloofde
fl0 hüg „het niet meer te zullen
tL over zijn vermeende bui-
lr,j- echtelijke verhouding wilde
(-i.!chter niets kwijt. Volgens
»«ch- richt in het weekblad Mai-
len Van vorige maand zou Uno
ger rouw in vier maanden om-
Qd d mim 40'°00 Sulden be"

tna |s het in Japan niet abnor-
ku.it °m er naast de echtgenote. enshuis nog een geisha op nagouden. Maar zelden leidt diteen politieke rel. Deze kwes-

ties brachten echter wel schade
aan Unos toch al geringe popu-
lariteit.
Unos benoeming vorige maand
totvoorzitter van deLDP en ver-
volgens premier kwam voor de
meeste mensen als een verras-
sing. Er bleek op dat moment
binnen de LDP-top niemand an-
ders te zhn dieTakeshita op kor-
te termijn kon opvolgen. De ver-
klaring voor dekeuze van Uno is
dat hij als zoon van een rijke sa-
kebrouwer nooit over geld hoef-
de na te denken, het niet nodig
had en dus zijn handen er niet
aan had vuil gemaakt.
Het ontbrak Uno echter aan een
machtsbasis en velen meenden
dat hij gezien moest worden als
een soort tussenpaus die zolang
dezaken waarnam totdat derook
van het Recruit-schandaal dat
Takeshita de das omdeed, verge-
ten en vergeven was. Critici bin-
nen de LDP meenden dat Uno
slechts een marionet was, waar-
bij Takeshita en de ex-premier
Yasukiro Nakasone achter de

schermen nog steeds aan de
touwtjes trokken.

Uno (66) was op het momentvan
zijn benoeming als minister van
buitenlandse zaken in Parijs. Hij
keerde spoorslags huiswaarts.
Direct na zijn aantreden als de
18e premier van Japan beloofde
hij schoon schip te maken en po-
litieke hervormingen te zullen
doorvoeren. Hij wilde onder
meer een einde maken aan de fi-
nancieringspraktijken in de Ja-
panse politiek die corruptie in de
hand werken. In het partijensys-
teem zijn de hoogste functies na-
melijk alleen weggelegd voor de-
genen die het meeste geld los we-
ten te peuteren bij de bedrijven
voor de partijkas.

De invloedrijke krant Asahi
Shimbun formuleerde het zo:
„Wat Uno moet doen, is niets an-
ders dan een volledige hervor-
ming van de Japanse politiek te
bewerkstelligen, van de grond af
aan. Zijn voornaamste taak is het

vertrouwen te herstellen in de
politieken het werk van de rege-
ring zichtbaar te maken voor het
publiek." Hoewel Uno in de eer-
ste plaats gekozen was om de
resterende vijfmaanden van Ta-
keshita's ambtstermijn uit te zit-
ten, bleek spoedig dat hij ervan
droomdeook na oktober premier
te blijven.

Grote schade
Zondag werd hij ruw uit zyn
droom gewekt. Niet alleen geluk-
te het hem niet aan te blijven als
eerste-minister tot de volgende
algemene verkiezingen, maar
ook slaagde hij er niet in het ver-
trouwen te herstellen van de Ja-
panse burger in de politiek in het
algemeen er de LDP in het bij-
zonder. Integendeel, twee weken
na zijn aantreden bleek al uit een
opinie-onderzoek dat slechts 22
procent van de ondervraagden
vertrouwen had in de nieuwe
premier, het laagste vertrouwen-
spercentage dat ooit is gemeten

in de Japanse naoorlogse ge-
schiedenis.

Dat het corruptieschandaal rond
het telecommunicatieconcern
Recruit de LDP grote schade
had toegebracht, bleek ook al tij-
dens de gemeenteraadsverkie-
zingen begin juli. In de gemeente
Tokio bijvoorbeeld verloor de
LPD 20 zetels (30 procent van de
kiezers), terwijl de Socialistische
Partij er bijna even zoveel won.
Opvallend was toen dat vooral de
Japanse vrouwen massaal tegen
deLPD stemden.
Het idee dat politiek in Japan, in
de traditie van de samoerai's, een
mannenzaak is lijkt steeds meer
af te brokkelen. Niet minder dan
zeventien vrouwen wisten in To-
kio een zetel in de gemeenteraad
in de wacht te slepen. De Socia-
listische Partij (JSP) staat onder
leiding van mevrouw Takako
Doi, de grote overwinnares van
de verkiezingen van afgelopen
zondag. In een eerste reactie zei
zij: „Dit is de dageraad van de Ja-
panse politiek. Zolang de LDP
aan de macht is, voelen de men-
sen zich niet meer veilig."
Nadat de LDP 34 jaar de teugels
strak in handen had, lijkt het nu
de controle over de politiek defi-
nitief te hebben verloren en lij-
ken de Japanse burgers steeds
mondiger te worden. Uno slaag-
de er niet in de vermolmde kar
op te lappen en weer op de weg
te trekken. Met het aantreden
van Mr. Clean' werd denaam van
de regeringspartij andermaal
door het slijk gehaald.

Afgang
De voorspellingen zijn be-
waarheid, de regerende Li-
beraal Democratische Partij
(LDP] in Japan is bij de ver-
kiezingen voor het Hoger-
huis afgegaan. Er zijn ver-
nietigende bressen gesla-
gen in de partij, die welhaast
onafgebroken de naoorlog-
se politiek van het land heeft
bepaald. Gestruikeld is de

LDP over een reeks van nationale schandalenen een aantal impo-
pulaire kabinetsmaatregelen. Anders geformuleerd: er is sprake
van een ernstige vertrouwenscrisis. De Japanse kiezer heeft duide-
lijk nota genomen van al hetgeen de laatste tijd is gebeurd en zulk
een opschudding heeft veroorzaakt.
Daar was in de eerste plaats het geruchtmakende Recruit-beurs-
schandaal met de toenmalige premier Noboru Takeshita als een
van de hoofdschuldigen. Takeshita bleef aanvankelijk koppig zit-
ten, maar moest onder de druk van de beschuldigingen opstap-
pen. Zo mogelijk nog grotere deining ontstond door de buitenech-
telijke escapades van'Takeshita's opvolger Sosuke Uno met een
geisha. Met name dit onverkwikkelijke incident heeft ertoe geleid
dat nog meer vrouwen dan verwacht werd, onvrede hebben geuit
over hun tweederangspositie in de Japanse samenleving. De so-
cialistische partij van mevrouiw Takako Doi heeft er de vruchten
van geplukt.
Andere aspecten die tot het verlies van de LDP bijgedragen heb-
ben, zijn de liberalisering van de landbouwimporten en de onlangs
ingevoerde BTW-heffing van' drie procent. Door deze maatregelen
hebben ook de Japanse boeren die zich gedurende 34 jaar tradi-
tioneel achter de LDP schaarden, hun partij de rug toegekeerd.
De verkiezingen van zondag laten ruimte voor verscheidene con-
clusies. De Japanse kiezers hebben afgerekend met de arrogantie
van de macht. Zij hebben dat gedaan op een manier, die de rege-
rende LDP tot een fundamentele herschikking van de partijtop zal
aanzetten. De reeks van schandalen met als direct gevolg het ver-
trek van twee premiers binnen een tijdsbestek van nog geen twee
maanden laat de partij gewoon geen andere keus.
Een andere gevolgtrekking moet zijn dat veel Japanners bezig zijn
zich van hun politieke onmondigheid te bevrijden en hun plaats in
de kritische samenleving opeisen. Dat doen ook in toenemende
mate de Japanse vrouwen. Gaandeweg laten zij hun traditionele
bedeesdheid varen en trekken zij de barricaden op. De LDP stoat
mogelijk een nog ernstiger aderlating te wachten, als zij zich niet
blijvend distantieert van de mentaliteit die deze machtspartij ken-
merkt en welke weerspiegeld wordt door de recente uitlating van
een prominent LDP-politicus, namelijk datvrouwen niets in-de poli-
tiek te zoeken hebben, maar des te meer in de keuken. F 5

HulppakketEG van 300 miljoen gulden

Voedselhulp
voor Polen

Van onze correspondent
BRUSSEL -Polen krijgt de komen-
de twee jaar voor bijna 300 miljoen
gulden aan voedselhulp van de
Europese Gemeenschap. De EG
schenkt de Poolse bevolking hon-
derdduizenden tonnen graan, tar-
we, rundvlees, olijfolie en citrus-
vruchten uit de overschotten van de
Gemeenschap.

De ministers van Landbouw van de
twaalf gingen gisteren in Brussel
akkoord met deze hulp, waartoe
eigenlijk al het sein was gegeven op
de economische topconferentie van
vorige week in Parijs. De leiders van
de zeven rijkste landen ter wereld
gaven de Europese Commissie toen
opdracht de voedselhulp uit te wer-
ken.

Het voedsel zal door de Poolse staat
en hulporganisaties (vooral de kerk)
gratis aan de bevolking worden uit-
gedeeld. Pas vanaf volgend jaarzul-
len de Polen voor het voedsel moe-
ten gaan betalen. Het geld dat daar-
door binnenkomt moet worden ge-
bruikt voor verbetering van de
Poolse landbouwstructuur zelf.

Acuut
Minister Braks (Landbouw^ erken-
de gisteren overigens dat juist deze
vorm van gratis voedselverstrek-
king een belemmering kan zijnvoor
pogingen om die landbouw te her-
vormen. Maar de acute nood moest
het eerst worden gelenigd. Volgens
Braks blijft zelfvoorziening van de
Poolse landbouw het doel.

De hulpverleners (de EG en de VS,
die vorige week 100 miljoen dollar
ter beschikking stelden) zullen dan
ook met de Polen om de tafel moe-
ten gaan zitten om te bezien hoe de
Poolse landbouw het best geholpen
kan worden. Maar dat is volgens
Braks een zaak voor de langere ter-
mijn.

China sluit
uitgeverij

PEKING - Een van China's groot-
steen meest bekende uitgeverijen is
op last van de autoriteiten gesloten.
De uitgeverij zou een' anti-commu-
nistisch boek gepubliceerd hebben
dat 'beledigend' is voor de Chinese
leiders. De uitgeverij wordt ook ver-
weten sinds 1985 „veel boeken die
van slechte smaak getuigen" te heb-
ben uitgebracht.

Staatsgreep
Madagascar

verijdeld
Van de redactie buitenland

ANTANANARIVO - Madagaski-
sche veiligheidstroepen hebben
zes gewapende mannen gearres-
teerd die korte tijd de staatsradio
in hun bezit hadden. Hierover
proclameerden zij gisteren een
staatsgreep.
Minister van voorlichting Pierre
Simon verklaarde vanuit dezelf-
de studio dat de mannen gearres-
teerd zijn en dat de toestand in
het land voor de oostkust van
Afrika normaal is. President Di-
dier Ratsiraka is in het buiten-
land: hij verblijft in de Ethiopi-
sche hoofdstad Addis Abeba,
waar een topconferentie aan de
gang is van de Organisatie van
Afrikaanse Eenheid (OAE).
Bewoners van het eiland in de
Indische Oceaan hebben ver-
klaard dat er in de nacht van zon-
dag op maandag geen schoten te
horen geweest zijn en dat het le-
ven zijn normale loop heeft.
Ratsiraka is in maart voor een
derde termijn van zeven jaar tot
president gekozen. De oppositie
noemde de verkiezingen oneer-
lijk en riep om een tijdelijke re-
gering tot er nieuwe verkiezin-
gen gehouden zouden worden.
Bij demonstraties die deze op-
roep ondersteunden, kwamen in
april zes mensen om het leven.
Bij de parlementsverkiezingen
in mei veroverde de partij van
Ratsiraka 120 van de 137 zetels.
De president zelf kwam in 1975
na een coup aan de macht. Daar-
voor had hij een commandofunc-
tie bij de marine.
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Duitsland 1

09.45 ZDF-info Verbraucher. Consu- _
mententips. Opleiding bejaardenver-
zorfjer.

10.00 Heute.
10.03 Von Perlen, Muscheln und

einsamen Buchten. Die 100 Insein
von Panama, (herh.)

10.35 (TT)Sirene in Blond. (Herh.)
12.05 Urnschau.
12.25 WISO-Sommertreff.
12.55 Persoverzicht.
13.00-13.15 Heute.
14.40 ""Teletekstoverzlcht.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moca - Die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse serie.
15.30 Falsch-Falscher-richtig. Quiz

met Maren Kroymann.
16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Der Mondschimmel. 3-delige

tv-film van Bnan Hayles met Sarah
Sutton, James Greene, David Pullau
e.a. Deel 2.

17.15 Tagesschau
17.25 Die schönsten Autos der Welt.
Serie. Afl.: Pierce Arrow Silver Arrow.

17.30 Die Rückkehr zur Schatzinsel.
Jeugdserie. Afl.: Die Ankunft in Ja-
maica.

18.15 Ausschnittweise Kleinkunst.
Met de pianist Dietnch Paul.

18-26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Simon & Simon. Serie. Afl.:

Hoppla, die Karten kommen.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Expeditionen ms Tierreich.

Serie natuurfilms. Vandaag: Die Sil-
bermöwe. Aansl.: Tagesschau.

21.00 Panorama. Berichten, analyses
en meningen.

21.45 Dallas. Amerikaanse serie met
Barbara Bel Geddes, Patrick Duffy,
Linda Gray e.a. Aft: Vernichtungs-
feldzug.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Filmprobe. Schatila - auf dem

Weg nach Palestina. Documentaire
over de oorlog tegen een volk zonder

land, de Palestijnen.
23.45 Tagesschau.
23.50-23.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" George Kennedy in 'Dallas. (Duitsland 2 - 21.45 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-afconnees
voor kanalen zie scnema exploitant

■ = zwart wit programma

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

TELEVISIE
Nederland 1: 5 26 29 46 5l 53 en E

Nederland 2: 31. 33. 35 49. 54. 56 en 60
Nederland 3: 23 32 34 43 48. 52 en 59
Duitsland 1: 9 12 24 en 46'
Duitsland 2: 21 29 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39 48. 50 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7 26. 36. 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33. 40 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
17.00 Flipper. Amerikaanse jeugdse-

rie. Afl.: Zeeman Bud. Bvd springt in
voor een gewonde man en zijn vrouw
wier zielboot op drift raakte. Als de
boot vastloopt op een verraderlijke
koraalrif, ziet het er ook voor Bvd
slecht uit. Flipper is zijn laatste h00p...

17.25 Juke Box.
17.30 Webster. Amerikaanse serie.

Afl.: Droomland. Met Emmanuel Le-
wis, Susan Clark, Alexi Karras e.a.
Zonderhet zelf te beseffen doet Web-
ster, Jerry een zeer belangrijke be-
slissing nemen. Jerry geeft zijn
baant|e als secretaris van Katherine
op om zijn droom waar te maken: hij
wil nl. een aerobic-club openen,
(herh.)

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie, (herh.)
18.05 Carlos en Co. Magazine waar-

in poppen vertellen wat kinderen wil-
len weten. Vandaag: Lawaai, (herh.)

18.20 De kleinste zwerver. Canade-
se jeugdserie. Afl. 4: Rodeo, (herh.)

18.45 Op het terras. Seniorenmaga-
zine met vandaag: 1. Bezoek aan het
orgelmuseum te Temse. 2. Tumoefe-
riingen met Jan Borms. 3. Gesprek
met Pola Cortez. 4. Besprekingen
van het boek: Aziatische omzwervin-
gen. 5. Jacques Raymond zingt 'Love
Boat'. 6. Speciale gast: Will Ferdy als
Flip de fakteur. Presentatie: Connie
Neefs en Jan Borms.

19.25 Mededelingen en program-

ma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische tv-serie.

Harry waagt zich aan het pokerspel.
Terry vindt de bandopname niet
meer.

20.25 Margriet. Talkshow van Mar-
griet Hermans vanuit de North Sea
Vacht Club in Oostende. Nieuwe we-
kelijkse praatshow vanuit de North
Sea Vacht club in Oostenden. Mar-
griet Hermans ontvangt een bekende
Vlaming, een gastvan toen, nationale
en internationale vedetten, en zet
elke week onbekende in de bloe-
metjes.

21.40 Hercule Poirot. 10-delige En-
gelse serie. Afl. 4: Een portie bramen-
taart. Met David Suchet, Hugh Fra-
ser, Philip Jackson e.a. Poirot ont-
moet de beroemde schilder Henry
Gascoigne. De volgende dag leest
Poirot dat Gascoigne door een val ge-
storven is. Na een onderzoek is Poirot
er zeker van dat Gascoigne vermoord
is.

22.30 Nieuws.
22.45 De Kolderbrigade. 6-delige co-

medyserie. Afl. 4: Diamanten. Met
Romain de Coninck, Leo Martin, Gas-
ton Berghmans e.a. In een wagen
wordt het lijk van een man gevonden.
De broer van het slachtoffer en een
Antwerps paar, dat al door een ande-
re inspecteur aangehouden werd, zijn
verdachten, (herh.)

23.15-23.20 Coda. Allegro van Mo-
zart, uitgevoerd door het Louis Gilis
Kwartet.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

TROS
17.00 Het geheim van de zwarte

draak. 5-delige serie. Afl. 4: Nadja. Er
wordt een goudader ontdekt en Franz
bedenkt een geraffineerd plannetje:
Wolff en de pater, de 2 Tartaren en
Hans moeten de plaatselijke bevol-
king naar de 'Zwarte Draak' begelei-
den en goud delven, (herh.)

17.57 Heathcliff & Co. Tekenfilmse-
rie, (herh.)

18.10 Groen en grondig. Agrarisch-
informatieve serie gepresenteerd
door Barbara van Helsingen en Evert
van Benthem.

18.35 Kijk TV. Populair wetenschap-
pelijk programma gepresenteerd door
Wobbo Ockels. (herh.)

18.57 De eerste de beste. 13-delige
serie. Hoogtepunten uit acht jaar 'De
eerste de beste. Presentatie: Joost
Cohensius. Afl. 8. (herh.)

19.25 Zomerparade. Muziekprogram-
ma vanuit attractiepark Walibi in Bel-
gië. Presentatie: Peter Teekamp.

20.00 (TT)Journaal.
20.28 Dierenbingo. Spelprogramma

vanuit de Beekse Bergen in het kader
van 125 jaar Dierenbescherming.
Presentatie: Linda de Mol.

22.05 Aktua special.
22.35 (TT) Klein Londen, klein Ber-

lijn. 7-delige serie. Afl. 4. De piloot
van eën neergestort vliegtuig wordt
op een laffe manier verraden door
een dorpsbewoner. De verzetslui be-
sluiten hem vroeg of laat de rekening
te presenteren.

23.45-23.50 Journaal.

# Linda de Mol in haar programma 'Dierenbingo. (Ne
derland 2 - 20.28 uur)

RADIO

Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92 1 en 88 2 mHz (van 19 00-7 00 ook
Irequenlies AM- en FM-zendets Radio 1)

Radio 3: 103.9 en 90 9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94 5 mHz
Radio 5: 1008 kHz |298 mi en 891 kHz (337 mi "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 11440 kHz van 5 30-19 00l - FM 6 en
33 (88 9en 97 mHz) KG 49.26 m 16090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91 9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Het joggen bekomt Glenn
slecht. Wayne is razend op David en
zint op wraak.

19.23 Superkat & Supermuis. Te-
kenfilmserie.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Speelplaats van de duivel.

Australische speelfilm uit 1976 van
Fred Schepisi met Arthur Dignam,
Nick Tate, Simon Burke e.a. (Origine-
le versie met Nederlandse ondertite-
ling). Op een katholiek seminarie in
Australië is het leven niet alleen hard
voor de leerlingen, zelfs de broeders
hebben moeite met de eisen van het
strenge celibaat. De kinderen zitten in
hun puberteitsjaren en dat is geen ge-
makkelijke periode. Torn hoort dat er
een geheim sadomasochistisch ge-
nootschap op school bestaat, maar
een oudere seminariejongen raadt
hem aan dit genootschap te mi|den.
Het is een leven dat zowel voor broe-
ders als pubers moeilijk blijft.

21.35-22.35 Uitzending door der-
den. Programma van de Nationalisti-
sche Omroepstichting.

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15L'écran des
vacances. Tekenfilms met o.a. Jimbo
Jet, Madame Peppernote, Mystère et

l-________.--______l__....._l_..___...___._l__-__._l_!

bulle de gomme en Alex. 19.00 Jour-
naal. 19.03 Ce soir. Waalse actualitei-
ten. 19.25 Lotto- en jokeruitslagen.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.00
Contacts. Verkeerstips. 20.05 Les sen-
tiers du monde. Reportages. Presenta-
tie: Philippe Lambillon. Vandaag: Witte
Nijl. blauwe Nijl. 21.15 La Guerre. Ca-
nadese serie over de oorlogsgeschie-
denis. Afl. 2: Waarom jouw zoon niet?
22.10 Laatste nieuws en weerberiqht.
22.45-00.20 Du temps pour ètre heu-
reux. Belgische speelfilm uit 1981 van
Frans Buyens met Jan Decleir, Eva
Kant, Marcel Dossogne e.a. Een man
van rond de40 verliest ineens zijn baan
en een crisis dreigt, want hij had niet
gerekend op deze uitzichtsloze situatie.
Maar dan leert hij een veel jonger meis-
je kennen.

TV5
16.05 Beau et Chaud. 17.05 Nouveau
monde. 18.10 Récréation. 18.30 L'ima-
gination au galop. 19.00 Des chiffres et
des lettres. 19.30 30 millions d'amis.
20.00 La marche du siècle. De planeet
redden. 22.00 Journal Télévisé. 22.35
La ligne de chaleur. Franse film. 00.00
La chance aux chansons. 00.30-00.45
Apos.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Lucas, 't vliegend hert. 4-deli-

ge natuurserie. Afl. 1: Een leven vol
avontuur.

18.54 Robin Hood. Serie. Afl. 2: Ro-
bin en de tovenaar.

19.46 Verhalenvertellers. Serie. Afl.
6.

20.00 Journaal.
20.29 Van Gewest tot gewest. On-

derwerp: Smokkelaars in Brabant,
(herh.)

21.05 Jessye Norman - Hohenems
Recital. Deel 1: 3 Aria's van Handel
en 6 liederen van Schumann.

21.30 Borderland. Leven met kanker
Engelse documentaire.

22.30 Journaal.
22.40-22.45 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 2
Zie Duitsland 1
13.15-13.45 La France. Verslag van

een rondreis door Frankrijk. Afl. 3:
Van Bretagne tot de Maginot-Linie
(herh.)

14.55 "" Teletekstoverzicht.
15.15 ZDF - Ihr Programm. Mit dem

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

da Radner.
15.50 Der Stem des Marco Polo.

Jeugdserie. Afl.: Abenteuer in Vene-
dig.

16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.
Presentatie: Peter Hahne.

16.30 Alice im Wunderland. Teken-
film. Afl.: Die Ballonfahrt.

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

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

17.50 Ein Heim für Tiere. Duitse se-
rie. Afl.: Das Wildschwem. Met Hans
Heinz Moser, Bettma Spier, Michael
Lesch e.a. Aansl.: Mem Butler und
ich. Duitse serie. Afl.: Ein Gast wie
sonst keiner. Met Volker Brandt en
Günther Jerschke.

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

Über den Kampf gegen Umweltge-
fahren.

20.00 DFB-Supercup. Reportage.
Aansl.: Heute-journaal.

22.00 Ohne Lehre aufgeschmissen.
Zijn gerichte vakopleidingen de op-
lossing voor de ongeschoolden op de
arbeidsmarkt?

22.30 Letzte Nachrichten. Duitse tv-
film van Susanne Reumschüssel met
Dieter Wagner, Annette Kluge, Hans-
Eckart Eckhardt e.a.

23.45 Zeugen des Jahrhunderts.
Leo Brawand in gesprek met de 80-
-jarige mode-uitgeefster Aenne Burda.

00.50-00.55 Heute.

Duitsland 3 West
15.30 Teletekstoverzlcht

16.05 Ein Tag mit dem Wind. Jeugd-
film van Haro Senft.

17.35 Super-Grips. Spelprogramma
met Frank Laufenberg.

18.00 Urmel aus dem Eis. Poppense-
rie. Afl. 2: Der Schuss.

18.35 Klemens und Klementinchen.
Jeugdserie. Afl.: Glückhches Ende.

18.45 Abenteuer Wildnis. Natuurfilm-
serie. Vandaag: Treffpunkt Wasser-
loch.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en sport.

20.00 Italienische Reisen. 5-delige
serie. Afl. 3: Die Schlüssel zum
Schloss.

20.45 Wir toten, was wir lieben. Afl.
5: Teure Haut. Reportage over de
handel in huiden en vellen.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 DDR-Profile. Heinz Richtetzky.

Filmportret van deze topmanager.
22.15 Landesspiegel. Easy Rider.

Reportage over het vaak onbesuisde
rijgedrag' van jongeren.

22.45 Die Wiederkehr von Sherlock
Holmes. 7-delige Engelse serie. Afl.
5: Abbey Grange. Met Jeremy Brett,
Edward Hardwicke, Arme Louise
Lambert e.a.

23.40 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
nacht.

België/Télé 21
19.30-20.00 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal en i
weerbericht. i

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Echo-
magazine. 7.15 Het levende woord.
7.30 Nieuws. 7 33 Echo-magazine.
8.45 Kruispunt. 9.06 Even bijko-
men 10 06 M V-magazine. 11.06
Echo-magazine 12 06 Schone
Kunsten. 12.55 Mededelingen
I.b.v. Land- en Tuinbouw. 1309
Echo-magazine. 14.06 Veronica
Nieuwsradio. 17.06 Veronica
Nieuwsradio. 19.04 Veronica
Nieuwsradio extra 20 02 Borat
2103 De radiovereniging 22.03
Vlaamse Connectie. 23 05 Met hel
oog op morgen. 0.02 De nacht
klinkt anders. 2.02 Muziek in de
nacht. 5 02-7.00 Ochtendhumeur.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Radio-
journaal. 904 De muzikale fruit-
mand. 10.04 Vrouw zijn. 11.04 Een
dag op stap met... 12.04 Lunchti-
me-magazine. 13 04 Tijdsein
13.30 Als mensen veranderen
14.04 De plantage met om 14.04
Soortgenoten. 14.48 Musica Exoli-
ca. 15.04 Het spoor terug. 16.04
ischa 16.53 Vrije Geluiden 1704
Timboektoe. 18.03Plantage Maga-
zine Zomereditie. 19.03 Hans Dor-
restiin 20 00-07 00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.00 De Ver-
rukkelijke Dinsdag 6.02 Holland
wordt wakker! 9.04 Rigter. 11 04
Angelique 1204 Jackpot 1404
Twee meter de lucht in. 16.04 De
verrukkelijke vijftien. 1803 Dries-
poor. 19.04 Dubbellisies. 20.04
Popkrant 21 04 Vuurwerk 22.04
Poppodium 23.03-0.00 Tracks.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NCRV
15.30 James Herriot. Engelse serie.
Aft: The Best of Times. Siegfried

■ heeft een tv gekocht en hij verwaar-
] loost hierdoor zijn praktijk.
16.20 (TT)Rondom tien: Alles of

niets. Praatprogramma over gokver-
slaving, (herh.)

17.10 ""Weerklank. Muzikaal pro-
gramma vanuit het Zeeuws-Vlaamse
Hulst, (herh.)

17.30 Journaal.

17.40 Kay O'Brien. Amerikaanse zie-
kenhuisserie. Afl.: Foreign Concept.
De bezoekende arts. uit Sn Lanka
krijgt geen aansluiting bij zijn colle-
ga's en dr. Wallach is bang voor zijn
operatie.

18.25 De Gummiberen. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Een winterse lente, (herh.)

18.48 Alex. Tekenfilmserie.
19.00 Journaal.
19.16 Zo vader, zo zoon. Spelpro-

gramma gepresenteerd door Gerard
van den Berg.

20.48 Queenie, de circusolifant.
Amerikaanse speelfilm uit 1970 van
Michael Caffey met David Wayne,
Mark Lester, June Havoc e.a. Samen
met het jongetje Davey zorgt de oli-

fant Queenie voor een kassucces in
een circus. Wanneer er echter geld-
problemen komen wordt Queenie
verkocht. Davey gaat er dan met
Queenie vandoor.

21.07 (TT)Ja, natuurlijk extra. Van-
daag: Het leven van de nachtegaal.

21.31 Murder She Wrote. Amerikaan-
se misdaadserie. Afl.: Politieke pres-
sie. Tijdens de voorverkiezingen voor
presidentskandidaat pleegt een me-
dewerker van Jessica's vriendin zelf-
moord.

22.16 13 persoonlijke ontmoetin-
gen. Vandaag: Ds J. Verhage over
Judas Thaddeüs.

22.30 Journaal.
22.40 Liever sportiever. Sportmaga-

zine.
23.06-23.31 ""Nocturne. Klassiek

muziekprogramma.

" Gerard van den Berg presenteert liet spelprogramma
'Zo vader zo zoon. (Nederland 1 - 19.16 uur)

Duitsland 3 SWF
15.45 Wunderbare Zeiten. Engelse

speelfilm uit 1944 van David Lean,
naar een toneelstuk van Noel Coward
met Robert Newton, Amy Veness, Ali-
son Leggatt e.a.

17.30 Sesamstrasse.
18.00 Menschen und Tiere. Natuur-

serie. Afl.: Die f liegenden Gespen-
ster.

18.23 A Summer morning.
18.30 World-Games aus Karlsruhe.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.

Aansl.: Europabrücke.
19.30 Vis-a-vis. Frans-Duitse tv-ma-

gazine.
20.15 Experimente: Kabylon. Adam

im Wunderland der Medien.
21.00 Südwest aktuell - Neues urn

Neun.
21.15 Topas. Engelse speelfilm uit

1968 van Alfred Hitchcock met Frede-
rik Stafford, Dany Roben, John Ver-
non e.a.

23.15 Bild(n)er der Chemie. Weten-
schappelijke serie. Afl. 3: Leuchten-
des Lila aus Teer.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

Radio 4
7 00 Nieuws. 7.02 Een goede mor-gen met het Orlando Kwartet (8.00
Nieuws.) 9.00 Continu klassiek
11.00 Concertzaal: Concertge-
bouworkest. 12.30 Nieuwe klassie-
ke platen. 13.00 Nieuws. 13.02 De
klassieke top tien. 13.30 Belcanto-num. 16 00 Het Kunstbedrijf 17 00
In kleine bezetting: A. Muziek voor
strijkkwartet. B. Muziek voor piano-trio. 18.00 Nieuws. 18.02 Lied van
de week. 18.15 Leger des Heils-
kwartier, 18.30 Muziek in vrije tijd.
19.30 Kamermuziek uit de galante

tijd. 20.00 Nieuws. 20.02 Concert:London Classical Players. 21 30 Li-
terama 22 30 Orgelconcert 23.10
Muziek voor saxofoonorkest23.45-0.00 kamermuziek.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nieuws. 9.02 NOS Spor-
tiet. 9.25 Waterstanden. 9.30 Stilte.
10 00 De wereld zingt Gods 10l
10.50 Tekst en uitleg. 11.00 Studio
55 12.00Nieuws 12.05De verdie-
ping. 13.00 Nieuws. 13.10 Neder-
land en zijn buren. 13.30 Rondom
het Woord 14.00 Leerhuis. 14 10
Dagvaardig. 14.30 (TT) A world ot
English 15.00 Schone wereld.
16.00 Op de rand van het recht.
16.30 Ombudsman. 17 35 Postbus
51 Radio-magazine 17 55 Mede-

delingen en Schippersbenchten.
18 00 Nieuws 18.10 Daar waar de
molens staan. 18.30Taal en teken.
19.00 Programma voor buitenland-
se werknemers 20.30-21 00 (TT)
A world of English.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Informatief program-
ma.

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

10.00 Reich und Schön. Serie,
(herh.)

10.25 Inspektor Gadget. Tekenfilm-
serie, (herh.)

11.00 Baretta. Politieserie, (herh.)
11.45 Heimatmelodie. (Herh.)
12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Heath-
cliff, de Kater. Amerikaanse teken-
filmserie.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie, (herh.)

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

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

panse misdaadserie. Aft: Die Bedro-
hung.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL-aktuell.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Serie.
17.15 Inspektor Gadget. Tekenfilm-

serie. Afl.: Unter Hypnose.
17.45 RTL-Spiel. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTL-aktuell.
18.00 Baretta. Politieserie. Afl.: Der

Überlaufer.
18.45 RTL-aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Goliaths Geburt (1).
20.15 Willkommen in der blutigen

Stadt. Engels Canadese sf-film van
Peter Sasdy met Jack Palance, Keir
Dullea, Samantha Eggar e.a.

21.55 Explosiv - Vor Ort. Magazine
met Olaf Kracht.

22.35 RTL-aktuell.
22.45 Sexy Folies.
23.50 Durchbruch im Morgen-

graven. Joegoslavische speelfilm uit
1978.

01.20-01.25 Betthupferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Timmy als
Rennfarher. 09.35 Pixi im Wolkenkuc-
kucksheim. Afl.: Die Hirtm und der
Schornsteinfeger. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospital. Afl.: Wer ist
hier eifersüchtig? 10.50 Teletip Haus-
halt. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Vom Blitz
getroffen. Italiaans/Franse comedy uit
1977 van Steno met Peter Ustinov,
Agostina Belli, Ursula Andress e.a.
Aansl. Tekenfilm. 13.00 Tele-Börse.
14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Program-
ma-overzicht. 14.05Kimba, der weisse
Löwe. Afl.: Flieger, der fliegende Tiger.
14.30 ■ Lassie. Afl.: Timmy als Detecti-
ve. 14.55 Der Goldene Schuss. 15.05
General Hospital. Afl.: Der neue Butler.
15.50 Teletip Natur. 16.00 ■ Pat und
Patachon. Afl.: Retter im Schnee. 16.25
Der Goldene Schuss. 16.35 Bonanza.
Afl.: Reieher Mann, armer Mann. Aansl.
tekenfilm. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45
Programma-overzicht. 17.50 Bumpers
Revier. Afl.: Die Gangsterbraut. 18.45
SAT 1 Bliek 19.00 Glücksrad. 19.30
Cannon. Afl.: Der Teufelsspielplatz.
Amerikaanse politieserie van Marvin
Chomsky met William Conrad, Dan
Travanti, Martin Sheen e.a. 20.25
SAT.I Wetter. 20.30 Special Squad.
Australische misdaadserie van Tim
Burstall. Afl.: Alte Freunde. 21.25
SAT.I Bliek. 21.25 SAT.I Bliek. 21.30
Die Liebe der Marjorie Morningstar.
Amerikaanse speelfilm uit 1958 van Ir-
ving Rapper met Gene Kelly, Natalie
Wood, Carolyn Jones e.a. 23.35 SAT.I
Bliek. 23.45 In der Hitze des Zorns.

Australische politiefilm uit 1981 v»
Phillip Noyce met Richard Moir. Jü?
Davis, Chris Haywood e.a. 01.15-01-*
Programma-overzicht.

SSVC
13.35 What's my line?
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Teil the truth.
15.15 Anything Goes.
15.35 Connections.
16.00 Children's SSVC.
16.35 Young Krypton.
17.00 Dramarama. Nieuwe serie.
17.25 Home and Away. Serie j

17.45 The Duke and Duchess
Vork in Canada.

18.15 Look Stranger. What Does"1

Wind Do When lt Is Not Blowing.
18.40 News and weather.
18.55 Brian Conley - This Way W
19.20 The nineteenth hole.
19.45 Brookside. Serie.
20.35 The 'Slap' Maxwell Story.
21.00 The Rainbow. Nieuwe serie
22.00 News and Weather.
22.30 Disappearing world. Afl- 'Herders of Mongun - Taiga. w23.20-23.50 Psst, the really

guide tot alcohol.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
8 05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel. Ruilbeurs. Agen-
da en Muziek 1305. 1402. 1502
en 16.02 Kort nieuws. 17.02 Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
Actueel, Agenda en Muziek. 17 25
Limburg op zi|n best: toeristisch
programma. 17.55 Kort nieuws.
18.05-1807 Aankondigingen

BRT 2
600 Nieuws. 605 Sjapoo (6.30,
700 Nieuws 730 Nieuws, en
VDAB-ber.) 8.00 Nieuws 8 10Zon-
neslag. 10.00 Nieuws. 10.03 Broc-
coli 11.55 Mediatips. 12.00 Lim-
burg 1989 13.00 Nieuws 13 10
Muziekboetiek. 14.00 De gewa-
pende man. 1700 Focus 17.10
Het Algemeen Belang. 18.00
Nieuws. 18 10 Rock-ola. 20 00
Lukraak. 22 00 Nieuws 22 05 Je
weet het maar nooit. 23 30-6 00
Nachtradio. (0 00. 500 en 5.30
Nieuws.)

Sky Channel
06.30 European Business CharU1

Voor zakenlui.
07.00 The DJ Kat Show. Ontsp*

ningsprogramma.
09.30 Panel Pot Pourri. Sp*

gramma. 9
11.00 The Sullivans. Australisch

milieserie.
11.30 Sky By Day. Ochtendmag 3"
ne ' J12.30 A Problem Shared. Perse""'
advies. ,-

-13.00 Another World. Amenka3<*
dramaserie.

13.55 Landscape Channel. sf<*
beelden met muziek.

14.50 As The World Turns. Dra1"
serie.

15.45 Loving. Dramaserie.
16.15 The Lucy Show. Kornis"

feuilleton.
16.45 Lady Lovely Locks.
17.00 Countdown. Pop.
17.30 Eurosport overzicht.
18.00 Golf.
21.00 Paardensport.
22.00 Voetbal.
23.00 Tour de France.
00.00 Atletiek.
00.30 Wielrennen.
01.00 Eurosport overzicht.
01.30-06.30 Landscape Channel-

Super Channel
07.00 World News and Business-,
08.00 The Mix. Pop, mode en nieü
15.30 Nino Firetto. Popmuziek
16.30 Hot Line. Telefoonkwissen
18.30 Tracking. Pop.
19.30 Teachers only. Komiscne

rie.
20.00 Super Sports.
21.50 World News and Weather j
22.00 Super Sports: English le"9
football.

23.00 NBA Basketball. ~,
00.00 World News. Aansl.: The W.
02.00 Rete Mia. Italiaans progra^

MTV Europe
Alle programma's in stereo
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5.15.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control. jrf
20.00 MTV's Braun European

20.
21.00 MTV Spotlight.
22.45 The Coca Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV - Solid Rock.
01.00 Club MTV.
01.30 Night Videos.

Il

Belg. Rundfunk
6.35 Radiolruhstuck. 7 15
kasten. 7.45 VeranstalU
der. 8.30 Besinnliche Wo^ m
Musikexpress 10.00-12-°^wAufgelegt. 12.00 Verarm
kalender. Musik bei Tisi
Veranstaltungskalender 'schauf 14.05 Musikzeit 'chesterklange aus allerWe" gn
Nachlmittagsstudio. t6.o'n^light. 17.05 Oldiekiste. 18 1%-
Aktuell. 18 40-20 05 Musikl0

Luxemburg/RTL

5.30 Guten Morgen! 900 £',/
wie kein anderer. 11.00 T* V
elf 12.00 Is ja n Ding. 140l(/
16.00 Entenjagd. 17.00 M"5' y
17 50 Sportshop 18 00K'
19.00 Neunzehn - Vierun-
Rampenhcht. 20.00 Open V
21 00 LP-Charts. 22.00-0 °v
Non-Stop

WDR 4
4.05 Radiowecker. 605 " |K
melodie. 9 05 MusikpaviW'L rj
Gut aufgelegt. 14.05 Auf %iïj
menade 15.00 Cate7flös16 05 Heimatmelodie 11-)s(s
sik-Express. 20.05 .$ fBroadway undKudamm 2
sik zum Traurnen. 22-
Nachtexpress. ,
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Groei van
OV Bank met
ruim 10 pct

j^ERSFOORT - OV Bank
19RQ1 *n bet eerste halfjaar van°9 een groei doorgemaakt
,y ruim 10 procent. Het ba-anstotaal steeg van f207 mil-
iütn eind 1988 tot f 230 milJ°enrtllrto juni. Ondanks de ver-
*jaPpende marge wordt ver-
acht, dat het bedrijfsresultaat
y*T geheel 1989 in dezelfde
Jüe van grootte zal liggen als

-JB' van 1988, namelijk f3,6 mil-
«h' zo blijkt uit het halQaarbe"

Fokker:contract
vooronderdelen

Stingersysteem
du^IpHOL - Fokker Special Pro-
Wj f* ln Hoogeveen gaat onderde-
Ve'i°rïucereil voor het door de
°^t\. i/aanse General Dynamics
t^^kelde luchtverdedigingssys-
_e .Vinger. Het contract dat daar-
*to_lSteren is getekend heeft een

rc|e van ruim f 100 miljoen.

!S i°°geveense bedrijf zal onge-
'^bl zogeheten control as-
deRf-es gaan maken, het deel van
stüril'nger-raket waarin zich het be-
de e jj»smechanisme bevindt. Voor

p *ronica van de onderdelen is
ii,fokker Aireraft-bedrijf ELMO

°ensdrecht verantwoordelijk.
ji-t 0..

" efn nSer-luchtverdedigingssys-
jit. n ,al behalve in Nederland ookkjj e .u»tsland, Griekenland en Tur-n licentie worden gebouwd.

rOJtWlHü^f Special Products heeft het
il_ tyenencontract afgesloten met
"rie .estduitse fabrikant Dornier in
-or flchshafen, de hoofdaannemer

t-p,. et Europese Stinger-produk-
°_P"amma. In mei van dit jaar is5. ccio(?rbereidingsfase bij Fokker
al Products van start gegaan.

beurs-
overzicht
Verrassing
v^SjERDAM - Het afbazen
(J 6s cle fusie tussen Gist-broca-
si^ en ACF was de grote verras-
_u g ë'steren op de Amsterdam-
,'UrnUrs' Dat een fusie in dit sta-
*Onn a*Selast wordt is een uit-
kering. Het zal velen ook

ge^ gaan kosten, zo wordt
Vefe?°men. e n°tering van de
'ksta unc'sen is tot nader order

nW *Jamrak gaf weer eens een
Vatti beeld te zien- BÜ de her-
'h.ee t van de handel bleven de
._g,?e koersen binnen nauwe
Hiij-p^zingen, waarbij de stem-
lij _jgSlndex iets kon aantrekken.

afup van e m'ddag vond
<Jen arbrokkeling plaats en wer-
&otp e koersverschillen ook wat

o' Pc index daalde 0,7 punt
<W Pochte van de voorgaande
Va£aar 190,7. De totale omzet
<ie ~? °P f826 miljoen, waarvan
h(,n andelen f558 miljoen voorrekening namen.
&ij d lnternationale waarden
-on en Akzo, Hoogovens en

ct a. ■ Olie uiteindelijk iets meereen Sulden afstaan. VNU
t.ec^ f 1,50 weg naar f 101 en
f45l xjd eenzelfde bedrag naar
% f',, Unter Douglas won f 1,50Wij*B- Heineken raakte f 1,40
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Koortsachtig
Commissarissen en besturen van
Gist (zonder Bresser) en ACF heb-
ben het afgelopen weekeinde nog
koortsachtig verder overleg ge-
pleegd om te proberen alsnog op an-
dere wijze de belangrijkste doelstel-
lingen van de beoogde fusie te be-
reiken. In dit overleg is echter ge-
bleken dat er thans geen basis te
vinden is voor een dergelijke oplos-
sing.De vakbonden hebben 'verbij-
sterd' gereageerd op het niet door-
gaan van defusie. De Industriebond
FNV en de Industrie- en Voedings-
bond CNV willen nog deze week
een gesprek met de top van Gist-
Brocades over de beweegredenen
om af te zien van het bod op ACF.
„Twee weken geledenzijn wij haast
met het mes op de strot gedwongen
om op korte termijn te adviseren
over de fusie", zei bestuurder D.
Terpstra van de CNV-bond in een
reactie. „Dat hebben we gedaan.Vo-
rige week zijn we met een eindoor-
deel gekomen. Dan voel ik me be-
drogen nu ik een week later wordt
geïnformeerd over het niet door-
gaan".
Hoewel de achtergrond van het be-
sluit van Gist-Brocades bij de bon-
den niet bekend is, zoekt Terpstra
de oorzaak in onenigheid over de
voorgenomen fusie in de top van het
bedrijf. Daarbij wijst hij op het af-
treden van Bresser.

Kanaaltunnel
weer duurder

DOVER - De Kanaaltunnel wordt
weer duurder. Dit weekeinde werd
bekend dat de bouwers weer bij de
banken hebben moeten aankloppen
voor een onbekend bedrag, vooral
om de aanleg van de spoorlijn door
de tunnel tekunnen financieren. Bij
de presentatie van het project wer-
den dekosten begroot op 4,8 miljard
pond sterling, maar de schatting be-
draagt nu ruim zes miljard pond (21
miljard gulden).

Consequenties
De vakbonden kunnen nog niet
overzien wat de consequenties van
het niet doorgaan van de fusie voor
de werknemers van de bedrijven
zullen zijn, 'hoewel de gevolgen bij

het niet doorgaan van de transactie
groter zullen zijn dan bij het wel
doorgaan daarvan. Volgens Terp-
stra is ACF al „voor een belangrijk
deel uitgekleed". De negatieve ge-
volgen van het Gist-brocades-be-
sluit zullen daar dan ook het sterkst
voelbaar zijn, zo meent de bestuur-
der van de Industrie- en Voedings-
bond CNV.Het bestuur van ACF
toonde zich gisterochtend 'onaan-
genaam verrast' door het besluit
van Gist-Brocades af te zien van het
aangekondigde bod. „Gelet op het
verloop en het stadium van de on-
derhandelingenheeft dit besluitons

onaangenaam verrast", aldus het
ACF-bestuur.
ACF heeft van Gist te horen gekre-
gen dat het besluit niet samenhangt
met de mérites van de voorgeno-
menfusie, maar het gevolg isvan de
bij Gist ingetreden bestuurscrisis.
ACF zal overigens de ingeslagen
weg, die leidt naar een versterking
van haar positie in de gezondheids-
zorg, vervolgen. In dit verband past
de eerder aangekondigde herover-
wegingvan de positievan de techni-
sche sector. ACF heeft al besloten
Yoko International te Halfweg met
haar dochters te verzelfstandigen.

" Dr G. Bresser maakte zijn aftreden bekend, toen duidelijk
werd dat de Fusie van Gist-Brocades en ACF niet doorging.
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Gist-Brocades en ACF gaan niet samen

Fusie farmaceutische
bedrijven afgeketst

DELFT/AMSTERDAM - De op 10 juli aangekondigde fusie
tussen de farmaceutische concerns Gist-Brocades en ACF is
plotseling afgeketst. Bestuur en commissarissen van Gist heb-
ben besloten het bod op alle aandelen van ACF niet uit te bren-
gen. In verband met dit besluit zal bestuursvoorzitter G. Bres-
ser van Gist-Brocades zijn functie ter beschikking stellen.
Volgenswoordvoerder ir. W. de Wit-
te van Gist-Brocades stonden be-
stuur en commissarissen van het
concern aanvankelijk unaniem ach-
ter de fusie, maar bij de verdere on-
derhandelingen veranderde dit. De
raad van commissarissen en de be-
stuursleden H.C. Scheffer en P.J.
Strijkert keerden zich tegen het to-
tale pakket van de fusie.
Bestuursvoorzitter Bresser bleef op
zijn standpunt staan en trok hieruit
de consequentie. De Witte: „Hij
bood vrijdag zijn ontslag aan en is
meteen vertrokken. Daarom was hij
ook niet aanwezig bij de verdere fu-
siebesprekingen die het afgelopen
weekeinde nog voortduurden".

De Witte legde er echter de nadruk
op dat de doelstellingvan de beoog-
de fusie, de vorming van een sterk
Europees concern in de gezond-
heidszorg, recht overeind is geble-
ven. Hij sprak zijn teleurstelling uit
over de onverwachte ontwikkelin-
gen, maar wilde niet ingaan op de-
tails die de oorzaak zijn geweest
voor het beëindigen van de onder-
handelingen. Wel liet hij doorsche-
meren dat dezeggenschap bij de ge-
meenschappelijke farmaceutische

groothandel Brocacef (thans heeft
ieder daarin 50 procent) zeker een
rol heeft gespeeld.

economie

Albert Heijn
en Aldi doen

het steeds beter

- Van elke gul-aen die de consument aan le-vensmiddelen uitgeeft komt*4>5 procent terecht bij het na-tonale grootwinkelbedrijf.
*en opzichte van een jaar gele-aen is demarktpositie van dezegroep winkels verbeterd. Al-°ert Heijn en Aldi trokken de
sroei naar zich toe. Het markt-aandeel van het vrijwillig fi-
iaalbedrijf is eveneens verbe-id- Dit meldt Distrifood,

"}ieuwsblad voor de levensmid-aelendetailhandel.
Albert Heijn zag de marktposi-
tie verbeteren van 26,4 procent"aar 27,2 procent. Aldi gingan 4,9 procent naar 5,8 pro-

cent. Edah en Jac. Hermans
daarentegen zagen marktaan-
deel verloren gaan. Edah daal-
de van 10,1 procent naar 9,2
procent en Hermans van 2,7
procent naar 2,3 procent.Bij
het vrijwillig filiaalbedrijf ne-

men de CIOOO-winkels 5 pro-
cent voor hun rekening, een
verbetering met 0,2 procent ten
opzichte van vorig jaar. De
Unigro-groep steeg van 4,9
naar 5,4 procent. De positie van
VDB is met 2,8 procent stabiel

gebleven. Het aandeel van
Sperwer/Coop in de winkelbe-
stedingen is fractioneel ge-
daald van 3,5 tot 3,3 procent.Bij
de regionale grootwinkelbe-
drijven boekte alleen de Inter-
gro-groep vooruitgang van 3
naar 3,2 procent. Superunie
lijkt te maken te hebben met
een structurele daling: van 7,6
procent in maart 1988 via 7 pro-
cent in november 1988 naar 6,9
procent in maart 1989. Koop-
consult bleef met 2,5 procent
vrij constant (was 2,6 procent).

In totaal daalde het aandeel
van het regionale grootwinkel-
bedrijf bij de winkelbestedin-
gen van 18,9 naar 18,3 procent.

Half jaarwinst Geveke
een kwart omhoog

AMSTERDAM - Geveke (techni-
sche handel) heeft over het eerste
halfjaar een resultaat na belastin-
gen behaald dat ruim 25 procent
hoger ligt dan het resultaat over
dezelfde periode van vorig jaar:
f5,4 miljoen tegenover f4,3 mil-
joen.Dit heeft het bedrijf gisteren
bekendgemaakt. De omzet steeg
van f 239 miljoen tot f 260 miljoen
(plus 9 procent).

Door omwisseling van 40 procent

van de converteerbare achterge-
stelde obligatielening van flO
miljoen zal het aandelenkapitaal
met 110.000 aandelen worden uit-
gebreid. Voor geheel 1989 wordt
over het verhoogde kapitaal een
winststijging per aandeel van ten
minste 10 procent verwacht.
De orderportefeuille is ruim 50
procent hoger dan begin 1989 en
bijna 20 procent hoger dan halver-
wege 1988. De directie spreekt de
verwachting uit dat een omzet
over geheel 1989 van f5OO miljoen
met een marge van 2 procent van
de omzet binnen bereik is geko-
men.
Over het eerste halfjaar is het re
sultaatper aandeel gestegen van f
2,17 tot f2,58. Hierin is de positie
ve invloed van de onlangs aange
kondigde overneming van Sic
berg Ede niet meegenomen.

Mexico en
commerciële
banken eens
over schuld

MEXICO - Mexico en de commer-
ciële banken, waarbij het land voor
54 miljard dollar in het krijt staat,
hebbeneen akkoord bereikt over de
herstructurering van de schuld. Het
belangrijkste onderdeel van de
overeenkomst is dat de schuld van
Mexico met 35 procent wordt ver-
minderd. Dit heeft president Carlos
Salinas de Gortari zondagavond be-
kendgemaakt op de Mexicaanse te-
levisie.

De schuldvermindering vindt
plaats door een vermindering van
de hoofdsom met 35 procent of
doordat Mexico een rentetarief
krijgt berekend dat veertig procent
lager ligt dan de huidige rente. Dat
zou kunnen gebeuren doordat ban-
ken de uitstaande vorderingen op
Mexico inwisselen tegen langlopen-
de obligaties met een rente van 6,25
procent, zo is vernomen uit onder-
handelingskringen.

De Amerikaanse ministervan finan-
ciën, Nicholas Brady, heeft laten
weten blij te zijn met de overeen-
komst. „Het is een grote stap voor-
waarts in het hanteren van de ver-
sterkte schuldenstrategie", aldus
Brady. Hij doelde daarmee op het
plan dat onder zijn eigen naam be-
kend staat. Het plan-Brady, dat in
maart het daglicht zag, is algemeen
geaccepteerd als handvat voor de
oplossing van de Latijns-Ameri-
kaanse schuldencrisis. De schuld-
besprekingen tussen Mexico en de
commerciële banken werden gezien
als de lakmoesproef voor het plan.
Brady bevestigde dat Mexico kan
rekenen op een overbruggingskre-
diet van maximaal twee miljard dol-
lar uit de Verenigde Staten om de
economie te ondersteunen tot er
nieuw geld is van de commerciële
banken en de internationale kre-
dietinstellingen.Eerder hebben ook
Japan en Spanje geld toegezegd.
Mexico heeft al overeenkomsten
over de herstructurering van zijn
schuld met het Internationale Mo-
netaire Fonds, de Wereldbank en de
Club van Parijs.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 24-071989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.450-/ 25.950;
vorige ’ 25.400-/25.900; bewerkt ver-
koop ’ 27.550; vorige ’ 27.500 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 325-/ 395 vorige

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

Advieskoersen
Amer.dollar 2,09 2,21
Brits pond 3,35 3,60
Can. dollar 1,74 1,86
Duitse mark(lOO) 110,60 114,60
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,55 1.67
Jap. yen (10.000) 147,75 152,75
Ital. lire. (10.000) 15,05 16,45
Belg. frank (100) 5,22 5,52
Port. esc. (100) . 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 128,25 132,75
Zweedse kr. (100) 31,85 34,35
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(lOO) 15,70 16,30
Spaanse pes.(lOO) 1,73 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 2.14925-15175
Brits pond 3,4825-4875
Duitse mark 112,785-835
Franse franc 33,240-290
Belg. franc 5,3855-3905
Zwits. franc 130,755-805
Japanse yen 150,84-94
Ital. lire 15,605-655
Zweedse kroon 33,080-130
Deense kroon 29,015-065
Noorse kroon 30,760-810
Canad. dollar 1,80625-808"
Oost. schill 16,0230-0330
lers pond 3,0120-0220
Spaanse pes 1,7930-8030
Gr. drachme 1,2550-3550
Austr.dollar 1,6025-6125
Hongk.dollar 27.50-27,75
Nieuwz.dollar 1,2300-2400
AntiU.gulden 1,1925-2225
Surin. gulden 1,1925-2325
Saudische rial 57,15-57,40
Ecu gulden 2,3360-3410

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 199,70 198,80
id excl.kon.olie 194,30 193,80
internationals 200,10 199,00
lokale ondernem. . 201,40 200,70
id financieel 147.50 146,70
id niet-financ. 255.00 254.40
CBS-Herbeleggingsindex (1983= 100)
algemeen 256,60 255,-40
id excl.kon.olie 239,00 238,30
internationals 265,60 264,20
lokale ondernem. 246.50 245,70
id financieel 188,10 187,10
id niet-financ. 303,20 302,50
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 191,40 190.70
internation 198,10 197,00
lokaal 190,30 189,60
fin.instell 157,50 156,76.
alg. banken 158,10 157,20 .
verzekering 155.80 155,10
niet-financ 200,90 20u
industrie 189,60 189,00
transp/opsl 241,40 240.16

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de » I
volgende koersen tot stand (tussen I
haakjes de laatste notering van dezelf- I
de dag):
Akzo 141,30(141,30)
Kon. Olie 142,50-143,20 (142,70)
Philips 41,10-41,20 (41,20)
Unilever 150,40-151,20(150,40)
KLM 51,10(51,10)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddeki
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, L 5
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2594.08 1227.68 216.42 1000.89
Hoogst 2607.55 1250.32 217.24 1009.96
Laagst 2574.36 1222.19 214.91 994.33
Slot 2584.98 1240.30 215.92 1001.78
Winst/
verlies "22-38 +8-90 113 "3 28
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Elfde Wereld Muziek Concours toont aan:

Opmars regio-orkesten
niet meer te stuiten

door jef brauers en jos frusch
KERKRADE - De concertafdeling heeft bij de harmonieën
niet geleid tot een kwalitatieve aantasting van de eerste divisie
op het elfde WMC. Bij de fanfares daarentegen is er wél duide-
lijk sprake geweest van een devaluatie. Dat is één van de con-
clusies, die kan worden getrokken nadat de laatste noten van
het elfde WMC verklonken zijn. Het aantal deelnemende fanfa-
res in met name de eerste en tweede divisies was ronduit be-
droevend. Datzelfde gold trouwens ook voor alle brassbanddi-
visies. Een afdeling binnen het WMC die nog steeds een kwij-
nend bestaan leidt, omdat de Engelse topbrassbands niet - of
slechts tegen een goede betaling - bereid zijn Kerkrade aan te
doen.

De opmars van steeds professione-
ler werkende muziekkorpsen is niet
meer te stuiten. In de praktijk lijkt
die ontwikkeling steeds meer tot de
oprichting van regio-orkesten te lei-
den. De eenvoudige dorpsharmonie
of -fanfare heeft het steeds moeilij-
ker zich op het allerhoogste WMC-
niveau te handhaven. Enkele suc-
cesvolle voorbeelden van regelrech-
te streekorkesten waren het zeer tot
de verbeelding sprekende Frysk
Fanfare Orkest, maar ook de Natio-
nale Jeugdband uit Noorwegen, de
Kempische Jeugdfanfare en diverse
orkesten uit Frankrijk, Thailand en
West-Duitsland.
De harmonie-orkesten uit onze pro-
vincie blijken de nieuwe ontwikke-
lingen echter goed te kunnen vol-
gen. Limburgse verenigingen zorg-
denin de eerste divisie, een afdeling
die ook kwantitatief bijzonder sterk
was bezet, zelfs voor een echte nek-
aan-nek-race op hoog muzikaal ni-
veau. Daarmee aantonend, dat ook
korpsen die onder toezicht staan
van de beruchte Commissie van
Toezicht tot aansprekende presta-
ties in staat zijn.

Petralala...
Haha, ik heb jullie beet gehad.
Terwijl ik me voordeed als
ouwe stramme man, wist ik wel
beter. Na onze ontmoeting op
de jazzmiddag is ze elke dag
komen zwaaien. „ledereen
sprak me er over aan", zei ze la-
ter: ,_Joep is verliefd op je".
Eerst begreep ze er niets van,
maar toen ze doorhad welke er-
varen man voor haar spontane
lach gevallen was, ging ze over-
stag. Jk wist niet wat me over-
kwam", vertelde ze later. Zij
nam dan ook het initiatief voor
de eerste schuchtere toenade-
ringspogingen, zij kwam 's
nachts mijn sokkel aaien. En
met een tederheid...mm.
Petra van Blaricum, Kirch-
röadsjer meëdsje en advocaat-

stagiaire, die aardige meid, ze
is voor me gevallen. U had toch
niet verwacht dat ik dat met-
een aan de groteklok ging han-
gen. Nu ik van derHerrejot heb
gehoord dat we voor elkaar ge-
schapen zijn, kan het.

Eerst was onze liefde nog puur
platonisch, want tja, wat kan
een man zijn meisje bieden als
ze slechts zijn voeten kan beroe-
ren. Maar naarmate onze ziels-
verbondenheid groter werd,
nam ook de vindingrijkheid
van mijn schattebout toe. En
met allerlei trucjes kreeg ze
zelfs de Plem op haar hand. En
zo slaagde ze erin haar lipstick-
afdrukken op mijn wangen en
lippen te laten branden.
Bij het einde van het elfde WMC
hebben we samen gehuild.

" Onvergankelijke WMC-liefde: Petra kust haar welbemin-
de Joep. Een krans verlept, maar ware liefde blijft altijd be-
staan... Foto: DRIES LINSSEN

Fanfare
In schril contrast daarmee stond het
fanfare-toernooi. Een toernooi met
drie superieure fanfares in de eerste
divisie misstaat op een toernooi van
dit niveau. En het feit dat de fanfare
van Schaesberg met een zeer laag
puntenaantal en een tweede prijs
beslag legt op. de titel in de tweede
divisie - simpelweg omdat er geen
andere deelnemers waren - is min
of meer een aanfluiting. Daarnaast
heeft de magere bezetting van de
eerste divisie ook te makeh gehad
met het omstreden verplichte werk,
waardoor de kans om zich als top-

korps te manifesteren al meteen da-
nig werd verkleind. Tenslotte is het
voor de superieure muzikanten ook
niet echt interessant om rond het
middaguur op een zaterdag in een
nog niet voor de helft bezette Roda-
hal de titel binnen te halen.

Wanneer de wedstrijden in de con-
certafdeling in de toekomst als
door-de-weeks galaconcert zouden
worden gepresenteerd - en de kwa-
liteit van de orkesten is daar goed
genoeg voor - dan kunnen de wed-
strijden in de eerste divisievoortaan
in gepaste ambiance in de avond-
uren worden afgewerkt. Een over-
wegingwaard.

Jury
Er werd tijdens dit WMC voor het
eerst gewerkt met twee verschillen-
de juryteams. Een maatregel die
goed is uitgepakt. De belasting van
drie weken consequent jureren is
bijzonder groot. De heren Claes-
sens, Waignein en Joosen voeren in
de lagere divisies op de eerste wed-
strijddageen strenge koers, om daar
in het verdere verloop van het toer-
nooi geen duimbreed meervan af te
wijken. Bij de toegekende punten
door de jury voor de concertafde-
ling en eerste divisie (de heren Van
Lijnschooten, Ducène en Zamec-
nik) kon men in enkele gevallen
vraagtekens plaatsen (de hoge waar-
dering voor bijvoorbeeld Feldkir-
chen, Skiën, Altea en de betrekke-
lijk lagewaardering voor Brassband
Groningen, Maasbracht). Al blijft er
natuurlijk altijd de vraag of ook an-
dere dan muzikale argumenten in
het geding zijn.

Opvallend ook de hoge waarderin-
genvoor defanfares in de concertaf-
deling. Echt hoge eindrangschik-
kingen waren in het verleden maar
zelden weggelegd voor fanfares.
Een nieuwe tendens? Volgens jury-
voorzitter Henk van Lijnschooten
niet: „We hebben vier uitstekende
fanfare-orkesten gehoord. We wa-
ren als jury echt helemaal verrukt
van de Friezen. Het maakt voor ons
trouwens niet uit of er een harmonie
of fanfare speelt. We beoordelen elk
korps op zijn eigen waarden". Van
Lijnschooten heeft wel een verkla-
ring voor het sterke optreden van'de
fanfares. „Er zijn in de afgelopen ja-
ren belangrijke goede initiatieven
genomen. Ik denk daarbij aan de
Nationale Jeugdfanfare. Bovendien
worden er tegenwoordig weer uit-
stekende composities voor fanfare
geschreven".

Opende kan per fiets ook
muzikaal uit de voeten

door hans toonen
KERKRADE - Op de fiets kun je
meer dan de Tour winnen/verliezen.
Jekunt er ook saxofoon op spelen.
Of op trommelen. In Opende - nog
net Groningen, maar halverwege
Leeuwarden - kunnen minstens 45
dorpelingen per fiets muzikaal zo
goed uit de voeten dat ze mochten
'door trappen' naar het WMC in
Kerkrade. En fietsen daar meteen in
twee eerste prijzen.

Marcherend musiceren valt het al
niet mee jebeste beentje voor te zet-

ten, op maat fietsen is meer dan al-
leen blijven trappen. „Eerst en voor-
al moet jejeangst om te vallen over-
winnen," verklaart Tineke Tolsma,
al acht jaar tenor-saxofoniste bij het
wielrijdersmuziekkorps Crescendo
uit Opende. „Op een stille zandweg
heb ik met mijn ellebogen leren stu-
ren, zodat ik mijn handen vrij had
voor de sax. Inderdaad, ons korps
heeft met vallen en opstaan fietsend
muziek leren spelen."

En dan nog willen de sturen graag
in elkaar haken tijdens een show,
zoals afgelopen zaterdag bijna ge-

beurde. Muzikanten missen elkaar
op banddikte.

Fietspomp
Even niet stilstaan bij de muzikant,
maar meer bij zijn/haar fiets. Model
oma. Zonder bagagedrager. Stuk
voor stuk stevig op de bandjes.
Waarom all»en op de herenfietsen
een fietspomp geklemd zit, kan nie-
mand uitleggen. Omdat de fiets-mu-
ziekshow op een zonnige zaterdag-
middag verreden wordt, ontbreken
er ook koplampen inclusief dyna-

mo. „Hebben we een avondshow
dankomen er welkoplampen die op
accus werken," licht sopraan-saxo-
foniste Anita van der Til toe.

Direct na elk optreden worden de 45
fietsen op een speciale manier in
een vrachtauto gestald. Moet ook
wel, want anders zouden er zo trap-
pers door de met vrolijke noten be-
schilderde jasbeschermers schie-
ten. Vlak voor de show moet eenie-
der zijn/haar eigen fietsen poetsen.
Het onderhoud is toevertrouwd aan
een daarvoor speciaaL samenge-
stelde ploeg fietsenmakers.
Wat als je een lekke band krijgt tij-
dens de show?

Greetje Nieuwland, ook tenor-sax:
„Dat moet je onmiddellijk naar de
kant. En is voor jou de show voor-
bij." Zelf is ze al vijftien jaar bij dit
wielrijdende muziekkorps dat ove-
rigens stapvoets kan fietsen. Haar
eerste lekke band moet ze nog krij-
gen. " Met de dikke trom tussen 'aanstormende'fietsen. Foto: driesk 1 k
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WMC

Doorbraak op WMC ten gunsle van Engelse stijl

Amerikaanse show
mist juiste 'spirit5

door wim dragstra
KERKRADE - Het is in de jongste
geschiedenis van het Wereld Mu-
ziek Concours nog niet voorgeko-
men, dat een muziekkorps met een
Engelse showstijl, met de ere-titel
naar huis gaat. Tot nu toe waren het
steeds de Amerikaanse shows 4je
de show stalen. In de jaren zestig
nog op de WMC-grasmat gebracht
door korpsen uit de USA zelf, maar
in de jaren zeventig en tachtig ook
door korpsen uit Europa (met name
Nederland en Engeland) die de
Amerikaanse stijl overnamen en
verder ontwikkelde en daarin prima
presteerden. Nu, eind jaren tachtig,
blijkt de Amerikaanse show - al-
thans voor zover te zien was tijdens
het afgelopen WMC - aan kracht te
hebben verloren, terwijl de andere
showstijl zich juist verder ontwik-

kelt, daar is - vooral na de overwin-
ning van Pasveerkorps in de WMC-
showwedstrijden - toekomstmu-
ziek te horen.

De scheiding der geesten in de
showwereld wordt steeds duidelij-
ker. De Engelse stijl, het op meer
klassiekere wijze in blokformaties
en lijnen marcheren met duidelijke
figuraties, waarbij het aparte ge-
zocht wordt in verschillende tempi
en passen, krijgt steeds meer aan-
hangers. Het statige muziekkorps,
dateen goed muziekstuk ten gehore
brengt en daarbij knap kan marche-
ren en showen is 'in. De Ameri-
kaanse show, met veel rifle-guards,
colour-guards, majorettes met
draaiende stokjes, het met de billen-
bij-elkaar-marcheren en het zich in
alle bochten wringen van de muzi-
kanten, om maar alles één richting

uit te kunnen blazen, met truckjes
en effecten, die show verliest mo-
menteel aan belangstelling.

„De korpsen en met name die hier
in Nederland, hebben veel bij ge-
leerd de afgelopen tijd. Ze hebben
buitenlandse korpsen gezien, ele-
menten uit die optredens overgeno-
men en dat in een eigen stijl inge-
past. Daarnaast zijn die korpsen erg
goed georganiseerd. Dat mist men
bijvoorbeeld in Amerika. De school-
bands daar vallen uiteen zodra de
leerlingen de scl'ooi verlaten en mu-
ziekverenigingen in plaatsen
(community-bands) zijn er nog niet
zo veel. Daarnaast merk jenu dat in
Nederland muzikanten goed wor-
den opgeleid. Veel leden van mu-
ziekkorpsen bezoeken muziekscho-
len ofkrijgen les in clubverband en
dat jaren achter elkaar. Dat ga je

merken." Zegt Jo Conjaerts deyj
zitter van de jury mars- en sW
wedstrijden van het WMC.

Het is natuurhjk niet vreemd d*
de mars- en showcultuureen afj
geling te vinden is, van wat oo*
andere gebieden geconstatë
wordt. Er wordt meer naar Ei"1
gekeken de laatste tijd, dan'
Amerika. De bewondering voC
les wat van de andere kant va!1

oceaan komt die zich vooral <*'
na de bevrijding manifesteer^-weggeëbd. Zodoende is er o<A
muziekgebied veel belangstëj
voor het Oostblok. Daar bevii»
zich uitstekende orkesten. Opl'
keiijk was dat Polen, Tsjechoslo
kije, Hongarije, Joegeslavië, B*
rije, allemaal op een rijtje te Ke^de aanwezig waren en nadruk»"
aan alle WMC-onderdelen m^
den. Een Poolse show die een &
prijskrijgt, dat mag een heel op"
keiijk feit genoemd worden-.
weet zeker dat deze muziekvy
den terug gaan naar hun lan"
verder gaan uitwerken wat my
inKerkrade gezien heeft," zegt\
jaerts.De korpsen daar staan i"
ontwikkeling op een niveau o 3
Nederland in de jaren vijftig te
den was. Maar er ligt daar
enorm potentieel. Het is alle*
hopen dat de korpsen daar
eigenheid niet verliezen door te
te gaan kopieëren van het 'we*
Wat dat betreft kan 1993 ccn1
verrassend WMC opleveren." De show van de Stampede Band uit Calgary in Canada - zoals die zondag ten beste werd ge-

geven in het Rodastadion - heeft een Amerikaanse stijl. Foto: DRIES LINSSEN

scorebord
EINDSTANDEN

CONCERTWEDSTRIJDEN

Harmonie

Concertafdeling
Philharmonie Bocholtz (Ned.) 354 ptn
Centro Instructivo la Armonica,Bunol (Spanje) 349 ptn
Concertband Vooruit,Harelbeke (België) 343 ptn
Banda Sinfonica, Cullera (Spanje) 341 ptn
Wilhelmina,Glanerbrug (Ned.) 339 ptn
Nanset Ungdomsmusikkorps, Nanset/Larvik
(Noorw.) 336,5ptn
Ste. Cécile, Eijsden (Ned.) 330.5 ptn
Dragefjellets Musikkorps, Bergen (Noorwegen) 327.5 ptn
Norwegian NationalYouth Band, Bergen(Noorw.) 324 ptn
State University Wind Ensemble, Northridge (V.S.) .95 ptn

Eerste divisie
Telemark Janitsjarorkester, Skiën (Noorwegen) 333 ptn
Wilhelmina,Wolder (Ned.) 331 ptn
De Vriendenkrans,Heel (Ned.) 331 ptn
Musical La Amistad, Quart dePoblet (Sp.) 330 ptn
St. Agnes, Bunde (Ned.) 3 28ptn
Sociedad Filarmonica, Altea(Spanje) 327 ptn
StadtkapelleFeldkirchen (Oostenrijk) 324 ptn
Blasorchester Baden-Württemberg (Duitsland) 324 ptn

Tweede divisie
Youth ConcertBand, Bromley (Engeland) 337 ptn
Harmonie St. Martinus, Herk de Stad (België) 331 ptn
National Theatre Symphonic Band (Signapore) 308 ptn
Blasarasveit, Akureyri, (IJsland) 291 ptn
Harmonie du Personnel Peugeot, Sochaux (Fr.) 291 ptn
Musikverein Viktoria Altenmittlau (Duitsland) 289 ptn
Jugendblasorchester. Boedapest (Hongarije) 275 ptn
Stampede Concert Band, Calgary (Canada) 263 ptn

Derde divisie
Lao Silesu, Samassi (Italië) 308,5 ptn
Orkiestra Deta Kopalni, Jastrzebie(Polen) 300 ptn
Union Musical, Bugarra (Spanje) 300 ptn
De Eendracht, Wommelgem (België) 294,5ptn
De Berggalm, Klimmen (Ned.) 292,5 ptn
St. Cecilia, Tegelen (Ned.) 288.5 ptn
Harmonie Musikverein 1888e.V., Forst(Duitsland) 281 ptnFuvoszenekar, Abony(Hongarije) 275,5ptn

Fanfare

Concertafdeling
Frysk fanfare-orkest, Bolsward (Ned.) 340,5ptn
Fanfare St. Martinus, Urmond (Ned.) 339 ptn
MuziekverenigingCrescendo, Nieuwveen(Ned.) 336 ptn
Fanfare Eendracht, Nieuwenhagerheide(Ned.) 334,5ptn
Fanfare Eendracht, Winterswijk (Ned.) 318 ptn

Eerste divisie
Fanfare Eensgezindheid, Maasbracht(Ned.) 324 ptn
Fanfare Wilhelmina,Heerde (Ned.) 308.5 ptn
Fanfare De Hoop, Stellendam(Ned.) 297 ptn

Tweede divisie
Fanfare Aloysiana, Schaesberg (Ned.) 271,5ptn

Derde divisie
Kempisch Jeugdfanfare-orkest, Herenthout (België)... 313 ptn

Fanfare St. Aloysius, Leut (België) 303.5 p"|
Fanfare St. Joseph, Helden-Beringe (Ned.) 302.5 p'l
Fanfare St. Cecilia, Mechelen-Hombeek (België) 299 Pl"1
Fanfare St. Jan, Tungelroy (Ned.) 290.5ptj
Fanfare St. Barbara, Brunssum (Ned.) 289P<£Fanfare Vriendenkring, Limbricht (Ned.) 276p"

Brassband

Eerste divisie
Provinciale Brassband Groningen(Ned.) 324 pj'
Brassband Limburg, Stem(Ned.) 318.5 y
Jones and BrotherBrassband, Stalybridge(Eng.) 317.5 P^j'
Oefening en Uitspanning,Wijk en Aalburg 291,5P^
Tweede divisie
Brassband Terpsichore, Ekeren (België) 310y
Ratby CooperativeBand,Ratby (Engeland) 3"1-spn]
Kennington Oxford Band, Oxford (Engeland) 266,5Pl^
Derde divisie I
Hoornse Brassband,Hoorn (Ned.) 268.5 9r\
Marshfield TownBand, Chippenham(Engeland) 242.5P"*

# Trompetters van 'Kunst en Genoegen' uit
Leiden. Zij kondigen de einduitslag van het
elfde Wereld Muziek Concours aan.

Foto: DRIES LINSSEN
MARSWEDSTRIJDEN
EERSTE DIVISIE
Sectie F L
La Armonica,Bunol, (Spanje) 8
Calgary Stampede band, Calgary (Canada) 84,2p£I
Pihalni Orkester, Slovenia (Joegoslavië)
Kunst na Arbeid,Lunteren (Ned.) 83*3?3Arendal Ungdumsmusikkorps (Noorwegen) 83

Sectie E M
Pasveerkorps, Leeuwarden (Ned.) "'t»]
Red Hackle Pipe Band,Antwerpen (België) 90.3 PJJJPrinses Marijke Heerlerbaan,Heerlen, (Ned.) 83.7 P f
Sectie D
Kunst en Genoegen, Leiden (Ned.) 91.8 Pj*I
AdestMusica, Sassenheim (Ned.) 87.5 PJj
Door Vriendschap Sterk, Katwijk (Ned.) 86.3P"l
Advendo, Sneek (Ned.) 85.2p£l
Rijnmondband Schiedam, (Ned.) 85r
Jan Bovy-band, Maastricht(Ned.) 84.8 P"
Sectie Ac
Kunst na Arbeid, Lunteren(Ned.) 82.2 P'
Sectie Aa
St. Cecilia, Hamont,(België) 87.2 P£!Concordia, Reusel (Ned.) 83.8PJT]
Wilhelmina Hoogeloon, (Ned.) 83.5 Pil
Concordia, Obbicht (Ned.) 81.5P |
TWEEDE DIVISIE
Sectie F
Filarmonica Alteanense, Altea (Spanje) 83.5 P
Union Musical, Bugarra (Spanje) 81."PjJ
Majovak-ZKRoh Dolu,Karvina, (Tsjechoslowakije)... 80.7r\
Sectie D. ,
Showband Antonius Brunssum (Ned.) 81.59
Deltaband, Vlissingen, (Ned.) 80 PJAll girls drumcorps, Jakarta (Indonesië) 77.3P

(Kampioen in de marswedstrijden: Kunst en Genoegen u'
Leiden met 91,8 ptn.)

SHOWWEDSTRIJDEN
EERSTE DIVISIE
Pasveerkorps, Leeuwarden (Ned.) " tfAdest Musica, Sassenheim, (Ned.) öl^Kunst en Genoegen, Leiden (Ned.) 90.5 P(|VArendal Ungdomsmusikkorps, (Noorwegen) 91
Calgary StampedeBand,Calgary (Canada) 90.2 P_fMarching bandIndonesia, Djakarta (Indonesië) 9" JURatchasima Witthayalai. (Thailand) SOK.
Showband Lyra, Lier, (België) 88*>Bristol Unicorns, Bristol (Engeland) 87.1 9\
Rhythm Stars, Sneek, (Ned.) 86-7!#lAdvendo Sneek, (Ned.) 86.-4P
TWEEDE DIVISIE

t(i

Showband Con Spirito, Joure (Ned.) "''"'nfJong Advendo, Sneek gv (Ned.) 8' w
Showband Antonius,Brunssum,(Ned.) 80PI

J(Kampioen showwedstrijden: Pasveerkorps Leeuwarders
94 punten.)

J
Bij zowel mars- als showwedstrijden is een maximum &
punten te behalen van 100. lt,iiMinimaal 90 punten = eerste prijs met lof; minimaal 80P^jjO
= eerste prijs; minimaal 70 punten = tweede prijs,minimaj
punten = derde prijs. Minder dan 60 punten geen prijs k
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Van onze verslaggever
HEERLEN - De Plaarpassage in Heerlen zal de komende
maanden geheel verbouwd worden. Enige tijd geleden is die
passage door het Vastgoed Ontwikkelings Centrum (VOC) op-
gekocht en is het contract met de exploitant van de sex-bio-
scoop beëindigd.

*reg Lemond, de verrassen-
yinnaar van de Tour de
Jnce, gafzondagnacht in Pa-"een grootfeest. Feest, maar
J 1 een beetje bescheidener,
Jjer ook in Merkelbeek. Want
Ir looont Alfons Andrieu, de

van de LD-Tip-Tour-
g-Tien-prijsvraag. Een hele
?*d vol voor een spelletje,

liefst 8.181 Limbur-
? Wielerfans meededen. Al-
?* finishte na een Frans wie-
*fontuur van ruim 3.200 ki-eper op een gedeelde eerste?JJt_ met Roermondenaar
jvjen.De 'gouden' lijst van de
C* Tourtippers was goed
*462 punten. „Het delenvan
'Jerste en tweede prijs (elk
l gulden) maakt niets uit",
? de trotse winnaar. „Het
C' om de eer. De beste zijn
P Turn achtduizend deelne-h".

De Romeinse resten met een hoge
cultuur-historische waarde bevin-
den zich op een terrein waar bin-
nenkort wordt gestart met de bouw
van zestien woningen in de particu-
liere sector. Daarvoor zijn volgens
wethouder Bèr Frijns al 39 gegadig-
den.

Van onze verslaggever
SIMPELVELD - Het is nog maar
zeer de vraag of de gemeente Sim-
pelveld bereid is een kwart miljoen
gulden te betalen voor het behoud
van interessante resten van een Ro-
meinse villa aan de Stampstraat.

„De raad zal tijdens de vergadering
van 31 augustus een weloverwogen
beslissing moeten nemen. De ge-
meente moet voor behoud van de
archeologische vondst wee bouw-
kavels kopen van eigenaar Grour
wels-Daelmans uit Maastricht. Met
de aankoop is een bedrag van
200.000 gulden gemoeid", zegt
Frijns.

Drie inbraken
leveren een
fles melk op

VAALS - Na drie inbrakendiein to-
taal een fles melk opleverden is de
22-jarige M.R. uit Vianen door de
politie aangehouden. De man, die
bij kennissen in Heerlen verbleef,
werd door de rijkspolitie Vaals
overgedragen aan de Heerlense po-
litie, die hem ook zocht in verband
met inbraken.

Na het sluiten van de kantoren zal
de Passage afgesloten worden door
middel van een hekwerk waarvan
zowel politie als brandweer een
sleutel zullen krijgen. Het dak van
de passage wordt opengemaakt. Het
zal vervangen worden door licht-
koepels.

Lichtkoepels

huurder. SCAS is een instantie die
bijscholing verzorgt van werklozen.
Het Homed-project valt onder ande-
re onder haar verantwoordelijkheid.
Volgens een woordvoerster van de
gemeente Heerlen zal de gereno-
veerde passage in november wor-
den opgeleverd.
Komende vanaf de Uilegats en
gaande in de richting van de Put-
graaf, zullenaan derechterkant les-
lokalen, instructielokalen en kanto-
ren van 't SCAS worden ingericht.
Aan de linkerkantkomen de model-
winkels van het Homed-project. De
etalages zullen fungeren als oefen-
ruimte voor kandidaat-etaleurs.

De stichting SCAS, dienu nog in de
Nobelstraat zit, wordt de nieuwe

Bestuur gaat leemte
tussen WMC's te lijf

Impresariaat moet 'kater van Kerkrade' verminderen

Bij eventuele aankoop van circa
1.200 m2grond moet een gebied
rond de Romeinse villa aangekleed
worden met paden, zitjes, verlich-
ting en een gebouwtje waar een ma-
quette en andere historische bijzon-
derheden zijn te bezichtigen. „De
bijna 1700 jaar oude villaresten kun
je niet zomaar aan het publiek to-
nen. Het park moet keurig worden
aangelegd. Dat hele karwei kost ze-
ker een halve ton. Daarom moet de
raad goed nadenken alvorens een
beslissing te nemen. Want dat kwart
miljoen moet helemaal door de ge-
meenschap worden betaald. De ge-
meente krijgt voor behoud van de
Romeinse villaresten geen dub-
beltje subsidie".

Dubbeltje

R. probeerde eerst in te breken in
een woning aan de Merkelbachlaan
in Epen. Toen het verbrijzelen van
een raam te veel lawaai maakte,
nam hij de benen. Aan de Wilhelmi-
nastraat slaagde hij er in een fles
melk te bemachtigen. Vervolgens
stal hij aan diezelfde straat een
bromfiets en reed daarmee naar het
gehucht Camerig in Vaals. In cam-
ping Rozenhof werd hij begroet
door een attente bouvier, wiens be-
langstelling de inbreker met een
stoel kon afweren om vervolgens
opnieuw het hazenpad te kiezen.
Een campinggast had hem echter
gezien. De politie werd snel verwit-
tigd en kon R. even later aan de
hand van het signalement aanhou-
den.

Directeur Wiel Jongen van Vast-
goed Ontwikkelings Centrum
(VOC) is op vakantie en kon derhal-
ve geenreactie geven.

Omdat de weg eigendom van de ge-
meente is, komt vanuit het Stads-
vernieuwingsfonds een bijdrage
van twee ton. Daarover moet de ge-
meenteraad zich in oktober overi-
gens nog uitspreken.

Bijdrage

Wethouder Frijns is reeds meerdere
malen gaankijken naar de archeolo-
gische vondsten op het terrein aan
de Stampstraat/Remigiusstraat.
Zijn mening: „Bijzonder interes-
sant, maar niet spectaculair. Be-
houd van de Romeinse villaresten
zal tijdelijk veel bezoekers trekken.
Maar na verloop van tijd zal de toe-
loop beslist afnemen en hebben wij
spijt van die kwart miljoen gulden".

Toeloop

Na een gesprek met het ministerie
van WVC in septemberontstaat mo-
gelijk meer duidelijkheid over de
professionele toekomst van het
WMC in de jaren negentig. Tussen-
liggende activiteiten verminderen
bovendien de kater van Kerkrade.

door joos philippens
KERKRADE - Na een bruisend elf-
de Wereld Muziek Concours valt
Kerkrade weer vier jaar lang terug
in het normale bestaan. Niet alleen
de Kerkradenaren zelf ondervinden
daarvan de terugslag, ook deWMC-
organisatie hikt tegen deze lange
overgangsperiode aan. Het bestuur
overweegt nu een voortdurend ac-
tief bureau, een soort impresariaat,
op te starten.
Gedurende drie weken was de
Markt van het kaliber Vrijthofop de
beste dagen. Drie weken lang waren
er galaconcerten van wereldformaat
in de Rodahal en de mars- en show-
wedstrijden evenals de concertwed-
strijden werkten vier weekeinden
lang naar het hoogtepunt van afge-
lopen zondag toe.
En dat allemaal is nu abrupt ten ein-
de. Voor veel Kerkradenaren staat
de komende periode in het teken
van het afkicken. Want wie al zijn
vakantietijd en -geld aan het WMC
heeft besteed, krijgt te maken met
het bekende post-WMC-syndroom.
Voorbij is ook de prominente plaats
die Kerkrade drie weken lang in
Limburg en ook ver daarbuiten
heeft ingenomen. En afgezien van
de psychische gevolgen voor de in-
woners, levert dat ookvoor de orga-
nisatie problemen op.
„Het enthousiasme dat tijdens het
WMC wordt opgebouwd (ook bij
sponsors), moet na enkele jaren
weer geheel opnieuw opgeroepen
worden voor het volgende WMC.
Het interval van vier jaar is in dat

opzicht te groot", erkent voorzitter
Bert van de Weüer.
En secretaris Toon Creusen voegt
daar aan toe dat het frustrerend is
om volledig ingewerkte mensen nazon WMC steeds te zien verdwij-
nen, waarna weer een rits volstrekt
onwetende mensen moet worden
'opgeleid. De continuïteit ont-
breekt kortom.
Enige uitweg is als al eerder ge-
schreven een professionelere en
mogelyk uitgebreidere bureaube-
zetting. Het bestuur ziet als voor-
naamste obstakel hiervoor de finan-
ciën. „Het ministerie van WVC hikt
nü al voortdurend aan tegen onze
post administratiekosten. Dat bete-
kent dat wij onze mensen relatief
kort van tevoren in dienst moeten
nemen", legt Creusen uit.
En daarnaast voert het WMC-be-
stuur het argument aan dat het in-
standhoudenvan een professioneel
bureau niet rendabel is voor alleen
een vierjaarlijks evenement.
Er zijn nog geen kant-en-klareplan-
nen, maar Van de Werjer voelt wel
wat voor de suggestie om tot een
soort impresariaat c.g. projectenbu-
reau te komen. Daarmee zou de
WMC-organisatie ook in de tussen*
liggende jaren werk én inkomsten
hebbenvia het regelmatig organise-
ren van optredens.
Maar de gedachtengangen van Van
de Weijer c.s. gaan ook een andere
richting uit. „We krijgen zoveel aan-
vragen voor uitwisselingen, dat we
het als een gemis ervaren dat de
aanwezige knowhow onvoldoende
benut wordt", zegt de voorzitter.

Van onze verslaggever
SIMPELVELD - Een fel:
slaande brand heeft gisteravond
twee verdiepingen boven de tex-

:_andel Bobo-mode aan
de Simp' 3orpstraat na-
genc De brandweer

vwas weliswaar snel ter plaatse,
maarrichtte haar bluswerk
heden op de naburige pa
slagerij Souren en een kapsalon.
Deze panden liepen desondanks
geen noemenswaardige rook- oi
waterschade op. Op het moment
dat de brand uitbrak, waar-

schijnlijk in het trappehuis, was
er niemand aanwezig. De bewo-

zijn op vakantie. De vlam-
men bereikten de winkelruimte
op de begane grond niet, maar
door water en rook kan de kle-
ding als verloren beschouwd
De oorzaak van de brand is nog
niet bekend. Voor deramen van
dekledingzaak hangen twee gro-
te affiches met daarop de tekst:
'Alles moet weg. Zo leterlijk zal
de eigenaar het waarschijnlijk
niet bedoeld hebben.

Bovenwoning uitgebrand
" De uitgebrande kledingzaak in Simpelveld, waarvan de
benedenetagegeredkon worden. Foto: WIM KUSTERS

Face-lift voor Plaarpassage
Behoud resten

villa kost
kwart miljoen

Stichting SCAS wordt nieuwe huurder lichtkoepels als dak

Na het gemeentehuis
reed de Phil weer rich-
ting Bocholtz, waar aan
de Groene Boord de
zustervereniging fanfa-
re St. Cecilia klaarstond
om het hele gezelschap
door de straten van het

" Burgemeester Teheux van de gemeente Simpelveld (tweede van links) toast met Heinz
Friesen, de dirigent van de Philharmonie (midden). Het gezelschap wordt geflankeerd
door de gemeentesecretaris (geheel links) en wethouder Ber Frijns (geheel rechts) en voor-
zitter Zinzen (tweede van rechts). Op de achtergrond de muzikanten van de Phil. Foto:
DRIES LINSSEN.

Burgemeester Fons Te-
heux en wethouder Ber
Frijns stonden rond zes
uur klaar in het ge-
meentehuis te Simpel-
veld om de succesrijke
muzikanten, dirigent
Heinz Friessen en de
bestuursleden, te ont-
vangen. Teheux was
aanwezig in de Rodahal
tijdens de wedstrijden
van zondag. „Toen ik na
het bekend maken van
de punten met de voor-
zitter van de jury sprak,
de heer Henk van Lijn-
schooten, heb ik ge-
zegd: was 120 punten
voor het verplichte
werk niet wat veel.
Waarop deze zei: nee,

Verder toonde de bur-
gervader zich alleen
maar verheugd en
dankbaar dat de ge-
meente Simpelveld in
de muziekvereniging
van Bocholtz, ander-
maal een wereldkam-
pioen binnen haar gren-
zen heeft. „Maar over
vier jaar hoeven jullie
van mij niet meer. Geef
anderen ook eens een
kans en mijn hart kan er
ook niet zo goed tegen."

Fanfare St. Cecilia was
nog bezig met een sere-
nade toen de rij van
mensen die wilden feli-
citeren al was aange-
groeid tot op de stoep
van de harmoniezaal.
Delegaties van vereni-
gingen uit Bocholtz
maar ook van muziek-
gezelschappen uit de
wijde omtrek, tot Thorn
toe, kwamen de handen
van de gelukkigen
schudden. Nadat al het
'proficiat' en huldebe-
toon was uitgesproken,
werd er weer gefeest.
Want zo hoort dat als je
wereldkampioen
wordt. Pas vandaag zal
de rust weer enigszins
weerkeren.

Tourtipzege (2)
IrP de winnende lijst van Al-
L* Andrieu staan méér 'berg-
fcj'lfrs' dan sprinters. In ver-tyHng met andere Tour-edi-
i|j een bijzonderheid. ,_Noem
I j *|n uit de hand gelopen hob-
ij. "et nauwkeurig bestuderen
ij, a._e etappes hee/t geleerd
ij de sprinters in deze Tour
Jjtier op devoorgrond zouden
L^w als andere jaren. De
|^9en van Raas, Post en Boi-
ÏF1 kunnen niet dag-in-dag-
Ly -e ontsnapping uit het pe-
i|/| opvangen. Vandaar datij/^ust de klassementrijders,
f. 9oed bergopfietsen, devoor-
iJPf'.i^Wtien renners op Alfons'k^itlier lüaren: Lernond, Fig-. 'rüelgado, Theunisse, Mot-
)lfiooks, Kelly, Parra, Breu-
\£- De Wilde, Van Poppel, Fi-
L*°-, Plankaert, Kappes, Co-
__'
\yyoallers voor Andrieu wa-
L Breukink, Parra en Van
tPe'- ,Je kunt geen lijst sa-
iiytellen met vijftien renners
\ lcoren. Berggeit Parra, tijd-
\ "dssementrijder Breukink

Van Poppel
V^ duidelijk door de mand.Rw,l^ ideaJe lijst voor bijna
fcJJ^derd punten hadden in
ljj?'s van die drie tegenvallers
\ J^euvan Nijdam,Lejarre-
it/*1 Marie moeten staan. Het

blijft een gok".
r

Tourtipzege(3)
ftt lJn 'geheime' formule is het
ILQ-inelen van alle wieleruit-
[(,en tussen maart en juli. „Ik
j, een boekwerk gemaakt
iJ^n zeker de namen van
i^°nderd renners staan. Op

van de Tour heb
.o streeP getrokken, alle re-

i£ten opgeteld en dezelfde
b en 'el.ing gehanteerd als de
| *jr _suraag. Ik stuitte toen
k_ £nuen als Fidanza, Kap-

Colotti". Toch heb je man-
.n a 's Delgado Cal op zeven
fy 7.en Qereden na drie da-■ Theunisse (gekneusde rib-
l^*n een zwakke vorm.) en Le-
ijo .tot voor de Tour bijna
!t? Sepresteerd; op de lijst ge-
l falen van Delgado zag

-iB ,Leen kortstondige inzin-
bj; "heunisse enLemond heb-
-1 J1et hele seizoen afgestemd
k" e T"our. Dat pakte prima
Oo^egt Alfons Andrieu.
.s t.et w^nnen van de geld-

V\ cc/1 hij al een bestem-
b " Seuonden. „Eind augus-
ktf-^0rden in Bingelrade dees*en gehouden en in sep-
\t r 9a ik een week naar re-
0^ *ePark De Vossemeren in
%g e'- vs 'n Bingelrade ge-
*lg^ st°-ppen en in Lommei een

_t pintje extra drinken.
Pöejirfl "LD-Tourspel betreft,
J. ,j d jaar doe ik weer mee.h 3* begint in februari met
\y}^ken van veel (wieier)erk...".

(ADVERTENTIE)

ftrand

___t__W___Jl____^&W

faand
Het bier waar Limburg trots op is.

" De 'kater van Kerkrade' gesymboliseerd. Rommel is alles wat er overblijft van het drie weken
durendefeest. Kerkrade heeft het er maar wat moeilijkmee. Foto: dries linssen

Tourtipzege (1)
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Philharmonie bejubeld

Heildronk op
WMC-kampioen

plaatsje naar de harmo-
niezaal te brengen. In
die zaal werd de recep-
tie gehouden. Ook daar
sprak de burgemeester
weer, maar ook de be-
schermheer van de Phil
en de voorzitter Zinzen.
Uiteraard werd de mu-
zikale leider van de
Phil, Heinz Friesen
steeds weer geprezen
voor hetgeen hij had
klaargespeeld.

als ze het verdiend heb-
ben, dan krijgen ze het
ook."

nie de Spaanse 'bela-
gers' had laten horen
ook in dezuidelijke mu-
zikale regionen te kun-
nen opereren.

Van onze verslaggever
BOCHOLTZ — In een
uitbundig vlaggend
centrum van Bocholtz
is de Philharmonie van
die plaats neergestre-
ken na de grandioze
overwinning op het elf-
de WMC in Kerkrade.
Al in de nacht van zon-
dag op maandag was
Bocholtz in rep en roer.
Voor detweede maal in
successie de hoogste
WMC-titel binnensle-
pen, dat was reden voor
dit dorp om alle rem-
men los te gooien.

De vreugde om het
hoge aantal punten dat
werd behaald, 354 van
de in totaal 360, was zo
groot, dat men voor de
harmoniezaal aan de
Dr. Nolensstraat in gro-
te letters het resultaat
op destraat kalkte. Heel
wat muzikanten van de
Philharmonie zagen
hun bed die nacht niet,
want er was wat te vie-
ren. Herhaaldelijk
klonk de passodoble uit
de kelen van de Bo-
choltzenaren, het
Spaanse muziekstuk
waarmee de Philharmo-" Alfons Andrieu



Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon

| Martijn \
Ben Goossens

Annet Goossens-Vonden Hoff

6372 BP Landgraaf, 22 juli 1989
Schumanstraat 31

L— -—-J
t

Tot ons groot verdriet is heden, thuis, temidden
van haar dierbaren, voorzien van het h. sacrament
der zieken, in de ouderdom van 93 jaar, van ons
heengegaan, onze zorgzame moeder, schoonmoe-
der, groot- en overgrootmoeder, schoonzuster, tan-
te en nicht

Anna Christina Maria
Cretskens

weduwe van

Jan Cornelis Richter
Wij vragen uw gebed voor haar zielerust.

Fia en Jan Krijn-Richter
Diel en Nand Mueters-Richter
Toos en Jac Brentjens-Richter
Louis en Til Richter-Thoolen
Haar klein- en achterkleinkinderen
Familie Cretskens
Familie Richter

6107 AT Stevensweert, 23 juli 1989
Markt 1
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op donderdag 27 juli
as. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Ste-
phanus te Stevensweert.
Samenkomst in de kerk, alwaarvanaf 10.00 uur ge-
legenheid is tot schriftelijk condoleren.
Woensdag as. gedenken wij haar tijdens de avond-
mis van 19.00 uur.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van Huize
St.-Antonius te Echt (ingang Gasthuisstraat). Be-
zoektijd: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

t
Ons ging voor naar het Eeuwige Leven bij God, na
een geduldig gedragen ziekte, voorzien van de Ge-
nademiddelen van onze Moeder de H. Kerk, in de
leeftijd van 74 jaren, in de verpleegkliniek Agne-
tenberg te Sittard, onze dierbare moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Helena Peeters
weduwe van

Johannes Theodorus Wetzels
Wij vragen een gebed voor haar zielerust.

De bedroefde familie:
Susteren: René Wetzels

t Toos Wetzels-Weijzen
Sandra

Guttecoven: Annie Weijzen-Wetzels
Math Weijzen

Beek: Piet Wetzels
Trees VVetzels-Reinders
Martin en Cindy

Guttecoven: Toos Kitzen-Wetzels
Harry Kitzen
Lenny en Roy
Familie Peeters
Familie Wetzels

Corr.adres: 6143 AC Guttecoven, 23 juli 1989
Beukenboomsweg 18
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op donderdag 27 juli
as. om 10.30 uur in deparochiekerk van de H. Nico-
laas te Guttecoven.
Geen condoleren.
Op woensdagavond 26 juli as. om 19.00 uur zal in
voornoemde kerk een h. misoffer worden opgedra-
gen voor haar zielerust.
Bezoekuren rouwkamer uitvaartcentrum Daemen
en Zn., Heirstraat 41 Elsloo, dagelijks van 17.00 -
17.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd geven wij ukennis, dat na een langdurige
ziekte, voorzien van het h. sacrament van dezieken
is overleden, in de ouderdom van 62 jaar

Sjaak Vandermeulen
echtgenoot van

Margo Hugens
Op verzoek van de overledene hebben de uitvaart-
dienst en crematie in stilte plaatsgevonden.

Echtgenote en kinderen
Familie Vandermeulen
Familie Hugens

Heerlen, 19 juli
Corr.adres: Rukkerweg 111, 6418 TS Heerlen

t
Diep getroffen door zijn heengaan, maar gesterkt
met de herinneringaan een leven temidden van en
voor ons, maken wij bekend dat is overleden, mijn
dierbare echtgenoot, onze goede vader en lieve opa

Johan Bosch
echtgenootvan

Lies Boumans
op de leeftijd van 75 jaar.

Schaesberg: Lies Bosch-Boumans
Kerkrade: Jan Bosch

Tine Bosch-Verlaan
Erik, Sander, Arjan

Utrecht: Wil Bosch
Nettie Notermans
Eva, Laura, Paul

Nieuwenhagen: Kees Bosch
Henny Bosch-Gerrits
Jacqueline, Caroline

Schaesberg: Els Gerrits-Bosch
Jan Gerrits
Roelant, Erik

Schaesberg: Marian Kreukels-Bosch
Fons Kreukels
Bart, Thijs

6371 BR Landgraaf-Schaesberg, 23 juli 1989
Kempkensweg 3
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 27 juli as. om 12.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Familie te Schaesberg, Veld-
straat, waarna aansluitend de begrafenis op der.k.
begraafplaats aan de Hoofdstraat te Schaesberg.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis tot intentie van de overledene woensdag
26 juli as. om 19.00 uur in voornoemde parochie-
kerk.
Vader ligt opgebaard in het streekmortuarium ge-
legen op het terrein van deLückerheidekliniek. St.
Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevremont. Bezoek-
uren van 18.00 tot 19.30 uur.

t
Bedroefd geven wij kennis van het overlijden, op
86-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in
huize Vastrada te Susteren, voorzien van het h. sa-
crament der zieken, van onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Johanna
van Schijndel

weduwe van

Theodorus Zillekens
Wij vragen u voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Susteren: M. Heynen-Zillekens

J. Heynen
Susteren: J. Zillekens

M. Zillekens-Ruyters
Susteren: M. Janssen-Zillekens

A. Janssen
Susteren: L. Jessen-Zillekens

G. Jessen
haar klein- en achterkleinkinderen
Familie Van Schijndel
Familie Zillekens

6114 AJ Susteren, 23 juli 1989
Rijdtstraat 15
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op vrijdag 28 juli as.
om 10.30uur in de parochiekerk te Mariaveld - Sus-
teren.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
De overledene wordt herdacht in de avondmis van
donderdag as. om 19.00 uur.
Moeder ligt opgebaard in het mortuarium van be-
grafenisonderneming Peusen, Kloosterstraat 31 te
Susteren; bezoektijd dagelijks van 17.00 tot 17.45
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
In dankbare herinnering geven wij met droefheid
kennis, dat na een moedig en geduldig gedragen lij-
den, toch nog onverwacht van ons is heengegaan,
voorzien van de h.h. sacramenten in de leeftijd van
62 jaar,mijn dierbare vrouw, dochter, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Tiny Cuypers
echtgenote van

Max Breemen
Heerlen: Max Breemen

Schaesberg: Mevrouw K. Cuypers-Minartz

Familie Cuypers
Familie Breemen

6415 HD Heerlen, 22 juli 1989
Talmastraat 5
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op'
donderdag 27 juliom 16.30 uur in het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst voor vertrek om 15.45 uur, hoek Kas-
teellaan-Talmastraat, alwaar een bus voor vervoer
gereed zal staan.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen con-
doleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20;
bezoek dinsdagen woensdag van 18.00-19.00 uur.

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons betekend
heeft, nam God heden geheel onverwacht tot Zich,
voorzien van de h. sacramenten der stervenden, in
de leeftijd van 76 jaar, mijn lieve levensgezel, onze
goede vader, schoonvader, grootvader, broer,
schoonbroer, oom en neef

Jan Schepers
weduwnaar van

Hendrika Wilhelmina
van den Hurk

In dankbare herinnering:
Heerlen: M. de Kort

Brunssum: G. Schepers
IJ. Schepers-Box

Heerlen: D. Vleugels-Schepers
J. Vleugels

Heerlen: K. Koekenbier-Schepers
J. Koekenbier
en al zijn kleinkinderen
Familie Schepers
Familie Van den Hurk

6416 CE Heerlen, 23 juli 1989
Kerkraderweg 85
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 27 juli om 12.00 uur in de kerk van de
Onbevlekte Maagd te Molenberg-Heerlen.
De crematie zal plaatshebben om 13.30 uur in het
crematorium te Imstenrade-Heerlen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Woensdag om 18.40 uur zal mede ter intentie van de
overledene de rozenkrans gebeden worden, aan-
sluitend gevolgd door de h. mis in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in de chapelle ardente
van het De Weverziekenhuis te Heerlen. Bezoek-
uur van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Als leven lijden wordt,
is sterven een verlossing

Bedroefd, maar dankbaar voor haar werkzaam en
voorbeeldig leven, geven wij kennis dat heden na
een moedig en waardig gedragen lijden, van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, onze
goede en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
schoonzuster, tante en nicht

Elisabeth Gerlach
weduwe van

Johannes Martin
en van

1 AdolfPrante
op de leeftijd van 88 jaar.

In dankbare herinnering:
Amstenrade: I. van Helmond-Martin

Th. van Helmond
Heerlen: M. Werink-Prante

B. Werink
Lage BRD: A. Heuwinkel

W. Heuwinkel-Ledwoch
De kleinkinderen
Familie Gerlach
Familie Martin
Familie Prante

24 juli 1989
Oud-Brunssummerweg 72
6414 SL Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 27 juli om 11.00 uur in de Christus-
Koningskerk te Heerlen-Vrieheide, gevolgd door
de begrafenis op de r.k. begraafplaats te Heerler-
heide.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Woensdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers van
de Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 14-15 uur en van
19-20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

In dankbaarheid voor alles wat zij voor ons koorhebben betekend, hebben wij afscheid genomen
van onze voorzitter

dr. Willy Lynen
en ons lid

Wim Engelen
Hun verscheiden laat bij ons een grote leemte achter.

Commissie van Bijstand
Koninklijk Kerkraads Mannenkoor
„St.-Lambertus"

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het
plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde
vriend

Geert de Haar
Zijn inzet en spontaniteit als vriend en medewer-
ker bij evenementen van onze motorclub, zullen
wij missen.

Vrienden en leden M.C. Road Hawks
Valkenburg

I t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons gaf, is, na
een werkzaam leven, vol zorg en toewijdingvoor al-
len die hem dierbaar waren, heden, geheel onver-
wacht, van ons heengegaan, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader en lieve opa

Rene Appelmans
echtgenoot van

Nelly Eppinga
Voorzien van het h. sacrament der zieken, overleed
hij op 58-jarige leeftijd.

Geleen: Nelly Appelmans-Eppinga
Geleen: Henny van Varik-Appelmans

Joop van Varik
Chantal, Sabine, Berry

Geleen: Hans Appelmans
Anita Geuns
Familie Appelmans
Familie Eppinga

6163 GL Geleen, 23 juli 1989
Lavendelstraat 10
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
donderdag 27 julias. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Barbara te Lindenheuvel-Geleen,
waarna aansluitend de crematie in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragenwoensdag 26 juli om
19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Algemene kennisgeving

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel
onverwacht op de leeftijd van 62 jaar, mijn dierbare
echtgenote, onze goede en zorgzame moeder, be-
huwdmoeder, lieve oma, zuster, behuwdzuster,
tante en nicht

Amalia Derks
echtgenote van

Wiel Jongsma
Wij bevelen haar ziel in uwe gebeden aan.

De bedroefde familie:
Wiel Jongsma
Willem Jongsma
Ria Jongsma-Bulten
Erwin - Maikel
Theo Jongsma
Anita Jongsma-Hoogeveen
Natascha - Angelique
Familie Derks
Familie Jongsma

6467 EP Kerkrade, 23 juli 1989
Vloedgraafstraat 8
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
vrijdag 28 juli as. om 11.00 uur in de parochiekerk
van O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te Ter-
winselen waarna aansluitend crematie te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Donderdag tijdens de avondmis van 19.00 uur
wordt de overledene bijzonder herdacht in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmort.ua-
rium gelegen op het terrein van de Lückerheide.
Bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid geno-
men van mijn man, onze vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Jo Rosenbaum
echtgenootvan

Enny Scheeren
Hij werd 66 jaar.

De bedroefde familie:
Bocholtz: Mevrouw A.M. Rosenbaum-Scheeren

Beesd: M. Willems-Rosenbaum
H. Willems
Peggy, Jelle
Familie Rosenbaum
Familie Scheeren

Bocholtz, 23 juli 1989
Schoolstraat 2, 6351 EJ Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 27 juli om 11-00 uur in de parochiekerk
van deH. Jacobus deMeerdere teBocholtz, waarna
aansluitend de crematie in stilte plaats vindt.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt heden dinsdag 25 juli gebe-
den om 18.45 uur, waarna aansluitend de avond-
mis.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium
van het De Weverziekenhuis te Heerlen.
Bezoekuren van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Op 31 juli is het een jaar geleden dat wij afsc"l^hebben genomen van mijn onvergetelijkr
onze goede moeder, schoonmoeder en oma

Christien
Renneberg-Raadschelders
Tot intentie daarvan zal de plechtige jaardiöjj
worden gehouden op zaterdag 29 juli as. om 1»- li
uur in de St.-Barbarakerk te Treebeek-BrunssuH1 IJ

A. Renneberg
Kinderen en kleinkinderen I

Brunssum, juli 1989

tGeertruida Johanna MariaElisabeth van Hfj
zei Errens, oud 76 jaar, echtgenote van fM

E.M.H.H. von Pelser Berensberg, Mergelweg '^j
6212 XC Maastricht. De uitvaartdienst vindt p'^l
woensdag 26 juli as. om 10.00 uur in de parochjl
kerk van St. Petrus te St. Pieter. Condoleren^Bkerk vanaf 9.45 uur.

tNan Gotwalt, oud 79 jaar, echtgenoot van L'£
ke Frijns, Papenweg 32, 6212 CG Maastricht

uitvaartdienst vindt plaats woensdag 26 juli as-
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Petrus*
Pieter op de Berg. Er is geen condoleren.

4- Zuster Osmundine, (Julienne Hortense D&t. ter), oud 81 jaar. Onder deBogen, Maastricht-*
uitvaartdienst vindt plaats woensdag 26 juliaS-<J14.00uur in dekapel van hetKlooster Onder de^
gen, St. Servaasklooster 14 te Maastricht.

tDorothea Cuijpers, 69 jaar, echtgenote van?
ter van Helden, Dr. Poelsstraat 26, 6061 GJy

terholt. De plechtige uitvaartdienst zal wordenf
houden heden dinsdagom 10.30 uur in de pardM
kerk van de H. Matthias te Posterholt.

tWillem Hemen, 77 jaar, weduwnaar van Ne'!fff
Jacobs, Molenweg 49, 6104 RH Koningsbosj"»

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouj*
op donderdag 27 juli om 10.30 uur in de parock J
kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
ningsbosch.

4- Beje Tutjens, 86 jaar. Corr.adres: H. Sc-im1*I Rutjens, Heinsbergerweg 35, 6061 AH P'lSt';holt. De plechtige uitvaartdienst zal worden gen*]
den op woensdag 26 juli om 10.30 uur in de P3^
chiekerk van de H. Lambertus te Haelen.

4- Jo Seuskens, 66 jaar,Kerkstraat 8, 6051 JHM*jj
l bracht. De plechtige uitvaartdienst zal v

gehouden op donderdag 27 juli om 11.00 uur in
parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Ma
bracht-Beek.

4- Bair Rijkx, 66 jaar, echtgenoot van Nelly CoJ*,
I jens, Groenstraat 27, 6074 EJ Melick. De ple^
ge uitvaartdienst zal worden gehouden op oe ji
dag 26 juli om 10.30 uur in de parochiekerk van
H. Martinus te Hom.

tAnny Janssens, 73 jaar, weduwe van Johan"!
Vermer. Corr.adres: J.W.H. Janssens, ern- PS

toor, Herenslagstraat 36, 6095 CH Baexem- £plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden ,
woensdag 26 juli om 10.30 uur in deDekenale *■*van de H. Nicolaas te Heythuysen.

tAnna Indemans, 72 jaar. Corr.adres: Fam. EVI,I
Indemans, Molenstraat Nrd. 2, 6107 BJ SteV«£weert. De plechtige uitvaartdienst zal worden *houden op woensdag 26 juli om 11.00 uur in &y ,

rochiekerk van de H. Stephanus te Stevenswe^

tAgatha Sevriens, 76 jaar, echtgenote van yv
Baars. Schilderbergstraat 30, 6102 AJ Pey-

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden J
woensdag 26 juli om 10.00 uur in de parochie*
van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey-

tJan Jentjens, 74 jaar, echtgenootvan Roos S «
ters. Meestersweg 11, 6071 BN Swalmen-

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden i
donderdag 27 juliom 10.30 uur in de parochie"
van de H. Lambertus te Swalmen.

tHendrikus van den Beueken, 78 jaar, cc'Ja
noot van Maria Levels. Jonkervan BaexenS^J22, 6095 AT Baexem. De plechtige uitvaartd^Jzal worden gehouden op donderdag 27 J^'g/I

10.30 uur in dekerk van Joannes deDooper te "
xem.

tHenk Vos, 69 jaar, echtgenoot van Gerrie
Langen Dries 26, 6049 KS Herten. De plec%|

uitvaartdienst zal worden gehoudenop donde''j
27 juli om 10.30 uur in dekerk van de H. Mich3e
Herten. j

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d.
20-07-1989 zijn de volgende faillissementen:

A. UITGESPROKEN ,
1. Top-Pop Speelgoedshop 8.V., Roserije 329-33 ■6228 DR Maastricht

Rechter-commissaris: mr. J.F.W. Huinen
Curator: mr. W.J.H.M. Lejeune, Bouillonstraat
8-10, 6211 LH Maastricht, tel. 043-254585 (fmr
13678)

B. VERNIETIGD NA GEDAAN VERZET
2. M.J.R. Renkens, Markt 1138, 6161 GN Geleen-

h.o.d.n. Eetcafé 't Bikske, Markt 113A, 6161 W
Geleen (flnr. 13676). _V

examens
den, Einighausen; P. Schievink, Geleen; R.
Stoffels, Einighausen; P. Storeteen, Geleen;
B. ten Vaarwerk, Geleen; M. Werts, Geleen;
M. Wijnen, Geleen.

Deetman in concept-beleidsnotitie
Verscheidenheid in

opleiding Pabo's

Herlenbosch; M. v. Vlodrop, Herten; M.
Vroon, M. Witvoet, I. Wolters allen uitRoer-
mond; M. v.d. Beek, Herkenbosch; R- Bon-
gartz, Herten; M. Brouwer, C. Dohmen bei-
den uit Herkenbosch; E. v.d. Dungen, I. El-
frink beiden uit Herten; U. derKinderen, M.
Kooien, A. Korsten, P. Kunnen allen uit
Roermond; J.H. Loonen, Venray; K. May-
nard, Roermond; J. Minkenberg, A. Peters
beiden uitHerkenbosch; H. Roding, Rozen-
daal; K. Seerden, P. Selder, J. Sevenich, E.
Silkens allen uit Roermond; J. v.d. Stee,
Langeweg; Wai Fun Wong, Roermond.

A. Scheepers, Stem; J. Schols, Stem; N.
Stam, Geleen; S. Übachs, Geleen; B. van 't
Veen, Geleen; B. Velvis, Stem; S. Verhulst,
Geleen; N. Vervoort, Elsloo; P. Vrancken,
Stem; A. van den Woldenberg. Geleen; M.
Achong. Beek; P. Birx, Geleen; M. Cloots.
Einighausen; A. Coenen, Geleen; A-M.
Draaijer, Stem; C. Driessen, Meers-Stem;
W. Heidens, Munstergeleen; E. Janssen, Ge-
leen; A. de Jongh, Geleen; E. Laumen, Ge-
leen; N. Moonen, Urmond; A. Puts, Geleen;
C. Salden, Einighausen; L. Sassen, Geleen;
M. Schaaf, Geleen; S. Soons, Geleen; T. Vis-
schers, Stem.

HEERLEN - Pedagogische acade-
mies voor opleiding van leraren
voor het basisonderwijs (pabos)
dienen in de toekomst de mogelijk-
heid te krijgen na twee ofdrie basis-
jaren een differentiatie aan te bren-
gen in de opleiding. Pabo-studenten
kunnen dan bij voorbeeld kiezen
voor een specialisatie gericht op het
lesgeven aan jongere kinderen of
aan kinderen in de hogere groepen.

Het onderwijs aan leerlingen van 4
tot 8 jaar moet een belangrijke
plaats krijgen gezien de cruciale be-
tekenis van deze leeftijdsperiode
voor de ontwikkeling van de basis-
vaardigheden van het kind.
Dat schrijft demissionair minister
Deetman van onderwijs en weten-
schappen in een concept-beleidsno-
titie die aan de onderwijsorganisa-
ties en de Tweede Kamer is ge-

stuurd. De minister reageerl,^
mee op een advies van de a
raad voor het basisonderwijs-

Breed
In de eerste jarenvan de Pa^eV
een brede basis gelegd wo'^ 0y
moeten studenten hoe dan °, ft
'instrumentele vaardigheden
rekenen) verkrijgen.

De verscheidenheid leidt ertff,
aan het getuigschrift dat eetï^Astudent na zijn opleiding ° -rfAeen dossier kan worden toe.
waarin de gekozen ondei^.jr
vermeld worden. Een s<s^j
stuurkan dan bij de aanvuH' J
het docententeamrekening *L \
met de benodigde specifie. F
kwaamheden van de nieuv'
kracht.

Aan de MAVO St. Jacobus te Bom slaag-
den voor hun MAVO--diploma de volgen-
de leerlingen:

Herbert Aarts, Ali Aboulouafa, Erwin
Amesz, Meriam Arntz, Lars Bakens, Divina
v.d. Berg, Rachel Blits, Peggy Boels, Juani-
ta Brabander, Irena Bucks, Maurizio Car-
rus, Han Coenen, Inge Deuss, Dunja Dub-
nik, Enith Ehlen, Eddy Goessens, Marco
Habets, Susanna Heynen, Hein Hermans,
Erwin Houben, Dennis Janssen, Frank
Janssen, Susanne Janssen, Natasclia Jon-
ker, Ramon Kentgens, Carmen Knubben,
Eric Lemmens, Freddy Lindauer, Saskia
Louvenberg, Roger Luijten, Maurits Maas.
Katja Mestrum, Dave Molm, Wilma Nelis-
sen, Marcel Philippen, Roger van Pol, In-
grid Rademakers, Maurice Roebroek, Su-
zan Roeters, Quennie Ruber, Christianne
Rutten, Karin Savelkoul, Richard Savel-
koul, Remco Schellingerhout, Cliff Schou-
trop, Eric Senden, Reineke Smeets, Edwin
Smit, Astrid Spijker, Renate Stoffels, Caro-
la Theuns, Ciska van Tiggelen, Jacqueline
Vineken, Wilco Zeelen.

Mavo St. Jacobus Born

GELEEN - Aan de scholengemeenschap
Den Bosco in Geleen slaagden de volgende
leerlingen.
L.H.N.0.:
D. Attema. Geleen; M. Baas, Schimmert; A.
Bos, Sittard; B. Bogels, Geleen; M. Brok,
geleen; M. Cloudt, Geleen; A. Engelen,
Munstergeleen; P. Hanssen, Geleen; S.Huijnen, Geleen; L. Jannenga, Geleen; S.
Jansen, Stem; S. v. Kampen, Geleen; P.
Lambrichs, Neerbeek; E. List, Geleen; B.
Maassen, Geleen; P. Machils, Geleen; S.
Mestrum, Urmond; B. El Ouahbi, Sittard;
R. Overmars, Stem; MJ. Peil, Geleen; T.
Reijnders Meerssen; P. Rokx, Sittard; R.
Romans, Geleen; L. Rooijackers, Stem; N.
Roukema, Grevenbicht; J. v. Rumpt, Ge-
leen; M. Schette'rs, Geleen; B. Schols, Ge-
leen; P. Smits, Sittard; M. Snijders, Geleen;
T. Spelthaen, Munstergeleen; D. Spijkers,
Geleen; R. v. Tergouw, Schimmert; J.
Voets, Geleen; S. van der Wal, Elsloo; S.
Zinken, Geleen; A. Bendaoud, Geleen; P.
Bons, Urmond; M. Bouizergane, Geleen; B.Bouwhuis, Geleen; N. Cals, Geleen; S. Cort-
lever, Geleen; D. Daniëls, Geleen; A. Dec-
kers, Elsloo; M. Deneer, Beek; M. Eijk. Ge-
leen; N. Evers, Geleen; S. Geelen, Geleen;W. Geuijen, Geleen; C. Gubbels, Elsloo; V.
Hallmanns, Geleen; B. Hendriks, Elsloo; D.
van den Heuvel, Geleen; V. Heymans,
Stem; P. Janssen, Spaubeek; L. Klee, Ge-leen; S.Koch, Stem; E. Kom, Roermond; C.Korsten, Stem; I. Koutentakis, Geleen; A.
Latupeirissa. Geleen; W. Liebregts. Geleen;
A. Lochs. Meers-Stem; C. Manait, Geleen;
V. v. Mulken, Meers-Stem; N. Odekerken.Geleen; M. Otermans, Schinnen; D. Paes,
Geleen; A. Paumen, Stem; A. Pelzer, Stem;

Scholengemeenschap
Den Bosco Geleen

L.T.O.:
R. Drent, Geleen; S. Evers. Maasmechelen;
O. Godschalk, Munstergeleen; P. Heuma-
kers. Geleen; P. Houtvast, Schinnen; L. Ko-
rink, Geleen; M. Mahuwallan, Geleen; J.
Manait, Geleen; M. Ramakers, Geleen; M.
Roemersma. Geleen; r. Schrooten, Ur-
mond; J. Seilatu. Geleen; R. v/d Werken,
Urmond; H. Zinken, Geleen; G. Bouwens,
Spaubeek; S. Bögels, Brunssum; M. v.
Brummelen. Stem; r. Cornelissens, Geleen;
C. Dittmann, Geleen; E. Evers, Gelc-en; E-H.
Farah, Geleen; M. Leurs, Urmond; P. Mahu-
wallan,Geleen; C. Otten, Puth-Schinnen; R.
Otten, Schinnen; B. Ouakas, Geleen; M. Sai-
ve, Schinnen; M. Steins, Geleen; M. Voss.
Munstergeleen; R. v/d Wall, Geleen; W. Bur-
henne. Sittard; M. Cornelis, Geleen; N.
Franssen, Beek; K. Fredriksz, Geleen; M.
Grootens, geleen; M. Heijboer, Geleen; P.
Janssen, Geleen; R. Janssen, Elsloo; R.
Janssen, Beek; R. Koek, Beek;-E. van derKolm, Geleen; S. Kusters, Geleen; T. Msiss-
ri, Sittard; M. Notermans, Geleen; M. v. Oer-
le, Geleen; E. Rompa, Sittard; L. Schenk,
Geleen; E. Schlahmilch, Sittard; F. Skila,
Geleen; P. Soons, Puth-Schinnen: M.
Steenbakkers, Geleen; M. Truijens, Geleen;

M.A.V.O.:
N. Acheboune, Geleen; R. Bal, Geleen; C.
Baumgarten, Urmond; V. Biermans, Einig-
hausen; K. Bolk, Urmond; P. Cuypers, Ur-
mond; S. Damen, Geleen; M. Bebie, Geleen;
S. Delahaye, Urmond; I. Demandt, Ur-
mond; I. Demandt, Urmond; G. Driessen,
Urmond; T. Dukers, Urmond; M. Franssen,
Geleen; W. Geilen, Einighausen; R. Geurts,
Geleen; F. Gijskens, Urmond; D. Haas, Ur-
mond; J. Hendriks, Geleen; S. Hendrix, Ur-
mond; J. Heylighen. Einighausen; N. Ke-
rens, Einighausen; N. Langerak, Urmond;
K. Leenders, Urmond; V. Lotz, Urrriond; P.
Lumens, Einighausen; T. Maas, Geleen; S.
Martens, Urmond; S. v. Nuil, Geleen; R. Sal-

ROERMOND - Aan de R.K. Mavo Kapel
Lindanus in Roermond slaagden de vol-
gende leerlingen:

N. Builtjes, J.P.Buitenhuis beiden uitRoer-
mond; S. Claessen, Herten; C. Dohmen,
Roermond; P. Evers, St.-Odiliënberg; I.
Graumans, Roermond; S. Gijsen, herten; C.
Stevens, Susteren; N. Houben, Roermond;
S. Jacobs, Linne; P. Kassebaum, Roer-
mond; P. Knoben, Herten; J. laudy, Roer-
mond; È. v.d. Leeuw, Herten; I. v. Melick,
Roermond; E. Mertens, Herten; F. Tijsse
Klasen, C. Ramdani, W. Schmitz allen uit
Roermond; A. Smeets, Herten; S. Smeets,
M. Stojisavljevic beiden uit Roermond; E.
v.d. Vijver, Veldhoven; Chi Kau Wong, C.
v.d. Beek, A. Cober allen uitRoermond; M.
Coppen, Melick; L. Hénuy, B. Hodzelmans,
M. Homburg allen uit Herten; L. Hornung,
S. Jordan, C. Kiewied, P. Kuster allen uit
Roermond; N. v.d. Leeuw, V. Linssen, M.
Meuwissen allen uit Herten; N. Mertens, M.
Munnix, B. Nillesen allen uit Roermond; T.
Notten, Herkenbosch; B. Nijsten, C. Nijsen,
F. Scheffer allen uitRoermond; C. Schmitz,

R.K. Mavo
Kapel-Lindanus
Roermond

M. van der Veeke, Geleen; K. Voriatzidis,
Beek.

L.E.A.O.:
M. de Boer, Geleen; S. Bokop. Geleen; L.
Bovens, Beek; R. Breidenbach, Geleen; R.
Dassen, Stem; S. Drummen, Geleen; N.
Everhartz, Spaubeek; P. Florax, Schinnen;
G. Habets, Puth-Schinnen; S. Hamers,
Beek; N. Hautvast, . Puth-Schinnen; P.
Henssen, Geleen; K. van den Heuvel, Ge-
leen; C. den Hollander, Geleen; M. Hooge-
veen, Stem; P. Horbach, Stem; J. Hosz,
Landgraaf; M. Jongboer, Geleen; N. Kerst-
en, Geleen; A. Kleine, Geleen; E. Koutenta-
kis. Geleen; M. Megens, Geleen; N. v. Over-
dijk. Geleen; B. Pomper, Schinnen; R. Reri-
massie, Geleen; S. Schenkel, Geleen; A.
Smeets, Geleen; D. Smeets. Meers-Stem; Y.
Smeijsters, Stem; C. Steeyens, Geleen; D.
Tillmanns, Spaubeek; B. Vliegen, Schin-
nen; A. Vreuls, Einighausen.

Dinsdag 25 juli 1989 " 10Limburgs Dagblad



Meerssenaar
gijzelt

ex-zwager

Uto_s aas bevindt zich, volgens
ein Schatting> 182.000 m3veront. W s^- e Prms Mauritshaver
Wh.Ssem üJkt met 60000 m3er hel
s 12_; aan toe-In net Julianakanaa
tetr f?°° m3verontreinigd slib aanfi_h°. De Beatrixhaven in Maasr oo l neemt daarvan het meeste
toJ ?Ün rekening: 30.000 m3ver*tre»ngd slib.

den.
K. is een ex-zwager van de man
uit Meerssen. Hij stond vrijdag-
avond zijn auto te poetsen toen
plotseling uit de struiken G. te
voorschijn kwam. Met een mes

Gewest N.-Limburg
wil nog tot '91 storten

Vrees voor recreatieve functie Zuringpeelvan onze verslaggeefster

üss ~ Verontreinigde delen van de Maasbodem zullenMnV990 en 1992 nader onderzocht worden. Het betreft de
to S Mauritshaven in Wessem, de prins" Alexanderhaven in
.n g ,°nd' de industriehaven in Venlo en de haven van Heij-
t»oo °* net Julianakanaal komt in die periode in aanmerking
.tv neen nauwkeuri_e studie. De te onderzoeken gebieden
'luis Beatnxhaven in Maastricht, de Buchter berghaven, de
:isci Y°ornaven en industriehaven in Maasbracht, en de Fran-
il „„"aven in Bom. De haven in Stem wordt op dit momentgesaneerd.

De gemeente Horst heeft in deze
procedure bezwaren bij de provin-
cie ingediend. De provincie over-
weegt een verlenging van de stort-
vergunning als er geen andere op-
lossing gevonden wordt. In dat ge-
val mag de stort echter niet hoger
worden dan 46 meter zodat er geen
belemmeringen voor het toekom-
stig gebruik van de stortplaats ont-
staan. De waarnemend voorzitter
doet spoedig uitspraak.

Sanering

In havens aan Maas en Julianakanaal

Nader onderzoek naar
vervuilde waterbodems

Grondwater
daalt

De gegevens zijn afkomstig uit het
Saneringsprogramma waterbodem
rijkswateren 1990-2000, dat onlangs
aan de Eerste en Tweede Kamer is
aangeboden.

Het lateraal kanaal Linne-Bugge-
num ter hoogte van de PLEM-ha-
ven en het toeleidingskanaal Heel
komen tussen 1993 en 1995 in aan-
merkingvoor een dieper onderzoek.

Het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat adviseert niet in de Maas en
het Julianakanaal te zwemmen en
ook geen vis te eten, afkomstig uit
beide wateren.

HEERLEN - Scouting Nederland
telde in Limburg per 31 december
1988 13.304 leden, tegen 13.225 een
jaar eerder. De afdeling Limburg
komt daarmee op de derde plaats,
na Noord-Brabant met 23.552 en
Gelderland met 14.575 leden.
Dit blijkt uit het jaarverslag over
1988 van Scouting Nederland.
Scouting Limburg beschikt over
9985 jeugdleden (5519 jongens en
4466 meisjes) en 3319 kaderleden.

" De haven van Buggenum (nabij de PLEM) wordt tussen 1993 en 1995 gesaneerd.
Archieffoto: JANPAULKUIT

Meer leden voor
Scouting Limburg

veerd, waardoor bij bewoners van een groot deel
van Kerkrade-West gezondheidsklachten ontston-
den.

Geen vergunning
voor Wiso Split Schoevers in

Maastricht
GS oordeelden dat het bedrijf niet meer handelde
conform de geldende vergunning en dat Wiso Split
een nieuwe vergunning moest aanvragen voor ac-
tieve, gestimuleerde verbranding. Deze aanvrage is
nu dus ook formeel afgewezen.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT- Gedeputeerde Staten hebben gis-
teren de vergunningsaanvrage van het Kerkraadse
bedrijf Wiso Split voor het actief verbranden van
mijnsteen formeel afgewezen. Al in maart had de
provincie aangekondigd het bedrijf desnoods met
politiedwang te zullen laten sluiten.

Wiso Split verbrandt al jaren mijnsteen op een ter-
rein in de Kerkraadse wijk Gracht. Sinds bijna
twee jaar heeft het bedrijf de verbranding geacti-

gro„?LEN - Sinds 1950 is de
Va "j*waterstand op een kwart
ti e meetpunten in Limburg
êed °,ngeveer een halve meteraald. Metingen op de oven-
hen ken' in totaal 10' geven
een i?ndelijk gemiddelde aan,daling van 20 tot 25 centi-. daling is deels te wijten aan
tgn °nttrekken van grondwater
v 0 en°eve van de drinkwater-
ve, rzieningen en de ruilverka-
trich S"- Het Peil Punt in Maas-
kan 's een voorbeeld van een
\vjj t

ng van een halve meter, teJten aan de drinkwatervoor-nmg.
gen bKi,ikt uit nog niet omcieeldi^j1oüceerde gegevens van de
ftiit binnenwateren van

Jkswaterstaat in Lelystad.

Aansluiten
Het onderzoek dat in opdracht van
de provincie Limburg wordt ver-
richt naar de kwaliteit van de bo-
dems onder de riviertjes en beken
sluit aan op het landelijk onderzoek.
Binnenkort worden de gegevens
van het provinciaal rapport ver-
wacht. Het is de bedoeling dat de
provincie het beleid afstemt op de
planning van de rijksoverheid daar
waar de vervuiling van de bodem
wordt aangepakt. De provincie
heeft gelden vrijgemaakt voor het
schoner maken van opppervlakte-
water, maar niet voldoende om in-
dien noodzakelijk, de hele sanering
te betalen.

MAASTRICHT - Het Schoevers-in-
stituut begint dit najaar in Maas-
tricht een avondopleiding public re-
lations. De cursus NGPR-A duurt
één jaar.
Schoevers, bekend als secretaresse-
opleiding, wil de cursussen zo dicht
mogelijk bij bedrijven en studenten
aanbieden, vandaar dat het instituut
naar de Limburgse provinciehoofd-
stad komt. Waarschijnlijk zal het
pakket volgend jaar worden uitga-
breid.

Na de provinciale dreiging tot ingrijpen staakte
Wiso Split de actieve verbranding. De toekomst
van het bedrijf is onzeker, aangezien directeur Van
Ingen eind vorig jaar al gezegd heeft dat passieve
verbranding, die onder bepaalde voorwaarden wel
is toegestaan, niet rendabel is. De directie van Wiso
Split was gisteren wegens vakantie niet voor com-
mentaar bereikbaar.

DEN HAAG/HORST - Het gewest
Noord-Limburg wil tot 1991 vuil
blijven verwerken op de stortplaats
Zuringpeel. Het gemeentebestuur
van Horst vreest echter dat door de
vuilstort op de Zuringpeel de toe-
komstige recreatieve functie op de
vuilnisbelt in gevaar komt. Daarom
wil zij de vuilstort beperken door
een vergunningenstelsel. Daarom
vroeg het gewest gisteren aan de
waarnemend voorzitter van de afde-
ling rechtspraak van de Raad van
State om schorsing van het vergun-
ningenstelsel van de gemeente.

Het gewest zegt dat het door het be-
leid van de gemeente met een afval-
probleem komt te zitten. Het pro-
vinciaal afvalstoffenplan voorziet in
twee bovenregionale stortplaatsen
voor geheelLimburg. De stortplaats
in Schinnen kan echter pas in 1991
in gebruik worden genomen. Door
de grote aanvoer van vuil is de stort
in Horst op het ogenblik al opge-
hoogd boven het maximum van
drieenveertig meter NAP dat in de
vergunning is aangegeven.
De hoogte van de stort zit volgens
de gemeente nu al op 45 meter. Wet-
houder G. Driessen wil om te voor-
komen dat de stort ongeschikt
wordt voor zijn toekomstige recrea-
tieve functie dat bij overschrijding
van de 46 meter grens een vrijstel-
ling bij de gemeente moet worden
aangevraagd. Hij heeft ook een
voorkeur voor het betrekken van
een 3V_ ha groot terrein bij de stort.
Dit brengt echter voor het gewest
kosten met zich mee omdat in de
grond een folie moet worden aange-
bracht om aantastingvan het grond-
water te voorkomen. Het gewest
heeft bij de provincie een vergun-
ning aangevraagd om de stortplaats
ook in 1991 nog open te houden. De
huidige vergunning volgens de af-
valstoffenwet loopt op 1 januarivol-
gend jaar af.

MOOK/MILSBEEK - De Mookerheide. Het oordder verwensten. Indien vervloekingen zoudenperken, was dit het drukste stukje hei van Neder-Land geweest. Gruwelijk- lijkt het lot van degeendïe naar de Mookerhei' moet lopen. Maar hebQeen meelij. Het is een lieflijke 'hel.
Deel uitbreidingsplan
luchthaven vernietigd

Om formele redenen door Raad van State]

rein te geven al eerder vastgelegd in
een beschikking. De Raad van State
is daar echter niet van overtuigd,
omdat op een kaart bij de betreffen-
de beschikking niets van dien aard
staat vermeld.De lieflijke

'hel' in Mook

Het serviesgoed van De Vuurvogel

Duidelijkheid
Het ministerie zal hierover eersl
duidelijkheid moeten verschaffen
Daarna kan eventueeleen nieuw be-
sluit volgen. Voor een ander dcci
van het vliegveld zijn de bezwaren
van de Vereniging afgewezen. Hel
betreft een strook die de bestem
ming dienstweg heeft gekregen
Volgens de Raad van State zal deze
wijziging geen extra overlast vooi
de omgeving met zich meebrengen

Van onze verslaggever
DEN HAAG - Een deelbesluit van
het uitbreidingsplan voor Luchtha-
ven Maastricht is door de Raad van
State om formele redenen vernie-
tigd. Het betreft het aanwijzen van
terreinen bij het vliegveld als lucht-
vaartterrein. Tegen deze aanwijzing
waren bezwaren ingediend door de
Vereniging Geen Uitbreiding Vlieg-
veld Beek.

Het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat heeft volgens de Raad van
State niet zorgvuldig gehandeld bij
dit besluit.

Volgens het ministerie was de be-
voegdheid om de betreffende terrei-
nen de bestemming luchtvaartter-

erhe^aak zou ik al naar deMook-
af 2ijn verwenst, vraag ik me
cj9ay wie zou dat hebben ge-
behn- is dat ik er nog nooit
Ên ,feweest. Tot vandaag dan.
aanj er zit ik dan- Geen anëst-
set.Jagende taferelen van men-
Oep m m°erassen wegzakken.
W n harde wind en striemende
tïijj n om me te straffen voor
eet, daden. Geen gekmakendeazaamheid.

Veldslag

Neehe ' vanaf deze zonovergoten
Daar'6* gen'et ik samen met een
_K} e ar>dere mensen van een
ju m benemend uitzicht. De
Cui j?' de Mookerplas, de stad
rah en een Sroot deel van het

strektntse en Lirr*burgse land
QricJ n z'cn voor ons Uli-Daar
rent e bomen liggen watheideschapen te dro-■ Gelooft u me maar, u bent

Mook is ook het verhaal van Kis-
te Trui. Want toen de nederlaag
van de Nassau's zich aankondig-
de, zo luidt het verhaal, werd de
krijgskas met goud in de grond

" De Mookerheide. Folo: JAN PAUL KUIT

beter af op de Mookerhei dan op
het strand van Lloret-de-Mar.
Vroeger strekte de heide zich uit
van Mook tot aan de stadswallen
van Nijmegen. Nu is er nog maar
een klein stukje - 80 hectare -over van dit historische gebied
waar op 14 april 1574 een bloedi-
ge veldslag werd uitgevochten
tussen de Spaanse troepen en
het huurlingenleger van Lode-
wijk en Hendrik van Nassau, die
daar het leven en de slag verlo-
ren.

Brecht/Antwerpen. In 1971 ont-
stond 'Venus uit het Zuiden', dat
gedeeltelijk in Maastricht speelt.

Musical
Het gepubliceerde sprookje 'Pa-
radiso, geluksdorp' uit 1972,
werd als musical door het Jeugd
Operette Gezelschap Maastricht
opgevoerd. Behalve haar trilo-
gie-manuscript, laat ze nog ande-
re onuitgegevenromans na, zoals
'Het nieuwe beginnen. En 'Allen
drinken mijn bloed.
In al haar boeken staat een vrou-
wenfiguur centraal, terwijl
emancipatie als grondtoon
meeklinkt. Van zichzelf vertelde
de schrijfster, bruid in het laatste
oorlogsjaar, tijdens een inter-
view: „Mijn bruidsjapon was ge-
maakt uit een valscherm. We ver-
kochten een rubberen fietseband
om op huwelijksreis te kunnen
gaan. De fiets werd ingeruild
voor een schrijfmachine".

Els Stijnen-van Mulken wordt
vandaag, dinsdag 25 juli, na een
eucharistieviering om 10.30 uur
in de parochiekerk van Neerha-
ren-Lanaken, begraven op het
kerkhof ter plaatse, waar ook
haar echtgenoot rust.

Een echte

MAASTRICHT - In het Maas-
land-ziekenhuis van Geleen is de
schrijfster Els Stijnen-van Mul-
ken overleden. Tijdens een fami-
liefeestje bij haar zoon, de Ge-
leense huisarts Herman Stijnen,
werd zij onwelen raakte in coma.
De schrijfster, moeder van zes
kinderen en sinds 1982 weduwe,
woonde in Maastricht, waar ze
juist de laatste hand had gelegd
aan een roman-trilogie. Ze is 65
jaar geworden.

Els van Mulken, geboren in
Stem, publiceerde in tijdschrif-
ten talrijke korte verhalen en no-
vellen en sprookjes voor kinde-
ren. Haar kort verhaal „Zovelen
zijn eenzaam" (1964) werd be-
kroond. Ze vertaalde 15 boeken
uit het Duits en Engels, waaron-
der uit de 'Europa-reeks': 'Muur
in Berlijn' van Harald Grau,
'Roeping en geweten' en 'Dokter
en Mens' van Andreas Caroll en
'Niet schuldig' van Gerhard
Wolff. Bovendien vertaalde ze te-
levisiespelen.

In 1963 schreef zij de roman 'Ca-
rambole. De romans 'Elisa' en
'Bronstnacht' (1964/1965) ver-
schenen als feuilleton in Het Be-
lang van Limburg. In 1970 ver-
scheen 'Je moet nooit huilen' bij
Uitgeverij De Roerdomp,

®s *eken lang reist

I^S BOUWMANS
9s de Limburgse

3>* Van Vaals langs
ty 9rens met
fy*st~Duitsland naar
'ona T Weer tenJ9
g Ps. "e Brabantse en
e.- ®/Sc/)e 9rens. Start- er,J*Whetne'Ondenpunt.

Schrijfster Els van
Mulken overledenbegraven, ergens rond een

Mook-Middelaarse wijk. 's
Avonds werden bij Trui thuis de
verhalen verteld over deze kist.

het bruin van het steengoed
doorheen schemert, blauwe de-
coraties. In de verkoopruimte
waar we nu doorheenlopen staan
ook de 'unica', de eenmalige
werkstukken. Die zijn gevarieer-
der van vorm en kleur.

koop) en het Van der Valk motel
de Molenhoek staat de grens-
paal. Limburg en Gelderland
staat er op. En iets verderop het
onvermijdelijke bord 'Welkom in
Limburg. De top is bedwongen,
de terugtocht begonnen.Zo was er een schatgraver die

vergat dat je niet mocht spreken
bij het graven. Het resultaat: een
rood mannetje (een duiveltje)
trok de kist verder in de grond. Eenmalig
Trui hoorde die verhalen en
moest en zou de kist vinden. In
haar verlangen naar goud ging ze
dag en nacht op weg en zag niets
meer dan die kist. Ze verwerd tot
Kiste Trui. Tot haar dood liep
Kiste Trui met een spade rond.

Met drie, vier jaarzat Mart al ach-
ter de draaischijf. Het vak heeft
hij thuis geleerd. Tot zijn twintig-
ste zag hij het pottenbakken ech-
ter helemaal niet zitten. Een ty-
pisch geval van afzetten tegen de
ouders. Daarna kwam hij toch in
de pottenbakkerij terecht. Hij
heeft er geen spijt van gehad.Vlak voor haar dood zou ze ge-

zegd hebben: „Nu komt het rode
mannetje niet meer. ledereen die
dat wil kan nu de kist gaan zoe-
ken, zonder bang te hoeven zijn."
Dat zal me een speurtocht zijn
geworden, daar in Mook.

Nu denken 'echte Limburgers'
dat de provincie ophoudt boven
Roermond. Voor sommigen ligt
die grens zelfs al bij Sittard. Van-
daar dat ik nu maar eens de pran-
gende vraag stel: „Voelt u zich
een Limburger?" „Alleen als ze
me dat vragen," zegt Mart Jan-
sen, pottenbakker te Milsbeek.

Al eeuwenlang is de streek rond
Milsbeek en Gennep bekend om
zijn klei en produktie van bak-
stenen, dakpannen en potten. De
Vuurvogel, in 1981 door Mart
Jansen van zijn vader overgeno-
men, is een van de oudste en be-
kendste, zo is mij verteld. Op een
tafel staan wat koppen en scho-
tels, gehuld in wit glazuurpoe-
der. Mart zit achter een draaita-
fel. Met lichtbruineen blauw/lila
verf penseelt hij de decoraties
erop.

Dat levert straks na het bakken
het typische Vuurvogel-servies-
goed op: grijs aardewerk waar

Mook is de meest noordelijke
plaats van Limburg. En wie van
Gelderland Limburg inrijdt, zal
dat meestal bij Molenhoek doen.
Daar aan de provinciale weg, net
tussen café Het Luifeltie (te

Het schuurtje waar de potten-
bakkerij huisde is omgetoverd in
een lichte en ruime werkruimte.
Twee jaarwerken in de weekein-
den heeft hem een prachtige ge-
renoveerde mplen opgeleverd.
Dat is nu het kantoor. Sober en
strak ingericht. In een rek staan
verschillende potten. Allemaal
van verschillende pottenbak-
kers. Als Mart een pot ziet, kan
hij herkennen wie 'm heeft ge-
maakt. Maar dat kan iedereen die
een beetje thuis is in keramiek,
zegt hij. „Net als een automerk."
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MEERSSEN - De 33-jarige L.G.
uit Meerssen heeft - naar nu pas
bekend is geworden - vrijdag-
avond rond tien uur de 24-jarige
B.K. gegijzeld. Met een mes in de
rug werd K. gedwongen naar zijn
woning in Rothem te gaan. Een
uur later werd vanuit deze wo-
ning gebeld met de broer van de
gijzelnemer. G. verlangde een ge-
sprek met zijn ex-schoonmoeder
en wilde zijn kinderen zien. Tij-
dens deze onderhandelingen
wist K. te ontkomen. De ver-
dachte werd even later zonder
verzet door de politie aangehou-

ümburgs dagblad^j provincie

in de rug moest K. naar zijn wo-
ning lopen. Buurtbewoners heb-
ben niks van deze gijzeling ge-
merkt. Direct nadat de gijzelne-
mer zijn broer had gebeld, is de
politie in kennis gesteld.

In het verleden zijn al vaker
moeilijkheden met G. ontstaan
over de bezoekregeling van de
twee kinderen die aan zijn ex-
vrouw zijn toegewezen. Het
reeds opgeroepen beleidsteam
hoefde niet in actie te komen. De
man is gisteren aan de officier
van justitievoorgeleid.

De overheid heeft overigens de fi-
nanciering van het onderzoek nog
niet rond.

grensgevallen
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KORSETTERIE- korsetterie-lingerie UNIEKE SEIZOENSOPRUIMING
I lIIOCDIE KORSELETS grote maten van 189- v00r89,00 „__.___._„,_- W_t____________________m_____\LlNutn t KORSELETS EN PANTYLETS met buikversteviging PANTY S speciaal voor pantalon van 24,50 v00r12,00 ■van 139,-.: ... voor 79,00 BH lange maagband van 85,- v00r39,00

MCT c PANTYLETS van 179- „nnrGQOO BH met beugel D-E cup van 69 - voor 35,00 i^^flMET EEN SPECIALE dJutvibtc ■ J» ___ . v00r69,00 BH naadloos katoen van 29,95 voorl7oo KPEfIAFDELING ELAST.EKE "chtgew.cht katoen NACHTHEMDEN 169-, 139-119-,89-.. ...Z.ZZ.ZnulZll.oo
KOUSo^^' SCHE MEmlciiißüGßAHDv^ SÏ^R^9- 3^°BANDAGES, GAINES met sluiting van 110,- v00r59,00 DUSTERSfhariltnV '?_'_ ??Q Wc hah.eJÏÏE 1 IOOK NAAR MAAT. PANTY'S met lange pijp van 69,- voorS^OO REfsoJsTERS? 2" 229 119 "Ta^oriis II A, l"ll\% S!ipm°^e!VanfA

-n Voor ?!'?? BADPAKKEN EN BIKINI'S ..ZZZZZZZZZZI halve pri s I
Levering ziekenfondsen PANTY'S sl.pmodel van 34,90 voor 19,00 SLIPS badstof 3 stuks voonb.oo 1

Op alle niet-afgepnjsde artikelen KOlTSëttëHP R7\ ITIrl^KPlT^aHOlJnPtl uËM_ '
10% korting, uitgezonderd ■mW■WW " "W ■ ■ W ■■M11 ■ M \_W _T% %T ■ W ■■ W M _*#W| | Saroleastraat 50, Heerlen, tel.: 045-713419.

maatwerk en medische artikelen DE SPECIAALZAAK WAAR U DESKUNDIG WORDT GEADVISEERD1 4
"■""■"^^^^^^-_"-------------______________________________y mi~~—^^^^~m~m—Ê~^m^*—**^^~^mmm^^—m—^—m^^^^^

Bedrukte 4|ÉÉÉ|P V% Grandioze
Seersucker aVIAiJ_L aanbieding
90 cm br66d _______________________________________! _________!^________r
diverse kinderdessins ."WBWIïaSK. DlV6rS

t
e *nnm??*n I"

Normale prijs 6,-p.mtr. _iSlM____l !______. un,, strepen en ruiten 150 cm bre_d

Nu3,-p.mtr. 4 w9W9^^^ Slechts 5,-p.mtr.

Groot assortiment T^Z/V Gestreepte
uni-zomerstoffen S t?o^^faai3< stretchbadstof
150 cm breed > \ 150 cm breed
in katoen, polyester, katoen, stretch \ < o.a. geschikt voor kinderpakjesen. Normale pr,)S 14,95 en / ££*£«*** Maastricht < N°r"le prljS 19'95

Nu 4,- p.mtr. VVvCvCvCo N" I°'" ""^
GUNSTIGE LENINGEN

M HUISBEZITTERS; M PERSOONLIJKE LENINGEN ■ DOORLOPEND %
& EXTRA LAGE LASTEN ■.IU.I-1.1-l-I.I.MXMTOI KREDIET "

16,-tC 6n Oe nTrUln. Persoonlijke leningen zonder onderpand
70nnPr taYfltlP-KO .tPtl I wrstrekbaar en meestalkwijtschelding Krediet- p.mnd Hen» Theo..-tUIIUCI laACllie l-UdICII ■ bi| overlijden „Aeg jpclrenli per mnd loopt.

KREDIET- LOOPTUDIN ■ NETTO IN ,„ ,BEDHAG MAANDEN I HANDEN 72x 54x 42x I 5 QOO - 100,- 0,89% 67I ]#» »" gl 3.000, - 75, 91,; 11-gJ- 220- JJ* %I 10.000, 73,- 106,- 117, I 6.000, 124, 143, 175, »»}■ J* J»J f15.000, 109, 160, 175,1112.000, 225, 280, 343, JO.OOO, 600, 0,89% 67
25.000, 182, 266, 292, II 18.000, 338, 419, 514, 4.0000'' ö00'" y'ö7A "*40.000, 291, 426, 467, II 24.000, 450, 559, 685, ■■_________________________________■■_______________■
75.000, 545, 800, 876, II 36.000, 674, 839, 1028, I FINANCIERINGSKANTOOR
Andere bedragen/ looptijden óók mogelijk. J^50.000, 936, 1165, 1427, I (TWTl^^^^^B^k r\fj f^r\T\h-k.^_^=_;-"in_^ -—_.:r- |^""InlsM

|I^WpHI_HpSV| jscharnerweg 108 Maastricht
IySVT*!! Em'TWA*!*!» te1.043-636200i^_^^J ■^_|^_Hpilß_V|OTMW|fl I Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek

l^kjJmMËkMMMmMmÊwimM^M^M TeLO45-225000van11-00-20-QQuur

'* _s_**_#-' -icw '_^&_9fö_R__Ks__________£_______-_&_M_K_£' ___P*" __h " -*t

j* (jfi^W-^^ 8 -M« i" jjfe _ *''■<_£?' "'S I T-TT-TT* .Ht? S-SdlP Örf*? ■-!■ 'i" 'YPuF'W^ _fei it" ___■_■ ________NH_______4 _______________>. -""■"*?_ f 1I* s ï" 2 a 1 -ÉIÉ . . ** ■ "■'■'St _^__k il^t^ l^^ j. ""^—B

**■_/ _____^_^Sfcfc^3!lÉ^p^È_v> '■■:„^_fi^vw_ï',;*^^-;:'^B'*^"'^^^^3 ■".w^^B ll^^-ws^s^SfeS'wß-e^''

- -L~_d-H-S ———-^^'^_£->^^-SW^M:"_i^'>'.:>/W_3^"_«^fc . ■ ■ '__.''.„_lSi_

1 _S__fe2_*^Ni^(-« _BB____ __________£__-&$£- ■ ■'■_!*. '*^He ffl_K '

YT^TCII Nu de jongeren op vakantie zijn, wil- glazen.)Dus maar liefst 50% korting
(I "*^-; len wij de 65+ ers laten profiteren i^kof?T__ve»Sf °P de toen al la9e montuurprijs van

van onze zomeraktie die eindigt op ~"~^-^-_~__/ Hans Anders. Bovendien geven wij
31 augustus. U betaalt deze zomer slechts’ 37,50 25% korting* op de glazen uit ons Rod'ac Opties
voor een montuur**. (Dit geldt alleen in combinatie glasprogramma bij overlegging van een __«*£
met nieuwe glazen of overzetten van bestaande oogartsrecept. <Cffl&tW^ __,

Van de 75 Hans Anders vestigingen zijn deze dichtbij: MAASTRICHT, Markt 4, tel. 043-210975. HEERLEN, Dautzenbergstraat 17b tel
045-712075. SITTARD, Begijnenhofstraat 3a, tel. 04490-27298. ROERMOND, Hamstraat42, tel. 04750-16258. WEERT, Langstraat 63
tel. 04950-38390. VENLO, Markt 16, (achter het stadhuis), tel. 077-545094.

l VOORLOPIG
IS GELD

HET ENIGE
MEDICIJN

TEGEN AIDS.
AIDS FONDS: GIRO 8957
(Storten op bankrekeningnummer 70.70.70.228 kan ook.)

UITSLAG TREKKING■ BAMKLOTERU ■
Prijzen op bankrekeningnr. Prijzen op bankrekeningnr.

f Ï00.000,- f 5.000,-
-41.58.61.144 30.23.13.567

f 75.000,- f 2.500.
33.59.64.095 12.54.11.626

25.95.32.924
f 50.000.- 36.01.22.582

17.10.27.876 50.85.29.069
54.52.42.584

f 25.000,- 80.98.38.664
11.25.44.355 88.84.58.045

89.14.63.992
f 10 . 000 ,- 93.44.42.06134.18.60.034 95.28.72.889

Prijzen opeindcijfer(s)

f 1 .000, - 7.129f 200,- 269
f 100,- 373
f 60,- 66\ f 10,- 3

! EXTRA PRIJZEN
Prijzen opbankrekeningnr. Prijzen opbankrekeningnr.

f 20.000,- f 2.000,-
-14. 84. 63. 487 55.36.05.232

56.54.20.178
f 3.000,- 80.89.18.907

10.39.21.400 80.90.37.858
14.43.28.119 86.27.43.125
32.73.38.032 98.66.59.789
38.80.15.020
41.34.84.203 f 1.000,-
-43.73.32.454 15.00.83.971
45.53.94.296 31.51.50.246
48.62.25.259 34.42.56.693
91.79.64.896 36.64.54.226
93.62.12.918 37.64.60.067

43.23.55.804
f 2.000,- 47.14.48.672

12.96.90.406 48.31.88.603
15.11.06.894 52.61.32.26436.97.51.604 69.42.03.92048.67.05.315

Extra prijzen opeindcijfer(s)

f ?22-- 7.178
* 150.- 0.031f 40,- 649

* 30,- 180f 20,- 613

GA OOK MEESPELEN
Uw eigen bankrekeningnummer is uw lot-
nummer. Het inleggeld, één tientje per
trekking, wordt ca. 5 weken van tevoren
automatisch afgeschreven. Een gewon-
nen prijs wordt binnen 1 week auto-
matisch bijgeschreven. Stuurde mach-
tiging in een ongefrankeerde envelop
aan: SUFA, Antwoordnummer4, 3000 VB
Rotterdam.

AlgemeneLoterij Nederland
Oe loterij is goedgekeurd door de Mtnister van Justitie onder nummer
LO 700/088/207 d d 9111971 De baten zi|n bestemd voor de
Stichting Algemene Loterij Nederland te 's Gravenhage ten behoeve
van Maatschappelijk Werk, Volksgezondheid en Cultuur Prijzen boven
f 1.000, worden belast met25% kansspelbelastingJ _^gl
Als u deze bon opstuurt ontvangt u een deelnemersbewijs.

MACHTIGING
MET BLOKLETTERS INVULLEN

i ■ BankLoterij i
de ondergetekende, houder van bankrekeningnummer

VIADE4*BANK! I j 1 ! 1 I I ! : I
l Naam: , i

' Adres: 'Postcode:

■ Woonplaats: .
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SUFA,
Zomerhofstraat 64 te Rotterdam om van bovenvermelde
bankrekeningten hoogste éénmaal per 2 maanden f 10,- te
doen afschrijven voor de BankLoterij "uw bankrekening-
nummer is uw lotnummer". 'Datum: 19

Handtekening:

'En morgen gaan we onze nieuwe auto ophalen

Éeen
nieuwe. Maar daarvoor kwamen wij nog een vrij gf'*

CMVBank iser niet alleenvoor de nieuwe auto.Ookvoor*

Eenvoorbeeld?
i|g||| Voorf 12.000,-betaalt u6O maandelijkse termijnen van ,
fes

Kerkstraat 294, Brunssum.

■ J
I

Vanaf MM
■BEIERSE ALPEN , 7dg 799.-fIBRUNNEN 5 en 10 dg 499.1

fLUGANO 7 dg 749,-ffDIANO MARINA 10 dg 1079.1
INICE-MONACO 7enlodg 599,-f■PARIJS 2.3,4 en 7dg 139,-f

■LONDEN 4 dg 449.- ffBERLIJN 3 en 4 dg 299.-1
■KOPENHAGEN 3 en 4 dg 299,-f

fPORTOROZ-ADRIA 10 dg 945.-f■MERANO-DOLOMIETEN Bdg 799,-f
ITORBOLE-GARDAMEER 10 dg 889,-f
fZELLAMSEE 8 dg 779.-ffVELDEN-WORTHERSEE 10 dg 1095.-ffWENEN 7 dg 789,-f

IROME-FLORENCE 10 dg 989,-f
■LOURDES 7 dg 699„-f|ARNSB_H.G-SAUERLAND sdg 499,-f
INORMANDIE-LOIRE sdg 499,- >_r~_..,

JNOORSE FJORDEN Bdg 1289, /^>r?SSi

MÊf Moonen's Carsb^
Wk ___ Touringcarbedrijf en reisbureau

Gevraagd per direkt

touringcarchauffeurs
liefst met pendelervaring, tel: 04406-13661. y

_^. I
l^^^gi Internationaal Helderziend',

HHH I Rabindra, de grootste en venew^y.Js I kwaamste en enige Telepaath en Holt^^I de van Europa met 43-jarige prakti|k
I zenden persverslagen en dankbetuiging^/____ >___»_ü I Van Zl'n lulste voorspellingen en talrij^'

"y Sm| I wijzingen van vermiste personen ter i"fj*____L f__ _P I a van zl'n °PsP°ring van de 4-jarige ""Hk I de E|s|- Meuken. J
s__» _^_B «I I Rabin<Jfa heelt a.s. vrijdag 28 juli sPjl!VA^__F H I van 10 ' 6 uur in Oranie Hotel bi| het st~J'W m ________$_ IH I Sittard en zaterdag 29 juli van 10 -'JV A _B I Holel De Gouden Leeuw. Korte Ke"y

I 44-46 te Geldrop. Ruime parking. Nis'H voor Rabindra. Rabindra zegt u alloivijI weten wilt en helpt met al uw problerl jfI internationale pers schreef „Rabindr3
■"^■^■^■^■^■^■■■■■■■^ waar anderen moesten zwijgen". J

J

ZEG ER EENS WAT VAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen die vinden dat zij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden

En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.

IDaarmoet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE

| INSTAPPEN want

I ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE
| NIET MAKEN

(^_HH____HH^VS//fV WM//// Veilig Verkeer Nederland
\zNmËk\mmj///

il y
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" InLimburg wandelen vakantievierders tegen, over en op heuvels; in de aan zee grenzen-
de Randstad loopt men over stranden. In beide regio's wel of niet in georganiseerd ver-band, wel of niet in groep. In Hoek van Holland ging gisteren voor de zoveelste maal de

van start. Doel en eindpunt is Den Helder. Lopend uitwaaien dus. Want
windstil is het er bijna nooit

,_e Vereniging van Recreatie-Ondernemers Nederland
utecron) wil het recreatief autogebruik in Nederland aan

anden leggen. Doel is het milieu in de recreatiegebieden
oveel mogelijk te sparen. Recreanten die, eenmaal op de

P^ats van bestemming, hun auto laten staan, dienen te
gorden beloond. Gedacht wordt aan korting op de arran-§ett_entsprijs of een ander financieel voordeeltje. Op de va-
kantiebestemmingen zélf zouden pendelbusjes het vervoern de omgeving dienen over te nemen.

dat recreanten hun auto zoveel
mogelijk laten staan als ze een-
maal op de plaats van bestem-
ming zijn aangekomen. Voor-
waarde is dan wel dat goedever-
bindingen worden geboden om
de toeristen heen en weer te
brengen tussen de recreatieter-
reinen en in de omgeving liggen-
de attracties.

w?.ln- Arnhem zetelende Recron
v

u na de zomer een werkgroep
Uitt*1611 om eze geachte nader
ten Werken-In dit overleg moe-

"- ook vertegenwoordigers van
{j* ANWB, de Stichting Recrea-
t i de Kampeerraad en het Na-naal Bureau voor Toerisme
war>! en betrokken- Naar ver"

sei zuHen reeds het volgend. «oen de eerste tastbare resul-
merkbaar zijn.

Eten op z'n
buitenlands

exposities

Mabi: The naked gun, dag. 14.30 18.30
en 21.30 uur. Licence to kill, dag. 14.30
18.15 en 21 uur. Dirty rotten scoundrels,
dag. 14.30 18.30en 21.30 uur.Taran en de
toverketel, dag. 14.30 uur. A cry in the
dark, dag. 18.15 en 21.15 uur. Cinema-
Palace: Roadhouse, 14.30 18.30 en 21.30
uur. Rainman, dag. 21 uur. Dangerous
Liaisons, dag. 19 en 21.15 uur. Police
Academy VI, dag. 14.15 en 19 uur. Plat-
voet en zijn vriendjes, 14 en 15.30 uur.
Palace 2: Pornoprogramma, dag. beh. za
zo doorl. v.a. 13.30 uur. Ciné-K: The last
emperor, ma 20 uur. I've heard the mer-
maids singing, di 19.45 en 22.15 uur.
Midnight run, wo 19.45 en 22.15.

MAASTRICHT

Autokino: The naked gun, do t/m di
22.15 uur.

HEERLEN
Royal: Licence to kill, dag. 15 18 en 21
uur. Rivoli: Scandal, dag. 15.30, 19 en
21.30 uur.Taran en de toverketel, dag. 14
uur. Maxim: The naked gun. dag. 14.30
16.30 19.30en 21.30 uur. H5: Roadhouse,
dag. 14 16.30 19 en 21.30 uur. Police aca-
demy VI, dag. 14.15 16.15 19.15 en 21.15
uur. Rainman, dag. 17 en 20.30 uur. Pet
Sematary, dag. 16 en 21 uur. Twins, dag.
14 en 18.30 uur. Platvoet en zijn vriend-
jes, dag. 14en 15.30 uur.Leviathan, dag.
14.15 16.15 19.15 en 21.15 uur.

SCHAESBERG

Vermindering gebruik auto
Recron plant 'milieu-aanpassing op vakantiebestemming

Galerie Hoog Anstel, Kasteel Eren-
stein. Beelden en muziek. Van 1/7 t/m
23/7, open za en zo 14-17 uur. Rodahal.
Onbekende blaasinstrumenten. T/m
23/7, open ma t/m vr 14-17 uur. Rolduc.
Beelden en muziek. Van 1/7 t/m 23/7.
open dag. 11-16.30 uur. Botanische tui-
nen. Beelden van Wim Steins. Wijn-
grachttheater, Europaplein 1. Schilde-
rijen van Fien Huth. Van 30/6 t/m 23/7,
open dag. 10-18uur.

Ipomal, Kerkberg 2. Werk van Hiroshi
Tsuji. Van 2/7 t/m 30/7, open wo t/m zo
13-17 uur, vr 13-20 uur.

KERKRADE

" Kasteel Hoensbroek. Werk van Al-
fons Stadhouders. Gedurende de zo-
mermaanden, open dag. 10-17 uur. Fo-
to's van Janna Dekker. Van 15/7 t/m
27/8, open ma t/m vr 10-12 uur en 13.30-
-17 uur, za en zo 13.30-17uur. ABN-Bank,
Foto's van Gijs van Gent. T/m 13/9. open
ma t/m vr 9-16 uur. Bibliotheek, Foto's
van Margreet Berkhout. T/m 14/9.

LANDGRAAF

HOENSBROEK

HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Kera-
misch werk van Rob Brandt, Tjitske
Dijkstra. Marja Hooft, Michel Kuipers
en Jan van Leeuwen. Van 30/6 t/m 27/8,
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
uur. Schilderijen van Aad de Haas. T/m
6/8. Volkssterrenwacht, Schaapskooi-
weg 95. Werk van André Offermans.
Open di t/m vr 13-17uur, zo 13-17 uui, di
en vr ook 19.30-22 uur. Galerie Signe,
Akertsraat 82a. Litho's van Bram van
Velde. T/m 10/9. Thermenmuseum, Co-
riovallumstraat 9. Thermen en badge-
bruiken in de Romeinse tijd. Van 1/7 t/m
1/10,open di t/m vr 10-17 uur,za en zo 14-
-17 uur. Stad en land op de helling. Van
18/7 t/m 27/8. Galerie De Nor, Geerstraat
302. Werk van Peter Lemmens. Van 2/7
t/m 29/7. NMB Bank, Bongerd 13. Werk
van J. Lips-Besselink. T/m 31/8, open
ma t/m vr 9-16 uur.

Rookverbod in touringcars
'Kwaliteilsmaatregel' van grote touringcar-maatschappijen

Daarom wil devereniging van re-
creatie-ondernemers gesprek-
ken openen met streekvervoer-
ders en taxi-ondernemers om
pendelbusjes in te zetten.

Voorwaarde
j^l dit initiatief speelt de Re-on in op de structuurnota 'Ver-
Srn^ en Verkeer' van minister
pu.lt_Kroes. Daarin wordt be-

ert het zakelijk vervoer extra
lrnte te verlenen door onder

reirfr e*Particulier vervoer af te

Hoop
De Recron verwacht met dit ini-
tiatief diverse vliegen in éénklap
te slaan. Niet alleen wordt op
deze wijze het milieu gespaard,
maar daarnaast kunnen recrean-
ten 's avonds de horeca-gelegen-
heden bezoeken om zich vervol-
gens terug naar hun vakantie-
adres te laten rijden.

Op zondag 6 augustus
Tiende keer
kapelfeest

in Winthagen

yr
e nog steeds onbeantwoorde"

o_h le z*cn hierbij voordoet, is
vert We^ke categorie toeristisch
ö keer valt", aldus algemeen
> w?.r°n-secretaris F. van de Zee.
'h 1J stellen ons in elk geval op
k* standpunt dat toeristisch ver-
bt-h *°* de zakelijke categorie
_re rt omdat toeristen de re-
he

a .iebedrijven moeten kunnen
eiken en niet andersom".

Geiten mekkerden op een gras-
veld, eenden in glijvlucht land-
den op het groene kroos in een
smalle gracht, een vogel zong in
een boom zijn hoogste lied. Op
het terras knikte ik instem-
mend, als reactie op de sugges-
tie van gast- en kasteelvrouw
LUCY VANDENABEELE. Een
'aangeklede' garnalencocktaü
met meloen vooraf, een geroos-
terde moot verse zalm met
lichtjes gebakken Parijse aard-
appeltjes vervolgens. Zomerse
maaltijd op een zomerse avond.
In hostellerie Kasteel Wurfeld,
op eenforse steenworp van de
'laatste stad van Vlaanderen.
Maaseik namelijk, want een
brug verder is men al weer in
Nederland. In hetene Limburg.
In het andere, het Belgische, op
de weg tussen Maaseik en Nee-
roeteren wijzen ongeveer een
kilometer buiten Maaseik witte
letters op een donkerblauw
bord naar links, naar Wurfeld.
In die buurtschap ligt het uit
1640 daterende, thans pas als

' hostellerie geopende Kasteel
Wurfeld. Een oase van stilte.
Een hotel-restaurant met nog
maar een beperkte kaart. Chef-
kok INGE VAN ASPERT is
druk doende zich voor te berei-
den op de tijden die komen zul-
len. Dat gastener dagelijksvan
12.00 tot 14.00 en van 18.00 tot
21.00 uur, na reservering voor-
af (tel: 09-32-11-568136), tafe-
len kunnen. Onder het motto:
goed en betaalbaar. Geen poes-
pas, geen toeters en bellen. Er
wordt al hardop gedacht aan
streekgerechten (Lucy: 'Een
heerlijk Belgisch gerecht als
waterzooi bijvoorbeeld",).
Straks, in de toildtijd, zal men
er kunnen smullen van klein
wild van letterlijk eigen bo-
dem. Uit de nabijgelegen bos-
sen in het Oeterdal. Maar nu al
vormt de hostellerie dagelijks
een idealeplekom er op een ter-
ras neer te vallen, er losjes een
glas te drinken en, desgewenst,
te smullen van twee volledige
menu's ofgerechten uit deze sa-
mengestelde maaltijden. On-
derwijl genietendvan de mooie
omgeving. Hostellerie Wurfeld
past in derij van het genre 'uit-
spanningen' als Slot Pieters-
heim (Lanaken), Kasteel Bok-
rijk (Genk), kasteel De Draeek
(Teuven), Auberge La Butte
aux Bois (Lanaken), om maar
enkele lokaties op te noemen.
'Buitenverblijven' waar men
op adem komt. En, als het zo
uitkomt, nog een hapje eten
kan ook.

nino tomadesso

ineSri°ndanks vindt deRecron hetac huidige tijdgeest passen

Bovendien wordt gehoopt, dat
door dit plan nog meerWestduit-
se toeristen dan tot nu worden
getrokken. Een van hun motie-
ven in Nederland met vakantie te
gaan is juist de zorg die hier
wordt besteed aan een relatief
schoon milieu.

Super Vijf, beweging
als recreatievorm

Apart sportiefvakantiegebeuren in Weert

het weer in europa

Voor pendeldiensten over grote-
re afstanden is een algemeen
rookverbod beduidend moeilij-
ker. Er wordt onderweg minder
gestopt, waardoor rokers minder
aan hun trekken kunnen komen.

Indeling

De grote touringcar-bedrijven
willen in de meeste bussen, inge-
zet voor excursies en rondreizen,
een rookverbod. Binnen de
werkgroep touringcarreizen van
de Algemene Nederlandse Ver-
eniging van Reisbureaus
(ANVR) is een meerderheid voor
het splitsen van bussen voor ro-
kers en voor niet-rokers. Volgens
Joop Ter Haar, OAD-directeur
en voorzitter van de werkgroep,
gaat het bij dit voorstel vooral
om kortere reizen. Bij pendel-
diensten naar vakantiebestem-
mingen is in feite al sprake van
een dergelijke scheiding.
Het voorstel, dat nog door de
ANVR-leden moet worden goed-
gekeurd, is bedoeld als een 'kwa-

liteitsmaatregel'. „Nu zijn er spe-
ciale bussen voor niet-rokers, dat
zouden we eigenlijk om moeten
draaien", aldus Ter Haar. Wan-
neer de ANVR tot een algemeen
rookverbod zou besluiten, ko-
men er vanzelf excursies spe-
ciaal voor rokende passagiers, zo
is zijn redenering. De maatregel
zou in 1991 algemeen ingevoerd
dienen te worden.

Gezien het grotere aanbod van
passagiers in dit kader, kunnen
reizigers nu al vaak kiezen voor
eenrokers- of een niet-rokerstou-ringcar. Inmiddels ligt er binnen
de ANVR een besluit over inde-
ling van touringcars in vier com-
fort-klassen. Voor kortere ritten
en excursies, waarbij vaker on-
derweg gestopt wordt, zal de 'lu-
xe' klasse zich van de gewone
'tourbus' onderscheiden door de
aanwezigheid van air-conditio-
ning, bar, toilet en een iets grote-
re afstand tussen de stoelen on-
derling. De 'comfort-klasse'
biedt hetzelfde als de luxe-klas-
se, maar geeft meer tussenruim-
te. Dit type zal veelal ingezet
worden voor grotere rondreizen.

meter; vrijdag 11 augustus fiet-
sen over 35, 50 of 100 km en op
zaterdag 12 augustus een mini-
triathlon (zwemmen, fietsen,
bosloop). Na de triathlon volgt
vanaf 15.00 uur de 'intocht' van
alle deelnemers in de binnenstad
van Weert alwaar in het Cultu-
reel Centrum medaljes en oor-
konden worden uitgereikt.

vÜf h
gen sP°rt S tijdverdrijf,

cri aSen (veel) beweging als re-
tja atievorm. Dit staat van dins-
atj tot en met zaterdag 12
g sUstus in Weert op stapel. De
evcPer namelijk als vakantie-
da nernent. Een sportieve vijf-
'rtio -Se' waar iedereen in de
ka_,° le natuur rondom Weert aan1111 deelnemen.

" Bosloop als vakantie-evenement

als k°rt ziet het programma er
bo<,yolgt uit: dinsdag 8 augustus
_t6l^°0P over 3 of 12,6 km (afhan-
auP Van categorie); woensdag 9
-0 uStus wandelen over 10, 20 of
*w Iïl; donderdag 10 augustusemmen over 500, 1500 of 3000

In het VW-kantoor van Weert
zijn folders verkrijgbaar met alle
verdere gegevens en inschrijffor-
mulieren. Het inschrijfgeld voor
het gehele programma bedraagt
12,50 gulden per persoon. Info:
04950-33772.

in gesprek

Van onze verslaggever
VOERENDAAL — Harmonie
St. Joseph uit Voerendaal organi-
seert samen met de Stichting Kapel
Winthagen op zondag 6 augustus
voor detiende keer in successie het
Winthager kapelfeest.. De dag wordt om 11.00 uur geopend,
met een eucharistieviering. Het
kerkkoor van Kunrade zal deze mis
opluisteren. Aansluitend volgt het
gebruikelijke frühschoppen. De
muziek wordt daarbij verzorgd door
de Voerendaler Muzikanten. Rond
13.00 uur zal de fancy-fair opengaan.
Vanaf 19.00 uur betreedt de 0.8.M.-
-band uit Übachsberg het podium.
Als het weer het toelaat zal de mu-
ziek tot in dekleine uurtjes voortdu-
ren.

De Koepel
Bij het bestuur van woningbouw-
vereniging Land van Rode bestaat
de behoefte te reageren op een arti-
kel uit het LD van 15 juli jl. 'Koepel
dreigt met rechter.
Dit artikel werd geschreven naar
aanleiding van een publicatie in de
Huurdersinfo uitgegeven door de
huurderscommissie Mücherveld-
centrum, waarin gereageerd wordt
op deacties van deKoepel tegen de
nota Heerma. Nadrukkelijk ver-
klaart het bestuur van de woning-
vereniging dat in het gewraakte arti-
kel niet de mening van het bestuur
van het Land van Rode is weergege-
ven. Het bestuur is er zich echter
van bewust dat de huurderscom-
missies van Land van Rode statu-
tair onderdeel uitmaken van de or-
ganisatie van de woningbouwvere-
niging.
We willen er echter op wyzen dat in
de praktijk de huurderscommissies
van Land van Rode zich zelfstandig
opstellen en hun mening weerge-
ven. In overleg met huurderscom-
missie Mücherveld-centrum is be-
sloten om in de eerstvolgende huur-
dersinfo een rectificatie te plaatsen

KERKRADE
BestuurLand van Rode

een ue voet van de 'berg' zette
t>e'it_.rOUU' een bakkie tr°ost. Met
ïet__P Van een meegezeuld (!)
Qer Pfaraatje. Keurig liet ze op
'^Uin koffie in een filterzakje
Qey uit een eveneens mee-

' .aae, e thermosfles sijpelen.
_en g Gezelschap had zich intus-
Hest ,P en rond een zitbank ge-
in t. " Knusjes tesamen, ergens

burgs Piek-
TOnd het middaguur. Va-

■?lerders in het groen. Zo
üel^k'joh! Een gezinnetje wan-
kr0Q de 'berg' af. Ouders en
<_deTv, , p het gemakje. Een naar
_ijn f.happende trimmer traptetTa-nl lets de 'bera' °P- Puffende,
den gerende recreant. Bene-■ dal liePen jongeen niet
?iüe ,° Jeugdigemensen richting
-ct^, d- Zonnebrandcrème,
S7, en br°odjes mee. Op dean de 'hera' beidden cam-
Va/en, .ten de benauw.de dag.

«*i Op de GUL-

bergen van limburg
kroonde, honderdzestig meter
hoge heuvel vormt een spiegel
van het mooie Limburgse land.
Hij biedt prachtige panorama's.
Op de valleien van Geul en Gulp,
op staatsreservaten en buurt-
schappen (Crapoel, Pesaken), op
bossen en wooncentra. Een wan-
delgebied uit duizenden, een re-

creatieregio uit de kunst. Een
streek waar men, lopend offiet-
send, uren lang kan zwerven zon-
der dat het ook maar één mo-
mentje verveelt. Deze streek boeit
voortdurend. De Gulpenerberg.
Toeristisch toetje. Maar eens óók
een strategische lokatie. Op het
plateau van de heuvel, uitzicht

biedend in alle richtingen, verza-
melde eens Willem van Oranje
zijn troepen vóór hij ten strijde
trok tegen de Spanjaarden in
vestingstad Maastricht. En in
1944 fungeerde het plateau voor
Amerikanen als 'reservoir' ter-
wijl zij oprukten naar en vervol-
gens hardnekkige gevechten le-
verden om grens- en keizerstad
Aken.

Gulpen en zijn' berg. Centrum
van toerisme (Gulpen bezit zélfs
een zogenaamde toeristenkerk,
aan de Rosstraat namelijk).
Stukje Limburg met een specifie-
ke streekfunctie. Geen wonder
dat de plaatselijke VVV er luis-
tert naar denaam 'Mooi Gulpen.
Wie Gulpen zegt, denkt gelijk ook
aan Wijlre. Eveneens 'bewaakt'
door de Gulpenerberg. En, zo ge
wilt, door deKoning van Spanje,
de Keutenberg, de Fromberg;
door debergen van Limburg dus.

N.T.
Griekenland: vrijwel overal zonnig. In Noordoost-Griekenland en op
de eilanden in de Egeische Zee 27 tot 31 graden. Op het vasteland,
meer naar het westen, tot 40 graden.

Joegoslavië: zonnig, in het noorden van Joegoslavië een enkele on-
weersbui. Middagtemperatuur 29 tot 34 graden, in het zuiden tot 38
graden.

Zwitserland en Oostenrijk: Veranderlijk bewolkt met vooral in de
middag en avond enkele onweersbuien. Middagtemperaturen in de
dalen en in het laagland 23 tot 28 graden. Aan de zuidzijde van de Al-
pen en in Zuidoost-Oostenrijk tot 34 graden.
Italië: zonnig en warm tot zeer warm. In Noord-Italië en de Povlakte
en noordelijk daarvan enkele, soms stevige, onweersbuien. Middag-
temperaturen 32 tot 36 graden, aan de kusten, bij aanlandige wind, 26
tot 30 graden.

Frankrijk: In Oost-Frankrijk en in het Massif-Central enkele regen-
of onweersbuien, in West-Frankrijk zonnig. Dit zonnige weer breidt
zich in het oosten van Frankrijk uit. In de Rhöne-delta eenkrachtige
of stormachtige noordenwind. Minder warm weer met middagtempe-
raturen tussen 22 graden langs deoceaan- en Kanaalkust en 30 graden
in Zuidoost-Frankrijk bij de Middellandse Zee.
Spanje en Portugal: zonnig maar langs de Spaanse oostkust aanhou-
dend gebieden met bewolking, waar geen regen van betekenis valt.
Middagtemperatuur langs de noordkustrond 22 graden, elders van 28
graden meer naar het noorden tot 33 graden in het zuiden. Landin-
waarts in Zuid-Spanje tot 38 graden.

West-Duitsland: in Sleeswijk-Holstein zonnig en droog. In Midden-
Westduitsland vrij zonnig maar ook nog plaatselijk een regen- of on-
weersbui. In Zuid-Westduitsland veranderlijk bewolkt met op veel
plaatsen enkele regen- of onweersbuien. Overwegend zomerse tem-
peraturen met maxima van 27 tot 32 graden, in Sleeswijk-Holstein
van 22 tot 28 graden.

Noorwegen, Zweden en Denemarken: op de meeste plaatsen zonnig
en warm. Langs de Noorse westkust, noordelijk Trondheim, bewol-
king bij temperaturen van 14 tot 17 graden. Elders landinwaarts 23 tot
29 graden, langs de kust bij aanlandige wind rond 21 graden. Langs
de Noordzeekust van Jutland rond 26 graden.
lerland, Schotland en Engeland: zonnig, langs de oostkust van En-
geland en later in West-Schotland en Noordwest-lerland bewolking.
Middagtemperaturen in het noordwesten 18 tot 21 graden, langs de
kusten elders op de Britse Eilanden bij aanlandige wind 20 tot 24 gra-
den, landinwaarts 24 tot 29 graden.
België en Luxemburg: In de Ardennen en in Luxemburg nog plaat-
selijkeen regen- of onweersbui, overigensvrij zonnig, het eerst in het
noordwesten. Langs de stranden 's middags een vrij krachtige noor-
denwind. Middagtemperatuur van 21 graden vlak aan zee tot 25 a 31
graden elders.

öe2e _,
, a°or een Mariabeeld ge-

ümburgs dagblad tijdje vrij

bioscopenkorte toer
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" Rookvrij op busexcursie

MAASTRICHT: VW-excursie
in het Stokstraatkwartier, Mu-
seumkelder Derion en Bis-
schopsmolen. Vertrek 11.00 uur
vanaf VW-kantoor (Het Ding-
huis, Kleine Staat).
Bezichtiging Schatkamer St.
Servaasbasiliek van 10.00-17.00
uur.
Bezichtiging Schatkamer O.L.
Vrouwebasiliek van 11.00-17.00
uur.
VW-stadswandeling. Vertrek
14.00 vanaf VW-kantoor.

MECHELEN: Bezichtiging De
Commandeursmolen (Hoofd-
straat) van 9.30-17.00 uur.

ST.GEERTRUID: Rondleiding
St. Gertrudiskerk om 19.30 uur.

GULPEN: VW-dia-avond met
natuurquiz in Pension Ons Thuis
(Dorpsstraat 10)vanaf 20.30 uur.

LIMBRICHT: Expositie 'Oudhe-
den opgepoetst' in Kasteel Lim-
bricht van 13.00-17.00 uur.

DINSDAG 25 JULI
HEERLEN: Fietsvierdaagse. Af-
standen 30, 60 en 100 km. Start
vanaf De Spuiklep voor 30 km
tussen 10.00-12.00 uur, voor 60
km tussen 8.00-11.00 uur, voor
100 km tussen 8.00-10.00 uur.
Info en voorinschrijving 045-
-416591.
'De mens op de maan' in Lim-
burgse volkssterrewacht
(Schaapskooiweg 95) van 13.00-
-17.00 uur.

VALKENBURG: Serviezenshow
De Gedekte Tafel in Centrum
Cocarde van 13.00-22.00uur.
De Kluis, kluizenaarswoning,
kapel en kruisweg geopend van
14.00-17.00 uur.

Bezichtiging Heempark Sjloens-
heim, Sjloensmolen en kruiden-
tuin van 10.30-16.30 uur. Ingang
oprijlaan kasteel Schaloen.

SIBBE/VALKENBURG: Bezich-
tiging mergelbouwsteenwerk-
plaats (Bergstraat, Sibbe) van
10.00-17.00 en van 18.30-21.00
uur.

Lopend uitwaaien....



Kontakten, Klubs

Anita HALLO, HALLO, LEKKEREMl lllcl SNELLE KANJJES OP DE
Privé met Escort ook zater- n/i_-.:,_i /__,_>i-.^wM._ags. Tei. 045-352543. MeidenbOX. !
y~Z __, OOK VOOR MANNEN.Contactburo 06-320.325.88
Yvonne discr. bemidd., da- M- ". i-

mes, trio, echtp. Vrangen- NieUW - NieUW
dael 154, Sittard. 04490- ma. vr. 11 -24 za. 11-18
■ 23203

De Douche Box CIUD
waar ze durven te zeggen KI"
wat ze met elkaar zullen |\| I KXA/ O IT\ Ck
doen onder de lekkere ■ ' " ■ »» CAI ICA

warme straaltjes. Nieuwstr. 147Kerkrade
06-320.327.88 (50 cent p/m) 045-463323

;Voor een heerlijke lik... Meisje gevraagd.

lioesjes lollybox Escort Marli. Voor liefhebbers om je Vanaf s morgens 10.00 uur.
vingers bij af te likken /r ._no

06-320.328.38 (50 cent p/m) 045-451 ÜOO

(Huis)d leren
Té'k. KIPPEN, mestkuikens SCHARRELKIPPEN te k.
en kalkoenen. Henk Ploe- met hele snavel. Moonen,
men, Broekhuizenstr. 53b, Einighauserweg 4a Gutte-
Rimburg. Tel. 045-320229. coven. 04490-24401.
Te k. 2 Abricot DWERG- Te k. gevr. PAPEGAAIEN.
POEDELS, Ift 2V_ jr., zeer Inr. op tamme sprekende
goedkoop. Tel. 045-222413. mog. Tel. 043-214305.
Piccolo's in het Limburgs Te k. DOBERMAN reu, 5
Dagblad zijn groot in RE- mnd., met papieren, na
SULTAAT! Bel: 045-719966. 19.00 uur 045-726520.

In en om de tuin
1 ste soort GRASZODEN HOUTHANDEL' Landgraaf

’ 3,50 p.m2afgehaald, bo- voor al Uw balken, kepers,
ven de 50 mtr. gratis thuis- panlatten. Tuinpalen en
bez., ook gehele tuinaanl. planken, schermen, eiken
goedkoop, ook voor straat- bielzen enz. Tijdens de
werk. Tel. 045-323178 bouwvak 's morgens ge-
(TUIN)HOUTHANDEL IrrT °Pend £U'Zerdw

h
e9\ lnd

nr«n In Hp Prampr 10d Hrl terr AbdlSSenbposchhS Vo?\Z Landgraaf. 045-318518.
voorraad Hogedruk geïmpr. Een PICCOLO in het Lim-
planken, palen, rolborders, burgs Dagblad helpt u op
1000 st. nwe en gebr. biels weg naar snel succes. Bel:enz.enz. bezorgen mog. 045-719966.

Huwelijk/Kennismaking
Nieuw: ALLEENSTAAN- ALLEENSTAANDEN, harte-
DENCLUB Eldorado, iedere hik welkom vanavond in
woensdagavond dansavond Dancing Gorissen, Kerstraat
va. 20.00 uur met D J Ge- 49> Brunssum. Orkest For-
lieve bewijs van alleen- mule 3. Tel. 045-252304
staand mee te nemen, zon- Vitale WEDUWE 70 jr. zkt.
der legitimatie geen toe- nette heer. Br.o.nr. B-1017
gang. Uw clubpas ligt klaar. LD., Postbus 3100, 6401
Bongerd 5, Spaubeek. Tel. DP, Heerlen.
04493-4193. Nette vrouw 68 jr. wed. zkt.
Serieuze partnerbem. voor lieve VRIEND om samen
ALLEENSTAANDEN. Bel v. nog wat van leven te maken,
ml. Huw.rel. bemm.buro Ge- Br.o.nr. B-1479 LD, Postbus
luk. Tel. 04498-54604. 3100, 6401 DP Heerlen.

Mode Totaal
Te k. BRUIDSJURK, een- Van maandag tm vrijdag,
/oudig, klassiek m. toebeh., van 8.30 tot 17.00uur, kunt u
.500,-. Tel. 045-463007, uw PICCOLO telefonisch
ia 18 uur. opgeven. Tel. 045-719966.

Baby en Kleuter
Te k. gevr. BABYLEDIKAN- Piccolo's in het Limburgs
TJE of doorgroeibedje, liefst Dagblad zijn groot in RE-
wit. Tel. 045-420986. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bel de Vakman
!

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Prnhlpmpn aan Voor al uw dak" en ZINK"
riUUieilltJll ddll WERK. Dakdekkersbedrijf

UW d__k R.M. Schripsema, Teutele-
K_,i _m_. 51 qki __ broekstr. 32, Kerkrade. Bel
bel 045-219615 voor vrijblijvende prijsopga-
H Arndts ve tei. 045-459647.

dakservice Dievries- en KOELKAST-
_.■—■■

, ______ „,, „ , REPARATIE zonder voorrij-NEW LOOK BV Schaes- kosten. Bel Geleen 04490--berg: Gevelreiniging, uit- 45230 service binnen 24 uurkappen, voegen, steigerver- — ■ :
huur. Tel 045-312154 of Gevelrenovatie uitkappen
045-312709 na' zandstralen opnieuw in-

■ voegen impregneren tegen
Hans LIPS voor timmer-, VOCHT 045/218363/259492
dak en zinkwerk met garan- Uw DIEPVRIES, koelkast,
tic. Vraag vrijbl. advies/ wasautomaat, ook bedr.-
offerte. Bel 045-453818. install. defect? Garantie op
Voer al uw NIEUWBOUW de reparatie, geen voorrij-
erv'verbouwingen: Bouwbe- kosten en korting op onder-
drijf Baburek Tel. 045- deten Bel direct 045-
-216969. 726206.

Voor vakkundige DAK-
DAKDEKKERSBEDRIJF De WERKZAAMHEDEN met
Nok, voor al uw dakdek- garantie en gratis advies,
werkzaamheden, met de Bel dakdekkersbedrijf M.
langste schriftelijke garantie. Haas 045-451862.
Bel voor vrijblijvende offerte. - k verschillende soortenTel. 045-224459 753008. , K, verscnmenae soorten

■ -1. _-..; __<■-. afrasteringen en poorten,
STOELMATTERIJ vern. rie- montage mogelijk. Bel voor
ten en biezen stoelen met ml. ABC HEKWERK, gebr.
gar. Bel. 045-418820. Veenstra Tel. 045-316238.

Wonen Totaal____________________________
H___________________.^___^

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

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

U slaapt beter in een waterbed
Akva waterbedden

2 pers. bed 160 x 215 geheel compleet en
geplaatst, mcl. 5 jaar fabrieksgarantie.

Niet v.a maar voor ’ 1.695,-
Wüt U meer weten over alle voor- en nadelen

van een waterbed: Wij zijn geopend
dinsdag- en vrijdagavond van 17.30 tot 21.30 uur.

Populierenlaan 51 Reken-Lanaken, tel. 09-32-11717881
Rijksweg Maasmechelen richting Lanaken

bij stoplicht in Rekem bord Uikhoven volgen.
Na 300 m. aan rechterkant.

KEUKENS laag in prijs met Enkele luxe
garantie. R/J Handelsonder- SHOWROOM-KEUKENS
neming, Stationstr. 294, met 50% korting
guth. Te,. 045-24260Z keukensDeze week! In onze SNUF-
FELKELDER enkele antieke Eikenderweg 77
kasten va. ’395.-; partij en Glaspaleis, Kerkplein
meubelstoffen va. f- p Tel. 717555. Heerlen.
mtr.; bejaarden fauteuils va. Te k. vol rundl. BANKSTEL
’65,-; eiken en notenh. TV- 2-1-1 zits, cognackl., nw.pr.
kasten; pr. stereotoren ’ 4.998,-voor ’ 1.100,-; sa-
’l9s,-; zware versterker lont. ’125,-. Tel. 045-
-’125,-; enkele mooie 2-zit- 210979 270073.
I_.hi:i_i^p!?"9^,^nn

" Te k. eiken BANKSTEL metschilderyen enz., enorme b velourse kussens inkeuze mooie spullen spot- xfj9 J J" /,„ T_T
goedkoop en! inruilen mo- Z?£\oiï' j
gelijk. Het Witte Huis, Rijks- W5-,inal,

weg centrum 86-88, Geleen SLAAPKAMER 4-drs.
(let op! Geleen kent ook schuifk. bed, 180 x 200,
Rijksweg Noord en Zuid, let comm. en spiegel, 2 nachtk.
dus op centrum). z.g.a.n. Koopje 045-319202

EIKEN KEUKENS ATTRAKTIE
te kust en te keur: Aktieprijs: v.d week: Platte inb. gas-
-290 cm in 4 kleuren: blank/ kookplaat, Bauknecht van

rustiek en wit gelakt 290cm ’ 469,- voor ’ 329,-
-met 5 dl^app-set. Konr.pl. vossen keukens
VOSSen keukens

Glaspaleis Kerkplein
Eikenderweg 77, Heerlen. Te k. zwaar SKAI bankstel

Tel. 045-717555. en eiken tafel 130 X 60 cm.,

Voor een echte ’200,-. Zondagstr. 22,
ambachtelijke Heerlen.

FRANSE STYLKEUKEN
van MMC in eiken-noten- ~ FA_E-LIFTING
kersenhout in diverse lak- Van uw oude keuken: nieuw

uitv moet u beslist gaan blad, spoelbak, app. etc. Uw .
kijken bij: Specialist:

vossen keukens vossen keukens
Eikenderweg 77, Heerlen. I^den/veg 77, Heerlen

Tel. 045-717555. <*>. DSM) tel. 045-717555.

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.
TV/Video

Gevraagd KLEURENTVS, Een PICCOLO in het Lim-
video's VHS, stereotorens burgs Dagblad helpt u op
en comp. disc. 04406- weg naar snel succes. Bel:
12875. 045-719966.

Kachels/Verwarming

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

Te koop gevraagd
Inkoop goud, briljant, munt mnntpn etc

eVE^sÈv9EeLnD C°nsaanrto.e9aeJt dr C^beftot Tï,."
80a HeSnD'o4^7T46 e66 19 u. Groenstr. 109, Geleen.

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

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

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
De massage van VERO-
NIQUE is meer dan uniek!!
045-228481.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest
U blijft komen. 045-353489.

Netto in Terugbetaling (rente + all.)
handen 96x 72x 60x 54x 42x

5 100 - - 113- 122- 148-
-10.100 156,- 190- 217- 235- 288-
-15.000 231- 281- 322- 350- 428-
-20.000 309- 375- 430- 466- 571-
-25.000 386- 469- 537- 583- 714-
-35.000 539- 656- 751- 816- 999-

EHect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000-en ’ 100 000,- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing -
" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30

jaar. 99089
Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair _

Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 10 juli 1989
werd aan Frans JozefHen-
ricus Alphonsus Habets,
van beroep houtzager, wo-
nend te Kerkrade, verlof'
verleend om tegen zijn
echtgenote Anna Gertru-
da Alexandra Thelen,
zonder beroep, wonend te
Kerkrade, een eis tot op-
heffing van de gemeen-
schap van goederen in te
stellen waarin beide echt-

fenoten zijn gehuwd, wel:
e eis werd ingesteld bij

dagvaarding d.d. 19 juli
1989.

bfl____S_9s
Neues Haar wird mit dem eigenen Haar
lorm- und typgerecht elno_w_bt; ohne
langiAhrige Vertrage Schralen, saunen.
duschen, Sport treiben lür Damen und
Herren. Alle Fnaurenwünsche werdener-
lullt Reparaturen aller Art. Aulïerdemgro-
etAuswahl an Toupels und Perücken in
Synthet* und Eehthaar
Unverbindliche koatenloae Beratung von
Dlenstag bis Samstag im Studio. Naul
Frisurenberatung per Bildachirm.

Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 8 juni 1989
werd onder curatele gesteld
Narda Hendrika Jozefina
Godschalk, geboren te
Heerlen op 22 december
1970, verblijvende te
Schimmert, gemeente
Nuth in huize „Op de
Bies", Op de Bies no. 33,
onder benoeming van
Hendrik Narda Maria van
Geutselaar, wonende te
Heerlen aan de Hertog-. straat no. 48 en Narda Ag-
nes van Geutselaar, echt-
genote van Peters, wonen-
de te 5708 CG Helmond
aan de Van der Putten-
straat no. 12, respectieve-
lijk tot curatrice en toe-
ziend curatrice.
Mr. I.G.H. Aarts-Mulder
Advocaat en procureur
Kruisstraat 20
6411 BT Heerlen

_IJAlllllllltlllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllIllllllflllllllllilllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllilUllillltlllUtH>*«

Wl»\ :i 3?»J-____s_Bl_________n_te-_l

P^* 1ft?!11?TJ1J^__|
Sittard Maastricht Geleen Heerlen Kerkrade I
Rijksweg Noord 88-90, Grote Gracht 31, Rijksweg Centrum 22, Geerstraat 24, MozartstraalH; tel. 04490-14234 tel. 043-212731 tel. 04490-43213 tel. 045-714090 tel. 045-46321

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii><**ii>ii***i*i*>l>aailfllllllltiaaaitlftllultliall<>^

Voor KERKRADE-CHEVREMONT vragen wij actieve

BEZORG(ST)ERS j
voor werkzaamheden tussen 06.00 en 07.00 uur.

Melden: Limburgs Dagblad, Markt 42, Kerkrade, 045-452932
tijdens kantooruren.

Limburgs Dagblad

IJ il —~ ■■■■ IP" \

fsjl\ ls_____ï_-5i -.. '"'*" _S^^^^ " volautomatische ontdooiing 1

',I"^^^=:?!=^^",J . 2X85 Wall vermogen —■ y » " "j j§|jl|Ëji k MÊMAÈ (MrW'-''---'W^

' twee paar luidsprekers C__N___R_U ,^_S___________________________l -*_ V. ,
KLKIJRENTELEVISIE ■Bm_________ »— T.____________S 5I111! /__________=____~===^ \ /
WET TELETEKST ___________________________________K____amrm

_ I Til lt__ II V^ jj —^

" momiorlook W^*f^____\ _!_D SSSS ■■■ i I ifi B^HHÜHfTT^V/^H ______%__)
r_\__rJ3 l=i ■le"'"'° ,''',' I ■/ i 1 —.

S PHILIPS H-=^HttS__=___JM_M BLUEAIRÖ
ISSSSSS^^^^^^ TovKS" Ü3 MIDISYSTEEM -*-O_J RADIOCASSETTE- WASMACHINEI_l g_M.___r^g!E"3I " 4

vKüg f _ da'en £kerS
pact l),S( EN 1?"cd"PAC' DISC :h6 *-prugramma's

rOMPAPT DIST " LCD .fslsuKtoediening " Jl'!i,a,e tuner me' "-MG- " FM-MG-LG ontvangst . 800 toeren per minuut. .^oriseerdlade .v.teem . 48 voorkeurzenders
______ LÖ ontvangst " 5 bandsequahser \\W§T§M ~ zelfreinigende pomp_ gemotoriseerd lade systeem _r__ _i"___l . programmeerbare CI) speler " 2 weg speaker systeem __Zi."_*D .— ,.geschikt voor CD single W7FFZW WrJ^J'B " afstandbediening " 2X6Watt vermogen (*___#_*■ WkÊÊU:Së.Sr |>>yfl ff/M ...Kw^^inrppj UX___ flfl»g

s„'&.isfNTFL,v,s,h i/)oo- >iii i' ''l[ a1alllla?aJ"alaalllll'IBIalM p~?{"rr , , totf51 cm Beeldbuis, 39 voorkeurzenders, IAV kanaal, IL/TT^ SONY VIDEOCAMERA OiArt SHARP VIDEOCAMERA Compacte handhaardroger, beveiligd tegen #W/
afstandbediening ,V// # Video 8 systeem, FM geluidskwaliteit,auto focus, /JUU- VHS-C Hi Cue moviecamera, 8X zoomlens, oververhitting, compleet met blaasmondstuk. f/»

„„,.. 6X motorzoom. __■'_/_/" auto focus, mcl. koffer. r »_____>___«__ __.. _.___.. J _i_^
SELECO STEREOKLEURENTELEVISIE MET i/AA /XJUmm KP"AI)V L4DVSHAVh 4 4Ü"TELETEKST yOJ- _P7Tvil_U-l na inruil /’77 Nieuwe mdhode voor hel ontharen van benen, beter ’ ’ /
55cm Flatsquare beeldbuis, digitale afstemming mei Fl//» mËBêJß22ÊMkmm\^m\Wm\^mWm\^m\mÊÊm\^Ê H fch//' sneller pijnlozer. I# /'
30 programma's.on screen display, 2X12 Watt " ELECTROLUX3ZONE KOELKAST /_/V> HEERLEN: Winkelcentrum't Loon, „„.KKumwirriPPiDiiT -"/.O*.stereo. 3 jaar garantie. Netto koelgedeelte 238 liter, netto vnesgedeelte 65 VUL/- <-<>_ .te etape Homeruspassage 13 PHILIPS KOFFIE/TT APPARAAI k(Jyj

■ I I I 1 ■ !_■_ _w^^^^M hier. afzonderlijk regelbaar keldervak, automatischeQ//, telefoon 045-740926. 12 Kops koffiezetter, warmhoudplaat, \J7/■B____L____^T^_B ontdooiing. ' ' „„ - _ . , maatverdeling._______________________■—*___flj^*^H_-_------ _________
I^^^_^_l

_
ll
__

l
_l_ 1100 m 2verkoopruimte. m_+_r\L

SONY COMPACTDISC WISSELAAR PTTTTTTTB KALORIK STOOMIJZFR OflQj
43 cm Breed, SCD plaatjes tegelijk, *.0Q" itLi__2_4_3_k_____i________-_____________M t4^^?^ffiÏÏ"a__. _.' e"' AuuJmK"«Si stoomkon.role, <U/ J
afstandbediening, shuffleplay, 32 nummers *_///" FRIGIDAIRE VRIESKAST /./VA . 1246o\SS^^^^A**0* regelbare thermostaat, gepolijste aluminiumzool.
programmeerbaar. ' r tafelmodel, 120 liter inhoud, invriesvak 31 liter, /ILJLJ— «vt.NRAY-Schoolstraat 3a. tel: 04780-84513 _
ERRES SPEAKER >n>n instelbare temperatuur !//" " TECHNISCHE DIENST: vieesstraai 13, tel: ELECTROLUX STOFZUIGER OOl)^
100 Watt Muziekvermogen, 40 Watt belastbaar 00- I °77-544404 1 Maximaal vermogen 11 00 Watt,electronische Af!t

continue, tweeweg basreflexsysteem. per sluk //, l J 1 k^regeling. autoniatische oprolsnoer, diverse *"//'
Vk I _ _(t]!. XCI- !. I] 31 !^___! é\ I — .A» 1 ________ ? _^l^_— HOLLAND ELEKTRO STOFZUIGER 4/iQ'

._■__,._.. ~_./■.."f_!T^^^^^^^^^^^^^ __É I _________ H ____________r __P____"_^ âA 750 Watt, diverse hulpstukken, metalen buizen, l^rv.v^ssr1 GFsrL,jRM .moo I cltcLlirO IaCUUS /T7'

8 programma's 3 1 dagen, beeld in beeld funktie, AtW" -P BROTHER MAGNETRON /Wldigitale leespen. vier videokoppen, 99 programma's ' *//* High speed magnetron/oven, 5 standen, WwW^
__I___^^^^^^^^^^^^^^m ___VP^^^^^^^^9^J^'^T^-^r ///'

________________Pr __É_____l-___i 0-100 minuten timer, 650 Watt. F/w
/.ANI'SSI WASMACHINE /f\T\ i_T?_f_| PHILIPS MAGNETRON E/ifl*400 Toeren per minuut, 4,5 kg vulcapaciteit, 15 MUU* .'....'.'.'.'.'.'.'.'.'.'..'_jT|^^-W-'aT,^^a>a>Bl 600 Watt vermogen, roterende energieverdeler, I*TVprogramma's, monoknopbediening \J//» \ | 'ijdsklok Wl minuten, 26 liter inhoud \S I /'
■im,», 1,...■...m...M......1.,.....,.,» .....v.'.-.I.'.I.'.'.^!.I.'.1.-'■!■!.!.;;.;.:■!■!.'';"':'" 1' .-.-.u1.1-..■...y.;.; .'.M.;.:.:.:.;a 1 _^| i.;:;.':":':':ï'"':'.".:'::"';'':M!v;""";,■:■":■"■-"vi:"Ml1""""""'.V.' 1'i!":■:■!":"!I"'" ::: : : ~^\

\\ _____-_________________-_____-_-_---_------_i-___iiiiiii>r Week3o
~, -■: ■:■ :.■........,.. ~.,,..,,,_l — 1»'"~.,.,■„„, ■~~.,■„„, ■.-..■ : y__-_**^
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Rooks start niet, Theunisse stapt af Maassen redt wielerfeest
Dinsdag 25 juli 1989 "15

Boxmeer voelt zich bekocht
Ploeg Le Mond

verdiende
ruim zes ton

ZEIST - Maarten van Rooijen
wordt de nieuwe voorzitter van de
sectie betaald voetbal van de
KNVB. Vijf van de andere zes be-
stuursleden zijn ook gevonden, na-
melijk Ad Smits, Eric Vilé, Rinus
Michels, Jaap Bontenbal en Jan
Masman. Het bestuur zal nog met
een zevende lid worden gecomple-
teerd. Daarmee is, na drie maanden,
de formatiepoging van Gerrit Brokx
om te komen tot een nieuw sectie-
bestuur, met succes voltooid. Over
de functieverdeling binnen het
nieuwe 'kabinet' zal nog overleg
worden gevoerd.

Van Rooijen
voorzitter
betaald
voetbal

h Van onze sportredactie

st ZOMEER - Gert-Jan Theunisse was gisteren, bij de
(j van het criteriumcircus na de Tour, de meest gevier-
% renner uit het peloton. Dat was geen wonder, want
ty eUnisse is afkomstig uit het naburige Berghem en
V- o*., momenteel in het eveneens niet ver van Boxmeer
w^ -derde Oss. Honderden supporters, gestoken in een
205\aak-bolletjestrui, juichten de bergkoning van denc*ag beëindigde Tour de France toe.

verscheen Rooks met verband en
kruk wel voor de microfoon gister-
avond. De winnaar van het combi-
natieklassement in de Tour zei te
hopen binnen een dag of drie zover
hersteld te zijn dat hij zijn contrac-
ten in de criteriums vanaf die tijd
kan nakomen.

Frans Maassen ontsnapte in de
voorlaatste ronde uit het peloton in
gezelschap van Jacques Hanegraaf.
In de eindsprint toonde hij zich iets
sterker. Van de achtervolgers was
Twan Poels de beste sprinter. Hij
versloeg, tien seconden na de win-
naar, John Talen en Mare van Or-
souw.

%. t'f.jj 1groter was de teleurstelling
(tj e Theunisse het al na
öaa r°nden van het criterium
sta_t na de Tour' liet afweten en
e Uri e organisatie, die voor

plsse tien mille had neerge-
W Ide dertigduizend toeschou-
blotseroelden zieh' ook al door het

0°k_. ï_ge ontDreken van Steven
f nt Frans Maassen red-e win est door voor eigen publiek

Tranen
6 vSm der van Gert-Jan Theunisse
'Sen _^°0r de micr°f°on n°g uit"

v? _. _y, °at „Gert-Jan op een gege-
Vru°ment zei dat hij echt niet
Vn _?n' **y na<* de tranen i° zÜn\i{ kennelijk hebben al die festi-
\q n.en dekomende huldigingen

2^ll persoontje hem te zeerBegrepen".
S -V 1. Rooks was alleen lijfelijk
\r^ 2lg in Boxmeer. Hij moest

rv
1 Voetblessure verstek laten

" Om Zijn goede wil te tonen,

Etienne de Wilde won het eerste
Belgische profcriterium na de Ron-
de van Frankrijk. Hij versloeg na
een koers over 98 kilometer (2 uur, 7
minuten) in Aalst de lerScan Kelly,
de winnaarvan de groene trui, in de
eindsprint. De Belg Jan Goessens
ging als derde over de eindstreep.

Delgado
De organisatoren van de Acht van
Chaam, die morgen wordt gehou-
den, hebben Pedro Delgado laten
weten, dat hij thuis kan blijven of
een ander lucratieverit om de kerk
kan opzoeken. De Spanjaard, die op
afstand derde werd in deRonde van
Frankrijk, vroeg 18.000 gulden start-
geld, plus duizend piek deman voor
vier knechten. Dat was de organisa-
tie te gortig.

Profcriterium in Boxmeer: 1. Maassen, 100
km in 2.19.27; 2. Hanegraaf zt; 3. Poels op
0.10; 4. Talen; 5. Van Orsouw; 6. Veenstra; 7.
Nijdam; 8. Cornelisse; 9. Capiot; 10. Moor-man, allen zt als Poels.
Nieuwelingen: 1. G. van deBroek, 40 km. in
58.13; 2. P. Gillissen; 3. M. Goffin; 4. R. Rei-
merink; 5. E. Kaizer; 6. A. van Bavel; 7. R.
Vermond; 8. M. Weber; 9.R. Oomen; 10. M.van Heeswijk.

Junioren: 1. P. van Seggelen, 50 km. in
1.12.03; 2. B. Boom op 13 sec; 3. R. Ottenvan-
ger; 4. D. Degeling; 5. D. van Weel; 6. P. van
Loonen; 7. R. vanRiet; 8. B. Sargosky; 9. T.
Verhoeven; 10. H. van Dijk.

Het PDM-negental van Jan Gis-
bers bezet, dank zij de winst in
allenevenklassementen, de etap-
pezeges van Alcala, Rooks en
Theunisse en de klassering van
vier renners in de toptien, de
tweede plaats met 1.292.550
francs (ruim vier ton). Laurent
Fignon en zijn ploegmaats stre-
ken ook nog meer dan een mil-
joen francs op.

Kalusha mag
toch naar PSV

De econoom Ad Smits heeft een be-
stuursfunctie vervuld bij Fortuna
Sittard. Jaap Bontenbal is jaren
voorzitter geweest van Excelsior.
Eric Vilé was dat bij FC Utrecht en
de sectie betaald voetbal. Jan Mas-
man is oud-voorzitter van FC Twen-
te en van de Stichting Arbeidsza-
ken. Hij maakt deel uit van het be-
stuur van de Stichting de Nationale
Sporttotalisator.

De Columbiaanse en Spaanse
profs van ploegleider Carrasco
(Kelme) boerden het slechtst in
het peloton. Geen van de steun
en toeverlaten van kopman Fa-
bio Parra, die met een kniebles-
sure uitviel, kwam de Alpen
door. De ploeg verdiende slechts
4200 francs (1.400 gulden), niet
eens voldoende om de eerste
Tourweek zonder sponsorhulp
het eten te kunnen betalen.

Van onze sportredactie
EINDHOVEN - PSV kan de ko-
mende drie seizoenen toch gebruik
maken van de diensten van Kalus-
ha. De Stichting Arbeidszaken
bracht vorige week een negatief ad-
vies uit aan het ministerievan socia-
lezaken betreffende een arbeidsver-
gunning voor de oud-voetballer van
Cercle Brugge. PSV ging daartegen
in protest. Een nader onderzoek van
de Stichting Arbeidszaken leerde
dat de voetballer van de Eindhoven-
se politie een verblijfsvergunning
had gekregen. Kalusha woonde
voor zijn verhuizing naar Eindho-
ven al driejaar in België. Volgens de
in de Benelux geldende wetten kan
hem een werkvergunning niet wor-
den onthouden.

Verdienstenklassement Tour '89 (in
Franse francs): 1. ADR (De Cauwer-LeMond) 1.857.350; 2. PDM (Gisbers-
Rooks) 1.292.550; 3. Super U (Guimard-
Fignon) 1.127.250; 4. Reynolds (Eche-
varri-Delgado) 745.025; 5. RMO (Vallet-
Mottet) 319.190; 6. Histor (Teirlinck-
Roosen) 306.600; 7. Z (Legeay-Millar)
285.750; 8. Superconfex (Raas-Gölz)
273.850;9. Patemina (Perurena-Lejarre-
ta) 273.750; 10. Helvetia (Köchli-Bauer)
236.250); 11. Chateau d'Ax (Stanga-Bug-
no) 226.800; 12. BH (Minquez-Pino)
206.900; 13. TVM (Priem-Anderson)
180.825; 14. Carrera (Boifava-Zimmer-
mann) 161.750; 15. Toshiba (Hezard-Be-
zault) 141.950; 16. Panasonic (Post-
Breukink) 134.775; 17. Domex (Godef-
root-Van der Poel) 110.450; 18. Café de
Colombia (Nino-Herrera) 54.425; 19. Fa-gor (Bazzo-Roche) 53.000; 20. 7-Eleven
(Dejonckheere-Hampsten) 49.350; 21.
Hitachi (De Kimpe-Criquielion) 41.725;
22.Kelme (Carrasco-Parra) 4200." Gert-Jan Theunisse beperkte zijn activiteiten in Boxmeer voornamelijk tot het uitdelen van

handtekeningen. Steven Rooks kon, wegens een voetblessure, niet starten.

'°_"7^'ns Maassen, winnaar in Amateurs: I. R. van de Vin, 50 km. in
1.12.53; 2. E. Knuvels; 3. H. Geeris; 4. C. van
Boekei; 5. R. Mulders; 6. G. Kernper; 7. E.
Kistenmaker; 8. R. van de Akker; 9. M. de
Bakker; 10. H. de Reuver; 11. J. van den
Berg; 12. A. Lagerwey; 13. H. Jansen; 14. R.
Freuling; 15. A. Bok.

Geen nieuw contract voor trainer Malag

Holbox/Swift moet
flink bezuinigen

lijk aangekondigd dat de geld-
kraan dichtgedraaid zou worden
als Swift niet snel op de proppen
zou komen met bezuinigings-
maatregelen. Nu gisteravond het
volledige bestuur zich achter de
voorgestelde plannen heeft ge-
schaard, is het voortbestaan van
de Roermondse club niet langer
in het geding.

sport kort

" HEERLEN - Uitslagen oefen-
wedstrijden: Telstar - Vitesse 0-2;
Go Ahead Eagles - FC Utrecht
3-2; Peek Vooruit - PEC Zwolle
0-6.

" DIEREN - Corrie Vreeken
raakte in de zesde ronde van het
Nederlands schaakkampioen-
schap voor dames haar leidende
positie kwijt. Ze verloor van Ar-
memarie Benschop, die nu eerste
is in het algemeen klassement
met 4,5 punten. Benschop deelt
die positie met Mariette Drewes,
die remise overeenkwam met
Limbach.

Van onze sportredactie
ROERMOND - Handbalvereni-
ging Holbox/Swift gaat de ko-
mende jaren flink bezuinigen.
Gisteravond werd tijdens een be-
stuursvergadering een door en-
kele leden van het interim-be-
stuur daartoe ontwikkeld plan
door alle leden unaniem aange-
nomen. Swift zag de laatste jaren
de schuldenlast flink groeien en
hikt momenteel tegen een tekort
van bijna 46.000 aan. Inclusief
het begrotingstekort voor ko-
mend seizoen bedraagt de
schuld zelfs bijna 90.000 gulden.

achter de saneringsplannen
schaarde, dreigde er een nieuwe
bestuurscrisis met als uiterste
consequentie zelfs het in gevaar
komen van het bestaansrecht
van Swift.

" HAARLEM - Raymond Atte-
veld, middenvelder van Haar-
lem, gaat waarschijnlijk voor een
bedrag van rond een miljoen gul-
den naar Everton. In een eerder
stadium wilde FC Twente Atte-
veld overnemen, maar was niet
bereid om het toen door Haarlem
bedongen bedrag van 650.000
gulden op tafel te leggen.

" DIEREN - Joris Brennink-
meijer is maandag alleen op de
eerste plaats terecht gekomen in
het open toernooi om de Neder-
landse schaaktitel. In de zesde
ronde versloeg hij de Hongaar
Pirisi. Brenninkmeijer heeft een
punt voorsprong op een vijftal
achtervolgers.

" ODENSE - PSV verloor in de
finale van het toernooi van Oden-
se (Denemarken) met 2-1 van FC
Köln. Voor FC Köln scoorden
FlemmingPoulsen en Pierre Lit-
barski (penalty). Het PSV-doel-
punt was van Stan Valckx.

Extraprikkel
voor spelers
Inter Milan

%^N-De spelersvan Inter
6&ti fi ynnen komend seizoen
f»iet V1*6 bonus aan hun toch
*U tnte salaris toevoegen

landskampioenschap
Nr<L,feprolongeerd. B» deklaar__ llng van de Ploee ver-
gier de clubleiding, dat de
\_ 27cs

n°y een tweede titel op
_:"_£"__ gulden de man extraVon UltSekeerd. Winst in het

uptoernooi voor lands-Pl°enen levert de Milane-s'^m 300.000 gulden op.
Tweespalt
De financiële problemen zorg-

Wel hebben de voorgestelde
plannen een eerste slachtoffer
geëist. Swift kan niet langer aan
de eisen van dames-trainer Rys-
zard Malag, die onlangs met zijn
team promoveerde naar de eredi-
visie, tegemoetkomen en besloot
daarop met onmiddellijke in-
gang de samenwerking te beëin-
digen.

den de laatste maanden voor een
flinke tweespalt binnen het be-
stuur. Enkele leden hielden het
voor gezien en er was een alge-
mene ledenvergadering nodig
om een nieuw interim-bestuur te
benoemen. Toen ook binnen
deze groep niet iedereen zich
voor de volle honderd procent

De gemeente Roermond, de
grootste schuldeiser, had name-

PARIJS - De verrassende victo-
rie van Greg Le Mond in de Ron-
de van Frankrijk heeft zijn Belgi-
sche werkgever royaal op de eer-
ste plaats van het verdien-
stenklassement gebracht. De ra-
zende tijdrit naar de Champs
Elysees schroefde de Tourpre-
mievoor de ADR-ploeg van José
de Cauwer op tot een totaal van
1.857.350 Franse francs, ruim
600.000 gulden.

Volgens Brokx was het uitgangs-
punt van zijn formatie mensen te
vinden met ervaring in het voetbal
en met andere deskundigheden, die
in het voetbal onmisbaar zijn.
Brokx: „Wij zijn erin geslaagd men-
sen te vinden die een rol gespeeld
hebben in het betaalde voetbal. Mi-
chels hoef ik niet te presenteren.
Van Rooijen heeft een functie ver-
vuld in het budgetbewakingsinsti-
tuut en is nog voorzitter van de li-
centiecommissie." Van Rooijen was
eerder staatssecretaris van finan-
ciën in het kabinet Den Uyl en di-
recteur bij Shell.

sport kort
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Amerikaanse kranten en televisie jubelen

'De tour de force
van Greg Le Mond'

merciële stations konden geen live-
beelden brengen, maar kwamen op
een later tijdstip uitgebreid terug op
de overwinning van hun landge-
noot, die zo ongeveer uit de dood
was herrezen en in het verre Europa
opnieuw geschiedenis schreef.

WASHINGTON - De victorie
van GregLe Mond in de Tour de
France 1989 is door de Ameri-
kaanse media luid uitgekraaid.
In een land waar de wielersport
in de pers amper bestaat, was de
aandachtvoor het opzienbaren-
de nieuws van de Champs Ely-sees groot. De Ronde van
Frankrijk werd dankzij Le
Mond ook in de Verenigde Sta-
ten maandag uit de schaduw ge-
haald en als een groot sportève-

nement gebracht. Met dank aan
componist Gerschwin zongen
de kranten en televisiecommen-
tatoren een loflied op 'Een Ame-
rikaan in Parijs.

Het nationale netwerk ABC, dat de
rechten van het Franse wielerspek-
takel had gekocht, profiteerde uiter-
aard het meest van de coup van Le
Mond. De uitzending van het 'heili-
ge' golftoernooi om de Britse titel in
Kroon werd zelfs onderbroken voor
het nieuws uit Parijs. Andere com-

Alle dopingcontroles negatief

Tour 'schoon'
PARIJS - Alle 87 dopingcontroles, die in de zondag geëindigde Ron-
de van Frankrijk werden uitgevoerd, zijn negatief gebleken. Dat
maakte de Tourdirectiegisteren in Parijs bekend. Voor deeerste keerin de geschiedenis van het nu 76 edities tellende wielerevenement
werden de staaltjes urinevan de 'uitverkoren' renners meteen na elke
etappe per vliegtuig naar een laboratorium in Parijs gebracht, waarhet resultaat vierentwintig uur later al kon worden vastgesteld. Niet
één keer werden sporen van dope gevonden.
Vorig jaar stond de latere winnaar Pedro Delgado onder verdenking
van het gebruik van verboden stimulerende middelen. De Spanjaard
werd uiteindelijk echter vrijgesproken. Bij Gert-Jan Theunisse, dit
jaar gekroond als bergkoning, werd het dopinggebruik wel aange-
toond en bestraft.

Voor de media maakte de zege van
Le Mond het verlies van het Davis-
bekerduel tegen de Bondsrepubliek
meer dan goed. Op de eerste sport-
pagina's was het Tourverhaal gelijk-
waardig aan dat van golfer Mark
Calcavecchia. De schrijvende pers
aarzelde niet Le Mond op te nemen
in het rijtje sporthelden, die een
standbeeldverdienen.

De Amerikaanse tv-kijkers konden
smullen van de heroïsche strijd tus-
sen Le Mond en Fignon in de ge-
denkwaardige tijdrit. De beelden
van de lachende held, de confronta-
tie met zijn gelukkige familie deden
het tegenover de ontluistering van
de gedoodverfde Franse favoriet
uitstekend.

De clichés werden evenmin ge-
schuwd, met foto's van Le Mond
voor de Are deTriomphe enkoppen
als 'Na 2000 mijl: 8 seconden ver-
schil' (New Vork Times), 'De Tour
de force van Le Mond' (USA Today)
of 'Wie het laatst lacht...' (Washing-
ton Post). De Washington Times
bracht een combinatiefoto van Cal-
cavecchia en Le Mond met de trotse
tekst: „De Yankees imponeren
daarginds".

" Greg Le Mond op de
schouders van landgeno-
ten. De Tourwinnaar be-
zocht gisteren de Frans-
Amerikaanse school in Li-
sieux.



Van onze sportredactie
MAASTRICHT/WEIMAR
MW is gisteravond vier uur la-
ter dan gepland aangekomen in
Oost-Duitsland, waar de ploeg
tot en met zondag in trainings-
kamp vertoeft en deelneemt aan
het internationale toernooi van
de stad Dresden. De vertraging
was te wijtenaan de bus. Die vol-
deed niet aan de gestelde voor-
waarden. MVV had, zoals gebrui-
kelijk, gevraagd voor video, toi-
let en koelkast aan boord. Voor

Carl Zeiss Jena, dat vorige wee"
Fortuna Sittard nog met 3-0 ver-
sloeg. Daarna reist de ploego"0.
naar Dresden. Overigens heel1

Metallist Charkov, oorspronke-
lijk de eerste tegenstander y
MVV in het internationale toer-
nooi van Dresden, zich terugga
trokken voor het toernooi. M» v
speelt nu zijn eerste wedstrijd *genGAIS Gothenburg. De plaa*
van Metallist wordt ingenomep
door NAC, dat deze week o*
zijn tenten in de DDR heeft op- j
geslagen.

het vertrek vanaf stadion De
Geusselt bleek echter geen enkel
comfort aanwezig te zijn. Mana-
ger Ron Weyzen stuurde daarop
de bus terug. MW kreeg pas en-
kele uren later de beschikking
over een nieuw voertuig. Ook
ditmaal voldeed de bus niet aan
de eisen van MW. Om nog meer
vertraging te voorkomen, werd
toch maar besloten af te reizen
naar de DDR.

Vanmiddag om 17.00 uur speelt
MVV een oefenwedstrijd tegen

Het gebruik van hormomen als
testeron leidt op de langere duur
tot onvruchtbaarheid bij man-
nen, tot een grotere kans op hart-
en vaatziekten en op schade aan
de lever. Bij vrouwen leidt het
gebruik van testeron tot een
mannelijk uiterlijk en een lage
stem. Bovendien kan de men-
struatiecyclus in de warraken bij
gebruik van het mannelijke hor-
moon.

perimenteel psycholoog prof. dr.
J. E. Hueting, die in laborato-
riumproeven heeft aangetoond,
dat het gebruik van amfetami-
nen niet tot grotere prestaties
leidt. Volgens Hueting zit het ef-
fect van doping 'tussen de ogen',
dat wil zeggen dat sporters erin
geloven en daarom een werk-
zaam effect voelen.
Volgens Van Rossum, die vorig

De uitspraak van Van Rossum
wordt onderschreven door de ex-

jaar nog werd ingeschakeld tij-
dens de Tour de France bij de do-
pingschandalen waar de wielren-
ners Theunisse en Delgado bij
betrokken waren, staat één effect
van doping echter buiten kijf:
alle middelen zijn op lange ter-
mijn schadelijk voor de gebrui-
ker. Sporters die amfetaminen
slikken, krijgen last van
hartkloppingen, worden prikkel-

Nieuwe overeenkomst met KNVB biedt NOS meer mogelijkheden

TV-voetbal rond " Jos Verstappen,
Europees kampioen.
Hij heeft nu al een
contract voor de
Formule 1 van de
kartsport op zak.

Foto: JAN PAUL KUIT

Vanderaerden,
Planckaert
en Sergeant

niet naar WK
BRUSSEL - Bondscoach **Merckx heeft Vanderaerden,"
kaert en Sergeant niet opgeno^
in de Belgische wielerselectie ,
het wereldkampioenschap °^a
weg. Eric Vanderaerden had cc .
al te kennen gegeven niet bes
baar te zijn voor het WK, dat ol*
augustus in Chambéry wor<i
houden. Sergeant en Plancfj
blijven buiten schot, omdat iA
gens Merckx niet voldoende ,
ben gepresteerd in de Tour. w-e,,
heeft drie renners geselecteefj
in Nederlandse dienst rijden-,
zijn Van Hooydonck (Superco^
Van Lancker en Wampers (D
Panasonic).

ZEIST - Het sectiebestuur betaald voetbal heeft met de NOS
overeenstemming bereikt over de rechten van het nationale
beker- en competitievoetbal. Voor een periode van driejaar be-
taalt de NOS een bedrag van achttien miljoen gulden. De hui-
dige vergoeding stond op 2,3 miljoen gulden per jaar. Het nieu-
we akkoord bevat een aantal aanpassingen. Zo zal per 10 sep-
tember de zondagavonduitzending van Studio Sport met een
kwartier worden vervroeg en duren van 18.45 tot 20.00 uur. In
principe is het zelfs mogelijk het aanvangstijdstip op zondag-
avond met nog eens drie kwartier te vervroegen. De radio kan
in het vervolg ook direct met zijn uitzendingen beginnen. Het
half uur wachttijd is geschrapt.

Kledingfirma
Björn Borg
bijna failliet

STOCKHOLM - De omvangrij-
ke kledingfïrma van de voor-
malige tennisvedette Björn
Borg staat op derand van een
faillisement. „We hebben drin-
gend behoefte aan liquide mid-
delen", verklaarde zijn vriend
en compagnon Lars Skarke, die
de aanhoudende geruchten
omtrent de zakelijke proble-
men van de 33-jarigeZweed be-
vestigde. „Op dit moment is er
geen geld om alle schuldeisers
te betalen en nieuw materiaal

I in te kopen. Als er niet snel iets
gebeurt, zullen we alle zaken
moeten sluiten." Björn Borg,
die in zijn glanzende tennis-
loopbaan ruim tweehonderd

I miljoen gulden verdiende en
het grootste deel daarvan in
zijn onderneming stak, wees
vorige week een overname-aan-
bod van tien miljoen gulden
van de investeringsmaatschap-

| pijMercurius van de hand.

over de wedstrijden van het Neder-
lands elftal, die niet in het pakket
zijn opgenomen. Tot het wereld-
kampioenschap in Italië heeft de
NOS de rechten voor alle kwalifica-
tiewedstrijden plus Nederland-En-
geland. De wedstrijd Nederland-
Denemarken, op 6 september, valt
daarbuiten omdat de NOS op die
avond in verband met de verkiezin-
gen geen belangstelling heeft.

Nederlands elftalTorn Nijssen
start tegen

Emilio Sanchez
HILVERSUM - Torn Nijssen komt
vandaag voor het eerst in actie in
het open Nederlands tenniskam-
pioenschap in het Melkhuisje, waar
overigens dit jaarweinig echte top-
pers van de partij zijn. De Sittarde-
naar had pech bij de loting. Hij werd
gekoppeld aan de Spanjaard Emilio
Sanchez, die tot de beteren van het
gezelschap behoort.

Van Westerloo maakt er geen ge-
heim van te denken aan deverkoop
van de rechten naar het buitenland
en aan de nieuwe zenders TV-10 en
Veronique. De zekerheid dat het
ook inderdaad zal gebeuren, bestaat
echter niet. Daarover was de NOS-
directeur ook heel duidelijk. „Dit
zal alleen gebeuren wanneer het
commissariaat voor de media de
nieuwe, op Nederland gerichte sta-
tions legaliseert." De KNVB kan
geen beperkingen leggen op dever-
koop van beelden naar andere sta-
tions.

Belgische selectie: Criquielion. H»*
Wolf, De Wilde, Roosen, MoreraClercq, Van Lancker, Wampers, Va"
donck, Bomans en Bruyneel.

Smoke Eaters
contracteert
Amerikaan

GELEEN - Smoke Eaters hee^23-jarige Amerikaan JoshCaPl^contracteerd. De nieuwe aan,ij
van de Geleense ijshockeyt j

een verdediger. Hij speelde j

jaar in het Harvard College i
Smoke Eaters heeft bovendop
Tilburgse verdediger Peter
van Rooy aangetrokken, dj?
jaargeleden ook al voor het G
se team uitkwam. Nieuw zijn v. i
Patrick den Ouden (doelni^
aanvaller Strijbos van Eindn^Bijgetekend hebben '"qV
Louwers, Boogaard,
Meeks, Pellegrims en van de
lart. >
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NOS en KNVB hebben sinds fe-
bruari overleg gepleegd over het
nieuwe contract. In Zeist lagen nog
zes andere aanbiedingen op tafel
voor een overeenkomst' die varieer-
den van één tot drie jaar. Het hoog-
ste bod was van deWestduitse inter-
mediair UFA, dje voor drie jaar 21
miljoen gulden bood. „Die aanbie-
ding", vertelde Van der Louw, „is
echter pas maandag bij ons binnen-
gekomen en was niet volledig dui-
delijk in de voorwaarden. Zo was er
minder uitzendgarantie dan de NOS
ons kon geven."

Aanbiedingen

De bijzondere algemene vergade-
ring van het betaalde voetbal ver-
klaarde zich gisteravond akkoord
met de overeenkomst, gesloten
door André van der Louw namens
het demissionaire sectiebestuur en
directeur Ed van Westerloo van de
NOS. Het aanzienlijk hogere bedrag
is volgens Van Westerloo tot stand
gekomen onder de druk van de om-
standigheden. „De prijs is met 17C
procent gestegen ten opzichte van
het vorige contract. Het bedrag
geeft de nieuwe tijden aan. Wij zijn
gedwongen door de prijsverhogin-
gen op dit terrein."

" MONTREAL - Twee N^,t
landers hebben zich kand'"^gesteld voor een medaille Mp
jeugdwereldkampioenschapPjjt
zeilen (Laser en Mistral) op °rj,-
Laurent bij Montreal. Plandester Stalman won de vierde r t
en staat derde in het klassen 1
Blokzijl handhaafde zich oP
derde plaats bij de solo-LaSe

" WEST ROZEBEKE -Ad? %t
der Poel won in de BelglSrof-
plaats West Rozebeke een P jjjj
koers over 163 kilometer- j_
reed de afstand in 4 uur en A
nuten en had een voorspel
van negen seconden op &e $_$gen Bruno Bruyere en Pa
Deneut.

" STUTTGART- Vfß Stu^f j.
tegenstander van FeyenoOr p-
de eerste ronde van het UeI^:00.toernooi, heeft voor 1,5 m - jp
gulden een tweede nieuwe
aangetrokken, de Deense lfly
national Peter Rasmussen Jd
Aalborg. Eerder werd M&\sKastl van Leverkusen ge*
voor 700.000 gulden.

" KARLSRUHE - Het N^lands zaalkorfbalteam hefiJJ' jf
de Wereldspelen in KarlsruP^fgouden medaille veroverd- >■
beslissende wedstrijd tegen 2
gië won Oranje maandagaVJf
met 11-9. Bij rust was de vo^flige marge eveneens twee
fers: 6-4. V

pese titel. Jos Verstappen is 17
jaar, een snelheidskampioen dus
zonderrijbewijs.

Mogelijkheden
Door het drastisch verhoogde be-
drag heeft de NOS meer mogelijk-
heden. Er is geen beperking meer
gesteld aan het aantal wedstrijden
dat kan worden samengevat op de
televisie. Wel staat vast dat in prin-
cipe een samenvatting ten hoogste
vijftien minuten zal beslaan.

Van de zes Nederlanders die in het
schema zijn opgenomen, verdwe-
nen er in de eerste ronde al direct
twee. Ralph Kok had op papier met
Tomas Carbonell geen slechte op-
ponent, maar de speler uit Poortu-
gaal wist de hem geboden kans niet
te benutten. JaccoEltingh, dievorig
jaar na zijn Europese jeugdtitel en
een succesvol optreden bij de natio-
nale titelstrijd besloot het een tijd
als beroeps te proberen, kon niet la-
ten zien dat hij veel heeft bijgeleerd.
Hij faalde volledig tegen de Span-
jaardDavin.

Jos Verstappen, die vanaf zijn
tiende jaar rijdt, boekte ook bij
de internationale junioren goede
resultaten. Verleden jaar wilde
hij stoppen met de kartingsport
wegens de grote financiële offers
die sport op internationaal vergt.

Tijdens de open Sittardse kam-
pioenschappen, het toernooi van
SLTC, bereikte Jean Swagers als
enige Limburger de tweede ronde
van het herenenkelspel 81. Hij ver-
sloeg Roger van Biljouw met 6-2;
4-6; 6-4. De Duitser Niki Mihsglov
versloeg de finalist van de Limburg-
se kampioenschappen 82, Oscar
Niens, met 3-6; 7-5; 6-4. Karsten
Schiller schakelde zijn Duitse land-
genoot Alexander Hamm uit met
6-2; 6-2. Arjen Timmers won in de
voorronde van Roel Feijn met 6-1;
6-0.

Torn Nijssen start overigens niet in
de nationale titelstrijd in Son die op
maandag 31 juli begint. Hij heeft in
die week competitieverplichtingen
in West-Duitsland. Stefan Koch is
eveneens afwezig in Son. Hij speelt
in Domburg een Badgasten-A-toer-
nooi. Alleen Armand Custers is toe-
gelaten tot het eerste hoofdtoernooi.
Bij de dames schittert onder meer
Mara Eijkenboom door afwezig-
heid.

Tussen het betaald voetbal en de
NOS is ook een afspraak gemaakt

De overeenkomst over een periode
van driejaar, mét optievoor verlen-
ging, gaat veel verder dan het be-
taalde voetbal eigenlijk wilde. Ge-
zien de onvoorspelbare ontwikke-
lingen in medialand wensten de
clubs een overeenkomst met een
looptijd van slechts één seizoen.
Aan dat verlangen is in het nieuwe
contract enigszins tegemoet geko-
men. Zouden er zich ontwikkelin-
gen voordoen waardoor de KNVB
tot de overtuiging komt zich veel te
goedkoop aan de NOS verkocht te
hebben, dan kan de overeenkomst
worden verbroken, mits de KNVB
een boete betaalt van drie miljoen
gulden.

De NOS heeft het recht bepaalde
wedstrijden, wanneer daartoe het
competitieprogramma de mogelijk-
heid biedt, in zijn geheel uit te zen-
den. Indien het niet rechtstreeks ge-
beurt, zijn daar geen extra-kosten
aan verbonden. Wanneer echter, zo-
als in de afgelopen twee seizoenen,
PSV-Ajax live wordt uitgezonden,
dient de NOS overeenstemming te
bereiken met de betrokken vereni-
gingen over een extra financiële
vergoeding.

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

MONTFORT - De Montfortse
karter Jos Verstappen heeft be-
slag gelegd op de Europese titel
in de klasse Super 100. In het
Duitse Liedolsheim zette hij de
kroon op een tot nu toe voortref-
felijk seizoen. Eerder won Ver-
stappen voor het Europe.se kam-
pioenschap meetellende wed-
strijden in Montepellier en Go-
thenburg. In Jesolo (Italië) en
Fontenai-le-Conte (Frankrijk)
eindigde hij telkens bij de eer-
sten. Het is voor deeerste keer in
de karthistorie dat een Limburg-
se rijder beslag legt op een Euro-

Oud-wereldkampioen Peter de
Bruijn bezorgde hem echter in
het begin van dit jaarcontracten
bij de Zwitserse kartfabrikant
Swiss-Hutchless en het Japanse
bandenconcern Bridgstone.

Naar Japan
Hij is tot zijn twintigste jaar ze-
ker van een contract met Bridge-
stone. „Daarna loopt de overeen-
komst door naar een volwaardig
contract voor het grotere werk,
de formuleklasse." Voorlopig wil
hij daar nog niet te veel aan den-
ken, „omdat ik me eerst wil rich-
ten op het WK in het Franse Va-
lenee en het Europese kam-
pioenschap intercontinental A in
Zweden."

Europees kampioen
zonder rijbewijs

Jos Verstappen op weg naarFormule 1 van dekartsport
In zijn eerste jaar als senior
handhaafde de Montfortenaar
zich uitstekend in het professio-
nele circuit. Zo won hij de Grand
Prix van Finland. De successen
hebben hem een reeks trips naar
het buitenland opgeleverd. „Ik
moet binnenkort naar Japan om
me daar in de Bridgstone-fabrie-
ken te presenteren. Bovendien
heb ik invitaties gekregen voor
de Grand Prix' van Italië en
Hong-Kong."

Veiligheidsplan
stadion Roda JC

Supporterskooi wordt aangepast

lotto
DEN HAAG - Uitbetalingen U>ttorl_i 'i
ste prijs: geen winnaar; tweede P\«M
winnaars, ieder bruto ’ 75.000; dejj* sfi
85 winnaars, ieder bruto ’ 2354.-1. ,;
prijs: 4717 winnaars, ieder ’ 42.4"v]
prijs: 66.538 keer ’ 5. Cijferspel: v*
naar van de hoofdprijs. i

Roda JC streeft naar verdere verbe-
tering van de samenwerking tussen
politie en suppoosten. Van Wersch:
„Er zal een ordedienst worden opge-
richt. De suppoosten gaan bepaalde
taken van de politie overnemen.
Met een agent als toezichthouder
kunnen de suppoosten. straks ook
gaan fouilleren."

KERKRADE - Binnen vier
weken presenteert Roda JC
een compleet draaiboek voor
de veiligheid in het Gemeente-
lijk Sportpark Kerkrade. Het
veiligheidsplan heeft voorna-
melijk betrekking op verbete-
ringen van vak Z. Deze 'sup-
porterskooi' voor fans van de
bezoekende risicoclubs vol-
doet niet meer optimaal aan de
eisen.

" NEW VORK - Op de lijst met
best verdienende tennissers" bezet
Boris Becker momenteel de eerste
plaats. De Westduitse Wimbledon-
winnaar sloeg tot nu toe dit jaar al
ongeveer 1,7 miljoen gulden bij el-
kaar. Zijn landgenote Steffi Graf
deed het nog beter. Zij is niet ver
meer van de twee miljoen gulden
verwijderd. Martina Navratilova
heeft dit seizoen nog niet de helft
verdiend.

" PERU - Australië is in het toer-
nooi om de Davisbeker in de we-
reldgroep gebleven. Door een over-
winning van Wally Masur op Pablo
Araya in vier sets werd Peru met
3-2 verslagen. Eerder schaarden
zich Nederland, Nieuw-Zeeland,
Israël, Italië, Mexico, Zwitserland
en Argentinië bij de beste zestien
landen.

De suppoosten van Roda JCkrijgen meer taken. Walkie-talkies zijn een goed hulpmiddel.
Foto: DRIES LINSSEN

(Melkhuisje); eerste ronde: Azar-Kroon
1-6, 6-3, 6-2; Nydahl-F. Clavet 6-1, 6-7 (4-
-7), 7-6 (8-6); Carbonell-Kok 6-1, 6-2;
Cane-Nyborg 6-4, 6-7 (1-7), 6-1; Perez-
Limberger 6-1, 6-0; Geyer-Bulant 7-6 (8-
-6), 6-2; Davin-Eltingh 7-5, 6-1; Novaeek-
Cihak 2-6, 6-3, 7-6 (7-3).

Vierhonderd agenten
bij Utrecht-Feyenoord

Van onze sportredactie
UTRECHT -De competitiewedstrijd FC Utrecht-Feyenoord *door ingrijpende politiemaatregelen worden omgeven. In P -c(r
van de gebruikelijke honderdtwintig manschappen die bijrlS rf
wedstrijen worden ingezet, zullen tijdens de topper op de& 'ef
competitiedag (13 augustus) vierhonderd politiemensen ut-
MEers in stadion Galgenwaard aanwezig zijn. Bij FC Utre .,_
Feyenoord zal voor het eerst de pasyesregeling van toep^5 „il
zijn. Dat betekent, dat supporters van de tegenpartij uitslu1*
op vertoon van een KNVB-pasje in het stadion worden t°ewten. Maar volgens Jacques Brand, voorzitter van de Utre^^supportersvereniging, is er geen sprakevan dat de supporter3 Jg-
Feyenoord zich aan die gedragscode zullen houden. „Wij Pij-els'
ren het bestuursbesluit van FC Utrecht loyaal in praktijk te ",e{i
gen, maar het zal moeilijk worden. Nu al worden we ben3^ t*
door Feyenoordaanhangers die via ons aan kaartjes probere
komen-" <s

„We zyn geschrokken van het ge-
weld dat sommige supporters han-
teren", aldus vicevoorzitter Henk
van Wersch van'Roda JC. „Aan de
hand van voorbeelden op andere
plaatsen wordt de situatie in het Ro-
dastadion aangepast." Er komt een
stenen kassa direct achter het hek
aan de straatzijde. Via een sluis ko-
men de supporters van de risico-
clubs terecht bij een tweede hek-
werk met een tourniquet. Door deze
draaipoort kunnen de supporters
slechts één voor één binnenkomen.
Dat vergemakkelijkt de fouillering.
Bovendien kan deze ingang beter
worden geblokkeerd. „De hekken
van de tribune worden verbeterd en
het hele vak wordt binnenkort geas-
falteerd. Hierdoor wordt het smijten
met lossen stenen ondervangen," al-
dus Van Wersch.

TENNIS
Janssen Techniek-Circuit, standen; He-
renenkel BI: 1.Tony Bokhorst 37; 2. Je-
roen de Jong 32; 3. Maurice van den

kel Bil: 1.Andrea Kriescher 30; 2. San-
draArntz 28; 3. Aline Gottman 6; 4. Lili
Mostard 6. Herenenkel Cl: 1. David Hof-
man 82; 2. Marcel Lankes 33; 3. Roy van
Vlijmen 33; 4. Jeroen Meijer 29. Dame-
senkel Cl: 1.Lili Mostard 40; 2. Simone
Cartigny 20; 3. Hanneke Knaapen 15.
Open Nederlands kampioenschap

Donk 29; 4. Pascal Hos 25; 5. Niels de
Kok 18. Damesenkel BI: 1. Ilse Leytens
26; 2. Anique Snijders 19; 3. Janou Sa-
velkoul 18; 4. Arlette Lochtman 15; 5.
Gabi Greven 10. Herenenkel BH: 1.
Dick Kouw 42; 2. Menno Pont 24; 3.
Gery Verkoulen 22; 4. Martijn John
Voorbraak 20; 5. Andy Pas 18. Damesen-

SLTC-toernooi, 8.-klasse: John van
Helmond-Hans Sterk 6-1; 6-2. Jean Swa-
gers-Olaf Houben 6-3; 2-6; 6-2. Marcel
Lanks-Pieter Soeterbroek 6-4; 6-2. Bas
Horsmans-Ralph Boesten 6-7; 7-5; 6-3.
Maurice Steverink -Jean Hendriks 6-1;
6-3. '

sport in cijfers
BRIDGE
Kampioenschap District Zuid-Lim-
burg (viertallen), zesde wedstrijd: Giel-
kens-Beckers 9-21, Bosch-Van de Zwan
8-22. Gerards-Leufkens 12-18, Stevel-
mans-Verhaegh 12-18, Fliek-Hovens
8-22. Stand: 1. Gielkens 108; 2. Ver-
haegh 97; 3. Bosch 92; 4. Becker en Van
de Zwan 91; 6. Hovens 88; 7. Stevelmans
en Gerards 84; 9. Leufkens en Fliek 78.

MVV in 'verkeerde' bus
F .imburgsdogb.ad j sport
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Van onze medewerker

baar en leiden aan slapeloosheid
en hoge bloeddruk. Amfetami-
nen maken de gebruikervolgens
Van Rossum egocentrisch: „Hij
weet niet meer zo goed wat hij
doet en vormt daarmee een ge-
vaar voor zijn omgeving".

Doping leidt niet
tot betere prestaties

Van onze verslaggever
HEERLEN - „Doping leidt niet
daadwerkelijk tot verbetering
van sportprestaties." Dat zegt de
Nijmeegse hoogleraar dr. J. M.
van Rossum, gespecialiseerd in
de dopingproblematiek, in het
Pharmaceutisch Weekblad van
deze week. „Of jeeen goedepres-
tatie neerzet, hangt van zoveel
verschillende factoren af, van de
conditie, van de trainingsarbeid,
van de techniek. Daar kun je het
effect van een bepaald middel
niet of nauwelijks uit extrahe-
_. »»ren .
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