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'Generaal pardon'
voor verboden

vuurwapenbezit
Van onze Haagseredactie

DEN HAAG - Er komt een 'ge-
neraal pardon' voor de bezittersvan verboden vuurwapens, mits
zrj dat wapen tussen 1 en 30 sep-
tember bij de politie inleveren,
tegen de eigenaar zal dan geen
proces-verbaal worden opge-
maakt. Mocht achteraf blijkendat met het ingeleverde wapen
eerder een misdrijf is begaan,dan zal de eigenaar alsnog wor-den vervolgd.

Minister Korthals Altes van Jus-
titie heeft daartoe besloten, om-dat op 1 september de nieuwe
yuurwapenwet in werkingtreedt.
Tegelijkertijd start een miever-actie voor wapens, waarvan hetbezit per 1 september wordt ver-boden. Het gaat hier om volauto-
matische vuurwapens, vlinder-messen (ook wel discomessen
genoemd), stroomstootwapens,vilmessen, werpmessen en -ster-ren en opvouwbare vuurwapens,voor de inlevering van dat soortwapens wordt een financiële te-gemoetkoming gegeven, varië-
rend van een kwartje voor eigen-handig gemaakte werpsterren
tot 75 gulden voor een volauto-
matisch wapen. Ook de inlever-
actie duurt een maand.

Aardbeving in
Indonesië:

zestig doden
i JAKARTA - In de Indonesische> Provincie Irian Jaya (het vroegere
i j^ederlandsNieuw-Guinea) zijn gis-wen zeker 60 mensen bij een aard-Deving om het leven gekomen. Oe
fleste slachtoffers werden in hunbuizen bedolven, als gevolg vanenorme grondverschuivingen, zo
Meldde het Indonesische persbu-reau Antara.
"erwacht wordt dat het aantal

'■ s»achtoffers zal stijgen, zodra men
overzicht heeft van de ramp.

tweehonderd mensen in het getrof-ten gebied zijn intussen geëva-J eueerd. De schok had een kracht■ vyn 5.6 op de Richter schaal en trof
" vooral het Korami district.
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Paus
Ook paus Johannes Paulus II heeft
aangeboden te willen bemiddelen
tussen de VN en pro-Iraanse groe-
pen, die verantwoordelijk worden
gehouden voor de ontvoering en
executie van de Amerikaanse kolo-
nel Higgins. Deze organisaties heb-ben gedreigd nog meer gijzelaars,
onder wie de Engelse Terry Waiteen de Amerikaan William Ciccippio,
te zullen doden.

De afloop van de crisis is mede be-
palend voor de toch al enigszins ge-
spannen verhouding tussen de Ver-
enigde Staten en Israël. Washington
heeft immers kritiek geleverd op de
ontvoering eind vorige week door
Israël van Hezbollah-leider sjeik
Obeid.
Volgens minister van Defensie Jit-
schak Rabin heeft Israël alle moge-
lijke gevolgen in overweging geno-
men, toen het vorige week besloot
tot de ontvoering van sjeik Obeid.In een bijeenkomst in het parle-
ment zei hij dat het kernkabinet de
actie al twee maanden voor deze
werd uitgevoerd, had goedgekeurd.
Maar Rabin had gewacht tot alle
mogelijkheden tot onderhandelen
waren uitgeput.

Vertrouwen
Premier Jitschak Shamir zegt eralle vertrouwen in te hebben dat Is-
raël een uitwisseling van gijzelaars
met de Hezbollah-beweging totstand zal brengen. Vice-premier
Shimon Peres, de leider van de Ar-
beiderspartij, zei gisteren dat Israël
niet direct onderhandelt met Iran of
met Hezbollah, maar dat het bereid
is gijzelaars te ruilen via het Rode
Kruis of een andere organisatie.

NaWaKa
succesvol
beëindigd

ROERMOND - Met een vloot-
show waaraan achthonderd veel-
soortige vaartuigen bemand met
vijfduizend scouts uit twintig
landen deelnamen, is gistermid-
dag in Roermond het achtste
vierjaarlijkse Nationale Water-
kamp van Scouting Nederland
(NaWaKa) besloten. De show
werd afgenomen door voorzitter
P. Beelaerts van Bloklandvan de
Raad van de Vereniging en door
diverseeregasten onderwie bur-
gemeester Daniëls van Roer-
mond.
Duizenden belangstellenden
sloegen de verrichtingen van de
scouts op een van de waterplas-
sen langs de Maas gade. Na af-
loop noemde Beelaerts van Blok-
land het eerste NaWaKa in Lim-
burg buitengewoon geslaagd.
Volgens hem was de medewer-
king van de provincie Limburg
en de stad Roermond zonder
meer voorbeeldig.

" Duizenden keken toe hoe
met een vlootschouw de Na-
KaWa werd afgesloten.

Tegen
Parlementsleden van Solidariteit
stemden massaal tegen Kiszczak.
De nieuwe premier was medever-
antwoordelijk voor de staat van be-
leg die in december 1981 werd uit-
geroepen. Als gevolg daarvan werd
de onafhankelijke vakbond Solida-
riteit verboden en duizenden van
haar actieve leden in internerings-
kampen en gevangenissen gestopt.

Tegelijkertijd is Kiszczak ook de ar-
chitect van de ronde-tafelgesprek-
ken met de oppositie en daarom
verklaarde fractievoorzitter Bronys-
law Geremek dat de parlementa-
riërs van Solidariteit niets tegen
Kiszczak als persoon hebben.
Ook de verkiezingskrant van de
vakbond, Gazet Wyborcza, noemde
Kiszczak gisteren een aanvaardbare
persoonlijkheid. „Maar een premier
die is aangewezen door de commu-

nistische partij kan de Poolse crisis
niet oplossen."
Kiszczak's voorganger, de huidige
partijleider Mieczyslaw Rakowski,
is de afgelopen dagen in het Poolse
parlement zwaar bekritiseerd van-
wege zijn 'wanbeleid. Op voorstel
van Solidariteit heeft de Sejm beslo-
ten een speciale commissie in te
stellen die de gevolgen van negen
maanden Rakowski moet gaan on-
derzoeken.

Washington houdt mogelijkheid tot militair ingrijpen open

VS zoeken diplomatieke
uitweg in gijzelingscrisis

Van onze correspondenten
WASHINGTON/TEL AVIV
De Amerikaanse president
Bush voert koortsachtig diplo-
matiek overleg met verschei-
dene westerse landen en het
Vaticaan om te zoeken naar
een oplossing voor de Libane-
se gijzelingscrisis. Tegelijker-
tijd houdt de regering de mo-
gelijkheid van militair ingrij-
pen open. Een aantal Ameri-
kaanse oorlogsschepen
stoomt vanuit diverse havens
op naar de Middellandse Zee.

Een afgezant van de VN, Wil-
liam Goulding, is inmiddels op
weg naar Libanon. Hij zal on-
derzoeken wat er precies is ge-
beurd met Higgins, die in het
gebied werkte voor de VN.Verder zal hij nagaan wat er
kan worden gedaan om de an-
dere gijzelaars vrij te krijgen.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie be-
vestigde gisteren dat het oorlogs-
schepen richting Libanon koersen
In de Middellandse Zee bevindt
zich nu een vloot van 20 schepen.
De woordvoerder zei dat de militai-
re mogelijkheden aan president
Bush zijn voorgelegd. „Het Witte
Huis moet daar nu een beslissing
over nemen."

Volgens de Washington Post bestu-
deren de Amerikaanse chefs van
staven een militaire actie in Liba-
non. Vooralsnog geloven waarne-
mers niet dat de VS zullen overgaan
tot militair ingrijpen, om het leven
van de gijzelaars niet op het spel te
zetten. Tot de landen waarmee de
Amerikaanse regering diplomatiek
overleg voert behoren onder meerGroot-Brittannië, Frankrijk en de
Sovjetunie. „Wij hebben de verze-
kering gekregen dat zij willen hel-pen," aldus Bush.

Kiszezak toch tol regeringsleider benoemd

Nieuwe Poolse premier
belooft vrije economie

Van onze correspondent

BOEDAPEST - Het Poolse
parlement heeft gisteren Czes-
law Kiszczak tot premier ge-
kozen. Met 237 tegen 173 stem-
men en 10 onthoudingen be-
haalde Kiszczak toch de beno-
digde meerderheid. Het nieu-
we kabinet, dat de nieuwe re-
geringsleider over een week of
twee gevormd denkt te heb-
ben, zal een werkelijk vrije
markteconomie en een echte
democratie introduceren, zo
beloofde Kiszczak.

De communistische hervormings-
gezinde premier stelde nieuwe wet-
ten over de vergadervrijheid en de
legalisering van nieuwe politieke
partijen in het vooruitzicht. Ook be-

loofde Kiszczak de staatsmonopo-
lies aan te pakken, die tot nu toe
veel economiche hervormingen
hebben geblokkeerd.

Het h=.d maar weinig gescheeld of
premier Kiszczak had het bij de
stemming niet gehaald. Tientallen
kamerleden van de Poolse Boeren-
partij (ZSL), een bondgenoot van de
communistische partij PZPR, had-
den aangekondigd dat zij hem niet
zouden steunen. Maar hoge commu-
nistische functionarissen slaagden
er gisteren alsnog in de rebellen in
het communistische kamp te doen
terugkeren, waardoor Kiszczak het
premierschap niet meer kon ont-
gaan.
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Onbekend aantal
doden in Kiev
bij instorting

gevel postkantoor
MOSKOU - Een onbekend aantal
mensen is gisteren in Kiev omgeko-
men toen zuilen en balkonnen bo-
ven de ingang van het belangrijkste
postkantoor naar beneden stortten
en voorbijlopende voetgangers on
der meters puin bedolven raakten.

Volgens het avondmeuwsmagazine
Vremja deed de instorting zich on-
der hevige regen om 16.20 uur voor
op de hoofdstraat in Kiev. „Op dat
moment waren er daar bijzonder
veel mensen," aldus Vremja. Valery
Tsjasny, een inwoner van Kiev. zei
dat zeker twee mensen levend van-
onder het puin werden gehaald.
Brandweermannen, paratroepers
en zeker tien ziekenhuiswagens
haastten zich naar de plaats van het
onheil.
Vremja toonde beelden van solda-
ten en burgers die brokstukken ver-
sleepten in hun zoektocht naar
overlevenden, en van een zwaar toe-
getakelde man die echter nog in le-
ven was toe hij werd weggevoerd op
een brancard. Uit de televisiebeel-
den was af te leiden dat de instor-
ting zich voordeed op de zevende
verdieping van het postkantoor,
maar het merendeel van het ge-
bouw bleef bij het ongeluk over-
eind. Aan het postkantoor, dat uit
de jaren vijftig dateert, waren her-
stellingswerken gepland. Ven
delijk heeft zware regen de instor-
ting veroorzaakt.
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Id-elpee
In de strijd met Los Lobos over
wie de beste feestband is hebben
THE POGUES weer een goede
slag geslagen. Hun laatste al-
bum, PEACE AND LOVE, zal
menig partijtje opluisteren. De
lers/Engelse band is zo langza-
merhand uitgegroeid tot het bes-
te wat het eiland te bieden heeft.
Nadat ze met Rum, Sodomy and
the Lash voor het eerst een wat
groter publiek bereikten, kwam
vorig jaar If I should fall frorh
grace with God uit, een absoluut
juweeltje. The Pogues zijn er nu
in geslaagd een volwaardige op-
volger te produceren.
Peace and Love doet niet onder
voor zijn voorganger. Opnieuw
dendert de muziek over de luis-
teraar heen. Al bij de eerste keer
draaien pakt de sfeer je stevig in
de greep om je vervolgens niet
meer los te laten. Slechts af en
toe wordt een rustpauze ingelast
zoals bij het rustige, mystieke
Tombstone. Een verschil met vo-
rige platen is dat de rol van op-
perpogue Shane MacGowan wat
teruggedrongen is. Er is meer
ruimte gekomen voor de andere
bandleden om hun songschrij-
verschap te demonstreren. De
uitkomst daarvan is meer dan
bemoedigend. Young Ned on the
hill van Terry Woods en Lorelei
van Philip Chevron behoren tot
het beste wat Peace and Love te
bieden heeft.
Ook de folktraditionals ontbre-
ken op de nieuwe Pogues. Ze
schrijven nu hun eigen traditio-
nals waarvan er enkele niet zul-
len misstaan in de rijke Britse
volksmuziek. Een derde verschil
is dat er door de groep wat meer
uitstapjes naar andere muziek-
vormen worden gemaakt hoewel
de 'pipes' overal een overheer-
senderol blijven spelen.
The Pogues gaan de geschiede-
nis in als de groep die folk en
punk combineerden. Die punk-
invloeden zijn in de loop der ja-
ren wat afgezwakt. Op Peace and
Love vind jeze nog terug in Cot-
tonFields waarop het zich uitste-
kend pogoën laat en in Boat
Train waarin MacGowan zijn
voorliefde voor koning alcohol
weer volop botviert. In totaal be-
vat het door Steve Lillywhite ge-
produceerde album veertien
nummers. Peace and Love is
overigens opgedragen aan de 95
slachtoffers van het voetbaldra-
ma in Sheffield. Niet vreemd als
men bedenkt dat enige tijd gele-
den bij een concert van The Po-
gues in Birmingham tientallen
toeschouwers gewond raakten
toen de aanstekelijke muziek
voor een enorm gedrang zorgde.

gé backus

agenda
AUGUSTUS
O 5: Tuinfeest Nirwarna Lie-

rop: Boogie Boy & The
Woogies, Claw Boys Claw

" 6: Tuinfeest Nirwarna Lie-
rop: Bad to the Bone, Fa-
tal Flowers

" 12: Housmans Montfort: The
Run

" 12: Freizeitpark Alsdorf:
Eurock '89: diverse groe-
pen

" 12: Openluchttheater Weert:
Herman Brood ca

" 13: Openluchttheater Weert:
Golden Earring, Won Ton
Ton, Bad to the Bone ca

" 13: Kupke Helden: The Run

Paul McCartney
en The The

in Nederland
Ex-Beatle Paul McCartney gaat
26 september voor het eerst
sinds lange tijd weer op wereld-
toernee en doet daarbij ook Ne-
derland aan. Zijn fpns in Noor-
wegen komen op 26 september
in Oslo het eerst aan de beurt.
Het Europees-continentale deel
van McCartneys trip wordt op 7
en 8 november afgesloten in
Ahoy' in Rotterdam. De kaart-
verkoop voor deze concerten
start op 19 augustus. Daarna rust
de ex-Beatle (47) tot januari uit.

In die maand verzorgt hij concer-
ten in Groot-Brittannië, waarna
hij zijn 'wereldtoernee' afsluit in
Noord- en Zuid-Amerika.Zijn
begeleidingsgroep zal bestaan
uit Hamish Stuart,Robbie Mcln-
tosh, Chris Whitten, Wix en zijn
vrouw Linda.
Voor het eerst sinds de inmid-
dels al weer zes jaar durende
plaatcarrière van The The, staat
deze formatie aan de vooravond
van een Europese toernee. In Ne-
derland staat slechts één optre-
den op het programma: op 6 sep-
tember in Muziekcentrum Vre-
denburg in Utrecht. Kaarten
voor dit eenmalig optreden zijn
vanaf zaterdag 5 augustus te
koop bij alle bekende voorver-
koopadressen.

Negende editieope nluchtconcertin Weert

Twee dagen Bospop
in De Lichtenberg

Twee dagen lang, op zaterdag 12 en
zondag 13 augustus, wordt in het
openluchttheater De Lichtenberg in
Weert het muziekspektakel Bospop
gehouden. Wat negen jaar geleden
begon als een plaatselijk festival in
de Weerter wijk Hushoven met lou-
ter plaatselijke bands, is inmiddels
uitgegroeid tot een toonaangevend
openlucht-evenement met twee re-
gionale bands en verder alleen Ne-
derlandse topacts, afgewisseld met
enkele buitenlandse bands.
Bospop begint op zaterdag 12
augustus om 18 uur met Dreamer,
Weekend at Waikiki, een nog niet
bekende derde groep en als afsluiter
Herman Brood and his Wild Ro-
mance. De entreeprijs voor dit ge-
deelte bedraagt 7,50 gulden en aan
de kassa 12,50 gulden.

Een dag later breekt het muzikaal
geweld om 13 uur los. De rij wordt
geopend door Flosh de L'eau, ge-
volgd door Bad to the Bone, Won
Ton Ton, Tröekener Kecks, Boogie
Boy & the Woogies en als afsluiter is
Golden Earring gecontracteerd. Wie
deze groepen wil horen dient in de
voorverkoop 20 gulden te betalen.
Aan de kassa kosten de kaarten vijf
gulden meer.

Kaarten zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij: VVV, Radio Stribos,
Music Shop en JC de Bosuil in
Weert, Boekhandel Knapen in Ne-
derweert, Disco Limburg in Roer-
mond, Siva Sittard, Limburgs Pla-
tenhuis Geleen, Statisfaction Heer-
len en Music Plus in Maastricht.

recept

Prikkertjes met
basilicumrijst

Benodigdheden: 250 g langgraan-
rijst, 2 bollen Mozzarella-kaas van
150 g per stuk, 500 g sherry-to-
maatjes, 2-3 bosjes verse basilicum,
200 g magere cottage-cheese, zout
en peper en lange houten prikkers.
Kook de rijst in halve*liter water
met wat zout zachtjes in ca. 15 minu-

ten gaar. Laat ondertussen de Moz-
zarella uitlekken en snijd ze in vie-
ren.

Haal de blaadjes van de basilicum,
bewaar een deel voor de puree en
een paar voor de garnering. Prik de
kaas, de sherry-tomaatjes en basili-
cumblaadjes om en om op de vante-
voren met olie ingesmeerde houten
prikkers en zet ze op eenkoel plaats
weg.

Pureer de cottage-cheese met de
resterende basilicumblaadjes in de
foodprocessor en breng op smaak
met zout en peper. Verdeel de rijst *
over 4 borden en schep een lepel
van de basilicumpuree op de rijst.
Leg de Mozzarella- en tomatenprik-
kertjes er naast en gameer elk bord
tenslotte met een paar basilicum-
blaadjes.

hub meijer

POP

quote
,Je moet op een dag de
waarheid onder ogen zien.
Wij kunnen onszelf niet ko-
pieren. Wij waren er, weet
je, vanaf liet begin. We heb-
ben 't volgehouden en we
zijn er nog steeds. Maar we
zijn nu bereid Om toe te ge-
ven dat het voorbij is."

PETE TOWNSHEND
(The Who)

Met Tröekener Kecks en Raymond van het Groenewoud

Topbezetting siert
zevende Sjwaampop

Raymond van het Groenewoud, Tröekener Kecks, AA and the
Doctors, Bad to the Bone, Rock d'Houseen Sjra Puts bevolken
op 6 augustus het podium tijdens de zevende editie van
Sjwaampop. Het in '83 gestarte evenement is door die bezet-
ting uitgegroeid tot een professioneel festival. Op het Markt-
plein in Swalmen worden ruim 3.000 toeschouwers verwacht.

Ondanks de klinkende namen die
de organisatie heeft weten te strik-
ken, zal de toegang geheel gratis
zijn. Het festival begint om 13.30 uur
en zal duren tot omstreeks 23.00
uur.
De Roermondse dialect-troubadour
Sjra Puts opent Sjwaampop. De le-
vensliedzanger is in eigen provincie
bekend van het nummer 'Van het
kestje nao de moor. Minstens even
beroemd in Limburg is Rock
d'House, het soulgezelschap met
blazerssektie dat covers en eigen
werk op een uiterst dansbare wijze
afwisselt.

AA en zijn drie jonge begeleiders
brengen rock 'nroll, swing en blues.
Tröekener Kecks behoeven eigen-
lijk nauwelijks nog enige introduc-
tie. De Kecks zijn voor velen de bes-
te Nederlandse band van het mo-
ment. In februari van dit jaar kwam
de lp 'De Jacht'uit waarmee de lang
verwachte doorbraak naar het grote
publiek zijn beslag kreeg. Het vier-
tal maakt Nederlandstalige, aanste-
kelijke en gedreven rock 'n roll. Nog
beroemder is Raymond van het
Groenewoud, die Sjwaampop zal af-
sluiten. De neo-romanticus uit Bel-
gië is de ongekroonde koning van
de Nederlandstaligerock. Hij scoor-
de in het verleden grote hits met
'Maria, Maria ik hou van jou',
'Vlaanderen Boven', 'Meisjes' en na-
tuurlijk 'Je veux I'amour'. In '80
oogstte hij groot succes op Pink-
pop.

Bad to the Bone moet tot een van de
meest getalenteerde Nederlandse
bands worden gerekend. Het viertal
maakte in diverse radioprogram-
ma's furore en was onder meer Va-
ras Popkrantgroep. Ook live heeft
men een uitstekende reputatie op-
gebouwd. Bad to the Bone brengt
de essentie van rock and roll; swin-
gende, eerlijke, onopgesmukte en
pure akkoorden. AA and the Doc-
tors is een Groningse formatie die al
een tijdje langer meegaat. Albert
'Appie' Alberts is een popveteraan
(43 jaar) die in Groningen bijna even
legendarisch is als Herman Brood.

Het programma van Sjwaampop
'89: 13-30-14.00 uur: Sjra Puts, 14.15-
-15.15 uur: Rock d'House, 15.45-16.45
uur: Bad to the Bone, 17.15-18.30
uur: AA and the Doctors, 19.15-20.45
uur: Tröekener Kecks, 21.30-23.00
uur: Raymond van het Groene-
woud.

" Tröekener Kecks, volgens velen Neerlands beste band van
het moment.

" Raymond van het Groenewoud, top-of-the-bill in Swalmen.

Candy Duifer
werkt samen
met Prince

De saxofoniste Candy Dulfer
dochter van saxofonist Hans Dul-
fer - is op dit moment in Amerika
om daar allerlei plannen uit te
werken met popster Prince. In
Minneapolis bereidt Prince een
plaat voor en in Los Angeles zou
een videoclip worden opgeno-
men. Candy's rol daarbij is nog
onduidelijk, en haar ouders laten
heel relativerend weten dat 'bij
Prince morgen alles ook nog heel
anders zou kunnen zijn. Als de
clip er komt zou dat gaan om een
van denummers die Prince maak-
te voor de film *Batman', die nu in
de VS een sensatie is en die bin-
nenkort ook in Nederland is te
zien. De mogelijkheid bestaat dat
ook actrice Kim Basinger in het
videofilmpje een rol speelt. Maar
zeker is ook dat nog niet. Verder
gaan er geruchten dat Candy
Prince zal vergezellen op een toer-
nee.

Doorvoer van
witte elpees
aan banden

De rol van Nederland als inter-
nationale doorvoerhaven voor]
illegale langspeelplaten, lijkt
vrijwel uitgespeeld. De grote
stroom 'witte elpees', die vanuit
Italië via ons land werd doorge-
sluisd, is onlangs met een
grootscheepse inval in een per-
serij in Milaan tot stilstand ge-
bracht. De Nederlandse
auteursrechtenorganisatie Bu-
ma/Stemra schat dat hier jaar-
lijks enkele honderdduizenden
illegale platen werden gepro-
duceerd.

De zaak kwam aan het rollen
door een serie invallen die de
opsporingsdienst van Buma/S-
-temra en de politie vorig jaar in
Delft deden. Daarbij kwam aan
het licht dat via het internatio-
naal opererende bedrijf World-
sound grote hoeveelheden
'bootlegs' in Europa werden ge-
distribueerd. Interpol volgde
het spoor verder en kwam uit-
eindelijk in Milaan terecht.
Daar werden volgens Buma/S-
-temra acht mensen aangehou-
den, inclusief de kopstukken.

G. Welbers, hoofd Piraterij be-
strijding van Buma/Stemra,
verwacht niet dat de actie in
Italië tot nieuwe arrestaties in
Nederland zal leiden. Een van
de Nederlandse hoofdverdach-
ten, die vorig jaar werden aan-
gehouden, hoorde onlangs 18
maanden gevangenisstraf en
een boete van 350.000 gulden
tegen zich eisen. „Ik denk wel",
zegt Welbers, „dat de interna-
tionale stroom nu is stopgezet."
Ondanks de doorgaans matige
kwaliteit van de 'bootlegs' (ille-
gaal gemaakte opnamen tij-
dens live-concerten) lijken deze
'witte' elpees nog steeds gretig
aftrek te vinden. Volgens Bu-
ma/Stemra gaat het vooral om
concerten van The Rolling Sto-
nes, U2, Prince en Pink Floyd.

U2niet naar
naar Nederland

De popgroep U2zal in september
niet in Nederland optreden. Dit is
door de platenfirma van de groep
meegedeeld. U2zal van 1 tot 20 sep-
tember in Australië repeteren en
daarna tot en met november op
tournee gaan in Australië, Nieuw
Zeeland en Japan.

Oplossing van gisteren:
1. csardas; 2. sago; 3. agami; 4. romanc*
5; sjoelen; 6. inval; 7. cake.

puzzel van de dag

1. rode kleurstof; 8. kloosterlinge; 9. oog-
holte; 10. titel (afk.); 11. gedwee, mak; 13.
per procuratie (afk); 14. kleur; 16. lof-
dicht; 18. ijzerhoudende grond; 20. vloei-
bare spijs; 21. hoofdkaas; 22. zijrivier van
de Rijn; 24. stad in Brazilië (verkort); 25.
omgang v.e. toren; 28. bijwoord; 30.
boom; 31. paardeslee; 32. boom; 34.
spoedig; 35. lang, dun, ovaal mes.

Verticaal:
1. geprikkelde stemming tegenover iemaij
anders; 2. vod; 3. voorzetsel; 4. zeer hïj
gesteente; 5. persoonlijk vnw.; 6. hc#
drinkkom; 7. grassoort; 11. te weten (afk_
12. titel (afk.); 14. vis; 15. stad in Frai*
rijk; 17. onbezonnen; 19. bijbelse naaf
23. stopplaats; 26. muzieknoot; 27. Ned^
landse Spoorwegen (afk.); 29. sierlijk di*
31. vlaktemaat; 33. per maand (afk.); 3*
0.1 meter (afk.).

Horizontaal
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Luchtbrug
De stichting betwijfelt of het mi-
nisterie van WVC tijdig maatre-
gelen neemt om hartpatiënten
snel te behandelen.Daarom wor-
den de voorbereidingen voor de

luchtbrug doorgezet. De belan-
genorganisatie wijst er patiënten
nogmaals op dat de arts alle me-
dewerking zal verlenen aan een
behandeling elders. Bovendien
zal het ziekenfonds de gemaakte
kosten terstond vergoeden.

Volgens voorzitter C. Hulst van
de Federatie van Nazorgorgani-

saties van Hartpatiënten wijzen
de andere hulporganisaties de
plannen van de SNH af. De stich-
ting handelt tegen gemaakte af-
spraken in. „Opereren moet in
ons land gebeuren en het zal ook
gebeuren. Er mogen geen men-
sen doodgaan, omdat overheid
en verzekeraars vinden dat ze
niet kunnen worden behandeld,"
aldus de patiëntenvoorman

Hoewel meer en meer het besef
doordringt dat er nood is onder
hartpatiënten wordt nog geen
beslissing verwacht over uitbrei-
ding van de operatiecapaciteit.

Het ministerie van WVC bekijkt
inmiddels of patiënten die lang
op wachtlijsten bij een hartcen-
trum staan, in andere centra kun-
nen worden behandeld. Patiën-
tenorganisaties zien hier niets in.

Tijdens periodiek overleg dat
particuliere verzekeraars en zie-
kenfondsen voerden met WVC-
ambtenaren op het departement
is de hartchirurgie gisteren ook
aan de orde geweest. Concrete
afsprak zijn daarbij niet ge-
maakt, behalve het idee om de
wachtlijsten tegen elkaar 'af te
wegen.

Grote belangstelling bij begin proces gijzeling-Gladbeck

Verdediging: beleid
autoriteiten faalde

ESSEN - De verdedigingvan de drie beklaagden in
"et gijzelingsdrama in
<-*ladbeck heeft gisteren bijhet begin van het proces in
Essen een falend beleid van
autoriteiten en politie ver-
antwoordelijk genoemdvoor de tragische afloop. Degijzeling door de gangsters
Hans-Jürgen Rösner enGieter Degowski, die begonna een mislukte bankover-val en waarbij de daders
Persconferenties gaven aanachtervolgende verslagge-vers en ook Nederland
v/erd aangedaan, kostteanc mensen het leven.

We,tH IZfre gpeJmgsdrama in dewestdmtse deelstaat Nordrhein-westtalen begon met een mislukte
WnVffirVal',oWaarna de daders
ondS!rn lien 18 auSustus vorig jaar
slaa 00g van volgende ver-
7nn|eVer s en cameraploegen en~",er dat de politie ingreep een
<*u.o-bus kaapten en twee gijzelaars
aoodden. Een derde slachtoffer,en politieman, kwam om het le-ven bij een autobotsing.

|~e advocaten van de 32-jarige Rös-er. de 33-jarige Degowski en Rös-ners vriendin Marion Löblich, dieeen strafblad hebben, noem-
h^ aan het begin van het proces'et talende beleid van de Westduit-
lan oriteiten en de P°litie de be-
schgnjlCSte oorzaak van de tragi-n"e afloop van de gijzeling.e prominente advocaat Rolf Bos-recyerklaarde dat als de politie di-rr»,l met de eisen van de bank-"Xers voor 300.000 mark en een"Jgeleide had ingestemd, dezeeewone. overval zonder bloedver-
lee h

Was verl°Pen en niet geësca-

Ambtseed
Arl\Won°.?aat verweet de verant-
lann aell-ike minister van Binnen-

Zaken van Nordrhein-West-
eed

0' Herbert Schnoor, zijn ambts-
g , te hebben geschonden,
gel h°r ZOU nadrukkelijk een vrij-
aftro voor de gangsters hebben

ëewezen, hoewel de Deutscheank het geld wilde fourneren.

ginP°hit;ie heeft volgens de verdedi-
ga

g "Ü de achtervolging van de
u gsters het leven van de gijze-
niet mdc waaSscnaal gesteld. „Alstot achtervolging was beslo-
hier zouden de drie beklaagden
ter ,yandaag met wegens moordrechtstaan," aldus advocaat Bos-

veil' ?roces wordt onder scherpe
en tg ,eidsmaatregelen gehouden
den u Steren veel belangstellen-
cji ' Het wordt volgende week
delilu,8 voortgezet en zal vermoe-'JK tot november duren.

Sovjet-Politburo
voor verjonging
van parijkaders

stSf uU " Het Sovjet-Politburo
Mioh i

streven van president
der Gorbatsjov de partijgele-
zifn TAVan 'nieuw bloed' te voor-stn,Dlt heeft het Sovjet-persbu-reau TASS gemeld.

orbatsjov deed twee weken gele-
kt voorstellen aan alle plaatselij-
te u>art'Jleiders om de 'perestrojka'
steil P°edigen' Een van die voor"

ren WaS om hun eigen gelede-
Dart-f verjongen. De plaatselijke
r"".leiders houden later dit jaarur» jaarlijkse bijeenkomst. Vol-gens leden van het Politburo zou. l een mooie gelegenheid zijn om

samenstelling van de partijorga-n te 'verversen.

Vierde dode
bij bosbranden

op Sardinië

OLBIA - Op het Italiaanse eiland
Sardinië hebben de bosbranden
gisteren hun vierde slachtoffer
geëist. Honderden brandweerlie-
den proberen nog steeds met
man en macht het vuur onder
controle te krijgen, zo zeiden
autoriteiten woensdag.

Het vierde slachtoffer was een
Italiaanse toeriste die woensdag
in een ziekenhuis in Rome over-
leed. Een andere gewonde vrouw
in het ziekenhuis verkeert in kri-
tieke toestand. Volgens een
woordvoerder van het ministerie
voor burgerdefensie was de
brand minder hevig dan voor-

heen, maar werden er nog steeds
vele hectaren bos vernield. In-
middels was in de provincie Sas-
sari al meer dan 1.000 hectare bos
verwoest. Ofschoon de oorzaak
van de brand nog niet meteen be-
kend was, zeiden brandweerlie-
den dat er waarschijnlijk sprake
was van brandstichting.

De bosbranden in Frankijk wer-
den gisteren door de droge Mis-
tral-wind nog meer aangewak-
kerd. Daar is inmiddels al zeker
20.000 hectare bos door het vuur
verwoest, zo zei een woordvoer-
der van het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken. Ruim 10.000
hectare ging verloren op het
eiland Corsica, waar de branden
gisteravond onder controle wa-
ren. Dat is niet het geval in
Frankrijk, waar de branden woe-
den langs de zuidkust, vooral in
de buurt van Marseille en Tou-
lon. Dinsdag moesten honder-
den inwoners in de buurt van
Marseille worden geëvacueerd.

" Een blusvliegtuig scheert over de brandende bossen bij Bonnes les Mimosas, een toeris-tendorp aan de Franse Riviera.

'Campagne om apartheid in Zuid-Afrika te ontmantelen '

Geslaagde actiedag tegen
racisme in ziekenhuizen

Van onze correspondent

JOHANNESBURG - De campagne
tegen racisme in de Zuidafrikaanse
ziekenhuizen is gisteren rustig ver-
lopen. De gevreesde confrontaties
tussen politie en activisten zijn uit-
gebleven. In Johannesburg arres-
teerde de politie 12 leden van de
Black Sash-beweging, een anti-
apartheidsorganisatie van blanke
vrouwen. Zij werden na enige uren
echter weer vrijgelaten. Het was de
enige keer dat de politie optrad.
De organisatievan de campagne, de
zogenaamde

#
Brede Democratische

Beweging, eén bundeling van zwar-
te oppositiegroepen, kon terug zien
op een redelijk geslaagde dag. Met
name in Durban, de grootste stad in
de provincie Natal, was de opkomst
groot. Meer dan 150 zwarte patiën-
ten meldden zich bij het blanke Ad-
dington-ziekenhuis, waar ze nor-
maal werden geholpen. Ook in Jo-
hannesburg was de opkomst rede-
lijk, maar in de hoofdstad Pretoria
verschenen maar enkele zwarte pa-
tiënten bij de poort van het Hendrik
Verwoerd ziekenhuis. Het perso-
neel in de ziekenhuizen bleek over
het algemeen coöperatief.

Begin
In Durban zei de leidervan de zwar-
te vakbeweging Cosatu, Jay Nai-
doo, dat de actie nog maar het begin
was van een grootscheepse campag-ne van zwarten om zelfde apartheid
te ontmantelen. Op de agenda staan

nog acties in.het onderwijs, bij het
openbaar vervoer en andere publie-
ke instellingen.

De acties tegen discriminatie in de
gezondheidszorg moesten de aan-
dacht richten op de misstanden in
de vaak overvolle zwarte ziekenhui-
zen. Zelfs ernstige zieke patiënten
moeten wegens beddentekort op de
grond slapen. In blanke ziekenhui-
zen staan daarentegen soms hele za-
len leeg.

Motief van de actie is het feit dat de
zwarte meerderheid van deelname
aan de parlementsverkiezingen van
zes september is uitgesloten. De
Zuidafrikaanse regering had een of-
fensief tegen de campagne ontke-
tend, nadat de initiatiefnemers had-
den opgeroepen tot 'militante' ac-
ties om de verkiezingen te ont-
wrichten. Het feit dat de politie zich
op de vlakte hield, wordt toege-
schreven aan de kalmerende in-
vloed van aanwezige buitenlandse
diplomaten.

'Badinerend'
Oxales zei dat hij met de Neder-

landers lang had gepraat over
mensenrechten. Hij had de jour-
nalisten ontvangen omdat zij be-
schikten over de nodige accredi-
tatiepapieren. Het uitloven van
een hoge beloning voor informa-
ties, die kunnen leiden tot de
aanhouding van communisti-
sche rebellen, is 'in badinerende
zin' even aan de orde geweest. Er
is van de kant van de verslagge-

ver gekscherende opmerkingen
over gemaakt, zei Oxales.
„Van het geld kan ik best een
zwembad kopen," zo heeft Henk
Ruigrok, de verslaggever van
Nieuwe Revu, volgens Oxales,
nog gezegd. De kolonel vond
deze opmerking 'niet stroken
met de journalistiekeethiek. „Er
is hem geen beloning van 200.000
Amerikaanse dollar beloofd. Dat

is pure onzin," aldus de waarne
mend legerbevelhebber.

Over het standpunt van de rege-
ring tenaanzien van de aanhou-
ding van de communistische re-
bellen, zei Oxales, dat de belo-
ning is uitgeloofd voor informa-
ties die kunnen leiden tot de aan-
houding van de communistische
rebellen. Hij ontkende, dat hij de
hulp van de journalistheeft inge-
roepen om de rebellen in Neder-
land uit te leveren.

De in Nederland wonende Filip-
pijnse communistische leiders
zijn ex-priester Jalandoni, het
echtpaar José Marie en Juliette
Sison en Sixto Carlos, dieook op
de lijst van gezochten staan. Op
hun hoofd staat een beloning van
honderdduizend gulden per per-
soon.

binnen/buitenland

Nog geen beslissing over uitbreiding harlchirurgie

Nationale Ziekenhuisraad
wil verhoging premies

Van onze redactie
volksgezondheid

DEN HAAG - Als WVC geen fi-
nanciering vindt voor de uitbrei-ding van het aantal hartopera-
ties, moeten de verzekeringspre-
mies maar omhoog. Dat zegt me-vrouw M.E.M Schreurs, voorzit-
ter van de sectie ziekenhuizenvan Nationale Ziekenhuisraad.Volgens haar gaat het daarbijniet om een verhoging van enke-le guldens, maar van enkele
tientjes. De NZR zal in de ko-
mende tijd proberen de politiekvoor dit idee warm te maken.

De Stichting Nederlandse Hart-
patiënten gaat cardiologen vra-gen hun patiënten erop attende-
ren dat zij via bemiddeling vande stichting snel kunnen worden
geopereerd. De belangenorgani-
satie heeft contacten gelegd met

België en Britse ziekenhuizen
om een luchtbrug te beginnen.

Wellicht miljoen
gulden schade door

zigeunercongres
SPAARNWOUDE - De gemeente
Amsterdam heeft twee bedrijfster-
reinen beschikbaar gesteld om de
pakweg 25.000 deelnemers aan het
Wereldcongres van Zigeuners te
herbergen. Het recreatiegebied
Spaarnwoude is te klein om de
enorme toeloop te verwerken. De
bezoekers hebben met hun wagens
en caravans een enorme ravage ver-
oorzaakt in het gebied. Volgens
loco-burgemeester Van Essen van
de Haarlemmerliede/Spaarnwoude
beloopt de schade zon vijf tot zes-
honderdduizend gulden, die kan
oplopen tot een miljoen gulden.
Aanvankelijk zouden de christen-zi-
geuners hun Wereld Congres Chris-
ten Zigeuners 1989 houden op een
haventerrein in Amsterdam. Maan-
dag en dinsdag verhuisden de zi-
geuners in het kielzog van de orga-
nisatoren naar de camping Houtrak
in Spaarnwoude.
De organisatie besloot weg te trek-
ken, nadat het onmogelijk bleek
hun kardinaalstent voor de gebeds-
diensten op te zetten. De grond was
door regenval te drassig geworden.
Het recreatieschap Spaarnwoude
besloot het gebied Houtrak open te
stellen voor de zigeuners, omdat het
onmogelijk was zon groot aantal
mensen tegen te houden

Geslaagde proef
met lancering
Trident-raket

CAPE CANAVERAL - De
Amerikaanse marine heeft gis-
teren een geslaagde proef geno-
men met de lancering van een
Trident-2-raket vanuit een on-
derzeeër. Vijf dagen eerder wis-
ten demonstranten van de mi-
lieuorganisatie Greenpeace de
proeflancering nog te verhinde-
ren door te weigeren uit de geva-
renzone te vertrekken.

De 13,4 meter lange Trident, die
was uitgerust met verscheidene
nep-ladingen, werd afgevuurd
vanuit de USS Tennessee. De
onderzeeër bevond zich op dat
moment onder water op 80 km
ten oosten van Cape Canaveral.
Een woordvoerder van de lucht-
machtbasis Patrick noemde de
proef een 'succes.

Het was de 21e proefvlucht van
een Trident-2-raket, het zwaar-
ste kernwapen in het nucleaire
arsenaal van de Amerikaanse
marine. Het was de eerste ge-
slaagde lancering vanuit een on-
derzeeboot.

EG -commissie
achter benoeming

Dries van Agt
BRUSSEL- De Europese Commis-
sie is gisteren akkoord gegaan met
de benoemingvan Dries van Agt tot
EG-ambassadeur in de Verenigde
Staten. De woordvoerder van EG-
commissaris en Van Agts partijge-
noot Andriessen, N. Wegter, kon
nog niet zeggen per wanneer de be-
noeming zou ingaan. Van Agt is nu
nog EG-ambassadeur in Japan.
Oud-premier Dries Van Agt zal in de
VS de Brit Roy Denman opvolgen.
Van Agt werd op 21 januari 1987 be-
noemd tot EG-ambassadeur in Ja-
pan. Hij was toen blij verlost te zijn
van het 'kruimelwerk' dat hij deed
als Commissaris der Koningin in
Noord-Brabant.

'Om onaangename verrassingen te roorkomen'

Ministers verbieden
donatie van eicellen

DEN HAAG -Als hetaan de demis-
sionaire ministers Brinkman (WVC)
en Deetman (Onderwijs) ligt, wordt
donatie van eicellen verboden.
Vrouwen die zelf geen eicellen pro-
duceren, kunnen dan niet meer
zwanger raken. Het verbod is op
verzoek van minister Deetman toe-
gevoegd aan het Planningsbesluit
in vitro fertilisatie, dat minister
Brinkman onlangs voor advies aan
diverse gezondheidsraden heeft ge-
zonden.

Aan het besluit is nu toegevoegd dat
'dat in vitro bevruchte eicellen
slechts mogen worden terugge-
plaatst in de baarmoeder van de
vrouw die de eicellen heeft gele-
verd.
Hiermee wordt beoogd om eventue-
le 'handel in eicellen', bij voorbeeld

ten behoeve van draagmoeders, van
te voren tegen te gaan.

De Gezondheidsraad heeft geen be-
zwaren tegen eicel-donatie. Gynae-
cologen geloven niet dat er in ons
land sprake is van handel in eicel-
len, net zo min als er sprake is van
handel in sperma. Zij vragen zich
wel af waarom donatie van sperma
wel blijft toegestaan.
Volgens een woordvoerder van
WVC heeft Brinkman de maatregel
genomen om in de toekomst 'onaan-
gename verrassingen' te voorko-
men.

De groep die door het verbod wordt
getroffen telt vooral vrouwen, die
op jeugdige leeftijd zijn bestraald
tegen kanker en daardoor zelf geen
eicellen meer kunnen produceren.

Filippijnse kolonel:
geen geld beloofd

aan journalist

MANILA - Een hoge Filippijnse
militair heeft gisterochtend per-
tinent ontkend dat hij een Neder-
landse journalist een 'beloning'
in het vooruitzicht heeft gesteld,
wanneer hij in Nederland wo-
nende leden van de Filippijnse
Communistische partij aan het
Filippijnse leger zou overdragen.

Waarnemend legerbevelhebber
Oxales verklaarde in een telefo-
nisch gesprek, dat hij in het in-
terview met een verslaggever
van NieuweRevu slechts de offi-
ciële positie van de regering, met
betrekking tot de aanhouding
van communistische rebellenlei-
ders, had uiteengezet.

punt uit
Salmonella

In een bejaardentehuis bij
stad La Roehelle aan de Franse
Atlantische kust zijn reeds ze-
ven mensen om het leven geko-
men als gevolg van een salmo-
nellavergiftiging.

Ontvoerder
Het openbaar ministerie heeft
besloten geen vervolging in te
stellen tegen de Heineken-ont-
voerder W.H., die in de jaren
1977-1982 betrokken zou zijn
geweest bij een aantal overval-
len met een miljoenenbuit. Vol-
gens de Amsterdamse persoffi-
cier van justitiemrW. Mijnssen
is daarvoor niet voldoende fei-
tenmateriaal aanwezig. W.H.
werd voor zijn aandeel in de
ontvoering in 1987 veroordeeld
tot een celstraf van elf jaar.

Vermoord
Een Sovjetrussische journalist
die onderzoek deed naar de
praktijken van de onderwereld
in de Sovjetunie, is in Moskou
dood aangetroffen. Het week-
blad Literatoerna Gazeta in
Moskou meldde gisteren dat dé
26-jarige Vladimir Glotov met
doorgesneden keel en ver-
minkt gezicht werd gevonden.'

Opgepakt
De Zuidkoreaanse veiligheids-
politie heeft gisterochtend op-
positieleiderKim Dae Jung van
de Partij voor Vrede en Demo-
cratie in Seoel gearresteerd
voor een verhoor over een col-
lega, die beschuldigd wordt
van spionage. Een partijlid.
Suh Kyong-Won, zou voor het
communististische buurland
Noord-Korea hebben' gespio-
neerd.

Bingo
Bingo in Rotterdam blijft aan
banden! Exploitanten van bin-
gohallen hebben de procedure
tegen de gemeente Rotterdam
verloren waarin zij de strengere
regels aanvochten. De Raad
van State bepaalde dat de maat-
regelen van de gemeente Rot-
terdam niet in strijd zijn met de
wet. Dat betekent onder andere
dat de exploitanten zestig per-
cent van de winst (was twintig
percent) moeten afdragen aan
een 'goed doel' en dat de bingo-
boekjes genummerd moeten
zijn.

Ondergedoken
Een prostituee met Aids in
Sydney die eerder arrest in een
ziekenhuis kreeg in het belang
van de gemeenschap is gisteren
vrijgelaten, maar onmiddellijk
ondergedoken om te ontkomen
aan de woede van klanten.
'Charlene' werd vrijgelaten na
waarschuwingen van artsen en
prostituees dat deopsluiting te-
gen haar wil - de eerste maal
dat dit gebeurde met een Aids-
patiënt in de staat New South
Wales - een'gevaarlijk prece-
dent vormt.

Schending
In Ethiopië worden de rechten
van de mens op grote schaal ge-
schonden. In een vandaag ver-
schenen rdpport maakt Amnes-
ty International melding van
martelingen, buitenrechtelijke
executies, het gevangen hou-
den van mensen zonder vorm
van proces en van verdwijning
van politieke gevangenen.

Kritiek
In de Chinese media is gisteren
fel uitgehaald naar de Chinese
studenten en intellectuelen die
na de gewelddadige onder-
drukking van de democratise-
ringsbeweging begin juni naar
het buitenland gevlucht zijn.
Het Volksdagblad wijdde een
voorpaginaverhaal aan de ge-
vluchte studentenleiders en
noemde hen 'dieven die het
land verraden hebben.

Defensie
De werkelijke groei van de tota-
le militaire uitgaven in de we-
reld stagneerde in 1987. Uitge-
drukt in dollars werd een re-
cord bereikt van ruim één bil-
joen, maar ditkwam door waar-
dedaling van deze munt tegen-
over andere. Dit blijkt uit het
jongste rapport van het Ameri-
kaanse Bureau voor Wapenbe-
heersing en Ontwapening. Te-
genover een verdere groei van
de uitgaven in de ontwikkelde
landen stond een dalingmet 9.1
procent in de Derde Wereld.

Algen
Het Italiaanse parlement heeft
gisteren de instelling goedge-
keurd van een noodfonds van
twee miljard gulden voor het
schoonmaken van de Adriati-
sche kust waar een slijmachtige
algenbrij het toerisme heeft
verlamd. Een zegsman zei dat
de Kamer van Afgevaardigden
met overgrote meerderheid de
som goedkeurde waarmee in
een periode van driejaar onder
meer rioleringssystemen moe-
ten worden verbeterd en de uit-
stroom van afvalwater uit de Po
en andere rivieren moet wor-
den verminderd.

Donderdag 3 augustus 1989 "3

(ADVERTENTIE)

W_^_^Ê Zomers schnitten festival.^■"^
I*JJ Keuze uitaardbei, mandarijn of perzik

I exotische vruchten kwark en exotische
bavaroiseschnitt. Per stuk J*9s 4.95

\^A NÜ 2 stuks 14^ O» *
W_^_»B Aanbieding geldig t/m za 5 augustus ol zolang devoorraad strekt.
B ■■ ■ Niet verkrijgbaar inBrunssum

t________________________________J_~

timburgs dagblad _
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(vnsra WLWÊk -I_Wm Vv Jl irl / AAIXII "7 SIWI ~"Tir* 'T'6*'

VHS-CMOVIE focus. Door de roterende w,skop g_ma__m^r^\, m.^H_____^ M ▼ M h 4= ~"""3a___a.«tt____jj g\\
Uiterst kompakte en lichte cam- heeft deze camcorder alt«d slo- _^^^_ _\ " "— T " " " _n_rd In "

,
~corder met HQ beeldkwaliteit, ringsvnje beeldlassen Gewicht -----mm9mw-_. __K

___________ 8088 compatible microproces- LASER XT-3 PERSONAL voet, multi 1/0kaart met Iparallele
nieuwefchtgevo^eCCDopna- stótsl,3kg. vJ&_\%m\ ___________l Jk__________fl l^_. f^ifTn «T COMPUTER en 1 seriëlemtertace pystck,n-
mecrmvcwnoQ scherpere beet- _f%S*_r\_r\ —ttM \W^^^^^_ __fl_____fl _^^^^^_k. 4,77, 7,15 en 9,54 MHz. Stan- Compatible computer, 8086-1 tertace. real-üme clockmet batten)

fcfc%*%# ÏM3ia _M^T m _£ |^^^^^^i ____~-^- 360Kb floppy driveen een 20 Mb 10 MHz. 640Kb RAM, 6 vrije uit- Basic, Seagate 30 MB harddek
NOG ENKELE VOORBEELDEN , wr^ZviïLr -~_W_W fl __fl hard disk (origineel), 5 langeslots breidingsslot, multigraphic video en een floppydrive;
Qn MvrrnFT»nvin.nrAMeß_ 299*2199 vïnFr^uHU -WW % W JvV __^^~~^^ ___T _____ waa^an er 4 beschikbaar zijn. kaart (CGA en TTL), mono- „„^ OQQQSONY CCD F330 VIDEOCAMERA 289»,*ura VIDEOCAMERA my M WLMW ~±. V Real time clock/kalender, micro- chroom 14 inchmonitor od draai- ■399*,-_^r_fr_fO
SHARP VLC 750 VHS-C F1.6, powerzoom_____--999, 3299 Beeldchip met 420.000 pixels _mMW _W_\—_ __^ ______■_____[ I_V _■ soft compatible mouse intertace,

JVCGRS-TysuperVHS-CmetCCDbeeldchip^aTS,^ STXtïnS kW-WM \,^^-_7_\_\ _f ____^ I II f SÏBS&SÏSïïS VOORBEELDEN
NORMENDERP 300 VHS-C, 6x mo,orzoom___-_999, 1799 .- _.QQ _WA-W \A m\m\\\\_\_%\\_WVÊm\. T^^U^l ATARI 520 ST ingebouwde floppy 720 Kb J299,1099
PANASONIC NVMS 50 Super VHS-C,perfekt beeld*492-, 4999 2999,-_£ ’ _^V _fl W^-—-^^^"^ -_-_-_-l I"^ ■ flfl ■ I _^^ I fl I PC Compact 2is stilen kan zowel ATARIIO4O ST drive 720 Kb, IMb RAM, m0n.—4399,1599

/'V^^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^— _W_W^^^ ___, _____\_J_\ ■■■■ \W^_m \^_^_M horizontaalals vertikaal geplaatst COMMODORE AMIGA 500 ingeb. floppy 880Kb _i399;-1199
l| /l ____^ '

| l^^^__--—""" " W°rdenV%_^^_rV_r^ TULIPATCOMPACT2IxI,2Mb,2OMbHD .5865;-4995 Im_*_lsj_i& ■ÉÉii_^_____l e-è-è-è^-----è-è----è-l ___- -""*" _^__k^fl —"^" -5&2&'"3298 SAMSUNG PC 2x360Kb, 640Kb RAM monitor -3999",-2298

0 S°iy^E3_S_E_9H__B|B j^M 11 1^ ____--— "^^""^W SHARP PC 4521 tap top, 20 MbHD, accu, LCD_4999, 479511 fl A VOP6IZ3nP SHARP PC 7000 2x360Kb, LCD scherm,portable 3895;- 2295
m W flpA -^~_^o^^ m ///> Gnpriattot TANDONPCAI2AT-,x,2Mb4oMbHDnw -«393,-4699 iWo_W_\\\+*^ ___-___? ■ UC SpeCkUlSt SANYO DM 4212 CGA kwaliteits monitor 449;- 199

\^_^_W^^^ _^--_____^___f^__[__r m_^T W VOOf3l UW PEACOCKIOIB zeer degelijke matrix printer -799;- 599
__f"^____[__r M COrnDUtßr STARLC 2410 24 naalds matrix printer, letterkwahteit 4599;- 999

leieieksi I "-^_^_VwÊrm M m^mW _^_T M GENIUS GM 6000 muis inkl. software, muisrnal_____-.997- 129
SHARP CV 3704 PORTABLE l ■_____________*___________!________ï W \^m ■■» _^_W _W WBIISGn MT-TELECOM modem voor IBM op kaart 299;- 149
KLEURENTELEVISIE tfißS ?__*^^S^^^ WM ■ A^kj M srJty
jdeurenteteviae meteen 37cm Li- M AW Wf Êf^W^mmmWmWÊmmmm_^_W_^_WÊÊ_9_W_mm__^_m_M

■nitronbeeldbuis(34cmetlektef). SONYKV-C2STDSTEREO Controlted Teletekst met geheu- MM #4 |(i / ]_W_(l IJ/'IMIM;IngebouwdeS-bandtunervoor alle KLEURENTELEVISIE MET genvoor 4 pagina's. HiFi stereo ÈW #/ ■^^^HM_É_ÉlMÉ__l_l_H_H._^_E^i__HH__Hl_Hl
kabelsystemen met 19x voorkeu- TELETEKST geluid. _»»_._»k_-^ __^ fl | _^_r __r PHILIDS „r^*B_i_ft______.___;ze. Jl J_€\ Ftet square Mcroböck Trmitron _ 1 QQQ fl fl * ____W__f Digitaal \~ 1 ■ H£L£Lvf beeldbuis van 63 cm (60 cm et- IO^W fl fl %. m—W—V ja —— fl■ ■ w fektief) voor ongekende beeld- ___________________fl ______ —_^T_^r SAMSUNG H^BftBiiPH ILI PS-——■p-^p%>. scherpteen kleurweergave. Syn- Ook verkrijgbaarmet 68 flat squa- _^k__ __^_^r^_^r I'lm-9 B_B fl. 1 1 -thesizer tuner met 30 voorkeur- re beeldbuis (65 cm effektief)type «gfl| __________Z__^^^^^^^__________ ___________________________________ f *- / M

-nir.-r-.-i- fa.iiafm" ii . . non _________! __ft >as^^~_3__________^H^V SOUNDMACHINE
«, AR STONA 52 KV 2523 60 voorkeurzenders, asquare__ 1U99 V w

T
,„, ,„ »."„--,-.. ,„_,_ _i„„„.,-rffiö ~^~^ -^-^-^-ëF SAMSUNG P0770 Tandem soundmachme met 2 vangst. Kleur zwart.

JVCC-14036cm.30kanalenmetafstandsbedienmg779;- 599 DUBBINGSET cassettedecks met kopieermo-
__Ts___j_ t_____^ GRUNDIGTSS-340.55cm. Teletekst,alst, bed -*799,-1299 fl Stereo dubbmg set met digitale pelpeid, ingebouwde mikro- 1/1Q

ITC7oo3lcmzwart/w,tportableookl2V 49T, 149 afstemming,FM-stereo,MG,KG foon, FM stereo en AM ont- 205,- ItW- EI!SE^SiT«TMIDB- iWBTOIWSaiCVaSBTsIB^iBtaIBfcatSS^ NU 1499 ■BEDIENING ARISTONA 52 KV252555cm, teletekst, Scart NU 1199 Pl"^^ A _^^^^ I^" _W I _^^^V _\r^^\ equalizer, 2 cassettedecks voor ARISTONA TR 4104, handige portable radio -69;- 39
41^ tó.^SSK. ARISTONA 52 KV 2527, stereo teletekst NU 1599 I I#\ #__■"■ ____■ ■ _-■■■ l\_ Il il""! ____■ kopieren op normaleof dubbele SONYTCM 818, portable cassetterecorder J.9;- 79

:WF UHÏÏS-Laien BLAUPUNKT CS 82-78VT 85 cm, grootbeeld. txt_.5598,3999 __JA~\\ _Z_ VV l V_Vl J\ \J s^elheid^ingebouwdemicrofoon. SANYO MW 707 F, dubbing set. snelkop.ëren _ 495;- 149
4r80;- QQQ PHILIPS 24 CE 7574>Matchline'stereo'63 crr|. --277*,- 2399 WmIWM %■ _^_ilH__^_H I ■■ ■ wmm TELEFUNKEN HP 204,c0mp0 met dubbel cass. _-349,- 299

' OWW PHILIPS VT 5795 63 cm,teletektst, geheel kompleet_NU 1799 __^-^-^-^-^-—-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-- 249 AKAIAJW 238 moderne port. 2 x cassettedeck {49,- 198
t^_^_^_^_^^^^-_^_^^^^^^^^^^^^^^^^-^^_^^^^^^^^^^^^_^_^^^^^^^^M -3297" fc^W jvcPC-V33 compo set, zeer goed geluid -399- 299'

__^____________________________s__ . _._. iM..-,. *ribtomh—___—_ l(t / /fl WilI*lll V■//^_fl 11' / ml lllllk^'J!i dHl!k_M ftv / ifl l//,'rfiTi//.fi MJV£_^ W_WBMet 10 GRATIS —* _L^^^_______________U________________i^ !■ |^.^_^É_^dl^_É_^____fl_i____fl_l "S^__M l^^^mÉ_______________É____._M_Bß__H_l_Bf^^p^r s l
G fOff videobanden s____mk ...» ___________=__________=__f!^ |»ft^E I fsccrtl «..^^^ ras aiwahsg34walkman UHH «*" *S ==—TB s§^__b__aiiirV I"i,,—' dVSS| HÉ» W'|aE c^7„ ,„n_n D_,_D

SONY k^HL walkmanmetautomaticreverse, A I i«a«S_S___„>^i^j^^p^' ARISTONA 86SB1 VHS fk f__\^t SCOTT II LUIDSPREKER- ■ \_rU_) super bass weergave, geschei- | ■_"/..
BÊ!» ._ VIDEORECORDER W_W^— :tfÊSk?m BOX ___^_________ denhoae-enlaaetoonreaelina F I IL__JVCHR-D32OVIDEO-» 9rammermg van 48 voorkeur- Opname/weergaveduur 4 uur. JVCRS^^^^^SS^Tne. een »*W.I Degelyk 2-wegsysteemme. zeer W _«£_MM ÏÏKX^iZ'l L^lRECORDER W eendersmogialijkjM<^deb^ - o^^^^^ ÏÏSSTERKER o feuS So^ leïum GfLIP goedeklankeigenschappen. Be- QQ _^| Wh SiekleS voo !| MLSKSsSSitt JAMOD-^Ld- 'as,baarhe,d4oWa« 3» W optodbare Nio^d batten,.,,, j-||K^SKSï *belangVefunte.Hluit- he^enen prese.scan bat alleen SPREKERS NOGENKELE VOORBEELDEN l^ P 7 klhoofdleleta -| - LI I*l.SrrrzeXpt jaar, 999 - Q SïXSrrdT S 599 ,as,,n9Steeï^ ««at.»»^^»^ j^i»-*—" nogenkele voorbeelden

_I,,"_„CUMnflrrinr_ Jl95'" OOSI r_ZSLB£ W'w'w' OQQ MAGNAT MSP 60 3-weg systeem, 110 Watt 448;- 499 5 ,aar gelden bracht Sony de GRUNDIG BEATBOY 55walkman met hoofdtelefoon «, 39NOG ENKELE VOORBEELDEN NOGENKELE VOORBEELDEN _349;- mmmZfZf KEF C 7510-100 Watt, 3-weg systeem 799 eersteDiscman op demarkt, van- 59g
;BUUPUNKTRTV32OVHS.a,b* ,399,948 rrr^lTÏ S RNSÜ^ MMO DBO 3 weg systeem, 110 Watt^ 185 S*SS2ÏS: AIWA HSG 37autoreverse w^n.-ban^aT,^ 139

SHARP VCH 851 VHS h,f, stereo pal/sec 4499;-1299 MM____^__» AKAI AAVlosrece.ver,2x4oWatt, LCDd,splay_499, Jb9 Uft^ fl K« JAMOMAGlCl4gesloten3Watt,Bo-140Watt -349r-249 haaifunkties.inkiusefshufflepJay. SONY WMB 12 walkrran methoofd.etefoon -79;- 69: HlTACHlVTsloVHSmetafstandsbed,en,ng_4299;- 898 IBflflflflß^^ TECHNICSSA 130 receiver, 2x35 Watt 44*, 359 M^M B&W DM 550 2-weg systeem, 75-20.000 MHz 249 du.delijkLCD d.splay, Hjnuitgang SONY WMB 47 autoreverse watan, zwart 44», 129
PANASON,CNV.H7SEOH,F, aereo.4koPpen_^.I799 S^T310 HO VIDEO- KENWOO^S7R2 x55Wa,, mel ais,a, l^ule,no-799, 599 ■f^j SCOH luidspreker, 40 Watt____koop ]e__42r, 49 l^Sll^ SONY WMBF23 wa.kman me, FM stereoenTtZl 449!- 99
BUUPUNKTRTV 800 Hifi stereo videorecorder.2495,1799 Deze ultra-slim design videore- |ft V^__l WTfTÏÏT&M BNSE-12S |S| WA «^vas_\ rTI» "^^"'ll me' lichtne,adaPter> line"aan" SONY WMBF 62 deze walkman heeft werkelijkalles__-279-, 249
cr^isiYl____________________________________________. corder zal u tetterli|k en figuurlijk IL_LJfI ___Ll_dJ___M LUIDSPREKER _W_mS ELIPSON MELODINE 2 LUID- iW «kabel, draagnem Discman .gSP aanspreken want met de spre- *^M^^M^^^^^^^^W 2-weg bas reflex luidspreker- SPREKer _W( history book en stereo hoofdtele- ARISTONA TR 5613 walkman met equalizer r-69;- 49

kende afstandsbediening wordt JVC£S| lh - systeem uit deBNSEurope serie Een wat simpelere vormgeving _W\ @- f°on AIWAHSPI4 walkman, autoreverse,hoofdtelefoon 449;- 99
3BT^T?p?^_^l hetprogrammeren uwel heel ge- __m_\ met goede specifikaties. Fre- maar een uitstekende pnjs/kwali- __W\^_^] Aaa /ï ZiCk KENWOOD CDFS walkman, topniasse .-449, 349Hr^v^W^aLi-J-l ° qjjj.l makkelijk gemaakt. Voa het in- _^_^_^_^_^_____^___MmmWmm_m kwentieberak 40-22000 Hz en teitsverhouding. Drieweg syste- _W\ïf_a_\\' '" ' I' lw SONY WMBI9 zmkomnlete walkman 419- 99' SONY SbVBOl DIGITALE 490l16 beeldlesteqeliik 8 pro- stellenvan zowel deklok alsdeti- JVC FX-333 BK COMPUUNK dengofl voorkeuzestations.Kom- geschikt voor versterkers van 10 men Geschikt voor versterkers __W \ WTyI Sü£k " "

:'VIDEORECORDER ' gramrra's bmr^n 1 par Inkl. IR mer zal de sprekende afstands- DIGITALE TUNER pleet met losse zeer gevoelige MfrOWatt. jQQ tot 100 Watt. QQQfl LW ïïfi soP*Hfl fITIW^TTOfI ■■" Hifi steeo VHS videorecorder afstandstiedenir^ Zwarte uit- bedenmgu stap voor stapbege- Computer gestuurde digitale middengolfantenne. Per stuk _[^Q 495. 0%/0 KL L^^-^^_^_U_l_U_M_il_M
met een digitaal beeldgeheugen, voering teKlen en mstrukfes geven welke kwarts PLL tuner met ontvangst _*%_T*_f% _r/x>^^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__i **H —*^m s^—^^^^^^^^-mm*mmmmmmmmmmmmm*^~

waardeer het beeld "bevraen" „- _**__**.*-% knoppen u meet indrukken. Van- van FM stereo en middengott. *JUU [(( /l WiiTA-Jdld'lM f \\ YAMAHA _^-==?r^_è_
" kan waden, terwijl deband door- «Qft.l QMX uit de luie stoel zijn 8 program- Geheugen voor 16 FM of mid- "#»»,- _&*/« S \\L_^*_\\ _____________]_______\ BÜTÜI / U .^.^-.s^fffffitÏÏUÜfl^. __- v

kxjpt.Strobe voor weergavevan hW3U' XwWW ma's binnen 365 dagen te pro- NOG ENKELE VOORBEELDEN M f [illiffllttikP^^^^*^^^^^
r/T^¥ÜJïïn__T^___.Mßfl«B 14^" QQQ SHERWOODTDl4od,g,.ale.uner_koop,e__m- 199 Sol|2 J3|i JHHA A '

/ UPPS^^^^^15""^

|[_. ' ■' l^^^f^ea " "^i7ii/*/ LUXMANTIII tuner, 20voorkeuze, MPX 598 — — s__Q g _^ >^\ V^^_==___====::::::::^^
r"""*" |?H «I»^^ 353 Wi |M* PHIUPSCD4BOCDSPELER R JShSÏ0 SStSS'B"^*

__________■_______# ■^Jj^^U-Lt-S,^
_„»,_tc.^ ".

, , __«- IQft SONY CDP-CSOM COMPACT play, waarmee de afspeelvolgor- Digitale mdikatie van 99 num- ?urtCCccTcrunT_,
SYNTHESIZER aangesloten worden.

BT^cixnics Best getest AKAI AT 52 digitale tuner .fc "^'^ DISC WISSELAAR de steeds wisselt. Muziektalen- mers. Programmeren mogelijk "°;"fTEL Deze waanzinnige synthese -!>■/%SONY STS500ES topklasse tuner metvele mogelijkheden 799 Wisselaar waarin 5 CD's tegelijk der voor 16 tracks. Duidelijk af- van 20 nummers. Shuttle play wet_ de AMbIHAU satelliet ont- speelt 25 verschillende mstru- -**»,■ |___LM
__m _ geladenkunnen worden, ook de leesbaar display. Digitaal filter en voor het in willekeurigevolgorde vangst-haalt u dit nieuwste me- -_„„_._,.__ -*^%_9

wr&^_^_^_^_^_^_^_^_^_~ CD smgte. Programmering mo- 4-voudige oversamplmg, afspelen van de nummers of de dlum uwhuis^m„e; binnen- \f' HOG ENKELE VOORBEELDEN
W ___■__. Wil /} WïïdTTïTïïïTTm gelijk van 32 nummers. Shuttle Toa- _P* __%__% geprogrammeerde nummers, gen per week, _4 uur per dag BREAker 40 40 kanalen FM, 4 Watt zendontvanger -399,- 199

_K I Jmi M7^lMfHiLiIêSM a ' -ft»,- L^UU r-" h;_. , o"rn^,ni_ zonder dat ver duizenden gul- 3
«_«

TECHNICSRST 230 m_^g^m_mm__iÈ_tM_ÉiiÊ_ÈÈ_^_^_^_m unnoacc, ncu &*+^ dens voa uit hoeft te geven De HANDIC 40 portofoon, 40 kan. 2W, buigzame antenne -399-, 349
Dubbel cassettedeck, Dolby CÖPiONeen- "N^ NUb CNKCLC VUURBccLUcN _595;. ym AQ ontvanger is voorzien van 16 ALECTO WT400 portofoonset voor korte afstand 429;- 79
B + Cruisonderdrukk,ng, micro- BSSM|HHBg9 JVC XLE 300 geschiktvoor CD singles 599,399 44%/ voorkeurzenders en afstandsbe- ALECTO PRO 33 5-kanaals stereomengpaneel 499;- 149 j
processor full-logic control. high Bfl ,_, __,„,_,_., __ _„ _,„„ noo diening. De mogelijkheid van ste- Br „_n

,
speed dubbing, senes-play mo- fl|__P___P_fl TELEFUNKEN CD 300 programmeerbaar met dig.uitl. 448, ugMn TgmMigggal reo-ontvangst, zodat u sport en ALECTO PRO 57 semi-professioneel mengpaneel—-399;- 329

PIONEER MIDI SlOO ming, 24 voorkeurzenders. gelijkheid In zilver en zwart Hgßaß|EJ| PHILIPS CD 480 programma 20 nummers : 449 _j^_^_m_Usg_l ZZzTi, n|euwsprogramma's in verschil- GOODMANS GSQ 5200 12 kanaals equalizer -299-, 199
Sp;ONTEEERMpL.X24oh^au,orra. tZACk A 223 VERSTERKER * «M^ fM SONY CDP 557 ESab so,u,e topklasse 2999,1999 t—^ | - umM **%*?"W£ ALECTO DM 450 dynamixhe microfoon zwart 0. gr„s -45;- 29-
-tische platenspeler, frontbedie- Watt W$r O 4* Perfekle versterker met nog perfek- speaker schakelaar. Zwarte uitvoe- SONY CDP 337 ES vele mogelijkheden 1499,1199 ■^S^^^^^"l_l vanfilmmuzek Desetwordt gele- AKGDBO dynamische microfoon geschiktvoor zang 499;- 149
nmg.kompteetmetMD-element. PIONEER CT-X 440 W Dubbel S^Bn^SSf^Nm 4^_T\_T> SONY^^^^m^ DENON DCD 810 COMPACT verd met bevesfcgingaratenaal. SONY MDR-005 tofdtdefoon, walkmanformaat_^9S- 1995
PIONEER F-X 440 '. Digitale cassettedeck met Dolby BenC Aj.WA^__—_-r^=^ Wa.Bohmen2x4sWa.DlN. CD

-^ VMM ESM _____!___« DISCSPELER _»%._**_?* miLUMCBU„ IM k,M ~ rn ' 11Q
syrthe9zer.unefmetFM.MGen _]_i AA Hê'lSllllflQl fcï#*# §S fli Pr^rammenng van 20 nummers 4299,- QQQ SENNHEISERHD 480 zeer goede hoofdtelefoon, CD449, 119
LG ontvangst en CCTS afstem- 4799",-j [MM NOG ENKELE VOORBEELDEN r^^ZZ sir "" m willekeurige voerde Kom- */%/%/ SONY MDR 414 goede stereo oortelefoon -39? 29

AIWA ADF 270 CASSETTE- SANSUIBIOOO/ClOOO voor/emd verst., 2x105 W. 1498;. 699 >^B_-_-_-_-_-_-_al " f 'tS_-M_MlW|^ pleet met afstands^iening «r/^||—-pp—p--«^BI_I_I_I_M
JVC £______BS&^aNE_k "*"" DECK MARANTZPM2S 2x35 Watt, CD DIR. tone del 498- 399 SONYCDP227ESDEXTREME- schijnen in het display. Muziekka- wM"f^" „1' 1(( / fl_f'/’’/.'/r^ f/.', /j^-flS OS *»ÏÏL» Cassettedeck r^tDdbyß en C KENWOOD 5502x35Wattdllaa| 469 LV STANDARDCD SPELER lender en regelbare hoofdtele n.sch geregeldkan worden. |^_j^"M|| || ÉÉÉi__é_A_l^^i_l^^^^^^^B

ifs-nds- bandruisonderdrukking,automa- ~,_„_„,„
,

~_„, _,_, 700
Bxoversampling,eenlBbitsdigi- foonuitgang. Q7„ ..._

<_ïr~_Tsjv cn„v«,., 2j
*^ü* tischebandsoortschakeöar. Bas LUXMAN LVIII topklasse versterker, 2x35 Watt DIN_ 799 taalfilter en 4 trapsgewijsgescha- _Tfc>i_r* '" TOA ZJIZ SONY mSprac 'regelaar voor fijnregeling van de DENON PMA 320 2x40 Watt, CD ingang «9-, 499 keldeD/Aomzetters.PerCDkan J485- VcZLM £ TjmJ _____t_____Hii_______ _^_____ï___^ ~ . -kj= v^rmagnetiJie Automatische een tekst van 10 karakters ver- o*+W , fl fe ?SvSSsl^tS'

jLJB -qq' _^^^\. OPENINGSTIJDEN Dl T/MVR 09 30-18.00 UUR. DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR/ZATERDAG VAN 09.30-17 00UUR r—^_^"^\ Wl 75 W (max.) vermogen,
E-S ' -Cm\_9mJ \^———wmim—m\ AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT AFWIJKINGEN INDE AFBEELDINGEN (ikï fftf€r \ iAcecTTCDcrrtDncn ■/ 30"20000Hz

Hy>»B B'fVw»j_i| ____-<i JVC /i«(«Mii.f««B. I __J_ ALSMEDE KENNELIJKE DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN llH"'"T«__' CAbS)t I I tHtLUHUbH i^*lC9
3 ' l'.tm. t*J ¥_r-r j gA 1 \«««i*»",,°"_"j Autoreverse radio/cassettespe- -199,--j__BS^^a<lP' Ui 1 #__!__. —- ler,met kwartsPLL synthesizertv- m^S__W OQ__j____J___________________ H-^MWII-M 1 \Af Jm l__l________l Ifl I_H fl fl A lflfl____ ___! ncr, 24 voorkeurzenders. 4 ka- __L__L^

JVC MIDI W3MIDISET MET Watt (DIN) Ingebouwde 5-bands i^C TDR 411 jMJTOREVERSE Wk \f MM I _|_|_F^__| I _H^^ ..if I _rt __^^ naals versterker 2xB+ 2 x 22 UOHRRFFIDFN
AFSTANDSBEDIENING SEA equato. Quartz loek syn- CASSETTEDECK I 1/ 1 II II I -mm I^H I M I— Watt, fader, Dolby B ruisonder- NOGENKtLt VUUHBttLUtN
"Stylistx"Midiset inzware uiWoe- thesizer PLL tunerdeet met 16 Dolby Ben C Uiterst mooieover- W M fl fl I _W _^_fl drukking' s'bands 9ra,ische JVCCS 6935mbouwluidsprekrer 150Watt. 15x23cm 299;- 199
ring, bestaande uit; voorkeurstatonsenPresetScan gangen tussen nummers door m \m MJf fl fll __,_% equato, auto toudness. line out- sonyxS^S^ouw 2w3g 13ot 25 Watt 149^ 79
JVC ALE-1 VoÈutomatsche Dubbel cassettedeck me. Dolby de Auto ree mute schakeaar. W \m W Ifl ■ Mi ■.■lil Bfl put, CD-aansluiting op et front- Xxs694^23^^0 Watt _24qL.29

pLatenspeter Ben autoreverse. Synchro Com- Overzichtelijk LED piekmeters, m_W-_V énWTtm W *^mW Hl IH WM ._■ paneel, inkl. anti-diefstalslede. SONY XS 694 2-weg, 23 xl6cm, 80 Watt -249^123
metM[>element. pulmk draadloze IR afstandsbe- nauwkeurige bandteller, stereo — — SONY XSDI6 inbouw, 3-weg, 16cm, 150 Watt 389, 199
JVC DRE-3 Kombinatie van re diening. *Tfg<\f\ A Ct_\ ___^_l_S_fl_S_fl_V l#llll |_Ol Mfl_^_flV _tf%fllflfflfl'tt__C_l__D_lfl'ft -+29'!- "7/| Q SONYXSD69inbouw,3-weg, 23x16cm, 180 Watt 499- 249, ceiyer en dubbel cassettedeck _ l\j\_i 729,- *tO^/ ■_#€■€■■ fl%«flflfl W*S fllfl^llftt %_Fflflflfl ■W^_l»B ■ i 'Asj ROADSTARAD7ol2stereoautoradocasseltespeler___.-t29;- 69 :
VOGELZANG: OOK TIJDENS DE OPRUIMING DE GROOTSTE SPECIALIST IN HIFI, VIDEO, TELEVISIE, COMPUTERS EN ELEKTRONIKA

Eindhoven: Heimanus Boexstraat 22, Heerlen: Akerstraat 19. Maastricht: Hifi, video- en Technische Dienst, Woltstraat 11, Afd. EieKtromka, Af. Smedenstraat 25., ; '



Weekstaat
""> miljoenen guldens) verschil

t.o.v.
ACTIVA 25 jul 89 01 juk 89Goud 27.608.2
il1.?; trekkingsrechten inMF 1.365,8 - 42.9Reservepositie in IMF 1.472.4 ■ 5.8Ecu's 11.508.4 r 11.tiVorderingen in guud devic-
£"> 20.004.(1 - 164.5
Voorschotten rekening-
courant 7.822.0 + 1.731.6Papier in disconto 605.7 + 178.2
Beleningen 2.035.1 + 1.664.1
Jjuldcnsvorderingen 13.304.2 + 3.595.3beleggingen 2.040.5 - 0.0Oiveise rekeningen (waar-
in

Nederlandse munten) 980.1 -16.3PASSIVA'«mkbilj.tten in omloop 35.339.5 69,3
Schatkist 6.587.5 + 3.407,1
Banken in Nederland 11,0 + 2.9Andore ingezetenen .117.4 +59.0■Janken in buitenland 48.3 15.3Andere nrel ingezetenen 46.3 -11.7Verplichtingen in guldens 6.810,5 +3.442.0

4.293.4 + 234.9verplichtingen in vreemdS.l'ld 622.9 - 16.9, t-enwaarde toegewezenbljz.
trekkingsrechten IMF 1.437.3 -5.7Waarderingsverschillen
Kouden deviezen 27.220.4 - 187.1"erwaarcferingsrekening 387.7
kapitaal en reserves 2.040.6"'verserekeningen 731.3 -20.5'otaal goud en deviezen 62.464.2 - 174.6_s!ï,_?an convertibcll 20.604.0 164.5"eKkingspcrccntagc 146.94 13.26

beurs-overzicht
Naar
hoogtepunt
JMSTERDAM - De Amster-
ren t* effectenbeurs heeft giste-
Dn . nog een nieuw hoogte-punt weten te bereiken. Het leek
drukif11 °P' dat d? beurs na de
zorn e voorgaande dag weer in
dat srslaap5rslaap zou raken- maar na-
Ve

de stemmingsindex een hal-trolfi^nt nad moeten prijsgeven
We veel aandelenkoersen
konr 3an' 2odat een nieuwrecord
o_n worden neergezet van 194,4,
rIL PrUnt boven het oude vandinsdag.

s)
°k de omzet viel mee. Na het

dn
Pbinge beSn werd de handel

on f
knr' De totale omzet kwam

vi _hj64 miljoen, waarvan f962
tiern°e? in aandelen. De obliga-
stemd WaS PriJshoudend ge-

viJ de 'nternationals was Hoogo-
rohf VeerYeer eens f I<6o1<60 beter. Am-
Bnicf steeS f l<4o naar f94 en
in ri '50 naar f 158-Heel g°ed
een ,markt lag Wessanen met
Bor Wlnst van f 3-50 °P f 94-30--gerSum'J-Wehry begon wat la-
daa']HTlaar kon de daS een ri Jks-
Het

der beter afsluiten op f 124.
erw emige bedrijfsnieuws dat
tl.oka^had wel enige invloed. Zo
lïiin de met de overne-
in p Van Kyle Stewart de omzet
etlk ,ro°t-Brittannië verdubbelt,
voce guldens aa" de koers toe-
v/oorff 1'RUys en Kramers, diue
docht miljoen haar kantoor-
ve.i/ Kramers en Ruys wilnnïïnbsging5

ging f 6,5Ü omhoog

AanS!.aux won f 6-50 °P f 243-
-bint. e andere kant moest Ub-
Ook Ji '50 teruS naar f 123,50.
en Hkleinere fondsen als Kuhne
ve.i tz- Weweler en Flexovit
Orii. J

en wat terrein.
ccn

k de EOE-index bereikte opop' Vnendehjke optiebeurs later
321 m ~g

een nieuw record van
Weer el aandacht bestond er
De toor de financiële fondsen.
tcw„^°tale omzet °P de EOE
traêt glsteren uit °P 48.000 con-

Indonesië wil
stoppen met
olie-export

JAKARTA - Indonesië is van plan
om in de nabije toekomst te stoppen
met de export van olie.
Alle beschikbare produktie zal wor-
den gereserveerd voor de binnen-
landse behoefte.. De oliereserves
van Indonesië worden op het ogen-
blik geschat op nog maar elf miljard
vaten. Dit is genoeg voor 20 jaar, ge-
geven een jaarlijkse produktie van
500 miljoen vaten. Indonesië produ-
ceert momenteel 100 miljoen vaten
olie per dag.

HBG neemt grote
Britse aannemer

Kyle Stewart over
RIJSWIJK - De Hollandsche Beton
Groep HBG heeft tegen betaling in
contanten alle aandelen van het in
Londen gevestigde aannemings-
concern Kyle Stewart verworven.
In het lopende boekjaar verwacht
Kyle Stewart een omzet van circa f
660 miljoen te behalen, voorname-
lijk in de uitiliteitsbouw. De onder-
neming heeft circa 1000 medewer-
kers in dienst.

Kyle Stewart is een van de grootste
bouwondernemingen in het Ver-
enigd Koninkrijk waarvan de aan-
delen in particulier bezit waren. De
onderneming heeft een indrukwek-
kend aantal projecten op haar naam
staan in vooral de utiliteitsbouw.
Ook restauraties van monumentale
gebouwen behoren tot haar werk-
terrein.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v .k. s.k.
AF.GON 107,80 108,10Ahold 132.80 132.40
Akz" 145.70 145.40AB-N. 46.30 46.50Alrenta 162.70 162 80Amev 57,70 5720
Amro-Bank 92,60 94.00Bols 156,50 158.00
BorsumijW. 121.50 124,00
Buhrm.Tet. 66,90 67,50
C.S.M.eert. 73.30 73.80DAF 55.30 55.20Dordtsche P. 258.00 257 60
DSM 132,00 131,60
Elsevier 78,80 79,60
Fokker eert. 47.30 48^50Gist-Brac. c. 34.30 34.30Heineken 136.40 136.60
Hoogovens 111.80 113.40
Hunter Dougl. 121,00 120,00
Int.Müller 102,00 102,00
KBB eert. BU.ÜO 79.80KLM 53,00 53.40
Kon.Ned.Pap. 55.70 56.00
Kon. Olie 142,20 142,00
Nat. Nederl. 68.90 69,90
N.M.B. 267.50 267,00
Nedlloyd 89.70 89,60
Nijv. Cate 97.20 97,00
Océ-v.d.Gr. 303.00 301,00
Pakhoed Hold. 137,00 136,00
Philips 42,00 42,30
Robeco 110,20 109.40Rodamco 159,40 159,20
Rolinco 108,90 108,50
Rorento 62._ü 62,10
StorkVMF 37,50 .7,10
Unilever 152,10 152.00Ver.BezitVNU 100.00 9980
VOC 45.40 45.30
Wessanen 90,80 94.30Wollers-Kluwer 53.00 52.00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 49,00 4900
ACF-Holding 49.80 49.80
Ahrend Gr. c 297,00 293,50
Alg.Bank.Ned 46,00 4610
Asd Opt. Tr. 22,90 22.60
Asd Rubber 7,40 7,30
Ant. VerfT. 330,00
Atag Holde 103,90 102.50Aut.lnd.R'dam 91.00 9180
BAM-Holding 488.00 486.00Batenburg 99.00 99,00
Beers 143.50 143.00Begemann 135.00 135.00
Belindo 372.00 373.00
Berkei's P. 4.25 4.35
Blyd.-Will. 22.80 23.20
BoerDe. Kon. 427,0(1 427.0(1
de Boer Winkelbedr. 57,90 57.00
Boskalis W. 14.75 14.70
Boskalis pr 12.75 12.70
Braatßouw 1033.00 1033.00
Burgman-H. 2900.00e2950.00

Calvé-Delll c 988,00 988,00
Calvé prel'.c 5500,00 5500.00
Center Parcs 65,20 63,50
Centr.Suiker 71,90 72.50
Chamotte Unie 10.70 10,60
Cindu-Key 121,50 121,00
Claimindo 363.00 361.00
Content Beheer 24,00 24,30
Cred.LßN 80.80 80,80
Crown v.G.c 113.50 113.50
Desseaux 236.50 243.00Dordtsche pr. 257,20 256,60
Dorp-Groep 52,60 52,50
Econosto 267.00 26550
EMBA 134.00 134.00
Enraf-N.c. 54.00 e 56 00
Eriks hold. 406,00 402,00
Flexovit Int. 77,00 76,00
Frans Maas c. 84,00 85,30
Furness 124,00 124.00
Gamma Holding 84,50 84,50
Gamma pref 5,80 5,80
Getromcs 27,70 27,70
Geveke 45.50 e 44,50
Giessen-de N. 300,00 300\00Goudsmit Ed. 395.50 398,00
Grasso's Kon. 107,50 107,80
Grolsch 147,00 148 50
GTI-Holding 189.00 189[oö
Hagemeyer 99.80 10o]öO
Haltrust-B 16.80 16.70
HaltrustUnit 16.70 16 70
H.B.G. 210,50 212,00
HCSTechn 15.10 15 50Hein Hold 119,50 119,20
Hoek's Mach. 185,00 185^00
Holdoh Hout 745,00 745.00
Holec 34.80 34,20
Heineken Hld 119,50 119 20
Holl.SeaS. 1.39 139
Holl. Kloos 599,00' 608 00
Hoop Ell'.bk. 10.70 10,70
Hunter D.pr. 5,60 5,50
ICA Holding 18,50 18,50
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)
IHCCaland 31.00 31,00
Industr. My 233.00 233,00
Ing.Bur.Kondor 560,00 560,00
Kas-Ass. 48.90 48,50
Kempen Holding 16.00 16,00
Klene'sSuik. 1380,00 1380.00KBB 81,00 79,80
Kon.Sphinx 125,00 124.60
Koppelpoort H. 363.00 363.00
Krasnapolskv 230,00 225.00
Landre & Gl. 58,30 58.30
Macintosh 54.50 55.00
Maxwell Petr. 693,00 695.00
Medicopharma 78.00 79,20
Melia Int. 7.10 7,10
MHVAmsterdam 23.00 19.10
Moeaia Emm 1208.00 1205.00
M.Enim 08-cert 15650.00 15620,00
Moolen en Co 33.50 33.50
Mulder Bosk. 80.00 80.00
Multihouse 10.80 10,80
Mvnbouwk. W. 438.00 438.00
Naefl' 250.00

NAGRON 51,30 51.30
NIB 574,00 574.00
NBM-Amstelland 20,70 20.50
NEDAP 355,00 355,50
NKF Hold.cert. 384.80 384.00
Ned.Part.Mij 40.50 40,50
Ned.Spnngst. U500.00a10850.00a
Nont 935.00 933.00
Nutncia gb 69.00 68.50
Nutricia vb 73.00 73.10
Oldelft Groep c 199.00 199.00
Omnium Europe 16.20 16.20
Oreo Bank c. 78.00 78.00
OTRA 798.00 795.00
Palthe 77,00 75,00
Pirelli Tyre 52,50 52.20
Polynorm 119,00 117.50
Porcel. Fles 156,00 156.00
Ravast 52,50 51.50d
Reesink 75,50 74,90
Riva 59,00 60,00
Riva (eert.) 59,00 60.00
Samas Groep 70.60 70.20
Sanders Beh. 115,00 115.00
Sarakreek 30,40 30,30
Schuitema 1490,00 1475.00
Sehuttersv. 156,00 155.00
Smit Intern. 42.50 42.20
St.Bankiers e 26,30 26.00
Stad Rotterdam 152,00 156.00
Telegraaf De 462.00 460.00
Text.Twenthe 303.00 303.00
Tulip Comp. 57,70 56.50
Tw.Kabel Hold 152,00 153,00
Übbink 128.00 123.50
Union Fiets. 16,95 17.00
Ver.Glasfabr. 345.00 340.00
Verto 67,00 67,70
Volker Stev. 64,50 63.50
Volmac Softw. 50,70 50,20
Vredestein 19,20 19.10
VRG-Groep 66,70 67.80
Wegener Tyl 189.00 189.00
West Invest 29,50 29.60
Wolters Kluwer 208.00 207.00
Wyers 47,50 48,80

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36.80 36.80
ABN Aand.f. 76.70 76.70
ABN Beleg.f. 58.90 59.40
ALBEFO 54.60 54.70
AldollarßFS 21.70 21,50
Alg.Fondsenb. 252,00 258,00
Alliance Fd 12,40 12.40
Amba 47,80 47.80
America Fund 326.00 323.00
Amro A.in F. 92,20 92.30
Amro Neth.F. 79.50 79,10
Amro Eur.F. 75.00 75.00
Amro Obl.Gr. 153.50 153.70
Amvabel 97.10 97.10
AsianTigersFd 60,10 59.80
BemcoAustr. 60.10 60,50
Berendaal 116.00 115.50
Bever Belegg. 25,00 25.10
BOGAMIJ 117.80 117.00
Buizerdlaan 41.80 42,00

Delta Llovd 42.20 42.40
DPAm. Gr.F. 25.10 25.10Dp Energv.Res. 41.30 41.30
Eng-H011.8.T.1 9.80 9.80
EMFrentefonds 66.40 66,20
Eunnvestil) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 7.00 7.00EurGiFund 61,00 61,20
Hend.Eur.Gr.F. 205,80 206.80
Henderson Spirit 73.10 73.50
Holland Fund 77,20 77,50
Holl.Obl.Fonds 124.00 124.30
HollPac.F. 115.50 115.50
Interbonds 562.00 562.00
Inteieff.soo 42,50 42.40
Intereff.Warr. 310.00 310.20
Japan Fund 39,80 39,30
MX Int.Vent. 66.20 66.20Nat.Res.Fund 1480.00 1475.00
NMB Dutch Fund 38.50 38,60
NMB Oblig.F. 37,30 37,30
NMBRente F. 104.10 104_2Ü
NMB Vast Goed 37,40 37,40
Obam, Belegg. 226,00 225,00
OAMF Rente!'. 14.30 14.30Orcur.Ned.p. 49,80 49.80
Pac.Prop.Sec.f. 47,40 48,70
Pierson Rente 100.80 100.80
Prosp.lnt.High.lnc '9.30 9.30Rabo Obl.mv.f. 76.20 76,30
Rabo Obl.div.f 51.30 51.40
Rentalent Bel. 1358.80 1361.80
Rentotaal NV 31.40 31.50
Rolincocum.p 102.50 102,50
SciTech 17.90 17.90
Technology F. 16.60 16.60
Tokyo Pac. H. 266,50 263.50
Trans Eur.F. 80.70 80.70Transpac.F. 565.00 560.00Uni-Invest 111,00 111,00
Unico Inv.F. 86.00 86,40
Unifonds 31.30 31,50
VWN 58.00
Vast Ned 120.80 120.90
Venture F.N. 44.00 44 00
VIB NV 87.00 87.00
WBO Int. 78.50 78.40
WereldhaveNV 214.00 214.50

Buitenlandse obligaties
8-'..EEGB4(II 102,50 102.70
3'/_ EngWarL 36.40 36,40
5:l/4 EIB 65 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 37,00 37.00
Amer. Brands 76.70 76.00
Amer. Expres 37.00 37,00
Am.Tel.-i Tel. 40.80 39.90
Ameritech 61.20 62,30
Amprovest Cap. 117.00
Amprovest Ine. 225.00
ASARCO Ine. 30.20 d 30.10
Atl. Richl'. 97.70 97,00
BAT Industr. 8.40 8.40
Beil Atlantic 95,80 97.50

BellCanEnterpr 41.20 41.50
Beil Res.Adlr 0.80 0.80Beil South 53.00 53.00
BET Public 3.00
Bethl. Steel 22.10 22.00
BoeingComp. 52,10 50.70
Chevron Corp. 54.25 d
Chrysler 24.20 24.50
Citicorp. 33.50 33.50
Colgate-Palm. 58.00 57.60
Comm. Edison 38.60 38,50
Comp.Gen.El. 450.00 450,00
Control Data 21.00 20.50
Dai-IchiYen 3480.00 3490.00
Dow Chemical 90.00 89,00
Du Pont 113.80 111,90
Eastman Kodak 47.80 46,90
Elders IXL 3.50 'Euroaet.Zw.fr. 190,00
Exxon Corp. 45.80 44.50
First Paelnt 1.64 a
Fluor Corp. 34,30 33,50
Ford Motor 49.60 49.25
Gen. Electric 58.25 56.90Gen. Motors 44.50 44.60
Gillette 45.60 45,50
Goodyear 54.00 54,00
Grace k Co. 33.60 33.00
Honeywell 87.50 87.00lnt.Bus.Mach. 114.80 114.70
Intem.Flavor 59.25 59,25
Intern. Paper 51,10 51,70
ITT Corp. 62,00 61,80
K.Benson® 5000.00 5000.00
Litton Ind. 90,00 89.50
Lockheed 48.00 48.00
Minnesota Mining 76.00 75,00
Mobil Oil 50,70 50.30
News Corp Auss 17.00 17.10
Nynex 78.80 80.20
Occ.Petr.Corp 28.00 28.00Pac. Telesis 44.20 44.70
P.& 0. ® 7.00 7.00
Pepsico 62.35 60.90
Philip Morris C. 160.00 159.60
Phill. Petr. 23,00 22.5üd
Polaroid 47.50 46.30
PrivatbDkr 312.10 312,70
Quaker Oats 67.00 67,00
St.Gobin Fl'r 660.00 660,00
Saralee' 61.00 61,00
Sehlumberger 42.10 42.75
Sears Roebuck 46.70 46.75
Sony (yen)
Southw. Bel! 56.80 57.00
Suzuki (yen) 906.00 909.00
Tandy Corp. 45.75 45.30
Texaeo 53,25 53.00d
Texas Instr. 39.30 39,20
T.I.PEur. 1.69 1.69
Toshiba Corp. 1360.00 1350,00
Union Carbide 27.00 d 27.20
Union Pacific 77.50 76.50
Unisys 23.00 22.30
USX Corp 35.25 35.00
US West 72.711 73.20
Warner Larnb. 110,00 107.30
Westinghouse 69.30 67.90I Woolworth 60.00 58,00

Xerox Corp. 67.50 67.00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 54,00 53.00
Am. HomeProd. 211.00
ATT Nedam 84.00 82.00
ASARCO Ine 58.00
Atl. Richt. 203,00 202,00
Boeing Corp. 165.00 159.70Can. Pacific 46.50 45,00
ChevTonCorp. 115.00
Chrysler 49.00 49.00
Citicorp. 70.50 68.00 dColgate-Palm. 122.00 119.00Control Data 40,50 39,50
Dow Chemical 187.00 184,00
Eastman Kodak 99.80 97.50Exxon Corp. 94.00 90.50
Fluor Corp. - 72.00
Gen. Electric 121,00 118.00
Gen. Motors 189,00 187,00
Gillette 94.00 93.00
Goodyear 114.00 111,00
ïnco 62,00 65.00 d
I-B.M. 238.00 232,50
Int. Flavors 117.00
ITTCorp. 127.50 127,00
Kroger 36,00 33,00
Lockheed 100.90 100.40
Merck & Co. 160.00 153.50
Minn. Min. 158.00 156.00
Pepsi Co. 128.00 124.50
Philip Morris C. 330.00 331.00
Phill. Petr. 47.00 44.50
Polaroid 93.00 92.50
Procter&G. 251.50
Quaker Oats 136.00 138.50
Sehlumberger 87.00 87.00
SearsRoebuck 96.00 95,50
Shell Canada 76,00 75.50 d
Tandy Corp 94.00 92,50
Texas Instr. 80,10 79,00
Union Pacific 161,00 159.00
Unisys Corp 47.00 46.00
USXCorp 73.50 "1.50 d
Vanty Corp 5.00 a
Westinghouse 144.00 140.11(1
Woolworth 125.00 121,50
Xerox Corp. 133.00 132,00

Certificaten buitenland
Deutscheß. 691.00
Dresdner B. 302.00 377.00b
Hitachi (500) 1550.00 1550.00
Hoechst 290.50 298.50
Mits.El.lsoo) 1250.00 1250.00
Nestlé 8400.00 8440.00
Siemens 607.00

Euro-obligaties & conv.
lO'/tAegon 85 101.00 101.00
Aegon warr 13.00 13.00
10'_ ABN' 87 96.75 96.75
13Amev 85 97.75 97,75
13Amev 85 95.10 95.10

!oAmevBs 103.50 103.50
11 Amev 86 97.00 97.00
14'-iAm.oB7 97.30 97.75
13 Amro-BankB2 100.50 100.50
10' .Amro 86 " 96.00 96.00
10 Amro 87 97,00 97.00
5-. Amro 86 96.00 96,00
Amro Bank wr 48.70 49,00
Amro zw 86 71.50 72.00
9 BMH ecu 85-92 100.25 i 99.80
7 BMH 87 96,00 96,00
10' nEEG-ecu 84 100,25 100.25
9'4E18-ecuBs 102.75 102.75
l2'/_ HlAirlF 92.25 92.25
12 Nlßlßl 85-90 101.00 101.00
11V. NGUB3 101.75 101,75
10 NGU 83 100,70 100.70
2' i NMB 86 83.20 83.20
NMB warrant* 94,25 95,00
SU Phil. 86 100.25 101,25
BV. Phil.B3 98.00 98.00
11 Rabo 83 101,50 102,00
9 Rabo 85 102,50 102.50
7Rabo 84 103.70 103.70

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 25.5. 25.50
Bredero eert. 22.50 22,50
11 Bredero 24.00 23.00a

Breev. aand. 26.50 26,50
Breev. eert. 24.40 24.50
LTV Corp. 2.00 2.00
5 Nederh. 68-78 25.00 25.00
RSV. eert 2.51 1,52b
7'hRSV69 85,00 85,00

Parallelmarkt
Alanhen 23.00 f 23,10
Berghuizer 54.20 53,00e
Besouw Van c. 55.00 54,00
CBI Barin Oce. ven 1670:00
Comm.OblFl 101,40 101.50
Comm.Obl.F.2 101.50 101.60
Comm.OblF.3 101.50 101.60
De Drie Electr. 33.80 34,00
D.co Intern. 147.00 146.00
DOCdata 28.10 28.00
Eheo-KLM Kl. 33.20 33.20
E&L Belegg. 1 75.80
E&L Belegg 2 75,40
E&L Belegg.3 75.10
Geld.Pap.i. 75.30 75.30
Gouda Vuurvc 91.30 91.50
Groenendijk 39.00 39.00
Grontnuj e. 167.00 167.00
Hes Beheer 269.80 270.00
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 3.80 3.80
Infotheek Gr 27.40 27,10
Interview Eur. 8.00 8.00
Inv. Mij Ned. 57.30 58.50
Kuehne-HeiU 37.30 36.00
LCI Comp.Gr. 60.00 59.00
Melle 271.00 272.1111
Nedschroef 114,90 114.00

Neways Elec. 12,30 12.40
NOG Bel.fonds 30.50
Pie Med. 13.20 12.90
Poolgarant 10.25 10.25
Simac Tech. 19.40 19.40
Text Lite 6.40 6.30
Verkade Kon. 273.50 274.70
VHS Onr. Goed 19.10 18.80
Weweler 127.30 126.20
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k.
Abn e okt 40.00 482 6.40 6.50
abn c okt 45.00 643 2.30 a 2.30
akzo c okt 140.00 274 10.50 a 10.20
akzo e okt 150.00 676 5.00 a 4.80 a
akzo e okt 160.00 311 2.00 1.80
amro c okt 80.00 267 13.00 13.90
amro e okt 90.00 278 4.20 4.80
amro c okt 95.00 335 2.30 '2.60
buhr e okt 60.00 250 8.50 8.70
daf e okt 55,00 346 3.60 4,00
coc c aug 310.00 865 11.20 11.80
coc c aug 315.00 1321 7.20 b 7.90
coc c aug 320.00 325 4.10 b 4.60
coc e aug 325.00 306 2.70 2.80
coc e aug 330.00 294 1.30 1.50
coc p aug 280.00 750 0.40 a 0.40
coc p aug 290.00 750 0.40 a 0.40
coc p aug 310.00 457 1.40 1.00
hoog c okt 110.00 254 11.30 a 12.30a
hoog c okt 115.00 824 9.00 b 9.60
hoog c okt 120.00 454 7.20 7.50a
hoog c okt 130.00 455 4.00 4.20
hoog p okt 105.00 249 4.80 4.20 b
hoog p okt 110.00 407 7.00 6.20b
kim c okt 45.00 243 8.00 8.40
kim c okt 50.00 717 4.00 4.30
kim e okt 55.00 725 1.80 2.00
kim c jan 60.00 532 1.70 1.80
kim e 092 55.00 266 9.00 9.20
nip c aug 97.50 250 3.05 a 3.05
nip c nov 100.00 490 1,00 1.00
natn e okt 60.00 972 9.00 9.70
natn e okt 65.00 1330 4.80 5.30
natn c okt 75.00 1000 0.80 0.80
natn c jan 60.00 231 10.00 10.80
natn e jan 65.00 246 6.50 7.20
natn c jan 70.00 304 3.60 4.00
natn p okt 60.00 255 ü.50 0.30
natn p okt 65.00 1018 1.20 1.10
natn p okt 70.00 4211 3.40 2.80
phil c okt 40,00 1189 4,00 4,10
phil c okt 45.00 537 1.40 1.60
phil p okt 40.00 503 1.20 1.00
phil p jan 40.00 241 2.20 2.00b
olie c okt 140.00 283 6.00 5.80
olie p apr 130.00 305 440 a 3.50
voe e okt 45.00 325 3.50 3.50
voe c okt 50.00 355 1.70 1.60
wes c okt 80.00 279 12.50a 15.00

a=laten g=bieden + ei-di«.
b-bieden h=laten + ei-div.
c=ei-clain k^gedaan + h
d=ei-dividend l=gedaan + g
e=gedaan» bieden »k slotkoers vorige dag
I gedaan t laten sk=slotkoers gisteren

Chartermaatschappijen blijven op Schihol

Transavia en Martinair
willen niet verhuizen

SCHIPHOL - Het idee om het vliegvakantie-
vervoer te verplaatsen naar Beek, Lelystad of
Zestienhoven stuit op hevig verzet van de
chartermaatschappijen Martinair en Transa-
via. Beide maatschappijen voelen er niets
voor Schiphol vaarwel te zeggen.

De laatste tijd gaan steeds meer stemmen op
om het vliegvakantievervoer over te brengen
naar een speciaal hiervoor ingerichte lucht-
haven. Nog onlangs adviseerde een commis-
sie onder voorzitterschap van oud-premier
Biesheuvel minister Smit-Kroes deze optie
niet uit te sluiten. Concentratie van de char-

termaatschappijen op een regionale luchtha-
ven zou Schiphol en het milieu rondom de
nationale luchthaven kunnen ontlasten.

De twee chartermaatschappijen willen geen
twijfel laten bestaan over hun standpunt. Zij
zijn falikant tegen. Volgens commercieel-di-
recteur Bakker van Transavia is zijn maat-
schappij op de KLM na de belangrijkste
klant van Schiphol. „Al onze toekomstplan-
nen zijn op onze aanwezigheid op Schiphol
gebaseerd. In de toekomst zullen wij steeds
meer met de lijndienstmaatschappijen moe-
ten concurreren op de typische vakantierou-

tes. Wij gaan de sterke concurrentiepositie
die we op Schiphol hebben niet zomaar uit
handen geven".

Ook Martinair voelt niets voor verplaatsing
van zijn activiteiten naar elders. „Dat kan
ook niet", aldus woordvoerder Buys. „Onze
charteractiviteiten zijn nauw verweven met
onze vrachtoperaties en vluchten op Ameri-
ka. Dat kun je niet zomaar uit elkaar trek-
ken." Air Holland daarentegen wijst ver-
plaatsing van het vakantievervoer naar el-
ders niet bij voorbaat van de hand.

Het advies van van de commissie Biesheuvel
heeft betrekking op de eeuwwisseling. Hoe
het er over tien jaar in de Nederlandse lucht-
vaart voorstaat, is niet te voorspellen. Veel
zal afhangen of Schiphol er in slaagt zijn po-
sitie als toegangspoort tot Europa te handha-
ven en uit te bouwen.
Slaagt Schiphol daar niet in, dan is het niet
ondenkbaar dat de chartermaatschappijen
en lijndienstmaatschappijen hun activiteiten
uit eigener beweging elders zullen onder-
brengen. Misschien zelfs wel in het buiten-
land.

Vooral vanwege beperkt vorstverlet

Minder toekenningen
van WW-uitkeringen

Van onze redactie economie
DEN HAAG - Het aantal toekenningen van een werkloos-
heidsuitkering is in 1988 fors gedaald ten opzichte van 1987. Inhet totaal kregen 231.200 mensen een WW-uitkering, tegen
263.100 een jaareerder. Dat blijkt uit het jaarverlagvan het Ge-
meenschappelijk Administratie Kantoor (GAK).

De daling heeft echter niets te ma-
ken met een vermindering van de
ontslagaanvragen. Integendeel, het
aantal mensen dat wegens ontslag
een uitkering aanvroeg, is zelfs ge-
stegen van 247.000 naar 254.100. De
daling van het aantal nieuwe uitke-
ring hangt vooral samen met de
zachte winter, waardoor slechts
7400 bouwvakkers in de vorstverlet
kwamen. In 1987 waren dat er
53.000.
Ondanks de daling van het aantal
nieuwe uitkeringen is het uitgekeer-
de bedrag fors gestegen van 1,99
miljard tot 2,44 miljard. Die stijging
wordt veroorzaakt door veranderin-
gen in de werkloosheidswet, waar-
door de uitkeringsduur langer is ge-
worden.
Uit het jaarverslagblijkt verder dat
de veranderingen in de wao nog
steeds niet hebben geleid tot de be-
oogde vermindering van het aantal

wao-gerechtigden. Een paar jaar ge-
leden werd de zogenaamde her-
beoordelingsoperatie ingevoerd.
Alle wao'ers beneden de 35 jaarzou-
den opniew worden gekeurd en bo-
vendien werd bij de toekenning van
de uitkering geen rekening meer ge-
houden met de verminderde kans
op het vinden van werk. De ver-
wachting was dat een groot aantal
wao'ers daardoor een lagere of hele-
maal geen uitkering meer zou krij-
gen.

economie

weekstaat
Verkrapping
op geldmarkt

AMSTERDAM - De geldmarkt
heeft te kampen met een toene-
mende verkrapping. Vorige
week namen de tekorten al snel
toe en in de lopende week zal dit
volgens geldmarkthandelaren
nog erger worden. Daarom word-
treikhalzend uitgezien naar de
uitslag van een nieuwe speciale
belening van de centrale bank
waarop de banken gisterochtend
tegen 7,1 procent konden in-
schrijven. Handelaren hoopten
op een toewijzing van f 4,5 mil-
jard.

In de afgelopen week raakten de
banken door forse belastingbeta-
lingen van naar schatting eenkleine vijf miljard gulden al da-
nig in de moeilijkheden. Zij za-gen zich genoodzaakt hun voor-schotten bij de centrale bank
met f 1,7 miljard te vergroten' totf7,8 miljard. Dat het niet tot gro-
tere problemen kwam werd ver-
oorzaakt doordat er een aantal
uitkeringen op gang kwam, zoals
onder meer salarissen rijksper-
soneel en onderwijsgelden.

Voor de komende week houden
geldmarkthandelaren rekening
met belastingbetalingen van een
slordige negen miljard gulden.
Dit zou voor de banken grote
moeilijkheden kunnen veroorza-
ken, ware het niet dat diverse uit-keringen voor een dikke drie
miljard soelaas gaan bieden.
Daar komt dan de nieuwe specia-
le belening, die de aflopendevan
f 2miljard vervangt, bovenop.
De stand van het schatkistpapier
bleef de afgelopen week met
f3.351.500.000 precies gelijk aan
die van een week eerder.

GEC en Siemens
mogen weer op
Plessey bieden

LONDEN - Het Westduitse elektro-
nicaconcern Siemens en zijn Britse
branchegenoot GEC mogen op-
nieuw een bod uitbrengen op de
eveneens Britse Plessey. Het Britse
ministerie van handel en industrie
heeft bekendgemaakt dat de con-
cerns duidelijk hebben kunnen ma-
ken dat een overneming niet in-
druist tegen het algemeen belang.

Het Britse ministerie van Defensie
had zich zorgen gemaakt over een
verstoring van de concurrentiever-
houdingen in de wapenindustrie.
GEC en Siemens hebben met het
ministerie onderhandeld en er zijn
afspraken gemaakt over radar, mili-
taire apparatuur en verkeerscontro-
le, aldus een woordvoerster van het
ministerie.

De twee concerns hebben in no-
vember een bod van 2,15 miljard
pond (7,5 miljard gulden) uitge-
bracht. Hun belang in Plessey werd
echter gebonden aan een maximum
van vijftien procent toen de mono-
poliecommissie zich ging buigen
over de zaak. Daarop werd het bod
uitgesteld. Die restrictie is gisteren
opgeheven, evenals een verbod
voor GEC om aandelen Plessey te
kopen. Dat verbod stamde uit 1987
toen GEC ook al een bod heeft uit-
gebracht op Plessey.

GEC en Siemens zullen zich nog be-
raden over de nu te nemen stappen,
zo zei een woordvoerder van GEC
woensdag. Plessey liet weten nog
steeds niet te zijn gediend van het
bod.

Reorganisatie MIP gestart
DEN HAAG - De reorganisatie bij de Maatschappij voor Industriële Pro-
jecten(MIP) is begonnen. Mede op aandrang van de overeid wordt de MIP
omgebouwd tot een particuliere participatiemaatschappij. Als eerste stap
is president-directeur drs. J.Blaak per 1 augustus opgestapt. Wegens te-
genvallenderesultaten zal de overheid een deel van haar aandelen verko-
pen, waarna zij geen meerderheid meer bezit.
Eind junikondigde president-commissaris prof.dr.Wisse Dekker het ont-
slag van Blaak al aan. Officieel wordt het vertrek van Blaak geweten aan
„verschillen van inzicht".
Feit is dat de MIP, die tot stand'kwam in beginjaren tachtig, mede dankzij
het ijveren van de toenmalige minister van Economische Zaken, dr. Jan
Terlouw, niet is geworden wat men ervan verwachtte.
Ongeveer tegelijkertijd liet minister De Korte (Economische Zaken) we-
ten dat de overheid haar meerderheidsbelang (57 procent) in de MIP wil
afstoten. Zij is in onderhandeling met belangstellenden voor de overname
van tenminste acht procent der aandelen. De maatschappij die tot doel
had de industriële bedrijvigheid met miljardeninjecties aan te wakkeren
wordt een commerciële participatiemaatschappij.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 2-8-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in

kg:

GOUD: onbewerkt ’ 24.600-/ 25.100,
vorige ’ 24.800-/ 25.300, bewerkt ver-
koop ’ 26.700, vorige ’ 26.900 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 315-f 385. vori-
ge ’3151385; bewerkt Verkoop t 430
laten. vun«e f 430 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2.03 2.15
Brits pond 3.34 3.59
Can. dollar 1.71 1,83
Duitse mark*100) 110,60 114,60
lers pond 2.87 3,12
Austr. dollar 1.54 1,66
Jap. yen (10.000) 150.00 155,00
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) 31,65 34,15
Zwits. Fr( 100) 128,50 133,00
Zweedse kr. (100) 31,65 34,15
Noorse kr. (100) 29.40 31.90
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schül.(lOO) 15,70 16.30
Spaanse pes.(100) 1,73 1.88
Griekse dr. (100) 1.20 1.40
Finse mark (100) 48.50 51.50
Joeg. dinar (100) 0.010 (1.025

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,08525-08775
Brits pond 3.4650-4700
Duitse mark 112,775-825
Franse franc 33,260-310
Belg. franc 5,3825-3875
Zwits. franc 130.955-1.050
Japanse yen 152,87-97
Ital. lire 15.660-710
Zweedse kroon 32.885-32.935
Deense kroon 29,050-29.550
Noorse kroon 33.640-690
Canad. dollar 1.77475-77725
Oost. schill 16,0250-0350
lers pond 3.0040-0140
Spaanse pes 1.7930-8030
Gr. drachme 1.2550-3550
Austr.dollar 1.5940-6040
Hongk.dollar 26.65-26.90
Nieuwz.dollar 1.2350-2450
Antill.gulden 1.1575-1875
Surin. gulden 1.1575-1975
Saudische rial 55,50-55.75
Ecu gulden 2.3300-3350

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 201.30 201,60
id excl.kon.olie 198,00 198,50
internationals 199,60 199,60
lokale ondernem. 205,80 206,50
id financieel 152,30 153,30
id niet-financ. 259,10 259,30
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 258,70 259,00
id excl.kon.olie 243.50 244.20internationals 265,00 264,90
lokale ondernem. 251.90 252,70
id financieel 194,30 195.60id niet-financ. 308,00 308,30
Stemmingsindex (1987 =100)

algemeen 193.70 194.40
internation 198,20 199,00
lokaal 192,90 193.50
fin.instell 162.90 163,70
alg. banken 162.60 163,50
verzekering 162,10 162,60
niet-financ 202,70 203,30
industrie 192,40 193,10
transpopsl 239,40 239,30

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
dezelfde dag):
Akzó 145.40-145.60 (145.10)
Kon Ohe 142,00-142.90 (142.00)
Philips 42.20-42.50 (42.30)
Unilever 152,00-152.50 (152,00)
KLM 53.40-54.00 (53.40)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2637.33 1277.38 219.76 1024.63
Hoogst 2668.44 1284.85 220.51 1033.72
Laagst 2626.33 1260.49 217.74 1016.92
Slot 2657.44 1273.47 219.19 1027.76
Winst
verlies + 16.32 - 5.51 - 1.26 + 1.46

Donderdag 3 augustus 1989 "5

Koeten protesteren tegen quotum

" De Groninger veehouder
Aalt van der Horst en zijn
drie koeien voeren al eert
week lang dagelijks actie in
Den Haag. Een wanhoops-
daad, want Van der Horst
heeft nog dit jaar een groter
melkquotum nodig, anders
moet hij zijn bedrijf verko-
pen. Zijn melkquotum is
vastgesteld in de tijd dat hij
ziek was. Nu hij genezen is,
produceert Van der Horst
aanzienlijk meer en moet
daarover jaarlijks een
kwart miljoen gulden su-
perheffing betalen.

Limburgs dagblad _
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WÊ $ THEATERS IN 1
ï Do. 3 aug. t/m woe. 9 aug. 1989

E VANAF VRIJDAG DE 13E: (fl|flPJv)
■ NEDERLANDSE PREMIÈRE!!

___b*-___-v_^-l . "(XMifl > _Ék
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ff^Efll Daa 2.00-4.00-7.00-9.00 uur

Jf^B-I3ZIJn nachten lopen over van swingende
■^p-^B"X3 muziek, wilde aktie en mooie vrouwen
m_ C PATRICK SWAYZE in
_M E ROAD HOUSE □__I°^"«°l
9 E Met THE JEFFHEALEY BAND.

VJ Dag 2.15-4.30-6.45-9.30 uur. 16 J.

Mhf POLICE ACADEMY6
JESSE De POLICE ACADEMY kruipt in de huid van
_u -IJj-H de misdaad,

p-fefefen Dag. 2.00-4 00-7.00 uur. AL
EBS_|i__r*i LUCAS/SPIELBERG presenteren een
P-M__Tf___H DON BLUTH film
B4£_|j PLATVOETwf* EN ZN VRIENDJESKfX NEDERLANDS GESPROKEN!
4iSk_C Dag 2°°33ouur

j & LEVIATHAN
_U ___m Ontsnapping uit het diepste van de oceaan.

BJ Met: PETER WELLER
ifl fcf Dag. 9.00 uur. 16 J.

PÏ> BEKROOND MET 4 OSCARS!!
MX DUSTIN HOFFMAN en TOM CRUISE in

! RAIN MAN AL
[ Dag. 5.00-8.30 uur.

J_t Alleen hun moeder kan ze uit elkaar houden
m W TWINS AL'

I Met ARNOLD SCHWARZENEGGER en
■fl K DANNYDEVITO

[ Dag. 2.00-4.00-6.30 uur.

E PET SEMATARY
1 De nieuwste van STEPHENKING| Sometimes dead is better!

fl t_W Dag 9.00 uur. 16 J.

__M Te koop aan dekassaïfl fljjj Bioscoopbonnen van ’ 10.- en ’ 15.-
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LIMBURGS
STRAMTHEATER
FESTIVAL
Zaterdag 5 augustus, OLV-plein, 20.00 uur Chris
Lynam (Engeland)
Zondag 6 augustus, Vrijthof, 15.00 uur Artristras
(Spanje)
Zondag 6 augustus, OLV-plein, 20.00 uur
Noel Britten (Engeland)
Maandag 7 augustus, Malberg/Vendelplein, 15.00
uur Boni 7 Caroli (Spanje)
Maandag 7 augustus, OLV-plein, 20.00 uur Black
Mime Theatre (Engeland)

1

Dinsdag 8 augustus, Oostermaas/Friezenplein,
15.00 uur Noel Britten (Engeland)
Dinsdag 8 augustus, Lakenweversplein-Bosch-
straatkwartier. 20.30 uur. Dogtroep (Nederland).
Dinsdag 8 augustus, Vrijthof, 22.00 uur Malabar
Paillasson (Frankrijk)
Dinsdag 8 augustus, Wijck/Hoogbrugstraat,
In Wijcfc zal door de "Steunfunktie Kunst en
Cultuur" (voorheen de Culturele Raad) bij het
betrekken van hun nieuwe onderkomen in de
Hoogbrugstraat twee voorstellingen worden
aangeboden aan de buurtbewoneres.
Woensdag 9 augustus, Blauwdorp/Volksplein,
15.00 uur Lady Komedie (Nederland)
Donderdag 10 augustus, OLV-plein, 20.00 uur
Kneehigh Theatre (Engeland)
Vrijdag 11 augustus, Amby/Severenplein, 15.00
uurLa Petite Fanfare (Canada)
Vrijdag 11 augustus, OLV-plein, 20.00 uur Boni I
Caroli (Spanje)
Vrijdag 11 augustus, Lakenweversplein-Bosch-
straatkwartier, 21.00 uur. Bekerreke.
Zaterdag 12 augustus, De Heeg/Roserije, 15.00
uur Black Mime Theatre (Engeland)
Zaterdag 12 augustus, OLV-plein, 10.00 uur Leo
Bassi (Italië) 220791
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D_ ZOMER
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[bEZA -»-_--.., REZA I
GELEEN PERZEN SITTARD
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TOTALE
ZOMER-LEEGVERKOOP

Alle oosterse en óók perzische kleden
worden nu verkocht tegen prijzen metI 20-40-70% I

I korting I
" alle maten voorradig!

" enorme keuze, ook in zéér grote matenI " met certificaat van oorsprong
REZA REZA I
GELEEN Let op SITTARD I
Rijksweg-Zuid 193 het juiste Kerkstraat, Stad 1, I
tel: 04490-55052 adres tel: 04490-15259 I

GUNSTIGE LENINGEN

(f HUISBEZITTERS; _\ PERSOONLIJKE LENINGEN ■ DOORLOPEND %
EXTRA LAGE LASTEN ■■!,','.!,_,'-IT':'■LM,'^-IM KREDIET
16, 26 611 36 rIYrUI n. Persoonlijk» leningen zonder onderpand

zonder taxatie-kosten I v,rï,r-kb».:_r^l,kwii,sch,l<!in9 Sff K5l. STU 1£
KREDIET- LOOPTUDIN H NETTO IN ~BEDRAG MAANDEN I HANDEN 72» S4x 42k 5.000," 100,- 0,89% 67

Hhyp. 2.hyp. 2«hyp|l «-„. 7= 01 11-000,- 220,- 0,89% 67
360 x 24Qx 180» ■ 3.000,- - 75,- 91,: onnnn Anti. nW. «57

10.000,- 73,- 106,- 117,-1 6.000,- 124,- 143,- 175,- »■«»." «Jf- Jg* JJ15.000- 109- 160- 175,-1 12.000,- 225, 280,- 343, $.000, 600, 0,89% 67
25.000, 182, 266, 292, II 18.000, 338, 419, 514, 40.000, 800, 0,87* t>o
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BVHHfSpBBHH Ischarnerweg 108 Maastricht
W/m^\%jmrll'rl J\*rij tei.o43-636200

■4|_MpÉÉBVVflV|A|É|| fl Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek
Tel. 045-225000 van 11.00- 20.00 uur

Ministerie van
verkeer en waterstaat
rijkswaterstaat
directieLimburg

De hoofdingenieur-directeur
van de rijkswaterstaat in de
directie Limburg te Maas-
tricht, maakt bekend:

- dat in verband met re-
constructiewerkzaamhe-
den aan de weg Belgi-
sche grens - Geleen -Heerlen - Duitse grens
(rijksweg 76) de navol-
gende weggedeelten in
de periode van maandag
7 augustus 1989 t/m vrij-
dag 22 september 1989
voor alle verkeer zullen
worden afgesloten:

a. de zuidbaan van de
rijksweg 76 tussen ±
km 23,050 en ± km
26,050 en de zuidelij-
ke rangeerbaan van
de rijksweg 76 bij het
knooppunt „Bocholtz";

b. de zuidwestelijke ver-
bindingsweg van de
rijksweg 781 naar de
rijksweg 76 bij het
knooppunt .Bocholtz";

c. de zuidwestelijke en
zuidoostelijke lus van
het knooppunt „Bo-
choltz";

- dat voornoemde periode
zoveel korter zal zijn als
mogelijk, dan wel zoveel -langer als nodig zal blij-
ken;

- dat het verkeer zal wor-
den omgeleid zoals ter
plaatse door borden zal
zijn aangegeven.

Maastricht, 19 juli 1989.

De wnd. hoofdingenieur-di-
recteur voornoemd,
mr. J. Teders.

220800

First Class!!
HONDA

SERVICE
Crombag Auto's

Geleen
Rijksweg Zuid 236-240

04490-46260
off. Honda dealer
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Stonewashed denim pantalon Stonewashed blue en black j Stonewashed denim stretch I twi" herenpantalon met joggingbroeken in mix-gref
in 5-pocketmodel. denim damespantalon met damespantalon. gekleurde tape bij üe zakken, marine, zwart en emerald.

elastieken tailleband. In zand, marine en groen._wm _wmmmi!mm& msm
Maten 36-41 nubuck-leder ballerina in Maten 36 -41 leder mocassin in de kleuren leder pump in de kleuren zw»
___§93«r" zwart, naturel en ijswit. -ê93S"" zwart, wit en naturel. .jaSj-- e" naturel: Bder °P°ouwnal<-

Maten 32 -46 leder nulliiner in de kleuren Mat6n 40 "46 Maten 40 -46 _-_ __-_—.*__-*_W~- wkii> zwart' 9ri«s -ê9r9s— sP°rtiev.e leder heren- ao__«-- N] -H| J—zftrao en blauw. _u_m _^_t\ schoen in zwart en bruin. —-kttzio |> _ —h— __■
J_l_fl_i JBSr_Z__ _JV_#l Sterke rubber zool. __fl_T J__V leder Disco-molière i^

Mflfl ___r _i ■ ■_■ ~m mm zwart' Wlt en

JF-^-""^
lil ""_3 I HEERLEN: Hoogeweg 2 - 4

"m £__. m V _m ___, ' _A 045-722381■ ■ fl flB fl fl fl V ■ MEERSSEN: koopcentrum Au Ciel■ __^ _\W mm ■ ■ 043-641064

■ "^B ~"^fl fl^_ ■ _\m ff Emm kerkrade: 102

fff ___W f fl 118 f M K# ■ SITTARD: winkelcentrum den TemP
|^F fl f ( m fljfm. fl' _^P 4^^ ■ Tel 04490-17060
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Xkano- fiets y-/ weekend \

Aktief weekend BASTI+N
in en rond de MHJJEXS
Biesbosch J~
Gun uzelf eens een sportlefweekend met
de kano of de fiets in de BIESBOSCH....
lekker genieten van de natuur.

Reserveer NU uw weekend bij BASTION
HOTELDORDRECHT/PAPENDRECHT
tel: 078-511533

79-ARRANGEMENTSPRIJS: f Wj' P.P.P.D.*

Inhoud van het arrangement: kano of luxeflets,
overnachting Incl. ontbijt, BASTION lunch pakket
(* prijs per persoon-per dag op basis van een
tweepersoonskamer)

gftg
_f^3, * rOVIÏICI© Bureau Bibliotheek
IftëfVl I « a^ Postbuss7oo

. JHft_) LlïTlDUrg 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Overeenkomstig hetBesluit Jaarrekening
m 135/31-89 Ziekenhuisvoorzieningen liggen bij de biblio-

theek van hetProvinciehuis ter inzage, de
jaarrekeningenover 1988 met de daarbij be-
horende accountantsverklaring van:

- StichtkigSt. Laurentius Ziekenhuis teRoer-
mond;- Paulus Stichting te Sittard;- Mutsaersstichting te Venlo;- Stichting St. Elisabeth Ziekenhuis te
Venray;- Stichting Ziekenhuis Venlo;. - Stichting PathologischLaboratorium te
Venlo;- Stichting Verpleeghuis Martinushof te
Tegelen;- Stichting Medisch Kleuterdagverblijf
"Kleuterdal" te Maastricht;

- Stichting Gastenhof te Simpelveld;- Stichting Huize Overbunde te Maastricht;
- Stichting Homerheide te Hom.

— : ",, '"':, ;>. : .■'" * , ,-'

ZOMERVO O R D E E L

OnzeKeukens j
HEBBEN NU EEN BELANGRIJK VOORDEEL.

DE PRLJSII
Wie nu besluit een keuken aan te schaffen doetwel een hele goede keus met meer voordelen dan ooit

En het belangrijkste voordeel is de prijs. U kunt kiezen uit vele modellen en uitvoeringen. Merkkeukens Zow*1
elegant modern alsrobuust eiken. En verder vele smaakvolle accessoires en inbouwapparatuur.

_SSP ■ "SSL"" ~* 'P* rA> _is_*.w s',owrooms en £■■■■.■■.■■■-■*..-. -r-ir
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_^_M mb] HEERLEN
_T»ffTf_ f^^^TTffTï lf_r^_^r^T^^_r^^^___^^^_^_l^^^^_i_il^^^fll Nobelsiraat 23.hm ■ __■______ ir< 'IJ.' [ff M | il ■/_É»W \l Tel 045"716666
Maand, van 13tot 18 uur. |__^__^__^_^_|MvalV*a«i*4kvïw'v_l3l. REUVER -.
Dinsd. t/m vrijd. van 9.30 tot I TI»1 II I *~TmL^r^m^W Jk Parallelwe9 12><m het _^^
18 uur. Donderd. koopavond I __l ■1"J _V*B_kJ,K__ff MeubelTrade Cemer) f\\n
tot 21 uur. Zaterd. van 9.30 HÉmMPMI SE '"""fWIArIK
tot 17 uur. lnriiifflwïr/M4Zm/ïï*/*mfw/f?èmA \Am fl H
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Duitsland 1

!in n 5
2DF_into Arbeit und Beruf.

'0.00 Tagesschau und Tagest he-men.
f it'2,3 Der Abenteuer von Tortuga

"aliaanse speelfilm uit 1965 van Luigi
met Rik Battaglia, Ingeborg

v Schoner, Guy Madison e.a. (herh.)i 'i-55 Urnschau.
f 12.10 Kennzeichen D.i,55 Persoverzicht.

13.00-13.15 Tagesschau.
145! ""Teletekstoverzicht.'M 5 Expeditionen ms Tierreich.

und Segler. Docu-V mentaire over bijzondere vogels inAustralië.
§j ]5.00 Tagesschau.
I 5.°5 Die Campbells. Serie. Afl. 2:> geschied und Aufbruch.a.30 ««Superdrumming 11. Muzika-Wp!|So°? de aarde- Afl- 6: Easl s'deJI vvest Side.

16 ?r ?ie T»ckfilmschau.
II Af .Auf und davon- Kinderserie,fleur, Die Goldmine._ fi'il ("Triere in Spanien. Natuur--Il7n/u'6 AfL: Mensen und w°"-_^> Hexe Lakritze. Kinderprogram-

il7 25 la9esschau-
Afi _rolumbo- Amerikaanse serie.'ilfi oe oder stirb.

118 an Ja9ess<*au.
11853 n!er und heu,e- Actualiteiten._ Üebvl? ,Wiesin9ers. Serie. Afl.:
'19 58 d erland'
f 2°-00r 7?9.ramma-overzicht.F2ois |JT)Ta9esschau.

rj n c °ca-in. Karriere einer Droge.
en t

rT_en,aire over verleden, heden
. apce_<omst van cocaïne. Aansl.: Ta-
-210r 7.Sinn.

21.03 ««Das Beste aus dem Krugzum grünen Kranze. Amusements-programma.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.23.00 Lenz oder dieFreiheit. 4-deligeDuitse serie. Afl. 3: Klare Fronten.

Met Peter Simonisek, Annette Uhlen
Helmut Berger e.a. (herh.)

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

" Arnulf Schumacher in 'Lenzoder Freiheit'. (Duitsland 1- 23.00 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
vooT' 6n CAI-abonnees:kanalen zie schema exploitant

%%\2Wart wit programma= stereo geluidsweergave
T ~ tweetalig bij stereo-app.- teletekst ondertiteling

TELEVISIE
:5 26 29 46 51. 53 en 57

Nederland 2: 31. 33. 35. 49. 54. 56 en 60Nederland3: 23, 32. 34. 43. 48, 52 en 59Duitsland 1: 9. 12, 24 en 46Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37Duitsland 3 WEST: 39 48 50, 55 en 58Duitsland 3 SWF: 40 55 en 56België'TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 -en 8
België Tele 21: 28 en 42RTL Plus: 7. 26, 36, 46 en satellietSat 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
ri'e AF/ ip

[Per- Amerikaanse jeugdse-
-17 5c , .FllPPer en de haaienkooi.PS w Box "

Afl ■ iwebster" Amerikaanse serie.
Wis Dfovmg on. Met Emmanuel Le-

" (herh )
a" Clark' Alexis Karras ea-

-18 00 Nieuws-
18os _>!k Tak' Animatieserie, (herh.)
dwLÏ ,ns AfL: Plons en het ver-

lB.io T kuikentie- (herh.)
mGtn

un9 Fu- Amerikaanse serie
Hd Ah

ld Carradine, Keye Luke, Phi-
dat ?n ca AfL; Drakebloed (2). Na-
hoofdc(ïnU!ekt dat er een Pr'is °P zin
Maci ' verraadt Margit Kingsley-

'zich i^ de autoriteiten dat Caine
19.00 rï.9urneyville bevindt. tment=7')n" 13"delige Engelse docu-'uaireserie over de geschiedenis

'beurs W' jn'AfL 9: De macht van de
t19.2s Mover2en Pro9ramma-

en iuren' Australische serie. Paul
een Te hebben ruzie. Des zoekt
Chan_. tot°9enieke bankbediende.
ry hH«u 2et Paul °P te9en Terry. Ter-

-20 4s I' 9°ed nieuws voor Paul.
verhaofn°rama- Radio Bikini- Het
atonn, Van de eers,e AmerikaansePror_^Pro^ven na de 00rl°9 en de

_1 4flpa9anda daaromtrent.Chelworth. 8-delige Engelse
1111in.,,

serie metPeter Jeffrey. Afl. 5. Met Pe-ter Jeffrey, Gemma Jones, CatherineRussel e.a. Michael wordt onder flin-
ke druk gezet om Chelworth tijdenseen kunstfestival in de buurt open testellen.

22.30 Nieuws.
22.45 Hulde aan Gregory Peck. Ver-slag van de uitreiking van de LifeAchievement Award die dit jaar aanGregory Peck werd uitgereikt/Met in-terviews en filmfragmenten.

■■■■■■■■------■■■■lllllllllllllllMillllllllllllllllll

00.05-00.10 Coda. Rêverie: opus 24'
van Alexander Glazoenov door Rik
Vercruysse, hoorn en Katrien Verbe-
ke, piano.

" Gregory Peck in 'Hulde aan
Gregory Peck'. (België/TV 1- 22.45 uur)

Duitsland 2
Zie Duitsland 1
13.15-13.30 ZDF-info Arbeit und Be-
ruf. (Herh.)

14.55 ««Teletekst-overzicht.
15.15 ZDF-lhr Programm. Spelpro-

gramma met de Glückstelefon.
15.25 Heute.
15.28 Die Muppets-Show. Gast: Spi-

ke Milligan.
15.50 Kim & Co. Jeugdserieserie. Afl.:

Schon mal Spass am Kunst gehabt?
16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.

Presentatie: Barbara Biermann.
16.30 Komm Puter. Computermaga-

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

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

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

kaanse tv-serie. Afl.: Engel in Uni-
form, (onderbroken voor: Mem Butler
und ich. Duitse tv-serie. Afl.: Der erste
Preis.)

18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.25 Der Superflip. Telefoonspel

met Michael Carl.
20.00 Alles, was Recht ist. Verhalen

tussen Amor en Justitia. Serie. Afl.:
Musik liegt in der Luft.

21.00 Gesundheitsmagazin Praxis.
Vandaag: 1. Contactlenzen. 2. Is
knoflook werkelijk een wondermid-
del? 3. Natuur-cosmetica. Etiketten-
zwendel?

21.30 Heute-journal.
22.00 ««Live. Talkshow met Amelie

Fried en Harry Valénen.
23.30 Generale. Anatomie der Mar-

neschlacht. Tv-film van Franz Peter
Wirth met Otto Kurth, Friedrich
Gröhndal, Hans Daniel e.a. (herh.)

01.00-01.05 Heute

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.20 (TT)Wachten op het wonder.

Documentaire over de geboorte van
een gorilla in Apeldoorn.

16.46 «King Kong. Amerikaanse
speelfilm uit 1933 van Merian Cooper
met Robert Armstrong, Fay Wray,
Bruce Cabot, e.a. Het enorme mon-
ster King Kong wordt gevangen geno-
men en naar Amerika vervoerd. Al-
daar wordt hij aan het volk getoond...

18.20 Guitarra. 8-delige serie over de
geschiedenis van de gitaar. Presen-
tatie: Julian Bream. Afl. 5.

18.45 ««David, de kabouter. Serie
naar het boek De Kabouter van Rien
Poortvliet en Wil Huygen. Afl. 19: De
steen zonder schaduw, (herh.)

19.10 Music Masters. Muziekquiz ge-
presenteerd door Ad Visser.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Growing Pains. Amerikaanse

comedyserie. Afl. 10: Carol's Crush.
Carol wordt verliefd op Jeff, maar hij
blijkt niet meer voor haar te voelen als
voor een zusje. De teleurstelling is
gr00t....

21.00 Remembering Marilyn. Docu-
mentaire over het leven van Marilyn
Monroe.

21.47 Leven met dwangneurose.
Portret van 3 mensen die aan dwang-
neurose lijden.

22.15 Table For Five. Amerikaanse
speelfilm uit 1983 van Robert Lieber-
man met Jon Voight, Millie Perkins,
Richard Crenna e.a. Als zijn ex-vrouw

Kathleen bij een auto-ongeluk om het
leven komt, realiseert J.P. Tanner
zich dat hij zijn kinderen niet wil opge-
ven en probeert een oplossing te vin-
den voor hun toekomst.

00.12 ""Ontdek jeplekje: Deventer.
(Herh.)

00.27-00.32 Journaal.

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
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4; 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
OmroepLimburg: 95.3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz) FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Andy zoekt nog steeds
naar Glen. Susan krijgt verontrusten-
de informatie.

19.23 Superkat & supermuis. Teken-
filmserie.

19.30 Nieuws.
20.00-21.45 Au Bouillon Beige. Blij-

spel van Walter van den Broeck met
Armelies Vaes, Jo De Meyere, Willy
Van Heesvelde. Een Vlaming, een
Brusselse en een Waal zijn de aange-
nomen kinderen van de baas van het
café 'Au Bouillon Beige. Ze zijn uit el-
kaar gegroeid en komen nu samen
voor zijn begrafenis. Het blijkt dat de
erfenis uitsluitend uit schulden be-
staat...

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15L'écran des
vacances. Tekenfilms met o.a. Jimbo
Jet, Madame Pepperpote, Mystère et
bulle de gomme en Alex. 19.00 Jour-
naal. 19.03 Ce soir. Waalse actualitei-
ten. 19.30 Journaal en weerbericht.

__---_-m_._i_.____U____-1.-.-_-.l....m___._._.|__||

20.00 Autant savoir. Consumentenma-gazine. Afl.: Senioren. 20.20 Conversa-
tion secrète. Amerikaanse speelfilm uit
1974 van Francis Ford Doppola met
Gene- Hackman, John Cazale, Allan
Garfield e.a. Harry Caul is een specia-
list in zijn vak. Zijn nieuwe opdracht is
het volgen van een paartje. Met gea-
vanceerde apparatuur vormt hij zicheen beeld van al hun doen en laten.
22.15 Spécial cinéma. Filmmagazine.
Presentatie: Terry Focant. 23.15-23.50
Loterij-uitslagen, laatste nieuws en
weerbericht.

TV 5
16.05 Les ascensions célèbres. 16.55 :
Jazz in. 17.25 Echo. 18.10 Récréation. :
18.30 Limagination au galop. 19.00 E
Des chiffres et des lettres. 19.30 Histoi- :
res Naturelles. 20.00 Au grand balcon. :
Franse avonturenfilm. 21.40 Proust, la =mémoire courte. 21.45 Papier glacé. =22.00 Journal Télévisé. 22.35 Apostr- =ophes. 23.50 L'oeil en coulisse. 00.45- |
01.00 Apos.

Duitsland 3 West
15.30 Teletekstoverzicht.
15.55 BSprung in die Wolken. Fran-

se speelfilm uit 1943 van Jean Gré-
millon. (herh.)

17.35 Super-Grips. Spelprogramma
met Frank Laufenberg.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Vorsicht: Kinder in der Kiste.

Programma van en met kinderen.
18.45 Abenteuer Wildnis. Natuurfilm-

serie. Vandaag: Kinderstube im
Ozean.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws.

20.00 Die Höhle der Gesetzlosen.
Amerikaanse speelfilm uit 1951 van
William Castle.

21.13 West 3 aktuell.
21.30 Lander-Menschen-Abenteuer.

Die Ahnen der Inkas. Documentaire.
Deel 1. Raadsels rond Chavin.

22.15 Ein Mann denkt urn. Program-
ma over biologisch-organische land-
bouw met aansl.: Discussie over de
toekomstperspectieven.

23.55 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

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 De tijger Leopold. Tekenfilm-

serie. Afl. 3: Het palmenbos.
18.55 Robin Hood. Serie. Afl. 10: De
kinderen van Israël. De sheriff opent,
tegen alle waarschuwingen in, het
heilige boek van de Joden en lijkt
daarna door geesten bevangen.

19.47 De verhalenvertellers. Serie.
Afl. 14: The scientist and the old far-
mer.

20.00 Journaal.
20.29 Droom en daad. Afl. 2: Brazilië,

goed nieuws voor de armen.
21.20 Bij Machte. 4-delige serie over

macht. Afl. 4.
21.50 Een keur van Kylians. Serie

balletten van Jiri Kylian. Afl. 5: Psal-
mensymfonie. Ballet op de gelijkna-
mige muziek van Stravinsky, uitge-
voerd door het Nederlands Dans
Theater, (herh.)

22.30 Journaal.
22.40-22.45 Nieuws voor doven en

slchthorenden.

Duitsland 3 SWF
16.00 Der Diamantenbaum. Italiaan-

se speelfilm uit 1982 van Tommaso
Dazzi met Philippe Leroy, Gianni Ca-
vina e.a.

17.30 Kutschen-Museum Heiden-
heim.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl.: Die

Fahndung. (herh.)
18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Die

Vogelmutter.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 «Des Teufels Lohn. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1957.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
neun.

21.20 Perspektiven. Economisch
nieuws uit de Rheinland-Pfalz.

21.45 Sport unter der Lupe.
22.30 Miami Vice. Amerikaanse poli-

tieserie. Afl.: Mr. Cool.
23.15 Showbiss. Informatie en amu-

sement gepresenteerd door Desiree
Bethge en Jan Hofer. (herh.)

23.45-23.50 Laatste nieuws.

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

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws ) 7.04 Radio-
journaal. (7.30 Nieuws.) 906 Ar-
beidsvitaminen. 10.50 Leuterkoek
en zandgebak. 11.06 Arbeidsvita-
minen (vervolg). 12.06 De Burge-
meester is jarig! 12.55 Mededelin-
gen voor land- en tuinbouw 13.09
Radiojournaal. 14.06 Koperen Ko
en Nikkelen Nelis. 16.06Echo-Ma-
gazine. 1835 Op zoek naar hem.
19.04 Peper en Zout 19.30 Een
makkelijk nummer. Hoorspel. 19.53
Column. 20.04 Voor wie niet kijken
wil. 23.05 Met het oog op morgen.
0 02-7.00 Truc light Stof tot naden-
ken. 1.02 Country Uur. 2 02 Voor
wie niet slapen kan. 3.02 Gospel
van toen. 4.02 De ochtend-mix.
5.02-7.00 Wakker op weg

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het Le-
vende Woord. 7.11 Vandaag
donderdag. 8.04 Hier en Nu 8.53
Ontmoeting. 9.04 Wie weet waar
Willem Wever woont? 10.04 Plein
Publiek. 11.04 Onvoltooid verleden
tijd. 12.04 't blijft Hollands. 12.40
Middagpauzedienst. 13.04 Hier en
Nu. 13.20 Skip Voogd presen-
teert... 14.04 De tafel van vier
15.04 Coupe Soleil. 16.04 De Fa-
milieshow. 17.04 Hollandse Hits.
19.02 Jazz Platform. 2000-07.00
Zie Radio1.

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

De Nationale Hitparade Top 100.

11 ■ili[■ 1111■ ■ 1111 ■ ■ i

18.04 Driespoor. 19.04 DanceTrax.
21.04 De CD Show. 23.04-0.00
Sesjun.

televisie en radio donderdag

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven enslechthorenden.:vara. 17.01 Neighbours.Australische serie.Wally dreigt de politie erbij te halenals Scott hem niet betaalt. Julie valtuit tegen Lucie en Maria en bezorgtDanny een verrassing.17.24 Die rare radio. Amerikaanse te-kenfilm.
17.30 Journaal.17.41 (TT)» «Vooruit met de geit. Se-

rie. Afl. 10: De kinderboerderij. Marije,Matthijs en Henk Jan zijn nog steedsop zoek naar Dotje. Douwe brengt uit-komst, (herh.)
17.53 De avonturen van Teddy Rux-; Pm. Tekenfilmserie. Afl.: Een stip-

Peltje erbij, (herh.)
!18.15 De Freggels. Engelse teken-

filmserie. Afl.: Freggelflap-dag.
a*

De Smurfen- Tekenfilmserie.Afl.: Snoep verstandig, (herh.)18 41 Boes. Tekenfilmserie. Afl.:Windkracht 12.18.52 Pauzetilm.1900 Journaal.19-18 Mijn familie en andere dieren.Engelse serie. Gerry gaat elke dagmet zijn boot kleine zeedieren bekij-ken. Zijn uil kan nu zelf op jacht, maarKomt altijd bij Gerry terug.19.48 Lingo. Spelshow gepresen-teerd door Robert ten Brink.«».18 Golden Girls. Dubbel deel vanaeze Amerikaanse comedyserie. Afl.:Weet je nog van toen? Als er naaraanleiding van een grap een aantrek-kelijk bod op het huis komt, zet datuorothy, Blanche Rosé en Sophiaaan het denken over de toekomstmaar ook over het verleden.ali 6 Ber 9erac- Engelse politieserie.«n.: Natuurlijke vijanden. Charlievraagt jim uit te zoeken wie hemsteeds telefonisch van moord be-schuldigd. Susan vertrouwt deAmeri-
kanen niet die Charlie moeten helpenD|l het opzetten van diens vrije-tijds-
complex.

, 21.59 Op t scherpvan de snede. En-
gelse comedyserie. Afl. 6 (slot):noem. ben oude schoolvriendin van

chirurge Sheila Sabatini is stervende
maar neemt desondanks het leven'
niet zo ernstig. Ze ziet wèl wat er met

haar vriendin Sheila aan de hand is
22.30 Journaal.
22.40-00.10 Recht hebben en recht

krijgen. 5-delige serie. Afl. 5 (slot):
Een sterfgeval in de familie. Katheri-
ne is getuige van een verkeersonge-
luk waarbij een politiebusje betrokken
is. Er verschijnt echter niets over in de
kranten.

" Marilyn Monroe wordt herdacht in 'Remembering Mari-lyn . (Nederland 2 - 21.00 uur)

Radio 4
7.00 Nieuws. 7.02 Ochtendstem-
ming. (8.00 Nieuws.) 9.00 Veroni-
ca's Meesterwerken I: Concertge-
bouworkest met piano 10.38 Mu-
ziek voor Miljoenen 1200 Veroni-
ca's Meesterwerken II 13.02 Ne-
derland Muziekland Klassiek
14.00 Metronomium in 'konsert'.Symfoniemuziek. 16.00-0.00 Sen-
za parole. (20.00 Nieuws.)

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nieuws. 9 02 NOS Spor-
tief. 9.25 Waterstanden 9.30 Hulp-
verleners naar het dal. 1000 De
Zonnebloem 11 00 De 50+-Senio-
renshow. 12.00 Nieuws. 12.05 Wat
ie van verre haalt. 13.00 Nieuws
13.10 Derde Wereld 1330 Da
Capo. 14 00 Klasse-Special. 15.00
150 JaarLimburgen. 16.00Cultuur.
17.25 Marktberichten en Scheeps-
praat 17 35 Postbus 51 Radio-ma-
gazine. 17 55 Mededelingen en
schippersbenchten. 18.00 Nieuws.
18.10 Literair: Lezen voor de lijst.
18.40 Turks programma 19.00

Programma voor' buitenlandse
werknemers.

SSVC
12.55 Cricket. Hoogtepunten van de

gisteren gespeelde wedstrijd.
13.35 All Our Yesterdays. Serie.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Teil the Truth.
15.15 Take the high road.
15.35 Connections. Met Simon Pot-

ter.
16.00 Children's SSVC. Pigeon

Street.
16.25 Tugs. Serie.
16.40 Scooby Doo.
17.00 Move it. Nieuwe serie.
17.25 Home and away.
17.50 Young, Gifted and Broke. Co-

medieserie.
18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 Scène Here. Magazine.
19.15 Every Second Counts. Spel.
19.50 The Labours of Erica. Nieuwe

serie. Afl.: Bottoming Out.
20.15 Voyager.
20.50 The Bill. Afl.: Fort Apache - Sun

HM.
21.05 Gentleman and Players.
22.00 News and Weather report.
22.30 Horizon.
23.20-23.45 First exposure. Nieuwe

serie met muziek en comedy.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen,
Deutschland.

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 Die zwei mit dem Dreh. Ameri-
kaanse serie.

11.45 Staranwalte, Tricks, Prozesse- L.A. Law. Amerikaanse serie,
(herh.)

12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-Orkest.

13.00 Haute bei uns. Aansl.: Dennis.
Tekenfilmserie.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie, (herh.)

14.15 Kampfstern Galactica. Sf-se-
rie. (herh.)

15.00 Zahn urn Zahn. Oostduitse se-
rie. Afl.: Ein Fenster im 6. Stock.

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.: Starker als Dynamit.
17.45 RTL-Spiel. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Die gestohlene In-
sel.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Reporter des Verbrechens.

Amerikaanse misdaadserie. Afl.: Riot.
20.15 Diie Sieben-Millionen-Dollar-

Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Unter-
wandert.

21.10 Die Karate Killer. Amerikaanse
speelfilm uit 1967 van Barry Shear
met Fiobert Vaughn, Curt Jürgens,
Telly Savalas e.a.

22.45 FiTL aktuell.
22.50 Zwei wie Hund und Katz. En-

gelse speelfilm uit 1975 van Peter
Hunt met Roger More, Lee Marvin,
Rene Kolldehoff e.a. (herh.)

00.15 Sltippvisite. Rainter Holbe in
gesprok met Henry Jager.

00.55-01.00 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans. Serie.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared. Advies.
13.00 Another World. Dramaserie.
13.55 Landscape Channel.
14.50 As The World Turns. Serie.
15.45 Loving.
16.15 The Lucy Show. Komische

feuilleton.
16.45 Lady Lovely Locks.
17.00 Countdown.
17.30 Eurosport overzicht.
18.00 Golf.
19.00 Mobil Motorsport Nieuws.
19.30 Surfen.
20.00 Kanoën.
21.00 Volleybal.
22.00 Dresuur.
23.00 Australian Rules Football.
00.00 Golf.
01.30 Landscape Channel.

Super Channel
07.00 World News and Business

Hour.
08.00 The Mix.
15.30 Tracking.
16.30 Hot Line.
18.30 Nino Firetto.
19.30 'Allo, Allo.
20.00 Farewell to arms. Film.
21 .50 World News and Weather.
22.00 Packin' it in. Amerikaanse film.
00.00 World news and Weather and

The Mix.
02.00 Rete Mia. Italiaans programma.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
Programma-overzicht. 09.05 SAT 1 -Teleshop. 09.30 Programma-overzicht.
09.35 Niklaas, ein Junge aus Flandern.
Afl.: Die ;zwei Bilder von Rubens. 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospital.
Afl.: Party mit Knaleffekt. 10.50 Teletip
Gesundheit. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05
Drei auf einer Couch. Amerikaanse ko-
medie uit 1965 van Jerry Lewis met
Jerry Lewis, Janet Leigh, James Best
e.a. Aansl.: tekenfilm. 13.00 Tele-Bör-
se. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Arme mit den
roten Haaren. Afl.: Heimweh und Prü-
fungsangst. 14.30 Papermoon. Afl.:
Der zweite Preis. Amerikaanse familie-
serie uit 1974 van Donald Wrye met
Christopher Connelly, Jodie Foster.
Lou Frizzel e.a. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
Noch einmal mit Gefühl. 15.50 Teletip
Koehen. 16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25
Der Goldene Schuss. 16.35 Bonanza.
Afl.: Hoss und die grünen Mannchen.
17.25 Teletip Auto. 17.35 SAT 1 Bliek.
17.45 Programma-overzicht. 17.50
Sherlock Holmes und Dr. Watson. Afl.:
Der Fall Sherlock Holmes. 18.15 Taxi.
Afl.: Zwischen zwei Freunden. 18.45
SAT 1 Bliek. 19.00 Glücksrad. Quiz-
Show. 19.30 Trapper John, M.D. Afl.:
Geliebte Schwester. 20.25 SAT 1 Wet-
ter. 20.30 Cagney & Lacey. Afl.: Das

aussergewöhnliche Ereignis. 21.25
SAT 1 Bliek. 21.30 Rififi im Dimpfel-
bach. Duitse film uit 1989van Ulla Kling
met Rudi Decker, Erich Seyfried, Kathi
Prechtl e.a. 22.50 SAT.I Bliek. 23.00
Topics. 23.30 Die Profis. Afl.: Der Mann
ohne Vergangenheit. 00.20-00.30 Pro-
gramma-overzicht.

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. Diana Ross
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV at the Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 VJ Kristiane Backer.
21.00 MTV's Metal Hammer.
22.00 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 Your Scène - Yo!.
00.30 Your Scène - Funk Mix.
01.00 Club MTV.
01.30-07.00 Night Videos.

Omroep Limburg
7 15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8 05, 9.02, 1002, 11.02 Kort
Nieuws 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Consument,
Agenda en Muziek 13.05. 14.02.
15.02 en 16 02 Kort nieuws. 17.02

Regionaal weerbericht. 17.05 Lim-
burg Actueel, Agenda en Muziek
17.25 Anno toen: geschiedenissen
uit Limburg 17.55 Kort nieuws
18 05-18.07 Aankondigingen

BRT 2
6.00 Nieuws. 6 05 De eerste ronde
(6 30, 7.00 Nieuws 7 30 Nieuws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws 8.10 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws 10 03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11.55 Mediatips 12 00 Lim-
burg 1989 13 00 Nieuws. 13.10
Het schurend scharniertje 13 15
Roddelradio 14.00 Hitbox. 17.00
Focus 17.10 Amazone. 1800
Nieuws 18.10 Over stuur. 2000
Het orgeltje van Yesterday 22 00
Nieuws 22 05 Boem boem 23 30-
-6.00 Nachtradio (5 00 en 530
Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofruhstück 7 15Wunsch-
kasten 745 Veranstaltungskalen-
der 8.30 Besinnliche Worte. 9.10
Musikexpress. 1000-12.00 Gut
aufgelegt. 12 00 Veranstaltungska-
lender. Musik bei Tisch 12.15Ver-
anstaltungskalender. 13.00 Fri-
schauf. 14 05 Musikzeit heute :
Country & Western 15 00 Nach-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight
17.05 Oldiekiste. 18 10 BRF-Ak-
tuell. 1840 Jazz 2005 Nachnch-
ten Sendeschluss.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer 11.00 Treft nach
elf. 12 00 Is |a n Ding. 14.00 Viva.
16.00 Entenjagd 17.00Musikduell.
17 50 Sportshop 18.00Musikduell
19.00 Neunzehn - Vierundzwanzig:
Haste Tone 20 00 Open house
21 00 Kuschelfunk. 2200-0 00 Mu-
sik Non-Stop

WDR4
405 Radiowecker. 605 Morgen-
melodie 905 Musikpavilton 12.07
Gut Aufgelegt 14 05 Auf der Pro-
menade. 15 00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie Musik-Ex-
press 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm 21 00 Musik zum
Traurnen 22 30 Nachtexpress

(ADVERTENTIE)

pTÖPjL^_____i_^__l____^^___p4_h, VAM DEZE WEEK ]

AMOR DE MIS AMORESI3 zonnige
Spaanse zomerhits van 0.a.: "Paco";
"Gipsy Kings"; "Peret", e.v.a.
DEZEWEEK 34.

THE MOST SPECTACULAR
SYNTHESIZER HITS Muziekvan 0.a.:

' Vangelis en J.M. Jarre, digitaal opge-
nomen. 1/195NU SLECHTS ±*f

W' '"'uL'iiï. JnüLj_i^:'_ii_B____K:______£ tyy-&%&' '^ffizföF- vspj^mw

QUEEN"TheMiracle".Mo.a.
"I want it all" en de nieuwste tophit
"Break Thru". 0/195
DEZE WEEK o*f

kiuocELznnc
Paarkun Jeniet omheen
AKERSTRAAT 19 HEERLEN
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É_____
_________ _^_i_^_h _______■__.

_^_f vl m _V Jf ____W ___ __W */T*

v. /€^.^l_aifl VH ’ ’ ’ fl_\W__m^_v_\m Ouwehand haring in Madeira-,
§ § § ItiSW Wm room- of Caribbean marinade, r\ rQ■ ■ W_AW_T§mlm_\_l_Um ' Ë Lm kuipje 200 gram ®®®2Jè^-CXjjZulke aanbiedingen zult u XluüuJ^ ëzt£t^is,\(\_W_W\T nnHöK /lO PX/KOHOOÖn _ni_Pl V# / / lilw** sn°e"fTermaHngS

paek2sÓgram3^3.ol
VJCICI Wl IVIV^I UU I YIVIIVWVH Hlwi Ml II lilt Buckler alcoholarm of Amstel s&a r(]

i rf^mJ^jJl Ë Lignt bier, 6 flessen a 0.3 liter Nü *f.DU

zo sauw tegenkomen. 1/J7WA ss«:"2i
C* lIIM f& Satésaus of Hot satésaus, *qQ

ÊM^iL^MTrm -J-W _>2^ =-grote pot, 700 gram öiö-^f.*/^MI IfHl m m J_l__^^ . Olvarit puur sap, qQ

_____^^ _&_%BlÉk, %/ mlm4^mmm_llm m M _Wm_t fyt Party augurkensticks, -1 afl

-—-I^__. 'mWmL—l_J lIIM /M I ,__■ fl fy* Roomijs vanille, Q Qf.
"~"---—^..Jr _______________________________ fl Z^TnWy^ _r WA-V _L SsL! bak 2 liter @©©AÖsro.i7^

yMK | * A^kW^^T _^_^^^fl^^BflH_^_^____fl MkW -MM H-^_^-»_. ________kk^^_^^_^m ________________T^ _____________■

JR "'ïj.MrT^^SZl-r* mJk\\\\ _■ pak 12 rollen 3^-4."''
llim^ ________ _______ ______! W^Ê ut bedieningsafdeling:

____P ___■ __ü _J^-^^Êr*UmlM ______ __■ _P^ _■ Gekookte boerenham, g q(]_déP Ér __■ 100 gram ©©©.Zëe-..-.^
yK V^L_Z^Mr_nrv ü* W —ttm NIEUW voor de hond:

.^ pr m ,^ _’ / j*_%_tlM^ _K_W_é_m W^-f Partners,2 blikken a 400 gram -i -yö
I_P^_l^X__#Tr_r_/^___l s__P _____■_? Bonzo menubrokken voor g "7(1

mm________d fl WH J I fIJM _^^______#^^ öj^-~^^ de hond, zak 4 kilo J039-O./ 3
_^^ Sr V _^^_r_Tm_{J_l~ __H(^_______[ W^-mvji Zelf scheppen,extra voordelig: #*______ Ir fl __^#H/^_L_/#_M__T^ P*^_É____^_i ____i_^v^\ Purina carnivoor, yi g/1

__■ ir __F / /^MnPl^fl f' __WSB_i __Ü^^^; snacks voor de hond, kilo MO-H;./^
MI f I llii' ___________!''' feS'-.' Dash 3 Poeder of vloeibaar, qoö

Mm J lll lilt ,^^r\________T QQ div.geuren, flacon 300 ml Nü'^.O".]
Sycv —W '^ Im WLwÊ. _<_■ feiL^'^wiiï ~ ,"" \t___L^ y m —_W ___■ i I I i-tr^m. _______r\_____^^ Hamlappen, @®©© 11 Qöij^ 1 11 111 __■ _^^^______k_ J^ 500 gram i&9^.49 kilo lAmll.Zf J[

rar _^L^^^^_^Ê __2_mL_/ /## _■ m^m _m^m% Varkensschnitzels gepaneerd, -i n^,
__^^^_é_\\ S^^_m _□£/ —^Sr^sJ-^^** Voorgebraden Cordon bleu, -ipr _f_m^r I l iFmV_\ _______s^^^^_l__i 100 gram ®®®®12&L\J\

_^k^T—m f aw_\v 111l_fgm\ __—_\ C^N__ Gehakt half-om-half, @®©©-7q(]
_______^^ _____i _F __■ __P # lEM 11 ■! __| -v "V »«_ /

\ lil 111 ___^r _r Jr Blauwe druiven „Cardinal", g q^,
_■ \_ mm^A^A^Lm _f Grote mango's, i q(,
fl l_r^___^ ____Hr per stuk ± 450 gram -*■■*'''!_____F _l ________________________ j j iil "^^^ _Kk'::li Ki. Broccoli, g({

kW _H Tomaten, -ii'

■_l_^_^_a_M W_P/cli ||l Kaapsviool,
F#^ / ly JU a ik diverse kleuren, ©© 3 stuks Jjj

ml 111 I.Ë. fl bescherming en koop loten. "/>M^j
B 11111 _l irV^A I Kun je kleuren, kleur dan mee. :Wk 1 f W^^^^-J-A Zes weken lang een kleurwedstrijdvoo',

fl (Üfli de kinderen met mooie prijzen.
fl Jw fl W_M m_ Kleurplaten liggen bij dekassa* jj

fl^k A De artikelen in deze advertentiekunt u in alle
fl^ flj jEflr fl ■_____. AH winkels kopen, behalve de artikelen waarkleine. Fflj^^^Ti _^fl fl M_k. cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt u alleen kopen i"
-rr3? mm ' fl __^. AH winkels waar één van die cijfers op de deur staat- ''' \^J ______r __r ____i ül_k Reclameprijzen geldenvan donderdag 3 t/m zaterdag

m_% tJ ______T __r ___i la "Verkrijgbaar in dewinkels met een Plj/f^

■iSxy Ê___^^ ft ■ '[\l ijf t%l\,^ ____■_. __■ _______■ ______
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"vï _ LimburgsDagblad■gpiccolo's
045-719966

In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch wordenopgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaandadres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van8 30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in deregel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op dedag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstipvan 10.00 uur vóór de dagvan plaatsing en voor dekrant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd éénwoord in hoofdletters. Prijs ’ 1.15 per millimeter hoogte.Hubrieken 'Proficiat' en 'Vermist gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeterhoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2Kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen metminimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo'sen illustraties zijn mogelijk.Priis ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géénadministratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
Vermist/Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',Kamers aangeb.-gevr', 'Kontakten/Klubs',
Huwelijk/Kennismaking', 'Braderieën/Markten' enBingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontantebetaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- ofbanknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor derubrieken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' enKontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
Plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261 .000
Personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) ,_5 59.

Personeel gevraagd
Voor Geleen, Stem, Beek, Schinnen

vragen wij

bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur's ochtends onze krant te bezorgen.Melden: Limburgs Dagblad, Markt 3, Geleen.

Tel. 04490-46868.
AKB Hulsberg BV vraagt met spoed

timmerlieden en handlangersvoor nieuw project in Duitsland, zeer goede verdienstenir~-_Lf___o4s-230045 / 04499-4479 / 09-49.2451.47260.
*rts en vrouw zonder kinde-Wr-.en huisd- z°ekt op kortewrmjin een HUIS met tuin,
n^, en douche. Huur
mnd t. ,ot / 1-600.- p.jg!_lf___o4s-262934.
GEhi'i-?" architectenbureauSEN"GANS 8.V.,vr'Chterweg 125' Brunssum
timmo?' Dvitsland Ervaren
iizprw. rl"_den. metselaars enónnnHechters (handlangers
'onnn°ed

s19 ,e So|L>' °ok co"
Mörv£ om 9- Keulen--045feladbach- Tel.

PEURme TAXICHAUF-
endrti^ dag-nacht-week-J2ïSfß^- WA°-ers-
j^p-S-___»M3_Brunssum.
«mi Pn^ïL9evraagd part-
min

,OMfBEDIENDE M/V,
Tev 'e?.lt. 18 jr. Melden
Dhr wTankslati°n Loven.
18on as' ,ussen 1500-
-40iHeerl1"' Palemi9erboord
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Gevr. RIJ-INSTRrJCTEUR
met papieren. Br.o.nr.
B-1537 LD., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.
Las- en Constructiebedrijf
ZWIKSTRA vraagt vanaf
7-8-'B9 voor langdurig kar-
wei te Limburg lassers met
geldig G6-cerf.; 1e pijpfit-
ters; C-bankwerkers met er-
varing. Voor sollicitaties ge-
lieve te bellen 01880-33746'na 19.00 uur R. Zwikstra'
01880-39388.
Gevr. AFWASHULP met
erv. en kamerhulp. HotelBelleveu Valkenburg.
04406-12116.
Ervaren PEUTERSPEEL-ZAALLEIDSTER gevr. voor
p.z. Nijntje te Nulland, m.i.v.
1 sept. '89, voor de donder-
dagmiddag van 13.30-16.00
uur. Mogelijk kans op uit-
breid, aant. uren per 1-1-'9O
De vergoeding is afhankelijk
van de leeft, ’ 40,30 -’ 98,15 bruto p. mnd. Inform
kunt u inwinnen bij mevr. K.
Geerts, tel. 045-451912 of
mevr. M. Ploemen, tel. 045-
-457682, Kerkrade. Schrift,
soll. voor vrijdag 11 aug. a.s.
richten aan : Sticht. Kinder-
opvang Kerkrade, Hammo-
lenwg 9 6466 KT Kerkrade.
CONFECTIENAAISTERS
gevr. voor thuiswerk met er-
varing. Inl. tussen 9-12 uur,
045-311329.
Schoonmaakbedrijf Sittard
vraagt wegens uitbreiding
SCHOONMAAKSTERS
voor div. projekten in regio
Sittard. Tel. reacties 04490-
-11264.
Met spoed gevraagd brooden BANKETVERKOOP-
STER en part-time verkoop-
ster. Tel. 045-441470,
Simpelveld.

Te huur gevraagd
WOONHUIS te huur gevr.
liefst vrijst., met 4 a 5 slpks.
Kan hoge huur betalen. Br.
o.nr. B-1528 L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Fa. Robek REIFKOEKEN-
EXPRES vraagt dringend
weg. uitbr. v.d. zaak een
loods of een gedeelte loods
van pim. 100 m2, op Ind.terr.
De Koumen of Emmaterrein.
Tel. 045-223097
Zelfstandige woonruimte
gezocht voor jonge, net af-
gest. vrouw, arts in MAAS-
TRICHT of directe omg. Tel.
01722-3289, na 15.00 uur.
Te h. gevr. huis met gar.
voor echtp. z. kinderen,omg. VAALS-Gulpen-Me-
chelen. Br.o.nr. B-1530, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur in Echt Chatelain-
plein: APPARTEMENTEN
met 2 en 3 slpks., 2 verdie-
pingen. Tel. 04754-81294.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. in Eygelshoven ka-
le huur ’ 450,-. 045-725667
Kamers te huur met volpen-
sion te HOENSBROEK. Tel.
045-214804.

Te h. groot APPARTEMENT
Akerstr. 22, Kerkrade-West,
L-vormige gr. woonkamer,
keuken, grote slaapk. met
wastafel, badk., ligbad, gr.
serre. Tel. 045-460140.
Te huur appartement voor
kostganger, gem. BORN.
Br.o.nr. B-1541, LD, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

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.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 5,7%.
Spaarhyp. va. 7,4%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
KERKRADE, Klifstr. 6, bun-
galow in bungalowpark met
472 m 2grond. Pand ver-
keert in prima staat van on-
derhoud en heeft 3 slpks.,
bwj. 1975. Vr.pr. ’ 195.000
k.k. Wijman & Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671
Te k. BOUWGROND in Hil-
lensberg, Selfkant. Bouw-
percelen liggen in Langen-
tahl. Tel. 09-49-2456-3304

TERWINSELEN, Callistus-
str. 66, vooroorlogs woon-
huis met woonkmr. van ca.
40 m2, mooie keuken, 3
slpks., badkmr. met ligbad
en achtertuin. Vr.pr.
’75.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
KERKRADE/Bleyerheide te
koop ruim ouder pand, 120m2, 2 ing., met achterom,
voor vele doeleinden ge-
schikt, ’ 108.000,- k.k. Inl.
04490-48180.

Bedrijfsruimte
Te h. BEDRIJFSRUIMTE.
Ingang Kleingraverstr., begr.
pim. 170 m2, 1e verd. pim.
140 m2. Tel. 045-460140.

■_ Kamers aangeboden/gevraagd
Pension de Hees heeft nog
'n KAMER vrij voor werkend
persoon. Tel. 045-416005.
Gem. zit/slpk. te h. m. dou-
che/wc en eigen kookg.
Hommerterweg 21 HOENS-
BROEK. Tel. 045-415718.

Kamer te h. in rustige buurt,
in centrum Heerlen. Tel.
045-711525, 14-21 uur.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.______________ Bouwmaterialen

ABC Beton
levert ook zaterdags

betonmortel en betonpomp
Tel. 04490-55555 (B.V. ABC Mij.)

b.g.g. 09-49-2451-67031 (W. Dohmen).
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.

UITVERKOOP: Kortingen
10 tot 25%, alle schrootjes,
rabat, plaat- en dakmate-
rialen, nog slechts 3 weken.
Houthandel Rinkens, Ey-
gelshovenerweg 60, Übach
o. Worms. Tel. 045-319846.
Te k. Miranti ramen met
thermop.glas, alum. ramen,
golfpl., balken hout en ijzer,
radiators, trott. tegels etc.
Bouwbergstr. 100, Bruns-
sum. Tel. 045-251964.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrij kosten. Görgens. Tel
045-314122.
Snelle en VAKKUNDIGE
reparaties van al uw T.v.- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R.' Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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

Hobby/D.h_z.
Te k. volglas AQUARUIM,
afm. I. 1-.25 m, hg. 0.40 m,
diep 0.35 m met onderstel,
lichtkap, Eheim pomp en
thermostaat, pr. ’ 250,-. Te
bevr. na 18.00 uur. Tel.
045-310012._ JWinkel & Kantoor

Fax Autronic Fax
va. ’ 59,- per maand.

Kopen: nu ’ 750,- voordeel.
Autronic, 04492-3888.

Bedrijven/Transacties
HANDELAREN. Partij kle-ding te koop. Tel. 045-
-252815.

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

Auto's
Te koop gevraagd alle merk3n

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

KV*- 4iL- '■

Demo-auto: Audi 100 2.0 kl. zermatzilver 1988AudilooCC2.3steengrijs 19858MW316 kl. rood ...... ..ZZZZZ.Z 1981BMW 320 I automaat grijsmetallic 1986Citroen BK 14RE kl. wit 1987Citroen 2CV6 blauw 1984Fiat Panda 45 S grijsmetallic ZZZ.Z'. 1985Fiat Uno 45 S grijsmetallic 1985Fiat Uno 45 blauwmetallic 1988Ford Escort 1600 L grijsmetallic 1986Ford Escort 1100 CC 1986Ford Escort 1600 CLgoudmetallic ... . 1987Ford Siërra 2.0 GL goudmetallic 1983/1986HyundaiStellal6ooSL 1988Mazda 323 kl. wit " 1987Mazda 626 automaat zilvermetal 1983Mitsubishi Colt grijsmetallic 1984Opel Corsa 1200kl. zwart 1988Opel Kadett 1300 1987Opel Kadett 13 S grijsmetailic ZZZZZ.ZZZ 1985Opel Kadett 1300 N kl. wit 1986
Peugeo'2os GR grijsmetallic 1984Peugeot 505 GR 1985Renault 11 TC blauwmetallic 1983Renault 5 GTL grijsmetallic 1986Seat Fura blauw 1985Suzuki Altokl. wit automaat 1984VW Golf 1300 C Tornadorood 1986VW Golf 1300 CL wit 1987VW Golf 1600 CC :'Ï9BS/1986VWGoIfGT 1987VW Golf Millionair 1800CC 1989VW Jetta 13004-drs .... ' 1986VW JettaCL 1600 CC .. 1984VWPassat 1600CC 5-drs 1986/1987VW Passat Variant GL 1800 CC 1983Volvo36oGLS 1985
Volvo 340 GL grijsmetallic " 1985

Citroen CX 2.0 RE 1e eig. 60000 km 1986 ’ 16.500,-
Ford Sierra 2.0 GL 6 cyl, groen als nw 1983 ’ 8.900,-
Ford Sierra 2.3 GLD Combi, rood 1984 ’ 10.750,-
Ford Escort 1.6L, 1e eig, blauw, 5 drs. ... 1985 ’ 10.750,-
Lada 2105 GL, grijs, 30.000km 1984 ’ 4.000,-
Skoda 105 L, rood, 20.000km 1984 ’ 4.000,-
Saab 900 GLS, wit 1982 ’ 6.500,-
Opel Rekord 2.0 S, groen 1984 ’ 10.000,-

Telefoon: 04492-3234
Te k. Opel KADETT B-type,
bwj. '72, APK, vr.pr. ’ 750,-.
Tooropstr. 18, Heerlen.
Te k. PEUGEOT 305 GL
bwj. '82 LPG nw banden, i.z.
g.st. ’2.750,-. Tel. 04407-
-1852.
Nieuw model ROVER 2600
S, bwj. '83, met Vialle gasin-
stall., kl. bronsmet., Pullman
int., oa. electr. ramen, getint
glas, stuurbekr., centr. deur-
vergr., verw., electr. spie-
gels etc, met APK, pr.
’7.850,-. Bergstr. 18, Kerk-
rade. 045-458666.
Tek. VW GOLF C 1.3L, bwj
nov. '81. Tel. 04493-442330
Te k. (goede auto) GOLF
GLS, 4-drs., bwj. '78, APK
'90, vr.pr. ’1.400,-. Casper
Sprokelstr. 5, Kerkrade.
Te k. Alfa SPIDER Cabriolet
bwj.'Bo. De Gijselaar 61,
Amstenrade.
Te koop AUDI 80, juli '88,
blauwmet. Tel. 045-270358.
Te k. BMW 518, bwj. '78,
APK 3-'9O, pr. ’ 1.750,-.
Tel. 045-423906/420063.
Wegens omst. heden te
koop BMW 316, bwj. '82.
Tel. 045-441172.
Te k. Datsun CHERRY, eind
'82, LPG, APK, 72.000 km.
Tel. 04490-36860.
Te k. Opel KADETT met
APK vr.pr. ’750,-. Ford
Fiesta APK '90, vr.pr.
’1.750,-. Inr. mog. Gouver-
neurstr. 33, Heerlen
Te koop GEVRAAGD auto's
alle bouwjaren. Tel. 045-
-420572.
Te k. weg. sterfgeval Fiat
RITMO automatic, '85, s-
drs., i.z.g.st., vr.pr. ’ 9.000,-
Tel. 04492-2421
FIAT 127, bwj. '80, in pr.st.,
APK 2e mnd. '90, vr.pr.

’ 1.450,-. Tel. 045-415528.
Te k. FIAT Panda 45 S, bwj.
'83, i.z.g.st., vr.pr. ’ 5.200,-.
Regentessestr. 23, Heerlen.
Fiat REGATA 85 S, 5-bak,
alle extra's bwj. '84 i.st.v.
hagelnw. ’ 6.950,-. Pas ge-
keurd. Inl. 045-223754.
Ford FIESTA 1.1 bwj. '78,
APK aug. '90, ’ 1.650,-. Tel.
045-720951.
Te k. Ford FIESTA 1.1 bwj.
'78, APK 22-8-'9O, ’ 1.500.
Tel. 045-270090.
Ford FIESTA 1300 S, '80,
zilver, APK 7-'9O, i.z.g.st., vr
pr. ’3.450,-, 045-318521.
Te koop Ford FIESTA 1100
Bravo, 8-'Bl, ’3.950,-. Tel.
045-316940.
Te k. Taunus 2 GL, 4 drs.,
V6, bwj.'79, APK gek., t.e.
a.b. Tevens sportvelgen met
banden 13x6J voor Opel/
BMW/Golf. Te bevr. Fos-
sielenerf 596, Heerlen, tot
18.30 u.
Ford CAPRI 28 S, verlaagd,
banden 235/60/13, geh. ge-
rest., bwj. '78, pr. ’ 6.500,-.
Tel. 04499-4523.
Ford ESCORT 1.3 CL, 1-'B7
vr.pr. ’ 16.000,-, 21.000 km,
1e eig. 045-317733.
Te k. LADA 1600 LS, bwj.
'83, op LPG, APK 7-'9O, pr.
’2.250,-. Tel. 045-254931.
MAZDA 323 Sport, bwj. '80,
i.pr.st., 1e eig., APK 7-'9O,
’2.450,-. Ridder Hoensstr.
181, Hoensbroek.
MAZDA 323 bwj.'77, i.g.st.,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-750550.
MAZDA 323 GT '81 nw. mo-
del, APK 7-'9O, ’4.450-.Tel. 045-318521.
MERCEDES 250 C 6 cyl.bwj. 19-11-71. Restauratie-
wagen ’3.750,-. Tel. na
18.00 uur. 045-726656.
Te k. goed onderh. MER-
CEDES 200 D, bwj. '81.
Hompertsweg 12, Landgraaf
Te k. MB 300 D, electr.
schuifd. automatic, trekh.
’4.000,-. Te bevr. Locht
139 Kerkrade.
Te koop MERCEDES 280
SE alle extra's. Tel. 04492-
-5113.
MERCEDES 250 op gas,
bwj. '78, schuidak, trekhaak
en radio/cass., i.g.st., pr.

’ 3.750,-. Tel. 04499-4523.
Te koop MINI 1000 i.z.g.st,
APK ’850,-. Tel. 04499-
-3398.
Nissan PATROL 3.3 D Van,
m. 1984, spierwit, br. ban-
den, verbr.set, Bulbar, zon-
neklep, stereo-inst., vr.pr
’20.500,- mcl. 045-414659
Opel Kadett CARAVAN LS
dcc '87, gel. 18.000km., i.
nw.st., Ed. Lemmens Auto-
mobielen Koningsweg 37,
Kerkrade. 045-455432.
OPEL Kadett Car. 16 S de
luxe, eind nov. '82 met LPG,
div. access. en div. nwe.
onderd. t.e.a.b. 045-414530
Te k. Opel MANTA SR, '71,
voor de liefhebber. Pastorie-
str. 3, Simpelveld, na 18 uur.
Opel ASCONA Berlina 2 L
automaat. Tel. 045-243007
Te koop Opel SENATOR
2.8 S, bwj.'79. Tel. 04492-
-5113
Te k. OPEL Kadett bwj. '77,
APK gek. zeer mooie auto.
Tel. 045-228398.
Te koop mooie Opel KA-
DETT, bwj. '79, APK. Kant-
str. 37, Landgraaf-U.o.W.
Opel ASCONA 1900 SR,
met zonnedak en trekhaak,
bwj. '76, met APK. Burg.
Beckersstr. 26, Landgraaf
Opel KADETT 1.6 S, bwj.
'85, i.nw.st., 50.000 km. Tel.
045-456776.
Opel CORSA 12S TR, bwj.
'85, nieuwst. Tel. 045-
-228469.

Sport. Opel KADETT 13N,
9-'BO, sportv. enz., APK 7-
90, ’ 3.750,-. 045-318521.
Opel ASCONA 16 S, 2-drs.,
bwj. '83, 75.000 km,
’7.950,-. Tel. 045-442125.
Tek. PEUGEOT 104 GL, s-
drs., bwj. '83, vr.pr.

’ 3.750,-. Tel. 04492-4350.
Te k. Simca TALBOT VFI,
grijs kent., bwj. okt '83,
event. met gas, APK 9-'9O,
vr.pr. ’1.750,-. Tel. 045-
-454188.
Te k. SUBARU 1300 DL 3-
drs. grijsmetal. km.st.
90.000 bwj. '82. Truck Plant.
Bergerweg 63 Sittard. Tel.
04490-27000 toest. 42.
Te k. SUZUKI Jeep, bwj.
'82, t.e.a.b. Achter 't Kloos-
ter 45, N'hagen-Landgraaf.
tussen 17.00-19.00 uur.
Te k. TOTYOTA Jeep Land-
cruiser 3.3 Itr. turbo diesel,
bwj. mrt. '89, nw.pr.
’53.000,- vr.pr. ’44.500,-
-incl. BTW. Tel. 045-224444.
Te k. unieke Toyota CELICA
ST, bwj. '82, apart spuitwerk
wit/blauw, veel ace. Tel.
045-224202 na 18.00 uur.
Te koop Toyota COROLLA
K-30, APK 12-1-'9O,
’600,-. De Wendelstr. 33,
Landgraaf (Eikske)
Te koop Toyota STARLET
1.2 de luxe bwj.'79. Tel.
04492-5113.
Te k. TOYOTA Tercel mod.
'83, iets spuitwerk, vr.pr.

’ 3.850,-. 04490-27521.
Weg. omst. te koop TOYO-
TA Hi-Ace dubb. cabine, 6-
pers. luxe bus met grijs
kent., bwj. '86, met div. luxe
access. oa.: sunroof, met.
lak, trekhaak, stereo, 23.000
km. Te bevr. na 19.00 uur
Prem 2, Schaesberg-Land-
graaf.
Te k. VW GOLF bwj. '81,
APK, vr.pr. ’4.250,- mr.
mog. Tel. 045-420119.
GOLF diesel i.z.g.st., nw.
gespoten 1978, APK. Tel.
04499-3398.
VW GOLF automaat bwj. '77
APKfebr. '90, ’ 1.650,-. Tel.
045-720951.
VW JETTA C 1.6 diesel,
1983, i.z.g.st., ’6.450,-. Tel
04492-5376.
Te koop VW GOLF GTI, bwj.
'82, ’9.650,-. Tel. 045-
-316940.
Te k. VOLVO 240 GL sta-
tioncar, stuurbekr., sportv.,
get.gl., trekh., electr. over-
drive. 045-421678
Te k. VOLVO 340 automaat
nov. '86, rood, gunstige
prijs, van Volvo-mede-
werker. 04490-34411.
Te k. VOLVO 66 GL, bwj.
'77, APK 7-'9O, ’ 850,- Tel.
045-422836.
VOLVO 343 bwj. '79, APK,
trekhaak, dubb. spiegel, i.z.
g.st., pr. ’1.500,-. Tel.
04499-4523.
Te koop VOLVO 360 GLE
2.0 Itr. I, blauw/grijsmet.,
48.000 km gel., 31 oct. '86.
lepenstr. 34, Brunssum.
VOLVO 340 Speciaal 3-drs.
kl. ivoorwit, bwj. '86, nw.
mod. '87. i.st.v.slpinternw.,
met ree. keuringsrapp.

’ 10.750,- Inl. 043-254462.
ZASTAVA 750 model Fiat
600 met res. ond., pr.n.o.t.k.
045-718092 na 18.00 uur.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Wij betalen de hoogste
PRIJS voor uw auto met vrij-
waring bewijs. Bel. 045-
-462441.
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-yoor uw auto. 045-411572.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-'B7; Mazda 626 2.0
GLX HB '86 (3x); Mazda 626
HB 1.6 GLX '87; Mazda Se-
dan 1.6 LX '86 '87; Mazda
626 HB 2.0 LX diesel '86;
Mazda 626 Sedan 2.0 LX
diesel '84; Mazda 626 HB
2.0 GLX '84; Mazda 323 HB
1.3 LX '88; Mazda 323 HB
1.5 LX '86 ; Mazda 323 HB
1.3 LX '86: Mazda 323 HB
1.3 LX aut. '86 Mazda 323
HB 1.3 LX aut. 25-11-'B5;
Mazda 323 HB 1.3 DX '83;
Mazda 323 NB 1.7 GLX
Diesel '88; Mazda 323 NB
1.5 GLX '86 2x; Mazda 323'NB 1.3 LX '86; Mazda 323
NB 1.3 DX'Bl; Opel Ascona
1.6 S '84; Opel Manta 1.8 S
'83; Opel Kadett 1.6 S GT
'86; Opel Kadert 1.2 S '84;
Opel Corsa TR 1.2 S '85;
BMW 318 automaat '81;
Nissan Cherry 1.3 GL '84;
VW Golf '84; Triumph Spitfi-
re MX 3, 1971, ’5.500.1
Goedkope inruilauto's:
Mazda 323 '78 ’ 1.500,-;
Mitsubishi Saporro, aut. '78
’2.500,-; Fiat 128 Cl 1100
'80 ’ 500,-; Opel Kadett '77
’1.250,-; Opel Rekord '79
automaat ’ 2.750,-; Polo '78
’1.850,-. LOVEN Heerlen
B.V. Palemigerboord 401
Tel. 045-722451. Erkend
APK-keuringsstation.
MAZDA 323, '79, ’950--Kadett ’ 750,-; Mini ’ 850,-;
Corolla ’ 850,-; Ford
’750,-; VW ’950,-; Golf
’1.250,-. Alle auto's APK.
Tel. 04499-3398.
Te koop VW GOLF 1100,
bwj. '77, vr.pr. ’ 1,400,-; To-
yota Carina, bwj. '77, vr.pr.
’1.250,-. Tel. 045-251485.

Ford Escort 1400 CL '87,
'86, '85; Ford Fiesta 1100 de
Luxe '84, '83; Opel Kadett
1300 LS 5-drs. '85; Opel

Kadert 1200 LS 3-drs. '84;
Toyota Corolla 1300 4-drs.
'87; Volvo 340 DL 86; Fiat
127 '85; Garantie, financ,
APK en inruil. Autobedrijf P.
VEENSTRA, Rotterdamstr.
98, Heerlen. Tel. 045-
-725806. Na 18.00 uur 045-
-312059.
Autohandel Frans VER-
SPAGET biedt te koop aan:
zeer mooie Toyota Land-
cruiser 3.3 diesel t.'Bl
’12.000,-; Renault 17 TL
cabriolet ’ 6.000,-; Triumph
TR7 ’4.750,-; Opel Kadett
Caravan 1.3 N, bwj. '80
’3.500,-; VW Golf diesel
bwj. '80 ’ 3.500,-; VW Golf
1.6 S '79 ’2.750,-; Talbot
Rango bwj. '80, zeer mooi
’3.500,-; Rover 2000, bwj.
'83 ’5.000,-; Mazda 626
bwj. '81 ’3.000,-; Ford
Fiesta 1.1 L bwj. '79

’ 2.000,-; Citroen 2CV6 bwj.
'82, ’2.000,-; Kadett City,
bwj. '78, zeer mooi,
’1.650,-; Opel Manta bwj.
'73, ’ 2.000,-. Pim. 20 a 30
goedkope auto's. Inruil mog.
Locht 85, Kerkrade-West.
Tel. 045-3425858/325955.
Te koop aang. tegen gunsti-
ge prijzen: zeer mooie Mer-
cedes 230 coupé met alle
extra's oa. autom. '80;
prachtige Ford SCORPIO
2.0 CL wit mod. '86; BMW
518 stuurbekr. '83; mooie
Opel Kadett '83; BMW 316
groenm. in nw.st. '82; Mitsu-
bishi Galant 1.6 GLX m.
LPG km.st. 56.000 '83; Peu-
geot 305 SR '79 i.z.g.st.
’1.750,-. Bernhardstr. 12,
Munstergeleen (ook zon-
dags geopend).

Ford TAUNUS '80 ’ 2.200,-;
Opel Ascona 1600 SR '79

’ 2.400,-; Renault 5 GL '81

’ 1.700,-; Honda Prelude
'80 ’ 5.200,-; VW Golf D '79
’3.900,-; Mitsubishi Galant
'80 ’2.500,-; Ford Escort
'79 ’ 1.750,-; Datsun Cherry
'79 ’ 1.500,-; Toyota Corol-
la'7B ’ 1.100,-. Oude Land-
graaf 101, Schaesberg- ,
Landgraaf. 045-311078.
Ford Siërra sedan 4-drs.
'87; VW Golf 1300 '86; Opel
Kadett Caravan diesel 5-drs
'87; Kadett 1200 GL '85;
Ford Escort 1600 CL '86;
Ford Escort 1100 Bravo '86;
Ford Scorpio 2.0 i GL '85;
Ford Siërra 1600 3-drs,
LPG, '85; BMW 316 5-drs.,
5 versn. '86; Opel Rekord
2.0 '80 ’ 3.500,-; Ford Tau-
nus 1600 '81 ’3.900,-.
Auto's met Bovaggarantie. "Inruil en financiering. APK-
keuringsstation. Autobedrijf
Stan WEBER, Baanstr. 38
Schaesberg. 045-314175.

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

Bedrijfswagens
Te k. verkoopwagen FIAT
242 benz., voor snacks |
’3.500,-, excl. BTW. Tel.
045-456711, Kerkrade.
Te k. MERCEDES Benz
406, met APK, prijs ,
’4.250,-. Tel. 045-316362. 'Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires

Koni Schokdempers
"de allerbeste". 100.000 km garantie.

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

|^RP B.V.
In de Cramer 31, Heerlen

Tel. 045-716951

Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines en testapparatuur

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

Erkend inbouwstation:Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat.
Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

Inde Cramer 31. Tel. 045-716951.
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
gar. Passartweg 39, Heerlen
Tel. 045-222675.
Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -auto-onderd. 045-224123.

Te k. SUNROOFDAKEN

’ 135,- p.st. De Gijselaar 61
Amstenrade.

Motoren
SUZUKI GSX 750 E, bwj.
'83, vr.pr. ’4.500,-. Tel.
04498-53640.

(Brom)fietsen
Div. VESPA'S CIAO, ook
onderdelen, inruil mogel. H.
Kruisstr. 65, Grevenbicht.
Tel. 04498-57844.
Voor uw (kinder)fiets, brom-
fiets en reparatie. Fa. H.
PLAS & Zn., Schildstr. 36,
Treebeek-Brunssum en
MauritsWeg 52, Stem.
Te k. z.g.a.n. SUZUKI TS 50
X, wit met verz., helm, ex-
tra's, febr. '89. Tel. 045-
-228816. ___
Te k. gevr. snor- en auto-
maat BROMFIETSEN. Rens
Janssen & Zn., Ganzeweide
54, Heerlenheide. Tel. 045-
-211486.
Te koop HONDA MT 5, i.g.
st., vr.pr. ’1.250,-. Tel.
045-251485.

Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’ 1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’ 40,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de.TEL 045-211486.
Nieuw! Nieuw! KAWASAKI
bromfiets, 6 versn., pr.

’ 3.498,-. Tweewielercen-
trum Jan Rekers, Kouven-
derstr. 181, Hoensbroek.
Tel. 045-212537. Rijwiel of
bromfiets reeds te leveren
v.a. ’4O,- p. mnd.

Watersport
"-Te k. MISTRAL Ventura '88
compl. ’1.500,- en Surf-
imperial (BMW nw. model.s
ser.) en (Mercedes 190).
Tel. 045-252148.

————————mm-—--—————-———.
______

Vakantie en Rekreatie
Donderdag REKREATIE
koopavond. Na seizoens-
voordeel van oa. caravan
voortenten geheel katoen
va. ’ 595,-; seizoens voor-
tenten geheel PVC en dra-
lon doek va. ’895,-; be-
perkte voorraad. Nu op
schuif en dakluifels 25%
voordeel, op is op. Verder
alle onderdelen en acces-
soires in onze uitgebreide
camping shop. Tevens extra
voordeel op onze show en
verhuur 1989 modellen Wilk,
Beyerland caravans en Wal-
ker vouwwagens. Voor ser-
vice en kwaliteit naar De Ol-
de Caravan, Langs de Hey
7, Ind. park nrd. Sittard. Tel.
04490-13634.

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.

Caravans
Te k. VOUWWAGEN merk
Combi Camp 2000, vr. pr.
’1.750,-. Tel. 04492-2981.
Te koop CARAVAN 3-pers.
Fr. Halsstr. 42, Heerlen-
Meezenbroek.
Te k. TOERCARAVAN Wilk
4.50, tent, ijskast, kachel,
i.z.g.st. 045-444957
Te k. MERCEDES Benz
406, met APK, prijs

’ 4.250,-. Tel. 045-316362.

Kontakten/Klubs
_____—___________

_
Babbelbox

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

06-320.330.02

06-GAYCAFÉ
~

JyLIMBURG
XL _immwim}:iimF In het 06-Giy cil. leer jenieuwe vrienden

i <&> kennen ia met.er weg kunnen wonen!
JWf!i^.i(i/i/ii_!)ii»i//.r/Trrtmm^-06-320.327.55

NIEUW LIVE...NIEUW LIVE...NIEUW LIVE...NIEUW LIVE

tiener-box 06-320.325.30
live sexervaringen uitwisselen, luister of doe mee. 50 st/min

midzomernachtflirtwedstrijden
Flirt-Box 06-320.330.01

Mevrouw van Veen-Koehl
Hartelijk Gefeliciteerd met Uw 90ste verjaardag.

Van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Carina en Fons

10 jaar, Proficiat. Tot straks.

Proficiat
jongste

bediende
met uw 25-jarig jubileum

bij de bank

~_r Jm
___h^___É^

Riny, Carla, Ineke, Renate,
Conny, Monique, Henna,

Helga, Rob en Nelly.

o
w

Harry
Proficiat met jou

12V_-jarig jubileum.
Collega's Edah Brunssum

Hm, na dagen van
dromen...

Marouska

Babbellijn
Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een

avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 50 et pm

06-320.330.03
Poesje mauw kom eens gauw
wij hebben lekkers voor jouw!!!

Privéhuis Michelle
met nieuw Diane jong en sexy

045-228481/045-229680
Gezellige dames

charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
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Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington

06
320.320.22

50ct p.m.

Slappe Hap?
tsja...schatje moet je mij

maar bellen dan ga je
helemaal uit je dak!

06-50 cm.

320*327*27.
Diana Escort

045-215113
Ina is weer terug.

Privéhuis Diana
045-213142.

Kom eens kijken. U bent van
harte welkom.

sex party box
06

320.323.06
Talk prod. 50 et/min.

Grieks Intiem
Marcha

50 et/min. 06-

-320.325.55

Piepshowbox
Alle meiden zijn uit dekleren

nou jij nog!! Echt live
06-320.325.44 - 50 cpm

Alweer die Wip-ln box in ge-
sprek.... en das de box om
wat te versieren.... wat een

mazzel, dat er op de
Lijfsexbox

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

06-320.324.60 De lijfsexbox
06-320.324.90 (50 ct.p.m.)

Piek Up clubbox
voor sexafspraakjes met de
mooiste en heetste meiden

van het land
06-320.328.40 - 50 cpm

De Sabbelbox
De heetste meiden bellen.
Geen bandjes, live sex!'
06-320.325.69 - 50 cpm
Nee, nog beter kan niet
denk je als je ze op de

Orgiebox
zo bezig hoort., en toch.. Op
de sexbox? Vooral die meis-

jes. Je twijfelt wie 't heetst
zijn. De Orgiebox op 06-

-320.324.40? of De sexbox
06-320.322.22 (50 ct.p.m.)

Escort
exclusieve meisjes

18 t/m 30 jr. 045-422685.

Club Exclusief
Zes sexy meisjes ontvangen

U in pikante lingerie.
Industriestr. 13 Kerkrade-W.
Tel. 045-423634. Geop. v.
11-23u. Zondag v. 13-21 u.

Vera
privé tel. 04754-85818.
Zoek jij n lekker ding?

Sex contact lijn
Bel 06-320.320.33 (50 cpm)
Supersnel sex-contact (50
cpm) LIVE afspreekliijnü!
06-320.320.55
i —

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Linda en Bianca vermaken

zich wel in

't Flirt-cafe
06-320.330.77 (50 cpm)

Gezellig flirten
met zn tienen op de Flirtbox

06-320.330.01 (50cpm)
Op zoek naar lekkere

meiden? Bel de

Hetevrouwen
lijn: 06-320.326.33 (50 cpm)

Contactburo
L'Amour, dames, trio, p-r,

privé enz. Heerlen,. 045-225237.
Escort service all-in
045-326191.
i

Man
Connection

06

320.324.14
MEN MEET MEN

50 et p.m.
Voor Piccolo's

zie verder pagina 10
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Hete meisjes & pikante da-
mes zijn op zoek naar een

snel en opwindend sex-con-
tact. Bel 06-320.326.66

Tippelbox
en doe mee (50 cpm)

Bel voor GRATIS porno
stickers HETE Amanda

50 et/min. 06-

-320.320.08
Tieners

i GRATIS PORNO PAKKET
50 et/min. 06-

-320.321.10
ledere keer weer meer!

LIVE-LIVE-LIVE 50 ct.p.m.

Sex-Box
06-320.325.06

2 meisjes
06

| 320.322.65
50 cent p/m.

Kiss 82 is gay
06

320.322.82
50 cent p/m.

Joyce is terug
06

320.321.65
50 cent p/m.

Orale sex
06-320.323.40 - 50 et p/m

Zeventien
06-320.331.53 (50 c.p.m.)

Making love
De beste gay-line

06-320.331.83 (50 c.p.m.)
Uit massa's contacten kon

Rosie putten om waarheid te
brengen op

Rosie's Lesbilijn
Life. 06-320.330.52

(50 ct./p.m.)
Volwassenen vinden elkaar
op die 2 speciale boxen voor
hun SPECIALE wensen. De
Box voor volwassenen 06-

-320.326.88 De Box voor het
grote verlangen

06-320.326.99 50 cent p.m.
Op de box voor

Boven de 18
hoef je je echt niet in te

houden. Dat doen anderen
ook niet. Bel maar

06-320.326.37 (50 ct./p.m.)
Toppunt van gezelligheid.

De eerste
Dikke mensen

box Hier vinden ze elkaar
om dik gelukkig te worden.
06-320.327.37 (50 ct./p.m.)
Homo. Dat strakke kleine

slipje is
geraffineerder
dan naakt. Draai je eens
0m... loop voor me uit.

06-320.323.86 (50 ct./p.m.)

Sexruilbeursbox
Bel met meiden die een

andere sexpartner zoeken,
ook lesbisch

I 06-320.323.54 - 50 c p/m
Rosie lezeressen over hun
sexleven, hun verlangens.
Van lief tot waanzinnig heet
Rosie's Storylijn
06-320.323.84 (50 ct./p.m.)
Ma-za 11-24; zon. 15-24 u
Huize Yvonne

Lolita, Vanessa,
sexy meisjes. Kapelweg 4,

Kerkrade, 045-425100.

het leven begint bij 40, ook
het sexleven. Op de
40plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 (50 ct./p.m.)
Dame zoekt gave jonge

knul. Meisje wil contact met
ervaren heer. Ze vinden het

op de
Generatiebox

06-320.326.27 (50 ct./p.m.)
Op de

Sexsuperbox
zijn die hete praters die best
willen, maar op de Heetste
Box daar doen ze 't na het

praatje. SexSuperßox
06-320.324.30.

Heetste box 06-320.328.29
50 cent p.m.

Zoek jij een meesteres,
bel de

SM contactbox
overheersende vrouwen

pakken jou 06-320.323.53
50 cpm

Afspreekband
lekkere sex-afspraakjes...
06-320.330.21 (’ 0,50/m)

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

Privé en escort. Tevens
meisjes gevr. 045-228975.

"De Jachthut"
Haanrade-K'rade, Grensstr.
23, Gerda, Regina, Karin,
Heike, Areane, Rita. ma-zo.
v. 20-04 uur. 045-463943
Tev. meisjes gevr.

Peggy
en vriendinnen, ma.-vr.,

11-19 u. 04490-74393. Tev.
assistente gevraagd.

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

Club
2000

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

Donna-Maria
met haar 7 vriendinnen.
045-227734/229718

Contactburo
Yvonne, discrete bemidd.,

dames, trio, echtp.
Vrangendael 154, Sittard.

04490-23203.
** 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Escort Marli
vanaf 10.00 uur 's morgens

045-451033.

Hardsex
lekker hard 50 c p.m. 06-

-320*325*35
320*325*35
Nieuw - Nieuw

Club
Nirwana
Nieuwstr. 147 Kerkrade

045-463323
Meisje gevraagd.

Privé bij

Roger
evt. ook escort. 045-727709

Stoute poes
zoekt strenge kater. Wij zijn

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

Contactburo
Lucie', voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen
04490-50921.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.

Jezebel
Het beste SM-huis met de
gekende Meesteressen:

Alexis en Dominique. Te-
vens lust-slavin aanwezig.

Info tel. 04902-45749.

Ik wist niet dat
m'n handen zo
konden trillen!!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et p/m

Videoclub
vanaf ’ 20,-. Dame aanw.

Tel. 045-718067.

’ 50,- All-in
Tel. 045-423608.

rijpe vrouwen
Tante Ria, 40 jr. 50 cpm. 06

320*323*45

320*323*45
Op je knieën

v00r...
Lady Bizar

50 et p/m 06*320*

3*2468
Volslanke

vr. ontv. thuis. 12 tot 17 uur.
Tel. 04406-41916.

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert

04950-42966.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Anita
Privé met escort,

ook zaterdags. 045-352543.
Amsterdamse

meidenbox
06-320.325.88 voor een

leuke babbel over je vakan-
tie-avonturen, uitgaan, je
werk, vriendjes en wat je
daarmee doet!!! 50 cpm.

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Te k. zwarte KIPPEN met
snavel. Zilstraat 20, Dicter-
en. 04499-1341.
VIJVERLIEFHEBBERS op-
gelet water- en moerasplan-
ten 5 stuks v.a. ’ 9,95. Deze ■week bij aankoop van ’ 25,-
-aan vijvermateriaal 4 Koy's
ter waarde van ’ 10,- gratis.
Vijvercentrum Dierenspe-
ciaalzaak Jan Bersgma,
Hammolenweg 3, Kerkrade
Betaalt U nog steeds te-
veel? BEGRA Dierenspe-
ciaalzaak voor grootgebrui-
kers, laagste prijs, beste
kwaliteit. Carboonplein en
Akerstr. 64, Kerkrade-west
HENGELSPORTLIEFHEB-
BERS vele artikelen tegen
ongekend lage prijzen. Alle
hengels en molens nu 10 tot
50% korting. Nu nieuw vi-
deofilm van de Paling pim. 1
uur ’ 59,-. Hengelsport Jan
Bergsma, Hammolenweg 3,
Kerkrade.
TRIMSALON Charèl knipt
en trimt alle rassen bij u
thuis. 045-423400.
Te k. van fokker zwarte, wit-
te en grijze DWERGPOE-
DELS. Inl. 04750-16590.
Te koop BERNER Sennen
hond. Tel. 045-258151.
Te koop LAMMEREN en
bokken. Mariabergstr. 10,
Schinveld.

Te k. KIPPEN, mestkuikens
en kalkoenen. Henk Ploe-
men, Broekhuizenstr. 53b,
Rimburg. Tel. 045-320229.
Te k. tamme sprekende
PAPEGAAIEN en Kakatoe's
Tel. 043-214305.
Te k. ROTTWEILERPUPS,
goedkoop. Tel. 045-324280.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

In/om de tuin
1 ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m 2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 Space-
Cap. Start cursus chauf-
feursdiploma op 26-8-'B9.
Te koop BOEKEN (eerste-
jaars) voor HBO-J. Tel.
04490-17117.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Rijles

Chauffeurs opleiding CCV-B
Start datum 19 augustus as. Verkeersschool Leo Cremers,

Reeweg 139, Landgraaf. Tel. 045-312558.

Motorrijles
Bel Leo Cremers
Tel. 045-312558.

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

Mode Totaal

Grote opruiming
Lorenzo Mode

Kinder-, dames- en herenkleding.
Halve prijs

Behalve jeans en nieuwe collectie.

Grote opruiming
Dieter Stinski schoenmode

Damesmodeschoenen 2 halen 1 betalen.

Kom naar Kerkstraat 12 en 14 in Übach o. Worms.
Vrijdag koopavond.

Huwelijk/Kennismaking
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Bewijs
verplicht. Het bestuur.

Zoekt U een ser. relatie bel
dan 045-211948 Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Baby en Kleuter
Te k. BABY-KINDERBED
met verstelbare bodem en
commode in manou, cv. ook
apart, en kinderbox. Tel.
045-257213.

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

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

"i.K.o.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Problemen aan
uw dak

bel 045-219615
H Arndts

dakservice
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrij kosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Gevelrenovatie uitkappen
nat zandstralen opnieuw in-
voegen impregneren tegen
VOCHT 045/218363/259492
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen. 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.

Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.
Voor vakkundige DAK-
WERKZAAMHEDEN met
garantie en gratis advies.
Bel dakdekkersbedrijf M.
Haas 045-451862.
GOEDKOOP adres voor al
uw cv.-installaties of sani-
tair. Ook voor storingen.
Voor de jaarlijkse onder-
houdsbeurten aan uw ketel

’ 45,-. Tel. 04490-33932.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.

Wonen Totaal

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.

Keukens
Sanitair

Onze toonkamers zijn geopend tijdens de
bouwvakvakantie.

Tomzon
keukens, sanitair.

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

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

Gaat u verhuizen of uw huis
renoveren? Voor een bij-
zonder mooie collectie
vloerbedekking, gordijnen
en zonwering gaat u naar
HOWA Woninginrichting, M.
Snijders, Nieuwstraat 12-14
Hoensbroek. Tel. 045-
-212900.

Te k. EETHOEK ’250,-;
bankstel eik. ’ 275,-; slaap-
kamer ’450,-. Kouvender-
str. 208, Hoensbroek.

Te koop witte L-vormige
aanb. KEUKEN 3.75 mtr. bij
1.50 mtr. voorz. van electr.
app., ijskast, gasforn. met
oven, afzuigkap; tev. hard-
houten schuifpui 2.75 mtr.
met begl. H. v. Veldekestr.
3, Brunssum-Langeberg.
Te koop BANKSTEL Barok-
Stijl. Tel. 045-721872.
Te k. Castle Furniture
WANDMEUBEL hoekop-
stelling met tv-kast, spec.
prijs ’3.500,-. Tel. 045-
-252148/259475.
Te k. CHESTERFIELD leren
bankstel en Perzisch tapijt,
als nieuw. Tel. 04750-18902

Unieke kans
voor keuken-
kopers. Mas-
sale verkoop

van honderden
spiksplinter-

nieuwe keukens
van modern tot klassiek
Voor minder

dan de
halve prijs

In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle

showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmetingen

voor
ongekend lage

prijzen
Kom geheel vrijblijvend

kijken, er is vast een keuken
voor U bij!

Hom Keuken-
magazijnen
Loperweg 8,

Echt
Tel: 04754-86188 Geopend

maandag t/m zaterdag

Radio e.d.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

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

video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-

ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

Music center
Philips F 445
geen ’ 1048,-

-of ’ 748,- maar

’ 398,-
Maar ook: Akai compact

disc M 512 met afstandsbe-
diening, programmeerbaar

geen ’ 668,- of ’ 598,-
-maar ’ 398,-. Maar ook:

Sony kleuren TV 1440, met
automatische zenderzoeker,

trinitron beeldbuis geen

’ 1175,-of ’ 888,-maar

’ 498,- en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg
tel. 04490-18162)

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

Top Hi-fi

fëëi-gajij-----Mn"J:pr"

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moet
zijn. Kom dan naar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

TV/Vldeo
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
KLEUREN TV vanaf ’75,-
-grote sortering, Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
KLEURENT.V. met teletekst
en afst. te koop. 045-
-724099.
Gevraagd: KLEUREN-T.V.
's defect geen bezw., vi-
deo's, VHS, stereo-torens,
comp. disc enz. Tel. 04406-
-12875.
Te k. VIDEO, met afstands-
bed., merk Schneider, vr.pr.

’ 700,-. Tel. 045-227843.

Huish. artikelen
Te k. z.g.a.n. DIEPVRIES
inh. 300 Itr. pr. ’325,-.
Zadelmaker 10 Brunssum
tussen 17.00-18.00 uur.
Te k. weg. plaatsgebr. tafel-
model DIEPVRIESKAST 1
mnd oud, voor de helft v.d.
prijs. Tel. 045-224225.

Kachels/Verwarming
Voor een goede KACHEL
tegen de laagste prijs. Gr.
keus, nw. en gebr. De Ka-
chelsmid, 'n begrip. Walem
21, Klimmen, 04459-1638.

Braderieën/Markten
JAARMARKT te Thorn op
17 september. Nog enige
standhouders gevraagd. Inl.
01620-55776.

Zonnebanken/Zonnehemels

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

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

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999. .
Muziek

PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.
P.ACCORDEON met koffer,
merk Hohner Arietta im 72
Bas goed in orde ’ 600,-.
Heemskerkstr. 35 Heerlen.

Foto/Film
FOTOGRAAF verzorgt uw
erotische foto's discreet en
goed, alle soorten; ook vi-
deo. Vergoeding in overleg.
Br.o.nr. B-1529 LD., Post-
bus 3100, 6401 DP, Heerlen
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kunst en Antiek
Te k. gevr. ant. GEWICH
TEN (ook bakkerijgew); bl
lansen; inhoudsmaten; elk
stokken. Tel. 04493-1440.,
Onze kwaliteit bewijst zie
zelf met de jaren. Antie
SIMONS Dorpstr. 45A, Nul
(t/o ingang kerk, naast chil
rest.). Donderdag koop
avond. Tel. 045-243437.

Uitgaan
Voor elk partijtje zaal te huu
Op naar Camping KAPEI
HOF. Tel. 045-751588.

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munten etc
Cont. bet. tot 12 aug. n
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.

BEROEPSKLEDING ook
voor naar school, overalls,
stofjassen, lab.jassen, ver-
pleegsters- bakkers- koks-
kleding en nog veel meer.
Enorme sortering voor ie-
ders beurs. Werkkleding-
shop Wijzenbeek, Corne-
liuslaan 24 Heerlen-Heer-
lerheide. Donderdag koop-
avond, vrij parkeren voor de
deur. Tel. 045-220769.
De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. Tel.
045-228481.
Te k. PRUIMEN va. ’l,-,
appels en honing. Ruiters-
weg 13, Hulsberg (Aalbeek).
Tel. 04405-2152.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE m. leuk gesprek en (fris)
drankje. Eens geweest U
blijft komen. 045-353489.
Te koop aangeb. 1 VER-
KOOPKIOSK en 1 muziek-
kiosk demontabel als nieuw
Tel. 04406-12289.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

Voor uw WERKKLEDING
overalls, werkpakken, laai
zen en schoenen, ook rrx
stalen neus enz. enz. Bij K
Stienstra en Zn., Wagef
schutsweg 21, Palem.
Heerlen. Tel. 045-722334__
MEUBELPANELEN, in ~e
ken, mahonie, koto, grene'
Ook in kunststof div. dessin
uit voorraad en perfect o
maat ge2aagd. Triplex &
multiplex van 1 tot 40 rrf
dik. Werkbladen en venste
banken, plinten en div. ede
hout soorten, wit en grijs _<
lakt. Geurten Hoensbroel
Hommerterweg 27. T<
045-212531. j
Te k. SPERZIEBOONTJE
en aardbeien. J. van Laa
Heerlerwg 23, Voerendaal
H.Handelaren JAC^
FASHION biedt aan vc*
stuntprijzen: Joggingpal
ken, polo's, t-shirts, t>»
jassen, glans- en crinkH
pakken enz. Bergpln. A
Hoensbroek. 045-218058^
KOOPJE! Telefooncentra
nw PTT goedgek., 3 Jijnfl
10 toestellen mcl. monta
en garantie ’4.875,-. Tel
oom Atlanta 045-223933^
Met een PICCOLO in W
Limburgs Dagblad raakt
uw oude spulletjes 't snel
kwijt. Piccolo's doen va<
wonderen... Probeer maa
Tel. 045-719966.

Grote inruilaktie
op 3-4-5 augustus

Bij aankoop van een auto
boven ’ 8.500,- geven wij
minimaal ’ 1.500,- terug voor
uw auto
(mits APK goedgekeurd, kenteken 3 maanden op naam en technisch in
goede staat)

ISONDAGHI

I=l SONDAGH 0
IHEERLENI
De Koum6n 34 (ingang Wijngaardsweg) - Hoensbroek.

Tel. 045-223300.

I jPHILIPSI 6^aaap PHILIPS PHILÏPTIGNIS
videorecorder HiFi-set I . 1

DVIB6 XODB magnetron l_ru>l/wriocnrimhinatio
VHS-Hd 4 blokken/31 dagen. Vooruit/achteruit tot 7 *. Platenspeler: volautomatisch Versterker: 2 * 35 Watt. 5 Bands AVM 704/01 V T .Jt?' VnebUUIIlüllMIK

Automatisch terugspoelen en uitwerpen cassette. equalizer. Tuner: stereo FM/MG/LG. Cassettedeck: dubbe deck. 600Watt Roterende energie-verdeler Tweedeurs. Met 77 liter.diepvriesruimte en 157 liter koelruimte.
"Assembling". Max. weergave/opname 4 uur. „ Dolby-B. 2 niotoren. Luidsprekers SS 750: 2-weg, 50 Watt. Automatische ontdooistand. Energieschakelaar met 4 standen. Sterren-

"Auto-tracking". Met draadlozeafstandbediening. Compact-disc CDPM 29: met digitaal filter en 4 * oversamphng. Tijdk|ok mjn MetkookboekHoofdtelefoonaansluiting.I 890rl 790rr490rr790.-i
\\\\\\\\\\WÊl^Ê^F^!^^

iHval-fr'B koopavond // m m * ""l f ""fl Bxoivffl■M-k-tLiiM st-m w* iiiHiiH »fr* ____Béattty^^
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Dag
" Dieven schrikken tegenwoor-
Hl 9 nergens meer voor terug,
telfs niet voor grote honden. Op
Uaarliclite dag sloop gisteren
teu onbekende man via de ach-
terdeur een woonhuis binnenaan de Kakertsweg in Schaes-
'er9- Ondanks de aanwezig-

P*ld van een grote hond werden
Ussen negen en tien uur 's mor-peiis uit de keuken van de wo-
rlnQ een polstas en een beurs
Wvreemd. In de polstas zaten
£(eques, rijbewijs, verzeke-
lln9spapieren, geld en andere
VgHirdevolle documenten. De in

woonkamer verblijvende
ü'id kon jammergenoeg niets"»ders doen dan blaffen en te-

v^n de deur springen.

Modder
F Het spreefaooord 'ee7i ge-
ifaarschuwd man telt voor
}%cc' Qeldt beslist niet voor een
'"-Jarige inwoner van Land-
'raa/. De man werd eind vorige
t^k in zijn elfjaar oude perso-

aangehouden door de
De bestuurder konzowel

|' kentekenbewijs deel 111 als
"** APK-keuringsrapport niet
aten zien. Nadat proces-ver-
y-0.1 was opgemaakt en de ver-:eersovertreder beloofde de
-aak in orde te maken, kon de
''tan zijn weg vervolgen. Tweejagen later u>erd dezelfde man
'(■liter opnieuw aangehouden.
3V controle bleefc dat het voer-
'UlQ ook niet verzekerd was. De
*uto werd in beslag genomenen
muoerig gecontroleerd. Opual-
end daarbij was de volledigUe9geroeste rechtervoorwiel
'manging. Het euvel werd ge-
wnoufleerd door een hoop pa-
?ler< Plamuur, lak en modder,

lit rfSt stechts één spreuk voor1 levensgevaarlijk wagentje:
le zien wij nooit meer terug.

Tropisch

lror>f l n 'm'1 zic'l ua?tdaag in
Pij o sferen en hoopt daar-
be & lropische temperaturen.

h mers 'n binnen-
in '.ebben namelijk een Zuid-
sat5 at rikaans feest op touw gezet,
\aa, nl6uur toi 's avonds
L aa 9ehouden wordt onder de
ïonu Corio Tropical. Corio
Vieir Van de
t)at

'se n-°-in voor Heerlen en
tefcerÜf 1 troPica' bedoeld is wel
tij n *n de hele binnenstad
'ie te uiriden
tp e j uidamerikaa?ise muziek
Wirl 'maar oa*o standjes waar
len ar,lerikaans eten te krij-
iebbls- Meer dan 150 deelnemers
io0r!] n 2ic'l aangemeld. De
(e aat*ractie is te vinden op
>'io?.ar'et een Caribbean
tur u,ordt gegeven vanaf 17

Tropisch (2)
Pelen 5 >ranJe-Nassaustraat
n de Caribbean Jettstars
oor e^ 'ttariac/ii-orfcest trekt
ak o u Saroleastraat. Maar
le[e

p "et Kerkplein en in de
i7t(_j nst?"aat zijn orkesten te
er n- Op de Promenade is on-
tnd[fer Veüi 9 Verkeer Neder-
iitlat v*nden met een botssi-
feeri °r' e ondernemers van
it yen zijn van plan om als
aatUldamerifcaans feest aan-
i)i(j'er een jaarlijks weerke-
Vv "j 'Jn van te maken. De
m r eft aan Corio Tropical
bt 2z to~wedstrijd verbonden.
an ij augustus kunnen Joto's'op)_!eer'en i?l tropische sferen
a,ij erd worden bij hetVVV-
in °r' e vVf beste inzendin-
iitf.iforden beloond met een

ue'i_Jce VVV geschenkenbon.

Adres
De feiten spreken voor zich. Wienaar manager Faesse van het EBCH
vraagt, wordt door het bureau HP
Projectpromotie, waar Faesse tot
voor kort een kamer had, verwezen
naar het pand aan de Saroleastraat.Daar is hij ook telefonisch bereik-
baar en een assistent neemt op met
de woorden: „EBCH,. goedemor-
gen." Ook deKamer van Koophan-
del bevestigt de adreswijziging:
„Per 1 augustus is het ICOM geves-
tigd op het adres Saroleastraat 55."

Loco-burgemeester Hub Savels-
bergh brengt desgevraagd meer
duidelijkheid: „Ik heb begrepen dat
het Beroepen Informatie Centrum
Limburg (BIC), huurder van onspand, bepaalde ruimten beschik-
baar heeft gesteld aan het EBCH.
En onderverhuur is geen zaak vande gemeente."

Een ambtenaar van de afdeling On-roerend Goed verklaart echter dat

de gemeente Heerlen wel degelijk
formeel toestemming moet geven.
En vervolgens blijkt dat het BIC on-
langs bij de gemeente een verzoek
tot onderhuur heeft ingediend. Op
dat verzoek staat de naam van de
onderhuurder niet vermeld.

Merkwaardig
Directeur Toon van het BIC be-
grijpt de ophef niet en verklaart dat
hij Faesse, een oude bekende, be-
hulpzaam wilde zijn en hem de
ruimte voor minstens vijf maanden
aanbood. Maar voor PvdA-raadslid
Arie Kuijper, indiener van de anti-
EBCH-motie, is de kous daarmee
niet af. „Huisvesting van het EBCH
in een gemeentelijk gebouw is
uiterst merkwaardig en in strijd met
het raadsbesluit. Wij gaan het colle-
ge hier zeker vragen over stellen."

Politie zoekt
getuigen van
aanrijding

HEERLEN- Op de kruising Looier-
straat-Het Overloon-Homerusstraat
zijn gisteren omstreeks kwart over
vijf twee auto's met elkaar in bot-
sing gekomen waarvan de bestuur-
ders beweren beiden door groen
licht te zijn gereden. De politie ver-
zoekt eventuele getuigen van dit on-
geval contact met haar op te nemen.
S 731731.

Nieuwe cursus
horecapersoneel
HEERLEN - Het Gewestelijk Ar-beidsbureau Oostelijke Mijnstreek
in Heerlen begint in oktober met
een horeca-opleiding. Werklozemannen en vrouwen tussen de 23 en
40 jaarkunnen daaraan deelnemen.
Vorig jaar werden 35 werkzoeken-
den opgeleid tot kok ofkelner. Aan
dit soort vakmensen is behoefte op
de arbeidsmarkt, daarom werkt het
GAB in samenwerking met het Op-
leidingscentrum Horeca aan de om-
scholing van werklozen tot koks en
kelners.

De opleiding start in oktober' enwordt gegeven in het Sporthotel
Heerlen. De cursus duurt 5,5 maan-
den en wordt full-time gegeven.
Aanmelden moet voor 25 augustus
bij het GAB te Heerlen S 714845.

Meer tijd
voor

indienen
bezwaren

HEERLEN - De termijn waarbin-
nen bezwaar kan worden gemaakt
tegen het plan om een woonwagen-
lokatie aan te leggen aan de Terwij-
erweg in de Heerlense wijk Passart,
is met veertien dagen verlengd. Dat
heeft het Heerlense college beslo-
ten.

Het college komt hiermee tegemoet
aan de vraag van een actiecomité in
deze wijk. Het comité wil de be-
zwaartermijn verlengd zien in ver-
band met de vakantietijd. Het actie-
comité had om een maand verlen-
ging gevraagd, maar daar wil het
Heerlense college niet aan. In sep-
tember willenB en W de besluitvor-
ming omtrent het subkampje afron-
den en derhalve is het noodzakelijk
medio augustus alle bezwaren bin-
nen te hebben. Diekunnen dus nog
tot maandag 14 augustus ingediend
worden.

Ds. Brinkman
neemt beroep
Heerlen aan

HEERLEN - Ds. J. Brinkman uit
Oosterbeek heeft het beroep dat de
Reformatorische Kerkgemeen-
schap te Heerlen op hem heeft uit-
gebracht, aangenomen. Dat bete-
kent dat dominee Brinkman bin-
nenkort naar Heerlen zal komen om
de in deapril vertrokken ds. H. Gil-
huis op ~te volgen. Brinkman is
thans werkzaam als staffunctionaris
bij het Algemeen Diakonaal Bureau
in Leusden.

Jaar van
waarheid

voor EBCH

HEERLEN - Het Europees Be-
drijven Centrum Heerlen
(EBCH) is een bureau dat zich
moet gaan bezig houden met de
intensieve begeleiding van star-
tende ondernemers. Het initia-
tief hiervoor werd al in 1985 ge-
nomen, maar door allerlei om-
standigheden is men nog steeds
niet officieel van start gegaan.

In de resterende maanden van
dit jaar zal het EBCH zijn be-
staansrecht moeten bewijzen. De
EG, die 350.000 gulden subsidie
verleent, beschouwt 1989 als

proefjaar. Op grond van een be-
gin 1990 te verschijnen business-
plan besluiten EG en provincie
of ze de komende jaren financië-

le steun verlenen. De provincie
heeft de steun aan het EBCH, ten
bedrage van 500.000 gulden, zo-
lang opgeschort.

Verder hebben de gemeenten
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en
Brunssum via het streekgewest
voor 200.000 gulden aandelen
EBCH. Heerlen wil dat het
streekgewest ze van dg_hand
doet, de Brunssumse gemeente-
raad heeft zich voorlopig achter
het EBCH geschaard en de beide
andere gemeenten houden zich
op devlakte.

Verschillende festivals in de regio

Einde zomer is
vol van cultuur

Van onze verslaggever

HEERLEN - De laatste weken
van de zomer staat de regio
heel wat cultuur te wachten.
Niet alleen wordt in heel Lim-
burg van 4 tot 13 augustus het
Straattheaterfestival gehou-
den en ook nog het Cultuur
Avontuur, tevens staat de
'Heerlense Zomer' van 6
augustus tot 12 september op
het programma en in Land-
graaf het Landgraaf Festival
op 11, 12 en 13 augustus.

Beide laatstgenoemde festivals ma-
ken gretig gebruik van de voorstel-
lingen in het kader van het Straat-
theaterfestival en Cultuur Avon-
tuur, maar bouwen daar omheen
een klein eigen festival.

Het Straattheaterfestival gaat offi-
cieelvrijdag in Geleen van start. Za-
terdag is de éérste-voorstelling in de
Oostelijke Mijnstreek als om 19 uur
het Kneehigh Theater optreedt in
de Wachtendonkstraat in Voeren-
daal.

" Het Nationaal Trottoir Ge-
zelschap was vorig jaar tij-
dens het 'Cultuur Avontuur' te
zien in Heerlen. Ook dit jaar is
het weer van de partij.

(Archieffoto)

I leerlen
Zondag gaan de culturele voorstel-
lingen ook in Heerlen van start en
dat gebeurt met een grote parade
die om 15 uur vertrekt vanaf de
markt in Hoensbroek naar het kas-
teel, van de Franse straattheater-
groep Malabar Paillasson. Al enkele
jaren hebben de organisatoren van
het festival deze groep op het ver-
langlijstje staan. Zij brengt een
spectaculaire show, surealistisch,
vlammend snel met veel licht en
vuur. Ze is afkomstig uit Montpel-
lier en heeft volgens de organisato-

ren alles in huis wat een straatthea
ter groep moet hebben.

In het programma van de Heerlense
zomer zijn verschillende activitei-
ten opgenomen, zoals het Bekker-
veldfestival, veel voorstellingen in
het kader van Cultuur Avontuur, de
kinder- en feestmarkt van de Maat-
büllen alsook het standwerkerscon-
cours, de Telematica-loop etc.
Eigenlijk is de naam 'Heerlense Zo-
mer' een grote jas voor allerhande
activiteiten op cultureel gebied in
de gemeente Heerlen.

TNO onderzoekt
veiligheid van
botssimulator

Van onze verslaggever
HEERLEN - Veilig Verkeer Neder-
land heeft TNO te Zeist opdracht
gegeven te onderzoeken of de bots-
simulatorwel veilig is. Dit naar aan-
leiding van twee klachten die bij
Veilig Verkeer Nederland zijn bin-
nengekomen van mensen die
rugklachten hadden na een 'bot-
sing' in de simulator. Aan de klach-
ten werd aandacht besteed in het
actualiteitenprogramma 'Achter het
Nieuws' van de VARA. Afhankelijk
van de uitslagvan het onderzoek zal
VVN bezien of de twee simulatoren
die men in gebruik heeft, aan de
kant gezet moeten worden.
Vandaag staat Veilig Verkeer Ne-
derland met een stand op de prome-
nade in Heerlen ter gelegenheid van
het Corio Tropical, een Zuidameri-
kaans straatfeest. Ook de botssimu-
lator is er. Belangstellenden kunnen
de ervaring opdoen hoe het is met

een vaartje van 8 tot 9 kilometer per
uur ergens tegenaan te botsen. Men-
sen met rugklachten mogen geen
gebruik maken van de simulator.
„Dat hoort bij de instructies. Van te-
voren wordt gevraagd of iemand
last heeft van zijn rug ofnek. Als dat
zo is, mag die persoon er niet in", al-
dus een woordvoerster van VVN
gistermiddag.
Vanaf 1986 maakt VVN al gebruik
van de simulatoren. Rond de
150.000 mensen hebben al een 'ritje'
gemaakt. „We hebben nooit klach-
ten gehad. Maar de laatste weken
zijn twee klachten binnengekomen
van mensen die nadat ze in de simu-
lator gezeten hadden last hadden
van derug. Deze twee gevallen zijn
ook op televisie geweest."
Veilig Verkeer Nederland heeft bei-
de gevallen onderzocht en in één ge
val al aansprakelijkheid afgewezen
omdat het causaal verband niet aan

toonbaar is. Er kan dus niet bewe-
zen worden dat de rugklachten wer
keiijk afkomstig zijn van het ge
bruik van de simulator.

" De botssimulator werd vo-
rig jaar zomer ook in Land-
graaf gebruikt. Vandaag
staat de simulator op de pro-
menade in Heerlen.

(Archieffoto)

Ondanks besluit raad Heerlen om bemoeienis te staken

ICOM in gebouw gemeente
door joos philippens

HEERLEN - Het Europees Bedrijven Centrum Heer-
len (beter bekend als het ICOM) heeft per 1 augustus -in onderhuur - een kantoorruimte betrokken in het
voormalige DSM-gebouw aan de Saroleastraat. Eige-
naar/beheerder van het gebouw is de gemeente Heer-
len. En dat is opvallend, want de gemeenteraad nam
op 7 juni een motie aan, die het college opdroeg om
met onmiddellijke ingang elke bemoeienis met het
EBCH te staken.

Een ambtenaar van de afdeling
Eigendom van de gemeente toont
zich hoogst verbaasd als hij ver-
neemt dat het EBCH in het pand
aan de Saroleastraat huist. „Nee, dat
kan niet. Dat had ik beslist moeten
weten. Gezien de politieke gevoelig-
heid van de kwestie zouden we geen
toestemming geven."

Landgraaf
In Landgraaf wordt op 10 augustus
niet alleen het Grand Theater ge-
opend het nieuwe theater in Wau-
bach, maar vervolgens ook het der-
de Landgraaffestival. Dit festival
wordt voornamelijk in en het nieu-
we Grand Theater gehouden en
duurt tot en met 13 augustus. De
groepen die in Limburg zijn het ka-
der van het Straattheaterfestival
zijn dan voornamelijk in Landgraaf
te zien, aangevuld met plaatselijke
groepen en verenigingen.

Onderzoek
„Toch hebben wij TNO nu gevraagd
om te onderzoeken wat het werke-
lijke risico is van de botssimulator.
Een opdracht daartoe is inmiddels
geformuleerd. Als het onderzoek is
afgerond zullen we de resultaten be-
kijken en aan de hand daarvan zul-
len we bezien of we kunnen door-
gaan, of dat we de simulator moeten
aanpassen danwei aan de kant moe-
ten zetten."
Veilig Verkeer Nederland gaatvoor-
alsnog door met het gebruik, want
men verwacht - gezien de gebrui-
kerscijfers in het verleden - niet dat
de simulator onveilig is. „Het gaat
toch om effectieve voorlichting over
het dragen van de autogordel. Zes-
tig procent van de automobilisten
draagt die gordel niet in de bebouw-
de komen. Er worden jaarlijks 500
mensenlevens gered door het dra-
gen van de gordel. Wij vinden deze
voorlichting daarom van groot be-
lang."

Erenstein eist
terugnemen van
beschuldiging

Van onze verslaggever

KEKRADE - De directie van Kas-
teel Restaurant Erenstein eist van
de Socialistische Partij dat deze de
beschuldigingen terugneemt over
het dumpen van etensresten in de
vijver Cranenweyer door het restau-
rant. Erenstein heeft de rechtsbij-
stand verzekeringsmaatschappij
Arag ingeschakeld in deze zaak.

De SP meldde begin deze week dat
zwembad Erenstein zwembadwater
loost in de vijver en dat bij het res-
taurant etensresten in de vijver wor-
den gegooid. De partij heeft infor-
matie hieromtrent gekregen van
vissers dieregelmatig rond de vijver
te vinden zijn.

De directie van restaurant Kasteel
Erenstein heeft het dumpen van
voedsel in de vijver tegengesproken
en eist nu van de SP dat ze haar
woorden terugneemt en dat ze zich
in de toekomst van dergelijke be-
schuldigingen onthoudt. Tevens
houdt het restaurant zich het recht
voor de geleden en nog te lijden
schade terug te vorderen van de SP.

Autokrakers
gearresteerd

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De politie in Land-
graaf deed dinsdagmorgen met de
arrestatie van een 22-jarige Heerle-
naar en een zeventienjarige Schaes-
bergenaar een goede vangst. Na ver-
hoor op het politiebureau bekende
het tweetal vijf inbraken in auto's,
alle te Landgraaf gepleegd.

De jongelui hielden zich maandag-
nacht om 01.30 uur verdacht op in
de Custerslaan te Nieuwenhagen.
Surveillerende agenten bemerkten
datbij een van hen een grote schroe-
vedraaier uit de broekzak stak. Bij
fouillering bleek dat het tweetal een
arsenaal aan inbrekerstuig op zak
had.

„Door de gewijzigde Algemene Po-
litie Verordening, waarin het verbo-
den is na middernacht zonder direc-
te verklaring scharen, nijptangen,
beugels en hamers in bezit te heb-
ben, is het mogelijk dat wij zulke
mensen kunnen arresteren", ver-
klaart een woordvoerder van de po-
litie.

Tijdens huiszoeking in de woningen
van de beide verdachten kwam een
grote hoeveelheid gestolen goed te-
voorschijn. Te zijner tijd zal het in-
brekersduo zich moeten verant-
woorden voor de officier van justi-
tie.

Nachtelijke
winkelpartij
KERKRADE - Een 27-jarige
Duitse vrouw uit Mönchenglad-
bach heeft zich in de nacht van
maandag op dinsdaglaten inslui-
ten, of heeft ingebroken, in het
winkelbedrijf Vroom & Drees-
mann te Kerkrade.
De politie kreeg de nachtelijke
winkelpartü in de gaten toen het
stille alarm ging. De eerste keer
dat de agenten bij de winkel gin-
gen I-ijken vonden ze niets, maar
de tweede keer werd de Duitse
vrouw ontdekt.
Vermoed wordt dat ze in gezel-
schap was tijdens het 'winkelbe-
zoek', maar de politie heeft al-
leen haar kunnen oppakken.
Ze zal de grens over worden ge-
zet, want ze staat in Nederland
geregistreerd als ongewenste
vreemdelinge.
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Op 5 augustus hopen wij %

Karel en Ennie "Tackenberg-Hanssen
ons 25 jarig huwelijksfeest te vieren.

O Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot %
O 20.00 uur in het gemeenschapshuis Terwin- "9 selen-Kerkrade. 0

Schaesbergerstraat 93,

" 6467 EB Kerkrade.

t I
Heden overleed tot ons groot verdriet, voorzien van
het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van 83
jaar, onze vader, schoonvader, grootvader, broer,
zwager, oom en neef

Frits de Vos
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie
Landgraaf: Rosie en Henk
Landgraaf: Albert en Tiny
Landgraaf: Karel en Armelies

en zijn kleinkinderen
Familie deVos

Heerlen, 1 augustus 1989, Verpleegkliniek B
corr. adres: 6373 KN Nieuwenhagen, Heigank 95
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis op de r.k. begraafplaats aldaar, zal
plaatsvinden op zaterdag 5 augustus om 11.00 uur
in de parochiekerk Maria Hulp der Christenen te
Nieuwenhagen(Heigank).
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Daar wij over-
tuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Tijdens de avondmis van vrijdag as. om 19.00 uur,
zal vader bijzonder worden herdacht in voornoem-
de kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze advertentie als zodanigte beschouwen.

t I
Ook gij hebt dan nu wel droefheid,
maar Ik zal u wederzien
en uw hart zal zich verblijden
en niemand ontneemt u uw blijdschap
Johannes 16 vers 22

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee hij ons steeds heeft omringd, geven
wij u kennis van het toch nog onverwachte overlij-
den, op de leeftijd van 62 jaar, van mijn inniggelief-
de man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Jaap Hussem
echtgenoot van

Stien Buitenhuis
In dankbare herinnering:

Brunssum: J.C. Hussem-Buitenhuis
Roermond: Koos en Bernadette

opa van:
Michélle, Jan-Jaap en Britt
Familie Hussem
Familie Buitenhuis

Schinveld, 1 augustus 1989
correspondentieadres: Engerstraat 34
6446 XJ Brunssum
De rouwdienst zal plaatsvinden op zaterdag 5
augustus as. om 11.30uur in de aulavan het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10, gevolgd
door de crematie aldaar.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, waar ge-
legenheid tot condoleren in de ontvangkamer van-
af 11.15 uur.
Mijn man en vader is opgebaardin het mortuarium
van het ziekenhuis te Brunssum; bezoekuren dage-
lijks van 17.30 tot 18.30 uur.

f
Intens dankbaar voor hetgeen zij voor ons bete-
kend heeft, is heden na een kortstondige ziekte van
ons heengegaan in de leeftijd van 77 jaar, mijn dier-
bare vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zus schoonzus, tante en nicht

Maria Agnes
Ackermans

echtgenote van

Piet Knops
In dankbare herinnering;

Simpelveld: P. Knops
Simpelveld: Wim Knops

Riet Knops-Rijsterborgh
Nathalie en Erik
Sharon en Rob

Party-Wittem: Wilma Hounjet-Knops
Leo Hounjet
Björn Torsten
Familie Ackermans
Familie Knops

6369 TN Simpelveld, 1 augustus 1989
van der Leijenstraat 18
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 5 augustus om
10.00 uur in deparochiekerk van de H. Remigius te
Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Vrijdag om 19.00 uur zal mede ter intentie van de
overledene een h. mis worden opgedragen in voor-
noemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor alles
wat zij voor ons betekende, geven wij u kennis, dat
na het ontvangen van het h. sacrament der zieken,
na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan,
op de leeftijd van 69 jaar, onze dierbare zus,
schoonzus, tante en nicht

Maria Anna Groven
Uit aller naam:
Familie Groven
Zusters St.-Agnetenberg

Sittard, 31 juli 1989
Bejaardenhuis De Baenje
Corr. adres: Liefdezusters van het Kostbaar Bloed
Postbus 61, 6130 AB Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd doorde begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 5 augustus as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Marti-
nus te Schin op Geul.
Overtuigd van uw medeleven zal er geen condole-
ren zijn.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg a/d Geul,
bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur._________________________________________________________________________ i

t
Diep bedroefd, maar erg dankbaarvoor hetgeen hij
voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het
overlijden van

Guus Kitzen
echtgenoot van

Mia Keileners
Hij werd 61 jaar.

Bom: M.C. Kitzen-Kelleners
Bom: They Kitzen

Inge Kitzen-Deen
Brechje

Bom: Truus Lebens-Kitzen
Jos Lebens

Maaseik (B): Anke Neyens-Kitzen
Henri Neyens

Berg a.d. Maas: Ruud Kitzen
Ellis Kitzen-Wenmeekers
Familie Kitzen
Familie Kelleners

6121 HV Bom, 1 augustus 1989
Parkweg 2
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 5 augustus
as. om 10.30 uur in de parochiekerk van St.-Marti-
nus te Bom.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf
10.00 uur in de kerk.
In de avondmis van vrijdag 4 augustus, om 19.00
uur zullen wij vader bijzonder gedenken in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het ziekenhuis te Sittard. Bezoek van 17.30-19.00
uur.
Mocht u onverhoopt geen persoonlijke kennisge-
ving hebben ontvangen gelieve dan deze adverten-
tie als zodanig te beschouwen.

t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren, die wij samen met hem mochten bele-
ven, geven wij ukennis, dat heden na een kortston-
dige ziekte is overleden, mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom
en neef

Dorus van Zundert
echtgenoot van

Lena Montree
Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg: M. van Zundert-Montree
Kinderen en kleinkind
Familie van Zundert
Familie Montree

6372 VD Landgraaf, 1 augustus 1989
Mr. Haexstraat 17
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 5 augustus as. om 11.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Michael te Schaesberg-Eikske,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overle-
dene vrijdag 4 augustus as. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Heden overleed, tot onze droefheid, voorzien van
het h. oliesel, op de leeftijd van 72 jaar, mijn echtge-
noot, onze goede vader, behuwd- en grootvader,
broer, behuwd broer, oom en neef

Egidius Josef Gustaaf
Gerards
echtgenoot van

Francisca Anna-Maria
Petronella de Laat

Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.
De bedroefde familie,

Kerkrade: F.A.M.P. Gerards-deLaat
Meersen: E.M.P. Gerards

M.E.Th. Gerards-Van de Wall
Guusje, Stefan, Gwendolijn
en Lodewijk

Brunssum: V.B.M. Guillaume-Gerards
W.J. Guillaume
Monique en Gaston

Kerkrade: Ch.J.M. Gerards
Margraten: F.J.M. Gerards

H.M.C.A. Gerards-Vertommen
t A.C.M. Ottenbros-Gerards
Familie Gerards
Familie de Laat

6461 W Kerkrade, 30 juli 1989
Bockstraat 3
De uitvaartdienst en crematie heeft in familiekring
plaatsgevonden.

t
Met droefheid geven wij u kennis, dat naeen werk-
zaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles
voor hem betekende, toch nog onverwachtvan ons
is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, broer, zwager, oom en neef

Wiel Vos
echtgenoot van

Renate van der Weide
Hij overleed in de leeftijd van 61 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg: R.H. Vos-van der Weide
René en Monique
Familie Vos
Familie van der Weide

6372 XE Landgraaf, 1 augustus 1989
Daniëlsstraat 1
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 7 augustus a.s. om 11.00 uur in de de-
kenale kerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg, Hoofdstraat, waarna aansluitend de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Wiel wordt bijzonder herdacht in het rozenkrans-
gebed van zondag 6 augustus a.s. om 17.45 uur, aan-
sluitend avondmis, in voornoemde dekenalekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.45 uur tot 19.00 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

f
Heden overleed, voorzien van het heilige sacrament der zieken, op 93 jari-
ge leeftijd, onze inniggeliefde moeder, schoonmoeder, grootmoeder,over-
grootmoeder, tante en nicht

Anna Maria Leontina
Heijnen

weduwe van

Carl Leonard Joseph Crombach
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Nuth: M.J. Aleven-Crombach
J.H. Aleven
J.A. Crombach
M.J.H. Crombach-Bormans
klein- en achterkleinkinderen
Familie Heijnen
Familie Crombach

6361 BH Nuth, 2 augustus 1989
Stationsstraat 293
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
vinden op zaterdag 5 augustus as. om 10.30 uur in deparochiekerk van de
H. Bavo te Nuth.
Samenkomst in de kerk, alwaarvanaf 10.15 uur gelegenheidtot schrifte-
lijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwkapel van het Maasland-
ziekenhuis te Sittard. Bezoek: dagelijks van 17.30-19.00 uur.
De rozenkrans zal gebeden worden op vrijdagavond 4 augustus as. om
19.00 uur in voornoemde kerk, waarna een heilige mis tot haar intentie.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Heel hartelijk dank aan een ieder die door het aanwezig zijn bij de begra-
fenis van

Liesje Collon-Wetzels
haar de laatste eer heeft bewezen.

Familie Wetzels
Familie Colion

Hulsberg, Wijnandsrade, Heerlen
augustus 1989
De plechtige zeswekendienst wordt opgedragen op zondag 6 augustus as.
om 10.15 uur in de H. Drievuldigheidskerk te Rimburg.

Voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij het overlijden en
debegrafenis van onze dierbare broer, zwager, oóm en neef

Wiel Coenen ]
betuigen wij allen onze oprechte dank.

Familie Coenen
Heerlen, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 5 augus-
tus in de parochiekerk van de H. Moeder Anna te Bekkerveld-Heerlen om
18.30 uur.

Het is al reeds een jaar geleden.
Dat papa zo moedig heeft gestreden.
In vrede gafhij zijn leven terug aan de Heer.
Maar wij missen hem zo pijnlijk zeer.
Al heeft hij ons verlaten.
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in hem bezaten.
Is altijd om ons heen.

Zaterdag5 augustus is het al eenjaar geleden datwij afscheid moesten ne-
men van hem die ons zo liefen dierbaar was.
Mijn lieve man, onze onvergetelijke, liefste vader, schoonvader en opa

Mathieu Snackers
De plechtige jaardienstzal worden gehouden op zaterdag 5 augustus om
19.00uur in de dekenalekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg.
Een speciaal woord van dank aan allen die ons het afgelopen jaartrouw
bezochten, steun hebben gegeven en liefen leed met ons deelden.

Jouw leven moesten wij loslaten.
In ons leven houden wij jou altijd vast.

Op 8 augustus is het een jaargeleden datwij afscheid moesten nemen van
mijn onvergetelijke vrouw, onze allerliefste moeder en schoonmoeder

Mia Matthijsen-Philippen
De eerste jaardienst zal worden gehouden op zaterdag 5 augustus as. tij-
dens deplechtige eucharistieviering om 19.00 uur in de H.H. Marcellinus
en Petruskerk te Oud-Geleen.

Fer Matthijsen
Katja en Gijs
Marleen en Peter

Geleen, augustus 1989.
—■——_—_—_-_-_-_-__—__■__————->_-_--_______-__■__________"""

t
In haar 90e levensjaar, overleed heden, vredig en
kalm, onze dierbare moeder, schoonmoeder en
oma

Cecilija
Drenovec-Macek

weduwe van

Jozef Drenovec
geboren op 26 november 1899

te Pilstanj, Slovenië (J.SI.)

In dankbare herinnering:
J. Drenovec
F. Drenovec-Kozole
F. Drenovec
Z. Drenovec-Vauti
Frans
Sonja

6445 J<ZBrunssum, 1 augustus 1989
Venweg 108
Corr. adres: 6444 AZ Brunssum
Sweelinckstraat 41
Op vrijdag 4 augustus is de avondwake in dekerk
van de H. Familie op de Langeberg te Brunssum.
De uitvaartdienst vindt plaats in bovengenoemde
kerk op zaterdag 5 augustus om 11.00 uur. Hierna
volgt de begrafenis op het kerkhof te Rumpen. Ge-
legenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.
Moeder ligt opgebaard in het mortuarium van het
ziekenhuis te Brunssum; bezoektijd van 17.30 uur
tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Na een liefdevolle verzorging in de Lückerhei-
dekliniek teKerkrade is plotselingoverleden, in de
leeftijd van 77 jaar

Katharina Slangen
echtgenote van wijlen

Anton Hallman
De bedroefde familie:
kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, 1 augustus 1989
Sint Pieterstraat 145
Corr. adres: Koestraat 35,
6461 TA Kerkrade.
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
vrijdag 4 augustus as. om 10.30 uur in de kapel van
de Lückerheidekliniek, St.-Pieterstraat 145 te
Kerkrade, waarna aansluitend begrafenis op de al-
gemene begraafplaats Schifferheide.
Voor vervoer van de kapel naar de begraafplaats is
gezorgd.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

t
Na een leven van zorg en aandacht voor allen die
haar dierbaar waren, is, tot onze grote droefheid,
van ons heengegaan, mijn lieve vrouw, onze dier-
bare zus en schoonzus

Lilly Simonis
echtgenote van

Manus Droge
Zij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten, op
de leeftijd van 66 jaar.

M. Droge
6121 KV Bom, 2 augustus 1989
Mgr. Buckxstraat 14
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 5 augustus as. om 13.30 uur in de St.-Marti-
nuskerk te Bom, waarna crematie om 14.45 uur in
het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Ge-
leen.
Samenkomst in de kerk om 13.10 uur, alwaar gele-
genheid tot schriftelijk condoleren.
Avondwake, mede tot intentie van de overledene,
vrijdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.

Met groot leedwezen vernamen wij van het overlij-
den van onze goede vriend en lid

Harry Langenberg
Wij zullen hem missen als grote toeverlaat en steun
van onze vereniging.

Schietvereniging Roda

t
Met leedwezen geven wij kennis van het plotseling
overlijden van onze zwager, oom en oudoom

Henricus Josephus
Inden

's-Gravenhage,2l juli 1906 Rijckholt,2Bjuli 1989
drager van de eremedaille in goud

verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
oud-raadslid van de gemeente

Gronsveld en Eijsden
Brummen: A. Inden-van Pesch
Oldenzaal: H.J. Inden

S. Inden-Nienhuis
Caspar en Rutger

De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, heeft, op verzoek van de overledene in
stilte, plaatsgevonden op woensdag 2 augustus te
Rijckholt en Eijsden.
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 10 september as. in de parochiekerk te Rijck-
holt om 10.00 uur.

Een groot mens en kunstenaar ging van ons heen

Egidius Josef Gustaaf
Gerards

violist
MogeGods Eeuwige Schoonheid hem ten deel val-
len.

J.W.M. Hax
6462 AJ Kerkrade, 30 juli 1989
Bleijerheiderstraat 135.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen te bedanken
voor het medeleven ondervonden tijdens het over-
lijden en de begrafenis van onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Dina Schlechtriem-
Van Espen

Willen wij u allen langs deze weg hartelijk dankzeg-
gen voor de condoleances, h. missen en bloemen
alsmede voor uw aanwezigheid bij de begeleiding
naar haar laatste rustplaats.

Kinderen en kleinkinderen
Terwinselen, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst en tevens eerste jaar-
dienst van vader zal worden gehouden op zaterdag
5 augustus a.s. om 19.00 uur in deparochiekerk van
O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te Terwinse-
len-Kerkrade.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ons betoond
bij het overlijden en de crematieplechtigheid van
mijn echtgenoot, onze vader en opa

Piet Schiffeler
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

E. Schiffeler-Creuwels
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 5 augustus as. om 19.00 uur in deparochiekerk
van het H. Hart van Jezus te Haanrade-Kerkrade.

In plaats van kaarten
Voor de overweldigende blijken van medeleven
ondervonden na het overlijden en de uitvaart van
mijn man, vader, schoonvader en opa

Johan Eggen
willen wij u langs deze weg oprecht danken voor de
condoleances, bloemen en h.h. missen.
Uw medeleven heeft ons diep getroffen; het was
voor ons een grote troost.

Mevr. Mia Eggen-Vrecko
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, augustus 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag6 augustus 1989 om 11.30 uur in dekerk van St.-
Gregorius te Brunssum.

Dankbetuiging
Voor uw zeer. gewaardeerde blijken van deeliw
ming ons betoond bij het overlijden en de begrafQ
nis van mijn lieve man, onze vader, schoonvader el
opa

Sjef Heuts
betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.

Mevr. J. Heuts-van Ginneken
kinderen en kleinkinderen

Augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden ?fzondag 6 augustus as. om 11.00 uur in de parochie
kerk van de H. Michael te Landgraaf (Eikske).

Wij bedanken u allen voor de hartelijke condoléafi
ces, bloemen en h.h. missen en de begeleiding nafl
zijn laatste rustplaats.
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk<Jbedanken voor de vele blijken van medeleven ojj
wij mochten ontvangen bij de begrafenis van on^
lieve vader, groot- en overgrootvader

Frans Pernot
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Een speciaal woord van dank aan schutterij SH
Gertrudis, kegelclub Parkboys, bejaardensoos 4
kaartclub.

Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehoud^
op zaterdag 5 augustus as. om 19.00 uur in de pan
chiekerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvang
nis te Amstenrade.

Voor de vele blijken van medeleven ons betooijl
bij het overlijden en de crematie van mijn dierbar
echtgenoot, onze zorgzame vader en opa

Theo Knuth
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Een bijzonder woord van dank aan dr. v.d. Ploegt
de doktoren en het verplegend personeel van l»l
St. Jozefziekenhuis te Kerkrade.

M.Knuth-Mücher
Kinderen en kleinkinderd1

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden <"
zaterdag 5 augustus a.s. om 19.00 uur in de pal;
chiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvange"1
te Kerkrade-Terwinselen.

Dankbetuiging
Jij liet een leegte achter die niet is op te vull*l
Maar in het verdriet vonden wij veel troosten'
woorden en blijken van medeleven bij het over"
den en de begrafenis van

Elly
Reumkens-Camps

en daarvoor danken wij bijzonder het damesk»
Jubilate, het Comité Kinderpostzegels Nieuwen!"
gen, familie, buren, vrienden en bekenden.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoud'
op zaterdag 5 augustus om 19.00 uur in de parochj
kerk Maria Hulp der Christenen te Nieuwenhag?

Harry Reumkens
Familie Camps
Familie Reumkens
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Op 7 augustus is het een jaar geleden dat wij \
scheid moesten nemen van mijn dierbare mann
onze vader

Leo Tilmans
De plechtige eerte jaardienst zal plaatsvinden \
zondag 6 augustus as. om 11.00 uur in de parocW
kerk van het H. Hart van Jezus te NieuwenhaÉT
heide.

In dankbare herinnering:
Mevr. A.M. Tilmans-Simons
en kinderen

Landgraaf, 1989
Debetslaan 23

--*— A
Vervolg familieberichten zie pag.'
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Polikliniek voor
pijnbestrijding

Nieuweafdeling Maaslandziekenhuis Geleen

Van onze verslaggever

GELEEN - Het Maaslandzieken-
huis in Geleen heeft sinds deze
week een speciale polikliniek voor
pijnbestrijding. De polikliniek
wordt geleid door de a'naesthesist
drO. Rohof diezich heeft toegelegd
op pijnbestrijding.

(gezwellen en tumoren) kan pijnbe-
strijding via thermolaesie een ver-
lichting betekenen. Vooral waneer
hun ziekte het eindstadium heeft
bereikt en de pijn dikwijls ondraag-
lijk is. Een zenuwblokkade kan dan
als vervanging dienen voor de zwa-
re medicijnen die de mensen vaak
suf maakt.

Van onze verslaggever

Griffier wordt
directeur van

Kinderbescherming

MAASTRICHT - Een 56-jarige uit Athene afkomstige rederdie op 10 juni in Heerlen in de kraag werd gegrepen omdat hij
in Italië nog acht jaar gevangenisstraf dient uit te zitten, keerdewoensdagmorgen onverrichterzake vanuit de Maastrichtserechtszaal terug naar het huis van bewaring.De rechtbank wil hem pas terugzien nadat officier van justitiemr P. van Hilten aanvullende informaties zal hebben losge-weekt bij zijn ambtgenoot in Milaan. Tot zolang onthoudt derechtbank zich van een uitspraak over de toelaatbaarheid vaneen Italiaans uitleveringsverzoek.

Drs Toebosch (47) werd geboren in' burg. ln i969 deed hij a£m de«ijksuniversiteit te Utrecht docto-raal examen in de vrije studierich-miLrec
I
hten, waarna zijn benoe-ming volgde tot stafmedewerker bij«e directie Kinderbescherming van"er ministerievan justitie.

MAASTRICHT - Per 1 oktober isQrs J. Toebosch, griffier bij de recht-bank te Maastricht, benoemd tot se-
cretaris-directeur van de Raad voorQe Kinderbescherming in het ge-
rechtelijk arrondissement Maas-tricht.

Verdediging
Officier mr Van Hilten achtte het
verhaal van de Griek niet bijster ge-
loofwaardig. Hij was ervan over-
tuigd dat de man wel degelijk op de
hoogte is geweest van zijn berech-
ting.

'ambtshalve' een advokaat heeft in-
geschakeld.

Als reder zou hij daartoe stelselma-
tig containerruimte hebben ver-huurd. In de rechtszaal hield de
man gisteren zijn verbazing onver-kort overeind. Hij zei nooit een Ita-liaanse dagvaarding te hebben ont-vangen en ook nooit te hebben ver-nomen dat de rechtbank in Milaanhem een gevangenisstraf had opge-
legd van negen jaar, waarvan later
in hoger beroep en cassatie één jaar
werd afgetrokken.

De Griek had zich hogelijk ver-baasd getoond toen de Marechaus-
see hem aan de grenspost in Heer-
len voorhield dat hij in Italië is ver-
oordeeld tot acht jaar gevangenis-
straf wegens medeplichtigheid aan
grootschalige heroïnesmokkel van-
uit Turkije.

" De anaesthesist dr O. Rohof gespecialiseerd in pijnbestrij-ding. Foto: PETERROOZEN

De polikliniek is bedoeld voor de
bestrijding van chronische
pijnklachten via een zenuwblokka-
de. Te denken valt daarbij aan aan-
gezichtspijn, lage rugpijn, pijn in de
nek, gordelroos en kanker. Rohof
maakt bij de pijnbestrijding ge-
bruik van zogenaamde thermolae-
sie. Dat is een techniek waarbij de
zenuw met behulp van warmte
wordt verdoofd.

Maastrichtenaar
zes keer

vrijgeproken

m«J? ° Werd de heer Toebosch staf-
-4 noW erker en docent in de crimi-noiogle aan de Nederlands Politie

in Apeldoorn. Zijn be-
;fpf^ln§ tot arrondissementsgrif-
J *r DIJ de rechtbank in Maastricht1 aateert van 1 maart 1984.

Pijnbestrijding op deze manier staat
in de gezondheidszorg nog in de
kinderschoenen. Tot nu toe hebben
zich daarin slechts zes anaesthesis-
ten gespecialiseerd. De aanzet tot
deze techniek werd gegeven door
de Nederlandse hoogleraar dr Sluy-
ter die in 1981 de toepassing van
thermolaesie ontdekte. Op dit mo-
ment bestaan er plannen voor een
aparte leerstoel voor pijnbestrijding
aan de Rijksuniversiteit Limburg.
Dat zou beteken dat meer anaethe-
sisten zich kunnen specialiseren in
pijnbestrijding.

MAASTRICHT - Met vrijspraak
WhF Zf.s van zeven hem telastege-j^sae feiten hoorde een 35-jarigeyiaastrichtenaar zich gisteren door<: rechtbank in zijn woonplaats tot*l maanden gevangenisstraf ver-oordeeld voor het enig overgeble-lLn f} 1' een mrjraak in een woning.e officiervan justitiehad twee jaar
dyn hem geëist, ervan uitgaandeat de man betrokken moet zijn ge-peest bij enkeletientallen inbraken'n de Maastrichtse wijken De Heeg,"j-yldergaard en Heer. Het bewijs date officier voor zeven concrete te-dstegelegde feiten meende te kun-dnLa!indraSen> werd in zes gevallenoor de rechtbank niet voldoendevertuigend geacht.

„Ik weet van niets", hield hij vol. Hijdeelde de verbazing van de recht-bank dat kennelijk wel een Italiaan-
se advokaat voor hem in beroep en
cassatie heeft gepleit om strafreduc-
tie. De Maastrichtse raadsman mr
D. Moszkowicz achtte het niet on-
mogelijk dat de Italiaanse justitie
bij afwezigheid van verdachte

Na beraad droeg de rechtbank de
officier op zich nader op de hoogte
te stellen van de in Milaan gevolgde
rechtsprocedure en bij de Justitie
aldaar te informeren naar de moge-
lijkheid van een nieuwe berechting
in het geval van uitlevering.

Informeren

Volgens hem staat dan ook niets de
gevraagde uitlevering in de weg.
Raadsman mr D. Moszkowicz be-
toogde in zijn pleidooi dat uitleve-
ring alleen al ontoelaatbaar is door-
datzijn cliënt niet éénmaal in de ge-
legenheid is geweest ten overstaan
van de Italiaanse rechter zijn verde-
diging te voeren.

(ADVERTENTIE)
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Hans Reesink
bisschop in

Brazilië
HEERLEN - De uit Heerlerheide
afkomstige missionaris Hans Ree-

sink (55) is benoemd tot bisschop
van Almenara in de Braziliaanse
staat Minas Gerais. De Franciscaan
Reesink verblijft al sinds 1955 in
Brazilië.
Hij bekleedde er diverse geestelijke
functies, zoals provinciaal, en was
ook in het onderwijs actief. Reesink
was onder meer directeurvan twee
seminaries. Laatstelijk was hij
werkzaam in een melaatsenkolonie.

De techniek is erop gebaseerd dat
de vezels die in een zenuw de pijn-
prikkel doorgeven aan de hersenen,
gevoeliger zijn voor warmte dan de
rest van de zenuw. Via naalden wor-
den deze vezels verwarmd waar-
door ze verdoofd raken. Dergelijke
zenuwblokkades kunnen, afhanke-
lijk van de plaats waar ze worden
uitgevoerd, jarenlangeffectief zijn.

Huisarts
De nieuwe polikliniek in Geleen zal
voorlopig op woensdagmiddag en
donderdagmorgen open zijn. Pa-
tiënten kunnen via huisarts of spe-
cialist naar de kliniek van drRohof
worden verwezen.Met name voor oncologiepatiënten

Eis 2,5 jaar voor
brandstichtingen

'Maatschappijgebaat bij lange celstraf'

Van onze verslaggeverVISSERWEERTMEERS-Visserweert, een handjevol huizen, een smalstraatje met veel bloembakken aan de muren en op de erven. In demuur van het hoekhuis zit een kruis. Een man maakt een kooitjeschoon. De mooie witte duifkijkt rustig toe. De vogels vliegen laag overac grond. Is er regen op komst?

Van onze verslaggever

Rechtbank vonnist
aanzienlijk lager
dan officier eist

MAASTRICHT- Voor drie ge-
vallen van opzettelijke brand-
stichting en vier verkeersmis-
drijven eiste officier van justi-
tie mr Philippart woensdag te-
gen een 35-jarige Sittardenaar
2,5 jaar gevangenisstraf, vier-
maal ontzegging van de rijbe-
voegdheid, 800 gulden boete
alsmede verbeurdverklaring
van drie inbeslaggenomen
auto's.

Naar de mening van de officier zijn
zowel verdachte als de maatschapij
bij een langdurige vrijheidsstraf ge-
baat. „Bij herhaling geeft deze man
er immers blijk van zich buiten de
maatschappelijke orde te willen
plaatsen", constateerde mr Philip-
part.

MAASTRICHT - De rechtbank te
Maastricht heeft gisteren enkele
van drughandel beschuldigde Heer-
lenaren tot aanzienlijk lagere straf-
fen veroordeeld dan de officier van
justitie veertien dagen geleden te-
gen hen had geëist.
Tegenover een eis van twee jaarhoorde de 27-jarige J. A. zich ver-
oordeeld tot negen maanden waar-
van drie voorwaardelijk en de47-ja-
rige M. B. tot negen maanden waar-
van vier voorwaardelijk. De 35-jari-
ge W. H. hoordezich veroordeeld totanderhalfjaar gevangennisstraf. de
helft van hetgeen tegen hem was
geëist.

Van onze verslaggever

opinleriuüioiKile stout
2250 honden
in het MECC

„aantoonbaar leugenachtig". Hij
weet 's mans ontsporingen vooral
aan alcoholmisbruik.

De officier vatte het verweer van
verdachte samen onder de noemer

Elk van deze feiten ontkende hij.
„Maar u was wel telkens in de buurt
van de brand", hield zittingpresi-
dent mr J. Seelen hem voor. „En in
de gevangeniscel was u notabe zelf
bijna verbrand". Verdachte bleef
ontkennen, ook nadat uit het lijvige
procesverbaal het nodige belastend
materiaal was opgediept.

Opzettelijke brandstichting werd de
man verweten onder een caravan in
Susteren, onder een personenbusje
in Geleen en in een cel in het huis
van bewaring te Grave.

" De plaats waar Willem van Oranje stond.
Foto: PETER ROOZEN

Raadsvrouwe mr Hermans bepleit-
te voor een aantal feiten vrijspraak.
Voor de eerste twee brandstichtin-
gen ontbreken naar haar mening
duidelijke verdenkingen in de rich-
ting van haar cliënt, terwijl in het
derde geval, dat in Grave, in elk ge-
val de opzet heeft ontbroken.
Woensdag 16 augustus volgt de uit-
spraak van de rechtbank.

Automobiliste
onder trein

Tussen Julianakanaal en Maas
door ga ik richting Maasband,
waar ik grenspaal 113 ontdek, en
Meers. Aan de rand van Meers
ligt de 'surfpool', ook wel I'Ortye
Beach genoemd naar de plaatse-
lijke grindproducent. Op een
mooie zomerdag liggen hier hon-
derden zwemmers en surfers.
Vandaag zijn er welgeteld vier
plankzeilers, die met matig suc-
ces proberen de plank en de
wind meester te worden.

zegt Marita. Die had me mooi al-
les kunnen vertellen over de ge-
schiedenis van Meers. Ze ver-wijst me naar oma Lambrichts
van de slagerij. Oma Lambrichts
woont in een oud boerenhuis,
met honden op het erf en de fa-
milie ernaast. In de keuken
maakt ze een stoel voor me vrij.

jaarwisselingvan 1925 naar 1926
heel wat Maasdorpjes onder wa-
ter. Meers was een van de
zwaarst getroffen plaatsjes. Eenlengte van 2200 meter dijk werd
weggeslagen. Een deel van de
mensen wat geëvacueerd. Eendeel bleef, waaronder de burge-
meester van Elsloo - Frans Eus-
sen - die dagenlangvast zat in deschool. Oma Lambnchts zat der-
tien dagen lang boven in huis.
„Het eten werd gebracht metbootjes. Het water moest 'van de
grond' worden geschept." Maar
toen was het Maaswater allichtschoner dan nu.

zegt ze. Over enkele weken is ze
jarig en dan bereikt ze een zeer
hoge leeftijd. Maar ik zal niet ver-
raden hoe oud ze wordt. Wat ik
wil weten, vraagt oma Lam-
brichts me. Over de overstro-
ming? Ze zal wel eens wat oude
krantenartikelen halen, dan kan
ik het lezen.

„Je mag alles opschrijven wat je
wil, maar niet hoe oud ik word,"

De krantenartikelen worden op-geborgen en ik maak nog even
een wandeling langs de Maas.
Een mooi dorp, Meers, ik kan
niet anders zeggen. Ik woon er.

Het is jammer dat oma er niet is
Overstroming

Langs de nieuwe fanfarezaal, de
trots van Meers, kom ik uit bij
het postkantoortje, annex bloe-
menwinkel. Dat postkantoortje
gaat niet weg uit Meers, zegt
eigenaresse Marita, ondanks be-
richten over het opheffen vanpostkantoortjes in kleine plaats-
jes door de PTT. „Anders moeten
de mensen helemaal naar Stem.
Dat kan toch niet."

Een vloedgolf zette tijdens de

IJSSELSTEIN - Een 20-jarige auto-mobiliste uit IJsselstein is gister-
morgen om half twaalf zwaar ge-
wond geraakt toen zij door een trein
werd gegrepen. Om nog niet opge-
klaarde redenen reed zij door het
rode licht van een met knipperlich-
ten beveiligde overweg bij Smakt
onder Venray. De auto werd vervol-
gens tientallen meters meegesleurd
door de aanstormende personen-
trein uit Venlo. Het treinverkeer
had drie kwartier vertraging. De
passagiers werden verder per bus
vervoerd.

Behalve wedstrijden zal het publiek
op beide dagen uitgebreide infor-
matie worden geboden over de keu-
ze van een hond, voeding, verzor-
ging, opvoeding, cursussen en de
verschillende aspecten inzake de re-
latie mens-hond.

De ruim tweeduizend honden zul-
len door veertig keurmeesters in
een twintigtal "ringen" worden be-
oordeeld. De finalisten zullen zon-
dagmiddag meedingen naar de titel
van 'beste hond' van één van de
ngen rasgroepen. De wedstrijden
worden gehouden onder toezicht
van de Raad van Beheer op Kynolo-
gisch Gebied. Opvallend is dat voorde komende show veel rassen zijningeschreven die in Nederland nau-
welijks voorkomen.

Tot dusver vonden deze jaarlijkse
hondenshows plaats in de Valken-
burgse Geulhal. Wegens de gegroei-
de deelname en belangstelling isthans gekozen voor het MECC als
ruimere lokatie. Er worden zon10.000 bezoekers verwacht.

MAASTRICHT - Het MECC in
Maastricht zal in het weekeindevan
12 en 13 augustus fungeren als een
immense kennel. Zon 2250 honden
van 250rassen uit tien West-Europe-
se landen zullen er de hoofdrol spe-
len op een internationale honden-
show met als inzet nationale en in-
ternationale kampioenstitels. Het
kynologisch evenement wordt voor
het zesde achtereenvolgende jaar
georganiseerd door de Maastrichtse
Hondensport Vereniging.

Elke keer weer verbaas ik me er-over hoe weiniger van de milieu-vervuiling te zien is. De krantenhebben vol gestaan over de ver-

Tja, die vervuiling. Daar achter
de Terpkerk moet het het ergste
zijn, zegt een vrouw tegen me.„Daar is de grond ook opge-
hoogd en een dijk aangelegd.
God weet wat er in die grond
heeft gezeten. De mensen zeggen
er last van te hebben in de kel-
ders." De vrouw kijkt me vra-gend aan. „Maar waar is het niet
vervuild?"

y
staafntig is ze- En nog steeds
eten »

e ln de winkel. „Voor het
m "' zegt ze. Hoe lang ze er nog
Ze . °\bliJft Saan. weet ze niet.
dat L°" kunnen stoppen. Maar
rnopt Ze dan eigenlijkal eerder
ring m doen' tijdens de sane-
Haa' j aar dat wist ze toen niet.stanndochter heeft een midden-
om»7 ploma' maar geen zintooV e door te £aan- Ze heeft
om ne?n AOW-uitkering. Waar-
de o?,1.. !,toPPen en genieten vanoude dag? „Ach, het is wel ge-

Willem van Oranje
Aan derand van Obbicht bij Cafét Auwt Vaerhoes ligt een ge-denkplaat. Als ik er niet toevalligwas gestopt om even naar deMaas tekijken, had ik hetniet ge-zien. Maar goed, het blijkt datPrins Willem van Oranje hierheeft gestaan in de nacht van 5op 6 oktober 1568 om zijn troe-pen door de Maasstroom te voe-ren naar Stokkem voor een aan-val op de Spanjaarden.

ontreiniging van het grondwater
in Urmond en alles lijkt pais en
vree hier in Oud-Urmond. Of het
moet zijn dat de snelle disinte-
gratie, waaraan de katholieke
Terpkerk lijkt te lijden, eraan te
wijten is. Bij de deur van dekerk,
1793, zijn vorige week zelfs stei-
gers geplaatst vanwege de zeer
slechte bouwkundige staat.

zellig met de klanten om ieheen." J

van k aat er °P het reclamebord
v„'"et winkeltje aan de rand
Dlil i revenbicht. Een ouderwets
er g aat naast de deur meldt dat
de te^en-up wordt verkocht. In
midH 1 e staan watPakken was-hn.! * " e geur herinnert aan dernir£ tWmkel van vroeger. In het»aden staat een kachel. De
vol vPen aan de muren zijn niet
beet alles is er slechts een
blik^6' at kruidenierswaren,
en t6u .ris' snoep, kaas, eieren
s.aa \bak- °nder de toonbank

«antwee dozen chocolade.Aan
geen eeshaken hangen al lang
Tev ï mmen en worsten meer.
se 7 restJes, zegt de eigenares-
DlaL-i e Wlllen allemaal de mooietakjes uit het midden."

Oma Lambrichis en de overstroming van 1926

De Vivo in
Grevenbicht

Zes weken lang reist
°nze verslaggeefster
ANS BOUWAAANS
'Qr>gs de Limburgse
9rens. Van Vaals langs
°e grens metWest-Duitsland naarMook en weer teruglangs de Brabantse enBelgische grens. Start- en
eindpunt: het
Drielandenpunt.

"Drs J. Toebosch

Verzet tegen uitlevering aan Italië

Griek hangt acht jaar
cel boven het hoofd

Spookrijder (90)
verbaasd over

politie-optreden
Van onze verslaggever

ECHT - Een 90-jarige spookrij-
der die dinsdag bij Wessem werd
aangehouden, vond het maar on-
zin dat hij van de weg af was ge-
haald. Hij vertelde de agenten
die hem aanhielden, dat er zijns
inziens niets aan de hand was,
omdat de overige automobilisten
hem immers goed konden zien.

Ze waren allemaal keurig uitge-

weken, aldus de in België wo-
nende Nederlander, die buiten-
gewoon overtuigd was van zijn
eigen rij capaciteiten. De rijkspo-
litie uit Echt dacht daar duidelijk
anders over en besloot in overleg
met de officiervan justitiehetrij-
bewijs en de auto van de man in
beslag te nemen.
Toen de vraag rees, hoe de man
nu verder naar huis moest,
kwam hij zelf met de oplossing
zijn 99-jarige zuster te verwitti-
gen. Die had ook eenrijbewijs en
kon hem wel komen halen. Ge-
zien de gebeurtenissen leek dat
depolitie niet zon geschiktvoor-
stel. De man heeft uiteindelijk
het advies gekregen maar een
taxi te nemen.
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Van onze verslaggever

Hmburgs dagblad J provincie

grensgevallen



HEERLEN - Hoewel de Plem in
het overnameconflict met Lima-
gas de afgelopen maanden enkel
de voordelen heeft benadrukt,
heeft de beoogde integratie ook
grote haken en ogen. Het samen-
gaan van de twee Limburgse
energiedistributeurs leidt tot een
absolute monopoliepositie, met
als mogelijk resultaat verambte-
lijking, passiviteit en een gebrek
aan kostenbesef. Dat is af te lei-
den uit een publikatie van de se-
cretaris van de Vereniging voor
Gasbedrijven in Nederland (Ve-
gin), mr J.B.F, van Hasselt.

„De integratie leidt er verder tot
dat bij de levering aan de eind-
verbruikers iedere concurrentie
tussen gas en elektriciteit wordt
uitgeschakeld. Het. wegnemen
van de concurrentieprikkel berg*
het grote gevaar in zich van
iedere monopoliepositie, te we-
ten verambtelijking, passiviteit
en gebrek aan kostenbesef. Zon-
der concurrentieprikkels zal er
ook minder van innovatie te-
rechtkomen. Waarom zou men
zich nog inspannen om bijvoor-
beeld een gasalternatief te ont-
wikkelen voor de kleine elektri-
sche keukenboiler als de ener-
giebedrijven zich daarvoor niej
interesseren omdat zij tóch we'
leveren, hetzij gas, hetzij elektri-
citeit?"

Marges
Het monopolie-energiebedrijf
zal ook nooit de gasprijs verla-
gen. Want dat zou een teken zijn
dat de marge groter is dan nodig.
Zeker indien andere energiebe-
drijven hetzelfde doen, zal dat er
ongetwijfeld toe leiden dat door
de staat de inkoopprijs wordt
verhoogd. Indien het energiebe-
drijf door efficiënt te werken
winst maakt op gas, zal het daar-
om dat voordeel eerder vertalen
in een lager elektriciteitstarief.
Van Hasselt: „Zo wordt de gas-
sector dubbel gepakt; de gasprijs
gaat niet omlaag en de concur-
rentiepositie ten opzichte van
elektriciteit wordt slechter om-

Grind- en Zandvaart
luidt de noodklok

Door vertraging Slerol minder werk

In een artikel in het vakblad Gas
gaf Van Hasselt reeds twee jaar
geleden zijn persoonlijke visie
op de reorganisatie van de ener-
giedistributie. Gezien de recente
overnameperikelen van Plem en
Limagas blijken zijn opvattingen
nog niets aan waarde te hebben
ingeboet. De beoogde samen-
werking tussen Plem en Lima-
gas betreft een van de laatste re-
organisaties in de Nederlandse
enegiesector.

Van onze verslaggever

Uitslagen
fokdag

schapen

De vertraging in het verlene*
van de vergunning leidt verde1
tot grote spanningen tussen pr*
ducenten, schippers en handel*
ren, aldus de Organisatie Grind'
en Zand Vaart.

DEN HAAG - In een brandbrief
aan de provincie vraagt de stich-
ting Organisatie Grind- en Zand
Vaart dringend de ongewenste
effekten van de vertraagde be-
sluitvorming rond de ontgron-
ding van het Stevolproject weg
te nemen. Veel Duitsers

met Aids besmet
BONN - Tussen de 50.000 _
100.000 Westduitsers zijn besmj
met het Aidsvirus. Dit heelt M
Westduitse Bureau voor de volk'
gezondheid bekendgemaakt.

Bovendien zou het geïntegreerde
nutsbedrijf personeelskosten
kunnen besparen in de niet puur
vaktechnische afdelingen zoals
directie, administratie, meterop-
neming, facturering, magazij-
nen, bewaking en incasso. Ver-
der zijn besparingen mogelijk bij
het leggen en onderhouden van
kabels en leidingen.

Voordelen
Als argument voor de horizonta-
le integratie werden en worden
verschillende argumenten gege-
ven. De verbruiker van gas, elek-
triciteit en warmte krijgt na de
integratie van de nutsbedrijven
te maken met één instantie die
alle nutsvoorzieningen verzorgt.
Dat geldt niet alleen voor beta-
lingen, klachten en meteropna-
me, maar ook voor advisering en
voorlichting.

In de stichting Organisatie
Grind- en Zand Vaart werken de
grindschippers, de verladers en
de grindproducenten samen. Zij
zijn verontrust over het provin-
ciale besluit van 21 april jl. waar-
in een milieu-effektenrapport
gevraagd wordt vooraleer de
ontgrondingsvergunning voor
het gebied tussen Stevensweert
en Ohé en Laak (280 hectare) te
verlenen.

Volgens het bureau lijden 3.6*
mensen in de Duitse Bondsrepll'
bliek aan Aids. Bij eenderde va» d'
Aids-zieken is de ziekte de afgel'
pen 12 maanden vastgesteld. Sint 1
1981, het jaar dat het virus vo
eerst in het land opdook, zijn
personen aan de ziekte overledenAls gevolg van dat besluit zal er

volgens de stichting schaarste
aan grind ontstaan. De grind-
boeren hebben vanwege de on-
zekere toekomst nu al hun pro-
duktieniveau verlaagd. Boven-
dien is de samenwerking van de
grindboeren in het Grindver-
koopkantoor beëindigd, het-
geen acht ontslagen tot gevolg
heeft gehad.

Aan de andere kant is nooit ge-
bleken dat verbruikers moeite
hebben met het vinden van hun
leverancier van gas of elektrici-
teit." Volgens Van Hasselt zal sa-
menvoeging van de bedrijven
ook zeker niet op alle fronten tot
kostenbesparing leiden, want
gas en elektriciteit hebben zeer
uiteenlopende eigenschappen.

Vraagtekens
Van Hasselt zet echter de nodige
vraagtekens bij die genoemde
voordelen. „Natuurlijk is het
voor de gebruikers makkelijk als
er één adres is voor vragen met
betrekking tot gas, elektriciteit
en warmte.

Uilverkocht
De Limburgse grindschippers
worden ook geconfronteerd met
een terugloop in het vervoer of
zelfs verlies van werk. Werk, dat
zij wegens hun gespecialiseerde
schepen, niet op een andere ver-
voersmarkt kunnen vinden.

Voor de grindhandelaren is een
situatie ontstaan dat zijn niet de
hoeveelheid grind kunnen inko-
pen die hun klanten vragen of
dat zij niet kunnen kopen omdat
een producent al uitverkocht is.

ROGGEL - Jo en Els Vaessen
Simpelveld hebben tijdens *
Limburgse schapenfokdag :
Roggel liefst zeven eerste jj
in de wacht gesleept. De overi*
rubriekswinnaars waren: P
bo en zoon uit Schin op Gei
eerste prijzen), G. en R. M
van Someren uitYsselsteyn (Vl
eerste prijzen), H. Dinghs |
Evertsoord (drie eerste prijzefl
P. Pouwels uit Siebengewald.'
van de Goor uit Evertsoord (tA
den twee eerste prijzen) en
Schreurs uit Eckelrade, J. vj
lersel uit Nederweert, J. aan *
Boom uit Neer, H. Frissi
Schimmert, J. Janssen uit YsSJsteyn, M. Eilers uit Nederwe^en J. Geurts uit Leunen (aU*
één eerste prijs).

De eventuele verliezen kunnen
immers afgewenteld worden op
de verbruikers. Die hebben geen
uitwijkmogelijkheden omdat
gas en elektriciteit nu eenmaal
primaire levensbehoeften zijn en

Belangrijkste bezwaar van Van
Hasselt is echter dat een fusie
leidt tot een absolute monopolie-
positie voor de leverancier van
gas en elektriciteit. Het bedrijf
kan dan elk willekeurig beleid
voeren. Om die reden wordt nu
in West-Duitsland zelfs gepro-
beerd de horizontale integratie
terug te draaien.

Voor sommige grindproducen-
ten dreigt op korte termijn stil-
leggen van molens en inkrim-
pen van de werkgelegenheid.

Orlando Concert
rijk gevarieerd

no), in plaats van die ene, ge-
zamenlijk uitgedragen visie,
bleef de uitvoering van dit
werk, zeker in het tweede
deel, niet altijd even boeiend'
Het engagement, waarmee de
drie genoemde musici echten
het laatste deel te lijf gingen,f
zorgde toch voor de bekende
voldane indruk na afloop.

KERKRADE - Het Orlando
Festivalconcert van afgelopen
dinsdagavond in het Kerk-
raadse Wijngrachttheater
bood een rijk gevarieerdscala
aan muzikale stijlen. Naast
een klassiek en een roman-
tisch werk stonden drie totaal
verschillende composities uit
onze eeuw op het programma.

naar het deze avond in pre-
mière gebrachte strijktrio van
Marius Flothuis is muzikaal
echter meer dan een hele stap
terug. Het op verzoek van de
Orlando Festival Stichting
Voor gevorderde amateurs ge-
schreven trio heeft de 74-jari-
ge, in de goed bezette zaal
aanwezige Nederlandse com-
ponist geconcipieerd in een
enigszins stoffig aandoend
neo-romantisch idioom, waar-
door het werk over de hele li-
nie 'hedendaagse' uitstraling
mist.

Van die 20ste-eeuwse stukken
was de cyclus van zeven liede-
ren voor sopraan en viool van
György Kurtag beslist het
meest intrigerend. Kurtags
eigentijds-directe en uiterst
beknopte toonspraak bezit
een dwingende fascinatie, die
reeds merkbaar was bij de uit-
voering van zijn liederency-
clus opus 22 op het openings-
concert. Adrienne Csengery
(sopraan) en Marieke Blan-
kestijn (viool) zorgden voor
een 'ademloos gebeuren.

Bij het Kegelstatt-trio vaf»|
Wolfgang Amadeus Mozart.
waarmede de avond geopend
was hadden we, ondanks een |
transparant klinkende en soe- j
pel lopende interpretatief
eveneens hoorbaar te makc1;
met drie muzikale individu^'
listen, waarbij pianist Daniël!
Blumenthal in mijn oren het
meest Mozartiaans te wer^j
ging.

Pianist Jenö Jandó en het Or-
lando Kwartet, met de ir>'
trovert musicerende Australi'
sche cellist Nathan Waks opl
de stoel van Stefan Metz.
zorgden voor een waardig slot
van dit concert met een gloed-
volle uitvoering van het pi3'
nokwintet van Robert SchU'l
mann, waarvoor het publiek.
zich bijzonder erkentelijk
toonde.

Peter P. Graven

De vertolkingvan deKontras-
ten voor klarinet, viool en pia-
no van rode draad-vertegen-
woordiger Béla Bartok was
sterk aan schommelingen on-
derhevig. Omdat het totaalre-
sultaat eerder klonk als optel-
som van de drie individuele
prestaties van Kalman Berkes
(klarinet), Marieke Blankes-
tijn (viool) en Jenö Jandó (pia-Van de liederen van Kurtag

VOOR UW TOEKOMST EN OF HOBBY! Wilt u een caté. disco, coffeeshop, caletaria. bistro, restaurant, hotel ol
een gemeenschapshuisbeheren ol zelfstandig uitoefenen ol in de horeca gaan werken?
Begin september starten de morgen-, middag- en avondcursussen weer in GELEEN, HEERLEN,
MAASTRICHT, SITTARD en ROERMOND.

WSm I VAKBEKWAAMHEID CAFÉBEDRIJF
MM HANDELSKENNIS HORECABEDRIJF

B__V__g|_ir Erkende opleidingen, examens 4 januari 1990. rijkserkende diploma's.
Hk9 m£® Vraa9 vrijblijvend een gratis prospectus aan bi| het

INSTITUUT VAKONDERWIJS, SAGITTALAAN 24, 5632 AL EINDHOVEN,
telefoon 040-425526 (ook 's avonds), of Roermond 04750-15440
De cursussen kunnen ook thuis schriftelijk worden gevolgd. Wij verzorgen eveneens de cursus
vakbekwaamheid restaurantbedrijf. Erkend door de minister van onderwijs en wetenschappen op
grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen 220/97

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Voor devele blijkenvan medeleven betoond bij de
ziekte, het overlijden en de begrafenis van mijn lie-
ve man, onze goede vader, schoonvaderen opa

Gerrit Bollen
betuigen wij onze oprechte dank.

Mia Bollen-Lustberg
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 5 augustus.as. om 19.00 uur in deFati-
makerk te Brunssum.

Dankbetuiging
Voor devele blijken van medeleven, betoond bij de
ziekte, overlijden en begrafenis van onze moeder,
schoonmoeder en oma

H.S. Corten-Kerens
betuigen wij onze oprechte dank.

kinderen en kleinkinderen
Susteren, augustus 1989

■De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 5 augustus a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk te Mariaveld Susteren.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij de crematie van onze
vader en opa

Jo Smeets
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 5 augustus a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Lambertus te Kerkrade-Centrum.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader en liefste opa

Heimen Leonhard
Boesveld

zal plaatshebben op zondag 6 augustus om 11.00
uur in de parochiekerk van St. Joseph te Hoens-
broek-Passart.

A.S. Boesveld-Ludwiczak
Kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, augustus 1989

Voor de vele blijken van medeleven betoond bij de
ziekte, het overlijden, de uitvaartdienst en de cre-
matie van mijn vrouw en familielid

Liza Smeets-Kessels
zeggen wij u onze oprechte dank.

Theo Smeets en familie
Grevenbicht, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 5 augustus as. om 19.00uur in deparochie-
kerk van deH. Catharina te Grevenbicht; wij willen
u daarbij graag uitnodigen.

In dankbare herinnering aan

Peter Falarz
gedenken wij hem in de eerste jaardienst op zon-
dag6 augustus as. om 11.00 uur in dekerk van de H.
Bernadette Baandert-Sittard.

Mevrouw Falarz-Kubiak
Kinderen en kleinkinderen

tKatharina Derks, 76 jaar, echtgenote van Hen-
drik van Helden, Wiersweg 10, 6061 BT Poster-

holt. De plechtige uitvaartdienst vindt heden
plaats om 13.30 uur in de parochiekerk van de H.
Matthias te Posterholt.

P^__T^^^i^__FT^i^V__________ _I_LIi___i _L__u________ll^j|

RECTIFICATIE
In onze advertentie van 1 aug. werd de maat van
een van onze aanbiedingen foutief vermeld. Dit
moet zijn:

Fraaie Damai bedspreien gewatteerd
180 x 200 van 155,- voor 69.-

Goednieuws
overkanker.

40 jaargeleden waskanker zo
goed als ongeneeslijk.

Nu is dat anders. Bijvoorbeeld:
Van kinderen met leukemie

geneest nu al zon 70%.

Blijf dus geven.

JL NEDERLANDSE, mm | KANKERBESTRIJDING
I 4 0 |'A AR I KONINGIN WILHELMINA FONDS

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

De landelijkecollectevoor dekankerbestrijding
loopt van 28augustus tot 9september.

8 SPECIAALZAKEN
onder één dak
- Design Colosseum
- Klasse Klassiek
-Modern
- 'Slaapland'
- Eiken
- SieMatic Keukenstudio
- Optima Woontextiel
-Projekten

Cassina - ■ Behr ___________________________________^__________________________H_H_______ ___! Bielefelder Werksiüiten
Rolfßenz Creation - Fiam - ___^^^^^^_^^___f^^r^^^^^^_^^^^^^^^^-____^B Christian Fischbacher -
Molteni -Arflex - Callalan - __i__B_J mamm RA.C. - Hogenelst -JAB -
Mondo - Artifort - Kmast- __V^ \ g k Heidense - van Maanen -Leotux - Gelderland - Indoor- ■■» "^^^ ' Rausch - Sahco Hesslein -
Tonon - Pastoe - Caslelijn - _____ _l I _■ _1 I /?»va Castoro - Aquadroom -

- Colzani - Westnofa - W_WÊ^^_mÊÊÊÊ_mÊ_W-WÊ!_■_■_■ ■■■ Bevan Funnell - Spakman-
Arco - Metaform - Hennie de |ï«l_l»|^ n^H Auping - Deknudt - Koekoek ■

Jong - Musterring - B+S - ■€ 1B J _■_■! V_l L^^J _^ I _■ Gasparucci- Ploeg - Ruf. -
deSede - Kartell - Rosenthal - GalerieClair - van Besouw -
Interan- Young - Durlet - _W'> '■^B Dörflinger + Nickow -LigneRoset - Vereinigte I SieMatic - Dunlopillo-
Werkstatlen - Thonet - Flos'Boley' ZevenslaPc' "

die Collection - Knoll Inter- _^^_______f_B ___H__M____^9J Ghyczy - Moser - Exclusiv -
national - Bani Bord - \\_\__\ _sfl _______] Svedex - Slelton - Alessi -
Strassle - MIJ). - mWr^'m^Su m^m^m^M ||^^ ' Mon,is " Artimide - Bossis -
Stuugarter Gard.nen - |J 111l_]g J [jïgS -^-^7=^ ..

Maasnielderweg 33, Roermond
telefoon: 04750 - 16141

geopend: di. t/m vr.: 9.00 - 18.00
za.: 9.30-17.00uur do. koopavond
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Fusie Plem-Limagas
heeft veel nadelen

'Monopoliepositie leidt tot veramblelijking'

in geval van horizontale integra-
tie er slechts één leverancier is.

dat daarvan de prijs wel omlaag
gaat."

Van onze
redactie economie



mend weekeinde in Wahl-
willer acte de presence. Air
Exel looft in het kader van
een puzzel prijzen uit, tien-
tallen dag- en boottochten
onder meer.

De attractieve streek 'Foretd'Ardenne et Haute-Lesse'
vormt dit jaar één (toeris-
tisch) facet van de Luikse
Markfeesten in Wahlwiller
(zaterdag 5 en zondag 6
augustus). Die regio in Bel-
gië, met stadjes als St. Hu-bert en Marche-en-Famen-
ne, wordt niet alléén gepre-
senteerd. De VW's van La-
naken en Genk, steden alsLuik en Spa en de jonge
luchtvaartmaatschappij AirExel uit Luik geven ko-

" Komend weekeinde: amusement in velerlei vorm op de Luikse Markfeesten in Wahlwil-
ler. Als vanouds.

KLIMMEN - Buurtvereniging 'Re-
tersbeek' houdt komend weekeinde
haar twee-jaarlijks dorpsfeest op de
in 1719 gebouwde hoeve 'Sophia
Hof. Rond het feestelijk ingerichte
gebouw bruist het zaterdag en zon-
dag van de activiteiten.

Zomerfeesten
Arensgenhout Halfjaar na diens dood toeristisch 'pelgrims '-oord

Dali-museum in Figueras
Het dorpsfeest begint zaterdag 5
augustus om 20 uur met een ouder-
wetse dansavond met muziek van
de Stirr-Up formatie. Op het reper-
toire staat stijldans-, moderne- en
country & v/esten.muziek. Zondag
is op de binnenplaats van de hoeve
om 100 uur een mis, opgeluisterd
door het mannenkoor St. Remigius
uitKlimmen. Om 11 uur begint het
frühschoppen met muziek, koorop-
treden en gelegenheid tot dansen.
Vanaf 14 uur gaat de Fancy Fair van
start met spellen voor jong en oud.
Een Reterbeekse primeur is de
zweefhoepelbaan. Schieten, sjoelen
en tractor rijden behoren ook tot de
attracties. Ook schutterij Sebastia-
nus en harmonie De Berggalm zijn
's middags van de partij. Het slot
van het tweedaags feest is een dans-
avond vanaf 20 uur.

Zomerse witte wereld

inderdaad van Dali zijn. Geen
vervalsingen, waarvan er nogal
wat in omloopzijn. 'Don Francis-
co' Josep Verges Bosch, alge-
meen secretaris van de 'Funda-
cion Salvador Dali' en belast met
de leiding van het museum, kijkt
met grimmige blik naar de
stroom toeristen die zich langs
de kassa wurmt. Zo af en toe
jaagt hij, als een ouderwetse
schoolmeester, diegenen weg die
zich oneerbiedig in het voorpor-
taal op de trappen naar het bin-
nenste van het museum hebben
neergeplant. Rugzakbezitters
moeten hun 'reisgerei' bij de ves-
tiaire achterlaten en Don Fran-
cisco achtervolgt met woedende
uitroepen de 'vermetelen' die het
hebben gewaagd hun camera of
fototoestel tóch mee naar binnen
te nemen. HULSBERG - Fanfare St. Clemens

is er opnieuw in geslaagd een keur
van bekende artiesten te contracte-
ren voor de 'Zomerfeesten', die van
vrijdag 4 tot en met maandag 7
augustus worden gehouden in
Arensgenhout.

Zomerfeesten
Arensgenhout

Vanuit de tegenover het mu-
seum aan de 'Placa de Gala i Sal-
vador Dali' gelegen parochie-
kerk bereiken flarden orgelmu-
ziek de geduldig wachtende toe-
risten. De 'Libreria Surrealista',
waarin de commerciële tak van
het Dali-Imperium is gevestigd,
doet goede zaken. Parfums, an-
sichtkaarten, affiches, lepeltjes,
t-shirts en een door Dali ontwor-
pen fles van de bekende Spaanse
brandy Osborne gaan als zoete
broodjes over de toonbank. Het
is voor de gewilligekopers te ho-
pen dat de tegen forse bedragen
aangeboden grafische werken

Zondagochtend in Figueras, er-
gens in Noord-Catalonië. Een
lange stoet toeristen wacht ge-
duldig voor de ingang van het
'Theatro Museo Dali'. Vakantie-
gangers die op sandalen, een
t-shirt en een korte broek over
zwembroeken en bikini's, de da-
gelijksetocht naar het strandvan
Roses voor een keertje hebben
verruild voor een bezoek aan het
heiligdom van surrealist Dali.

Heiligdom
Het 'museum-met-de-broodjes-
tegen-de-muur-en-de reuze-eie-
ren-op-het-dak' in Figueras is

# Een beetje koelte, een regenbuitje na een vrij lange perio-
de van veel zon? Ach, jeknapt er van op. Zeker in de weten-
schap dat weervoorspellers opnieuw de komst van een rits
warme dagen voorspellen. In vakantieland Zwitserland
echter werd de echte wintertijd in herinnering gebracht. Er
viel sneeuw, op sommige plaatsen dertig centimeter dik (de
Nufenen-pas raakte zelfs geblokkeerd) en het vee op hellen-
de weilanden (foto) werd plotseling verrast door een witte
wereld. Die spoedig verdwijnen zal, want ook in 'der
Schweiz' is een nieuwe hittegolf op komst. Zeggen ze.

Wie in deze dagen de buurtschap
Arensgenhout (Hulsberg) na-
dert, zal niet ontgaan wat er zich
daar in het weekeinde van 4 tot
en met 7 augustus zal afspelen.
Grote borden op de toegangswe-
gen tot dit gehucht attenderen
op de Zomerfeesten. Dit Arens-
genhoutse evenement is in de
verre omtrek even bekend als
bijvoorbeeld de straatkennis in
Craubeek, de tentfeesten in Grij-
zegrubben en de Mei-feesten inReymerstock. Opvallend aan al
deze feesten is dat ze plaatsvin-
den in een kleine woongemeen-
schap. Wellicht dat hierin het ge-
heim schuilt van de jaarlijksein-
teresse.
De Zomerfeesten Arensgenhout
worden ook dit jaar gehouden in
een feestpaviljoen aan deKamp-
straat. Aan goede muziek, sfeeren gezelligheidzal het andermaal
niet ontbreken. Op vrijdag 4
augustus beginnen de feesten
met Beierse muziek, humor enzang. Gratis kan men dan genie-ten van de muziek van de 'Göhl-
taler Musikanten' die in 1986 en
net vorig jaar de Blaastest won-nen, door het Limburgs Dagblad
'n samenwerking met de
N-C.R.v. georganiseerd. Voor de
Limburgse muzikale noot zorgttroubadour JosMeessen, voor deLimburgse humor Ton Jorna.
tevens zal zangeres Angelique
Kessels te gast zijn. Voorafgaandaan dit programma maakt de
«rumband St. Rochus een muzi-
kale rondgang. Eten op z'n

buitenlands
Ze hebben niet overdreven, die
briefschrijvers die mij herhaal-
de malen attendeerden op een
spijshuis waar men lekker Indo-
nesisch eten kan. Die 'rumah
makan' kan ik iedereen dan ook
warm aanbevelen. Het is het 'In-
donesian Restaurant Bali' aan
de Zoyistraat in Kerkrade. De
gerechten hebben er, ver weg
van de 'gordel van smaragd',
hun originaliteit niet verloren.

8 redactie oosteli|ke mi|nstreek: \«739282 \

In de feesttent aan de Kampstraat
wordt vrijdag vanaf 20 uur een
showprogramma afgewerkt met
medewerking van de Göhltaler Mu-
sikanten, troubadour Jos Meessen,
buuttereedner Ton Jorna en zange-
res AngeliqueKessels. Voorafgaand
aan dit 'bont feest' maakt de drum-
band St. Rochus een muzikale rond-
gang door Arensgenhout-Hulsberg.
Zaterdag presenteert de rasartiest
Gussini vanaf 14 uur zijn kinderquiz
en 's avonds is er vanaf 20.30 uureen
dansavond met het orkest Univer-
sel. Zondag 6 augustus is vanaf 11
uur frühschoppen en kapellentref-
fen met de Hacon Band, de Rotsjer
Jonge en Los Clementos. Van 18 tot
22 uur zijn er concerten te beluiste-
ren van harmonie St. Rosa Sibbe,
fanfare St. Caecilia Hulsberg, fanfa-
re St. Caecilia Wijnandsrade en fan-
fare St. Donatus Grijzegrubben.
Aansluitend dansen, orkest Los Pa-
blos. Een kienavond vanaf 19.30 uur
vormt maandag de afsluiting.

het weer in europa

j^e tweede dag van de Zomer-resten, zaterdag 5 augustus, is
anaf 14.00 uur gereserveerdoor kinderen die zich amuseren

met Gussini (vrij entree).m 20.30 uur kan worden ge-
danst op muziek van het orkest
universel. Zondagmorgen is er
£ruhschoppen met de Hacon
n«in t' de R°tsjer Jongeen de ka-

Los Clementos. Van 18.00, tot 22.00 uur volgen concer-
h_n doo. harmonie St. Rosa, Sib-
"e- Kon. fanfare St. Caecilia,nuisberg; fanfare St. Donatus;

en fanfare St.tenT ' WiJnandsrade. Aanslui-nrï dansen op muziek van het
vr£est Los Pablos. De entreevoor concert- en dansavond be-
,qa,aSt 2 gulden. Maandag om
bl., l_ur WOI-den de Zomerfees-r= n afgesloten met een kien-avond.

" Voor wintersporters die van
plan zijn een vakantie te boeken,
meldt Arke goed nieuws: de ar-
rangementen zijn minder duur
dan het afgelopen seizoen. In het
voor Nederlanders belangrijkste
wintersportland, Oostenrijk, is
over de gehele linie in de komen-
de winter sprake van een prijs-
verlagingvan 1 a 2 procent. Arke-
directeur Ferry Fransen: „De kri-
tiek die ik vorige winter heb
geuit op het prijsniveau in Oos-
tenrijk, heeft men zich blijkbaar
ter harte genomen". Ook de win-
terzonvakanties zijn goedkoper
dan vorig jaar. Cran Canaria en
Portugal zijn vier procent goed-
koper geworden en Tunesië acht
procent. De intercontinentale
bestemmingen laten daarente-
gen prijsstijgingen zien. Veroor-
zaakt door de stijgende dollar-
koers. Nieuw in het Arke-winter-
programma is de bestemming
Dominicaanse Republiek.

Heerlen

Er hoeven weinig twijfels over te
bestaan dat de enorme belang-
stelling voor het museum in Fi-
gueras de komende jaren alleen
maar zal toenemen. Er wordt dan
ook hard gewerkt om de aan-
grenzende gebouwen, waar Dali
zijn laatste levensjaren sleet, be-
ter bekend als de 'Torre Galetao',
er bij te betrekken.

Middelpunt

Van suggesties dat Dali slechts
in het museum begraven is om
het toerisme naar Figueras en de
stroom bezoekers naar het mu-
seum levendig te houden, wil
Don Franciso niets weten: „Dali
heeft die wens te kennen gege-
ven aan zijn vriend Maria Lorca,
de burgemeester van Figueras.
Ik weet dat er nogal wat mensen
zijn, die hierover twijfels hebben
en beweren dat Dali tot zijn dood
heeft vastgehouden aan zijn eer-
dere wens om naast zijn 'muze'
Gala in Pubol begraven te wor-
den. Maar ik ben ervan overtuigd
dat hij uiteindelijk toch de voor-
keur heeft gegeven voor dit mu-
seum in zijn geboortestad, op de
manier waarop het ook inder-
daad is gebeurd: gebalsemd, on-
der een marmeren steen en twee
meter onder de grond, zonder
enig opschrift".

Niet waar

Op de vraag of het feit dat Dali
zélfin het museum begraven ligt,
iets uitmaakt, antwoordt de be-
jaarde secretaris die zijn aanstel-
ling aan Dali zelf te danken had,
bevestigend: „Ik denk dat de
dood van 'el maestro' de interna-
tionale belangstelling voor zijn
werk heeft hernieuwd. Dat hij
ook hier, conform zijn eigen
wens, begraven ligt, zal ook van
invloed zijn geweest op de inva-
sie van toeristen".

Don Francisco: „Vorig jaar be-
zochten ruim vierhonderddui-
zend mensen dit museum. Sinds
de dood van 'el maestro' in ja-
nuari dit jaar is het bezoek ver-
dubbeld. We kunnen dus met
een gerust hart zeggen dat het
museum de belangrijkste toeris-
tische trekpleister van Noord-
Catalonië is. Als we het strand
even vergeten....".

ruim een halfjaar na de dood van
de 'markies van Pubol' meer dan
ooit tevoren het heiligdom van
het surrealisme geworden.

# Salvador Dali, een avond in zijn geliefd Parijs. Op de
première van een show in het Lido, samen met barones Ma-
rie-Helene deRothschild.

korte toer
DONDERDAG 3 AUGUSTUS:

" In het kader van Sport Overdag
start de dienst Welzijn, afdeling
sport en recreatie vrijdag 4 augustus
met badminton. De sport kan weke-
lijks van 10.30-12 uur worden beoe-
fend in sporthal Kaldeborn.

De afdeling rijwieltoertocht van de
spoorweg sport- en ontspannings-
vereniging houdt zondag 7 augustus
een 'Intercity Tocht. Afstanden 30,
60 en 100 kilometer. Vertrek vanaf
de Spuiklep, Parallelweg te Heer-
len. De tocht voert over een berg-
achtig parcours. Starttijden: 100 ki-
lometer tussen 8 en 9 uur, 60 kilome-
ter tussen 8 en 10.30 uur en 30 kilo-
meter tussen Ben 11 uur.

Brunssum
In 'Unitas', Kerkstraat 366 teBruns-
sum is zaterdag 5 augustus een rom-
melmarkt van 10 tot 16 uur.

oorwegen en Zweden: vooral in het zuiden veel buien. In het mid-
d

n Wat meer zon. In Lapland overwegend droog en zonnige perio-n. Middagtemperatuur van 22 graden in Lapland tot 18 graden innet zuiden.
enemarken: buiig en nog veel wind. Middagtemperatuur rond 18

K'aaen.
ntse Eilanden: in Schotland bewolkt en af en toe regen. In lerland,

„ |fs en Engeland droog en afen toe zon. Middagtemperatuur van 17pacten in Schotland tot 23 graden in Zuid-Engeland.
D 'st-Duitsland: koel en geleidelijk minder buien. In noord-west-
_. uitsland nog veel wind. Middagtemperatuur 17 tot 21 graden,
da tIC en LuxemDur&: Nu en dan nog een bui, daarna meer zon. Mid-
p oplopend tot ongeveer 22 graden.
v .an*j"ijk: in het noordoosten en oosten nog enkele buien. Daarnadp.W overal droog. Geleidelijk zonniger. Middagtemperatuur oplo-pend in het noorden tot 23 graden, in het zuiden tot 30 graden.
Np

anJe en Portugal: overwegend droogen zonnig. Alleen in het bin-eniand kans op onweer. Middagtemperatuur 30 tot 35 graden. Aan
Zw>°°rdkust van sPanJe bewolkt en koel.
ten? rland: nog buien met onweer. Geleidelijk meer zon. Middag-
0^Peratuur van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
wtenriJk: enkele regen-en onweersbuien. Wat meer zon. Middag-jemperatuur rond 18 graden

«Uië: vooral in het noorden en midden veel buien, sommige met on-teer. Middagtemperaturen 25 tot 30 graden.
egoslavië: vooral regen- en onweersbuien, aan de kust weer zonni-er_P/noden-Middagtemperatuur van 22 graden in het noorden tot 26«raden in het zuiden.

replekenland: vooral °P het vasteland en ook aan de westkust enkelegen-en onweersbuien. Op de vakantie-eilanden in de Egeïsche Zee
trv. oe bewolking, maar overwegend zonnig. Middagtemperatuur 30LUi .55 graden.

wortelstok van de 'kurkuma' of
geelwortel), 'ajam kerrie' (kip,
16,75 gulden) plus enkele 'rand'-
schoteltjes. Met 'sajoer Lodèh'
(kruidig groentesoepje, 4,50 gul-
den), 'sambal taugé' (5 gulden),
'seroendeng' (geroosterde kokos
met een enkel pindanootje) en
frisse 'orak' (schijfjes zoetzure
groente) onder meer. Een uitste-
kende, smakelijke maaltijd. In
een restaurant waarover een le-
zer mij onder meer schreef: ,Jk
ga voor een rijsttafel in elk ge-
val nooit meer naar de Rand-
stad. Ik ga naar Bali in Kerkra-
de'. Hoort u het eens van een an-
der...

We hebben er een dezer avonden
niet gerijsttafeld (de kaart biedt
een vegetarische rijsttafel aan
voor 27,50 gulden, een 'lstime-
wa'-rijsttafel voor 30,75 gulden
en, voor onverzadigbare lekker-
bekken, een 'Super'-rijsttafel bo-
vendien), maar onze maaltijd
samengesteld met gerechten die
de kaart nog méér bood. Een
van oorsprong Chinees flensje
vooraf, de stijl van koken in dit
spijshuis al duidelijk verraden-
de loempia (3,50 gulden). Gema-
rineerd aan pennetjes gescho-
ven vlees-dobbelsteentjes vervol-
gens. Saté (7,75 gulden). Die
mijn tafelgenote deden uitroe-
pen: "Zo lekker heb ik ze al lang
niet meer gegeten!". Het hoofd-
gerecht bestond uit gele Kuning-
rijst (met 'koenjit' aromatisch
gaar gekookte rijst, 'koenjit' =

EPEN: Wandeldriedaagse. Af-
standen 4 en 8 km. Inschrijving
bij VVV's van Epen, Slenaken,
Mechelen en Wittem. Vertrek
tussen 18.30 en 20.00 uur van Ho-
tel Peerboom in Epen.
LEMIERS/VAALS: Straatmarkt
van 11.00 tot 18.00 uur.
HEERLEN: In het centrum bra-
derieCorio Tropical van 16.00 tot
22.0 uur.
Expositie 'De mens op de maan'
in Volkssterrewcht (Schaaps-
kooiweg 95) van 13.00 tot 17.00
uur.
HOUTHEM-ST.GERLACH: Or
gelconcert in St. Gerlachuskerk
door Desiré Groot. Begin 20.30
uur.
SIBBE/VALKENBURG: Bezich-
tiging mergelbouwsteen-werk-
plaats (Bergstraat 31) van 10.00
tot 17.00 en van 18.30 tot 21.00
uur.
VALKENBURG: Rondleiding

bierbrouwerij De Leeuw. Kaart-
verkoop enkel via VVV.
MAASTRICHT: VVV-excursie
in Stokstraatkwartier, Museum-
kelder Hotel Derion en Bis-
schopsmolen. Vertrek 11.00 uur
vanaf VVV-kantoor (Het Ding-
huis, Kleine Staat).
Bezichtiging Schatkamer Sint
Servaasbasiliek van 10.00 tot
17.00 uur.
Bezichtiging Schatkamer O.L-
.Vrouwebasiliek van 11.00 tot
17.00 uur.
VVV-stadswandeling. Vertrek
14.00 uur vanaf VVV-kantoor.
MECHELEN: Bezichtiging De
Commandeursmolen (Hoofd-
straat) van 9.30 tot 17.00 uur.
GULPEN: Kunstroute-wande-
ling. Vertrek 10.00 vanaf Geo-
Mergellandwinkel (Looierstraat
21).
LIMBRICHT: Expositie 'Oudhe-
den opgepoetst' in Kasteel Lim-
bricht van 13.00 tot 17.00 uur.
NOORBEEK: Midzomermarkt
rondom de kerk van 11.00 tot
18.00 uur.
DUREN (W.Dld.): Anna-kermis
vanaf 17.00 uur.nino tomadesso

Er is een discussie aan de gang,
waarom Dali enige jaren voor
zijn dood zijn testament veran-
derde en besloot al zijn werk aan
de Spaanse staat achter te laten
en niet aan de Generaliteit van
Catalonië. Voor ons is die discus-
sie niet langer interessant. Wij
zullen zijn werk blijven beheren,
tentoonstellingen organiseren en
beslissen wie werk van hem kan
lenen voor exposities. Er kan
geen twijfel over bestaan: het
'Theatro Museo Dali' zal voor al-
tijd het middelpunt blijven van
elke studie of belangstelling voor
de surrealistische grootheid".

Don Francisco: „Er zal een bi-
bliotheek komen, geheel gewijd
aan het surrealisme en meer spe-
ciaal aan Dali. Tevens wordt er
een studiecentrum in gevestigd.
Het is nog niet bekend wat er
precies met zijn nalatensschap
gaat gebeuren, maar ik neem aan
dat een groot deel van zijn nage-
laten werken hier zullen blijven.
Alle werken die nu in dit mu-
seum hangen of staan zijn, op
twee na, eigendom van de stich-
ting diehet museum in zijn naam
beheerde.

" Zondag 6 augustus staat de
heemtuin van het IVN in Brunssum
vanaf 14 uur open voor de jeugd.
Doel van deze dag is de jeugd(vanaf
de bovenbouw) kennis te laten ma-
ken met de natuur. Danny Huisman
laat een verzameling stenen en fos-
sielen zien. Imker Wim Caubo ver-
telt alles over bijen en er is een
speurtocht in de heemtuin uitgezet.

In het komende weekeindeOp de Nederlandsewegen zal hetkomend weekeinde niet zo druk
zijn dat er problemen door kun-
nen ontstaan. Maar in West-Duitsland en inFrankrijk dienen
vakantiegangers rekening tehouden met filevorming en ver-traging. Vooral door terugkeren-de vakantiegangers zal op een
groot aantal Westduitse auto-snelwegen vertragingen kunnen
ontstaan. Morgen zal de eerstedrukte merkbaar zijn, maar za-terdag wordt een enorm ver-
keersaanbod verwacht waarbijhet vooral op de autosnelwegen
in Zuid-west-Duitsland dringen
zal worden.

De A8van Salzburg naar Mün-
chen en de oostelijke en noorde-
lijke rondweg rond München

zullen weer de belangrijkste
knelpunten zijn. Wachttijden bij
de grensovergangen en tanksta-

tions kunnen weer fors oplopen.
Zondag zal het verkeersbeeld
voornamelijk bepaald worden

Grote drukte op Duitse
en op Franse wegen

door in noordelijke richting rij
dend verkeer.
In Frankrijk zullen komend
weekeinde zon drie miljoen per-
sonen op weg zijn. Daarvan is on-
geveer tien procent buitenlands
vakantieverkeer. Morgenmiddag
en -avond zullen op de snelwe-
gen in de'omgeving van Parijs
veel files ontstaan. De routes
naar het zuiden en westen van
het land krijgen het meeste ver-
keer te verwerken. Zaterdag zul-
len de autosnelwegen tussen
Lyon en de Spaanse grens, naar
Bretagne en in de omgeving van
Bordeaux de belangrijkste knel-
punten vormen.
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BOCHOLTZ - De dialectband 'De
Höhner' uit Keulen komt maandag
7 augustus naar Bocholtz. Deze van
de Duitse tv bekende groep neemt
tijdens de slotdag van het zilveren
bestaansfeest van de Wielervereni-
ging 'Bocholtz' in het feestpaviljoen
aan het Patersplein een groot ge-
deelte van de artiestenrevue voor
haar rekening. Verder treden op:
Cascade, Mr. Diamond, de Heide-
bloem en de Blieërheidsjer Jonge.

'Bocholtz'
viert vier

dagen feest

Luikse Markfeesten
Komend weekeinde in Wahlwiller Het vierdaags jubileum-programma

wordt vrijdag 4 augustus om 19 uur
ingezet met een Mis. Van 20 tot 21
uur is er een receptie in het feestpa-
viljoen.Tijdens die receptie worden
de leden Schmetz, Dackus, Janssen
en Smeets gehuldigd in verband
met hun 25-jarig lidmaatschap. Aan-
sluitend is een dansavond met die
Original Schintaler. Zaterdag staat
een aantal sportwedstrijden op het
programma zoals de wielerwed-
strijd 'Drielandenomloop' en het
skeeleren, 's Avonds is vanaf acht
uur een Tiroler avond. Zondag 6
augustus kunnen de eerste trim-
mers reeds om 7 uur van start voor
een trimtocht. Om 11 uur begint het
frühschoppen en 's avonds is er een
dansavond met The Peanuts.

Dorpsfeest
Retersbeek

Uiteraard ontbreken voorstel-
ling van oude ambachten (weef-
sters, glasblazers, pottenbak-
kers) en een rommel- en curiosa-
markt niet. Op beide dagen be-
ginnen de Luikse Marktfeesten
in Wahlwiller om 10.00 uur.

De typische ambiance van de
Luikse Marktfeesten in Wahlwil-
ler wordt onder andere gereali-
seerd door straatmime-spelers
als het duo Guido en Erik, snelte-
kenaar Paul Sour, muzikanten
als De Marwis enz., mister Ballo-
ni en verder de vrolijke blaasmu-
zikanten van Kapel Mergelland,

het orkest 'Subway', popforma-
tie 'Passing Strangers' (met voca-
list Rob Wassenberg), de groep
rond de gebroeders John en Rob
Jeukens ('Booz'en Blues), Luiks
café-chantant, harmonie Excel-
sior uit Wahl- Nyswiller, drank-
en eetbuffetten met terrasjes,
stamineeke 'de Vrey', feestpavil-
joenen zo voort en zo verder.

Limburgs dagblad tijdje vrij



x——-rr.. i iT_^i^--==ï^o^«__^^r--^l m
rtjgik ïi^ lf*r tto

,
n «^

„ =I Ar Ik.IIKil m hinden U'°oPti_j___ii_!?^Mr^T!^"! 11

kijk iinfrnnn l" Jl
> ' " CMV BANK - BRUNSSUM -KERKSTRAAT 294

TELEFOONO4S-251043. oj\ /7r__r"VHW7 l__> AKil/
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UITSLAG e-trekking 3eklasse 85e loterij
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.K.-TÖ Nederlandseklanten. "^___mm_^^§3 Neem„ f0m.teof PM 500.000,- OP lotlir. 787278
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- Süddeutsche Klassenlotterie

Voor HEERLEN centrum vragen wij met spoed

bezorgers m/v
voor werkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de ochtend.

Melden LD Heerlen, Geerstraat 5, tel. 045-717719,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

Limburgs Dagblad

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.

Geef.... Actie
SYMPATIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg 14,

3735 ME Bosch en Duin
Tel. 030-281822

_é____i________

Heelt u een
vuurtjevoor me?

r^ét&_k^-_-9-^-H-BS-B_flH_________B-B-^-IH-^-B

Het kan gebeuren dat iemand even niet in de gaten heeft
datzijn sigaar al brandt. Een onschuldige verstrooidheid?
Dat is heel goed mogelijk. Maar bij oudere mensen zou het ook
om iets ernstigers kunnen gaan. Misschien een eerste teken
van beginnende dementie. Zeker wanneer zulke dingenregel-
matig voorkomen.

Het verloop van dementie is zo geleidelijk, dat vaak pas
laat duidelijkwordt wat er aarrdehand is. Als iemand echtrare
dingen doet. De greep op de werkelijkheidkwijtraakt. En het
dagelijks leven niet meer aankan.

Zon patiënt zou beter geholpen zijn wanneer de ziekte
eerder was onderkend. In een derde van de gevallen zijn
de verschijnselen in een vroeg stadium met succes te behan-
delen. Voor de overige gevallen bestaat op dit moment nog
geen genezing, maar door de juisteverzorging is er toch grote
verbetering mogelijk.

Vergeetachtigheidof gekke vergissingen zouden bij oude-
ren wel eens op dementie kunnen wijzen. Wees er alert op
in uw omgeving. Durf er over te praten. En waarschuw in elk
geval de huisarts.

Dementie is een verraderlijk ziekteproces dat veel ver-
warring brengt. Maar als we de verschijnselen eerder herken-
nen, zijn we beter in staat om te helpen.

I Gratisboekje over dementie. .
IMeer over dementie leest u in een gratis boekje dat wiju toe-

zenden wanneer u deze bon in een gefrankeerde enveloppe -
stuurt naar SIRE, p/a Postbus 1, 3417 ZG Montfoort. Wilt u
f 1,75 extra aan postzegels plakken voor de verzendkosten?

INaam: , Leeftijd:
Adres: I
Postcode: j
Woonplaats: SIRE

Publikatie aangeboden doordit blad in samenwerking met deStichting ldeéleReclame.

■

Devakantieaanbiedingen van JanLinders.

_7ffl.l&^B^/rV£nfct>fc

Ook voor de dagjesmensen, de wan- Limousine rundvlees topklasse! Conimex Ketjap Manis 195 Campina magere yoghurt met vruchten
delaars en de pick-nickers onder u Malserunderstooflapjes 095 flesje a 250 ml. 2rt^nu X» keuze uit 4 smaken. 119
loont 't zeker de moeite om eerst nu 500 gram voor 7. Guytharing -_Q

literbekernu -U -Jte
evenbij JanLinders binnen te lopen. Malse runderbaklapjes "} 45 groot glas 300 gram 2^09 79 Mona magere fruityoghurt M
Want Jan Linders heeft de hele zo- nu per ioo gram -L. Nu 30 et. voordeel: * keuze uit diverse smaken. fjyj
mer door extra vriendelijke zomer- <f^&g* _ .. ..■ /, Zomervoordeeltjes: kTJhV^a i /^lÜl-,nnk;^;n__n C=3i?Sëi^M_Zeeuws Meisje tafelmarganne , . . .... JNu !>uct. voordeel: _4_i* «SS**^aanbiedingen. $%»»!&«§*. cnn tnc 3-es "1S inblik ___ . .'.,-.- Rn
Vanknapperige broodjes tot het Sflff 5 gram lU> sinas, cola of lemon. /IQ Grote vruchtenvlaai 027cm. 050
smakelijkste beleg en van vers fruit IÉÉf "^ Blikje a 33c1. nu T"V Met 4 soorten vruchten^nu O.
tot snoep en limonade. Zo kunt u Goldsun sinaasappelsap "I 39 Hellemakoeken Ovenvers Frans stokbrood 169
voor 'nklein prijsje op pad met een literpakLr7s Zomen/oordeel nu: X» pinda, kokos of hazelnoot. QQ ± 4°°gram nu ""proviandmand boordevol heerlijks. r,, , dCï Pak^l2stuks // Verse Kaiserbrötchen "I 50
En bent u voor uw boodschappen HterpaSzomervoordeel nu: W Campina Bongo-choco-sticks 035 5 stuks nu 1.
lekker voordelig uit in het Zuiden. 10 stuks Grote abrikoos-kruimelvlaai A*5UUnox soepen: fx/-| 027 cm. nu O.
Heerlijke slagers-achterham 199 kip, groenteof tomaat. 139 11) pickmckbroodjes

Kmriiii/irrvv-CT
100 gram nu voor 1. Blik a 500 gram tó^nu 1. " NIEUWE OOGST:
Echte boerenmetworst 149 Ruitjes margarine aardtó^ flè',es°füjliter 1. 1» Hollandse uien 179
100 gram nu voor ±. pakje a 250 gram 39 QQ tl. "" , ' .j

net,e ± 2 kll° -1-*
Vlaams gebraden gehakt 135 Nu 3 voor 7/ 'ohmakip-kerrysalade ~ Guyot fijne handperen -| 79
100 gram nu voor _!_" Croky Okido kaaszoutjes bakje a 200 gram-2r9S ___." helekilo X«
Onze slagers hebben weer héél 50 gram 79 Johma zalmsalade 095 Gele honingmeloen 079wat extra voordeel: Zomervoordeel: Nu 3 halen 2 betalen. bakje a 200 gram _L. per stuk Zi.

I Schwarzwaldersteak *+.rr\\ 500 gram /" Grote Franseperziken TSU
I Kölnerbrathensteak /"20 _■_■ IIÜÜÜ» ■<■___ helekilo -+"

500 gram v_/« '**inirJ-S&i !rHPt3E» H_Bi^-ÉS,9-KMfi__k ___UMb I __B_PV_M_l_i ll'K____ l̂N_ï^ilP^ k̂

Ardennersteak
r\ § Éf __P*^* 1 Akties geldenvan donderdag 3 augustustot en met woens-

-500 gram W» I lt__o_l_^___ra HL Jfl fl|jJfl| mUm MwEbmESL^EEm^A \
" IP dag 9 augustus 1989. De vers-akties gelden van donderdag

piiji^T -iii " S" Qf\ Wm 3 augustus toten met zaterdag 5 augustus 1989.
riUJM. verse gnilKip h_&V mmw ..-,-,-, . . 1 T-1 "" Elke maandag adverteert |an Linders met vers-akties in de
± 950 gram per stuk. Per kiio U. tAllerbeste voor nvnendelijkeprrjs dagbladen

Limburgs Dagblad Donderdag 3 augustus 1989 " 16



KERKRADE - Linkerverdediger
John de Jong van Roda JC heeft
nog geen nieuwe club gevonden.
Om zijn conditie op peil te houden
traint De Jong, die afgelopen sei-
zoen door Roda JC aan MVV werd
verhuurd, sinds enige tijd bij Ale-
mannia Aken. De club uit de tweede
Bundesliga heeft nog geen contact
met Roda opgenomen over een
eventuele transfer. Bij de Kerkraad-
se club is de verdediger overbodig.
Inmiddels hebben ook enkele Bel-
gische clubs interesse getoond.

ODOORN - Wanneer het topsportklimaat in Nederland niet
vn .wer. ingnJPend verandert, dan zal het Nederlandse club-voetbal naar een zeer bedenkelijk peil afzakken. Die mening isvoetballer van de eeuw, Johan Cruijff, toegedaan
-fus je mee wilt doen op niveau, dan moet je de boel vercom-nerciahseren", stelde de 42-jarige voetbalkenner bij uitsteksibtermiddag tijdens een persconferentie in het Drentse landwaar hij met zijn club Barcelona verblijft voor een trainings'

Jid3.. Cr
J
uijff' zelfverzekerd als al-'ril ond gisteren uitvoerig stil bij

le n."VWlkkelinSen van het nationa-
stepH°c oetbaL Een bedrijfstak, die
!uittn uVerder uitgehold wordt. De
ter* van sPelers en oefenmees-
iniet 'S met te buiten. „We kunnen
van d?s meer tegen de onderkantvn «elgië op", aldus Cruijff.

Nedp i
VISI

J
e van de ex-Ajacied staat

twe d °P dit moment voor een
denkSPr°ng: of c°mmercieel gaan
ven F °f de P'JP aan Maarten ge-
lig? tussenweg is er niet. „Wij
or£e

u
ln Nederland al ver achter ten

gaat van andere landen als het
len °m verdiensten, belasting beta-
hanen v°°rzieningen voor de voet-
toch We zullen wat dat betreft
land mee m°eten gaan met andere
_teer?n' anders worden de clubs
niveaf verder afgeroomd en gaat het
Stra u " steeds verder achteruit.

d*s is allekwaliteit weg".
Of de voormalig PSV'er overigens
immer vrijaf krijgt voor het Neder-
lands elftal is de vraag. Wanneer het
gaat om echte kwalificatiewedstrij-
den, staat Barcelona hem af, maar
Cruijff liet gisteren doorschemeren
dat het bij oefenwedstrijden weleens anders kan zijn.

Oranje

Rond de persoon van Koeman is de
laatste dagen nogal wat heisa ge-
weest. Zijn-oude club PSV probeer-
de hem zelfs dinsdagavond, zondersucces overigens, nog een speelver-bod op te leggen, omdat Barcelonade betaling van twaalf miljoen gul-den nog immer niet was nageko-men.

De taak van Cruijff in het nieuwe
seizoen is het succes van vorig jaar -het veroveren van de Europa Cup II- verder uit te bouwen. Het is de be-doelingdat er opvier fronten (Euro-
pa Cup, beker, supercup en compe-
titie) wordt meegestreden. „Elke
titel is belangrijk, maar in Barcelo-
na verwachten ze dat er na lange tijdweer eens een landstitel wordt ge-
haald. Ze hebben liever een lands-
kampioenschap dan een Europa
Cup".

merp iJUlcht de komst van com-
heeftr televisie toe. Het voetbal
keihL. !Furen als Jo°P van den Ende
Bel Hu nod[S- „Het is de enige mo-
veaii ♦

om de comPetitie op ni-
lUut T

e houden", klinkt het reso-
heel'' Nederland vond men het al
miiioWat dat de NOS voor achttien
drii; en ide televisierechten voor
betaitf °cht De Spaanse televisie
ViGr

z°'n 360 miljoen gulden voor
beßrr,yiJ Jaar- Barcelona heeft een
Waan g Van 95 milJ°en gulden,
van h ? twaalf miljoen afkomstig isac televisie". Polgar baart

opnieuw opzien
" ZEIST - Haarlem-Feyenoord
blijft vastgesteld voor 27 augustus.
Het gemeentebestuur wilde de risi-
cowedstrijd verplaatsen naar 3 sep-
tember, maar is daarop teruggeko-
men.

" HEERENVEEN - De eredivisie-club Heerenveen heeft Ray Ri-
chardson van SC Cambuur overge-
nomen.

Vanenburg is nog
niet van Roma af

" LIER - De Belgische eerste klas-
ser Lierse SK mag voorlopig het
eigen stadion niet gebruiken. Het
stadion voldoet niet aan de door de
Belgische voetbalbond gestelde vei-
ligheidsnormen.

" BUNDE - Ofi Kreta, dat tot en
met 13 augustus haar tenten in het
Sittarsde Sportcentrum heeft opge-
slagen, heeft het eerste oefenduel
tegen amateur derde klasser Bunde
met 8-2 gewonnen. Doelpunten Kre-
ta: Batsinilas (3x), Carvidas (4x),
Vlastos. Bunde: Sasha Paulussen
(2x).

# De dertienjarige Judit Pol-
gar, koploopster in de groot-
meestergroep.

AMSTERDAM - Aleksandr Bel-javski uit de Sovjetunie is in de vier-
de ronde van dekroongroep van het
internationale schaaktoernooi te
Amsterdam alleen aan de leiding
gekomen. Dat is een kleine verras-
sing. Beljavski, die remiseerde met
Jonathan Speelman, profiteerde
van de onverwachte nederlaag van
Viktor Kortsjnoi tegen de import-Amerikaan Boris Gulko.

Van onze sportredactie
EINDHOVEN - Gerald Vanenburgloopt het risico dat de UEFA hemeen boete oplegt nu gebleken is dathij bij AS Roma een intentie-verkla-ring heeft getekend alvorens zich
'voor het leven' te verbinden aanPSV. De Italiaanse club legt zichniet zonder meer neer bij het afket-
sen van de transfer, hoewel volgensPSV-manager Kees Ploegsma de
getekende verklaring tussen Van-
enburg en AS Roma geen enkele
rechtsgeldigheid heeft.

maar de koning in het midden te la-
ten staan. In deze variant speelt
zwart op de twaalfde zet meestal
Pa6. Dat deed Finegold ook. Na af-
ruil van veel stukken bleek dit
paard plotseling wel erg ver van het
slagveldverwijderd te zijn. Het cen-
traliseren van het paard ging tenkoste van een pion. Polgar kreeg
twee sterke vrije pionnen op de da-
mevleugel. De Amerikaan zag het
zinloze van zijn verdediging in en
gaf op.
De wedstrijdleiding slaakte overi-
gens een zucht van verlichting. Na
de winst van Polgar verliet het
grootste deel van het publiek de
veel te kleine bezoekersruimte. De
als favoriet gestarte Gelfand, net
grootmeester, kwam net als Polgar
op drie punten.

Kroongroep, vierde ronde: Gulko - Koitsi-noi 1-0. Beljavski - Speelman 1/2-1/2, Piket -Van der Wiel 1,2-1/2. Stand: 1 Beljavski 3
punten, 2. Kortsjnoi 2 12. 3. Goelko en

Weer ging alle belangstelling uit
naar het wonderkind Polgar. In de
derde ronde van de grootmeester-
groep speelde zij tegen de Ameri-kaan Finegold, die evenals de Hon-
gaarse al twee overwinningen had
behaald. Het werd een spectaculair
duel, waarin de jonge Hongaarse
opnieuw bewees over een geweldig
inzicht te beschikken.

" AC Milan-trainer Arrigo Sacchiwil met Ruud Gullit, die revalideert
na een meniscusoperatie aan derechterknie, geen enkel risico lo-pen. De Nederlandse aanvaller
wordt via een speciaal trainingspro-gramma voorzichtig voorbereid opde nieuwe competitie. Sacchi hooptdatGullit op 3 septembervoor eigen
publiek zijn rentree kan maken inhet duel met Lazio.

te "rand2 g- er geen echte klimaatsve-
van p g.komt, lijkt een terugkeer
hiet(hruiJff naar zijn geboorteland
6r Hpl g yo°r de hand te liggen. „Als
f>ig y .. ppers zi Jn- heeft het wei-
met. ' Het hoeft voor hem ook
_en t,° n°dig- Barcelona isvoor hem
hij KH Jfe e thuis en daarnaast kan
de Sch

e r°emruchte club zijn ei na
rna k«?°nmaak van vorig Jaar Pu-ineer TJt' "Het is nu geen bende
hn -a u het begin bemoeide ieder-
kijn Ij met alles, nu heeft iedereen
Wet r,gei? gedeelte en je beweegt je

°P eikaars terrein".

Pc
cornm schieters moeten via de
Een , rciele televisie vrij spel krij-
meëmVedeneert CruiJff- Met de
Nein uengsten kunnen de ver-
Ven tl. uun begrotingen opschroe-

Ïrotin hoor dat Feyenoord een be-
ebh Van negen miljoenheeft, dat
evo]pn Wlj per maand. Het is een

S_e a, g van het systeem. Hier doenPetji moeiuJk als iemand met een
dat heel esld staat In SPanJe gaat
Pen ril anders. Daar is het gewoon
Neld r.enSom: zo lang ben Je in
ten" ' dan moet het zoveel kos-

" GELSENKIRCHEN - Aanvaller
Alexander Borodjoek wordt de eer-
ste Russische voetballer in de(twee-
de) Bundesliga. De 26-jarige speler-
tekende een contract voor drie jaar
bij Schalke 04.

" TURIJN - Juventus heeft Sergej
Alejnikov van Dinamo Minsk voor
driejaar gecontracteerd. Er was een
transferbedrag van zes miljoen gul-
den mee gemoeid. Alejnikov ver-
dient ruim 1,2 miljoen.

" Uitslagen Franse competitie:
Saint-Etienne - Brest 2-0, Nantes -
Lyon 2-1, Toulouse - Marseille 2-1,
Nice - Mulhouse 2-0, Metz - Auxerre
2-1, Montpellier - Bordeaux 1-2, Ra-
cing De Paris - Cannes 3-2, Sochaux- Paris SG 1-0, Lille - Monaco 1-1,
Toulon - Caen 2-0. Stand aan kop:
Bordeaux 3-5 Toulon 3-5 Marseille
3-4 Toulouse 3-4 Nantes 3-4 Monaco
3-4 Sochaux 3-4.

" Resultaten oefenduels: FC Den
Haag-Aberdeen 1-1. Rood voor Van
der Laan en Robertson. Veluws elf-
tal - Sporting Lissabon 1-7, RBC -Sparta 0-2; Uzendijke-Den Bosch
0-4.

rasjvüi - Hansen 1-0, Sosonko - Rodiiguez
1/2-1/2, Bagirov - Psaskis 12-1.2. Blalin -Kuijt alg. lllescas - Cnsan afg. Van V.
Mohr 1-2-12. Peelen - Van der Stenen (il.
Douven - Vanheste 1 2-12. Visser - Niiboer0-1. Garcia - Mednis 1 2-1 2. R.e -Cil'ui
12-12. Stand: 1. Polgar en Gelfand 3. 3. As-
maiparasjvili 2 1/2. 4. Hulak. Kinegold. Ko-dnguez en Sosonko 2. 8. Hansen. Mohr Bii-girov, Psaskis. Nijboer. Van Welv. Van derSterren 1 1/2. 15. Blatny, Crisan. lllescas.Kujjf 1 + 1, 19. Douven. Garcia. Mcd-
Vanheste 1, 23. Cifuentes, Peelen Xi
Visser 1/2.

Speelman 2. 5. Van der Wiel 1 12.(i. Piket 1
Grootmeestergroep, derde ronde: Hulak-
Gelfand 0-1. Pulsar - Kinegold 1-0. Asmaipu

De opening was Caro-Kann, waarbij
Polgar op de dertiende zet van de
theorie afweek door niet te rokeren

Een paar uur voordat Le Mond toe-
sloeg had organisator Huub Enge-
len echter een paar teleurstellingen
moeten incasseren. Scan Kelly, een
van de trekpleisters, liet namelijk
verstek gaan omdat hij na de we-
reldbekerwedstrijd in New Castle
een paar dagen in lerse familiekring
wilde doorbrengen. Bovendien
kwam Matthieu Hermans niet aan
de start. Hij was weliswaar in Linne
present, maar leverde zijn rugnum-
mer in zonder zijnburgertenue voor
de koerskledij te hebben verwis-
seld.

Omdat aanvankelijk Greg Le Mond
in geen velden of wegen te bespeu-
ren viel, raakte de organisator op
zijn zachtst uitgedrukt nerveus. Een
telefoontje naar Le Mond's ploeg-
makker Lammerts maakte duide-
lijk, dat beiden met enigevertraging
naar Limburg waren afgereisd. Bo-
vendien kwamen zij in de laatste ki-
lometer op weg naar het parcours
ook nog in een opstopping. Uitein-
delijk begon het criterium (55 ron-
den oftewel 80 kilometer) met een
klein half uur vertraging. De Tour-
winnaar kwam pas halfkoers in ge-
zelschap van De Rooy, Bogers en de
actieve Ad Wijnands in de spits,
waar tot dan toe door anderen (zoals
nationaal kampioen Frans Maassen)
voor spektakel was gezorgd. De
vlucht van Le Mond c.s. werd teniet
gedaan. Een solervan Jelle Nijdam
eveneens. Vijf ronden voor het ein-
de kwam de definitieve splitsing:
Le Mond, Maassen en Verhoeven
eisten de leiding op. Laatstgenoem-
de reed nog even voor de twee ande-
ren uit. Uiteindelijk besliste de
sprint.

Uitslagen Nacht van Linne: Profs: 1. LeMond 80 km in 1.45.50: 2. Maassen; 3. Ver-
hoeven, belden z.t; 4. De Rooy op 8 sec; 5.
Rooks z.t; 6. Manders op 14 sek; 7. Vos; 8.
Jacq van der Poel; 9. Bogers; 10. Nevels; 11.
Lammertink; 12. Wijnands; 13. Alberts; 14.
Veenstra; 15. Van Bakel; 16. Strouken; 17.

aan hun verplichtingen denken, ook
als het om criteria gaat.".

koerst momenteel een andere ex-prol: BertOosterbosch.
Tweede etappe Ronde Burgos: 1. Vander-
aerden 138 in 3.30.00. 2. Hevndenckx. 3. Ro-
dnguez, 4. Manruique. 5. Weltz, 12. Talen.
15. Cordes. 23. Jagt. 40. Winnenallen z.t.. 76.
Van Rijen 0.17. 78. Rozendal z.t.. 100. De
Vries z.t.. 101.Suykerbuyk z.t.. 106. Harings
z.t.. lll.Cornelissez.t., 116.Ottevanger7.il.
117. Harmeling z.t. Algemeen klassement:
1. Antequera 8.37.02. 2. Vandciaerden 1.44,
3. Heynderickx. 4. Arntz. 5. Manruique. 6.
Talen. 7. Silva. 8. Cordes, 9. Gonzalez-Saka-
dor, 10. Gutierrez. 27. Jagt. 47. Winnen allen
z.t. als Vanderaerden, 59. Rozendal 2.0
Comelisse. 78. Van Rijen, 94. Harings. 96.
De Vries, 106. Suykerbuyk allen z.t als Ro-
zendal. 115. Ottevanger 8.55, 116. Harme-
ling.
Amaleurronde van Hessen: ploegentijdrit:
1. Tsjechoslowakije 54 km in 1.03.16. 2. Ne-
derland op 1.07, 3. Bondsrepubliek Duits-
land 1.58. 4. Frankrijk 2.57. 5. Sovjetunie
3.28. 6. Cuba 3.47. tweede deel tweede
etappe: 1. Otto 126 km in 3.13-20. 2. Stants-
jev z.t., 3. Duwe z.t.. 4. Roder op 0.04. 5. Dor-
per z.t.. 6. Huygens. Algemeen klassement:
1. Dorper 7.28.19, 2. Stantsjev 0.01. 3. Duin

vorige. Kosten en opbrengsten
van wedstrijden zullen iets klei-
ner zijn, omdat PSV bewust een
aantal uitnodigingen heeft afge-
slagen en omdat er geen bijzon-
dere duels zullen zijn, zoals om
de supercup en de wereldbeker.

Lubberding; 18. Kersten; 19. De Keulenaar;
20. Schurer; 21. Lammerts; 22. Hoondert;
23. Brown; 24. Beuker; 25. Mackay; 26. Dor-
gelo; 27. Luyckx; 28. Nijdam; 29.Rakers; 30.
Adri Kools; 31. Jakobs; 32. en laatste Nij-
boer, allen z.t. als Manders. Leidersprijs:
JelleNijdam. Amateurs: 1.Robert Radema-
kers (Schinveld) 80 km in 1.45.43; 2. Mul-
ders z.t; 3. Meeuwissen op 6 sec; 4. Hilkens;
5. Dahmen; 6. v.d.Donk op 13 sec; 7. Nutt-
gens; 8. Donike; 9. Ramakers; 10. Jennis-
sen; 11. Vos; 12. May op 27 sec; 13. Slaats:
14. V.d.Pas op 52 sec; 15. Jennen; 16
Schruff; 17.Reinennk; 18. v.d.Voorden; 19
Coumans; 20. Teunissen. Leidersprijs: Ra

demakers. Junioren: 1. Van Happen 60 km
in 1.17.40; 2. Wolfs op 8 sec; 3. Degeling op
14 sec; 4. Boesenwinkel op 30 sec; 5. Dat op
35 sec; 6. Vrancken; 7. Roelofs; 8. Van Seg-
gelen; 9. Geesink; 10. Antonis;'ll. Görtzen;
12. Verhagen; 13. Moors; 14. Grundel; 15.
Bijnen. Leidersprijs: Van Happen. Liefheb-
bers/Veteranen: 1. M. Leys 50km in 1.05.10;
2. De Groot; 3. Sehmitz; 4. Koch; 5. Spuy-
broek; 6. Tuit; 7. Wanders; 8. Winterslag: 9.
Pelzer; 10. Van Mil. Leidersprijs: De Groot

" Een amateurkoers in het Belgische Mes-
sancy leverde een overwinning op voor
Gino Jansen uitKlimmen. Ex-prof Schroen
werd vierde. Elders in het amateurpeloton

..Hermans behoorde tot de velen,
die daar vroegtijdig afstapten en
daarom minder uitbetaald kregen.
Nu wil hij blijkbaar via een achter-
deur alsnog genoegdoening voor de
toen door mij genomen maatrege-
len, maar daar trap ik niet in". Over
Kelly's afwezigheid zei Engelen:
„Sommige profs moeten toch eens

Nerveus

„Zijn financiële eisen waren voor
mij niet acceptabel", aldus Huub
Engelen. „Hou het er maar op, dat
hetverschil tussen vraag en aanbod
zon duizend gulden bedroeg". Het
conflict is nog een gevolg van de ge-
beurtenissen in de GP Forbo, een
nieuwe van-stad-tot-stad-koers ten
noorden van Amsterdam, die vlak
vóór de Tour werd verreden.

Donderdag 3 augustus 1989 "17

„gebruikelijke" kampioensuit-
kering zal een premie worden be-
taald, waarbij het aantal dienstja-
ren van invloed op de hoogtevan
het bedrag zal zijn.

EINDHOVEN - De PSV-spelers
kunnen aan het einde van het
seizoen, bij het behalen van de
vijfde titel op rij, een extra extra-
premie tegemoet zien. Boven de

PSV tast
extra in

geldbuidel
voor titel

Cruijff waarschuwt
voor aftakeling
betaald voetbal

'Figuren als Joop van den Ende zijn keihard nodig'

De salarispost van technische
staf en spelers zal weinig ver-
schillen met die van vorig sei-
zoen. Het betekent dat de meer-
kosten van Vanenburg ruim zul-
len kunnen worden wegge-
streept tegen het verdwenen sa-
laris van Koeman.

Voorzitter Jacques Ruts stelde
tijdens de persconferentie van de
landskampioen dat een bijzon-
dere prestatie, als het record van
vijf achtereenvolgende lands-
kampioenschappen, ook een
aparte honorering verdient. Feit
is natuurlijk dat de huishouding
in Eindhoven alleen echt goed
kan blijven draaien wanneer de
positie aan de nationale top ge-
handhaafd blijft.

van achttien miljoen, is de natio-
nale titel de eerste prioriteit, ten-
minste de kwartfinales van de
Europa-cupstrijd de tweede. Het
bekertoernooi van de KNVB telt
in het rijtje van de verlangens
nauwelijks mee.

Voor PSV, dat net als vorig sei-
zoen werkt met een begroting

De begroting voor het komende
jaar kent slechts geringe ver-
schuivingen ten opzichte van de

" Extra aandacht voor Ge-
rald Vanenburg tijdens de
persdag van PSV. De meer-
kosten van Vanenburg wor-
den weggestreept tegen het
weggevallen salaris van
Koeman.

Johii de Jong
traint bij

Alemannia Aken

„Van een conflict met het bestuur is
absoluut geen sprake", benadrukt
Kraay. „Ik ben van mening, dal
mijn werk als algemeen directeur
bij Feyenoord klaar is. De club staat
in financieel en technisch opzicht
weer op de rails, het wordt nu tijd
om de mogelijkheden van het sta-
dion en de omliggende ruimte opti-
maal te benutten". Kraay heeft aan-
biedingen uit het bedrijfsleven en
de omroepwereld (TV10) op zak.

Kraay blijft wel aan als directeur
van Stadion Feyenoord, een functie
die hij in maart van dit jaarovernam
van Frits deKimpe. Feyenoord gaat
voorlopig niet op zoek naar een ver-
vanger van Kraay. De technische
leiding van de Rotterdamse eredivi-
sieclub komt geheel in handen van
coördinator Cor van der Gijp en
trainer Pim Verbeek.

ROTTERDAM - Hans Kraay heeft
bij Feyenoord zijn ontslag inge-
diend als algemeen-directeur be-
taald voetbal. Zijn dubbelfunctie als
directeur van de Stichting Feyen-
oord en de NV Stadion zou hem te
zwaar zijn. Vlak voor het begin van
de jaarlijkse persdag, heeft Kraay
voorzitter Carlo de Swart en secre-
taris Cees Ultee van zijn besluit op
de hoogte gesteld.

Kelly afwezig in Nacht Hermans loopt boos weg

door wiel verheesen

Limburgs Dagblad LINNE -Het enthousiasme van de ruim 25.000 toeschouwers in de Nacht
van Linne was groot toen Greg Le Mond zijn medevluchters Maassen en
Verhoeven in de sprint versloeg. Als laatste van de drieëndertig deelne-
mers aan de start gekomen, betekende de jumpvan de AmerikaanseTour-
winnaar zijn eerste succes op de Nederlandse wegen sinds Parijs.

Hans Kraay
neemt ontslag

Van onze verslaggever

Le Mond slaat toe in Linne
# Greg Le Mond klopt in de
sprint Frans Maassen
(links) en Nico Verhoeven.

Foto: JEROEN KUIT



open om een kijkje
in de keuken van de
Maastrichtse club te
nemen. De volledige
hoofdselectie met de
nieuwe trainer Sef
Vergoossen is aan-
wezig om de jeugd te
voorzienvan handte-
keningen en gewillig
te poseren voor een
foto. Tevens is de
nieuwe elftalfoto te
verkrijgen.

KERKRADE
Vandaag en volgen-
de week donderdag
zijn de Roda JC-kas-
sa's op sportpark
Kaalheide van 19.00
tot 21.00 uur ge-
opend voor de ver-
koop van seizoen-
kaarten voor uitslui-
tend de zittribune.

KERKRADE/MAA-
STRICHT- Roda JC
stelt belangstellen-
den aanstaande
maandag van 17.00
tot 20.00 uur in de ge-
legenheid een kijkje
achter de schermen
te nemen. Het sport-
park Kaalheide zal
voor die gelegenheid
zijn omgetoverd in
een fancy-fair-achtig
terrein. Vooral voor
de jeugd heeft Roda
het een en ander op
stapel gezet. Zo kan
men op de foto met
zijn of haar favoriete
speler; zijn alle spe-
lers aanwezig voor*

het geven van hand-
tekeningen; is er
elke tien minuten
een rondleiding door
het stadion en wor-
den elf jongetjes en
meisjes gekozen die
om 19.15 uur een
heuse wedstrijd mo-
gen spelen tegen het
eerste team.

MVV houdt zijn
open dag, die vorig
jaar bijna driedui-
zend bezoekers trok,
aanstaande zaterdag.
De poorten van sta-
dion De Geusselt
staan van 11.00 tot
15.00 uur wagenwijd

Olympische kampioenen
in Bloemenmarathon# Judith

Warringa had
geen moeite met
defavoriete
Brenda Schultz,
die haar
teleurstelling
wegdrinkt.

Van onze verslaggever

SON - Alle kunstgrepen ten spijt blijft het nationaal tennis-
kampioenschap het couveusekindje van de KNLTB. De ver-
huizing drie jaar geleden van de Scheveningse Mets-banen
naar het knusse sportpark De Gentiaan in Son heeft niet voor
de verwachte groeistuipen gezorgd. In een (proflsport, waar
groot en vooral internationaal wordt gedacht, beantwoordt hetNK nauwelijks aan zijn beoogde status. Met name sportief ge-
zien, want de favorieten sneuvelen dit jaar bij bosjes in het Bra-bantse land.

Maandag volgt een loodzware rit ak
de omgeving van Valkenburg mei
beklimming van de Cauberg, cw
Fromberg en in Klimmen.

Het routeschema: zaterdag Proloog RijnH
burg (10 km), zondag Maastricht-KlimmeW
(38 km), maandag Valkenburg-Valkenburj
(37 km), dinsdag Hamont (B)-Zeelst (47 kml
woensdag Bree (B)-Weert (35 km), dondefl
dag Oirschot-Kaatsheuvel (38 km), vnjdafl
Zoeterwoude-Leiden-Scheveningen (3J
km), zaterdag Wassenaar-Noordwijk aaÉ
Zee (38 km).

HEERLEN - Volgende week vindt
voor de achtste maal de internatio-
nale bloemenmarathon plaats. Een
'Ronde van Nederland' voor rolstoe-
latleten. Aan het vertrek komen vijf-
tig deelnemers, die acht etappes
met een totale lengte van circa 300
km krijgen voorgeschoteld. De
etappes zelf zijn deels weer opge-
deeld, in kleinere stukken: beklim-
mingen en tijdritten.

De kanshebbers voor de overwin-
ningzijn Jennet Jansenen Iwan van
Breemen. Het tweetal veroverde tij-
dens de Paralympics in Seoel res-
pectievelijk drie goud en eenmaal
goud en brons. Buitenlandse top-
pers zijn de Duitse Heini Koberle
(3x goud) en de Belg Chris de Crae-
ne (brons).

Zaterdag 5 augustus wordt in Rijns-
burg deproloog verreden over 10 ki-
lometer. Daarna verhuist het gezel-
schap naar Limburg, om zondag de
etappe Maastricht-Klimmen af te
werken. Op het programma staan
bovendien een bergtijdrit (Slinger-
berg Geulle) en de beklimmingen
van de Slingerberg en de Adsteeg.

Play-offs
honkbal
van start

# Zondag wordt in
Posterholt gestreden
om de wereldtitel in de
midgetklasse. Henk
Hanssen en Jan
Schraets behoren tot de
kanshebbers.

HEERLEN - Komend weekeind!
begint de honk- en softbalcompef'
tic aan de beslissende fase van \A
seizoen. De vier best geplaatst*
teams gaan aan slag in de play-offr
de overige ploegen spelen in de pr*
motie/degredatiepoule.
In de hoofdklasse hebben zich al*
enige Limburgse veretegenwoord
gers All Stars Heerlen (honkbal) et
Sittard Condors geplaatst voor d*
play-offs. In vier dubbele speelrofl
des wordt de winnaar van deze ei
tra serie bepaald. Is dit team een a"
dere ploeg dan de kampioen van d<
reguliere competitie, dan volgen be
slissingswedstrijden. De honkba'
teams van Sphinx/HSCM en Phaflj
toms Weert gaan proberen m
hoofdklassestatus te handhaven. _Vde softbalafdeling hebben S
cols Kerkrade en Sphinx/HSCIf
zich gekwalificeerd voor promotie
wedfstrijden naar de hoofdklasse. |
Programma zaterdag: Heerlen, sportpajl
Varenbeuk, 17.00 uur: All Stars-DVS; S_\tard. Sportcentrum, 18.30 uur: Condors-A
Wings (softbal). Zondag: Heerlen, spoj)
park Varenbeuk, 14.30 uur: All Stars-Car<Jnals; Maastricht, sportpark West, 14.3(1 u"'
Sphinx/HSCM-Bullfighters; Weert,
park Boshoven: 14.00 uur: Phantoms SWf
lights.

Titelstrijd in de midget-klasse " Hanssen en Schraets kanshebbers

WK-autospeedway
in Posterholt

Snelle tijden
bij Amerikaanse

zwemstrijd

vermans- Kernpers 6-1, &-3, 6-1, Haarhuis -
Hulshof 6-3, 6-2, 6-3 mannen dubbel, twee-
de ronde: Eltingh/Siemerink - Bruin/Groen
6-0. 6-3; Van Gelderen/Van Eekeren - Van
Dommelen/Wijnhoud 7-6, 7-5. vrouwen
dubbel, tweede ronde: Schilder/Witvoet -Niemantsverdriet/Ritman 6-3, 6-3; Mulder-
/Sonneveld - Druyts/Verbruggen 6-7, 5-7.

Tennistoernooi Kitzbühl: eerste ronde
Mancini (Arg) - Vogel (Tsj) 6-2, 6-7, 6-3, Emi-
lio Sanchez (Spa) - Duncan (VSt) 6-1, til,
Giussani (Arg) - Lozano (Mcx) 7-5, 3-6, 7-6.
Tweede ronde Saceanu (BrD) - Carlsson
(Zwe) 6-4, 6-4, Azar (Arg) - Cancellotti (Ita)
6-7, 6-3, 7-6, Strelba (Tsj) - Costa (Spa) 6-1,
6-2, Javier Sanchez (Spa) - Roig (Spa) 4-6,
6-3, 7-6.

" HORN - Bij het 15e Grindmerentoernooi
in Hom zijn al twee spelers tot dekwartfina-
les van de Bl klasse doorgedrongen. Mauri-
ce van den Donk (winst op Beurskens 7-6;
6-3) en Detlef Hungerberg (zege op Van de
Wiel 6-4; 6-4). Uitslagen: Bokhoist-Den Har-
tog 6-3; 6-0, Den Boer-Nijenhuis 6-3; 0-6; 6-3.
Dames: Leytens-Niessen 6-0; 6-1, Van
Steen-Verdegaal 6-3; 6 0, Tielman Vinger-
hoed 6-2; 6-2, Snijders-Mulder 6-0; 6-2.
Uitslagen B 2klasse: Meulendijks - Van
Gooi 6-3; 7-6. Pas - Kooiman 3-6; 6-0; 6-3.
Snijdeis - Brand 6-3; 3-6; 6-1. Mol - Teunis-
sen 6-4; 6-2. Van de Braak - Verkoulen 7-6;
7-6. Decker - Van Helmond 6-1; 6-2. Kries-
her - Bakker 6-0; 7-6. Joosten - Rettberg 7-6;
6-3. Kraus - Houben 7-5; 7-6. Slangen - Knaa-
pen 6-1; 6-3. Te Lat - Houben 6-2; 6-3. Essers- Fnnssen 6-2; 6-1.

Titelverdedigster Brenda Schultz
en de als tweede geplaatste Manon
Bollegraf waren gisteren in het da-
mestoernooi net zo kansloos als het
overambitieuze plan, waarmee de
HTC Son in samenwerking met de
clubsponsor (Nashua) een heus na-
tionaal tenniscentrum, ook geschikt
voor Davis-cupduels, wilde laten
verrijzen. Het project werd begin dit
jaarechter ijlings afgeblazen omdat
de financiering bij lange na niet
rond kwam.

Hoewel Nashua zich garant stelde
voor driekwart, oftewel 750.000 gul-
den, van de totale investering, lever-
de een intensieve wervingscampag-
ne voor het binnenhalen van de ove-
rige vier ton vrijwel geen respons
op. Het Nederlandse tennis mag
dan in opmars zijn, het betekent
geenszins dat het bedrijfsleven elke
stap wil ondersteunen. Al met aleen
bittere teleurstellingvoor de NK-or-
ganisatie in Son, dat de nationale ti-
telstrijd zeker ook volgend jaar nog
zal huisvesten en nu genoegen moet
nemen met een aanzienlijk .afge-
slankt' bouwwerk.

De beste speler verdient zondag in
de finale 5600 gulden. Voor de goe-
de orde, dat is op enkele honderden
guldens na net zo veel als een verlie-
zer in de tweede ronde op het Melk-
huisje. Wie dat bedrag zal incasse-
ren is met geen mogelijkheid te
voorspellen, zeker niet nadat rege-
rend kampioen Menno Oosting al in
de eerste ronde roemloos ten onder
was gegaan tegen de zeventienjari-
ge Hagenaar Richard Krajicek. Bij
de dames, waar zaterdag een hoofd-
prijs van vierduizend gulden klaar
ligt, zal eveneens een andere winna-
res dan vorig jaar naar voren stap-
pen.

Brenda Schultz, in '88 nog opper-
machtig alle concurrentie opzij zet-
tend, bleek gisteren geen partij voor
'good-old' Judith Warringa. De in-
ternationale vormcrisis, waar
Schultz zo nadrukkelijk mee
kampt, zette zich in min of meer ver-
trouwde omgeving gewoon door.
Wat de achttienjarige Heemsteedse
ook probeerde, Warringa maakte de
partij in twee sets uit: 7-6, 6-4. „Wat
ik normaal doe, kreeg ik nu zelf om
de oren", vond de naar de 54e plaats
op de wereldranglijst gezakte
Schultz, die wanhopig wacht op de
ommekeer.

Voor Warringa betekende de onver-
wachte zege de (voorlopige) bekro-
ning van een come-back na een
inktzwarte, verloren blessureperio-
de.
Pasealle Bruyts heeft zich in het da-
mes dubbel met Mariëtte Verbrug-
ge bij de laatste vier geplaatst door
winst (7-6 (7-5) en 7-5) op het duo
Bartels/Sonneveld.

" KREFELD - In zijn eerste wed-
strijd voor de Duitse club Blau
Weiss Wickrath heeft Torn Nijssen
met 7-5; 6-1 gewonnen van de num-
mer tachtig van de wereld: Lawson
Duncan (VS). Het dubbel met de
Duitser Axel Horning werd even-
eens gewonnen: 6-1; 6-2.

NK Son, vrouwen enkel, tweede ronde:
Warringa - Schultz 7-6, 6-4; Van den Berg -
Bollegraf'6-2, 6-3; Wilmink - Witvoet 6-2, 6-2;
Vis - Bakkum 6-1, 6-2; Moos - Hoogendoorn
7-6, 7-5; Jagerman - Verbruggen 6-1, 6-0;
Schilder - Wegink 6-0, 7-6: TerRiet - Cooren-
gel 6-2, 6-1. Mannen enkel, tweede ronde:
Krajicek- Van Gelderen 1-6,6-3,6-3,6-1; Da-
vids - Siemerink 6-2, 6-2, 6-4: Eltingh - Van
Eekeren 4-6, 6-2, 6-1, 6-3. Lodder - Dankaart
6-1, 6-4. 6-1; Groen - Sauer 4-6, 6-7, 6-4, 6-3.
6-3; Feenstra - Dogger 6-3. 5-7, 6-2, 6-1; Koe-

oefenvoetbal

Abdissenbosch-Schuttersveld 0-3
RKSVB-Kolonia 2-1
Waubach-Minor 1-2
Almania-Susteren 2-2

Vandaag:
Eijsden-MVV 19.00 uur
Avanti-Roda JC 19.00 uur
RKONS-EHC 19.00uur

Zondag:
Almania-Geleen 14.00 uur

lotto
HAMBURG - Resultaten trekkingen West-
duitse Mittwochslotto: trekking A: 12 - 14 -17 - 43 - 48 - 49. ReserveHeta): 20. Trekking
B: 8 - 10 - 27 - 34 - 40 - 41. Reservegetal: 12
Spiel 77: 1963675.

DUBLIN - De sterkste Europese at-
letieklanden strijden dit weekeinde
in Londen om de Europacup en om
twee plaatsen in de Wereldcup, die
over vijf weken in Barcelona wordt
gehouden. De Nederlandse dames
en heren tellen niet mee. Zij zitten
in de C-poule in Dublin. Unitasat-
leet Bob Dielis neemt de 1500 meter
voor zijn rekening. Hij is hersteld
van de blessure, die hem vlak voor
het NK velde. Richel Keijsers (AV
Weert) vervangt een licht gebles-
seerde Robert de Wit op het onder-
deel polsstokspringen. Nederlandse
kampioen Lino Pani (Unitas) is op
vakantie. Claudia Elissen (Kimbria)
doet de 4xloo meter met Nelli Coo-
man, die geen hinder meer heeft van
de bloedvergiftiging van vorige
maand.

" TROISDORF - Marco Gielen (AV
Tegelen) en Robert Smits (Kimbria)
wacht zaterdag een laatste examen
voor het EK junioren in Varazdin.
Zij voldeden eerder dit seizoen aan
de A-limiet op de 10.000 meter met
tijden van respectievelijk 30.25.50
en 30.57.90 In Troisdorf moeten zij
vormbehoud tonen door de 5000
meter binnen het kwartier te vol-
tooien.

" SITTARD - De Limburgse atle-
ten kunnen zaterdag weer uitge-
breid aan de bak bij Unitas in Sit-
tard. De ontmoeting is open voor se-
nioren en AB-jeugd en begint om
15.15 uur. Het programma bestaat
uit 100, 400, 800, 1500, 3000 m, en
5000 m snelwandelenvoor iedereen,
kogel, discus en speer voor dames
en meisjes, en polshoog en ver voor
heren en jongens.

Dielis, Keijsers
en Elissen naar

Europacup atletiek

teams naar Valkenswaard. De
equipe Dautzenberg-Ramakers
start met de'Ford Escort (no.11).

Vijfenveertig ronden moeten de
coureurs rijden alvorens de nieu
we wereldkampioen bekend is
Veel concurentie verwachten d€
Nederlanders van de Engelsen

LOS ANGELES - De tweede d»
van de strijd om de Amerikaan*
zwemtitels heeft drie beste werej'
seizoenprestaties opgeleverd. Drj*
voudig Olympisch kampioene Jj
net Evans won de 400 meter wiss»
slag in 4 minuten en 39,36 seconde
Evans bleefruim drie secondenvjjwijderd van het wereldrecord, dj
reeds zeven jaar met een tijd Vjj4.36,10 op naam van de Oostduifl
Petra Schneider staat.

Op de 100 meter vlinderslag bij \
mannen werd Wade King met 55Jseconden de snelste zwemmer vJdit seizoen. In de series had de Arfl]
rikaan al 54,06 seconden gezwolj
men. De Surinaamse Olympisfj
kampioen Anthony Nesty, die r*ij
in de alleenvoor deelnemers met jj
Amerikaanse nationaliteit gerest
veerde finale mocht uitkomen, A
gevierde in de B-finale in 54,56 H
conden.

De derde beste wereldseizoenpr^
tatie kwam op naam van het kwal*
van de ploeg van Longhom uit *xas, die de 4 x 200 meter vrije sV
bij de vrouwen won in 8.11,54.De races beginnen zondag om 12

uur. De tijdstrainingen zijn zater-
dag om 11 uur. Verder zijninJiet
programma opgenomen de wed-
strijden in de categorieën minis-
tox, stockrods, specials, super-
stox, hotrods en standaardklas
se. Als 'uitsmijter' is er nog een
achteruitrijrace.

sportkort.

" DEN BOSCH - Spelverdeler
Raymond Bottse heeft woensdag
besloten zijn basketbalcarrière te
beëindigen. De 26-jarige interna'
tional, die meer dan 100 keef
voor Oranje speelde, kon geef
akkoord bereiken met zijn huidi'
ge werkgever Den Bosch ovef
een nieuw contract.

Van onze medewerker
POSTERHOLT - Het hoogte-
punt van het autospeedway-sei-
zoen op het Jabacircuit in Pos-
terholt zijn de WK-races in de ca-
tegorie midgets die zondag ver-
reden worden. Hoe belangrijk
deze wedstrijd is, blijkt uit de
grote deelname van topcoureurs
uit Engeland, België, Nederland
en West-Duitsland. Titelverdedi-
ger is de Westduitser Klaus Kil-
lianski.

Vijghen-Rademakers uit Simpel-
veld nemen na een lange afwe-
zigheid weer deel met de Opel
Manta (n0.35) en het team
Arndts-Boesman uit Geleen ver-
trekt met de Opel Kadett (n0.45).
Het parkoers van de klassement-
sproefis voor het publiek goed te
volgen. De eerste deelnemer ver-
trekt om 11.00 uur.

Rallysprint
Limburgers behaalden reeds
verschillende malen de wereld-
titel in deze klasse. In 1987 was
de uit Arcen afkomstige Jan
Schraets de laatste titelhouder.
Henk Hanssen (Horst) won zelfs
driemaal de titel. Hij is van me-
ning dat hij dit jaar weer kans
maakt. „Veel zal afhangen welke
startpositie ik inneem. Zaterdag,
tijdens de kwalificatiewedstrij-
den zal ik er flink tegenaan moe-
ten. Het belooft in elk geval een
geweldig spektakel te worden". tig vakature

Onder hen de voormalige Sou-
thern-kampioen 1988; Harry
Sayell. Afgelopen jaar werd hij
tijdens het WK nog tweede. Een
brok routine brengt verder de
Engelsman Basil Crake op de
baan. De Britse zakenman racet
al achttien jaaren kent het klap-
pen van de zweep. De overige
Britse kopstukken zijn: Eddy
Ricketts, winnaar Challenger
Cup 1989 en John Weston. Ver-
der zijn de Westduitsers Stephan
Kutzel, Heinz Weijers, Ralf Ta-
linski, Willie Tissen en Hans
Janssen de te kloppen deelne-
mers. De Limburgse azen zijn
verder Pedro Rietveld en Chris
Keltjens. In totaal hebben dertig
coureurs zich voor het WK aan-
gemeld. Er zijn maar vierentwin-

Karting
Na een korte zomerpauze hervat
de ISBL zondag weer het race-
seizoen. Dat gebeurt op het kar-
tingcircuit in Genk waar, afge-
zien van de junioren en de mi-
niklasse, alle overige klassen aan
de start zullen komen. Tussen
9.00 en 12.00 uur vinden de trai-
ningen plaats. De races beginnen
om 12.30 uur.

De Nederlandse Rallycross Ver-
eniging houdt zondag voor de
eerste keer een rallysprint. Dit
nieuwe initiatief wordt gereali-
seerd op het 18 hectare metende
grondgebied van het circuit. De
klassementsproef wordt totaal
driemaal verreden.

Henk Vossen
zal met de Martini-Lancia als
0-wagen fungeren. Naast rally -sprintcoureurs als Gerrit Kobus
met Porsche 911 en Ed van Schie
met de Ford Sierra Cosworth
trekken ook drie Limburgse

" MOSKOU - Wielrenner Ale-
xanderKiritsjenko uit de Sovjet-
unie heeft woensdag in Moskou
het wereldrecord op de baan
over een kilometer, met start uit
stilstand, verbeterd: 1.02,576.

voor HONDA I
naar HERAL l

Haefland 15, Brunssum |
045-252244 J

Nederlands kampioenschap blijft couveusekindje tennisbond Open dagen bij
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