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Zwemverbod op
drie plaatsen
in Ardennen

f?USSEL - De Waalse autori-
tten hebben gisteren het

in drie Waalse plaat-
*n tot nader orderverboden inVerband met het gevaar van be-
zetting met salmonella-bacte-
fiën.
buister André Cools, belast
?jet het toezicht op de gemeen-
j^nen het waterbeleid, heeft de
j!Urgemeestersvan de plaatsjes
«toche-en Ardenne, Florenville
«tl Tilff opdracht gegeven het
Remmen te verbieden. Cools
*°ndigde verder aan dat het
°antal controles op waterver-vUiling de komende dagen zal
gorden verhoogd,
pfgelopen weekeinde ontstond
jf Vlaanderen een enorme

toen bekend werd
jpt het zeewater aan de West-*üst door de gebrekkige zuive-

van het rioolwater in
besmet was ge-

??kt met salmonella- bacte-[^n. Ondanks aandringen van
Milieugroeperingen kwam er

zwemverbod, maar alleen
j*n aanbeveling aan bejaarden
j*1 kleine kinderen om niet innet water te gaan.

Steekpartij:
twee doden
en gewonde

- Door een steek-l^jJJ zijn in Stampersgat in dej^t van maandag op dinsdag
t^ Personen om het leven geko-ld en is een derde zwaargewond.

dader, de 32-jarige J. van A.,
tl zich gisterochtend bij de poli-i gemeld. Volgens een woordvoer-

t(. de rijkspolitie ontstond de
(^Partij naar aanleiding van ge-
ji usoverlast tijdens een buurtfeest.

!q Sen de dader en zijn buurman
w al langere tijd onenigheid heb-n bestaan.

het weer

ZONNIG
DU het optrekken van de
üeiats>elijk aanwezige mist zal

oyerwegend zonnig wor-
st '°ndanks dater 's middags
\ kunnen ont-
bt(,*ft. De middagtemperatuur
?5 e,kt een waarde van rond
Uraden. De wind is zwak tot
tj„ 'S uit zuidwestelijke rich-
\Vj*>- Vanaf morgen wordt het
Hi^lvalliger en daalt de
dagtemperatuur tot 20Cen-

'fefr actue'e informatie be-
ku ht

end.e het weer in LimburgV^ 1 u bellen 06-91122346.
t^ 1". alle andere provincies
il), 'dentiek weerbeeld, met
*Wt noor^en en aan zee niid-
-Bis!emPeraturen van rond 21

4ND*AG:
ln'0P: 06.14 onder: 21.16
|U^n op: 15.12 onder: 23.18
CGENC°P: 06.16 onder: 21.14

at»op: 16.26 onder: 23.43

door jos van den camp Rolduc vreest sluiting
'centrum' door komst
universitaire campus

KERKRADE - Medewerkers van
het zogenoemde Centrum Rolduc,
vrezen opheffing van het Centrum
waar de laatste jaren nu juist steeds
meer religieuze bijeenkomsten, in-
ternationale congressen, conferen-
ties en muziekuitvoeringen worden
gehouden. Opheffing wordt ge-
vreesd omdat de nieuwe universi-
taire opleiding met studies rond hu-
welijk en gezin veel meer ruimte
van het Centrum in beslag zal ne-
men dan men in eerste instantie had
verwacht.

De komst van dit Pauselijk Acade
misch Instituut naar het klooster

complex Rolduc (Kerkrade) is veel
meer nabij dan vorige week door
het bisdom gesuggereerd werd. En
ook de belofte van enkele jaren ge-
leden dat niet geknabbeld zou wor-
den aan de huisvesting van het 'we-
reldlijke' Centrum Rolduc ten koste

van de 'kerkelijke' activiteiten op
Rolduc kan geen gestand worden
gedaan.

Aan het Centrum Rolduc zijn vijftig
personeelsleden verbonden. Het ge-
hele complex Rolduc wordt sinds

1971 (oprichting Centrum) in zijn
exploitatie en onderhoud overwe-
gend gedragen door de inkomsten
van Centrum Rolduc.

Slarl
Naar nu bekend is geworden zou
deze Noordeuropese Campus van
het Pauselijke Academisch Insti-
tuut vanaf september 1990 op Rol-
duc van start gaan. Medewerkers
beschouwen devorige week gedane
mededeling van de bisschoppelijke
persdienst (als zouden er 'plannen
bestaan v00r....') als een kwalijke
zaak. „Wij weten dat er al lang geen
sprake meer is van plannen, maar
dat de bisschop komend najaar het

pauselijk besluit bekend zal maken
omtrent de daadwerkelijke komst
en snelle start van zowel het insti-
tuut als de campus."

Algemeen wordt op Rolduc ver-
wacht dat er dan veel meer dan de
aangekondigde 35 tot veertig stu-
denten gehuisvest worden. Zowel
in Washington als in Rome bestaan
dergelijke leerstoelen al enige tijd
en op beide universiteiten zijn nu al
in totaal eenkleine driehonderd stu-
denten ingeschreven. Ook in de an-
dere werelddelen zullen dergelijke
instituten worden opgezet.

" Zie verder pagina 1 2

Afwachten
Het is nu afwachten wat er verder-gaat gebeuren. Volgens een woord-
voerder van de waterleidingbedrij-
ven zal de Franse zoutfabriek onge-
twijfeld in beroep gaan tegen de uit-
spraak van de rechtbank in Straats-
burg. De Franse rechter voorziet in
zijn oordeel niet in een direct stop-
zetten van de zoutlozingen.

De tien Nederlandse klagers zijn be-
halve de VEWIN, de Samenwerken-
de Rijn- en Maaswaterleidingbedrij-
ven (RIWA), de Watertransport-
maatschappij Rijn-Kennemerland,
de Stichting Reinwater, de provin-
cie Noord-Holland, de gemeente
Amsterdam, de hoogheemraad-
schappen van Delfland, Rijnland en
Schieland en het Zuiveringsschap
Riverenland.

Weer protesten
in Abchazië

MOSKOU - In de republiek Abcha-
zië hebben werknemers van win-
kels en bedrijven gisteren het werk
neergelegd nadat bekend werd dat
morgen een speciaal pasjessysteem
ingevoerd wordt. De Sovjetautori-
teiten hopen via de pasjes de nood-
toestand in de republiek, waar de af-
gelopen maanden etnische onlusten
uitbraken, beter te kunnen handha-
ven.

Heerlenaar na
achtervolging

afgetuigd

VALKENBURG/GULPEN - Na
een wilde achtervolging is maan-
dagavond de 23-jarige P.A. uit
Heerlen door een groep jeugdige
vakantievierders mishandeld en
in Gulpen door de ruit van een
voordeur geslagen. Dank zij een
attente getuige van het voorval
konden de daders, zes jongelui
uit Haarlem in de leeftijd van 19
en 20 jaar, naderhand in Valken-
burg worden aangehouden.

De problemen ontstonden maan-
dagavond tegen tien uur bij het
verkeerslicht op de Reinald-
straat in Valkenburg. De Heerle-
naar stond met zijn auto te wach-
ten achter twee andere auto's,
omdat het licht op rood stond.
De inzittendenvan de twee voor-
ste auto's, kennelijk vakantievie-
rende jongelui, meenden de
wachttijd te moeten doden door
uit de auto te stappen en te gaan
dansen op het wegdek. Daarmee
bleven zij ook doorgaan toen het
licht al op groen sprong.

De Heerlenaar had geen zin om
langer te wachten en reed om de

beide auto's heen. De vakantie-
vierders stoorden zich daaraan
dusdanig dat zij een achtervol-
ging inzetten in de richting van
Gulpen. Onderweg lukte het een
van de auto's om die van de
Heerlenaar fe passeren. Prompt
ging de chauffeur op de rem
staan waardoor er een kop-staart
botsing volgde. De jeugdige
Heerlenaar zag vervolgens toch
kans weer weg te rijden. Omdat
hij geboortigis van Gulpen zocht
hij de kortste weg naar het daar
aan de markt gelegen politiebu-

ireau.

Dicht
Helaas was dat bureau, zoals ge-
bruikelijk om tien uur 's avonds,
niet meer bezet en belde hij te-
vergeefs aan. Intussen naderden

ook weer de achtervolgende
auto's. Ten einde raad wilde hij
twee huizen verder dan het poli-
tiebureau bij een particulier om
hulp vragen maar de Haarlem-
mers hadden hem daar al te pak-ken. Door vijf van hen werd hij
afgetuigd en door de deurruit degang van de woning ingeslagen.A. liep flinke snijwonden aanzijn armen op en kneuzingen aan
ribben en rug.

Een Gulpenaar, die het voorval
had gezien, kon het kenteken
van een der auto's noteren en
meldde dat onmiddellijk aan de
politie. Al korte tijd later, om-
streeks half elf, werd deze auto
door een politiepatrouille in Val-
kenburg gezien en staande ge-
houden. Daarbij werden al drie
van de zes jongeluiopgepakt. De
andere auto was inmiddels naar
een camping gereden, maar na
verhoor van het eerste drietal
werden de drie andere kornuiten
daar tegen middernacht gearres-
teerd. Tegen het zestal zal proces
verbaal wegens mishandeling
worden opgemaakt.

Franse rechter vernietigt vergunning kalimijnen in Elzas

Zoutlozen op Rijn verboden
RIJSWIJK - De Administra-
tieve Rechtbank in Straats-
burg heeft de lozingsvergun-
ning van de Franse Kalimijnen
in de Elzas voor afvalzout op
de Rijn vernietigd, zo deelde
de Vereniging van Waterlei-
dingbedrijven in Nederland
(VEWIN) gisteren mee.

De waterleidingbedrijven en enkele
andere belanghebbenden hadden
vier jaar geleden bij de Franse rech-
ter een bezwaarschrift ingediend te-
gen de lozingsvergunning, die de
Kalimijnen in 1985 van de prefect
van Haut-Rhin had gekregen.

De tien Nederlandse procespartijen
zijn verheugd dat de rechtbank in
Straatsburg hun bezwaren heeft on-
derschreven en zien verlangend uit
naar het moment, waarop de lozing
nu metterdaad wordt beëindigd.

De rechtbank vernietigde de ver-
gunning van de Franse prefect op
grond van de overweging dat de ge-
volgde procedure om de lozingsin-
stallatie te mogen gebruiken niet
voldeed aan de desbetreffende wet
van 19 juli 1976. Voorts werd de ver-
eiste milieu-effect rapportage niet
voldoende geoordeeld. De Kalimij-
nen hadden namelijk geen rekening
gehouden met de belangen van de
drinkwatervoorziening aan de be-
nedenstroom van de Rijn.

Naar aanleiding van toenemende Oostduitse vluchtelingenstroom

Betrekkingen DDR
en Bonn onder druk

OOST-BERLIN/BONN - De be-
trekkingen tussen de DDR en de
Bondsrepubliek Duitsland komen
steeds meer onder druk te staan
door het toenemende aantal Oost-
duitsers dat naar West-Duitsland
vlucht. Steeds meer Oostduitsers
die hun land willen verlaten klop-
pen bij Westduitse ambassades in
het Oostblok aan om hulp en een
nieuwe golf vluchtelingen uit de

DDR komt de BRD via de route
Hongarije-Oostenrijk binnen.De regering van bondskanselier
Helmut Kohl, die maandag genood-
zaakt was de Westduitse permanen-
te vertegenwoordiging in Oost-Ber-
lijn te sluiten wegens de toeloop vanOostduitsers, riep gisteren de lei-ding van de DDR op hervormingen
door te voeren. Bonn wees opnieuw
de Oostduitse kritiek van de hand

dat zij zich zou bemoeien met inter-
ne aangelegenheden van de DDR.
130 Oostduitsers, die wachten op
toestemming om te emigreren, heb-
ben in de missie in Oost-Berlijn hun
toevlucht gezocht.
Bonn erkent het staatsburgerschap
van de DDR niet, maar kent alleen
een 'Duitse nationaliteit.Als gevolg
daarvan hebben inwoners van de
DDR recht op Westduitse papieren.
Oost-Berlijn veroordeelt dit als
'groot-Duitse arrogantie' en 'inmen-
ging in de soevereinerechten van de
DDR*.
In Frankfurt kwamen gisteren 72
Oostduitsers aan die de 'groene
grens' van Hongarije overstaken
naar Oostenrijk. Zij werden „als

vrije burgers van een vrij land" ver-
welkomd door Gerald Weiss, func-
tionaris van de deelstaat Hessen. Hij
zei er wel bij dat de vluchtelingen
zich moesten voorbereiden op „enig
ongemak", daar het doorgangs-
kamp in Giessen overbevolkt is.

" In Frankfurt kwamen gisteren 72 - voornamelijk jonge- Oostduitse vluchtelingen aan, dievia Hongarije en Oostenrijk West-Duitsland bereikten.

Noodtoestand
In Giessen, ten noorden van Frank-
furt, zijn meer dan 2.000 Oostduit-
sers ondergebracht in sporthallen
en kerkgebouwen. „We hebben de
noodtoestand bereikt", zo zei Weiss.
Bonn verwacht dit jaar meer dan
80.000 Oostduitse vluchtelingen.

De Oostduitsers die in de Westduit-
se vertegenwoordiging in Oost-Ber-
lijn verblijven zullen daar niet on-
der dwang uitgezet worden, zo ver-
klaarde een medewerker van het ka-
binet van Kohl. Maar Walter Pries-
nitz, staatssecretaris voor Duits-
Duitse betrekkingen, kondigde aan
dat zij het gebouw zullen moeten
verlaten als er binnen een paar da-
gen geen oplossing gevonden wordt
en de DDR de garantie handhaaft
dat zij niet strafrechtelijk vervolgd
zullen worden.

vandaag
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Verscherping
controle bij
proces tegen

drie buskapers
Van onze correspondent

BONN - De tweede dag van het pro-
ces in Essen tegen de drie Westduit-
se buskapers, Marion Loblich, Die-
ter Degowski en Hans-Jürgen Ros-
ner, heeft gisteren plaats gevonden
onder extreem strenge veiligheids-
maatregelen.

Rechter Rudolf Esders had daartoe
besloten nadat er een anoniem drei-
gement was binnen gekomen en in
twee boulevardkranten een foto
was verschenen van Rosner op weg
naar de rechtszaal. De foto moet zijn
gemaakt voordat hij via een onder-
aards gangensysteem naar de zaal
werd gebracht. De rechter conclu-
deerde dat als het mogelijk is on-
danks alle veiligheidsmaatregelen
een camera binnen te smokkelen,
het niet uitgesloten mag worden dat
de verdachten ook andere voorwer-
pen kunnen krijgen.

De controle van de opnieuw mas-
saal toegestroomde journalisten en
andere belangstellenden was dan
ook nog nauwgezetter dan een week
geleden op de openingsdag. Het re-
sultaat: een microcamera bij een
boulevardjournalist.

Verder werden gerechtsdienaars en
politiemensen naast de drie gang-
sters geposteerd. Het verhaal in een
roddelkrant, waarin Degowski zou
hebben gezegd dat hij de Wraak van
Rosner vreest, kan daarbij een rol
hebben gespeeld. Degowski ont-
kende deze uitspraak gisteren, maar
het is voor iedereen duidelijk dat de
relatie tussen de vroegere boezem-
vrienden allesbehalve hartelijk is
nu zij beiden terecht staan wegens
tweevoudige moord, kaping, gijze-
ling, pogingen tot doodslag en roof.
Deze misdaden kwamen gisteren
nog niet aan de orde. De hele dag
was gewijd aan de vroegere daden
van Loblich, Rosner en Degoswki.

Proces over voogdij
ingevroren embryo's

MARYVILLE - In de staat Ameri-
kaanse Tenessee is een proces ge-
opend met als inzet de voogdijschap
over acht ingevroren embryo's. Le-
wis Davis (30) heeft zijn voormalige
vrouw voor de rechter gedaagd, om-
dat ze de bevruchte eicellen bij zich-
zelf wil laten implanteren. Davis wil
echter zijn kinderen niet door een
ouder laten grootbrengen.

Casino's willen
kleine gokker

Rien ne va plus
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Vreemde club
b.en vreemde club moet dat zijr
blijkt uit de woorden van Landrt
die zelfal jaren deel van dit genooi
schap uitmaakt. Samen met veters
nen als Kees Schilperoort, Frit
rhors, Johan Bodegraven, Jan Zir
iel en prof.dr ir Jan Geluk. Oprich
ters zijn oud-Londencorresponden
Alfred Milhado en NCRV-verslag
ïever Herman Felderhoff, die zich

zelf tot bestuursleden voor het le-
ven hebben gebombardeerd. „Wij
leden hebben dus geen enkele in-
spraak", zegt Landré gespeeld kla-
gerig. „We kunnen hen niet eens af-
zetten!" De oud-voorzitter van de, TROS is zelf eigenlijk de aanstich-, ter tot de Gouden Meiden Club. „In

■ een onbewaakt ogenblik heb ik ooit- eens tegen Teddy Scholten geroe-
; pen: waarom hebben jullieeigenlijk

" geen club van vrouwelijke omroep-- medewerkers? Nou, vandaag is het
t zover. Herman Felderhoff zal er wel- moeite mee hebben, zal wel begin-
■ nen over emancipatie, feministisch

gedoe, ongewenste intimiteiten...
Hij is ook te gast in De Duvel is Oud,
danzullen we het wel horen. Wat hij
gaat zeggen weet ik niet, want het
hele programma is live".

in gesprek

Vuurwapenbezit
Als reactie op de plannen van onze
Volksvertegenwoordiging (zie het
Limburgs Dagblad van 3 augustus
jl) om klapkolf en volautomatische- Vuurwapens te verbieden, wil ik
©ok de mening weergeven van de
toekomstige slachtoffers die deze
nieuwe wetgeving eist. Op de eerste
plaats gaat het hierbij om wapens
Öie sinds de vuurwapenwet 1919
volkomen legaal gehouden kunnen
Jvorden voor diegenen die in het be-
zit zijn van een bijzondere machti-
ging voor sportschutters of verza-
melaars. Op de tweede plaats is dit
soort wapens nog nooit misbruikt
Boor legitieme wapenbezitters. Om-
Üat legaal vuurwapenbezit maar één
Öoel heeft: het uitoefenen van een
liefhebberij (en niet stiekem wild-
west spelen).fc)an nóg een steek in de rug. De
bverheid wil een „financiële tege-
moetkoming" geven van f75- per
Wapen. Volautomatische en/of klap-
jtolf wapens kosten tegenwoordig
tussen de f 1000,- en f4.000- per
'stuk en veel schutters bekostigen
hun hobby uit een low-budget. Wat
£r dan van zon tegemoetkomings-
pedrag ten slotte overblijft is gelijk
aan een inbeslagneming naar wille-
keur. En in nog niet eens gespro-
ken over het nu wel zeer extreem
aangetaste gevoel van rechtvaardig-
heid.
iSITTARD Marcel Salmans

In deze rubriek neemt de redactie buiten haar verantwoordelijkheid
graag ingezonden brieven van lezers op. De brieven dienen betrek-
king te hebben op publikaties in onze krant en kort en zakelijk te zijn.
Brieven die te lang zijn worden ingekort of geretourneerd.

Hondepoep
"Wanneer je hoort dat er in steden als
iParijs kinderen met doekjes voor
:hun mond naar school fietsen, dan
:is het duidelijk dat wij mensen de
;grootste en gevaarlijkste vervuilers
zijn. Loop over straat (vooral in het

weekend) en kijk om je heen, waar
heb je het meest last van? Blikjes,
glas, papier of hondepoep.
Ook ik heb een hond en al doet hij
zijn behoefte daar waar hij het moet
doen, toch krijg ik van alle kanten
kritiek. Meestal van die mensen die
zelf voor grote overlast zorgen door
te roken en auto te rijden bijvoor-
beeld. Dat zij zelf ietsaan de milieu-
vervuiling kunnen doen door op
kleine dingen te letten zoals het ge-
bruik van spuitbussen, plastic, enz.
te vermijden, weten zij vaak niet
eens.
Laat ze toch a.u.b. eerst hun eigen
straatje vegen.

LANDGRAAF JolandaPeters

Zuid Afrika
Dit is de eerste keer dat ik schrijf
naar een krant om mijn mening te
geven. Nu ik het verhaal in deze
krant gelezen heb (2 augustus) over
de in brand gestoken auto van de
Venlose hoofdinspecteur A. Brand,
moet ik echter reageren. Als gebo-
ren en getogen blanke Zuidafri-
kaanse heb ik mijn (Nederlandse)
man leren kennen in mijn geboorte-
land. Wij zijn in 1977 naar Neder-
land gekomen en inmiddels ben ik
Nederlandse geworden. Maar ik heb
nu meer dan ooit heimwee naar
mijn land. Al die acties van ultra-
linkse activisten zoals benzineslan-
gen doorsnijden bij gewone mid-
denstanders, ruiten ingooien bij
winkeliers die toevallig Zuidafri-
kaanse wijn verkopen, mensen be-
dreigen die volgens die terroristen
extreem rechts zijn en nu dan ook
nog auto's in brand smeken van men-
sen die alleen maar zichzelf ervan
willen overtuigen hoe het werkelijk
is in Zuid-Afrika!

Waar moet dit heen!

In Almere hebben ze een Mandela-
Park. En park voor iemand die het
geweld niet afzweert en ook nooit
zal doen. Ik schaam me ervoor dat
ik Nederlandse ben geworden nu ik
dit allemaal zie en hoor. De mensen
moesten eigenlijk eens weten hoe
het in Zuid Afrika toegaat. Het is het
Afrikaanse land met het laagste zui-
gelingensterfte-percentage, de min-
ste analfabeten, hongersnoden ko-
men er niet voor.

Zwarten betalen bijna geen belas-
ting, hoeven niet in het Zuidafri-
kaanse leger hun dienstplicht te
vervullen en hebben gratis medi-
sche zorg! Velen van hen wijzen
zelfs de communistische moorde-
naarsbende van het ANC van de
hand. Op 6 september zijn er in Ne-
derland en in Zuid-Afrika verkiezin-
gen. In beide gevallen is nu wel dui-
delijk waar men op moet stemmen
om onze beide landen niet kapot te
laten gaan. In Zuid-Afrika zou ik ze-
ker op de Conservatieve Partij
stemmen. En in Nederland? Ja, dat
moet u als lezer van dit stuk nu toch
zelf wel weten.

P.Janssen-Van der Merwe
Landgraaf.

Domingo
De foto bij het artikel over Placido
Domingo in uw krant van zaterdag 5
augustus is niet Domingo maar
Ruggero Raimondi als Escamillo in
Carmen.
W.Brull Eygelshoven
Naschrift redactie: De heer Brull
heeft gelijk, waarmee hij tevens
aantoont (wél) een kenner te zijn.

show

Oud-directeur TROS lanceert 'Gouden Meiden Club'

'De duvel is oud' viert jubileum
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De naam van zijn
radioprogramma moetje eigenlijk
uitbeelden, vindt mr Joop Land-
ré. „Oud?", roept hij uit, om dan
met een armgebaar van 'Ben-je-
nou-helemaal' eraan toe te voe-
gen: „De duvel is oud!" De oud-di-
recteur van deTROS, zelf ook niet
meer een van de jongsten, wil dan
ook niets horen van benamingen
als 'ouden van dagen' of 'bejaar-
den. Hij neemt consequent het
woord 'ouderen' of 'vijftig-plus-
sers' in de mond als het gaat om
de doelgroep van zijn wekelijkse
radioprogramma op woensdag-
ochtend om 11.00 uur op Radio 5.
Poed, debenaming 'senioren'kan
ook nog door de beugel. Maar lie-
ver zegt hij dat De Duvel is Oud
bestemd is voor volwassenen en
hun ouders.

\ anochtend
tweehonderdste

uitzending

Het radioprogramma van mr. Joop
Landré en producer Sietze Dolstra
gaat in oktober zijn vijfde jaargang
in. En vanochtend, woensdag, vindt
vanuit het TROS-restaurant de
tweehonderdste uitzending plaats,
die een feestelijk tintje krijgt. De
presentator wil er nog niet allesover
jmthullen, maar wil wel kwijt dat er
een Gouden Meiden Club in wordt
opgericht. Dat moet een tegenhan-
ger worden van de OJC, de Ouwe

Jongens Club, van mannelijke om-
roepmedewerkers diehun sporen in
Hilversum hebben verdiend.

" Mr. Joop
Landré (op
dezefoto niet
Margriet
Zegers met
wie hij in
1984 de
allereerste
aflevering
van 'De duvel
is oud'
presenteerde):
Jk mag
mezelf
intussen een
gekwalifi-
ceerde leek op
ouderen-
gebied noe-
men".

Tv-programma
Landré geeft grif toe dat vijftig-
plussers ook graag naar Derrick kij-
ken, of naar een voetbalwedstrijd.
Kortom, naar vrijwel het totale tele-
visie-aanbod. Maar toch vindt hij
dat er eenmaal per week, al was het
maar een half uurtje, een speciaal
televisie-programma voor ouderen
op het scherm moet komen. Voor
het geval dat ooit komt, heeft hij al
wat ideeën op papier staan.
„Het moet vooral een vrolijk pro-
gramma zijn, waarnaar ook jonge-
ren willen kijken. JeH^unt er best de
ziekte van Altzheimer in behande-
len, maar dan moetje niet eindeloos
demente bejaarden in beeld bren-
gen. En er moet veel muziekin. Laat
de Ramblers nog eens optreden, of
Marcel Thielemans".
Hij ziet echter geen heil in een oude-
renomroep, waarvoor al enkele ini-
tiatieven zijn ontwikkeld. „Nee, dat
wordt stomvervelend. Maar zon en-
kel uur in de week waarin voor
ouderen interessante zaken worden
behandeld, is geen luxe. Dat blijkt
wel uit de vele telefonische en
schriftelijke reacties die we na elke
De Duvel is Oud ontvangen. Er zijn
onderwerpen genoeg. Andere pro-
gramma's laten die, vreemd genoeg,
meestal liggen. Of ze pakken ze zó
laat op dat ik zeg: komen ze daar nu
pas mee? Wij hebben dat allang be-
handeld. Ik mag mezelf intussen
een gekwalificeerde leek op oude-
ren-gebied noemen. Ik lees er veel
over en praat hier in de service-flat
met medebewoners. Ik een erva-
ringsdeskundige? Omdat ik zelf al
wat ouder ben? Ja, dat speelt ook
mee, natuurlijk", zegt de bijna 80-ja-
rige presentator, met een armzwaai
die wil zeggen: „Oud? De duvel is
oud!"

Onnatuurlijk
Landré moet weinig hebben van 'in-
geblikte' radioprogramma's op
band. „Gesprekken waarin geknipt
is, zijn bijna altijd onnatuurlijk. In
een live-uitzending kun je hoesten
of niezen, een vergissing maken. De
luisteraar heeft veel meer het idee
dat hij erbij is. En jekunt gemakke-
lijker een kwinkslag maken, spon-
taan op je gesprekspartner reage-
ren. Oudere mensen willen wat te
lachen hebben. Vijftig-plussers zijn
heus niet allemaal zielepoten. Ne-
gentig procent zit gewoon gezellig
thuis te luisteren. Daar horen vrolij-

ke programma's bij. Niet dater geen
serieuze zaken in De Duvel is Oud
aan de orde komen. Zeker wel. We
hebben in die vijf jaar vrijwel alle
professoren en deskundigen over
ziekten, over erfrecht of belasting-
kwesties in het programma te gast
gehad".

Nederlandse top veertig
HEERLEN - Margaret Singana zorgt deze week voor het nieuwe
'nummer-één-geluid' in de Nederlandse top veertig. Van een elfde
naar een eerste plaats met 'we are growing' en daarmee is Soul II Soul
verdrongen van haar toppositie. De nieuwe Nederlandse top veertig
valt vrijdagmiddag vanaf 15.04 uur opnieuw te beluisteren op Radio
3.

1(11) We are growing (Shaka Zulu) - Margaret Singana
2 ( 1)Beek to life - Soul II Soul
3 ( 3) Don't wanne lose you - Gloria Estefan
4(5) Breakthru - Queen
5 ( 4) Patience - Guns 'n' Roses
6 ( 9) Just keep roekin - Doublé Trouble
7 ( 2) Licence to kill - Gladys Knight
8 ( 8) Say no go - De la Soul
9 (15) Blame it on the ram - Milli Vanilli

10 ( 6) Teil it like it is - Don Johnson
11 (14) Ik lig op m'n kussen stil te dromen - Hepie & Hepie
12(12) Have I told you lately - Van Morrison
13 (22) Reflections - Diana Ross & The Supremes
14 ( 7) No more Bolero's - Gerard Jolinglö (10) Nergens goed voor -

De Dijk
16 (17) Good good feeling - Eric & Good Good Feelingl7 (23) Check

out the chicken - Grandmaster Chicken
18 (29) We got our own thang - Heavy D & The Boys
19 (25) Song for whoever - The Beautiful South
20 (13) Marina - Rocco & The Carnations
21 (24) High under the moon - Tambourine
22 (32) BoJéro - Orchestra de Paris olv Daniel Barenboim
23 (18) Liberian Girl - Michaël Jackson
24 (21) Waltz Darling - Malcolm McLaren
25 (19) Amor de mis amores - Paco
26 (26) The doctor - The Doobie Brothers
27 (16) Batdance - Prince
28 (—) Hot hot hot - Buster Pointdexter
29 (27) A new flame - Simply Red
30 (—) Satisfied - Richard Marx
31 (—) Members only - Bobby Bland
32 (—) Money for nothing/Brothers in arms - Dire Straits
33 (20) It's the first time - Lois Lane
34 (28) You got it - New kids on the block
35 (—) Kick it in - Simple Minds
36 (33) Friends - Jody Wetley/Eric B & Rakim
37 (31) Menchild - Neneh Cherry
38 (30) Joy and Pain - Donna Allen
39 (35) Like the way I do - Melissa Etheridge
40 (34) Miss you like crazy - Nathalie Cole

Bridgets keuze:
nieuwe tv-serie
HEERLEN - Een bijna slaafse
vrouw, een suffige man, een bedille-
rige moeder en een ongeïnteresseer-
de dochter. Dat zijn de ingrediënten
voor de vierdelige dramaserie Brid-
gets keus die de VARA vanaf don-
derdagavond (Nederland 1, 22.40
uur) uitzendt. De serie is een verfil-
ming van de roman Behaving Badly
van Catherine Heath.

Terwijl Bridget (gespeeld door Judi
Denen) de laatste hand legt aan een
tarbotsausje, vertelt echtgenoot
Mark (Ronald Pickup) dat hij - na
twintig jaar huwelijk met Bridget -opnieuw verliefd is geworden. „Ze
heet Rebecca", voegt Mark er nog
aan toe. Bridget is te geschoktom te
reageren. „En we aten de tarbot",
becommentarieert ze zelf die voor
haar zo belangrijke gebeurtenis.

Het huwelijksprobleem wordt door
Mark 'opgelost' door voor Bridget
een flatje aan te schaffen waar ze op
zichzelf kan wonen. Bridget wil tot
dan toe voornamelijk niemand tot
last zijn. Rebecca trekt bij Mark in.

Vijfjaar gaat dat goed, totdat de tot
dan toe zeer volgse Bridget eenrigo-
reus besluit neemt: nu zal ze haar ie-
ven in eigen hand nemen. „Ik ben
mijn hele leven al gehoorzaam en
wat heeft me dat opgeleverd", be-
denkt ze.

Als Mark en zijn vriendin Rebecca
een weekeindje weg zijn, neemt
Bridget haar oude plaats in het huis
weer in. Daarin bijgestaan door de
bemoeizuchtige moeder van Mark,
die vriendin Rebecca maar niets
vindt.

Ingrediënten genoeg om voor tal
van dramatische en humoristische
verwikkelingen te zorgen. Daarbij
zijn de makers - gewapend met de
typische Britse droge humor - er in
geslaagd karakters neer te zetten
die dan weer aandoenlijk of mee-
lijwekkend, dan weer humoristisch
zijn.

recept
Varkensvlees
niet olijven
Benodigdheden voor 4 personen:
500-600 g varkenslapjes, 1 ui, 1
teentje knoflook, bloem, olijfolie,
2-3 takjes verse tijm, 1 laurierblad,
V-i 1rode wijn, 2 dl gezeefde tomaten,
150 g ontpitte zwarte olijven,zout en
peper.
Dep vlees droog met keukenpapier

en snijd in vingerbrede repen.
Schep zout en peper door 2 el bloem
en bestrijk er vlees aan alle kanten
mee. Snipper uitjeen hak knoflook-
teentje ragfijn. Verhit 4-5 el olie en
bak daarin vlees omscheppend aan
alle kanten goudbruin. Voeg ui toe
en laat zolang meebakken tot ze be-
gint te kleuren. Voeg knoflook toe
en schep om. Voeg tijm en laurier-
blad toe en schenk wijn en tomaten
bij gerecht. Schep nogmaals om en
breng aan de kook. Temper warmte-

bron en laat met deksel op de pan 20
minuten stoven. Neem deksel weg
en scheper olijven door. Laat nog 20
minuten sudderen, zonder deksel
op depan. Verwijder tijm en laurier-
blad en dien gerecht op in voorver-
warmde schaal. Strooi er eventueel
wat gehakte peterselie over.
TIP: Een dergelijk gerecht is ook
goed te bereiden met gesneden
lamslappeh.

hub meijer

Vivian Boelen
naar TV 10

DEN HAAG - Vivian Boelen (#
radio-omroepster en redactrice/pl'
sentatrice van het KRO-program!»
'Brandpunt in de Markt', gaat Jnieuwsrubriek van TV 10 presen»
ren. De nieuwsrubriek, die e"
werkdag zal worden uitgezond^
wordt de ene week door Jaap Jonj
bloed en de andere week door "
vian Boelen gepresenteerd.
„De opzet van de nieuwsrubn6
vind ik goed: in een serieuze sft 1

de actualiteitvan de dag besprek^'
maar dan wel op een manier dat'
ruimte overblijft voor de menselij'
emotie", zo motiveert Boelen ha'
overstap naar de commerciële o'
roep.
Boelen startte haar loopbaan als P
bliciteitsmedewerkster en later *televisie-omroepster bij Verontf
Vier jaarlater stapte zë over naarj
KRO. Bij die omroep presenteer
ze onder meer 'Sport op Zaterdas
'Lekker Weg' en 'Brandpunt in 'Markt.

" Vivian Boelen: van W
naar TV 10.

Oplossing van gisteren
BESCHAAFD
E o 0
S-AREND-'N
E-RODEO-0
FIAT-KEUR
-EB N U -
KRIB-EIRE
E-ELITE-N
G-ROEST-K
E T E
LEUNSTOEL

puzzel van de dag

Zeshoek

1-4 volgeling;
2-5 bepaald onderricht;
3-6 verzamelboek;
1-2 verzoekschrift;

2-3 platrond voorwerp; „
2-3 mohammedaanse boetende b^
monnik;
4-5 beeldraadsel;
5-6 schaduwbeeld;
6-1 hemelse gave (fig.);
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Een interessante dagtocht waarin de
historie herleeft.

*-ces achterop deze pagina alles over deze
Prima dagtochten en boek vandaag nog

uw dagje uit!



\W__fi \ __ . Wfcjßl

ta
_P__ KI|/i __^^^5 Sch\_W__s_\ BPB_L__<M_P__^^^^_l

[fl „KBr^Ti_^^ lil i vL4_k I K#l / ■■ ■ _ _____! tfjft / ■_L ■» i\ ■ Hflr ■ /_-_■ _-vJ H _W^ J. / '*'(:
____* _______ j_J

(_T _■ I Btv -_■*_■ I FN_m 1 ;;
no | I ■i'v- 1 "ie

B 1 n_k 1rI _-L «9 'ü'

«tl

WATERLOO I
Herinnert u zich de historische veldslag —op 18 juni 1815'^
bij Waterloo?
Rondom het slagveld van destijds zijn tal van monumente"^
verrezen en de veldslag zelf is te bewonderen op een zee'
realistisch doek van 110 bij 12 meter.
De streek is afwisselend en middels een rondrit geniet u val1
het natuurschoon. Het programma — met als afsluiting een o>' |]
scheidsdiner — vindt u in de info

INFO
Datum: donderdag 31 augustus tr
Prijs: ’ 55,- p.p.
Inklusief: - Vervoer per luxe touringcar (Schmitz)

- Entree Panorama Waterloo
- Entree Wassenbeeldenmusuem

Waterloo
- Entree Kasteel Rixensart
- Begeleiding van een plaatselijke

gids
- Bezoek wijnkelder (indien de tijd dit

toelaat) n
- Afscheidsdiner in Nederland

Opstapplaatsen en Kerkrade, Rodahal 07.30 uur
-tijden: Heerlen, voorzijde station 07.45 uur

'Geleen, Rijksweg-C (ABN) 08.00 uur
Sittard, NS-station 8.15 uur

j Susteren, Schmitz 8.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur
Boeken: Vanaf heden bij alle Limburgs

Dagblad-kantoren en de VW-Vaals

/ __jHBd_*""HBP«iE W_w JL-\ _f^_Ck __wr_L _f i__PÉ_H'^^-fc

MOSSELEN SMULLEN
IN YERSEKE

Mosseldag Yerseke is een jaarlijks terugkerend gezellig feest
waar u gratis mosselen kunt eten, eventueel meevaart op de
Oosterschelde, een goede braderie vindt en tal van andere
aktiviteiten. Kortom waar u een gezellige dag door kunt
brengen in het mosselcentrum van Europa, aan de oevers va"
de Oosterschelde.

Na het uitgebreide bezoek aan Yerseke, rijden we omstreeks
de klok van vijf huiswaarts en zullen we onderweg in
Ittervoort het afscheidsdiner (inbegrepen) gebruiken.

INFO
Datum: Zaterdag 19 augustus
Prijs: ’ 45- p.p.
Inklusief: - Vervoer per luxe touringcar

(Schmitz)

- Afscheidsdiner op terugreis
Opstapplaatsen en Kerkrade, Rodahal 07.30 uur
-tijden: Heerlen, voorzijde station 07.45 uur

Geleen, Rijksweg-C (ABN) 08.00 uur
Sittard, NS-station 8.15 uur
Susteren, Schmitz 8.00 uur

Thuiskomst: ± 22.30 uur
Boeken: Vanaf heden bij alle Limburgs

Dagblad-kantoren en de VW-Vaals

Op reis met uw krant!



Poolse partijen
hebben oproep

Solidariteit
nog in beraad

J^RSCHAU - De Poolse Ver-
j/'Sde Boerenpartij en de Demo-
nische Partij, twee kleine bond-

{^oten van de communistischeJ"tij, willen niet meteen ja of nee
iSgen tegen het voorstel van de op-
r^itie om samen een 'kleine coali-
i te vormen.

rSelopen maandag deed Lech Wa-
£*> de voorzitter van Solidariteit,
?*e partijen het voorstel samen
r/J regering te vormen. Solidariteitpit niets voor het voorstel van de

premier Czeslaw Kiszczak
? niet de communisten een 'grote
alitie' te vormen.

Kaifu vrijwel
zeker nieuwe
premier Japan
j^GAPORE - De regerende Libe-ro Democratische Partij (LDP) in
d°Pan heeft gisterochtend in Tokio

minister van onder-
is, Toshiki Kaifu, aangewezen tot
jj^ijleider. Hij volgt Sosuke Uno
?" die vorige maand aftrad, na de
Jj are nederlaag van de partij in de
°gerhuis verkiezingen.

,:et is zo goed als zeker dat de 57-ja-
l^eKaifu vandaag in het Lagerhuis

1 premier zal worden gekozen,
pgezien de LDP hier de meerder-
k!'<l heeft. In het 512 zetels tellend
Jlement hebben de liberale demo-nen 297 zetels en de gecombi-
j^rde oppositie 215.■ regerende Labour partij in
kleUw-Zeeland heeft gisteren in
l,ellington tijdens een voltallige
(jrgadering waarnemend premier

Palmer gekozen tot opvol-
y-r van David Lange. De minister

huisvesting, Helen Clark, is be-
emd tot waarnemend premier,

U^ unicum in de Nieuwzeelandseelementaire geschiedenis.

Van Dis mag
Zuid-Afrika
niet binnen

HAAG -
~e journalist Adriaan van Dis„rygt geen visum voor Zuid-
Afrika. Hij wilde daarheen gaan
°m voor NRC/Handelsblad ar-

' lkelen te schrijven. Volgensvan Dis geeft Zuid-Afrika als
eden op dat het „nu niet

Schikt". Bij de ambassade was
Gistermiddag niemand voor
Commentaar bereikbaar.

journalistprobeert naar zijn
*eggen al jaren, sinds 1974, te-
vergeefs Zuid-Afrika binnen te
£°men. Drie jaar geleden werd[Jem een visum toegezegd toen

voor Elseviers Magazine
het land zou gaan. Drie da-

Sen nadat hij het visum had,
Jj'erd het weer ingetrokken orn-aat er, zo zegt hij, een Zuid-Afrika onwelgevallig artikel in
*jM stond.

zou hij als een 'cultureel
Correspondent' een half jaar
J'oor NRC/Handelsblad gaan.
~ie krant liet eerder in het ka-

er van een 'schrijversplan' K.
vanuit Barcelona en

9-J.A. Hofland vanuit New
*ork hun impressies geven.

"an Dis, die in '78 afstudeerdelri het Zuidafrikaans, heeft het
°Ver 'getreiter'. „Het blijft gis-
?en natuurlijk. Ik denk dat ze
"jet gewoon niet leuk vinden

ik me bezighoud met hun
puituur en letteren."
"an Dis gaat nu over enige tijd
|jaar Zuidelijk Afrika en denkt
daarvandaan met artikelen te
*omen.

Gestolen Van Goghs
terug in het museum

OTTERLO - Twee van de drie
schilderijen van Van Gogh die
vorig jaar uit het Rijksmuseum
Kröller Muller werden gestolen,
zijn weer te bewonderen door
het publiek. De schilderijen wer-
den gisteren voor het eerst sinds
acht maanden getoond aan de
bezoekers van het museum.

Het gaat om de schilderijen 'Uit-
gebloeide zonnebloemen' en
'Weefgetouw met wever. Het
derde schilderij, een voorstudie
van 'De aardappeleters' is vol-
gens een woordvoerster van het

museum nog bij derestaurateur.
Het is onduidelijk wanneer dit
schilderij volledig gerestaureerd
is en weer kan worden getoond.

De restauratie van de twee schil-
derijen was volgens de woor-
voerster eerder klaar dan was

verwacht. Daarom konden de
kunstwerken ook eerder weer
worden tentoongesteld. In te-
genstelling tot vóór de diefstal
zijn de schilderijen nu ingelijst
achter glas. Hoewel de schilder-
techniek van Van Gogh daardoor
minder goed te zien is, is volgens

de museumwoordvoerster het ri-
sico van beschadigingen te groot
om de schilderijen onbeschermd
te tonen.

De drie schilderijen - met een ge-
schatte waardevan tussen de 200
en 250 miljoen gulden - werden
vorig jaar december uit het mu-
seum gestolen. In juni en juli
hield de politie vijf verdachten
aan die ervan worden verdacht
betrokken te zijn bij de schilde-
rijenroof. Ze moeten in septem-
ber voor de rechtbank verschij-
nen.

Aanbod
Israël heeft aangeboden Obeid en300 Shi'ietische gevangenen te rui-
len voor de drie Israëlische soldaten
en alle Westerse gevangenen. De
Britse ambassadeur in Libanon zei
dat de meeste gijzelaars van Beiroet
inmiddels zijn overgebracht naar de
Bekaa-vallei, een bolwerk van Hez-
bollah. Volgens JohnAllan Ramsay
zijn zij naar de Bekaa overgebracht
vanwege de zware artiüerieduels in
de Libanese hoofdstad.

Iran liet gisteren weten bereid te
zijn te helpen bij het vinden van een
oplossing voor de gijzelaarskwestie.
In ruil daarvoor zouden de Ver-
enigde Staten eerst de bevroren
Iraanse financiële tegoeden vrij
moeten geven, waarna Iran zijn in-
vloed zou aanwenden om de 17 gij-
zelaars vrij te krijgen.

WVC: moedermelk heeft
meer voor- dan nadelen

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Volgens het ministe-
rie van WVC heeft het geven van
moedermelk meer voor- dan nade-
len. Dat staat in een brief die het de-
partement deze week aan alle art-
sen, apothekers en ziekenhuizen
stuurt. Het standpunt wordt ingeno-
men naar aanleidingvan de lopende
discussie over eventuele schadelijk-
heid van moedermelk.

Moedermelk kwam in opspraak na-
dat bekend werd dat er te grote con-
centraties dioxine in voorkomen.
Deskundigen spreken elkaar echter
sterk tegen over de schadelijkheid
hiervan. De Vereniging Borstvoe-

ding Natuurlijk vindt dat moeder-
melk nog steeds te verkiezen is bo-
ven flessemelk. Het ministerie, ver-
antwoordelijk voor de volksgezond-
heid, deelt die mening.

WVC staat ook achter de uitspraken
van prof. dr. J. Koppe, hoofd afde-
ling vroeggeborenen van het Acade-
misch Medisch Centrum Amster-
dam, die zondag in Varas 'Achter
het nieuws' zei dat het ondanks de
risico's raadzaam is een baby moe-
dermelk te geven. Volgens deze
hoogleraar moet er wel voor ge-
zorgd worden dat zuigelingen min-
der vitamine K met de moedermelk
naar binnen krijgen.

Koppe deed onderzoek naar de aan-
wezigheid van dioxine in moeder-
melk. Daaraan werkten 13 moeders
mee, onder wie drie van Surinaam-
se afkomst. Eén van dit drietal was
net in ons land aangekomen en had
geen dioxine in de borstvoeding.
Een tweede was hier zes jaar en ver-
toonde zeer weinig dioxine.De der-
de woonde al haar hele leven in Ne-
derland; haar melk bevatte even
veel dioxineals dat van andere moe-
ders. '
Onderzoek
VolgensKoppe moeten moeders ge-
woon doorgaan met het geven van

borstvoeding. Dank zij moedermelk
groeit een baby sneller, stelde ze.
Daarnaast heeft borstvoeding psy-
chologische voordelen.

binnen/buitenland

Leger Israël
maakt einde aan

gijzeling' bij
Jordaanse grens

JERUZALEM- Israëlische troepen
gisteren een man doodge-spoten die de grens met Jordanië,as overgestoken en een vrouwelij-

ïeIsraëlische soldaat had gegijzeld.

je man, waarschijnlijk een Jor-
fjanse soldaat, was alleen. Eerdere
Richten dat het zou gaan om meer

9ti twee guerrillastrijders, van wie
«cc zouden zijn gearresteerd, zijn
.tyuist. Een militaire woordvoerder
j Amman verklaarde dat een Jor-?aanse dienstplichtige, Fareed Ali
JJu stapha, werd vermist en datordt aangenomen dat hij de grens
et Israël was overgestoken.

.et incident begon toen de man hetJ^r opende op drie vrouwen in een
bij de kibboets Lotan.

barbij liep een Amerikaanse toe-pte verwondingen op. Volgens ge-
JJfgen schreeuwde hij: „Dit is voor
'in broer". Daarop greep hij de

Waat en hield haar vast in een
?^Uur. Hij vroeg om en kreeg een

ernplaar van de Koran.

■a drie uur van vruchteloze onder-
afdelingen schoten Israëlischeplaten hem door een raam dood.

Jn gijzelaar bleef ongedeerd.

Israëlische minister Rabin wijst verzoek van de hand

VN-afgezant vraagt
vrijlating van Obeid

TEL AVIV - De speciale afgezant van de Verenigde Naties,
Marack Goulding, heeft Israël gisteren opgeroepen de ontvoer-
de shi'ietische geestelijke Sjeik Abdel Karim Obeid vrij te la-
ten. De Israëlische minister van defensie Yitzhak Rabin wees
het verzoek van de hand.
Gevraagd of hij bij Rabin had aan-
gedrongen op de vrijlating van
Obeid, zei Goulding: „Dat heb ik ze-
ker". De Britse ondersecretaris-ge-
neraal van de VN toonde zich echtei
gematigd optimistisch. Hij zei dat
„het internationale klimaat de mo-
gelijkheid kan scheppen voor een
oplossing van de gijzelaarscrisis in
Libanon". Hij voegde er echter aan
toe dat de ontvoering van Obeid
daar geen positieve bijdrage aan
heeft geleverd.

vice-minister van buitenlandse za-
ken Benjamin Netanyahu dat hij
van mening is dat "„de Israëlische
operatie om Obeid te ontvoeren niet
heeft geholpen. Ik geloof niet dat zij
de impasse hebben doorbroken".
Rabin zei daarop: „Ik behoud me
het recht voor daarover van mening
te verschillen".

Israëlische eenheden ontvoerden
Obeid op 28 juli als pressiemiddel
om devrijlating van driein Libanon
gevangen gehouden Israëlische mi-
litairen afte dwingen. Goulding ver-
klaarde na zijn ontmoeting met

Volgens Jeruzalem leidde de ont-
voering van Obeid tot de internatio-
nale inspanningen om een oplos-
sing te vinden voor de gijzelaars-
kwestie. Er worden in Libanon on-
geveer 17 Westerse gijzelaars vast-
gehouden, de meestert door groepe-
ringen die naar wordt aangenomen
nauwe banden hebben met Hezbol-
lah (Partij van God).

Verontrust
Naar aanleiding van de uitzending
van Achter het Nieuws kwamen
nogal wat verontruste telefoontjes
van moeders. Zowel WVC als de
VBN vinden echter dat er nog te
weinig bekend is over het juiste ge-
halte van deze giftige stof in moe-
dermelkom te waarschuwen. Overi-
gens was al sedert 1985 bekend dat
moedermelk dioxine bevat.

Binnenkort start in de regio's Rot-
terdam en Groningen een groot-
scheeps onderzoek: Twee jaar lang
zullen 100 zelfvoedende en 100 niet-
zelfvoedende moeders worden ge-
volgd. Gekeken zal worden naar
eventuele verschillen in gezondheid
van de bettreffende baby's. Totaal
zal het onderzoek vier jaar duren.
Het gaat volgend jaar beginnen en
kost ongeveer twee miljoen.

Na gebruik van
amfetamine

peuter gedood
Van onze correspondent

GOUDA - Onder invloed van het
gebruik van amfetamine heeft een
24-jarige man uit Gouda het drieja-
rig zoontje van zijn vriendin om het
leven gebracht. De man heeft zijn
daad tegenover de politie bekend.
Eerder had hij verklaard het kind
bij thuiskomst zwaargewond te
hebben aangetroffen en dat inbre-
kers het hele huis overhoop hadden
gehaald.

Die inbraak heeft de man echter in
scène gezet. Toen hij afgelopen vrij-
dagnacht thuiskwam, trof hij zijn
vriendin niet thuis. Hij onstak in
grote woede, waarop het kind in
huilen uitbarstte. De man heeft toen
het jongetje met zijn vuisten be-
werkt.
Na de inbraak in scène te hebben
gezet, heeft de man het kind naar
het Sint Josef-ziekenhuis gebracht.
Daar constateerden artsen dat het
kind door inwendig letsel was over-
leden en werd de politie ingescha-
keld.,Volgens een woordvoerder van de
Goudse politie is de man verslaafd
aan stimulerende middelen.

Even terug van weggeweest

"Alsof de tijd had stilgestaan, liep oud-pre-
mier Van Agt gistermiddag gezellig pratend
en handenschuddend over het Binnenhof in
Den Haag, op weg naar zijn persconferentie
in Nieuwspoort. Van Agt vertrekt als EG-am-
bassadeur uit Tokio en gaat diefunctie nu in
Washington bekleden. Hij hield de persconfe-
rentie naar hij zei omdat het vooroordeel te-
gen Japan welig tiert en waard is te worden
geëlimineerd. In Nederland is de ranzige
stemming jegens Japan wijder verbreid dan
in de andere Europese landen, aldus Van Agt.

Hij is niet onder de indruk van de kritiek die
vanuit de Brusselse ambtenarij *is geuit op
zijn benoeming in Washington. Daar bestond
een voorkeur voor een EG-topambtenaar en
werd Van Agt verweten dat hij onvoldoende
kennis neemt van de dossiers. „Dat de druiven
voor sommigen in Brussel heel zuur zijn, is mij
duidelijk. Ik geloofniet dat dat leidt tot tegen-
werking. Ik zit er nu eenmaal en ben er niet
meer weg te branden. Er is niets meerna Was-
hington, althans niet in de Europese diploma-
tie", aldus Van Agt.

Alle kieslijsten
Janmaat in orde

DEN HAAG - De Centrumdemo-
craten mogen landelijk meedoen
aan de komende verkiezingen voor
de Tweede Kamer. Alle ingediende
kieslijsten zijn geldig en blijven gel-
dig, zo oordeelde de Raad van State
dinsdag. Daarmee wees de Raad
een verzoek af van het Landelijk
Bureau Raseisme Bestrijding
(LBR), dat wilde dat de lijsten in ze-
ven van de 19 kiesdistricten ongel-
dig zouden worden verklaard.

Volgens het LBR had de partij van
Janmaat mensen misleid om aan ge-
noeg handtekeningen onder de lijs-
ten te komen. Wil een partij in een
bepaald district aan de verkiezingen
meedoen, dan moeten minimaal 25
kiezers uit dat gebied hun handte-
kening onder een steunlijst zetten.
Om dit aantal te halen, gingen aan-
hangers van Janmaat langs de deu-
ren om stemmen te ronselen. Vol-
gens hetLBR werd er echter niet bij
gezegd voor welke partij het was.
De Raad keurde de CD-lijst in Lei-

den maandag al goed, zonder op de
argumenten van het LBR in tegaan.
Ook gisteren liet de Raad zich na-
drukkelijk niet uit over het al dan
niet misleiden van mensen.

Weinig tijd
Volgens de afdeling rechtspraak is
het alleen van belang of er inder-
daad 25 hantekeningen onder de
lijsten staan. De hoofden van de
stembureaus hebben domweg te
weinig tijd voor een onderzoek naar
de omstandigheden waaronder de
mensen hun handtekening zetten,
aldus de raad.

De raad heeft het vermoeden dat er
één valse handtekening op de lijs-
ten voorkwam, maar heeft dit niet
nader onderzocht omdat er nog ge-
noeg handtekeningen overbleven
op de betreffende lijst als die ene
vals zou blijken.

Baanwerkers van
NS verongelukt

UTRECHT - Bij Wolfheze zijn gis-
terochtend om half negen twee
baanwerkers die op de spoorbaan
aan het werk waren, door een reizi-
gerstrein aangereden. De twee man-
nen waren op slag dood.

De beide NS'ers waren belast met
de controle van lassen in de spoor-
staven van het betrokken baanvak.
Normaliter is het zo dat bij dergelij-
ke controles een van de twee baan-
werkers de feitelijke controle ver-
richt, terwijl de ander het treinver-
keer in de gaten houdt. Kennelijk is
dat om nog onduidelijke redenen
bij Wolfheze niet gebeurd, aldus een
NS-woordvoerder.

Volgens een woordvoerder van de
politie in Renkum (waar Wolfheze
ondervalt) is het noodlottig ongeval
vermoedelijk mede te wijten aan
het feit dat de stoptrein Arnhem-
Utrecht die de beide wegwerkers
aanreed op 'verkeerd spoor' reed,
op een spoor waar normaliter trei-
nen van de andere kant komen.

punt uit
Ruimteveer

Het Amerikaanse ruimteveer
Columbia is gisteren gelan-

ceerd voor een geheime militai-
re missie. De ruimtependel zal
een geavanceerde spionagesa-
telliet in de ruimte stationeren,
die gegevens moet verzamelen
over de Sovjetunie. Aan boord
van de Columbia bevinden zich
vijfastronauten. Hoe lang zij in
de ruimte zullen blijven, is niet
bekendgemaakt.

Verongelukt
Het Nederlands echtpaar Cor-
nelis en Maria Hamelink (bei-
den 39) uit Heeze bij Eindhoven
is gisteren om het leven geko-
men, terwijl zij op de autosnel-
weg A 7bij Valenee in Zuid-
Frankrijk bezig waren een wiel
te verwisselen van hun vouw-
wagen. Onder de ogen van hun
drie kinderen werden zij op de
vluchtstrook aangereden doon.
een vrachtwagen met oplegger.
Volgens de gendarmerie in
Chanas heeft de bestuurder er-
van de controle over zijn stuur
verloren.

Spooktrein
Tussen Ede en Veenendaal is.
gisterochtend rond half vijfeen
'spooktrein' gesignaleerd die
zich voortbewoog zonder ma-.
chinist. Het ging om een werk-
trein die wordt gebruikt voor
onderhoudaan debaan. Terwijl
de machinist en de monteur
aan een praatpaal langs de licht
hellende baan meldden dat het
karwei was geklaard ging de
werktrein er spontaan lang-
zaam maar zeker vandoor. Aan
het eind van het hellend vlak,
ongeveer 900 meter verderop,
kwam de kolos weer tot stil-»'
stand.

Unifil
In Zuid-Libanon zijn twee Ne-
palese soldaten van de VN-vre-
desmacht (UNIFIL) omgeko-
men toen hun gepantserde wa->gen op een rots botste. Vier an-'
dere Nepalese soldaten werden'
gewond.

Gifschip
De Werkgroep Eemsmond
dreigt met acties als het Haven-
schap Delfzijl geen volledige
openheid van zaken geeft over
de komst van het gifschip Oost-
zee naar de Eemshaven. De mi-
lieu-organisatie wil vooraf we-,
ten hoe schip en lading schoon-
gemaakt worden en wat er met-
het vrijkomende gif gebeurt.
Het Havenschap neemt van-
daag een definitieve beslissing
over de komst van het schip.

Verkrachting
De rechtbank in Arnhem heeft
gisteren een 23-jarige man uit
Nijmegen veroordeeld tot een
gevangenisstrafvan driejaar en
ter beschikkingstelling met
verpleging. De rechtbank acht-
te de man schuldig aan de ver-
krachting van twee vrouwen.-
M. had in december vorig jaar
een vrouw in de flat van zijn
zuster meermalen verkracht en
geslagen. In februari van dit
jaarnam de man in het centrum
van Nijmegen twee meisjes
mee naar een landweg en pro-
beerde hen te verkrachten.

Militairen
Westerse diplomaten meldden
grote militaire bedrijvigheid in.
Rangoon. Duizenden soldaten
zijn in de hoofdstad van Burma
samengetrokken. Er wordt
druk in de straten gepatrouil-
leerd en in verschillende delen
van de stad zijn prikkeldraad-
versperringen en wegblokka-
des opgericht. De militaire acti-
viteit valt samen met het feit'
dat een jaar geleden een alge-;
mene staking de inleiding
vormde tot een massaal demo-
cratisch volksprotest, dat bloe-
dig door het leger werd onder-
drukt.

Gewassen
Bij deLandbouwuniversiteit in
Wageningen is een methode-
ontwikkeld, waarmee bedrei-
gingen voor gewassen vanuit
grote afstand kunnen worden
opgespoord. Door het opmeten
van het plantelicht vanuit de
ruimte kan de kwaliteit van de-
begroeiing worden gemeten.
Uit onderzoek is gebleken dat.
zieke planten meer licht uit-
stralen dan gezonde exempla-
ren. Een plant in goede conditie
is in staat meer licht binnen te
houden en om te zetten in ener-
gie.

Sri Lanka
De Indiase premier Rajiv
Gandhi heeft in New Delhi ver-
klaard, dat hij zijn leger geen
minuut langer dan noodzake-
lijk in Sri Lanka wil houden.
New Delhi stelt een gefaseerde
terugtrekking van de 45.000
man troepen voor, als Colombo
meer bestuursbevoegdheden
overdraagt aan deTamils in het
noorden en oosten waar zij in
de meerderheid zijn en garant
staat voor hun veiligheid.

Een rechercheur hurkt
neer bij het stoffelijk over-
schot van de man die giste-
ren in Stuttgart door de po-
litie werd doodgeschoten na-
dat hij twee politieagenten
had doodgestoken en drie
anderen zwaar had ver-
wond. Een woordvoerder zei
dat de man 's ochtends zon-
der kaartje was betrapt in
de tram in Stuttgart. De
zwartrijder wist aan beta-
ling te ontkomen door de
conducteur te molesteren,
maar werd later door de po-
litie gesignaleerd toen hij op
een brug dekrant stond te le-
zen. Volgens de woordvoer-
der trok de man een mes op
het moment dat vijfagenten
op hem afkwamen om hem
in te rekenen.
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_ipiccolo s
_____■">—«v—n-vp—«na—«—_______________\__^________m_____^__\

045-719966

In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
£r*
Piccolo s en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17 00 uur
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing
Via' de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken Proficiat' en 'Vermist gevonden' ’0,95 per
millimeter hoogte
{fabrieken onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
'minimaar één woord ir. een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
[Prijs ’ 1.55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
'Vermist'Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr.', 'Kontakten/Klubs',
'Huwelijk Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' en
'Kontakten/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 aanvaarden
[voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
[niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
[Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
'ontstaan door onduidelijk handschrift van de
[opdrachtgever behoeven door ons niet te worden

'■ gecompenseerd. Correcties en/of vervalorders worden
[onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

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

[(Bron: Cebuco Summo Scanner) 15*599

i^__________________ —____________«_________

v_-~ii_t/r>_unnw_n FRUITPLUKKER kan nog
Vermist/Gevonden werk aannemen. Inl. teL

VERMIST. Langhaar Poes 045-413181.
zwartwit teg. beloning terug WILLEMS Bouwservice,
té*" bez. Cobbenhagen, Voor al uw voorkomende
Grasbroekerweg 42, Heer- bouwkundige werkzaam-
lén. 045-725260. heden. Uurloon of aange-- nomen. In- of excl. levering

I Personeel aanbod materialen. Haesselderstr. 1
Geleen. 04490-43791.yoor VAKBEKWAME bin- -

nen- en buitenschilderwerk- Wat VERKOPEN? Adver-
z£amheden: 045-210020. teer via: 045-719966.

ir " "———~"

Personeel gevraagd
■■-■■- ■■in -

Kivit Staalbouw
vraagt met spoed zelfstandig werkende

iConstrutiebankwerkers, pijpfitters
en onderhoudsmonteurs

Telefoon tijdens kantooruren 04490-38383.
> Nijverheidsweg 9, Stem.

Voor Susteren en Sittard
vragen wij

bezorgers M/V
' die genegen zijn dagelijks tussen 06.00 en 07.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad Baandert 16, Sittard.

Tel. 04490-15577.
Dagblad de Telegraaf
zoekt op korte termijn

kandidaat bezorgers (sters)
voor Geleen - Beek - Stem.

Heeft u interesse, bel dan: 04490-48937, na 11.00 uur.
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.

weva bv
automaterialen

Voor flexibele deeltijdbaan
met spoed gevraagd:

* Ervaren onderhoudsmonteur voor reparatie en
onderhoud van garage-équipement, zoals bijv. hefbruggen
hoge drukreinigers wasstraten en garage apparatuur in het

algemeen.
* enige kennis van sterk stroom, electronica en metaal-

bewerking is vereist.
' Hebt U interesse, bel danmet Dhr. JR. Voragenvoor een

afspraak, 045-7

Hulp in de HUISHOUDING
gevr. van ma t/m vrij 8.30 tot
12.30 uur. Lft. boven de 30 jr
moet zelfst. kunnen werken.
Inl. na 19 uur 045-241776.
Taxi CHAUFFEURS ge-
vraagd voor door de week
en weekend. Pers. aan-
melden Putstr. 103, Bom.
Club Paris zoekt BAR-
DAMES, werktijden in over-
leg. Tel. 04492-1873.
PART-TIME werk. Massage
(geen sex) tijdens eigen op-
leiding doorb. v. sal. 045-
-352044
Gevraagd ECHTPAAR uit
omg. Sittard tussen 25-35 jr.
om 2 a 3 dagen per week in
nachtcafé te werken. Erva-
ring vereist. Br.o.nr. B-1595
LD., Postbus 3100, 6401
DP, Heerlen.

19533 Heerlen.
Part-time TAXICHAUF-
FEURS dag-nacht-week-
enddienst, evt. WAO-ers.
Julianastr. 6, Brunssum.
METSELAARS gevr. opper-
lieden onn. te soll. Paro BV,
045-325622, na 19 uur.
City Tax Kerkrade BV vraagt
voor part-time dienst TAXI-
CHAUFFEURS m/v. Per-
soonlijk aanmelden tussen
16.00-17.00 uur op werk-
dagen. Tel. 045-452323.
AFWASHULP gevr. M/V tot
20 jaar. Rest. Le Bourguig-
non, Geleenstr. 18, Heerlen.
Soll. na tel. afspr. 045-
-718206 tuss. 15 en 17 uur.
Internationaal CHAUFFEUR
gevr. met ervaring. Peter
Gabriel Transport, Hillen-
raedtstr. 2, Sittard. Tel.
04490-11734.

SCHILDER-behanger ge-
vraagd op afroep, voor re-
novatie werkzaamheden.
Goede verdiensten. Deroy
vastgoed Limburg BV. Tel.
045-728671.
Bierspecialiteiten Café De
Doufpot zoekt een nette er-
varen BARKEEPER. Tel.
04490-51023 na 16.00 uur.
Voor brood banket-lunch-
room gevr.: vriendelijke zelf-
standige actieve VER-
KOOPSTER en verkoopster/
serveerster, min. lft. 19 tot
25 jaar. Liefst met ervaring,
voor direct. Uitgebreide
schriftelijke sollicitatie of na
tel. afspr. na 12 u. Banket-
bakkerij Lunchroom het Us-
beertje, Wilhelminalaan 72,
6301 GJ Valkenburg. Tel.
04406-12263.
Gevr. vrouwelijke Buffethulp
en Portier v. nieuw te ope-
nen DISCOTHEEK te Vaals
va. half augustus. Inl. na
18.00 uur 045-314901, of
pers. aanmelden donderdag
10 aug. tussen 19.00-21.00
uur Tentstr. 47b Vaals.
TAXICHAUFFEURS gevr
Part-time, full-time en wee-
kendchauffeurs Pers. mel-
den. Taxi Van Rooy, Hom-
pertsweg 12 Landgraaf.
Erv. STRATENM., beton-
timmerl. en metselaars gevr.

rTel. 045-250238.
WERKSTER gevraagd voor
vrijdags in Weiten. Tel.
045-710154.
Snackbar 't Cadetje zoekt
HULP voor de friture, min.
18 jaar. Aanmelden Grote-
str.-C. 5, Valkenburg (L).
Wir stellen ein: Erfahrene
BAGGERFÜHRER für Mo-
bil- und Ketten-Bagger. Be-
werbung erbeten an: Willy
Dohmen GmbH & Co. KG,
Tiefstrassen-, Hoch- und
Stahlbetonbau, D-5132
Übach-Palenberg-Wind-
hausen, Hasenbuschstr. 46,
Tel. 09-49-2451-67031-4.
Voor projecten in Limburg
zoeken wij: Pijpfitters, bank-
werkers, elec. monteurs. Wij
bieden hoog loon en goede
arbeidsomstandigheden.
Soll. na tel. afspraak, Arno
DOHMEN Techniek BV. Tel.
04490-78870.

Te huur gevraagd
Te huur gevr. WOONHUIS
met 3 slpks., liefst met tuin
en/of garage. Br.o.nr. B-
-1602, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

OG te huur
Te huur in HOENSBROEK
zit/slpkamer met eigen ruime
keuken, douche en toilet. Te
bevr. 045-311328, na 19 uur
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. in Eygelshoven ka-■ le huur ’ 500,-. 045-725667
Te h. KANTOORPARTER-
RE centrum Heerlen, 200/
300 m2. Inl. 045-711617.
HEERLEN: te huur Sittar-
derweg/Grasbroekerweg,
appartement. Ind. woonka-
mer, keuken, balkon, badk.,

1 2 slaapk., berging. Inl. tel.
04490-43275.

■ Te h. HEERLEN z.leuk app.
2 sl.k, bin. h.subs., mooi ge-
sit., rust, mens. 045-722413
Kamers te huur met volpen-
sion te HOENSBROEK. Tel.

' 045-214804.
Te huur 1-pers. gemeub.
zitkamer met aparte slaap-
kmr., gez. keuken, wc, dou-
che, ’5OO,- all-in. Excl.

’ 500,- borg. Te bevr. Hom-
merterweg 86, Hoensbroek,
van di. t/m zat. van, 9.00 tot
18.00 uur.
KERKRADE te h. per 1.9.'89
nieuwbouw appartementen
met huursub. ’ 65D,- p.m.
Info: Stg. CBL, 04742-3362.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
Te h. 1-pers. appartement in
SITTARD per 1-9-89. Tel.
04490-22681/28486.

OG te koop
Snel en goed uw

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

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.
U wilt een huis kopen?

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.

Met spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot
’150.000,-. Direkte aan-
koop is mogelijk. Geen ma-
kelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.
HOENSBROEK, Edisonstr.
24, halfvnjst. woonhuis met

" woonkmr, mooie uitbouw in
gebruik als eetkmr, 3 slp-
kmrs, badkmr. Vr.pr.

’ 115.000,-k.k. Wijman &.Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

■KERKRADE, Pierre Zeyen-. str. 3 A, Premie-A woning
I met garage, 3 slpkmrs, bad-■ kmr met ligbad, mooie voor-
■ en achtertuin. Overdraagba-
i re premie ’ 7.500,-. Vr.pr.■ ’ 119.000,-.k.k. Wijman &

Partners Vastgoed. Tel.

" 045-728671..Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-; SULTAAT! Bel: 045-719966.

LANDGRAAF, Nieuwenha- C
gerheidestr. 63, hoekwoning F
met grote hobbyruimte cq F
garage voor 2 auto's. Wo- F
ning heeft mooie woonkmr A
met plavuizen, 3 slpkrs, S
badkmr met ligbad en 2e toi- S
let en is direkt te aanvaar- S
den. Pr. ’ 97.000,-k.k. Wij- C
man & Partners Vastgoed. F
Tel. 045-728671.
LINNE (L) fraai gelegen _
halfvrijst. woonhuis (1974) -]
met tuin en garage, I-vorm. n
woonkamer, grote keuken, 4 lslpks., badkamer met ligbad ëen 2e toilet. Pr. ’ 150.000,- \
Makelaardij Hendriks fHeerlen. Tel. 045-425574. Ij
SCHAESBERG, Achterstr. 9 =riante verbouwde vooroor- 'logse woning met een perc. f
opp. van 384 m2met buiten !j
gelegen zwembad en 1
prachtige tuin, 2 slpkmrs, 1
badkmr met ligbad en veel b
schoon metselwerk. Vr.pr. C
’95.000.- k.k. Wijman & ïPartner Vastgoed. Tel. /

045-728671. r
Te koop gevr. bungalow/gr. £woonhuis. Wij bieden te 1
koop of in te ruilen zeer luxe pafgew. woonhuis met veel A
extra's. Inl. 045-225078. "
Van part. huis te k. of vak. p
huis Cochem-Moezel, goed t

,
uitzicht. Eythstr. 103, 5000 „
Keulen 91. g

0
Kamers k— 1 i B

In centr. HEERLEN kamer g
met gebr. v. keuken en bad. r
043-213411/045-727736. JJCentr. Heerlen te HUUR g
studentenkamers. 100 m. v. t«
Hotels. Prijs ’350,- mcl.

_
Tel. v. 10 tot 18 uur: 043- ,!,
252002, na 18 uur: 04490- „
18738. jj
Te huur in centr. HEERLEN
studentenkamers. Tel. 045- J,
725143. °KAMER te huur bij Centrum

_
Kerkrade. Tel. 045-461870 J,
of 452269.

0_______________________________________
g

Bouwmaterialen

L.A.G. b.v.
Houtskoul
Briketten

zeer gunstig geprijsd 21/2 - 3- 5 kg. verpakking Industrie-
weg 5 Geleen 04490-43985

L.A.G. b.v.
uit voorraad leverbaar
Spaans Terra

Cotta
aardewerk potten en

schalen, diverse afmetingen
Industrieweg 5, Geleen.

04490-43985.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

_^——^

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Snelle en VAKKUNDIGE
reparaties van al uw T.v.- en
Hifi-toestellen zonder voor-

I rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Hobby/D.h.z.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.

Winkel&Kantoor
Te koop uit faillissement:
grote partij kantoor- en be-
drijfsinventaris. Stalen kas-
ten, magazijnstelling, bu-reaus, aluminium ladders,
ladenblok en nog veel meer.
Nergens zo goedkoop.
ROCKMART, Kissel 46A,
Heerlen, 045-723142.

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,

I hoogste waarde, discreet,. contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.

Landbouw
Te k. Chique 5 jarige WPN-
Vos-Merrie, 1.73 m. Tel.

■ 045-443401.
i Te k. BOUWLAND plm. 2,5

ha, vrij te aanv., gel. Dals-
weg Übachsberg. Tel.

; Q4404-1449.
Jonge HENNEN te k. even-. eens mestkuikens, regelm.■ leverb. Vaesrade 43, Nuth.

I Tel. 045-241284.

' Te koop TARWESTRO. Tel.

' 045-412042.
Kalkslib, DSM en champig-I nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

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

AutO'S
Te koop gevraagd alle merken

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

Citroen CX 2.0RE 1eeig. 60.000km 1986 ’ 16.500,
:ord Sierra 2.0 GL Combi blauwmet 1983 ’ 10.000,
:ord Sierra 2.0 L6-cyl. champagne 1983 ’ 8.900,
:ord Sierra 1.6L antraciet 1983 ’ 7.750,
UidM 00 CX blauwmet 1983 ’ 12.000,
saab 9000 Turbo grijsairco 1986 ’ 30.000,
saab 900GLS wit 1982 ’ 6.500.
Skoda 105L 20.000km rood 1985 ’ 4.000,
Dpel Rekord 2.0 S groenmet 1984 ’ 10.000
:ordEscort 1.6L blauwmet 1985 ’ 10.750

Tel. 04492-3234.
re k. FIAT 128, i.g.st., met
iw. keuring, vr.pr. ’ 650,-.
.aurierstr. 159, Heerlen.
-iat Ritmo, '86, 39.000 km,
f8.950,-. Autobedrijf KLIJN
De Koumen 7, Hoensbroek.
fel. 045-220055.
re k. FIAT 500 bwj. '75,
\PK vrij tot juli 1990, Groot
Hertog Janstr. 10, Geleen.
fel. 04490-50876.
Ie k. Ford TAUNUS 1600,
3wj. '78, koopje ’ 450,-. Tel.
345-353133.
re koop TAUNUS 2 GL V6,
l-drs., bwj. '79, met APK,
not.-mech. 100% en res.
Dnderd., pr.n.o.t.k. Te bevr.
=ossielenerf 596, Heerlen.
:ord FIËSTA 1100 Ghia,
\PK 4-'9O, bwj. '78. Lam-
listeriestr. 2, Hoensbroek.
:ord MUSTANG, 8-cyl., au-
om., 2-drs., bwj. '79, z.
nooie auto, vr.pr. ’ 5.550,-.
Jellen tussen 17 en 21 uur.
14492-3674.
(oopje FORD Fiësta 1100
3ravo, 8-'Bl, APK 6-'9O, i.z.
).st„ ’3.750,-. 045-316940
Honda PRELUDE m. '80,
VPK 8-'9O, kl. grijsmet., i.z.
j.st., pr. ’4.000,-. Lampis-
eriestr. 2, Hoensbroek.
re koop MERCEDES 190 E,
)wj. '83, kl. wit, verlaagd
nodel, veel ace. Te bevr.
Eindstr. 27, Schinveld.
re k. MERCEDES 280 S,
)wj. '77, APK gekeurd, zeer
nooi. Tel. 04490-27465.
rek. MERCEDES 190 LPG,
)wj. '86, zwart met., schuif-
Jak, verlaagd, machn. vel|
jen. Pr. ’31.500,-. Tel.
34490-18738.

MERCEDES 200 D '81
goed onderh. Hompertswec
12, Landgraaf.
Te k. Mitsubishi SAPPORC
bwj. '78, APK 6-'9O, kl. grijs

’ 2.250,-. 045-725937
Cambriumstr. 23 Heerlen.
Te k. Mitsubishi LANCER
bwj. '81, zilvergrijs, zee
mooi, APK 10-3-'9O, vr.pr
’5.000,-. Tel. 045-271207.
Datsun SUNNY coupe t.'Bo
in pr.st., vr.pr. ’ 1.850,-. Tel
045-415528.
Te k.. Opel MANTA gek
Kasteellaan 2 A, Meezen
broek-Heerlen
OPEL Kadett bwj. '77, APF
juli '90, pr. ’ 925,-. Tel
045-720951.
Te k. Opel ASCONA GTE ;
L, APK, bwj.'7B, div. extra's
Pr. ’2.200,-. Lothariusstr
12 Hoensbroek 045-218811
Te k. Opel MANTA 16 J
Berlina uitv., bwj. '76, vr.pr

’ 1.250,-. Tel. 045-460063.
Te koop Opel SENATOF
2.5 I, bwj. '87, kl. wit, me
veel extra's. Te bevr. Eind
str. 27, Schinveld.
Te k. zuinige en gave Ope
KADETT, APK 28-8-90

’ 700,-. Haesenstr. 34
Schaesberg.
Te k. Opel KADETT 1.6 GT
bwj. '85, i.z.g.st. Tel. 045
459906.
Mooie PEUGEOT 104 GL
type '80, pr. ’ 1.500,-. Te
045-422610.
Te k. PEUGEOT 305 SI
break, stationcar, 4-drs
met LPG instal., bwj. '81, pi
’2.950,-, APK tot '90. Te
045-323178.

a Dagje vrij met
5 kroost erbij?
s Huur niet duur een

auto bij Bastiaans
Heerlen. ledereen blij!

j- Tel. 045-724141.,r Jurgen AUTOVERHUUR.r Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.

ï BMW 316 bwj.'Bl, met APK,
\' stereo, sunroof, sportv.,

spoiler, veel extra's, i.z.g.st.,- vr.pr. ’ 4.950,-. Heerlerwegc- 80, Voerendaal.
Te koop BMW 525 en 728 I,- mr. mog. Caumerweg 38 of

* 70, Heerlen,
i.

Te k. BMW 323 I, eind '79,- veel extra's, i.z.g.st.
f ’5.450,-. Tel. 045-316940.r; CITROËN CX 2000 GT, zil-
j' vermet., LPG, alarm, vele- extra's, ’9.800,-. Houtstr.
* 15, Merkelbeek.

DATSUN Cherry bwj. '80,- APK juli '90, pr. ’1.850,-.
* Tel. 045-720951.if —|. Te k. DATSUN Sunny 1200

de lux, bwj. '82, APK tot '90,- pr. ’3.200,- i.z.g.st. Tel.
*' 045-323178.
i' MITSUBISHI Galant '84,

' ’7.750,-; Opel Kadett 1.6D- '83, ’7.000,-; Opel Kadett
[■ '80, ’3.500,-; AMX Sport
'" '80, ’5.500,-; Ford Grana-_ da '80, ’ 1.750,-; Volvo 244
~ '77, ’ 750,-; Volvo 343 '78,
il. ’500,-; BMW 316 '77,

’ 1.500,-. Oirsbekerweg 27,
pT Oirsbeek. 04492-3582.

~ Een PICCOLO in het Lim-
r. burgs Dagblad helpt u op
il. weg naar snel succes. Bel:

045-719966.

VW GOLF C diesel, sept.'B2 IN
vele ace, 5 bak, vr.pr. g_
’7.000,-. Tel. 04450-1338. 3,
VW GOLF autom. bwj.'77, Te
APK, ’1.750,-. Tel. 045- gt
313194 ce
VOLKSWAGEN Stationcar, e>
bwj. '80, vr.pr. ’1.750,-. Pr
Tel. 045-324246. 2-
Te k. VW GOLF '76, met g
nwe. motor '80 APK 4-8-90 ar
vr.pr. ’ 1.750,-. 045-319107 g|
VOLVO 740 GL automaat LI
1986. Volvo Klijn, de ge

Koumen 7, Hoensbroek. ’045-220055. M
VOLVO 360 GL 2.0 Itr. Inj. Ëf
stuurbekr. 1988. Volvo Klijn, Ai
de Koumen 7, Hoensbroek. Be
045-220055. W

VOLVO 740 Turbo grijs- H
metal. 1987. Volvo Klijn, de '8
Koumen 7, Hoensbroek. '8
045-220055. In
BMW 320 '77; Golf D '79; ~
Fiësta 1100 '79; Kadett HB r£'80; Renault 4 '81; Escort 2-autom. '79; Opel Rekord 2 L; 4(
Mini 1000; Kever '75. Alle "■auto's APK. 04499-3398.
Math KOENEN biedt te koop Z
aan: 25 tot 50 auto's van A
’5OO,- tot ’3.000,-. Alle C
auto's APK. Handelsweg 12 bSusteren. Geop. di. t/m za. p
v. 09.00-18.00 u. Tel. 3398.
KADETT D '83 APK i.z.g.st.; w
Kadett HB '82; Mercedes TD b
240 '79. 04499-3398. te
Gebrs. DOMINIKOWSKI B
biedt aan: Opel Kadett E 1.8
S champagnemet. '87; Opel _[
Kadett 1.3 LS antraciet '87; °Opel Kadett LS groenmet. ■'85; Kadett GTE wit '83; Ka-
dett 5-drs. rood '83; Kadett -SR blauwmet. '82; Manta T
2.0 GTE bruinmet. '83; Ford S
Sierra KR 4i roodmetal. '83; d
Sierra 1.8 laser 5-drs cham- T
pagnemet. '86; Sierra 2.0 j
LPG 5-drs. blauwmet. '85; g
Fiësta 1.1 L groenmet. '81; ,jToyota Starlet 5-drs. zilver- j
met. '79. Inr. gar. financ. -mogelijk. Autobedrijf Gebrs. S
Dominikowski, Kantstraat 48 °Übach o. Worms-Landgraaf °'Tel. 045-326016. a'

IKOOP goede auto's, cont.
sld. Joosten, Scharnerweg
Maastricht, 043-634978.

3 koop aang. tegen gunsti-
-3prijzen: zeer mooie Mer-
sdes 230 coupé met alle
<tra's oa. autom. '80;
"achtige Ford SCORPIO
0 CL wit mod. '86; BMW
18 stuurbekr. '83; mooie
pel Kadett '83; BMW 316
roenm. in nw.st. '82; Mitsu-
shi Galant 1.6 GLX m.
PG km.st. 56.000 '83; Peu-
BOt 305 SR '79 i.z.g.st.
1.750,-. Bernhardstr. 12,
lunstergeleen (ook zon-
ags geopend).
UTO'S Hallo Opgelet!! Wij
et. ’3OO,- tot ’20.000,-
-jor uw auto. 045-411572.
ONDA Civic 1.3 de Luxe
14; Daihatsu Bestel Diesel
14; Opel Kadett 1.3 L '81.
if. mog. APK keuring, klaar
irwijl u wacht. Grote beurt
n APK vanaf ’ 240,-. Ga-
age John Osojnik, Tripstr.
4, Eygelshoven. 045-
-60734.

Bedrijfswagens
lij Donny kijken is kopen!
ille typen bedrijfsauto's,
tussen en bestellers, mini
lusjes, open laadbakken.
Sesloten en verhoogde be-
tellers en bussen. Ombou-
/ers voor campers, kleine
«stellers. Diverse luxe au-
d's enz. Donny KLASSEN
IV. In- en verkoop. Meers-
enerweg 219, Maastricht,
'el. 043-635222 of
43-634915.

... . ..
Sloopauto's

'e k. gevr. loop-, sloop- en
ICHADE-AUTO'S. Ik betaal
e hoogste prijs in Limburg.
el 045-254049.
e k. gevr. Loop-, sloop- en
ICHADEAUTO's. Teg. re-
elijke pr. Gratis afhalen.
el. 04405-1602
ILOOP- en schadeauto's,
ud ijzer en metalen. Tel.
45-272216 of 272516 ('s
vonds).

80 jaar j
Wie krijgt dat klaar I

Mam Proficiat -4- I

Kinderen en kleinkinderê 1 &

Te k. Gevraagd loop- ' k
SLOOPAUTO'S, gratis < fhalen. Tel. 045-216104^ B;
Te k. gevr. Loop- sloop-1 j?
SCHADEAUTO'S. Tel. O 4I
213424 of 045-221532 8,

-!«Motoren
Te koop SUZUKI GS 75 f;
'77, i.z.g.st., pr.n.o.t.k. >> b,
045-455084. J jj
BMW R 60/5, bwj. 1970.T(8l
045-416476.

( ü!
(Brom)fietsen

Te k. jongens RACEFIf D,

tot circa 17 jr. Gazelle jun'
race, 5-versn., i.g.st., eve'
ruil voor herenfiets met vfi
snel. Tel. 045-242341.

Watersport^ I
Te k. SPEEDBOOT rflj [
trailer, 4 pers., vaste f n

’ 1.450,-. Tel. 045-21910' „
ii

Sport & Spel JJ
Te k. SKELTER Kett-J c
z.g.a.n. ’ 50,-. Tel. 0* „
323609. J |(

Voor Piccolo's
zie verder pagina 6
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Deze advertentie isbedoeld
voor 1000snelle jongens(m/v).
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De nieuweBXBiarritz is wel een heelsportieveauto. steenslagbescherming in dezelfde kleur Op brede in bijpassende bekJeding En een neerkJapbare
En dat zit'm niet alleen in zn prijs (f 27.550,'), banden En heel expressief: striping in rood, grijs achterbank met midden armsteun
maar vooral in alle extra's. En natuurlijk in het feit en donkergrijs. Dit is het moment om achter het stuur plaats
dat er slechts 1000 exemplaren beschikbaar zijn. Eén blik naar binnen is voldoendeom te zien te nemen Om de krachtige 1600 motor met

Dat wordt dus sprinten richting showroom. dat de Biarritz een auto is die kan presteren katalysator te starten en soepel op te schakelen naar
Daar zult u deze exclusieveauto aantreffen in Sportieve kuipvormige stoelen met grijszwarte de vijfde versnelling. Uw dealer leent u met plezier

rood of wit Met grote wieldoppen, bumpers en velours bekleding, afgezet met zwart Deurpanelen even de sleuteltjes "Prijs exclusief aflevenngskosien

"Uil MICHELIN kaan nummer 78 17ee*^
VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG,
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Tekorten
tegengevallen
.e geldmarkt is de afgelopen

eek geconfronteerd geweest
?et tegenvallende tekorten. Uit
s
e Weekstaat van De Nederland-se Bank valt op te maken dat
■ voorschotten in rekening-
°urant met ruim f2miljard zijn

F*akt tot f5,5 miljard en de be-
dingen met ruim f 2miljard

'Jn- gestegen tot 4,3 miljard. Al
J^t al was dat minder gunstig
a" was verwacht.

e grootste hap werd uit de,narkt genomen door belasting-
dalingen die opliepen tot fil/"yard. Ook werd onderhands
jystort op leningen van de staat,

uit de schatkist, zo-s aflossing en rente op staatsle-- "gen en uitkeringen aan ge-eenten en politie waren onvol-
s°ende om lucht te geven. De
i.c"atkist was per saldo f4,7 mil-
to u Vol'er dan een week tevorena bevatte ruim f 11 miljard.

v e markt heeft daarom evenals
Hj

'ge week een speciale bele-gg nodig van ongeveer f4,5
J'jard om enige lucht te krij-

l^ komende week zullen de te-
nten waarschijnlijk iets afne-
tl er> omdat het bedrag aan belas-
J|§ dat aan de markt onttrokken

betrekkelijk klein zal
Jft. Daar staat tegenover dat de

uit de schatkist ook
v et hoog zullen zijn, zodat de
K~rrnindering van het tekort be-Wrkt zal blijven.

beurs-Overzicht

Record
- De stemming

v er gisteren op het Beurspleinver goed in. De afnemende
6| Sst voor een recessie in de Ver-
v "gde Staten en de forse stijging
(L 11 de Dow Jones-index die
Larvan het gevolg was misten
jj*0- uitwerking niet op de Am-
Crdamse effectenbeurs. Bij een
d Se omzet van f 1,9 miljard kon
u algemene stemmingsindex
i)': Punt aantrekken naar een

e^w record van 197,2.

obligatiemarkt lag er even-
j/Js blakend bij. De achteruit-te van de afgelopen dagen
J^d tot staan gebracht en sloeg
tJ 1 'n een zeer vriendelijke stem-
f,. "g, waarbij sommige staatsle-
rJJgen 0,4 punt opliepen. Op de
itj'ebeurs werd druk gehandeld
tj °Pties op de EOE-aandelenin-
s*> waarbij ook hier opnieuw
J^j record werd gevestigd op

Ok
C de effectenbeurs profiteer-
t' vooral de bankaandelen van
L Sunstige wind. Woensdag pu-
reert de Amro Bank als eerstear halfjaarcijfers en de ver-achtingen zijn blijkbaar goed,
ftj*nt Amro sloot f 1,90 hoger opka- Ook NMB was gevraagd. Ditv^Qeel verliet de markt opf 276,
t__ een winst betekende van
f/«O. ABN trok f 0,60 aan tot
(^ '50. Ook de verzekeraars la-

-11 goed in de markt.

d^u°yd behoorde ook weer tot
fi Dit fonds noteerdeH'ö0 hoger op f94,90. De inter-
Lll°nals hadden wat last van de
Ijlere dollar. Met name Konink-
D* e Olie had daarmee te kam-
nJ1 en verloor twee dubbeltjes
V f 147,10. Unilever en Akzo
h^}nen een paar dubbeltjes,
K^ï sloot f 0,60 hoger op f 55,60.
fAlllPs was f 0,40 beter op
Mr< ' Wessanen vergrootte de
f 2p van de vorige dag met

'boop f98,60.
Kfof in de lokale sector waren

Se winnaars te noteren. Nedap
frjj |n de gunstige markt haar
>0'e halfjaarcijfers beloond
fvl

ft een winst van f 15,50 op
Goudsmit, die nabeurs

kondigde de Society Shop te
V n overnemen, werd f7duur-
C°P f415 en NKF was f6,50 in

op f377.

Unilever breid!
uit in Frankrijk

en Australië

ROTTERDAM - Unilever breidt
uit in Frankrijk en Australië. Het
Rotterdamse voedings-, was- en
toiletmiddelenconcern maakte
gisteren twee overnemingen in
deze landen bekend.

In Frankrijk heeft Unilever „A la
Tour dArgent" te Blois gekocht,
een producent van diepgevroren
bakkerijprodukten. Deze onder-
neming behaalde vorig jaar een
omzet van 75 miljoen frank (on-
geveer f 25 miljoen). Er werken

zestig mensen. Unilever noemt
de markt voor diepgevroren bak-
kerijprodukten snelgroeiend. Zij
is in deze sector behalve in
Frankrijk actief in de Bondsre-

publiek, Italië, Spanje en de Ver-
enigde Staten.
In Australië heeft Unilever Cafe-
Bar International overgenomen,
een bedrijf dat ingrediënten pro-
duceeert voor drankenautoma-
ten in kantoren. Daarnaast'
maakt de onderneming ook de
drankautomaten zelf. Het hoofd-
kantoor is gevestigd in Sydney.
Cafe-Bar International heeft 360
werknemers en haalt een jaarom-
zet van 52 miljoen Australische
dollar (ongeveer f 84 miljoen).

Winst
HCA heeft in het afgelopen jaareen
nettowinst geboekt van f 2 miljoen
tegen f 1,4 miljoen in 1987/88. Per
aandeel steeg het nettoresultaatvanf 5,20 tot f 7,47. Voorgesteld wordt
het dividend te verhogen van f 1 totf 1,70 per aandeel.

HCA ziet het nieuwe boekjaar met
vertrouwen .tegemoet en verwacht
dat omzet- en winstontwikkeling
gelijke tred zal houden met die van
het afgelopen jaar. De groepsomzet
zal de f 40 miljoen overschrijden.

De netto-omzet nam in het verslag-
jaar met 25 procent toe van f 25,6
miljoen tot f 32,0 miljoen en HCA
Holding streeft ernaar de omzet de
komende jaren met 15 a 20 procent
per jaar te vergroten. Het bedrijsre-
sultaat verbeterde van f 2,5 miljoen
tot iets beneden f 4 miljoen, terwijl
de kasstroom (winst plus afschrij-
vingen) steeg van f 2,5 miljoen tot f

3,0 miljoen ofwel per aandeel van i
9,48 tot f 11,09.

Investeringen
In het verslagjaar werden investe-
ringsprojecten met een waarde van
f4,9 miljoen uitgevoerd; het belang-
rijkste was de bouw van een fa-
briekshal met uitgebreide kantoor-
accommodatie met een oppervlakte
van 2500 vierkante meter in Apel-
doorn.
Er bestaan plannenvoor nieuwe uit-
breidingen in Apeldoorn. Voor het
lopende boekjaar staan investerin-
gen van 2 miljoen op het program-
ma.

Investeringen in
metaalindustrie
blijven stijgen

PUNACKER - De bij de Vereni-
ging van Importeurs van Machines
en Gereedschappen voor de Metaal-
industrie (VIMAG) aangesloten be-
drijven hebbeneen gunstig halfjaar
achter de rug. Zij noteerden voor f
247 miljoen aan orders voor machi-
nes en gereedschappen, wat 4,5 pro-
cent meer is dan in de vergelijkbare

periode van 1988. Dit heeft de VI
MAG bekendgemaakt.

Dit gunstige investeringsverloop in
de metaal- en elektrotechnische in-
dustrie tekende zich reeds af in het
eerste kwartaal, toen de VIMAG-im-
porteurs ten opzichte van het kwar-
taalgemiddelde van vorig jaar 5,5
procent meer orders ontvingen.

In de sector machinegereedschapH
pen bleven de orderontvangsten
achter bij het eerste halfjaar van
1988: f88,5 miljoen tegen f95,7 mil-
joen. Dit betekent een achteruit-
gang van ruim 7 procent.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 109,60 111,00
Ahold 131,60 132,90
Akzo 146,70 148,00
A.B.N. 45,90 46,50
Alrenta 163,30 163,10
Amev 57,40 58,80
Amro-Bank 93,10 95,00
Bols 155,00 155,00
Borsumij W. 131.50 129,00
Bührm.Tet. 69,50 70,10
C.S.M.eert. 73,00 72,50
DAF 55,00 55,40
Dordtsche P. 266.50 266,80
DSM 128,80 130,00
Elsevier 79,90 80,50
Fokker eert. 47,70 48,00
Gist-Broc. c. 34,20 34,30
Heineken 134,90 134,20
Hoogovens 113,10 113,70
Hunter Dougl. 120,00 120,80
Int.Müller 102,00 104,50
KBB eert. 79,40 81,20
KLM 55,00 55,60
Kon.Ned.Pap. 58,30 58,20
Kon. Olie 147,30 147,10
Nat.Nederl. 69,30 69,60 f
N.M.B. 268,20 276,00
Nedlloyd 93,10 94,90
Nijv. Cate 96,60 97,80
Océ-v.d.Gr. 307,00 309,00
Pakhoed Hold. 134,90 134,50
Philips 42,40 42,80
Robeco 111,00 111,90
Rodamco 159,80 160,00
Rolinco 110.20 111,10
Rorento 62,20 62,00
Stork VMF 37,30 37,30
Unilever 152,30 152,70
Ver.BezitVNU 99,60 101,30
VOC 46,10 46,70
Wessanen 96,00 98,60
Wolters-Kluwer 51,40 51,60

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 49,40 49,00
ACF-Holding 48,50 48,50
Ahrend Gr. c 297,00 302,00
Alg.Bank.Ned 45.70 46,20
Asd Opt. Tr. 22,60 22,90
Asd Rubber 7.30 7,30
Ant. Verff. 330,00
Atag Hold c 99,00 99,00
Aut.lnd.R'dam 92,00 91,50
BAM-Holding 495,00 500.00
Batenburg 98,00 98,00
Beers 142,00 142,00
Begemann 134,80 134.80
Belindo 373,50 373,50
Berkei's P. 4.60 4,65
Blyd.-Will. 24,50 25,00
Boer De, Kon. 427,00 429,30
de Boer Winkelbedr. 57,00 57,00Boskalis W. 14,60 14 45
Boskalis pr 12,70 12,55
Braatßouw 1035,00 1035.00Burgman-H. 2950.00 2970,00

Calvé-Delft c 990,00 992,00
Calvépref.c 5500,00 5500,00
Center Parcs 62.70 62,50
Centr.Suiker 72.80 72,20
Chamotte Unie 10,50 10,50
Cindu-Key 121,00 121,60
Claimindo 359,00 359,00
Content Beheer 23,20 23,20
Cred.LßN 80,20 82,00
Crown v.G.c 116,50 117,50
Desseaux 250,00f 250,00
Dordtsche pr. 265,50 265,80
Dorp-Groep 51,00 51,00
Econosto 263,00 264,00
EMBA 134,00 134 00
Enraf-N.c. 55,50 55,00
Eriks hold. 402,00 404,00
Flexovit Int. 77,50 77,60
Frans Maas c. 86.90 87,70
Furness 125,80 127,70
Gamma Holding 82,00 82,00
Gamma pref 5,70 5,80
Getronics 27,40 27,30
Geveke . 43,50 43,00
Giessen-de N. 313,00 319,00
Goudsmit Ed. 408,00 415,00
Grasso's Kon. 106,00 106 50
Grolsch 148,00 148 50
GTI-Holding 186,00 186,00
Hagemeyer 101.50 102 20HALTrust B 16,30 16 30
HAL Trust Unit 16,30 16,40
H.B.G. 229.30 229.00
HCS Techn 16,20 16 40
Hein Hold 119,00 118,00
"loek's Mach. 185,00 186,00
Holdoh Hout 745,00 745 00
Holec 34,50 34,80
Heineken Hld 119,00 118 00Holl.Sea S. 1,36 136
Holl. Kloos 600,00 59700HoopEff.bk. 10,30 10.30 f
Hunter D.pr. 5.25 5,50
ICA Holding 18,50 18,50
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 33,00 34,00
Industr. My 231,00 231,00
Ing.Bur.Kondor 560,00 560,00
Kas-Ass. 48,00 48,30
Kempen Holding 16,00 16,00
Kiene's Suik. 1370,00 1380,00
KBB 79,90 81.20
Kon.Sphinx 131.00 133,00
Koppelpoort H. 360.00 360,00
Krasnapolsky 227,00 227,00
Landré & Gl. ' 57,70 57,00
Macintosh 55,20 54,00
Maxwell Petr. 695,00 698]00
Medicopharma 79,30 79,00
Melia Int. 7.00 6,80
MHV Amsterdam 23,00 23^00
Moeara Enim 1240,00 1240.00
M.Enim 08-cert 16100.00 16000.00
Moolen en Co 32,50 33,00
Mulder Bosk. 80,00 79,00
Multihouse 10.70 10,90
Mynbouwk. W. 436,00 437,00

Naelf 250,00
NAGRON 51,50 51,20
NIB 575,00 575,00
NBM-Amstelland 21,00 20,90
NEDAP 354,50 370,00
NKFHold.cert. 370.50 377.00
Ned.Part.Mo 39,90 40,00
Ned.Springst. 11000,00 11000,00
Norit 936,00 932,00
Nutricia gb 68.50 68.00
Nutricia vb 73,00 73,00
Oldelft Groep c 199,00 200,00
Omnium Europe 16,00 16,00
Orco Bank c. 78,10 77,50
OTRA 775,00 783,00
Palthe 75,00 75.00
PirelliTyre 51,10 e 51,40
Polynorm 117,40 119,50
Porcel. Fles 157,00 159,00
Ravast 51,50 51,50
Reesink 74,40 74,50
Riva 59,60 60,00
Riva (eert.) 59,40 60,00
Samas Groep 74,50 73,50
Sanders Beh. 112,70 112,70
Sarakreek 30,30 30,10
Schuitema 1475,00 1475.00
Schuttersv. 153,30 154,70
Smit Intern. 41,80 40,10
St.Bankiers c. 24,40 25,00
Stad Rotterdam 158,00 161,00
Telegraaf De 457,50 460,00
Text.Twenthe 302,00 302,00
Tulip Comp. 56,80 57,50
Tw.KabelHold 151,50 153,80
Übbink 127,50 126,00
Union Fiets. 18,00 18,00
Ver.Glasfabr. 330,00 334,00
Verto 67,00 67,40
Volker Stev. 63.50 63,50
Volmac Softw. 53,30 54,00
Vredestein 19,00 ■ 19,00
VRG-Groep 68,50 70.30
WegenerTyl 188,00 188,00
West Invest 29,60 29,70
Wolters Kluwer 201,00 203,00
Wyers 48,80 49.50
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,20 37,00
ABN Aand.f. 77,30 77,80
ABN Beleg.f. 59,60 ' 60,00
ALBEFO 54,70 54,80
AldullarßFJ 21,50 21,50
Alg.Fondsenb. 259,00 259,00
Alliance Fd 12,50 12,50
Amba 48,20 48,20
America Fund 331,00 335,00
Amro A.in F. 92,40 92.60
Amro Neth.F. 80,50 80,90
Amro Eur.F. 76,00 76,80
AmroObl.Gr. 153,70 153,70
Amvabel 96.90 97,00
AsianTigersKd 60,10 60,80
Bemco Austr. 63,00 64,00
Berendaal 118,00 119.00
Bever Belegg. 25,10 25,50
BOGAMIJ 115,50 115,00

Buizerdlaan 42,00 42,00
Delta Lloyd 42,90 43,50
DP Am. Gr.F. 25,40 25,40
Dp Energy.Res. 41,30 41,30
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 66,40 66,60
Eunnvest(l) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 8,00 8,00
EurGrFund 61,50 61,80
Hend.Eur.Gr.F. 207,50 207,20
Henderson Spirit 73,40 74,70
Holland Fund 77,40 77,90
Holl.Obl.Fonds 124,30 124,20
Holl.Pac.F. 114,60 115,40
Inturbonds 562,00 562,00
lntereff.soo 42,20 42,40
Intereiï.Warr. 310,00 310,50
Japan Fund 38.50 38,80
MX Int.Vent. 66.20 66.20
Nat.Res.Fund 1540.00 1560,00
NMB Dutch Fund 38,80 39,20
NMBOblig.F. 35,40 d 35,40
NMBRente F. 104,20 104,10
NMB Vast Goed 37,50 37,70
Obam, Belegg. 227,40 228,70
OAMFRentel'. 14,30 14,30
Orcur.Ned.p. 50,00 50,00
Pac.Prop.Sec.f 49,00 48,80
Pierson Rente 100,80 100.80
Rabo Obl.inv.f. 76,30 76,30
Rabo Obl.div.f. 51.40 51,40
Rentalent Bel. 1364,00 1364,00
Rentotaal NV 31,50 31,50
Rolinco cum.p 102.50 102,30
Sci/Tech 18,20 18,20
Technology F. 16,80 16.80
Tokyo Pac. H. 265.50 262,50
Trans Eur.F. 81,00 81,70
Transpac.F. 550,00 560,00
Uni-Invest 110,50 110,50
Unico Inv.F. 86,40 86,40
Unifonds 31,40 31.60
VWN 58.00 58,00
Vast Ned 120,80 120,90
Venture F.N. 45,00 45,00
VIB NV 87,00 87,10
WBO Int. 78.50 79.10Wereldhave NV 214,80 214,50
Buitenlandse obligaties
B%EEGB4(I) 102,70 102,70
3/2 EngWarL 36,30 36,20
5*4 EIB 65 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 37.00 38,00
Amer. Brands 77,50 77,00
Amer. Expres 38,00 38,00
Am.Tel.& Tel. 39,70 40,60
Ameritech 59,70 61,20
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 32,50 32.60
Atl. Richf. 101,00 102.70
BAT Industr. 8,30 8,45
Bell AtUntic 96,10 98.20
BellCanEnterpr 42,00 42.00
Bell Res.Adlr 0,80 0,80

Bell South 53,20 53,70
BET Public 3,00
Bethl. Steel 22,70 23.00
Boeing Comp. 50.30 51,90
Chevron Corp. 54,25 d
Chrysler 24,50 24,80
Citieorp. 31,80 32,50
Colgate-Palm. 57,00 57,00
Comm. Edison 37,80 37,80.
Comp.Gen.El. 448,00
ControlData 20,50 20,50
Dai-IchiYen 3490,00 3500,00
Dow Chemical 93,50 95,00Du Pont 114,30 119,50
Eastman Kodak 47,60 47,50
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 190,00 190,00
Exxon Corp. 45,40 45,50 dFirst Paclnt 1,64 a
Fluor Corp. 34,10 33,80
Ford Motor 49,80 50,00
Gen. Electric 57,00 59,00
Gen. Motors 45.00 44,75
Gillette 45,30 45,00
Goodyear 54,50 55,00
Grace & Co. 33,00 33,70
Honeywell 89,00 89,80
Int.Bus.Mach. 116,50 118,00
Intern.Flavor 59,40 59,00
Intern. Paper 55,00 56,75
ITT Corp. 60,80 d 61,60
K.Benson® 5000.00 5000,00
Litton Ind. 88,50 88,70
Lockheed 48,60 48,50
Minnesota Mining 76,00 78,00
Mobil Oil 51,30 52,40
News Corp Auss 17,00 17,30
Nynex 79,60 80,60
Occ.Petr.Corp 27,50 27,50
Pac. Telesis 43.50 44,20
P&O.® 7,00 7,00
Pepsico 59,00 60,10
PhiUp Morris C. 159,25 159,50
Phill. Petr. 22,50 22,50
Polaroid 47,50 47,80
Privatb Dkr 309,90 308,10
Quaker Oats 64,50 65,00
St.Gobin Ffr 658,00 655,00
Saralee 59,50 59,50
Schlumberger 43,30 44,10
Sears Roebuck 46,30 46,50
Sony (yen)
Southw. Bell 56,30 57,30
Suzuki (yen) 900,00 912,00
Tandy Corp. 46.00 47,70
Texaco 53,00 53.00
Texas Instr. 40.30 41,80
T.I.PEur. 1,75 1,75
ToshibaCorp. 1340,00 1310,00
Union Carbide 28,80 28,70
Union Pacific 77.00 79.50
Unisys 21,30 22,00
USX Corp 35,20 35,10
US West 72,20 73.30
Warner Lamb. 107,10 109,00
Westinghouse 69,00 72,00
Woolworth 58,20 59,30
Xerox Corp. 67,20 67,70

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 54,00 55,00
Am. Home Prod. 211,00
ATT Nedam 84.50 84,50
ASARCO Ine. 58,00
Atl. Richf 213,50 218,00
Boeing Corp. 163,00 162,00
Can. Pacific 44,50 44,50
Chevron Corp. 115,00
Chrysler 49,50 50,00
Citieorp. 68,00 69,00
Colgate-Palm. 121,00 121,00
Control Data 39,50 39,50
Dow Chemical 200,00 205,00
Eastman Kodak 101,00 101,00
Exxon Corp. 94,50 96,00
Fluor Corp. 72,00 70,00 b
Gen. Electric 120,50 124.50
Gen. Motors 194,00 195,00
Gillette 95,00 94,00
Goodyear 115.00 116,00
Inco 69.50 69.50
1.8.M. 245,00 248,50
Int. Flavors 117,00
ITT Corp. 128.50 130,00
Kroger 34,00 35.00
Lockheed 104.90
Merck & Co. 159.50 158,00
Minn. Min. 162.00 164.00
Pepsi Co. 125.00 126,50
Phikp Morris C. 340,00 338,50
Phill. Petr. 46.50 47,00
Polaroid 94,70 94,50
Procter 4 G. 250,00
Quaker Oats 136,00 138,00
Schlumberger 91,00 91,50
Sears Roebuck 96,50 97,50
Shell Canada 77,50 77,00
Tandy Corp. 97,50 99,00
Texas Instr. 85,00 87,50
Union Pacific 166,00 167,00
Unisys Corp 48,00 b 49,00 b
USX Corp 74,00 73,50
Vanty Corp 3.50 3,80
Westinghouse 148,00 153,50
Woolworth 125,00 126,50
Xerox Corp. 134,00 135,00
Certificaten buitenland
Deutsche B. 677,00
Dresdner B. 364,00
Hitaehi (500) 1550,00 1550,00
Hoechst 305,00 306,00
Mits.El.(soo) 1250,00 1250,00
Nestlé 8550,00 8650,00
Siemens 609,00
Warrants
Akzo 39,00 40,00
AMRO warr. 2.04 e 2,05
Bogamij 8,30 7,80
Falcons Sec. 22,80 23.20
Honda motor co. 1900,00 2040,00
K.L.M. 85-92 275,00 275.00
Philips 85-89 10,40 11.00
Srßankiers a 0,80 0.70 e
St.Bankiers b 2,60 2,20

Euro-obligaties & conv.
10V4 Aegon 85 101,20 101,20
Aegon warr 12,90 12,90
lOV2 ABN 87 96,75 96,75
13Amev 85 97,75 97,75
13Amev 85 95,75 95,25
10 AmevBs 103.50 103,50
11 Amev 86 97,00 97,00
14'/<AmroB7 97,25 97,25
13 Amro-BankB2 100,50 100,50
10V2 Amro 86 96,50 96,50
10 Amro 87 97,00 97,00
53/4.Amr086 96,00 96,00
AmroBank wr 47,00 51,00
Amrozw 86 72,75 72,75
9BMH ecu 85-92 99,90 99,90
7BMH 87 96,00 96,00
10'»EEG-ecu 84 100,25 100,25
9J4E18-ecuBs 102,50 102,60
12'i> HIAirl.F 92,75 92,25
12 NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11UNGU83 101,75 101,75
10 NGU 83 100,70 100,70
V/t NMB 86 83,30 83,30
NMBwarrants 94,25 98.75
BV< Phil. 86 101,25 101,50
6% Phil.B3 98,35 98,35
11 Rabo 83 102,25 102.25
9Rabo 85 102,50 102,50
7Rabo 84 103,70 103,70

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 25,50 24.70
Bredero eert. 21,00 20,20
11 Bredero 20,50 20,50
Breev. aand. 25,00 25,00
Breev. eert. 24,50 24,50
LTV Corp. 2.10 2.10
5Nederh. 68-78 25.00 25,00
RSV. eert 1.75 176
7Vi RSV 69 85.00 85,00

Parallelmarkt
Alanhen 23.20 23,50
Berghuizer 55,00 56,90
Besouw Van c 54,70 55.00
Comm.Obl.F.l 101,40 101,30
Comm.Obl.F.2 101,50 101,40
Comm.Obl.F.3 101,60 101,50
De Drie Electr. 34,90 34,50
Dico Intern. 142.00 e 143.50
DOCdata 27,50 «.40
Ehco-KLM Kl. 32.80 33,80
E&L Belegg.l 77.90 78.00
E&L Belegg.2 77,30 77.50
E&L Belegg.3 76,80 76,50
Geld.Pap.c. 75,50 76,00
Gouda Vuurv c 91,50 92,00
Groenendijk 39,00 39,00
Grontmij c. 165,00 165,00
Hes Beheer 269,80 238,00
Highl.D, 14,70
Homburg eert 3,80 3.90
Infotheek Gr 26.90 26,90

InterviewEur. 8,20 8,10Inv. Mij Ned. 57.00 5740
Kuehne+Heitz 35.50 35^50
LCI Comp.Gr. 60,50 63.00Melle 278.00 285,00
Nedschroef 114,50 a 113.80

a=laten g=bieden+ex-di*.
b=bieden h=laten+ex-div.
c=ei-claim k gedaan + h
d=ex-dividend I=gedaan+g
e=gedaan+bieden »k=-slotkoers vorige dag
Ngedaan +laten sk=slotkoers gisteren

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c okt 45.00 893 2.10 2.50
akzo c okt 150.00 952 4.60 5,00
amev c okt 55,00 525 3,50 b 4.60
amro c okt 85.00 544 8.30 9,80
amro c okt 90,00 380 4.80 5.80 b
amro c okt 95,00 325 2,20 2,90
dsm c okt 130,00 639 6.20 6.70
coc c aug 315.00 858 9.80 12,50
coc c aug 320,00 888 6.00 8.00
coc c aug 325.00 327 3,20 4,30
coc c aug 330,00 1932 1,50 2,00
coc c scp 315,00 347 12.30 14,00
coc c scp 320,00 409 9,00 10.50
coc c okt 330,00 335 6,50 8.20
coc p aug 320,00 312 2,10 1,10
coc p aug 325,00 1408 3,70 b 2,50
coc p aug 330.00 1290 7.00 5.00
hoog c okt 115,00 724 8,50 9,30
hoog p okt 90.00 329 I.lob 1.00
hoog p okt 110,00 487 6,30 6,00
kim c okt 50,00 1109 5.80 6.00
kim c okt 55.00 1014 2.60 2.90
kim c okt 60.00 487 1.00 1.10
kim p okt 55,00 499 3.20 2.80
nedl c okt 86.00 535 8.30 9.80
nedl c okt 88.00 379 7.00 8.20
nedl c okt 90.00 397 6.40 7.20
nedl c okt 92.00 520 5.30 6.10
nedl c okt 94,00 378 4,40 4,90
natn c okt 65.00 590 4.70 4,90 i
natn c okt 70,00 926 2,10 2,20
natn c jan 70,00 349 3.80 3,90
natn p okt 65.00 807 1.00 1,00 .
phil c okt 35,00 328 8,00 8,60 -phil c okt 40,00 1649 4.20 4,50
phil c okt 45,00 1318 1,60 1,70
phil c jan 40,00 1156 5,40 5,30
phil c jan 45,00 373 2,80 2.80 .
phil c 093 30.00 306 17,40 18.00
phil p okt 40.00 423 0.90 0,90
phil p okt 45,00 388 3,20 3,00
olie c okt 140,00 949 9,30 9,00
olie e okt 150,00 1482 3,40 3,50
olie c jan 160,00 417 3.30 3.00
olie c 091 105.00 488 43.10 43,00
olie c 092 135,00 419 24.20 24.00
ohe p okt 150.00 351 7.40 a 7.00
olie p 091 105.00 759 3.40
«res c okt 80.00 301 17,00a 18.70 ' -

Plannen voor nieuwe uitbreidingen

Holland Colours
naar de beurs

APELDOORN - HCA Holding, houdstermaatschappij
van Holland Colours Apeldoorn, gaat volgende maand
naar de parallelmarkt van de Amsterdamse effectenbeurs
door middel van herplaatsing en uitgifte van aandelen.
Dat heeft de maker van pigmenten voor het milieuvrien-
delijk kleuren van kunststoffen en verf in het jaarverslag
over 1988/89 meegedeeld. De Amro Bank heeft plaatsing
en emissie overgenomen.

Holland Colours Apeldoorn is op 1
april 1979 opgericht met 20 werkne-
mers die tevens aandeelhouder wa-
ren. Inmiddels werken er bij HCA-
bedrijven 110 mensen, van wie er
velen aandelen HCA bezitten. HCA
heeft een maatschappelijk kapitaal
van 500.000 aandelen met een nomi-
nale waarde van f 10, waarvan er
272.500 zijn geplaatst. Verder staan
er nog opties voor 52.500 aandelen
voor het personeel uit. Volgens al-
gemeen directeur J.M. de Heer zul-
len die opties vóór de beursgang
zijn uitgeoefend.

Aandeelhouders van HCA Holding
zijn Holland Pigments met 175.000
stuks of ruim 64 procent, de NMB-
dochter Nederlandse Merchant
Bank met 50.000 stuks of ruim 18
procent en de Stichting Stimulans
(van de paters Kapucijnen in Den
Bosch) met 40.000 stuks of bijna 15
procent. De rest is in handen van
het personeel.

Recordinflatie in Argentinië
BUENOS AIRES - In Argentinië
heeft de inflatie in julimet 196,6 pro-
cent eenrecord bereikt. Het hoogste
peil tot nog toe werd bereikt in juni,
toen de geldontwaarding 114,5 pro-
cent beliep. In de twaalf maanden
tot augustus zijn de prijzen met
3.610,2 procent gestegen, zo heeft
het Nationaal Instituut voor de Sta-
tistiek maandag bekendgemaakt.

De regering toonde zich echter opti-
mistisch en meent dat de hyperin-
flatie een halt is toegeroepen. Presi-

dent Carlos Menem zei, dat de hol-
lende inflatie is beteugeld, maar dat
het probleem nog niet de kop is in-
gedrukt.
Menem heeft op 8 juli het bewind
overgenomen van Raul Alfonsin.
Die liet een verslonsde economie
achter. Menem kwam meteen na
zijn aantreden met een hard bezui-
nigingsprogramma, waarin een de-
valuatie, een fikse verhoging van de
overheidstarievenen een bevriezing
van lonen en prijzen elementen wa-
ren.
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Enraf Nonius wil
extra bescherming
DELFT - Enraf Nonius (medi-
sche instrumenten) vindt het
nodig de belangen van de ven-
nootschap en alle daarbij be-
trokkenen aanvullend te be-
schermen. Daartoe zal aandeel-
houders op 22 augustus een sta-
tutenwijziging worden voorge-
legd. Hoofdmoot hiervan is het
voorstel om cumulatief prefe-
rente aandelen als bescher-
mingsmiddel in te voeren.

De vennootschap heeft al drie be-
schermingsconstructies: de zoge-
naamde 1-procentsregeling, waarbij
het aandeelhouders bij een over-
dracht verboden is meer dan 1 pro-
cent van de aandelen in hun bezit te
hebben, gecertificeerde aandelen en
prioriteitsaandelen. Om te grote op-
stapeling van beschermingscon-
structies te voorkomen wordt ech-
ter voorgesteld de prioriteitsaande-
len te laten vervallen.

De nu aan deze aandelen toekomen-
de bevoegdheden worden toege-
kend aan de raad van commissaris-
sen dan wel de directie onder goed-
keuring van de commissarissen.

De bevoegdheid tot het uitgeven,
van cumulatief preferente aandelen
of tot het verlenen van een optie
daarop is beperkt tot de helft van de
geplaatste gewone aandelen. Dit zal
eventueel gebeuren door een spe-
ciaal voor dit doel op te richten
stichting. Zou meer dan de helft
worden uitgegeven, dan is goedkeu-
ring van aandeelhouders nodig.

Uitgifte van een optie op cumulatief
preferente aandelen voor meer dan
de helft van de geplaatste gewone
aandelen zonder deze goedkeuring
heeft tot gevolg dat de beperking
van de royeerbaarheid van de certi-
ficaten van gewone aandelen tot 1
procent van het aan gewone aande-
len geplaatste kapitaal is opgehe-
ven.

Vorderingen in vijf jaar verdrievoudigd

Fenomenale groei
Japanse banken

BAZEL - De Japanse banken heb-
ben in de jaren tachtig enorm aan
betekenis gewonnen. In een giste-
ren gepubliceerd rapport spreekt de
Bank voor Internationale Betalin-
gen (BIB) van een „fenomenale ex-
pansie". Van 1983 tot en met 1988
hebben de Japanse banken hun uit-
staande vorderingen op het buiten-
land bijna verdrievoudigd.

In die jarennam bij de Japanse ban-
ken de kredietverlening aan het bui-
tenland met 31 procent per jaar toe,
in totaal met 284 procent. In 1983
stonden de Amerikaanse banken
nog bovenaan de lijst van de 818
met 608 miljard dollar aan vorderin-
gen. De Japanse banken hadden
toen 457 miljard dollar uitstaan.

Vijfjaar later hadden de Japanners

de Amerikanen totaal overvleugeld.
De Japanse banken hadden 1.756
miljard dollar aan vorderingen, de
Amerikaanse 675 miljard dollar.

In het rapport van de 818 worden
vier redenen genoemd voor de Ja-
panse groei: De handel binnen de
banken nam sterk toe, de yen is be-
langrijker geworden in het interna-
tionale betalingsverkeer, de koers,
van de yen ten opzichte van de dol-
lar is met 84 procent gestegenen het
financiële systeem is geliberali-
seerd.

Na de banken uit Japan en de Ver-
enigde Staten volgen op grote af-
stand die uit Frankrijk, de Bondsre-
publiek, Groot-Brittannië, Italië en
Zwitserland. De Nederlandse ban-
ken bezetten de achtste plaats op de
lijst.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 8-8-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 24.980-/ 25.480-,
vorige ’25.250/ 25.750 ; bewerkt ver-
koop f 27.080, vorige ’ 27.350 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 320-/390 vorige
/ 320/ 390; bewerkt verkoop ’ 430 la-
ten, vorige ’ 430 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2.09 2,21
Brits pond 3,34 3.59
Can. dollar 1,77 1,89
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,58 1,70
Jap. yen (10.000) 151,00 156,00
Ital. lire. (10.000) 15.00 16,40
Belg. frank (100) 5,22 5,52
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31.95 34,45
Zwits. Fr (100) 128,35 133,35
Zweedse kr. (100) 31,85 34,35
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(100) 15,70 16,30
Spaanse pes.(lOO) 1,73 1,88 .Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,50 51,50
Joeg. dinar (100) 0,005 0,020

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,13825-14075
Brits pond 3,4705-4755
Duitse mark 112,740-790
Franse franc 33.305-355
Belg. franc 5,3835-3885
Zwits. franc 131,105-155
Japanse yen 153,93-154,03
Ital. lire 15,660-710
Zweedse kroon 33,085-4,135
Deense kroon 28,995-29,045
Noorse kroon 30,750-30,800
Canad. dollar 1,82375-82625
Oost. schill 16,0150-0250
lers pond 3.0060-0160
Spaanse pes 1,7930-8030
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,6400-6500
Hongk.dollar 27,35-27,60
Nieuwz.dollar 1,2700-2800
Antill.gulden 1,1850-2150
Surin. gulden 1,1850-2250
Saudische rial 56,90-57,15
Ecu gulden 2.3315-3365

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 204,50 205,40 ■id excl.kon.olie 199,00 200,50
internationals 204,50 204,70'
lokale ondernem. 206,80 208,60 "id financieel 152,70 154,80 'id niet-financ. 260,60 262,10 i
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 262.80 263.90id excl.kon.olie 244,70 246.60
internationals 271,40 271,70 'lokale ondernem. 253,10 25530 -id financieel 194,80 197,50.-
-id niet-financ. 309,90 311,70 '
Stemmingsindex (1987 = 100)
algemeen 195,50 197.20"*internation 200,80 201,80
lokaal 194,50 196,40
fin.instell 163,40 166,30 -alg. banken 162,60 166,00
verzekering 163,10 165,30 -niet-financ 204,70 206,20
industrie 193,50 194,60'
transpopsl 244.40 247,10 l

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch "avondverkeer kwamen gisteravond de"
volgende koersen tot stand (tussen!
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 148,00(148,00)
Kon. Olie 147,00-147.20 (147,10)
Philips 42,80-42,90 (42,80)
Unilever 152,50-153.00 (152,70)
KLM 55,50-55,60 (55,60)

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 2698.41 1355.09 220.82 1056.98
Hoogst 2718.51 1373.76 222.52 1066.90
Laagst 2676.97 1340.33 219.88 1048.18
Slot 2699.17 1355.80 221.64 1057.85
Wlnst/ +4.18 +11.74 +0.12 +3.75verlies

Eert speciaal geslagen ECU-munt zal tijdens de komende 'European Festivities' in Den
Haag als betaalmiddel worden geaccepteerd. Afgebeeld is een zilveren munt van 25 ECU.

Woensdag 9 augustus 1989"5Hmburgs dagblad .
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Lage prijzen en vvinkelgefiiak onder één dak.
Auto's

A

AUTOPARCK
KERKRADE ))

Autoparck Kerkrade
Locht 44, Kerkrade. Telefoon 045-426424

Mercedes 280 SL Cabriolet in Topcond 1983
Mercedes 200 Diesel
div. extra's, 1e eig., in nieuwstaat 1986
Mercedes 190 Diesel antr. metallic, div. extra's 1984
Mercedes 190 Diesel, zilver, spec. dure uitv 1984
Mercedes 280 S, automaat, zilver, 1e eig 1983
Suzuki Jeep SJ 413 Long Body, wit, 30.000km 1987
Suzuki Carry Pick-up, kl. wit 1985
Suzuki Alto GL metallic blauw 1987
Suzuki Alto Luxe, grijs metallic 1986
Daihatsu Mini Bus VAN Wide 1983
Ford Sierra 2.0Luxe automaat, bordeaux rood 1986
Ford Sierra 1.6 luxe sedan,kofferbak met LPG 1987
Ford Sierra 1.6 luxe coupe, a.spoiler enz. kl. wit 1985
Ford Sierra 2.0Luxe, 5 drs. metLPG, zilver 1983
Ford Escort 1600 Cabriolet, kl. wit, div. opties 1984
Ford Escort 1600 GL, automaat, schuifd., enz 1983
Ford Taunus 1600XL Coupe Clasiccar 1972
Ford Transit bestelbus 100L1979
VWGolf automaat VAN uitv., zeer mooi, 18 Itr 1987
VW Golf Memhis metkat., donkerrood metallic 1987
Volkswagenkever Speedstar Cabriolet 1970
VWPassat, 5 deurs, luxe, diesel 1984
VW Jetta 1600 GL, veel extra's, goudmetallic 1984
CitroenAX sport 5 drs. 5 bak, wit, spec. disign 1989
CitroenBXTRS 1600, kl. rood 1983
CitroenBK RE kl. wit, 1e eig., nieuwstaat 1985
NissanBluebird Sedan, kl. wit, zeer mooi 1983
Toyota Carina 1800 diesel, stationwagen 1983
Fiat Uno 45 S, goudmetallic 1988
Fiat Panda Luxe, kl. zwart, 20.000 km 1986
Honda Civic 1300Luxe, goudmetallic 1986
HondaAccord 1600 Sedan gr. metallic 1981
Mazda 626 2.0 Itr., Sedan metLPG 1985
Mitsubishi Lancer 1400 GLX automaat, LPG 1980
Mazda automaat 323 ES 1400, zilver 1979
Saab900 Turbo Sedan A.P.C. syst. zilver 1985
OpelKadett 1300 S Spec. Disign, kl. wit 1987
Opelkadett 1300 SLimited blauw metallic 1986
Opelkadett 1300 S metLPG, zilver 1985
Opel Ascona 1600S, goudmetallic, 4 drs 1984
Opelkadett stationwagen, kl. wit, LPG ond.b 1986
Opeln kadett stationwagen 1600 diesel, blauw 1985
Opel Rekord 2.0 S, 4 drs., Sedan, automaat 1984Opel Ascona 1600 S Hatchback, 5 drs., goudkl 1982
Porsche 924, metallic enz 1978
Peugeot 309 XE S6, bijna nieuw, 10.000km 1988
Renault RsT.R.S.sign. rood, 20.000km 1988
RenaultR5G.T. Turbo, kl. wit, uitb 1986
Landrover County 88 mc, gijsmet, VAN uitv 1985
Seat Luxe Marbella, kl. rood 1987
Volvo 740 GL Diesel, groen/zilver metallic 1985
Volvo 240Luxe, 5 drs., LPG, kl. wit 1986
BMW 316 1800,kl. rood, 4 drs 1986
8MW3161800, kl. blauwmet LPG 1985
8MW3161800, kl. goudmetallic, div. ace 1985
8MW316 1800, bronsitgoudmetallic, nw.mod 1983
8MW315 1600, bruin metallic 1983
Geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur.
donderdags tot 21.00 u., zaterdags van 10.00 tot 17.00 uur
Verkoop alle merken nieuw en gebruikt, inruil, financiering
en taxatie. Import en Export. Onderhoud en reparatie van

alle merken. 100% financiering.
Autoparck Kerkrade

Locht, 44 kerkrade. Telefoon 045-426424

Auto onderdelen en accessoires

Bosal uitlaatpotten en pijpen,
montagedelen (gealuminiseerd)

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

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

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

Goede gebruikte onder- Te koop (13x6J) SPORT-
delen voor alle types van VELGEN en banden voor
alle merken. ROBBY'S - BMW/Opel/Golf (95%), z.g.
auto-onderd. 045-224123. a.n. Te bevr. Fossielenerf
Als u ons voor 12 uur's mor- 596, Heerlen.
gens belt, staat uw PICCO- Gebruikte en nieuwe ON-
LO de volgende dag al in het DERDELEN v. jonge scha-
Limburgs Dagblad. Tel. 045- de-auto's. Deumens Haef-
-719966. land 20 Bruns. 045-254482.

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

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Nu nog mogelijkheden voor het hoogseizoen.
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

Nazomeren rn Spanje
Reizen per luxe touringcar naar:

Malgrat de Mar Hotel Reymar Playa,
volpension, nederlandse reisleiding.

25 aug. 10 dgn. ’ 425,-; 17 dgn. ’ 695,- p.p.
1, 8, 15, 22 sept. 10 dgn. ’ 365,-; 17 dgn. ’ 565,- p.p.

29 sept., 6,13, 20 okt. 10 dgn. ’ 325,-; 17 dgn. ’ 485,- p.p.
Toeslag Royal Class ’ 50,- p.p.

HM Tours
TeL 013-438200

MAKREELVISSEN op zee, ZEEUWS naseizoen is fan-
ga met een van onze snelle tastisch om te doen, dorpje
kotters mee uit Stellendam, bij zee, vakantiewon. va.
Mijntje Junioren Senoir. Tel. 19-8. Tel. 01189-2953.
01879-3359. t—;—~,- . ~ ; -Te k. KIP 4-5 pers. i.z.g.st.PEUGEOT kampeerauto m. kachel, koelk. en nieuwe
47.000 km, 3 jr. oud, luxe voort., gerevis. as, vr.pr.
uitv., weg. ziekte te k., vr.pr. ’4.250,-. 045-353748.
r75 000 -'Tel 04454-3149 Bii Pa^c^'^r- 3 min. van’ /a.uuu, . iel. U44Ü4 Ji4a strand en Kurhaus Grote
Te h. VAKANTIEBOERDE- familiekamer ml. M.W. Ver-
RU voor plm. 4 pers., in mey, Middelburgsestr. 51,
Walcheren, 15 min. v.d. kust 2587 CT Scheveningen. Tel.
v.a. 12-08 tel 01184-79165 070-545866

Caravans/Kamperen
Te k. CARAVAN Adria 3.80
mtr., 4 pers., PVC voortent, Te k. HOBBY PRESTIGE
bwj. '72, i.z.g.st., vr.pr. type 455 bwj.'B3, gew. 804’2.000,-. Tel. 04490-21615 kg., met was- en douche-na 17.00 uur. ruimte, k. en w. ringverw.,
Te k. Walker Vitesse 83 eik. uitv., compl. rolles, af-
VOUWWAGEN, mcl. gas- zuigk., rondzet, omvormer,
fles, keuken, res.wiel, luifel, res. wiel, nw. luifel enz. Vr.pr

’ 3.950,-. Tel. 045-461471. ’ 10.900,-. Tel. 045-220870

JAARSTALLING (afgeslo- Caravelair en Sprite 1989 ex
ten) voor caravans, boten verhuur modellen te koop nu
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus met duizenden guldens kor-
BTW. Tel. 04492-2601. ting op is op. BARTELS
Te k. ADRIA Caravan 4- Sfravaning Hommerterweg
pers met voortent. Tel. 045- 256, Amstenrade. Tel.
713597. U44b^-WU.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enigeéchte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01
Babbellijn

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

06-320.330.03
NIEUW LIVE...NIEUW LIVE...NIEUW LIVE...NIEUW LIVE

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

Madame Butterfly
en haar meisjes. Hommert 24 Vaesrade openva. 18.00 uur

Gezellig flirten met zn tienen
flirt-box 06-320.330.01

Sexservice
Sex Partylines

De Erox 06-320.330.69
De Sexbel 06-320.322.19

Frontstartlijnen
SM Spektakel 06-320.320.29
High Society 06-320.320.39

Lesbiland 06-320.320.49
De Sex Machine... 06-320.320.59

Eroticom 06-320.320.69
Meld lijnen

Livesex Special.... 06-320.322.29
Bisex Totaal 06-320.322.59

Best of Eroticom... 06-320.322.69
Best of high society 06-32032279
Endless Climax... 06-320.325.65

50 cent p/m.

Poesje mauw kom eens gauw
wij hebben lekkers voor jouw!!!

Privéhuis Michelle
met nieuw Diane jong en sexy

045-228481/045-229680

"Ons doel is Uw voldoening"

River-side-club
E9afslag Echt-Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak, 100 mtr.

voorbij camping Maasterp. Open van ma. t/m vrijd. van -14.00 t/m 02.00 uur. Tel. 04755-1854.

Club Pin Up
Pr. Hendrikln 312, Brunssum. Tel. 045-272929.
Geopend ma. t/m vrijd. van 14.00 tot 02.00 uur.

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

Tel. 045-311895.
De "Live-

spelletjesbox"
voor meer danpraten alleen

06-320.325.34 speels en
sexie 50 c.p/m

06-PORNO

ü t__\
06 - 320.320.01

Daaan», baat* an Duw luiatartijn'

06 - 320.320.02
0*MiUH ut ooannam«Ha lajdaawn'

■'■' ,■;,'■ CCTS3
06 - 320.321.00 06 - 320.321.25

MMrt*nMmMw m.,i,«. Lmb.livw*.'

06 - 320.32117 06 ■ 320.32L61

■■ir.iir,iii]?'i;ii;« ■/"i.riiüiiï'rw
06- 320.321.50 06 - 320.320.03

■lUfliiwimm» ■i.miffli.iifi
06 - 320.323.65 06- 320.325.51

■nEES» E2EEZZJ3
06 - 320.32L1Ï 06 -320.322.00
B*|«*Jjo££c2jj«j! PUT.PO.W

MTOvmii'iflT»
06 - 320.321.01 06 - 320.325.70

06 ■ 320.321.77 06 - 320.32114

M}\\i"i\\\\ii7m f_f______u
06- 320.321.06 06 - 320.322.90

■SEMBi HEUSE»
06- 320.322.02 06 - 320.32L02

h<:i[<:«."i,T<» ■AüiiWWJHI»
06 - 320.330.63 06 - 320.321.05

06- 320.321.04 06 - 320.325.53

06- 320.330.80 06 - 320.328.30
*_ *****_. utf «WWMTto^

_________________% _________________§
06 - 320.32315 06 ■ 320.32316

WWnw Mn, SMprat«hoHM!

a».'"«l EZEU
06 - 320.32317 06 ■ 320.32318

Gluurrjt* in oa (lai1 Smm ondnr da doucM!

Wil'JWiiifßl
06 - 320.32319 06 - 320.323.20

Mcoc hjrt *Mtf S«> b,dw» d. iMcMdwn*■ gmnrwa
06- 320.321.08 06 - 320.330.22

06 - 320.32112 06 - 320.330.33
Wbmmm bilmiwiiiwi.' 0« Hèê* 06-120.330 «4

06-EROTIEKMENU

WMUEMMIMMaMm
06 - 320.32011

Voortaan hoat >a (haait]faan andara Mnomma»*la
omftoudan «tont bijdaAutomatiafc kun javiakt aajafl

(3) IrHarwa*.(4| SM.[5] homo' 16) taiQuii'
06-GROEPSGESPREK

06 -320329.50
Da haatwa dsm malda maMfaa «an da Sam'o'Fóon-

WMarHtnaalopafalom!

Ww 1,-awi?■■■■■
06 - 320.330 11 06 - 320.325.50
Da aaroa da frooMa. da druhata an da haaUM fufcoaan

06 - 320.33010 J24 uw par a«TUMtda aaarsualkfata box) S
MMfe afMIkMMMd T""*y V

An*aard*n<*WO 130 20 \-jAgST- DMHHiouafrtmM. jrX_f_____

Sex Royal
06. nr. voor 50 cent p.m. .
320.320.24.
Kriebels?

Bel naar Karin 06-50 cm

320*327*27
320*327*27

sex party box
06

320.323.06
Talk prod. 50 et/min.

Grieks Intiem
Marcha

50 et/min. 06-

-320.325.55
Bel voor GRATIS porno
stickers HETE Amanda

50 et/min. 06-

-320.320.08
Tieners

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

GRATIS
kom je aan je trekken met
JudithsLIVE gesprekken.
06-320.324.34 / 50 cpm

Onze bellers schamen zich
niet!! Dus als jij sex! ook lek-

ker! vindt? Bel je de
"Sextopbox"

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

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

Alles mag!!

Voor de broodnodige
variatie? Op de

"Kietelbox"
vind je het. 06-320.325.14

smeuïg 50 c.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.
11-23 u. Zondag v. 13-21 u.

Voor echte sex bel je
Nombre hombre
06-320.320.23 - 50 c.p/m

HeterosexM
Slingerend van struik tot

struik laat ze zich pakken!!
"Zoenbabwe"

06-320.325.22
continentsexü 50 c.p/m
Keihard het lekkerst de

"Beurtlijn"
06-320.325.33 soepele,

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

"Callcutta"
06-320.320.13. Buurmeis-

jes en lollijsex! 50cpm
Draaien, wringen en op- en
neergaan, alleen of met zn

tienen bel de
"Jojobox"

06-320.325.36 - 50 c.p/m

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Op zoek naar 'n lekker ding?
Sex contact lijn

Bel 06-320.320.33 (50 cpm)
Niet doen! Alstublieft, nooit

meer. OoooohL.te laat,
sorry schat...

06-320.322.77
50 c.p/m

Hetevrouwenlijn
Op zoek naar lekker mei-

den 06-320.326.33 (50cpm)
Direct snel sex-contact

(50cpm) LIVE afspreeklijn!!
06-320.320.55

Voor bi, SM, paren & trio's
Erotische-afsprakenlijn

06-320.325.80
Sex met m'n tante Chantal's
sex-interviews
06-320.326.01 (50 cpm)
Jonge meisjes, rijpe vrou-

wen en hete grieten. Ze wil-
len allemaal snel sex-con-

tact 06-320.326.66 (50cpm)
De Tippelbox

Hardlesbi j
Rijpe Sex . I

Maar 2 kwartjes p.m j

320*323*2^.
Gezellig flirtejj

met zn tienen op de Pij:.
06-320.330.01 (50gg|? j
Homo: Zoek jij 'n leHfboy?? Gay-Date (50C^,06-320.330.1J',

Tippellijn |
06-320.330.66 Tiener

zoeken sexcontact (SP, I— —<j |
Flirten, versieren, afspr?J

en dan.. 06-320.330-'
't Flirt-cafeyi

Homo Micha^'luistert met open mondij?
sexavonturen 06/320-3?- ,

Sex oproep 'f;
Direct snel sex-conN*,'
06-320.32.55 (50cfjn>
"De Jachthi/;

Haanrade-K'rade, Gre^23, Gerda, Regina, **.
Heike, Areane, Rita. <^« 1v. 20-04 uur. 045-46^ I
Tev. meisjes gevr. \

Donna-Mari^met haar 7 vriendin!1*!
045-227734/ 2297^'
" 06-320.321.03 '1 S

Retina Sexfoö'l
’ 0,50 p/m_^ s

Hardse/
lekker hard 50 c p."1.)

320*325*3!
320*325*3J.'

Club |
Merci/

Rijksweg Zuid 241, Gf i,
Tel. 04490-4581 4; v

Tev. meisje gevraag
rijpe vrouwe 11;

Tante Ria, 40 jr. 50 ep°] \
320*323*45 Jr

320*323*^
Op je knieë"1!

v00r...
Lady Biz^50 et p/m 06*320 \

3*2468^ i
Voor Piccolo's . k

zie verder pagina I
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Duitsland 1
$ ARD-Ratgeber - Modische Ma-
O^fn. Klederdracht.f Heute.
k" «ott und die Welt. Wie aus
O^en Eltern werden, (herh.)
i]h er Mann im Pyjama.

)!se Kor>traste.
3'ft? Persoverzicht.3^-13.15 Heute.
1^ ""Teletekstoverzicht.

sDJ ms Tierreich.
met Heinz Siel-

(jr"l- Afl.: Indiens Panzerechsen.
vjTpUrnentaire over het leven van de
$j£rokodillen. (herh.)
Sqc Tagesschau.
(V4 Die Campbells. Serie. Afl. 5:
\l 9e|agte Jager.
sT1 alThe Munsters. Amerikaanse

s Vvre uit 1964-66 met Fred Gwynne,

_
4f|°J}ne de Carlo, Butch Patrick e.a.„ 5: Der Generationskonflikt. (Origi-
-Bqs versie met Duitse ondertiteling.)kj: Die Trickfilmschau.
L Denkste!? Jeugdserie. Afl.: nur

Ch'
" Ne 'agesschau.yX* Funkstreife Isar 12. Serie. Afl.:
sf > ®' neue Untermieter.ift)^ Einsatz in Manhattan. Serie.
nH II je Achtzehn Stunden Angst.
ëKl Jagesschau.Jl,sj Hier und heute. Actualiteiten.
n \ A

Fe,icitas auf leisen Pfoten. Se-
JSO'I.:Die Stimme.y5 4 Polizeiinspektion 1. Serie Afl.:

!sfi UBrn2u9-
,r. j^T programma-overzicht.
et, ij: (TT)Tagesschau.
J|L4 (TT)Der Amerikaner. 3-delige
7fL laanse tv-film van Corrado Augias

LQiacomo Battiato. Deel 3. Met
Kaa Davis, Tony Lo Bianco, Vicent
jfv n° e.a. Aansl.: Tagesschau.

21.30 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Sport extra. 1. Bundesligavoet-

bal: FC Bayern München - FC Hom-
burg. 2. Internationaal voetbaltoer-
nooi n.a.v. het 800-jarig bestaan van
Hamburger Hafen met Dynamo Dres-
den, Flamengo Rio de Janeiro, FC St.
Pauli en Hamburger SV.

23.30 ""Nina Corti md ihr Ensem-
ble. Documentaire over Nina Corti en
haar ensemble.

00.25 Tagesschau.
00.30-00.35 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
Zie Duitsland 1
14.55 ""Teletekst-overzicht.
15.15 ZDF - Ihr Programm. Spelpro-

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

ley Arm Warren.
15.50 Kim & Co. 12-delige serie voor

de jeugd. Afl.: Schon mal angst ge-
habt? Met Simon Turner, David Fried-
mann, Georgina Kean e.a.

16.15 Logorrrobil. Jeugdjournaal.
Presentatie: Barbara Biermann.

16.30 Alice im Wunderland. Teken-
filmserie naar het boek van Lewis
Carroll. Afl.: Der Zaubertrunk.

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

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

17.50 (TT)Das Erbe der Gulden-
burgs. Duitse tv-serie. Afl.: Das
schnelle Geld. Met Brigitte Horney,
Christiane Hörbiger, Katharina Böhm
e.a. (Om 18.15 uur onderbroken voor
""Lottotrekking.)

18.51 ""Lottotrekkinq.

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

ches mit Dieter Hallervorden. Gasten
Rotraud Schindler, Frank Zander,
Eberhard Prüter e.a.

20.00 ""Hitparade im ZDF. Muziek

programma gepresenteerd door Vik-
tor Worms.

20.45 Studio 1. Sportprogramma ge-
presenteerd door Olaf Buhl.

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

Der Lord ist fort. Met Tony Curtis, Ro-
ger Moore, Terry Thomas e.a.

22.45 Wir betteln urn jedes Rezept.
Documentaire over christelijke hulp-
verlening.

23.15 Der Fall Feldmann. Noorse
speelfilm uit 1987van Bente Erichsen
met Björn Sundquist, Sverre Anker
Ousdal, Ingerid Vardund e.a.

00.40-00.45 Heute.

" Terry Thomams en Tony Curtis in 'Die 2'.-
-(Duitsland 2 - 22.00 uur)

TV-KANALEN,GOLFLENGTEN
n CAI-abonnees:Kanalen zie schema exploitant

», wit programma
stereo geluidsweergave

rp * tweetalig bij stereo-app.
* teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Vi 1: 5. 26. 29 46 51. 53 en 5:

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

België/TV 1
"°on\. ue woudlopers. Britse jeugd-
StJ* met Rex Hagon, Ralph Ender-

*^ca.ea. Afl. 4: Spike.
I._l Juke Box.
\, Webster. Amerikaanse serie.

vuur aan de lont. Met Emma-«.» Lewis, Susan Clark, Alex Karras'.fctherh.)
IL Nieuws.
Ta Tik Tak. Animatieserie, (herh.)
k., pons. Afl.: Plons en het zomer-
%''Vu toerlina. Detective-reeks voor
l^eren. Afl.: De tarnkapgang. Met& Couzin, Jan Reusens, Mieke
«r Ve e.a. Napoleon weet zeker dattijden onzichtbare man bestaat,
v'Wie zit er dan achter al die over-
las*1? (herh.)
% °e tovenaar van Oz. Japanse
Ul^tieserie naar de boeken van-
\ff Baum. Afl.: Hoedje voor Mom-
W oortje vindt in de woning van de
*LS de Gouden Muts, die haar in
\ \ stelt de vliegende apen te beve-
Vuerh)

der vergetelheid. Bel-
as e documentaire over speleolo-
«.jij an Bernard Vinchent.
V Mededelingen en programma-

O Nieuws.
C? Een zaak voor twee. Duitse de-
Ik've-serie. Afl.: Het dossier

Met Günther Strack, Claus

Theo Gartner e.a. Als de bankover-
vallers Berthold Kramm en Heinz
Rosé weer vrijkomen, gaat Rosé op
zoek naar Kramms vriendin Yvonne
Schulz. Die kon de buit namelijk wel
eens achterover hebben gedrukt.
Aansl.: Uitslagen Nationale Loterij.

21.00 Nola Darling. Amerikaanse
speelfilm uit 1986 van Spike Lee met
Tracy Camila Johns, Redmond Hicks,
Spike Lee e.a. Nola, een jongezwarte
vrouw uit New Vork, houdt er drie mi-
naars op na, die haar ieder iets an-
ders te bieden hebben. Tijdens een
etentje bij Nola ontmoeten de 3 el-
kaar. (Originele versie met Neder-
landse ondertiteling).

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws. Met een verslag van de

Ronde van België. Aansl.: Paarden-
koersen. (

22.50 Japan, de verlokking van het
oosten. 5-delige documentaire over
de Japanse cultuurgeschiedenis.
Deel 4: Omzichtige toenadering.

23.40-23.45 Coda. 'Rêverie' van Her-
man de Coninek

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VERONICA
17.00 ■Little Lord Fauntleroy. Ame-

rikaanse speelfilm uit 1936 van John
Cromwell met C. Aubrey Smith, Fred-
die Bartholomew, Mickey Rooney
e.a.

18.40 ""Countdownspecial: Rock
Over Europe. Muziekspektakel ge-
presenteerd door Wessel van Diep-
en. Met: Living in a box, Wendy and
Lisa, Swing out sister e.v.a.

19.25 Family Ties. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Nick als sneeuwko-
ningin. Nick kan als vakantiebaantje
conciërge worden bij de meisjesstu-
dentenclub van Mallory. Wanneer
blijkt dat de meisjes teveel belang-
stelling voor hem tonen, krijgt Mallory
spijt.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 (TT)Run the Gauntlet. Sport-

spektakel in een serie van vier afleve-
ringen. Afl 2. (herh.)

21.25 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek.

21.50 Sportgala: Auto-Maten. Auto-
sportcompetitie te Scheveningen.
Deel 1: Driving Force.

22.35 China Beach. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Terug naar de wereld (1).
Wayloor keert terug naar Amerika.
Wanneer McMurphy hoort dat haar
vader een hartaanval heeft gekregen,
besluit zij mee te gaan.

23.20 Pin Up Club. Erotisch magazi
ne.

00.00-00.05 Journaal.

" Sheena Easten in 'Countdownspecial: Rock Over Europe
(Nederland 2 - 18.40 uur)

RADIO

Radio 1:95.3en 100.3 mHz. 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88 2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90 g mHz
Radio 4: 98 7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz |298 m; en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22 36 en 39 (93 7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 in (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 9i,g mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie.Tot.Andy's ontzetting is de
tape uit de huwelijkstaart verdwenen.
Fiona triomfeert.

19.23 Superkat en Supermuis. Te-
kenfilmserie.

19.30 Nieuws.
20.00 Rondom de mensaarde. 14-

-delige serie over weer en klimaat.

Presentatie: Wim Offeciers m.m.v.
Armand Pien en Bob de Richter. Afl.
9: Zuur.

20.50-21.35 Ik leef voor jou. In me-
moriam-uitzending n.a.v. het overlij-
den van Arm Christy 5 jaar geleden.
Aansl.: Verkeerstip. Vandaag: Oranje
boven.

> Tracy Camilla Johns als _
Nola in 'Nola Darling'. I
(Rplaiè/TV i . 9, nn ,„„.> I

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 Malvira. Belgische poppense-

rie.

19.00 Atlantis mag niet verdwijnen. ==Duitse jeugdserie. Afl. 3: Een man ==
staat er alleen voor. Atlantis wordt =§door twee gemeente-ambtenaren=doorgelicht. Er blijkt het eén en ander =aan te schorten. __\

19.45 Vernaienvertellers. Serie. Afl.: ==
Een verhaal van mijzelf.

20.00 Journaal.
20.29 Kukurantumi, deweg naar Ac- =

era. Tv-film van King Ampaw over het __■

leven in het Afrikaanse Ghana.
21.58 Studio Sport.
22.30 Journaal. ==22.40-22.45 Nieuws voor doven en EE

slechthorenden.

België/RTBF 1
18.00Vacaturebank. 18.15L'écran des (
vacances. Tekenfilms met o.a. Mame- ;

mo, Hello Kitty en Clémentine. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir. Waalse actua-j
liteiten. 19.30 Journaalen weerbericht.!
20.00 Le joyau de lacouronne. Engelse
serie met Wendy Morgan, Peggy Ash-j
croft, Fabia Drake e.a. 20.55 L'oeil deS
autres. Documentaireserie. Afl. 3: Wé
werkten wel, maar... Aansl.: Uitslagen;
Nationale Loterij. 21.55 Coup de filmi
22.05 Concert: El-Bacha. Abdel Rah-j
man El-Bacha speelt pianomuziek vanj
Chopin en Toutik El-Bacha. m.m.v. het
Filharmonisch Orkest van Luik 0.1.vi
Pierre Bartholomée. 23.00 Paarden-j
koersen, laatste nieuws en weerbe-i
richt. 23.35-23.45 La pensee et lesj
hommes.

TVS
16.05 La marche du siècle. 18.10 Ré-[
création. 18.30 L'oeil apprivoisé. Jon-j
gerenprogramma. 19.00 Des chiffres etj
des lettres. 19.30Les animaux du motv[
de. 20.00 Les ascensions célèbres.i
20.50 Jazz in. 21.20 Echo. 22.00 Jour-j
nal Télévisé. 22.35 La Suisse et la:
guerre. 23.30 Pour une chanson.!
00.20-00.50 Papier glacé.

Duitsland 3 West
15.30 Teletekstoverzicht.
15.55 Odysseus und die Sterne. Kin

derverhaal van Ota Hofman en Lud
vik Raza.

17.15 «Alle meine Tiere. Serie. Afl.2: I
Das Picknick.

18.00 Malte Maltzahn macht's ï
möglich. Poppenspel.

18.45 Abenteuer Wildnis. Natuurfilm- |
serie. Vandaag: Das Mutterschiff. Na- |
tuurfilm over het leven van de zeeot- -ter. |

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal =
magazine met nieuws en sport.

20.00 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Eff-eff . Programma over vrijetijd |

en fitness. I
22.30 Rückblende. Filmportret van de |

60 jaar geleden geboren tekenaar en §
fotograaf van de Berlijnse Milljöhs: i
Heinrich Zille. I

22.45 Point Blank. Amerikaanse |
speelfilm uit 1967 van John Boorman |
naar een roman van Richard Stark |
met Lee Marvin, Sharon Acker, Angie 1
Dickinson e.a.

00.13-00.18 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 La pensee et les hommes. Pro-j
gramma over filosofie en lekenmoraalj
19.30-20.00 Journaal met simultaan-:
vertaling in gebarentaal cri
weerbericht. =

Radio 1

radio
_ (Elk heel uur nieuws )7 04 Radio I= Woensdageditie. (7.30 Nieuws)= 12.55 Mededelingen t.b.v. land- en= tuinbouw. 13.09Aktua. 13.25 Jour-_ nalistenforum. 14.06 Klantenservi-= ce 15.45 Hallo met de TROS
i 16 06 Tijdsein. 18.45 Waar waren
ï we ook alweer? 19.02 Hobby-
r scoop. 19.30Akkoord. 20.02 Langs
= de Lijn. 22.02 Podium van de Ne-__ derlandse lichte muziek. 23 05 Met
: het oog op morgen. 0.02 Volgspot.
■ 1.02 Romance. 2.02 Clair-Obscur.= 4.02 Nachtexpress. 6021 n't voor-= bijgaan. 6.07-7.00 Vandaag... don-__ derdag.

Radio 2
5 (Elk heel uur nieuws) 704 Ook
; Goeiemorgen 9.04 Muziek terwijl u_ werkt. 12.04Will Wil Wel. 14.04Te-= rug in de tijd. 15 04 Nederland Mu-= ziekland 17.04 Hier en nu. 18.04: De wereld zingt Gods lof. 18.53 In 't
S voorbijgaan. 19 04 Water en vuur.= 20.00-07 00 Zie Radio 11

Radio 3
: (Elk heel uur nieuws.) 6.04 De mor-= genstond 7.04 Ronduit Music-= Time 9.04 Muziek Motief. 10.04= Expresso. 11.04 Country Trail.= 1204 Praise. 1304 Toga Party

E 14 04 Nozems-a-Gogo. 16.04= Janssen & Jansen. 17 04 Ronflon-= flon met Jacques Plafond. 18 03= Dnespoor. 19 03 Het Front. 20.03= La Stampa 21 03 De Wereldont-_ vanger. 23.03-0.00 Stompin'.

Radio 4
5 7.00 Nieuws, 7.02 Preludium 800

T.

Nieuws. 8 02 Het Levende Woord
8.10 Platennieuws door Frank
Schoonhoven 8.45 Te Deum Lau-
damus 9 15 Onder de Hoogtezon
Pastoraal-muzikaal programma.
10.00 Orkestpalet. Radio Symfonie
Orkest met solisten, 11.45 Piano-
muziek, 12.15Toos Onderdenwijn-
gaard. piano speelt Haydn (3)
12 25 Promenade: Robert Stolz di-

rigeert (5): Berlijns Symfonie Or-kest. 1300 Nieuws. 13.02 Lunch-
concert. 14 00 Songs of Praise:
psalmen 14 30 Solisten: vioolmu-
ziek. 15.00 In de kaart gespeeld.
17 00 Jacco's keus. Operette-en
musicalmuziek 18.00 Nieuws
18.02 CeDéa 2000 Nieuws 20.02

Russisch klassiek op CD 22.00-
-0.00 Voor hetstil wordten wat later.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
sic 13 °5 Nieuws voor doven enU^hthorenden.
J° Westbrook Hospitaal. Ameri-
rJ*nse ziekenhuisserie. Afl.: Uitweg.
u*r moeilijkheden heeft Frankie
v r|ock dringend geld nodig. Een
Paku d stelt voor om clan maar 9e'd ,e
Se» en u'f de winkel van zijn vader.

' 5 Lassie. Jeugdserie.Afl.: De lan-
.9 Lassie maakt overuren, wan-

-6r er een adelaar door een ruimte-
?InSUle wordt 9e,ror,en-■J* Flap uit. Jeugdprogramma ge-
tenteerd door Lanny van Rhee.
tan "40 Journaal-

' Q Gestrand in het zand. 7-delige

Israëlische serie. Afl. 7: Opwinding.
Vader, Jessie en Sophie wachten op
Hallil met de nieuwe carburateur. Ook
Nadia wacht: op haar bruidegom,
(herh.)

19.00 Journaal.
19.16 Ronduit Radar. Jongerenma-

gazine.
19.45 Avonturenbaai. Canadese se-

rie. Afl.: Ziek vee. Op een nabijgele-
gen boerderij sterft vee zonder aan-
wijsbare oorzaak. Grant ontdekt dat
het water ernstig is vervuild.

20.13 Vogelkenner John Bax. Docu-
mentaire over John Bax, die ontslag
nam om een film te kunnen maken
over vogels in hun natuurlijke omge-
ving in Noord- en Zuid-Amerika.

21.03 Een plaats als thuis. Docu-
mentarie over een opvangtehuis voor
AIDS-patiënten.

21.36 Muzikale ontmoeting. Muziek-
programma vanuit de kerk te Loenen
aan de vecht met het Alkmaars Fluit-
kwartet.

21.55 Het goede zaad. Documentaire
over Marianna Slocum en Florence
Gerdel, die in 1940 begonnen met het
verspreiden van het evangelie onder
Indiaanse volken in Mexico, (herh.)

22.30 Journaal.
22.40-23.30 De open cirkel. Praat-

programma van Wim de Knijff. Van-
daag: minderwaardigheidsgevoe-
lens.

" Tatjana Simaic in 'Sportgala: Auto-Maten
(Nederland 2 - 21.50 uur)

Duitsland 3 SWF
16.00 Neues Abenteuer mit Flipper. [

Amerikaanse speelfilm uit 1963 van I
Leon Benson met Luke Halpin, Pa- I
mela Franklin, Helen Cherry c.a.

17.35 Bilder Bulgariens. Verslag van j
een kunstreis door Bulgarije.

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Das Terracotta-Pferd. Jeugd- =serie. Afl. 6: Der Ort des Siegels. I(herh.)
18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Stras- =se der Ameisen. (herh.)
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht.
20.00 Der Gerichtsvollzieher. 6-deli- i

ge Duitse serie met Jörg Hube, Heli =
Finkenzeller, Gerhard Polt e.a. Afl. 5: |
Gegen den Wind kann man nicht Kla- =
vier spielen.

21.00 Südwest aktuell.
21.15 Der Kaiser von Stahleck. All- =

tag in einer Jugendherberge. Repor- =
tage over de dagelijkse gang van za- =
ken in een jeugdherberg.

22.00 Output. Sturzflug ms Weltall. =Documentaire over ruimtevaarten- =derzoek in Rheinland-Pfalz.
22.15 BBlutige Diamanten. Ameri- =kaanse speelfilm uit 1949 van William :

Dieterle met Burt Lancester, Paul :
Henreid, Claude Rains e.a.

23.55-00.00 Laatste 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 930 Het
geheugen. 10 00 Postbus 270 -Gerard de Vries. 11.00De duvel is
oud. 12.00 Nieuws 12 05 Het oog
van de naald. 13.00Nieuws. 13.10
Wereldwijzer. 14 00 Wijzer op 5.
15 00 Meer over minder. 16.00
Schlagerfestival. 17.00 Dierenma-
nieren. 17.40 Basicode 3-Magazi-
ne. 17.55 Mededelingen en Schip-
persberichten. 18 00 Nieuws.
18 10 Kinderforum op vakantie.
18.30 Tempo Doeloe Extra, 19 00-

20 30 Programma voor buitenland
se werknemers

RTL Plus
= 06.00 Hallo Europa - Guten Morgen,
= Deutschland. Informatief program-
= ma.
1 09.10 Die Springfield Story. Amen-
H kaanse serie.
= 10.00 Reich und Schön. Serie.
= (herh.)
= 10.25 Inspektor Gadget. Tekenfilm-
§ serie, (herh.)
=. 11.00 Baretta. Politieserie, (herh.)= 11.45 Dance. Dansshow.
= 12.15 Bornemanns Nahkastchen.

Met Winfried Bornemann. (herh.)
= 12.30 Klassik am Mittag met het
= RTL-Orkest.
= 13.00 Heute bei uns. Aansl.: Teken-
= film.
= 13.15 California Clan. Amerikaanse
= serie.
= 14.15 Knight Rider.-Serie, (herh.)
= 15.00 Flughafenpolizei Tokio. Ja-
= panse serie. Afl.: Spate Rache.
= 15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
= 15.55 RTL aktuell.
= 16.00 Die Springfield Story. Serie.
= 16.50 Reich und Schön. Serie.
H 17.15 Inspektor Gadget. Tekenfilm-
=j serie. Afl.: Der Telefontrick.
= 17.45 RTL-Spiel. Aansl.: Tekenfilm.
= 17.55 RTL aktuell.
H 18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-
=; kaanse serie. Afl.: Die Doppelgange-
= rin.
= 18.45 RTL aktuell.
= 19.10 Karlchen.
§19.12 Weerbericht.
1 19.20 Kampfstern Galactica. Amen-
= kaanse serie. Afl.: Die grosse
= Schlacht.
= 20.15 Die Unterröcke der Revolu-
= tion. Afl.s: Marie Antoinerte. Franse

speelfilm uit 1987 van Caroline Hup-
pert met Emanuelle Beart, Dominique

= Besnehard, Isabelle Gelinas e.a.
E 21.45 Staranwalte. Tricks, Prozesse
E - L.A. Law. Amerikaanse serie. Afl.:
= Das ist die Liebe der Primaten.= 22.35 RTL aktuell.
E 22.45 Die Zuhalterin. Italiaans-Oos-
= tenrijkse speelfilm uit 1977 van Stel-
S vio Massi met Joan Collins, Maurizio

Merlin, Franco Ressel e.a.
100.10 Stippvisite. Rainer Holbe in ge-

sprek met Klaus Hoffmann.
= 00.50-00.55 Betthupferl.

SAT 1
I 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00■ SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
[ zicht. 09.10 «Lassie. Afl.: Das Kuc-
jkucksei. 09.35 Kimba, der weisse Lö-
jwe. Afl.: Die Zerstörer aus der Wüste.
j10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 General Hos-

■ pital. Afl.: Ein 'nertes' Geschenk. 10.50
!Teletip Natur. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05
|Urn jeden Preis. Amerikaanse western
[uit 1956 van George Sherman met
!Dana Andrews, Kent Smith, Nestor Pai-
!va, e.a. Aansl.: Tekenfilm. 13.00 Tele-
iBörse. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
jgramma-overzicht. 14.05 Niklaas, ein■Junge aus Flandern. Afl.: Verabredung
|im Schnee. 14.30 Catweazle. Afl.:
jKühlwalda. 14.55 Der Goldene Schuss.
i 15.05 General Hospital. Afl.: Seltsame
Fortschritte. 15.50 Teletip Gesundheit.
16.00 BJosh. Afl.: Ein verdorbenes

\Wochenende. Amerikaanse western-;serie. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Bonanza. Afl.: Hoss und die
Frühjahrsmüdigkeit. 17.25 Teletip
Markt. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Automan -Der Superdetective. Afl.: Mord, 1. Klap-
pe. Amerikaanse avonturenserie.
18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Glücksrad.

i19.30 Carson & Carson. Afl.: Ein
schlimmes Erwachen. 20.25 SAT. 1
iWetter. 20.30 Spenser. Afl.: Wie ein
iFlüstern. 21.25 SAT. 1 Bliek. 21.30
iFeueraufe. Amerikaanse speelfilm uit
i 1956 van Richard Fleischer met Robert
!Wagner, Terry More, Broderick Craw-

ford e.a. 23.15 SAT 1 Bliek. 23.25 Vor-
sicht, Hochspannung. Amerikaanse
misdaadserie. Afl.: Damals, als ich
starb. 00.35-00.45 Programma-over-
zicht.

SSVC
13.35 What's my Line? Met Angela
Rippon.

14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Teil the truth.
15.15 Clothes show travel classics.

Serie.
15.35 Connections.
16.00 Children's SSVC. Met The Ad-
ventures of Spot.

16.25 Johnny Ball Reveals All. Nieu-
we serie.

17.00 The Movie Game. Film- en vi-
deoquiz.

17.25 Home and away.
17.50 Everybody's Equal. Spelpro-

gramma.
18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 E very second counts. Quiz.
19.30 Coronation Street. Serie.
19.55 A ticket to ride. Serie
20.45 Sporting triangles. Serie.
21.10 L.A. Law.
22.00 News and Weather.
22.30 Forty Minutes. Serie.
23.10-00.00 The Justice Game. Nieu-

we serie.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek 8.05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nieuws 12 05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, De Buren, Agen-
da en Muziek 13.05, 14.02, 15.02
en 16.02Kort nieuws 17 02 Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
Actueel, Agenda en Muziek. 17 25
De Ronde van Limburg: doorpraten
over actuele kwesties 17 55 Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen.
Morgen. (6 30-7.00 Nieuws., 7.30
Nieuws en RVA -berichten.) 8 00
Nieuws. 810 Koffers § co. 9.30
Golgbreker. 10 00 Nieuws. 10.03
Het schurend scharniertje. 10.08
Het eerste bedrijf. 11.55Mediatips
12 00 Limburg 1989 13 00
Nieuws. 13.10 Midzomermiddag
14.00 Dilemma 17.00 Focus
17.10 Rijswjjckfoon (1800
Nieuws). 20.00 Funky Town. 22 00
Nieuws. 22.05 Jazz Kaflee 23 30-
-600 Nachtradio. (0 00, 5.00 en
5.30 Nieuws.)

WDR4
4.05 Radiowecker 605 Morgeno
melodie 905 Musikpavillon 12 07^Gut Aufgelegt, 14.05 Auf der Pro-
menade 1500 Café-Konzert.-'
16 05 Heimatmelodie. 17.00 Mv;
sik-Express. 2005 Zwischen'
Broadway und Kudamm 21 00 Mir
sik zum Traurnen 22.30 Nachtex-
press.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel potpourri.
11.00 The Sullivans.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
13.55 Landscape Channel.
14.50 As The World Turns.
15.45 Loving.
16.15 The Lucy Show.
16.45 Sylvanians.
17.00 Countdown.
17.30 Eurosport overzicht.
18.00 World Games.
19.00 Trans World Sport.
20.00 Dublin Horse Show.
21.00 Archery World Champions-

hips
21.30 Windsurfing World Cup Final.
22.00 Atletiek Grand Prix Budapest.
23.00 Football World Cup.
00.00 World Games.
01.30-07.00 Landscape Channel.

Super Channel
07.00 World news and business

hour.
08.00 The Mix.
15.30 The Global Chart Show.
16.30 Hot Line live.
18.30 Transmission.
19.30 Leny Henry.
20.00 Mutiny. Amerikaanse avontu-

renfilm.
21.30 Euromagazine.
21.50 World news.
22.00 Burke's Law.
22.55 Barnaby Jones.
00.00 World News and Weather fol-

iowed by The Mix.
02.00-07.00 Rete Mia. Italiaans pro

gramma.

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

Belg. Rundfunk
6 30Radiofrühstück 7.15 Wunsch-
kasten 7.45 Veranstaltungskalenr
der 8 30 Für dieKranken. 9 10 Mu-
sikexpress. 1000-1200 Gut Auf-,
gelegt 12.00Veranstaltungskalen-
der Musik bei Tisch. 12 15 Veran-
staltungskalender. Musik bei Tisch
13 00 Fnschauf. 14.05 Musikzeit
heute: Lieder, Chansons und Folk,
15 00 Nachmittagsstudio 16 05-
-18 00 BRF-Intern. 18.10 Regional-
nachrichten: BRF-Aktuell 1840-
-20 05 Orgel- und Chormusik

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 Tretf nach
elf. 12 00 Is ja n Ding 14 00 Viva
16 00 Entenjagd. 17 00 Musikduell.
17.50 Sporl-Shop. 18.00 Musik-

duell 1900 Neunzehn - Vierund.
zwanzig: Das ist neu!; 20.00 Ol-
dies. 21.00 Hörerwünsche. 22.09
Musik Non-Stop.
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Club 06-
Special

Sex
Lolita 06.320320.40.
S.M. 06.320.320.25.

Meesteres 06.320.320.46.
Lesbisch duo 06.320.320.48

Lesbisch 06.320.320.45.
Hetero 320.320.26.

Wet-sex 320.320.47.
Fetisjisme 06.320.330.65

op veler verzoek
Grieks 06.320.330.94.
Live 06.320.320.60.

Viditel pag. 611.
50 et. per min.

Best in Town!!
Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert

04950-42966.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

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.. Peggy
en vriendinnen, ma.-vr.,

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

Privé
Meisjes Selfkant bij Sittard.
09-49-2456.1053'smor-

gens vanaf 10.00 uur.

Waterloo
Kasteel Waterloo ied. woe:
groepsexparty v. heren, da-

mes en paren. Tel.
04704-3030.

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

2000
Rijksweg Nrd. 22a, Geleen

Tel. 04490-42315.
'. Meisje gevraagd.

Privéhuis Diana
045-213142.

Kom eens kijken. U bent van
i harte welkom.

Diana Escort
045-215113

Ina is weer terug.

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

Privé en escort. Tevens
meisjes gevr. 045-228975.
Wilt U mij echt ontmoeten!!
Dat kan nu ook!!
IVi-lOn 10A QZI . dn ft n/m

Nieuw
natte meiden onder elkaar.
Pik ons op voor 50 ct.p.m.

Bel 06-320.322.38
Alweer die Wip-ln box in
gesprek... en das de box
om wat te versieren.... wat
een mazzel, dat er op de

Lijfsex box
ook een paar vrije schatjes

zijn. De Wip-ln op
06-320.324.60 De LijfSex

Box 06-320.324.90 50 cpm.
Voor een heerlijke lik...

Loesjes
lollybox.. Voor liefhebbers

om jevingers bij af te likken.
06-320.328.38 (50cpm)
Dame zoekt gave jonge

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

op de
Generatiebox

06-320.326.27 (50 cpm)
Op de SexSuperßox 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 c.p.m.

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen
04490-50921.

Sandra
uit Sittard

Privé en Escort
ma. t/m vrijd.

20.00 U.-03.00 u.
Tel. 045-228069

Stoute poes
zoekt strenge kater. Wij zijn

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

Volslanke
vr. ontv. thuis, 12 tot 17 uur.

Tel. 04406-41916.

Echtpaar
35-39 jr. zoekt zr. mod. jon-
gen of meisje Br. met voor-
stel br.o.nr. B-1604, Limb.
Dagblad, Postbus 3100,

6401 DP Heerlen.

’ 50,- All-in
Tel. 045-423608

Anita
Privé, ook zaterdags.

Tel. 045-352543.
Nieuw nieuw nieuw
3 sexy stars

ook za. en zo. 045-721759.
Escort service all-in
045-326191

Kontakten/Klubs

nieuw..nieuw
Tele-sex-lijn

Eerder opgenomen telesex
gesprekken van onze mooie

hete meisjes
06-320.322.07

Vreemdgaan lijn
Vrouwen & Mannen die
vreemdgaan vertellen...
06-320.322.08
dag en nacht 0,50 pm.

Rosie's SM-Lijn
De meesteres straft geraffi-
neerd. Emmy merk 't als ze

dat zachte kwastje voelt
strelen 06-320.330.51

(50 et p/m)

De douchebox
waar ze durven te zeggen
wat ze met elkaar zullen
doen onder de lekkere

warme straaltjes.
06-320.327.88 (50 et p/m)

Rosie's Lifelijn
Als haar man vreemd gaat
komt Tini om 't life bij ons te

doen. Ze wreekt zich...
wel 7 keer

06-320.323.85 (50 et p/m)
Nee nog heterkan niet denk

je als je ze op de
Orgiebox

zo bezig hoort... en toch...
Op de Sexbox? Vooral die

meisjes. Je twijfelt wie 't
heetst zijn. De Orgiebox op

06-320.324.40 of de Sexbox
06-320.322.22 50 et p/m

2 Boys
voor de 06-lijn hebben geen
tekst nodig. We doen het,

da's heter en....heter
06-320.323.86 (50 et p/m)

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Escort Monika
ma t/m vrij 045-726740

POEZEN
MEISJE

06-320.324.36 / 50 cpm

H É BO V
Pascal laat ook jou

voor paal staan
06-320.329.92 / 50 C.pm

SCHOOL
MEISJE

06-320.324.35 / 50 c.Dm

Contactburo
Yvonne, bemid. van discrete

privéadr. Inschr. gevr. en
nieuwe adressen aanw.

Vrangendael 154, Sittard.
Tel. 04490-23203.

Ma-Za 11-24; Zon 15-24 u.
Privé Yvonne

Speciale aanb. deze week
bel voor info. 8 Sexy meisjes

Kapelweg 4, Kerkrade.
Tel. 045-425100.

Volwassenen vinden elkaar
op die 2 spec. boxen voor

Speciale
wensen. De box voor vol-

wassenen 06-320.326.88.
De box voor het grote

verlangen 06-320.326.99.
50 et p.m.

Escort Marli
vanaf 10.00 uur 's morgens

045-451033.
Club

Nirwana
Nieuwstr. 147, Kerkrade

045-463323
Tev. meisje gevr.

St Tropez Bar
Ouderwets gezellig, een

drankje aan de bar en dan!!!
ledere dag van 21 -5 uur.

Putstr. 40 Sittard.

gratis
telefoonsexü

Vandaag zitten ze klaar voor
jou, de mooiste, liefste en

heetste meisjes. Bel tussen
13.00-17.00, 020-242224
maak ze heet en ze doen

alles wat jijwil.
via 06-320.320.07

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

(Huis)dieren
BOEMERHONDJES;
Yorks- en Foxterriërs. Wa-
lem 11A, Schin op Geul. Tel.
04459-1237.

Te koop gevr. PAPAGAA-
IEN, Kaktoe's en Ara's. Tev.mr. op tamme en sprek. pap.
Tel. 04490-75359.
KRUISING Bouvier/Rott-
weiler 9 mnd. oud, vr.pr.

’ 50,-. Tel. 045-426547.
Te k. kleine en grote EEND-
JES. Tel. 045-751588.
Te k. jonge BOUVIERS,
zwart en licht gestroomd.
Tel. 045-458370. Kruisstr.
99 Kerkrade.
Te k. weg. omst. Ameri-
kaanse STAFFORD terriër,
puppy, reu. Tel. 045-221171
VERMIST. Langhaar Poes
zwart/wit teg. beloning terug
te bez. Cobbenhagen,
Grasbroekerweg 42, Heer-
len. 045-725260.

Te k. van fokker zwarte, wit-
te, grijze DWERGPOE-
DELS. Inl. 04750-16590.
Te k. REEPINZER, stok-
hoogte 20 cm, zeer lief voor
kinderen. 04750-21528.

In en om detuin

Grlndtegels
60 X 40 cm. ’ 3,75 per stuk, 40 X 40 cm. ’ 2,90 per stuk,
tuinband 15 X 5 cm. ’ 2,70 per stuk, betonklinkers ’ 17,60
per m2, tuingrond zak 40 Itr. ’ 2,50, koernest zak 25 Itr.

’ 8,50; vijverfolie ’ 6,50 per m2, alles mcl. BTW.
Ook tuinverlichting, vijvers en pompen.

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

1' ste soort GRASZODEN Met een PICCOLO in het
’3,50 p.m2afgehaald, bo- Limburgs Dagblad raakt u
ven de 50 mtr. gratis thuis- uw oude spulletjes 't snelst
bez., ook gehele tuinaanl. kwijt. Piccolo's doen vaak
goedkoop, ook voor straat- wonderen... Probeer maar!
werk. Tel. 045-323178 Tel. 045-719966.

Opleidingen
Uw collectie wordt
een creatie door PRIVE-OPLEIDINGEN en
onze presentatie 'es in kleine groepjes voor:. basiskennis boekhouden;

UOZimO praktijkdiploma boekhou-
Mannequin, den; MBA; economische
Dressmen,' vakken voor oa.: havo-

modellenburo /meao/
Inschrijven voor onze cursus heao. Nadere inlichtingen

kan vanaf nu. Voor br.o.nr. B-1598, LD, Post-
inlichtigen 045-229478 bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Huwelijk/Kennismaking
Hij, weduwn., 63, zkt. lieve Lieve vrouw met heimwee
ZIJ (55-65) om nog iets van naar haar zonen zkt. nette
het leven te maken. Tel. lieve HEER met vermogen
04760-71168. om te emigreren naar Cali-— _,„„_ _ .——■ fornië. Geen sex. Br.o.nr. B-
Met een PICCOLO in het -|605, LD, Postbus 3100,Limburgs Dagblad raakt u 6401 DP Heerlen.uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak Zoekt U een ser. relatie bel
wonderen... Probeer maar! dan 045-211948 Huw.rel.
Tel. 045-719966. bem.buro "LEVENSGELUK"

Baby en Kleuter
Te k. tweeling SPORT/KIN-
DERWAGEN, donkerbl./wit. Te k. KINDERWAGEN,
met voetzak, als nw., vaste donkerbruin rib en dekbedje.
pr. ’ 300,-. Tel. 045-416741 Tel. 045-413543.

■ " ■ - ! ■ ... ■ ' ' *" ;,,..... ;■...:;;;■;..-.;;■..;;■

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

li.H-O-
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bei gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Klusjesman
biedt zich aan voor ALLE werkzaamheden.

Telefoon 045-227586
Problemen aan

uw dak
bel 045-219615
H Arndts

dakservice
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.

Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen. 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

"~-~ ■ :: "::".■"!
Wonen Totaal

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. 1 1/2 jr. oude Dru-gas-
haard, huis.mod. ’ 400,-;
zwart mod. wandmeubel

’ 400,-; 4-pits gasstel
’lOO,-. 04454-4901.
Te k. eiken VITRINEKASTen woonkamerkast 2.8Cmtr.12 . bankstelkussens licht-
groen. Buttingstr. 80,
Hoensbroek, 045-227792.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

I Te k. Donk.eik. EETHOEK
8-hoekig, pr.n.t.o.k. Teute-, lebroekstr. 32, Kerkrade.
Tel. 045-459647

i SLAAPKAMER, 4-drs.,■ schuifk., bed, 180x200,
< comm., spiegel, 2 nachtk.
i z.g.a.n. koopje 045-319202.

' EETHOEK ’ 225,-; bankstel
leer ’550,-; eik. kast

’ 350,-; slaapkamer ’ 450,-
Kouvenderstr. 208, Hoens-

■ broek.
; GASPLAAT ’BO,-; gasfor-
| nuis ’95,-; ijskast ’95,-;, diepvries ’175,-. Tel. 045--1 725595.

" Opruiming. Deze week op
onze toch al sterk afgeprijs-
de pitriet-manou fauteuils
en eetkamerstoelen, 10%
extra zelf-meeneem-KOR-
TING. Rotan Rentenaar, ten
Esschen 26, Heerlen, bij- tennishal. Maandag en dins-
dag gesloten.- ■"■ ■ --.... —Zonnebanken/Zonnehemels

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

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

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

Computers TV Video
Te k. IBM Personal COM- KLEUREN TV vanaf ’ 75,-
PUTER KT compl. met alle grote sortering, Radio TV
toebeh. en software. Pr.no. van Voorst, Ganzeweide 48
t.k. Te bevr. Kempken 127 Heerlerheide. 045-213879.
Heerlen, t.o. Busstation Goede «LEUREN tv's. Zeer_ grote sort. va. ’ 125,- metSoftware voor DOS compu- gar. Reeds 25 jr. het juiste
ters, (IBM en compatible's), adres. TV-Occ. centrumvoordelig op maat gemaakt! Geel, Grasbroekerweg 25,
Bel: 045-251492. Heerlen. Tel. 045-724760.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st. Kachels, koop bij de vakman
Jac. Köhlen, Rijksweg N. grote keus. De KACHEL-
-104, Sittard. 04490-13228. SMID, de beste en de goed-
Van maandag t/m vrijdag. *%% ffiKlSè """"vanB.3o tot 17.00 uur, kunt u men, iel. U44aa tbJB.
uw PICCOLO telefonisch Wat VERKOPEN? Adver-
opgeven. Tel. 045-719966. teer via: 045-719966.
■ ■'■■..■''...'....■■ i'iir-j'.' ■'■

Braderieën/Markten

Grote Luikse Markt
Sportpark Nieuwstadt (bij slecht weer binnen)

ZONDAG 13 Augustus van 10-17 uur. Inl. 04920-25483.

Muziek

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

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

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

hét ook bedienen kan!!!
PIANO'S huur met koop- Orgin. PENTEKENING-ets
recht van ’ 65,- tot ’ 200,- v. Salvadore Dali, pr.n.o.t.k.
p.m. Gratis transport. Alle 045-319817.
merken gebruikte piano's *_■_„ D i<-<-r>i /-, TTT
’450,- per jaar. Van Urk, £«" „Pi£ c°LO in het L,m-
Westersingel 42, R'dam S Da9°lad helpt uop
010-4363500. o^-719966 SUC°eS'
! . ! ! 1 1 ! —I

Te koop gevraagd
Te koop gevr. 2e-hands BE- ALLESBRANDER ge-
TONMOLEN. Tel. 04454- vraagd, ook VHS-video's,
5403. stereotorens en ander klein-
Nette KAMERKAST te koop goed. Tel. 04406-12875.
gevr., niet te duur. 045- Te k. gevr. AKAI-installatie,
214341. zilver, '80. Tel. 045-223642.
Wat VERKOPEN? Adver- Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966. teer via: 045-719966.

Ink. GOUD teg. cont. geld. GOUD, zilv., munten etc.
Verseveld, Saroleastr. 80 A, Cont. bet. tot 12 aug. na
Heerlen. Tel. 045-714666 19 u. Groenstr. 109. Geleen.

Diversen

Hulp oproep
2 mensen in nood vragen eenmalige hulp aan gesitueerd
iemand waar nog een hart in zit.. Onze dank is het gebed.

8r.0.n. B-1601 L.D. Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
Buiten de normale kantoor-
uren, volgens tel, afspraak.

BARBEQUES gas-lava-
steen en houtskool in alle
prijsklassen, grote sortering
Reker, Kachel-barbeque
speciaalzaak, Kluis 28, Ge-
leen. Tel. 04490-40785.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. Tel.
045-228481.
Antieke Renaisanse KAST
te k. ’4.000,-; 3-pers.
Adriaan caravan m. voort.

’ 1.250,-; Aquarium m omb.
1.40x60x60. 045-228520.

Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE m. leuk gesprek en (fris)
drankje. Eens geweest U
blijft komen. 045-353489

BLOEMKOOL gesch. voor
diepvries va. ’0,50 p. st.
Veendrick, ingang Kasteel
Amstenrade.
Te koop AFZUIGKAP
’50,-; gasstel ’75,-; gas
potkachel ’50,-; gr. gevel-
kachel ’ 25,-; rvs. aanrecht-
blad ’50,-; aquarium 100x
50x50 compl. ’400,-. Tel.
045-223642.
WIE heeft interesse in bij-
verdiensten? 045-463605.
Te k. polyester HOND.bak

’ 150,-; gegalv. hek ’ 150,-;.
dubbelv. voor bus/station-
wagen; hond. aanh.wagén
compl. m. mater, ’350,-;
surfplank ’350,-. Tel. na
18.00 uur, 045-250274.

Tek. ADRIA toercar., 3-pers Als u ons voor 12 uur 's»
kinderwagen m. toebeh.; gens belt, staat uw PIC' —maxi-cosi kinderzitje; naai- LO de volgende dag al '^: machine. Pijler 32, Land- Limburgs Dagblad. Tel o**
graaf. 719966.

Goednieuws
overkaoket

40 jaargeledenwaskankerzo
goed als ongeneeslijk.

Nu is dat anders. Bijvoorbeeld:
Vankinderen met leukemie

geneest nu al zon 70%.

Blijfdus geven.

.<v9k), NEDERLANDS]mm KANKERBESTRI|DIN<
I 40 I'AAR I KONINGIN WILHELMINA F0N»

SophialaanB,lo7sBR Amsterdam. Tel: 020-664099
Giro: 26.000.Bank: 70.70.70.007

De landelijkecollectevoor dekankerbestrijding
loopt van 28augustus tot 9september.

J , '.
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\!# B B rrJOgeiijk- JM_^±^% Philips tweedeurs koel/vries:[ heid Met ZL^#^#V kombinatie ARG 651
i. n. i'l"!"^!^!^^!!.!!'.!!'!,' i "V'M' 'S^al '" kOOkboek.^r JÉF JÊT% inhoud 290 liter bruto. Koelgedeelte

ametautomatische ontdooiing. Vrieskast
m^^^^^^^^^^^ met 2 laden. Invrieskapaciteit. 3 kg/24 uur. Deuren links/rechts-

jMSÊÊÈ pWiTliiWiJ TTa^rT 999r
Philips tweedeurs koel-/vries- .il! Ill|||| ikast ARG 251 J 111111111111111 lInhoud 240 liter bruto. Koelkast met' ÏOHHSSjjjfjjjjjjSFjm '
automatische ontdooiing. Aluminium HB Hifl
binnenwanden. mm-o^-o*. ______ _ __, Philips volautomatische
Deurer, links-/ 7QQ.I PMps wasautomaat verlader AWB 978 L , Jrectedraaiend g _W_W% JW^IZ Regelbare centrifuge 120-1000t.p.m. N^-»—^

V°?rlader' l6 P^g^ma s inklusief 14 programma.s jnklusjef wo,was en Hionwri^kic» AFR 567wolwas en e-knop. Centnfugesnelheid speciaa6,Eco .programma. Water. Phjljpsjjepvrieskist AFB 56/.
400 en 850 t.p.m. temperatuur afzonderlijk instelbaar van Bruto inhoud 215 liter. Met aluminium

" "■■ ■"'«■ Trommelinhoud n|l|| koud tot 90°C. 2 Kg-knop Trommel- binnenwanden en ruim voorvriesvak.
/ \ 4,5 kg. /ÏV^K" inhoud 45kg _m __mt__ __m^._f^ Invrieskapaciteit 18 kg/24 u. Dooiwater

’ \ PHILIPS ' Kema keur. *~W droog waseoedT#fgjW — afvoer aan de _T _f^_f\é1 — /ö~"\ /-fe%gfe?^ Witte uitvoering.J^^ voorzijde.

Philips volautomatische IJMB >s. L———-""""^^>«^boyenlader AWG6II N. pP^^ N——

Zeer laag geluidsniveau.Regelbare Philips wasautomaat >L« —centrifuge 1201100tpm. AWG 089/01 " u Philipsdiepvrieskast AFB72j.
17 Programma's inklusief wolwas. Boyenlader, 14 programma's, inklusief puilinc **falmnA*l knolnr lnhoud 13° llter- Met 3 aaneensluitende
Watertemperatuur afzonderlijk instel- wo|was, e-knop. Regelbare centrifuge jT^mupslaïeimoaei woeier voorraadladen. Royaal voorvriesvak,
baar van koud tot 90°C. E-knop en 120-850 t.p.m. Trommelinhoud 4,5 kg. ARG 193 Invrieskapaciteit 13 kg/24 u. Verlaagd
2 kg-knop. m JM_f%_f\ Kema keur. '_Wm_P%_f% Inhoud 163 liter. __WÊm_W__f^ energiegebruik. _W_o%_^%_4Trommelinhoud _\_£_V^_f^__fm f f^#^#" Automatische *% _f^m_fm Geheel wit *%^#^L4,5 kg. wr^W W% EmW W% ontdooiing. *_Ww W% *_wW **«CENTRALE VERWARMING - VR en HR-ketels - alle merken
| 'AIRCONDITIONING - alle systemen
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Gevolgen
Afgezien van een aantal specifie-
ke produkten bestaat op Euro-
pees niveau nog geen regeling
met veiligheidsmaatstaven waar-
aan produkten moeten voldoen.
De noodzaak is allang duidelijk.
Alleen al in ons land vallen jaar-
lijks 2.000 dodelijke slachtoffers
en ruim twee miljoen gewonden
als gevolg van ongevallen in de
privé-sfeer. Eén op de zes van
deze ongevallen is het gevolgvan
technische onvolkomenheden

aan gebruikte produkten
De CCE vindt dat het Brusselse
voorstel mogelijkheden biedt tot
verbetering in de preventie van
ongevallen. Vooral de mogelijk-
heid leveranciers te verplichten
onveilige produkten terug teroe-
pen bij de gebruiker is een drin-
gend gewenste uitbreiding van
de bestaande nationale regelge-
ving. Positief is ook de omstan-
digheid dat de ontworpen richt-
lijn een 'breed' werkingsgebied
kent. Ze is niet beperkt tot con-
sumentenprodukten en voor-
komt daarmee 'grijze gebieden.

Behalve veel maatregelen die
landen kunnen nemen om het in
handen van de consumenten ra-
ken van gevaarlijke produkten
tegen te gaan wordt volgens de
CCE terecht voorgesteld nood-
maatregelen op EG-niveau te ne-
men. Bij acute noodsituaties zou
de Europese Commissie dat zelf
moeten doen. Wel wordt be-
treurd dat de EG nog steeds geen
afdoende regeling kent voor de
export van onveilige produkten
naar derde landen. Ook dit voor-
stel heeft alléén betrekking op
het verkeer tussen de EG-landen
zelf.

Alfalfa;
smakelijke
aanwinst
rauwkost

pen vrij nieuw en bij de Neder-
landse consument nog niet zo be-

produkt is Alfalfa. Al dvi-
jaren vanwege de ver-

eende geneeskrachtige wer-
ing, in oosterse landen in ge-bruik.

'vader van alle groente' is
n spruitgroente. Het van een

vlinderbloemige plant afkomsti-
e zaad, wordt op een voedings-

bodem gebracht en in een afge-
sloten ruimte geplaatst. Na plus-
minus acht dagen ontkiemt het
*aad en kan de Alfalfa geoogst
gorden. Op dat moment bestaat
cle groente uit een witte stengel
f^et een worteltje en twee zaad-lobben.
**et produkt is geurig en pittig
Van smaak. Bevat een flinke por-

tic vitamine C, D, K, E en 812
plus de mineralen ijzer en fosfor.
De 'groente' is praktisch het hele
jaar door verkrijgbaar in door-
zichtige bakjes van ± 100 gram.
Ze moet er knapperig en fris uit
zien, want het produkt is, net als
taugé, heel erg kwetsbaar. Het is
aan te raden ze niet langer dan
2-3 dagen in de koelkast te bewa-
ren.

Alfalfa wordt schoongemaakt
verkocht omdat het ontkiemen
een volkomen schoon proces is.
Daardoor kan de groente zo uit
de verpakking gegeten worden.
Een bakjevan 100 gram dooreen
gemengde salade is genoeg voor
vier personen.

De groente doet het uitstekend
in allerlei rauwkostsalades,
smaakt bovendien heerlijk op
een broodje of boterham met
kaas en een likje sambal brandal.
En als garnituur bij een omelet,
rijst, mie- of bamigerechten.
Maar een toefje verse Alfalfa
vormt ook een smakelijke deco-
ratie voor rauwkostsalade of
broodje gezond. Het is met tal
van andere produkten te combi-
neren

"Alfalfa smaakt heerlijk
op elk broodje gezond.

Kinetische
jaarkalender

r*e zomer is nog niet
"oorbij, maar toch

ordt in diverse sec-
°ren van onze sa-menleving al op kor-

*® of lange termijn
K°oruitgekeken.
r ogrammamakers

*3n radio en tv bij-
voorbeeld zijn al bc-
'§ met de voorberei-
dingen en opnames
i.o°r de jaarwisse-Ur>g.
Uitgevers en druk-. ers zijn nog volop
_?Z*S of zijn reedsjUaar met de nieuwe"Jalenders en agen-
da s voor 1990. De, erscheidenheid van{^t aanbod is derma-"j groot dat het voor

? consument moei-
J* is een keus te

Belangstelling
Ehptn Wel biJzonder in

oog springend
«emplaar in het as-

sortiment ontdekten

wij bij onze ooster-
buren. Daar is de ki-
netische jaarkalen-
der al jaren een ge-
wild object voor par-
ticulieren en bedrij-
ven. Vanaf septem-
ber is er ook een Ne-
derlandse versie van
deze tweebladige
'Kalenderposter' te
koop.
De dagen van de
twaalf maanden zijn
op twee regels ge-
rangschikt. Op het
eerste blad zijn de
hokjes voor de helft
diagonaal geperfo-
reerd en kunnen
eenvoudig opzij ge-
klapt worden waar-
door in één opslag de
actuele dag en da-
tum zichtbaar wor-
den.
De kalender wordt
standaard uitge-
voerd in de kleuren
zwart/rood met witte
cijfers, maar er zijn
vanzelfsprekend tal-
loze kleurencombi-
naties mogelijk, als-
mede bedrukking

met firmanaam en/of
logotype.
Het formaat is 59 x
84 cm. Mede daar-
door en door de bij-
zondere kleurstel-
ling en design vormt
deze 'poster' een de-
coratieve aanwinst
voor het interieur.

Levering
Het produkt wordt
plano geleverd of af-
zonderlijk verpakt in
kartonnen kokers.
Voor verzending als
relatiegeschenk
wordt een transpa-
rante koker bijgele-
verd.
De kalenderposter is
vanaf september
voor ’ 29.90 te koop
in alle filialen van de
Bijenkorf en bij de
betere interieurza-
ken.
Voor meer informa-
tie omtrent prijzen
en levertijden: Habit
in Heerlen, @ 045-
-740415.

# Een stukje uit
de Duitse uitgave
van de 'kalender-
poster. Door de
tweekleurige uit-
voering is de ac-
tuele stand van
datum en dag te
zien. '

Consumentenorganisaties eisen:

'Produktveiligheid moet
voor 1992 geregeld zijn'

De consumentenorganisaties oordelenpositief over de ont-
werp-richtlijn voor produktveiligheid van de Europese
Commissie. Maar ze zijn niet te spreken over het tempo
waarin deze broodnodige regeling tot stand komt. Een al-
gemene veiligheidsregeling voor alle produkten waai mee
de consument in aanraking kan komen is een onontbeerlij-
ke voorwaarde bij het tot stand brengen van de ene Euro-
pese markt eind 1992.

Dat zegt de Consumentencom-
missie voor Europa (CCE), het
samenwerkingsverband voor
Europese zaken van de Consu-
mentenbond en Konsumenten
Kontakt. Het dagelijks bestuur
van de EG heeft lang getalmd
met het indienen van dit voor-
stel, zo wordt opgemerkt. Het
strekt er in ieder geval toe verbe-
tering in de bestaande onbevre-
digende situatie te brengen. Se-
dert 1975 al worden in de EG-
consumentenprogramma's plan-
nen aangekondigd om het op de
markt brengen van gevaarlijke
produkten tegen te gaan.

consument

Voorlichtingsbureau voor de voeding:

Mosselen niet
te vaak eten

Waren mosselen vroeger pas vanaf september te krijgen
(als gevolg van beperkte transportmiddelen/koeling) te-
genwoordig liggen deze schelpdieren al vanaf eind juli
volop bij de visboer.

Verse mosselen behoren gesloten te zijn.Als ze toch open
zÜn en ze na een tikje niet sluiten, zijn ze dood en mis-
schien bedorven. Ook mosselen met een kapotte schelp
ofmosselen die bij het koken dicht blijven zijn niet goed.
Deze moet u niet eten.
Op een zak verse mosselen staat geen datum vermeld totwanneer ze ten minste houdbaar zijn. Wel wordt de dagaangegeven waarop ze in de mosselschoonderij zijn ver-
Pakt.

Eet ze liefst op de dag van aankoop. Als ze toch bewaard
moeten worden, doe dat dan hoogstens een dag in de
koelkast.

De kleur van gekookt mosselvlees hangt samen met de
dikte van de schelp. Een dikke schelp laat weinig licht
door, waardoor het vlees blank blijft. Een dunne schelp
geeft na het koken oranjekleurig mosselvlees. De kleur
van het vlees zegt niets over de kwaliteit van de mossel.

Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding adviseert niet
vaker dan éénmaal in deveertien dagen mosselen te eten
met het oog op het cholesterolgehalte en de mogelijke
aanwezigheid van zware metalen. De overheid contro-
leert overigens geregeld ofer niet te veel van die metalen
in zitten. In het algemeen ligt de hoeveelheid beneden
hetgeen is toegestaan.

Grootte huishouden en voorraad ook belangrijk
Gebruik voor diepvriezen

eerste kwaliteit groente
Door de eeuwen heen hebben
mensen ernaar gestreefd voe-
dingsmiddelen te bewaren. Er
zijn immers tijden dat er een
overvloed aan spullen is, terwijl
produkten in andere seizoenen
schaars zijn. Tegenwoordig kun-
nen we bijna alles op elk gewenst
tijdstip aanschaffen, maar de
prijs kan nog wel eens verschil-
len.
Allerlei manieren heeft men uit-
geprobeerd om voedsel langer
houdbaar te maken: drogen, zou-
ten, inleggen in zuur, wecken,
koelen en diepvriezen. Niet alle

methoden zijn voor ieder voe-
dingsmiddel geschikt. Bij som-
mige treedt een aanzienlijk ver-
lies van belangrijke voedings-
stoffen op. Een van de veiligste
manieren, waarbij bovendien de
meeste voedingsstoffen behou-
den blijven, is het diepvriezen
gebleken. Voorwaarde is wel dat
de in te vriezen produkten op de
juiste wijze worden voorbehan-
deld.
Tweefactoren spelen daarbij een
belangrijke rol. Hoeveel en wat
wil de consument in voorraad
houden? En de grootte van het

gezin voor de hoeveelheid vries-
ruimte die nodig is. Voor een
maandvoorraad groente en wat
diepvriesprodukten geldt als
vuistregel voor éénpersoon ± 30-
-40 liter vriesruimte. Voor een
weekvoorraad is dat ongeveer
7/2-10 liter.

Blancheren
In deze periode van het jaar is er
een grote aanvoer van groente en
fruit. De eigen moestuin werpt
bovendien zijn vruchten af. De
meeste voedingsmiddelen be-
derven echter als je ze gewoon
bewaart, omdat bacteriën,
schimmels en gisten bij kamer-
temperatuur groeien. Dat is ook
in de koelkast, bij 4- tot 7°C. het
geval, zij het in mindere mate.
Pas onder het vriespuntkomt de
groei van micro-organismen tot
stilstand.
Daarnaast kunnen enzymen, die
altijd in produkten van planten
en dieren aanwezig zijn, door
hun inwerking de geur, kleur en
smaak veranderen. Daarom is
het goed om groente vóór het
diepvriezen eerst te blancheren.
Hierdoor gaat slechts een klein
deel van de vitamine C verloren
en de voedingsmiddelen blijven
langer goed. Na enkele maanden
is er in niet-geblancheerde
groente vrijwel geen vitamine C
meer aanwezig, terwijl de wel ge-
blancheerde groente nog veel vi-
tamine C bevat. Alleen vrucht-
groente als komkommer,
augurk, paprika en tomaat hoe-
ven niet geblancheerd te wor-
den.

Afkoelen
Gebruik voor diepvriezen eerste
kwaliteit, verse jonge groente.
Als u zelf groente kweekt, neem
dan speciaal voor diepvriezen
bestemderassen. Maak de groen-
te goed schoon. Breng een pan
met ongeveer vijf liter water aan
de kook en blancheer hierin
steeds porties van circa vijfhon-
derd gram groente.
De blancheertijd begint als het
water weer kookt nadat de
groente erin is gedaan en be-
draagt twee tot vier minuten (af-
hankelijk van de soort groente).
Witte groentesoorten (witlof,

knolselderij) blijven mooi blank
als aan het blancheerwater per li-
ter 1 gram citroenzuur (verkrijg-
baar bij drogist of apotheek)
wordt toegevoegd.
Koel na het blancheren de groen-
te zo snel mogelijk af door deze
in een vergiet in een teil koud
water te hangen. Het is goed omhierbij dezelfde tijd als de blan-
cheertijd aan te houden. Verpak
de groente daarna in daarvoor
geschikt materiaal, zuig eventu-
eel vacuüm met een pompje of
door een limonaderietje. Stop de
groente nu zo snel mogelijk in de
diepvries. Als u geblancheerde,
diepgevroren groente gaat ge-
bruiken, kunt u volstaan met
tweederde van de normale kook-
tijd voor verse groente.

Diepvriezen is ook zeer geschikt
voor tuinkruiden, vruchten en
vruchtesap. Snel kneuzend fruit
kunt u het beste op een bakplaat
of schaal invriezen; de harde
vruchten kunt u daarna gemak-
kelijker verpakken.

" Goed invriezen betekent dat vers voedsel binnen 24 uur
op -18°C. komt, waarbij de voorraad in de kast -15°C. ofkouder blijft.

Imkers slingeren
laatste honing

De Nederlandse bijenhouders
maken zich op om hun laatste
honing binnen te halen. Slinge-
ren noemen ze dat. De volle ho-
ningraten gaan in centrifuges en
door de grote snelheid wordt de
honing uit de cellen geslingerd'
tegen de wand van de trommel.

Honing is de oudste natuurlijke
zoetstof van de wereld. Reeds
lang voordat suiker werd ont-
dekt, zoette menzijn spijzen met
dit produkt. Honing is er in vloei-
bare en , uitgekristalliseerde
vorm. Narijping in decellen ont-
staan uit saccharose de suikers
glucose en fructose, die de mens
direct kan opnemen.

Behalve verschillende soorten
honing afhankelijk van de bloe-
men waar de kasten en korven

hebben gestaan levert de imker
nog andere 'bij-produkten' zoals
stuifmeelkorrels, die worden ge-
bruikt tegen bepaalde allergieën
en bijenwas. Bijenwas wordt
door de beestjes uitgescheiden
en men maakt er raten van, kaar-
sen of meubelwas. Voorts wint
men de harsachtige propolis,
waaraan men sterke genees-
krachtige werking toeschrijft en
koninginnegelei, het voedsel
voor de bijenvorstin. Deze gelei
is de rijkst denkbare voeding in
de natuur. De stofbevat een zeer
grote dosis eiwitten, vitaminen
en glyceriden.

" Een gedeeltelijk met honing gevuld kunstraat

Soorten
In Nederlandwint men in hoofd-
zaak de volgende soorten ho-

ning: allereerst komt de minst
zoete fruithoning, wanneer de
bijen in de bloeiende boomgaar-
den zwermen, gevolgd door de
neutraal smakende koolzaadho-
ning, die goed zou zijn tegen
hoest. Van de distel komt vervol-
gens heel zoete honing, waarna
de mintachtige lindehoning door
de bijen wordt thuisgebracht.
Later komt dan de karamelachti-
ge klaverhoning en tot slot de
pittig smakende duurdere heide-
honing.

Behalve als honingleverancier
vervult de bij in ons land een niet
te onderschatten taak als bestui-
ven Zonder de bij zouden er geen
appels, peren of aardbeien
groeien en zouden er ook geen
zaden ontstaan. Ook in kassen
spelen bijen een belangrijke rol
bij de bestuiving in de teelt van
tomaten, paprika, komkommers,
courgettes en meloenen.

Zacht en zuiver
Het honingseizoen loopt van
april tot september. Wanneer de
laatste heidestruiken zijn uitge-
bloeid stoppen de bijen ermee.
Ze krijgen per volk, dat bestaat
uit een koningin en enkele tien-
duizenden bijen, dan zon veer-
tien kilo suiker als voeding voor
de winter.

Honing die versuikert kan au
bain Marie (tot 50°C.) of in de
magnetron op een zeer lage
stand weer vloeibaar gemaakt
worden. Hoe meer stuifmeel er
in de honing zit, een ruwere ho-
ning noemt men dat, des te snel-
ler kristalliseert hij.

De smaak van Nederlandse ho-
ning is volgens deskundigen
zachter en zuiverder dan buiten-
landse. De imkers verkopen de
honing meestal zelf op hun be-
drijf.

Open huis
Op 14 oktober wordt in het Bij-
enhuis in Wageningen van 10.00
tot 16.00 uur open huis. Het hele
gebouw van de Vereniging tot
Bevordering der Bijenteelt in
Nederland is dan toegankelijk,
inclusief het gratis bezoeken van
het imkersmuseum.

Voorts worden diverse aktivitei-
ten georganiseerd. Zo kunnen
bezoekers zelf honing tappen, as-
sisteren bij de fabricage van
kunstraat, deelnemen aan het
scholierenproject 'de bij' enzv.

Daarnaast zullen verschillende
'groengroepen', zoals Natuurmo-
numenten en Vlinderstichting,
hun medewerking verlenen.
Het Bijenhuis is gevestigd aan de
Grintweg 273 in Wageningen, ®
08370-22422.

Brochure
Nadere informatie over diepvrie-
zen, ook van allerlei andere pro-
dukten, is te vinden in de bro-
chure 'zelf diepvriezen. Deze is
te bestellen door overmaking
van ’ 3,25 (inclusief verzendkos-
ten) op gironummer 4323700 vanhet Voorlichtingsbureau voor de
Voeding in Den Haag, onder ver-
melding van de titel en bestel-
nummer 149.
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Van onze verslaggever
BRUNSSUM/SCHINVELD - Een
25-jarige man uit Schinveld krijgt
binnenkort van justitie een gepe-
perde rekening gepresenteerd.
De man reed in de nacht van maan-
dag op dinsdag om 0.30 uur in dron-
ken toestand tegen de gevel van een
huis aan de Bouwbergstraat. Daar-
bij raakte zijn wagen total-loss.
Toen de politie hem wilde aanhou-
den verzette hij zich hevig. Uitein-
delijk op het politiebureau in
Brunssum beland weigerde hij de
bloedproef en vernielde uit pure
woede de deur van de verhoorka-
mer. Alsof dit nog niet voldoende
was voor een proces-verbaal: hij
bleek ook niet over een rijbewijs te
beschikken.

Transportbedrijf
naar Kerkrade

HEERLEN — Een
55-jarige Duitser is
gistermiddag getrac-
teerd op een bekeu-
ring van zeshonderd
gulden. Hij werd
door twee man-
schappen van de
rijkspolitie in een
Porsche aangehou-
den toen hij met een
snelheid van 192 ki-
lometer per uur over
de A-76 van Nuth
richting Bocholtz
reed.

De Duitsers, afkom-

Boete van 600 gulden
voor hardrijder

stig uit Aken en rij-
dend in een BMW,
werd door de Por-
schegroep naar de
kant gedirigeerd na-
dat geconstateerd
was dat hij 72 kilo-
meter per uur te
hard had gereden. Er
werd via de mobilo-
foon in de politiewa-
gen en de meldka-
mer te Herkenbosch

contact opgenomen
met de officier van
justitie en die be-
paalde dat de Ake-
naar een boete van
zeshonderd gulden
moest betalen. Deze
deed dat ter plekke
en mocht daarna -
maar wel wat langza-
mer - zijn reis ver-
volgen.

Sociale Begeleiding, Burgerraadslieden en Budgetvoorlichting

Drie hulpverlenende
bureaus gaan fuseren

iezen

mogelijk nooit meer echt 'netjes
bijgehouden zal worden.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het Bureau Sociale Begeleiding in Heerlen, de
instantie die zich richt op de begeleiding en nazorg van gepen-
sioneerde mijnwerkers, zal per 1 januari aanstaande fuseren
met het Instituut Burgerraadslieden en het Bureau Budget-
voorlichting. „Op veertien augustus zullen de instituten onder
een dak gaan wonen aan het Van Grunsvenplein", liet woord-
voerder J. Elissen gisteren weten.

tal van 1366. Hulp werd onder ande-
re verleend bij het aanvragen van
A.M.F.-pensioenen, sociale verzeke-
ringen en voorzieningen, de eenma-
lige uitkering, huursubsidie, studie-
toelage, enzovoorts.

"roeizaa.m weertje. Veel re-
warm, dat betekent dat

9roen de grond uitschiet.
l(s de paddestoelen steken de
\ °P. Wie door het bos loopt,
T' overal stinkzwammen.
H^tacuen is een werkje ge-

<*en cjcU steeds vaker voor-
yen alspa ook nog eens van
IT ü>as om zijn gazon er wat
7 1" 'e (aten uitzienen voor de
f^buien zaad en mest ge-
jl?!d heeft, dan duwen de
j^eren zich het groene onge-

r "aar dat er bij een Heerle-
r alfraaie herfstasters in de
£ 'e bewonderen zijn, heeftF het groeizame weer te
yV.\ maar alles met het feit
l "ij de knollen vorig jaar
'UU de grond heeft gehaald. Voor de toekomst ziet het bureau

nogal wat werk op zich afkomen
omdat vele (ex)mijnwerkers die na
de mijnsluiting in Nederland in de
mijnen over de grens zijn gaan wer-
ken de pensioengerechtigde leeftijd
gaan bereiken. Gezien de combina-
tie W.A.O. en pensioen, zowel in Ner
derland als in het buitenland, ver-
wacht het bureau dat deze mensen
wel eens lang zouden moeten wach-
ten eer ze allerompslomp achter de
rug hebben.

KERKRADE - Internationaal
transportbedrijf Linden uit Heerlen
heeft een halve hectare grond ge-
kocht op industrieterrein Spekhol-
zerheide in Kerkrade. Het gaat hier-
bij om een perceel aan de Wencke-
bachstraat, waarvoor het bedrijf 50
gulden per vierkante meter betaalt.
Formeel moet de gemeenteraad
zich nog akkoord verklaren met de
transactie.

" Het stationKerkrade-West ligt er voorlopig nog verloren bij. De grond is overwoekerd,
deramen zijn dichtgespijkerd. De NSwacht plannen van derden af, alvorens een besluit te
nemen. Foto: MARCELVAN HOORN

Overigens verhuist het Bureau So-
ciale Begeleiding vanaf maandag 14
augustus van de Saroleastraat naar
het adres Burgemeester van Gruns-
venplein 6 in Heerlen, het nieuwe
telefoonnummer luidt: 045-713511.

De werkzaamheden van het Bureau
Sociale Begeleiding zijn voorname-
lijk gericht op het geven van infor-
matie en het verlenen van adviezen
ten aanzien van het inkomen dan
wel voorzieningen aan ex-mijnwer-
kers. Het bureau hield in '88 267
spreekuren met een bezoekersaan-

Daar de Burgerraadslieden en Bud-
getvoorlichting vallen onder de
Stichting Centrum voor Maatschap-
pelijkWerk Heerlen, zal ook het bu-
reau daar in de toekomst deel van
uit gaan maken. Een en ander is te
lezen in het jaarverslag over 1988
van het Bureau Sociale Begelei-
ding.

Al in het verslag van '87 meldde het
bureau dat de taakuitvoering toch
wel kwetsbaar was geworden. Het
jaar daarop moest het aantal consu-
lenten worden teruggebracht tot
twee. Vandaar dat samenwerking
met een andere instelling wenselijk
is geworden, schrijft het bureau in
het jaarverslag.

Nieuwe school
in oud gebouw

Jozefschool in Simpelveld

E''l9enlijk is het best wel goed
,9etd 20 met die vervroegde

ijjrie2ingen. Anders vallen de
v*neke partijen je drie maan-
! ï.an tevoren a' lastig met

voorbeschouwingen
erdere vreselijk goedbedoel-. Papiermassa's. Deze keer

rj.de campagne beperkt tot.J}len dagen, want door het
Kj^oegen' van de verkiezin-

-1 e vako.ntieperiode, heb-
LM<le Partijen dit keer minder
I omrn alles voor te bereiden
)|| Anders. Wij hebben daar
\ z°'n problemen mee. Als de
fl,ci van Nederland ons niet
.eenien dagen kunnen over-
pi om op 'de één danwei op
i Qr'der' te stemmen, dan lukt

'ft drie maanden ook niet.J' Waarom, beperken we de
J Verkiezingsstrijd niet al-''jj^ twee weken, dan houdenaes te meer tijd over om
rß*e te steken in het landsbe-
j°>'«ant dat is toch nog altijd
l*r dan het partijbelang. Of, f s<>ms?

festivals
NS-station blijft

dicht en overwoekerd

Wachten is op steun voorplannen ZLSM en Staatsbosbeheer

toestemming nodig van het mi-
nisterie van Verkeer en Water-
staat. Alvorens dieaan te vragen,
onderhandelen de NS met gega-
digden voor de grond.

Van onze verslaggeve
SIMPELVELD — Als maandag de
leerlingen van het basisonderwijs
weer naar school gaan, dan doet in
Simpelveld het merkwaardige feit
zich voor dat zon 200 Simpelveldse
kinderen naar hun oude school(ge-
bouw) gaan waar dan echter een
spiksplinternieuwe school in geves-
tigd zal zijn!

Stoomtram
Bekender is het initiatief van de
Zuid-Limburgse Stoomtram
Maatschappij (ZLSM) die vanaf
1992 een toeristische verbinding
wil starten tussen Schin op Geul
en Kerkrade. Op 28 augustus on-
derhandelt ZLSM met Gedepu-
teerde Staten over de financie-
ring van een studie naar de haal-
baarheid van haar plannen. Met
de resultaten daarvan hoopt de
stichting eind dit jaar tot over-
eenstemming te komen met de
NS.

Van onze verslaggever
KERKRADE - De Nederlandse
Spoorwegen hebben nog geen
concrete plannen met het sinds
mei 1988 niet meer gebruikte sta-
tion Kerkrade-West, dat dichtge-
spijkerd is en rondom overwoe-
kerd wordt door onkruid. Een
besluit wordt afhankelijk gesteld
van mogelijke steun die de NS
verleent aan alternatief gebruik
van het inmiddels overwoekerde
spoorvan de Miljoenenlijn.

Zo heeft het ministerie van
Landbouw, en meer precies
Staatsbosbeheer, het plan opge-
vat om het traject van de Mil-
joenlijn inclusief de stations on-
der de Natuurbeschermingswet
te plaatsen. Dit omdat zich hier
een bijzondere samenstelling
van flora en fauna heeft ontwik-
keld. Kernpunt van de plannen
is beperkt beheer, waardoor het
stationsterrein in Kerkrade-West

De NS zit vooralsnog vast aan
een zogenaamde reserverings-
verplichting. Voor het afbreken
van de spoorlijn heeft men de

De gemeente Kerkrade, die en-
kelejaren geleden vergeefs bij de
NS aankloptevoor grondvan het
station Kerkrade-West, heeft
vooralsnog geen plannen voor
een nieuwe poging.

vans
[^Seniüoordig heeft elke
y^arkt of braderie een the-
i

vatuat is helemaal zo gek nog
C 9e2ien hetfeit dat enige af-ing nooit weg is. In
j_sberg organiseren de on-

aldaar op 27 augus-een Franse jaarmarkt. De
f isatoren beloven dat eri typisch Frans sfeertje zal

' 'i^Qar kunnen we ons wel
') i? v°orstellen. Franse wijn,
i stokbrood, dat alles

die dag te proeven. Of er
Qccordeonmttziek gespeeld

ij borden, fceltiscrie dansen
tf Planken komen, of burge-
\l T Coenders jeu de boules
j speten, daar rept het pers-
jJll niet over. Maar een
ws sfeertje zal toch niet lou-,ll' eten en drinken bestaan?
g*l een Fransman daar;r c'u een tikkeltje anders

' *Q-l denken.

HEERLEN -Tot en met 12 septem-
berworden er in de regio tal van cul-
turele activiteiten georganiseerd
onder tal van noemers als het Lim-
burgs Staartheaterfestival, de Heer-
lense Zomer, het Landgraaf-festival
en Kuituur Avontuur. Voor de dui-*
delijkheid geeft het LD dagelijks
een overzicht van voorstellingen die
op stel staan.
VANDAAG: Kneehigh Theatre,
Kasteel Hoensbroek 15.00 uur.
DONDERDAG: Brunssum Prome-
nade/Kerkstraat 16.00 uur: Lady
Komedie. Op dezelfde plaats om
19.00 uur Boni en Caroli.
Donderdag is tevens de opening
van het Landgraaffestival. Om 19.30
uur speelt op het SUN-plein Nieu-
wenhagen Artristras. Dezelfde dag
vertrekt de Regionale Straattheater-
groep vananf het SUN-plein naar de
Oude Markt in Waubach. Vanaf half
elf zullen de deuren van het Grand
Theater officieel open gaan. Binnen
verzorgt de groep 'Swinging Swal-
lows"1 voor muziek. Op het terras
buiten wordt om 23.00 uur de dia-
klankbeeldproduktie 'Dancing
Theatre' vertoond en de spektakel-
film Fitzcarraldo.

De Stichting Katholiek Onderwijs
Simpelveld besloot namelijk om de
Sint Jozefschool aan de Klooster-
straat te sluitenen de Verrekijker en
de Heipaal te laten fuseren. Ouders
in de buurt van de Jozefschool na-
men daarop het initiatief de school
onder een eigen schoolbestuur en
op een algemene grondslag te laten
voortbestaan.
Vanaf maandag wordt er in Simpel-
veld katholiek onderwijs gegeven in
basisschool De Heipaal en alge-
meen bijzonder onderwijs in De Jo-
zefschool (voormalige St. Jozef-
school).
De term 'algemeen bijzonder onder-
wijs' vereist enige introductie. In
Nederland bestaat openbaar onder-
wijs, bestuurd door de overheid, en
bijzonder onderwijs, bestuurd door
particuliere instellingen. Het bij-

„Deze grondslag past beter bij onze
pluriforme maatschappij. We han-
gen niet één bepaalde levensbe-
schouwing aan. Er is ruimte voor
nuancering, inkleuring, inbreng van
de kant van de ouders, die bij de
aanmelding hebben aangeduid voor
zon 10 tot 15 procent niet-katholiek
te zijn. Bovendien zijn we straks
niet meer zo gebonden aan de stren-
ge reglementering-op-termijn van
bisschop Gijsen. We bezitten nu de
bevoegdheid zelf inhoud en kleur te
geven aan de opvoeding van het
kind, ook op godsdienstig vlak. Als
de ouders wensen dat er een voor-
bereiding op eerste communie moet
komen, is pastoor Vreuls van harte
welkom," aldus ir. Miei Wierts de
voorzitter van de stichting Alge-
meen Bijzonder Onderwijs Simpel-
veld (SABOS).
Maandag om 10 uur wordt de nieu-
we school geopend. De inspecteur
en (maar dat is nog niet helemaal ze-
ker) b en w knippen het lint door.
Voor de kinderen is er feest met
film, clowns etc. Voor de ouders is
er zaterdagavond een feestavond in
de harmoniezaal Frijns. Er komt
ook nog een Vossejacht, een spel-
lendag en een playbackshow, om
uiting te geven aan de vreugde over
de nieuwe cq. behouden school.

zonder onderwijs bestaat groten-
deels uit katholieke en protestants-
christelijke scholen. Maar er zijn
ook niet-confessionele bijzondere
scholen: bijvoorbeeld de Nutsscho-
len, op humanistische grondslag en
algemene scholen.

De partij schaak zal worden ge-
speeld door Hans Böhm, bekend
van het radioprogramma 'Man en
Paard' en diverse schaakprogram-
ma's op de TV, met als tegenspeler
de Nederlandse schaakkampioen
Paul van der Sterren uit Venlo.

Van onze correspondente
EIJSDEN - De Schaakvereniging
Eijsden, die dit jaar haar eerste lus-
trum viert, organiseert op zaterdag
12 augustus van 13.30 tot 16 uur op
de Vroenhof een schaakspel met le-
vende stukken. Schaakvereniging
Eijsden maakt hiervoor gebruik van
de tent waarin Kaomptloore haar
Straatfestival organiseert. De entree
is gratis.

Opeen schaakbord van 12 bij 12 me-
ter worden de schaakfiguren uitge-
beeld door de Eijsdense jeugd en
door de Eijsdense carnavalsvereni-
gingen 'De Naachsraove' en 'De

Schaakspel met
levende stukken

Klèèflep'. Het speelveld wordt door
bloemisten en hoveniers uit het
dorp versierd.

rans (2)
Jj«et zo Frans, maar onge-

Jne'd wel spectaculair zijn
videre activiteiten: een
i^itenshow, een hete lucht-
rin> sterspotwedstrijden,
J^s^°ws, luchtkussen, voet-

' ta'entenJdcht, disco-
(\h. en een play-backwed-

\fy: In totaal staan'er 200
!?*■ Overigens is er ook een
\Se show. Misschien een

e 'lint voor de deelnemers
..de piay-bacfc, dan wel

Ajrrr>-ix-show: denk eens aan
IL/.Pia/. Het is per slot van

'^g een Franse dag.

Asielzoekers tijdelijk
gehuisvest in Hulsberg

Moeder en kind uit Iran staan doodsangst uit

Van onze verslaggever
NUTH - In drie nieuw gebouwde appartementen aan de
JHulsbergerweg te Hulsberg zijn sinds kort negen asielzoe-kers tijdelijk gehuisvest in afwachting van hun verzoek ter
verkrijging van de vluchtelingenstatus.

vrijwilligers en kunnen zij de
asielzoekers op meerdere gron-
den hulp bieden.

Jetten: „Wij onderhouden goe-
de contacten met de gemeente
Nuth en dat heeft geleid tot een
vrij grote groep vrijwilligers die
zich wil inzetten voor het vluch-
telingenwerk. Zo zijn er enkele
juristen, die de belangen van de
vluchtelingen behartigen bij de
pittige verhoren door de vreem-
delingenpolitie. Ook kan de
WN een beroep doen op een
aantal onderwijzers, want het
ligt voor de hand de asielzoe-
kers enkele woordjes Neder-
lands te leren. Op die manier
kunnen zij zich alvast verstaan-
baar maken bij de bakker, de
slager, het postkantoor en ban-
ken".hun uitspraken vertalen en

doorsturen naar de bewind-
voerders in hun land. Moeder
en dochter willen met rust wor-
den gelaten, zeker na zoveel
pijn en verdriet die zij aan den
lijve hebben ondervonden. Zij
zijn al talloze malen onder-
vraagd door de vreemdelingen-
politie en meerdere hulpverle-
ners."

Op de benedenverdieping zijn
drie generaties van één familie
uit Iran ondergebracht. Een 45-
-jarige moeder, haar 25-jarige
dochter en haar twee-jarig
kleindochtertje. Zowel moeder
als dochter zijn in Iran ernstig
vervolgd en gemarteld. Zij
slaagden er vervolgens in uit
het land te vluchten en via ge-
sprekken met Nederlanders
kwamen ze na een lange vlucht-
weg in ons land terecht. Uit be-
trouwbare bron werd vernomen
dat beide echtgenoten van de
Iraanse vrouwen zijn overleden.

Bijeenkomst
Het college van de gemeente
Nuth houdt vandaag, woens-
dag, voor alle geïnteresseerden
een informatie-avond in het Ge-
meenschapshuis te Hulsberg
omtrent de opvang van asiel-
zoekers. Directe aanleiding is
de plaatsing van negen asielzoe-
kers in drie appartementen aan
de Hulsbergerweg 1, 3 en 5.

Op de "bovenverdieping van het
drie appartementen tellende
pand aan de Hulsbergerweg
wonen tijdelijk drie rrtensen uit
Centraal-Afrika (twee uit Gam-
bia en één uit Mali). Op de mid-
delste etage zijn drie mannen
uit Iran gehuisvest. Een daar-
van heeft inmiddels de vluchte-
lingenstatus op zak en zal de
woning binnenkort alweer
moeten verlaten, omdat hij op
het moment van status-verkrij-
ging buiten de ROA-regeling
(Rijks Opvang Asielzoekers)
valt. Een aantal van de in Nuth
geplaatste asielzoekers heeft in
afwachting van hun tijdelijke
huisvesting gelogeerd in op-
vangcentrum 'Moorheide' in
Schinnen.

zin door WVC aan de gemeente
Nuth werd toegewezen. „Dat
gezin heeft inmiddels de vluch-
telingenstatus gekregen en zal
binnenkort voor definitieve
huisvesting naar Sittard verhui-
zen".

„Bovendien bekruipt hen regel-
matig het gevoel dat zij achter-
volgd worden en is er onzeker-
heid zolang de vluchtelingen-
status niet is verkregen. Zij heb-
ben zelfs al argwaan wanneer
inwoners van Hulsberg wat
lang in de richting van hun ap-
partement kijken. Zij vragen
begrip te tonen voor hun ang-
sten". Bakker

Inmiddels telt de Vereniging
Vluchtelingenwerk Nuth elf

Burgemeester Coenen opent
om 20.00 uur de bijeenkomst
gevolgd door een videofilm. De
heer R. van Lanschot, mede-
werker van het ministerie van
WVC, geeft meer achtergrond-
informatie. De aanwezigen krij-
gen de gelegenheid tot het stel-
len van vragen.

De VVN werd twee jaar geleden
opgericht nadat een Tamil-ge-

Onmogelijk
„Een interview met hen is on-
mogelijk", zegt Jacq Jetten,
voorzitter van de Vereniging
Vluchtelingenwerk Nuth
(VVN). „Zij zijn bang dat aan-
hangers van het Iraanse regime

" Nu nog gaan veel asielzoekers dagelijks door de deur
van een opvangcentrum, zoals bijvoorbeeld 'Moorheide' in
Schinnen. Steeds meer gemeenten gaan er echter toe over
om asielzoekers een eigen voordeur te bezorgen.

(archieffoto: PETER ROOZEN)

Geduld
'^A fl, geduld van de klanten
N^'oert Heijn op het Home-

_*i-n in Heerlen werd afge-
ef zaterdag danig op de
J gesteld. Om half tien

il| r9ens begaf de computer
Llen zeldzaamheid volgens

ü' J~TiJfsleider - waardoor de
f i daarop aangesloten kas-
l^tvielen. Aangezien alle
, e 'en aan de kassa worden
gelagen door middel van

rcode en niet meer via het
t j?de plakkertje op de ver-
e,,lri9, kregen de personeels-
r, een enorme prijzenlijst
l^ndigd. Door het hand-
_fi invoeren van de prijzen
[® nden er lange rijen aan
a«sa's. De wachttijd was zo
/ dat bij sommige klanten

h^terijsjes smolten in het
Wagentje.
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Groeien

Man vernielt deur
in politiebureau
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"Bedroefd om haar heengaan, doch dankbaar voor
alleswat zij voor ons deeden betekend heeft, geven
wij u kennis, dat heden is overleden, voorzien van
het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van 83
jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

May Debets
weduwevan

Frans Smeets
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Debets
Familie Smeets

6321 GC Wijlre, 6 augustus 1989
Valkenburgerweg 91b
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 10 augustus as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van St.-Gertrudis te Wijlre, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in het rozen-
kransgebed van heden woensdag 9 augustus om
18.45 uur, aansluitend avondmis, in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van de Zusters Clarissen, Hilleshagerweg 11 te Me-
chelen, dagelijksvan 11.00 uur tot 12.00 uur en van
15.00 uur tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

Wegens sterfgeval zijn onderstaande zaken
DONDERDAG 10 AUGUSTUS A.S.

DE GEHELE DAG GESLOTEN.
V en J Smeets

Etenaken en Wijlre
Loodgietersbedrijf Meessen en Zn.

Wijlre
Versmarkt Meertens en Zn.

Schin op Geul
GaragebedrijfF. Smeets en Zn.

Nieuwenhagen

Met verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het plotseling overlijden van onze

-gewaardeerde medewerker, de heer

Sjaak Vanthoor
Zijn jarenlange plichtsgetrouwheid zullen
wij met dankbaarheid in onze herinnering be-
waren.

Directie en medewerkers
Derksen Bouw b.v. Kerkrade

-i ■

Tot ons diep leedwezen hebben wij afscheid
moeten nemen van onze collega

Sjaak Vanthoor
Zijn collegialiteit en vriendelijkheid zullen
wij voortaan missen.

Personeelsvereniging
Derksen Bouw b.v. Kerkrade

t

In de overlijdensadvertentie van

Sjaak Vanthoor
stond abusievelijk de begintijdvan de avond-
mis verkeerd vermeld.
De avondmis is heden woensdag om 18.30
uur in de parochiekerk van St.-Josef te Kaal-
heide.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat onver-
wacht van ons is heengegaan, mijn inniggeliefde
man, onze zorgzame vader, schoonvader, lieve opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Theo Hendriks
echtgenootvan

Johanna Jeurissen
voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd van
70 jaar.

Heerlen: J. Hendriks-Jeurissen
Heerlen: Theo en Adriana Hendriks-de Jong

Bianca, Davy
Eygelshoven: Carrie en René Weling-Hendriks

Roel, Lieke
Familie Hendriks
Familie Jeurissen

6414 AP Heerlen, 7 augustus 1989
Heerenweg 92
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 11 augustus om 10.00 uur in de parochie-
kerk H. Gerardus Majella te Heksenberg-Heerlen,
waarna om 11.30 uur de crematieplechtigheid is in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis donderdag om 19.00uur in voornoemde
kerk.
Theo is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar dagelijks be-
zoekgelegenheid is van 18.00tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deel-
neming, ons betoond bij het overlijden en de
begrafenis van onze lieve moeder en oma

Augusta Maria
Beijleveld-Schmitz

betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen

Beek, augustus 1989

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 13 augustus a.s. om 10.00
uur in de St.-Martinuskerk te Beek.

Heden ontvingen wij bericht van het overlijdenvan
onze oud-direkteur de heer

J.L.M. Ament
De heer Ament was gedurende zijn actieve loop-
baan direkteur Interpolis kantoor Roermond (voor-
heen OVM).
Onze gevoelens van medeleven gaan in deze dagen
uit naar zijn kinderen en kleinkinderen.

Directie en medewerkers
N.V. Interpolis

Dankbetuiging
De grote belangstelling, de vele troostrijke brieven,
bloemen en h. missen bij het heengaan van onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Catharina Lambertina
Theresia

Hendriks-Beunen
hebben ons getroffen. Al deze blijken van medele-
ven en de wetenschap dat zij door zovelen werd
geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te dragen.

Kinderen en kleinkinderen
Landgraaf, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 12 augustus as. om 19.00 uur, in de paro-
chiekerk van H. Familie te Schaesberg, Veldstraat.

I t
Na een liefdevolle verzorging in de St.-Odiliakliniek te Geleen, is na een
werkzaam en liefdevol leven op 70-jarige leeftijd van ons heengegaan,
voorzienvan de h. sacramenten der zieken, mijn lieve man, vader, schoon-
vader, broer, zwager, oom en neef

Sjang Douven
echtgenoot van

Mia Staring
Oirsbeek: M.Th. Douven-Staring
Heerlen: Math. Douven

Mariëtte Douven-Habets
Familie Douven
Familie Staring

6438 JA Oirsbeek, 7 augustus 1989
Op de Graaf 43
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te nemen; dagelijks in het
mortuarium van het ziekenhuis te Geleen, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake, vrijdag a.s. om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Lambertus te Oirsbeek zal de plechtige uit-
vaartdienst gehoudenworden op zaterdag 12 augustus om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k. kerkhof aldaar.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Wegens een sterfgeval zijn het

Sigarenmagazijn Douven
Geleenstraat 55 te Heerlen

en het

i Sportprijzen Centrum
Geleenstraat 53 te Heerlen

zaterdag 12 augustus de gehele dag gesloten.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereenpersoonlijk te bedanken voor het me-
deleven ondervonden bij het overlijden en de crematie van mijn lieve
man en onze vader

Jo Goossen
betuigen wij u op deze wijze onze hartelijke dank.

Diny Goossen-Thomas
Hans, Torn, Mare
Anke, Miranda en Idian

Elsloo, augustus 1989
Burg. Eussenstraat 32
De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 12 augustus as. om
19.00 uur in de Maria-kerk te Elsloo.

Voor de vele blijken van medeleven, ons betoond bij het overlijden en de
begrafenis van

Gustaaf Mathieu Joseph
Corneille Alberts

willen wij u bedanken. Uw oprechte deelneming was voor ons een grote
steun.

E.C.M. Alberts-Veerkamp
kinderen, kleinkinderen
en wederzijdse familie

Molenaarlaan 13
6132 BA Sittard
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zondag 13 augustus
1989 om 11.00 uur in de Christus-Koningkerk te Leyenbroek, Sittard.

' ■—
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Dankbaar voor de liefde en zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven
heeft omringd, delen wij u mede dat heden, geheel onverwacht, van ons is
heengegaan,mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader en lieve opa

Willy Janssen
echtgenoot van

Nettie Berkx
Hij overleed op de leeftijd van 70 jaar, gesterkt door het h. sacrament der
zieken.

Heerlen: C.G. Janssen-Berkx
Heerlen: Marja Janssen

Bert je
Heerlen: Ine Janssen
Heerlen: Jules Janssen

8 augustus 1989
Ambachtsstraat 15, 6411 CN Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op vrijdag 11 augustus
1989 om 11.00 uur in de dekenale kerk St.-Pancratius te Heerlen, waarna
aansluitend begrafenis op de algemenebegraafplaats te Imstenrade-Heer- I
len.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur achter in de kerk.
Avondmis op woensdag 9 augustus om 18.30 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in derouwkamer van het uitvaartcentrum v/h
Crombach, Oliemolenstraat 30 te Heerlen, ingang St.-Antoniusweg; gele-
genheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Zij dieonverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze |
annonce als zodanig te beschouwen.1

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze gepensioneerdemedewerker, de heer

H. Hendriks
De heer Hendriks was tot aan zijn pensionering in
1976 ruim 19 jaar werkzaam bij onze voormalige
sector Produktie.

Directie en personeel
NV Provinciale Limburgse
Elektriciteits-Maatschappij

Maastricht, 4 augustus 1989

'—' 1

Voor de vele blijken van medeleven ons betoond
na het overlijden en bij de uitvaartplechtigheidvan
onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en
oma

Mimi
Poismans-Janssen

betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, augustus 1989
De zeswekendienst zal gehoudenworden op zater-
dag 12 augustus as. om 18.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Moeder Anna te Bekkerveld-Heer-
len.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van onze vader, broer, schoonvader, opa
en levensgezel

Sjef Goessen
betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
Mevr. T. Boessen-Wierts

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 12 augustus a.s. om 19.00 uur in de de-
kenale kerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg.

Voor uw hartelijke blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het heengaan van
mijn lieve zoon, onze broer, zwager en oom

Frans Meijers
betuigen wij onze oprechte dank.

E. Meijers-van Acker
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal zijn op 13
augustus a.s. om 9.45 uur in de St.-Augusti-
nuskerk te Geleen.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijnecht'
genoot en onze vader

1 Willy Mevis
zal plaatshebben op zaterdag 12 augustus a>
om 19.00 uur in de Mariakerk te Elsloo.

Mevr. M. Mevis-Aubert
en kinderen1

t Peter Hoofs, oud 71 jaar, echtgenoot van Mar'a
Schefer. Populierweg 56b, 6222 CS Maastricht

De uitvaartdienst zal plaatshebben op donderde
10 augustus as. om 11.30uur in de kerk van St.-Ja'
de Doper te Limmel-Maastricht. Er is geen condö'
leren.

t Harry Dodemont, oud 88 jaar, echtgenoot v^wijlen Elisabeth In de Braekt. Molenweg 1, 62i
NR Banholt. De eucharistieviering zal plaatsvi"'
den op donderdag 10 augustus om 11.00 uur in &
parochiekerk van deH. Gerlachus te Banholt. Er *geen condoleren.

t Marie Gijselaers, oud 87 jaar, echtgenote v»"
Egidius Loyens. Longinastraat 65, 6225 AP Al"'

by-Maastricht. De eucharistieviering zal worde1*
gehouden op donderdag 10 augustus om 11.00 u^'inde parochiekerk van de H. Walburga te Amby- *is geen condoleren.

tAlex Jewoniuk, oud 70 jaar, echtgenoot Vy
Fien Graven. Eijsden. Corr.adres: Cramignoll.

straat 25, 6245 CP Eijsden. De eucharistievierÜ11
zal heden, woensdag 9 augustus, om 10.30
plaatsvinden in de kerk van de H. Martinus *
Breust-Eijsden. Er is geen condoleren.I ■ -J

1 V

Aldi is één van de grote supermarkt-organisaties in
Nederland en bekend door een geheel eigen vorm

van presentatie en sterk concurrerende prijzen voor
hoogwaardige merken.

Voor Hoensbroek en Heerlerheide zoeken wij

verkoper/
verkoopster

voor minimaal 24 uur per week

die op een prettige en vlotte wijze met onze klanten
kan omgaan.

Na een gedegen inwerkperiodezult u aan de kassa
werken, goederen bijvullen en verschillende andere

taken zelfstandig verzorgen in een team onder
leiding van de filiaalleider.

■ü

Wij vragen: ervaring in een soortgelijke branche is
een pré, maar niet noodzakelijk omdat u door een

en/aren kracht planmatig wordt ingewerkt.
Als u werkervaring heeft, stellen wij goede

getuigschriften of referenties op prijs.
Leeftijd van 17 t/m 35 jaar.

"ü

Wij bieden: een funktie met zelfstandige en duidelijke
bevoegdheden. Een vast basissalaris en daarboven

nog een aantrekkelijke provisieregeling.
Doorgroeimogelijkheden zijn aanwezig.

Gaarne uw schriftelijke sollicitatie met persoonlijke
gegevens aan de heer A.M.P. Velroy,
Groenstraat 146,6374 JT Landgraaf

districtleider van

Aldi Best B.V.
Postbus 304, 5680 AH Best,

tel. 04998-98885- 222758

I H.K. EXPLOITATIEGROEP I
Voor onze beleggingsportefeuille zoeken wij
(woning)objecten en onroerend-goed b.v.'s in
Nederland. Aanbiedingen welke wij discreet zullen
behandelen, graag schriftelijk aan ons adres: Kerkstr.
65A, 6114 JZ Dieteren-Susteren. 222900

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelleafhandeling.

1 75- 119'*H1 3-000 " /m 270,- 1[ 7.000h36." 167," JJJ 1

OVERLUDENSRISICr^S
K4EESTAL MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looptijden zijn óók mogelijk

FINANCtERtNGSKANTOOR

iÜB
Schamerweg 108 Maastricht

Bijkantoor:
Hoofdstraat 9, Hoensbroek

■ Tel. 045-225000■

Wij verstrekken alle
soorten leningen
Enkele voorbeelden P.L

42x 54x 60x
5.000,- 143,- 117,- 108,-
-7.500- 210,- 171,- 157,-

-10.000- 280,- 228,- 210,-
-15.000- 421,- 342,- 315,-
-20.000- 561,- 456,- 419,-

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 9.9%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

mogelijk.
1e hypotheken vanaf 7,5%
2e hypotheken

240 x180 x 120 x
10.000,- 106,- 116,- 140,-
-20.000- 213,- 233,- 281,-
-30.000- 319,- 350,- 421,-
-40.000- 426,- 467,- 562,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

Prof. Stassen: 'Er is
zonder ons beslist'

Vervolg van pagina 1
Medewerkers durven hun grieven en bezorgheden omtrent het
voortbestaan van het Centrum Rolduc niet onder naamsver-
melding te doen. De bisschop van Roermond heeft hen te ver-
staan gegeven dat zij op Rolduc aan de slag kunnen blijven,
„mits zij zich van harte mede inzetten voor de verzorging van
het instituut."

De reactie van Jos Stassen, direc-
teur van Rolduc, is weliswaar sum-
mier maar spreektboekdelen: „Er is
over ons en zonder ons een beslis-
sing genomen. Ik draag in deze geen
verantwoordelijkheid meer voor de
ontwikkelingen op Rolduc en wens
die ook niet te dragen. Meer kan ik
er niet over zeggen. Voor meer in-
formatie verwijs ik naar het bis-
dom." Daar was gistermiddag nie-
mand meer voor commentaar be-
reikbaar.
Het kloostercomplex Rolduc, waar

naast het Centrum Rolduc ook een
seminarie-opleiding en een insti-
tuut voor gezinspastoraal gevestigd
is, dreigt door de komst van de uni-
versitaire opleiding, zijn open ka-
rakter te verliezen. Tijdens een
raadsvergadering in 1980 verzeker-
de burgemeester J. Smeets van die
stad dat het kloostercomplex in
ieder geval de komende 25 jaar(dus
tot 2005) geen besloten karakter en
geen andere bestemming zal krij-
gen, dan diehet gebouw toen en ook
nu nog heeft. Soortgelijke toezeg-

Groen Links start in Maastricht
MAASTRICHT - Ina Brouwer
start volgende week woensdag in
Maastricht de campagne die de
combinatie Groen Links vanaf
dat moment in Limburg zal voe-
ren. In het City Centrum aan de
Capucijnenstraat zal zij vanaf acht
uur een spreekbeurt houden.

Groen Links (PPR, PSP, CPN en
EVP) zeggen twijfelaars tussen de
PvdA en 'het nieuwe alternatief
Groen Links over de streep te wil-
len helpen. Natuurlijk wil Groen
Links ook 'inbreken' bij de aan-

hang van CDA en D66.

Donderdag 24 augustus zal Paul
Rosenmoller vanaf acht uur in A
Jenne Sjlaagboom in Kerkrade
een spreekbeurt houden. Andree
van Es doet datzelfde daags daar-
na in zaal Plenkhoes in Geleen-
Zuid. Tevens zal die avond gelden
als de oprichtingsavond van
Groen Links Geleen. Donderdag
31 augustus spreken Huub Be-
melmans, Europarlementariër
Nel van Dijk en Ellin Robles van-
af acht uur in zaal Cirkel Theater
in Sittard.

gingen werden al eerder gedaan bij
de aankondiging van de komst van
het Groot-Seminarie in 1972.

Op Rolduc ziet men de geest nu ech-
ter al weer kruipen. En van die be-
lofte, destijds gebaseerd op ge-
sprekken met de bisschop, raakt
men steeds minder onder de in-
druk. Zeker nadat bisschop Gijsen
van Roermond de Adviesraad van
Rolduc pas in de maand mei in ken-
nis heeft gesteld van de plannen die
toen al in een veel verder stadium
waren. De Adviesraad heeft geen
enkele mogelijkheid gehad om eni-
ge invloed uit te oefenen op de be-
sluitvorming, aangezien de bis-
schop Rolduc vrij van welke in-
vloed dan ook mag besturen.

Midden juni werd een punt gezet
achter de renovatie van het kloos-
tercomplex dietwintig jaarheeft ge-
duurd. De renovatie van het monu-
ment Rolduc heeft tientallen miljoe-
nen guldens gekost. Het grootste
deel bestond uit belastinggelden
van de Nederlandse burger. In dit
verband valt overigens in de infor-
matiegids van het Groot-Seminarie
'Rolduc; een Roeping' te lezen dat
de bisschop het restauratieplan des-
tijds goedkeurde 'mits dit geheel uit
andere dan diocesane bronnen be-
kostigd zou worden.

Ernstig
Bezoekers en deelnemers van het
wereldvermaarde Orlando-festival,
dat momenteel ook in Centrum Rol-
duc wordt gehouden, spraken giste-
ren de ernstige verwachting uit dat
na de toekomstige overplaatsing
van het mijnmuseum en de ophef-
fing van het Centrum, Rolduc de
aantrekkingskracht verliest.

Nationale
Ziekendag op
10 september

HEERLEN - Op veel plaatsen in
Nederland en België wordt op
zondag 10 september deNationa-
le Ziekendag gevierd. Op deze
dag besteden vrijwilligers extra
aandacht aan langdurig zieken
door ze te bezoeken of mee uit te
nemen. De Nationale Ziekendag
heeft dit jaar als thema „Kiezen
voor ontmoeting".
De Zonnebloem geeft ter gele-
genheid van deze dageen specia-
le brochure uit. Deze is geschre-
ven door pastoraal vormingswer-
ker Marinus van de Berg. Be-
langstellenden kunnen de bro-
chure aanvragen bij Vereniging
De Zonnebloem, Nationale Zie-
kendag, Postbus 2100, 4800 CC
Breda.

officiële mededeling
GEMEENTE ONDERBANKEN

De burgemeester en Onderbankef
maakt ter voldoening aan het bc
paalde in artikel 31 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat
bij Koninklijk Besluit van 10 me>
1989 met vernietiging in zoverre val1

het besluit van Gedeputeerde Sta'
ten van Limburg van 24 april 198?>
Afdeling R.0.V., no. BP 44719, als-
nog goedkeuring is ontbonden aa*1

het door de Raad der gemeente Ofl'
dderbanken op 25 september 198
vaqstgestelde bestemmingsplan
„Kern Schinveld 1985"voor wat b«'
treft artikel 15, eerste en derde lid'
van de voorschriften.
Het ingestelde kroonberoep wer»
voor het overige ongegrond vef'
klaard.
Het bestemmingsplan „Kern Schift'
veld 1985" is thans onherroepelijk
en ligt met ingang van 10 augustu*
1989 voor eenieder ter gemeentes^
cretarie, afdeling Grondbeheer, tC
inzage.
Schinveld, 9 augustus 1989

De burgemeestef'
drs. V.G.N. Ritzef
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Een en ander is gebleken tijdens
een actie van de jongerenbeweging
FNV-Maastricht en horecabond van
de FNV. De twee belangenorganisa-
ties hielden onlangs een uitgebreide
actie in alle horeca-gelegenheden in
Valkenburg en Maastricht. In cafés,
restaurants, bars en dergelijke wer-
den folders verspreid, met een over-
zicht van.derechten op loon, vakan-
tiedagen etc. De folder was samen-
gesteld in het kader van een lande-
lijke actie.

y a de verdwijning van Hans
j'.acobs is de Oostenrijkse poli-lle met een grote zoekactie be-Sonnen, waarvoor ondermeer. ehcopters en honden werden'^geschakeld. Ook werden op-
°epen op de Oostenrijkse tv enadio uitgezonden. Alle inspan-
j^ngenten spijt kon de Weerte-er nog niet worden opge-
hoord.

in Es opus 100, D 929) behoren
zonder meer tot de hoogtepun-
ten van de gehele trioliteratuur.
Zelfs door de jaren muzikaal ge-
louterde ensembles lukt het niet
altijd de grote melodische bogen
in deze werken volledig door te
trekken.
Het Grieg Trio slaagde erin met
een overrompelende, daadwer-
kelijk romantische interpretatie
van het trio opus 100 de enkele
zwakke plekken in hun spel on-
middellijk te doen vergeten en
hield het gehoor gedurende de
volledige lengte van de composi-
tie in hun ban. In een oude pro-
grammatoelichting stond dat het
andante 'wie eine nordische Bal-
lade' gespeeld dient te worden.
Dat kon bij het Grieg Trio dus
niet missen. De muziek van
Schubert leek niet uit hun vin-
gers, maar rechtstreeks uit hun
harten te komen. Van het Grieg
Trio zullen we in de toekomst be-
slist nog veel horen.

Peter P. Graven
De twee pianotrio's die Franz
Schubert in 1827 schreef(het trio
in Bes opus 99, D 898 en het trio

Het Grieg Trio, door de Orlando
Stichting dit jaar uitgenodigd
om wederom deel te nemen aan
het festival, concerteerde zon-
dagmiddagin het overvolle blau-
we zaaltje van de Stedelijke Mu-
ziekschool in Wyck-Maastricht.
Het programma van dit Orlando
Satellietconcert, dat plaatsvond
in het kader van de Maastrichtse
Kunstmanifestatie 'De Zomer',
bevatte werken van Edvard
Grieg, Erzsébet Szönyi, Joseph
Haydn en Franz Schubert.

Op de acties in Valkenburg en
Maastricht reageerden ongeveer 30
mensen van wie de bond de loon-
strookjes controleerde. Daaruit
bleek dat de CAO-afspraken slecht

Controle

nagekomen worden. Volgens R.
Katsipodas van de jongerenbewe-
ging in Maastricht durven de hore-
ca-werknemers echter nauwelijks
iets te ondernemen. „Vooral niet als
het maar om tientjes gaat. Alleen als
het verschil vrij groot is, worden we
wel ingeschakeld en dienen we sa-
men een loonvordering in," aldus
Katsipodas.

De horecabond houdt stelselmatig
acties in de branche, vooral op
drukke tijden (vakantie, feestda-
gen). In een paar dagen gaan mede-
werkers van de bond de horeca-ge-
legenheden af. „We zijn er vrij ge-
routineerd in geworden. Het is ook
heel goed om de mensen continu te
blijven informeren. Onderbetaling
in de horeca zal altijd wel gebeu-

Laag
De regelmatige FNV-acties in de ho-
recabranche zorgen telkens voor de
aanvoer van nieuwe leden. Deze
keer gaven zich ongeveer 20 men-
sen op voor het lidmaatschapvan de
vakbond. Maar in het algemeen
blijft de organisatiegraad in deze
sector erg laag. Volgens Katsipodas
wijkt Limburg met circa 10 procent
leden niet af van de landelijke situa-
tie, terwijl in andere branches (zoals
de metaal) een organisatiegraad van
20 tot 30 procent wordt bereikt.

Het Grieg Trio musiceert bevlo-
gen. Met een haast tomeloos lij-

Van onze verslaggever

J^RLEN/MAASTRICHT _ Als
«l even meezit kan de Maastrichtse
gT^a van der Hoeven (39) in sep-
fe u r naar directiezetel bij het
jchnologiecentrum Limburg in
j| erlen verruilen voor het groene
i> che op het Haagse Binnenhof.
-h?e vereiste is dan wel dat het
ion °°k de komende kabinetspe-
A weer regeringspartij wordt,
v 66ste plaats op de landelijke
iq moet dan goed zijn voorn Kamerzetel.

Maria van der Hoeven heeft eigen-
lijk geen idee van wat haar in Den
Haag te wachten staat. „Ik zie wel.
Ik spring gewoon in het diepe. Wel
heb ik met Ria Oomen afgesproken
datze me een beetje wegwijs zal ma-
ken. Binnenkort ga ik eens bij haar
op visite."

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

De verhuizing
van Withuis

De Amerikanen bevrijdden eerst Match

Over Ria Oomen gesproken: Maria
van der Hoeven heeft veel met haar
voorgangster gemeen. Dezelfde
leeftijd, dezelfde aanstekelijke lach,
dezelfde voorliefde voor mooie en
waarschijnlijk ook dure kleding en
niet te vergeten dezelfde geldings-
drang. „Ik moet er voor waken niet
te veel hooi op mijn vork te nemen",
geeft ze toe. „Ik ben zon type dat
werk mee naar huis neemt. Dat is
niet goed, dat weet ik wel, maar ik
kan het maar heel moeilijk laten.".

binnengrenzen," zegt Piters. „En
dat zijn wij toevallig ook."

te papierwinkel. Wel overzichte-
lijk hoor! Een douane-agent
houdt zich namelijkbezig met de
papieren rompslomp die ge-
paard gaat met het uitvoeren of
invoeren van goederen.

Bevrijding
In Mesch is de bevrijding van
Nederland door de geallieerden „
begonnen. Nabij de preciese
plek "is een gedenksteen ge-
plaatst. 'Manschappen van de,*
dertigste Amerikaanse infante-*-;
rie-divisie, bijgenaamd Old HiC'"
kory, overschrijden op 12 sep->'
tember 1944 om 10.00 uur vot
middag de Nederlands-Belgi-"*'
sche grens. Zij zijn daardoor d
eerste geallieerden die voet zi
ten op Nederlandse bodem.'

Hij was erbij, de man die naast
het monument zijn heg staat te
knippen. De bevrijding kwam
niet als een verrassing, zo blijkt.
Het gedrag van de Duitsers zei
genoeg, zegt de man. „Ze namen
alle paarden van de boeren mee.
En bliezen alle munitie op." Ze
hadden namelijk geen auto meer
om het mee te nemen.

Het is enorm druk bij de grens-
overgang. De weg vertoont diepe
sporen van al het zware vracht-
verkeer. De trekkers met opleg-
gers en tankwagens staan in een
rijtje. Duitse, Franse, Belgische,
Nederlandse. Al het vrachtver-
keer dat de grens bij Eijsden wil
passeren, moét -via Withuis. Dat
lijkt raar want aan de A2bij Moe-
lingen - een 400-meter breed
Vlaams gebied tussen Wallonië
en Nederland - liggen grenskan-
toren. Maar die staan al drie jaar
leeg, vanwege de 'kunstwerken'
die de Belgische overheid eerst
nog moet aanleggen.

ch zal ze niet lang rouwen als

Krua van der Hoeven, door het
[vt naar voren gescho-
Ifc, a^s opvolgster van de naar het
[o 0r°Pese Parlement verkaste Riab^ J^en-Ruijten, gaat ervan uit datC! binnenkort op zoek kan naar eenr J!rekje in Den Haag of omgeving.
[Üit regering zonder het CDA kan
'Wl^ eerlijk gezegd niet voorstel-
de Als we het aantal zetels halen
v 0 door de opiniepeilers wordt
omspeld, kan men eigenlijk niet

°ns heen", zegt ze.

W, van er Hoeven is sinds 1974
iJ^eenteraadslid in Maastricht. De
(tste jaren als vice-fractievoorzit-
VLVan het CDA. Ambitieus als ze is,
l^t ze dat de tijd is gekomen om
(j% Politiek hogerop te zoeken. „Bij
ilt v °rige Kamerverkiezingen stond
Vto?l°.k al op de lijst. Toen op een on-
t^,kiesbare plaats. Nu gaat het ho-

ljk gebeuren".

"Maria van der Hoeven: „Ik heb
nog drie weken de tijd om van me
te laten horen."

Foto: FRANSRADE
haar Haagse debuut niet doorgaat.
„Ik heb het als directeur van het
Technologiecentrum Limburg pri-
ma naar m'n zin. We houden ons be-
zig met kennistransfer tussen be-
drijven en onderwijs. Dat wil zeg-
gen dat we kwaliteit en aard van het
onderwijs zoveel mogelijk proberen
af te stemmen op de behoefte van
het bedrijfsleven. Heel boeiend
werk en ik zou het helemaal geen
straf vinden als ik dat nog een poos
moet blijven doen. Wat dat betreft
zit ik eenriante positie. Ik hoef niet
per se Kamerlid te worden, al wil ik
dat natuurlijk dolgraag".

Wezenlijk verschil tussen Ria
Oomen en Maria van der Hoeven
daarentegen is dat de laatste in het
politieke wereldje niet of nauwe-
lijks bekend is. Maar daar komt
spoedig verandering in, heeft Maria
van der Hoeven zich voorgenomen.
„Sinds bekend werd dat het CDA-
Limburg mij had aangewezen als
opvolgstervan Ria Oomen is het in-
derdaad stil gebleven. Maar dat had
vooral te maken met het feit dat het
CDA gekozen heeft voor een korte
maar hevige verkiezingscampagne.
Vrijdag 18 augustus gaan we van
start. Dan heb ik nog bijna drie we-
ken de tijd om van me te laten ho-
ren. En dat ben ik vast van plan...".

Het is de bedoeling dat douane
en de aanverwante dienstverle-
nende bedrijven nu „binnen af-
zienbare tijd verhuizen naar de
autosnelweg," zegt meneer Pi-
ters. Als ik vraag wat 'binnen af-
zienbare tijd' inhoudt, wijst hij
naar een dikke aktetas papier.
Weet ik het, het is al zo vaak uit-
gesteld, lijkt hij daarmee te wil-
len zeggen. Maar volgens de laat-
ste gegevens moet het er in het
eerste kwartaal van 1990 van
gaan komen.

BV Douaneformaliteiten, v/h M.
v.d. Cruijs-Walpot. Negen werk-
nemers, inclusiefmeneer Piters.
Deze zestiger exploiteert het be-
drijf al sinds de jaren vijftig. Zijn
bureau en het kantoor is één gro-

In plaats van enorm enthousiast
te zijn over de naderende verhui-

zing, zit Piters er wat mee in zijn
maag. Het zit hem dwars dat be-
drijven zoals het zijne geen alter-
natief hebben. Het is verhuizen
of de zaak opdoeken. De kosten
spelen een rol. In Withuis kan hij
volstaan met een kantoor. Maar
aan de snelweg heb jeer twee no-
dig, aan beide zijden een. En dan
is er nog de eenwording van de
EG-markt in 1992. Dan vallen
alle binnengrenzen weg. Althans
dat is de bedoeling, maar er is
nog veel onduidelijkheid.
De doodsteek voor zijn bedrijf,
noemt Piters '1992. Desondanks
is hij een groot voorstander van
de Europese eenwording. De
grensproblematiek had al jaren
geleden aangepakt moeten wor-
den, vindt hij.Maar het is nu een-
maal zo dat hoe eenvoudiger het
invoerenen uitvoeren wordt, hoe
minder werk er is voor de doua-
ne-agenten. „Er gaan klappen
vallen bij de bedrijven aan de

Maria van der Hoeven,
de nieuwe Ria Oomen

Maastrichts CDA -raadslid aast op Tweede Kamerzetel
EIJSDENIST GEERTRUID - Withuis. La Maison
Blanche. Een straat aan Belgische en Nederland-
se kant met enkele witte huizen. Waarschijnlijk
vernoemd naar een witte boerenhoeve die in de
nabijheid moet hebben gelegen. In café-restau-
rant 'Rina en Pierre' klinkt accordeonmuziek.
Boven de toog hangen vergeelde bankbiljetten.
Een oude man met alpinopet zit al achter zijn
eerste pilsje. Het is nog geen halftien, dus ik houd
het maar bij koffie. Aangezien die precies hetzelf-
de smaakt als op het werk, voel ik me ersnel thuis.

Het is hier heelmooi, op weg van
Mesch naar Libeek. En midden
in het verlaten heuvelland ligt
theetuin Riva, tevens kamphuis,
tevens mini-camping. Donateurs
van de SVR, Stichting Vrije Re-
creatie, kunnen kamperen op
deze voormalige boerderij. Wie
hier de tent opslaat, heeft ruimte
zat. Op het grote grasveld staan
maximaal vijf tenten.

„Ik heb een hekel aan recreatie-
Jteams," zegt een van de gasten
gedecideerd. „Op de grote cam-
pings krijg je steeds meer vaste
standplaatsen met een eigen
tuintje en een hekje eromheen.
Niks voor mij." Hij haalt zijnkin-
deren uit het pierebadje - ook
dat is aanwezig - en struint met
zijn afwasbak richting tent.

(ADVERTENTIE)
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Eigenaar Erkens - ook freelance '.
architect - vertelt dat de boerde- -rij vroeger van zijn ouders was.
Maar hij was niet zon agrariër.
Om het huis in stand te houden, "moest er wat mee worden ge-
daan. En dat werd recreatie. In
1978 is begonnen met het thee-
huis, daarna met het kamphuis
en de camping. O ja, toen heette "het daar nog Mesch, oftewel ge- '.
meente Eijsden. Nu woont de fa-
milie Erkens in St Geertruid,^-
Margraten. Per 1 januari 1981-
-zijn ze namelijk verhuisd zondere
te verhuizen.

" De uit de buurt van Bremen afkomstige Harry Keiler (52) passeert de grensovergang
driekeer per week om meubelen af te leveren in Sankt-Vith. Elke keer maakt hij een kopje
soepopzijn primusje. Vandaag groentesoep. Foto: WIDDERSHOVEN
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FNV controleerde lonen in Maastricht/Valkenburg

Onderbetaling horeca
chronisch probleem Waar de beide Volvo-medewerkersprecies van worden verdacht, is niet

Volgens mr M. van Wersch, raads-
man van één van de ontslagen Vol-
vo-managers is het nog allerminst
zeker dat het kort geding vrijdag
plaatsvindt. Donderdag wordt in
een gesprek met de advocaat van

Bureau
De recente fraude-ontdekking is
een van de eerste wapenfeiten van
een in juni ingeschakeld extern bu-
reau dat onderzoekt hoe diefstal van
auto-onderdelen en misbruik van
posities in de autofabriek voorko-
men kan worden.

bekend. De twee zouden bewust
misbruik hebben gemaakt van hun
hoge functie en daar financieel
voordeel mee hebben behaald.

Volvo alsnog getracht de zaak in der
minne te schikken en het ontslag
ongedaan te maken.
Volgens Van Wersch hebben de ac-
tiviteiten van zijn cliënt niets te ma-
ken met deeerder bij Volvo ontdek-
te fraudegevallen. Bij Volvo zwijgt
men in alle talen over deze affaire.

Opnieuw Volvo-
personeel van

fraude verdacht

BORN - Bij Volvo worden opnieuw
personeelsleden verdacht van mis-
bruik van hun functie. Nadat begin
dit jaar een administratief mede-werker op straat werd gezet wegens
fraude met uitkeringen voor het
naar Nederland halen van gezinnen
van buitenlandse werknemers en
vorig jaareen medewerker werd be-
trapt bij het betalenvan gefingeerde
rekeningen, zijn nu twee perso-
neelsleden van het hogere echelon
ontslagen. Beiden vechten vrijdag
in een kort geding het ontslag op
staande voet aan.

Van onze verslaggever

Orlando satellietconcert in Wyck-Maastrickt

Grieg Trio bevlogenren," zegt Katsipodas stellig. De
meest voorkomende problemen zijn
volgens haar overuren die niet vol-
doende betaald worden, compensa-
tieregelingen die ontbreken of te-
kort schieten, vakantiedagen die
niet opgenomen kunnen worden.

MAASTRICHT - Zowel tijdelijk als vast personeel
in de horecabranche in Valkenburg en Maastricht
wordt chronisch onderbetaald. In naar schatting zes
van de tien gevallen houden de horeca-werkgevers
in deze plaatsen zich niet aan deCAO-betalingen. De
onderbetalingen variëren van een tientje tot zestig
gulden netto per week.

MAASTRICHT - Het Grieg Trio
heeft het. De vele lovende woor-
den die over de hoofden van
Solve Sigerland (viool), Ellen
Magrete Flesjo (cello) en Vebjorn
Anvik Nilsen (piano) sinds hun
deelname aan de meesterklassen
van het Orlando Festival 1988
uitgegoten waren, kan ik sinds
zondag alleen maar onderstre-
pen.

Telkens komt de bond ook fraaie
voorbeelden tegen. „Ditmaal kwa-
men we iemand tegen die een con-
tract voor 20 uur had. In een week
moest de betrokkene echter 35 uur
werken. De extra uren werden niet
betaald. De werkgever zei dat het
om een contract voor 20 uur ging.
Ja, er gebeuren hele rare dingen in
de horeca," verhaalt Katsipodas.

- De 42-jarige Hans Ja-cobs uit Weert is al sinds maan-
pg 10 juli in Oostenrijk spoor-
°°s verdwenen. Hij keerde na

®er> wandeling die middag niet
rug in het door hem en zijn

Sezin gehuurde zomerhuisje in
fe buurt van Salzburg. De Oos-l^hrijkse politie houdt er ern-
j'ugrekening mee dat de mano,h het leven is gekomen.

Man uit Weert
in Oostenrijk
verdwenen

kende energie brengt het jeugdi-
ge Noorse drietal in een vrijwel
perfecte muzikale drieëenheid
muziek voor hun specifieke be-
zetting tot leven. Na met het een-
delige Andante con moto van
naamgever Edvard Grieg een
fraai muzikaal visitekaartje afge-
geven te hebben, werden de trio-
sonate van de Hongaarse compo-
niste Erzsébet Szönyi - een kort
en krachtig werk, waarin de mu-
zikale hand van Béla Bartók
voelbaar aanwezig is - en het be-
kende pianotrio in G (Hob.
XV:2S) van Joseph Haydn met
een bijna Zuideuropees aan-
doende intensiteit uitgevoerd.

Het Rondo all'Ongarese, de fina-
le van het laatstgenoemde werk,
ging in een overdonderende
sneltreinvaart, waardoor het
Grieg Trio bijna ontspoorde -jeugdige overmoed?

provincie

grensgevallen
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Voor al uw boeken en studieboeken

boekhandel fcuttCA^
Wij zijn al 35 jaar bekend om onze snelle en
correcte levering, onze persoonlijke service en
ons vakkundig personeel.

Bestel bij ons en u heeft op tijd de juiste
boeken voor het nieuwe schooljaar.

Akerstraat 66, 6411 HC Heerlen - 045-713136
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f Provincie
Limburg

m«j«d*iing Gedeputeerde Staten van Limburg
m 138/32-89 maken ingevolgeartikel 8van deAfvalstof-

fenwet en artikel 411van deWet algemene
bepalingen milieuhygiënebekend, dat met
ingang van 10augustus tot 11 oktober 1989 in
het provinciehuis te Maastricht, alsmede in
alle gemeentehuizenen openbarebibliothe-
ken de volgende stukkenvoor een ieder ter
inzage liggen:- Ontwerp-provinciaal afvalstoffenplan II

Limburg;- Milieu-effectrapport*' dat is opgesteld ten
behoeve van dit plan.

Het tweede afvalstoffenplan van deprovincie
is gericht op een meer integrale, oppreventie
gerichte aanpakvan de in omvang en com-
plexiteit groeiende afvalstoffenproblematiek.
In het plan is detoekomstige structuur voor
de verwijdering van afvalstoffen, op hoofd-
lijnen omschreven. In verband met de uitwer-
king daarvan is onder meer gekeken naar de
mogelijkheden voor gecombineerde verwer-
king van afvalstromen, de financiële conse-
quentiesen bestuurlijk-organisatorische as-
pecten. Deze structuur zalvoor de vaststelling
van het definitieve plan doorProvinciale Sta-
ten, naderworden uitgewerkt.
Het plan heeft betrekking op devolgende af-
valstromen:
huishoudelijkafval, groenafval, zuiverings-
slib, procesafvalstromen, overschot dierlijk
mest, klein chemisch afval, bodemsanerings-
specie, baggerspecie, bouw- en sloopafval,
verbrandingsresiduen, ziekenhuisafval en
autowrakken.
In het plan is, mede op basis van de boven-
aangeduideafvalverwijderingsstructuur,
voor iedere afvalstroom aangegevenwelk
einddoel bereikt dient te worden en welke in-
spanningen daarvoor nodig zijn van over-
heden, bedrijven en burgers.
De milieu-effectrapportage die is uitgevoerd
ten behoeve van het plan, is gebruikt om ant-
woord te krijgen op een aantal vragen die
voor bepalingvan de koers van het afvalstof-
fenbeleid van belang zijn.

Voor 11 oktoberkan een ieder naar aanleiding
van hetontwerp-planen het milieu-effectrap-
portzijn/haar mening schriftelijkkenbaar ma-
ken. Reacties moeten worden geadresseerd
aan: Provinciale Staten van Limburg,
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
Degene die opmerkingen indient kan verzoe-
ken dat persoonlijke gegevens niet worden
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe dient
bij afzonderlijk geschrift, ondervermelding
van zijn/haar persoonlijke gegevens, te wor-
den ingediend.

Op korte termijn zullen voorlichtingsbijeen-
komsten worden georganiseerd.Deze bijeen-
komsten hebben totdoel om een toelichting
te geven op het Ontwerp-PAP II en het MER-
PAP II en zullen worden gehouden:

29 augustus 1989vanaf 13.30uur in de Maas-
poort te Venlo
30 augustus 1989vanaf 13.30uur in de Grae-
terhofte Swalmen
31 augustus 1989vanaf 14.30uur in het Gou-
vernement te Maastricht.

Mondelinge bezwaren tegen het ontwerp-
PAP II en hetMER-PAP II kunnen worden inge-
bracht tijdens de volgende openbarezittin-
gen op:

19 september 1989, vanaf 19.30 uur in de
Maaspoort te Venlo
20 september 1989, vanaf 19.30uur inde
Oranjerie te Roermond
21 september 1989, vanaf 19.30 uur in het
Novotel te Maastricht.

Van het ontwerp-planen het milieu-effect-
rapport zijn goed leesbare samenvattingen
gemaakt. Deze zijn kosteloos verkrijgbaar bij
het bureau bibliotheek en documentatievan
de provincie te Maastricht (tel. 043-897382).
Het volledige ontwerp-plan of het milieu-
effectrapport zijn tegen betaling van f. 30,-
-per stuk eveneensteverkrijgen bij het bureau
bibliotheek en documentatievan de provin-
cie.

Heeft U vragen over het ontwerp-plan of het
milieu-effectrapport, dan kunt U contact op-
nemen met de projectleiderPAP II
(043-897521).

*) De bij besluit van 20 december 1988,
nr. Br 53071 gegeven Richtlijnen voor het
MER, de Startnotitie en de adviezen en op-
merkingendie naar aanleiding daarvan
zijn ontvangen, liggen uitsluitend in het
provinciehuis ter inzage.

Netto in Terugbetaling (rente + all.)
handen 96x 72x 60x S4x 42x
5100 - - 113- 122,- 148.-

-10.100 156,- 190.- 217- 235- 288-
-15.000 231- 281- 322- 350- 428-
-20.000 309- 375- 430- 466,- 571-
-25.000 386- 469- 537- 583- 714,-
-35 000 539- 656- 751- 816- 999,-

Effect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000-en ’ 100.000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ring van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar 990j9

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair __

-

De Hema heeft zelfs'nkeurig
kostuum voor slaapwandelaars.
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jes. Extra comfort. Passen op ap- ] 'Ur-Ï 1 < § < ■ T^^TC
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2.50 2voor 4.50 |eJ§VJ^| 'M f^Jy A?3t/ms<?sr 4.-t/m5-

Zo komt u zelfs 's nachts stijl- KnCAEfI I vol voor de dag. Onze heren-
pyjama's hebben revers, knoopsluiting, twee zakken en zijn perfect afgewerkt. Ruim gesne-
den zodat u alle kanten op kunt: Gemaakt van 65% polyester en 35% katoen, in effen of gestreept.
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555HPPIf^ I il'jjPïïs^-^^^^^^^
5 treeds(mcl. plateau]*m 69.- JULI\\ KoftiezetapparaaTvoor lOkop- \^Jh£__f 4J 1^ 4»_J| V D**P a\ IIIIC QltÜfi lON 90

~,» en /W~~SS \\ jes. Met speciale aromafilter, i? 7 svFt jfTSJ : L—-^^^TTr^ft > .^"k. & 1 11110 lil ECU CXm £i4 treeds (mcl. plateau)^» 59.- fl fH/Jl druppelstoTen veiligheids- ILJB - ;': /#%Cl#^T J"* i 1 m -- . SJ 3treeds >f/> jSteJSFII thermostaat AdviesprijsB9,- I jJ^l^l \ IflPlirOnflltn tirQtlCl ü(,ncl.plateau).s*s(rZlC|« W^9^ » S%#% /ïffAdviespri|s __f_m^ Ê_. fess^^a S W|JW P JWCMIWIIÜW «Jimid. gmW^m Ij ü Onzeprijs^ay*> 54,95 /t/i95 \m^é^^?^ I l J^J^^ Geldt niet voor nabestellingen en zwart/wrt. M
b32 "I V&M Onze prijs pms, punaises of paperclips 2,50 | V-^^^X^"^ Bij Blokker metfotoservice V
llllliilIM" UHX^JlliX'J^ Ulllllimillllllimilll^^ iiiiiii in umi itj

i^FA^jiri^dakj m Tt BS Ba r
-

Tijdvoorn tosti?
Gekookte schouderham. jjos!ÊÊÊ^^_ BüZet A'^' Rosé
150 gram. i^fpi H Een sprankelende zomer-

/%\\J l.iSlS^ m wijn. è^T4.95

Runderrookvlees. TÊSm ' 10° gram' Melk' puur en
100 gram. .ia? 3.25 Jm f ', Mf wit. 4£5" L65

Abrikozenraster-, kersen- 'lfi WËÉËËÜIW Zalm' of k'P/kerriesala-
raster- of vruchtenvlaai jjfjg WmM"" de-Bakje a 150 gram.
0 28 cm. Vers uit eigen <dmiM SiPBi^Hgï\ 1,2°

k6!eV?5 7.50 üm&MOPJE
Grof vo-kore^brood HEMA
Aanbiedingengeldig t/m 14 augustus 1989. 89.205 8/8. Edt\{ y^grVOOfJe Geld—
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In DE DRUKWERKINDUSTRIE.
Je werktvier dagen in de week.

f! t* 11 l# lllltvlf Je gaat één dag in de week naar Q
IK WHI K school en je krijgt vijf dagen c-^^—Zl '£-e==dfVt-—_J—r-i

betaald. Het werk is afwisselend, / «»ïf^ii^--^it»g«E(, I
zodat je je niet zult vervelen. TB^S^^SiiïL t J ISfl

OOM IQ Bovendien werk je met de modern- W^^^^t^SSS_^__\ïïv^ '" ■ \\
UCI I I U ste apparatuur, aan produkten die je '^ü^l _^ til It?
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Werken, Ure», leuk verdienen weten bc| dan he, spt

,
cia|e info- "^^^^^B^^B^ X J. .'rit
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" Het gouden paar Leunis-
sen-Schoenmaekers

Zaterdagmiddag (12 augustus)
komt de jongste jeugd aan bod.
Clown Malle Mat verzorgt vanaf
14.30 uur een programma met
muziek, clownerie, goochelen,
jongleren en zingen. Van ouds-
her is deze jeugdmiddaggratis te
bezoeken. 'S avonds is het vanaf
20.45 uur de beurt aan de oudere
jongeren.Ex-Cuby en ex-Earring
Eelco Gelling opent met zijn
Blues Connection de avond en
krijgt assistentie van Kaz Lux.
Afgesloten wordt de avond met
de band Livin'Blues. Zondag-
morgen uiteraard Frühschop-
pen. Vanaf 11.00 uur met de
blaaskapel Amati Muzika uit
Noord-Brabant, in afwachting
van Fatal Flowers met verrukke-
lijke gitaarrock.
Voor het gehele Midsummerpro-
gramma zijn passepartouts aan
dékassa te koop voor een bedrag
van 20 gulden. Afzonderlijke en-
treeprijzen bedragen als volgt:
Herman Brood 10 gulden, Eelco
Gelling, Kaz Lux en Livin'Blues
7,50 gulden en Fatal Flowers
eveneens 7,50 gulden. De feest-
tent op het Dorpsplein is elke
avond vanaf 20.00 geopend.
Info: 04458-2413.

ten. In zijn Wild Romance
bevinden zich topmuzikan-
ten, zoals Danny Ladema-
cher en David Hollestelle.
Twee gitaristen van niveau.

Voor de éénentwintigste
keer in successie wordt in
de wijk Bekkerveld (Heer-
len) van 11 tot en met 13
augustus het Bekkerveld-
festival gehouden. De eer-
ste festivals werden gehou-
den om geld bijeen te krij-
gen voor de bouw van de
Annakerk in het Bekker-
veld. Nadat die doelstelling
gerealiseerd was, nam de
voetbalvereniging de orga-
nisatie van het evenement
over.Feestweek in Epen

Van morgen tot en met maandagavond" Epen: kienen in de tent

?, Herman Brood opent
"idsummer Margraten

het weer in europa

In een tent bij het voetbalveld,
wordt vrijdag 11 augustus vanaf
14.30 uur een kienmiddag voor
65-plusses gehouden. Om 19.00
uur volgt een voetbaltoernooi
waar vier teams uit Heerlen aan
deelnemen: Bekkerveld, Heer-
len, Heerlen Sport en RKHBS. 's
Avonds is er in de tent een feest-
avond. Zaterdag kan eenieder
tussen 10.30 en 12.00 uur bij de
tent starten voor een puzzeltocht
van ongeveer tien kilometer door
het Limburgse land. Van 10.30
tot 15.00 uur is er in de tent een
kwajongconcours. Op de speel-
velden voltrekt zichvan 11.00 tot
17.30 uur een veteranentreffen
van een groot aantal voetbalvere-
nigingen uit de regio, 's Middags
en 's avonds speelt er in de tent
een orkest.

Voorverkoopadressen: Café
Sport, Wilhelminastraat 13, Epen
(04455-1520); VVV Epen (Wilhel-
minastraat 37j (04455-1346); Ma-
kelaarskantoor Voncken & Mer-
tens, Rijskweg 9, Gulpen (04450-
-1724/1754); Herberg 't Poortje,
Markt 47, Simpelveld (045-
-441284); VVV Vaals, Kon.Julia-
naplein 47, Vaals (04454-
-2918/2513).

uit Maastricht, Cadier en Keer,
Gronsveld, Margraten, Eijsden
onder meer een bus ingezet. Info
busvervoer: 043-436376 en 04455-
-1436.
Vrijdag is er volop muziek. Met
formaties als Passing Strangers
en Golden Earing. Zaterdag ma-
nifesteren zich de Original Tiro-
ler Spatzen, een Oostenrijkse
topgroep met Spatzen Sound en

De Epense Feestweek staat op-
nieuw in de startblokken. Ze be-
gint morgenavond in defeesttent
met het Open Nederlands Kien
Kampioenschap en duurt tot en
met maandag 14 augustus. Het
Kien Kampioenschap trekt elk
jaar grote interesse. Er wordt ge-
speeld over zestien ronden, met
per ronde geldprijzen. Dit jaar
wordt, ten faveure van deel-
ne(e)m(st)ers, voor het eerst van-

Mitternacht Show. Zondag staat
uiteraard het Frühschoppen op
hét programma, van 11.30 tot
14.30 uur met opnieuw de Origi-
nal Tirolerspatzen. Van 14.30 tot
18.00 uur nemen de Schintaler
Musikanten het van de Oosten-
rijkers over. OP de laatste avond,
maandag, figureren Ginn Palace
(van 19.30 tot 20.30 uur) en Nor-
maal (van 20.30 tot 23.00 uur).

" Louis de Bruin en Mia Ariaans,
wonende aan de Bosheide 30 te
Nieuwenhagerheide, vieren zater-
dag 12 augustus.hun gouden brui-
loft. De feestelijke dag wordt inge-
zet met een eucharistieviering in de
parochiekerk van het H. Hart van
Jezus te Nieuwenhagerheide. Gele-
genheid tot feliciteren is er van 19-
-20 uur in de Fanfarezaal aan de
Hoogstraat 191.
Louis de Bruin werkte 35 jaar als
ondergronds mijnwerker, waarvan
23 jaar op de Maurits en vanaf 1954
op de Wilhelmina-mijn. Zijn echtge-
note Mia is geboren in Illikhoven en
nam in die plaats het café van haar
ouders over. In '54 verhuisde het ge-
zin met drie kinderen naar Schaes-
berg waar zij tot '67 een café, dans-
zaal en friture hebben gerund, daar-
na is het gezin Leunissen verhuisd
naar de Bosheide. Een grote hobby
van Louis en Mia is de bloemen- en
groentetuin.

voorwegen en Zweden: Bewolkt en vooral in zuid-Noorwegen af en
2,e regen. Middagtemperatuur van 16 graden aan deNoorse kust tot

in Zweden.j^jjemarken: Perioden met zon, in het noorden mogelijk een bui.
tj rond 23 graden.
c«otland en lerland: Half tot zwaar bewolkt en nu en danenigere-
|eh. Middagtemperatuur 18 graden.
t

nSeland: Perioden met zon en kans op wat regen. Middagtempera-
j^rrond 23 graden.

en Luxemburg: Perioden met zon en overwegend droog.Mid-
rond 24 graden.

est-Duitsland: Perioden met zon, maar ook enkele lokaleregen- of
J'Weersbuien. Middagtemperatuur van 24 graden in het noorden tot? m het zuiden.

ankrijk: Perioden met zonen in het zuiden plaatselijk eenregen- of
nweersbui. Middagtemperatuur van 20 graden aan de Kanaalkust

j>l 30 graden in het zuiden.
J"anJe en Portugal: Perioden met zon en mogelijk een regen- of on-
eersbui. Middagtemperatuur van 22 graden aan de noordkust tot 36

|raden in het binnenland.
0 v̂»tserland en Oostenrijk: Half tot zwaar bewolkt en enkeleregen-
h °nweersbuien. Middagtemperatuur van 24 tot 28 graden.

*lië: Perioden met zon, maar vooral in het noorden kans op een re-. h- of onweersbui. Middagtemperatuur van 28 graden in de Dolo-
j''eten tot 36 graden in het zuiden.
ofeKoslavië: Zonnig, maar vooral in het noorden kans op een regen-
q onweersbui. Middagtemperatuur rond 32 graden.
o '"'ekenland: Zonnigen droog. Middagtemperatuur rond 35 graden,p de eilanden wat koeler.

Voor een familiefietstocht kan
zondag tussen 9.00 en 11.00 uur
bij de tent gestart worden. De
tocht gaat over 30 kilometer door
Zuidlimburg. Om 11.15 uur
wordt in de tent een mis opge-
dragen door de pastor van de An-
naparochie die zo nauw met het
Bekkerveldfestival verbonden
is. Daarna volgt gezamenlijkont-
bijt, vanaf 10.00 uur wordt er een
vrijetijds volleybaltoernooi ge-
houden. Voor kinderen zijn er di-
verse attracties en orkesten tre-
den zondagmiddag en -avond in
de tent op.

ULESTRATEN: Avondvier-
daagse. Inschrijving en start bij
Walk Inn, Dorpstraat vanaf 18.00
uur.
BRUNSSUM: IVN (afd.Bruns-
sum) - zomeravondwandeling
over Brunssummerheide. Start
19.00 uur vanaf Bezoekerscen-
trum Schrieversheide.
HULSBERG: IVN (afd.Nuth) -zomeravondwandeling naar
Hulsberg en Aalbeek. Start 19.00
uur vanaf Europaplein, Huls-
berg.
MEERSSEN: VVV-middagwan-
deling. Vertrek 14.00 uur vanaf
camping 'Aan Geul & Bos' (Hou-
themerweg 76).
MARGRATEN: VW-wande-
ling. Vertrek 19.00 uur vanaf
VVV-kantoor.
GULPEN: Geul- en Gulpwande-
ling. Vertrek 14.00 uur vanaf
Geo-Mergellandwinkel (Looier-
straat 21).
NEDERWEERT: Wandelvier-
daagse.Afstanden 7,10 en 15km.
Start tussen 18.15 en 18.45 uur
vanaf manage De Kraal (Bud-
schop 32).
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 om
10.00 uur. Kaartverkoop enkel
via VVV-kantoor.
Rondleiding Openluchttheater
om 11.30 uur.
Bezichtiging Heempark Sjloens-
heim, Sjloensmeule en kruiden-
tuin van 10.30 tot 16.30 uur.
MAASTRICHT: Bezichtiging
Schatkamer St. Servaasbasiliek
van 10.00 tot 17.00 uur.
Bezichtiging Schatkamer O.L-
.Vrouwebasiliek van 11.00 tot
17.00 uur.
WV-stadswandelingen om
11.00 en 14.00 uur. Vertrek vanaf
VVV-kantoor (Het Dinghuis,
Kleine Staat).
MECHELEN: Bezichtiging De
Commandeursmolen (Hoofd-
straat) van 9.30 tot 17.00 uur.
WEERT: VVV-stadswandeling.
Vertrek 14.00 uur vanaf VVV-
kantoor.
ARCEN: Sfeermarkt van 16.00
tot 21.00 uur.
VAALS: concert op Teschema-
cherorgel in Hervormde kerk
m.m.v. Kon.Mannenkoor Ceci-
lia. Begin 20.00 uur.
LIMBRICHT: Expositie 'Oudhe-
den opgepoetst' in Kasteel Lim-
bricht van 13.00 tot 17.00 uur.
HEERLEN: Expositie 'De mens
op de maan' in Volkssterrewacht
(Schaapskooiweg 95) van 13.00
tot 17.00 uur.
BORN: Expositie olieverfschil-
derijen Roel Marissen in Hotel
Bom.

"De Rijksverkeersinspectie signaleerteen toeneming van het aantal
touringcarchauffeurs dat te lang achter het stuur zit. Bij verkeerscon-
troles dit jaar is tot nog toe op 331 bussen aan 20 chauffeurs, wegens
overtreding van deRijtijdenwet, een rijverbod opgelegd. Volgens de
plaatsvervangend inspecteur-generaal van het verkeer, Th. Luyks, is
dit een 'onrustbarende toename sinds 1998 en 1987. De verkeersin-
spectie verricht elk seizoen zogenaamde a-selectieve controles op
touringcars, waarbij overigens op meer wordt gelet dan alleen de rij-
tijden. Afgelopen weekeinde was er zon controle in Maarheeze. Daar
werden 50 bussen aangehouden. Er werden 17 processen-verbaal op-
gemaaktvan 30 overtredingen. In 20 gevallen ging het om derijtijden;
in drie van die gevallenkwam het tot een rijverbod.

" Het gouden paar De Bruin-
Ariaans

'Automatisch'
in automaat

Van onze verslaggever
HEERLEN - Een in Heerlen woon-
achtige Turk dacht gisteren voor
kantonrechter L'Ortye dat na één
jaar het rijbewijs voor een 'auto-
maat' personenauto automatisch
kan worden ingewisseld voor rijbe-
voegdheid in een wagen met scha-
kelbediening.

in gesprek

De kantonrechter veroordeelde de
automaat-rijder tot een boete van
100 gulden.

„Dat was welvan toepassing tot 1 ja-
nuari '84, maar daarna door een wij-
ziging in de EG-wetgeving niet
meer", zei officier van justitie, mr
Plas. Hij eiste een geldboetevan 300
gulden omdat de man een keer in
een 'schakelauto' had gereden.
Kantonrechter L'Ortye vroeg de
Turk dan ook opnieuw rijlessen te
nemen voor het rijbewijs met scha-
kelbediening. „Dat heb ik gepro-
beerd", zei de man, „maar ik ben al
vijf maal gezakt tijdens het rij -exa-
men".

ovaalvormlg verfplankje; 190 graan
pakhuis; 191 regelmaat; 192 vaarroute;
194 voorzetsel; 195 alvorens; 196 ci-
linder; 197 titel (afk.); 198 boosheid;
200 voorheen (afk.); 202 bladgroente;
203 geboden bedrag; 204 rechten in-
begrepen (afk.); 205 deel van het
ambtsgewaad v.e. rechter; 206 vaat-
werk tot versiering; 208 inhoudsmaat;
209 plomp dier; 211 plaaggeest; 213
tijdelijk (afk.); 214 landstreek in
Frankrijk; 216 terstond; 218zoogdier;
220 dragend deel in bruggen; 222 re
clamelicht; 223 inzet bij een spel; 224
zangwijze op woorden; 226 voorne-
men tot iets; 227 aanwijzend vnw.;
229 reinigingsmiddel; 230 lidwoord;
231 aardoppervlakte; 223 humeurig
persoon; 235 serie; 237 rolrond dames-
halsbont; 238 voorzetsel; 239 muziek-
noót; 240 verbrandingsrest; 242 vie-
ring v.e. heuglijke gebeurtenis; 243
muzieknoót; 244 public relations
(afk.); 246 wiskundig getal; 247 kle-
dingstuk; 249 plezier; 251 uitdrukking
van ontkenning; 252 buitenrand (fig.);
254 veel kostend; 256 vaartuig; 257
drank.

H.°r'Zontaal: 1 drank; 11 voertuig met

2°te inwendigeruimte; 21 fijn weefsel;
s. hooistapel; 23 oude lap; 25 smal

water; 26 zonderling; 27
jj* meter (afk.); 29 muzieknoót; 31

Herlengte (afk.); 32 lijn van ineen-
j.VVerkte draden; 34 tegenwoordig;
J°°*schoon; 37 op deze wijze; 38 deel
u' " hoorn; 40 onderdeel van schaalver-

'n9en van thermometers; 43 vrucht;
<jg 9oestelijke; 48 waadbare plaats;
5, voedsel; 51 huisdier; 52 wijnsoort;
v. kort en dik persoon (fig.); 55 zee-
-s„' 56 ongeschonden; 57 schrijflijn;
j, aantal in elkaar gevouwen vellen
|n deel v.e. boek; 62 ronduit; 64 prent
5g steendruk; 65 westerlengte (afk.);
69 Ü-Ctlt verteerDare sPÜs; 68 deurstijl;

oisschoppelijke hoofdkerk; 71 kor-
0' snelle buiging van het hoofd; 726| van de hals; 73 bijbeldeel (afk.);

elektrisch geladen atoom; 75 tel-
H ord; 77 muzieknoót; 78 ondeugen-
5. lQngen; 80 Amsterdams peil (afk.);
(~ 'raai dier; 82 boomloot; 83 etage
ggk); 84 insekt; 86 teugel, leidsel;
rj Genster; 90 te velde staand gewas
g. binnengehaald moet worden; 92J?.'* (aft); 93 keurig; 94 strafbaar
w 97 gewricht; 99 lage rustbank;
lftj Wa'^ant; 101 symbool van neon;
v e lengtemaat; 104 metalen plaat
lQ. nandpeis; 107 oliehoudend gewas;
l!jr Putemmertje; 110 soort revolver;]\i ongaarne; 115 beminde van Zeus;
dj" afgelegen; 117zuil, pilaar; 118 go-
1j van de vrede; 120 Engels eiland;
VJ voorzetsel; 122 bordspel; 123
|, a

°üvve|jjk rund; 124 telwoord; 125(^'stleden (afk.); 127 rechter-commis-(J5 (afk.); 128 Europeaan; 130 titel
(ij*'; 131 middelbare leeftijd (afk.);
ljj v°9e|; 134v'site; 135 kledingstuk;
|4) erkentelijkheid; 138 paardekracht
w'; 140 heen en terug (afk. Latijn);
\A "iet één; 144 militaire rang (afk.);
grQ Persoonlijk vnw.; 147 grote olijf-
lier"6 PaPe9aai; 148 lokspijs; 150 na-
-I,^'lk (afk.); 151 vogelprodukt; 152
ie r*rul; 154 soort schoen; 156 voor-
al*'" T5B steengruis; 159 eenmaal;
v er 9enodigde; 162 drinkgerei; 163
Ij (Grieks) (voorvoegsel in samenstel-
Veraer>); 164metaal; 166bladvezels van
Va,j niHende agavesoorten; 167 ont-
|jj, Skamer (verouderd); 168 persoon-
lij. Vnw.; 169 en dergelijke (afk.); 171
'ijri)!e schildpad; 173 door, met (La-
te ' 174vrouwelijk beroep; 184 lich-

st°f; 186 persoonlijk vnw.; 188

Verticaal: 1 deel v.e. auto; 2 maan
gestalte (afk.); 3 zangstem; 4 onverge-
lijkelijk; 5 sint (afk.); 6 bijwoord; 7
dwang der omstandigheden; 8 breibe-
nodigdheid; 9 merk in meet- en weeg-
werktuigen; 10 klank; 12 laagtij; 13
snelle loop; 14 lichaamsdeel; 15 klein
kind; 16 de oudere (afk. Latijn); 17

> werkelijk zo zijnd; 18 slangvormige vis;
19 gram (afk.); 20 fataal; 23 eenheid
van elektrische spanning; 24 soort
snoepgoed; 28 ronde strooien hoed;
30 het doel treffend; 32 boterton; 33
plattelandsgemeente; 35 weefsel; 37
waterdier; 39 wig om hout te klieven;
41 godsdienst (afk.); 42 uitheemse
dakbedekking; 43 aftreksel van mout
dat tot bier wordt verwerkt; 44 beroep;
46 rijstbrandewijn; 47 landbouwwerk-
tuig; 48 vaste regel; 50 bedrog; 62
vreemde munt; 54republiek in Midden
Amerika; 56 krampachtige aandoening
van het middenrif; 58 melkwol; 60 in-
sekt; 61 hoogste gedeelte v.e. dak met
hellende vlakken; 63 raadgeving; 64

bepaald onderricht; 67 Engelse drink-
gelegenheid; 69 lichte overjas; 70 zach-
te en vette zelfstandigheid; 72 zelfkant
van linnen; 76 middel om melk te
stremmen; 78 bedorven; 79 zonder
moed; 81 metalen staaf; 84 orgaan;
85 water doorlatende; 87 rund; 89
winters voertuig; 90 lofdicht; 91 naam
v.e. boek; 93 rivier in Afrika; 95 lan-
cet; 96 eenstemmig; 98 zuurdeeg; 99
geestelijke; 103 opsporingsapparatuur;
104 bijbelse naam; 105 wapen; 106 pa-
radijs; 108 tekort; 110 compagnon
(afk.); 111 metaal; 113 stad in Rus-
land; 114 voegwoord; 117 hoofdoffi-
cier; 119 vormend bestanddeel; 122
macht over anderen; 126 eetgerei;
128 slaapplaats; 129 zot; 132 insekt;
133 Japanse munt; 136 niets uitge-
zonderd; 138 soort tapijt; 139 burcht;
140 veiligheidsvoorziening bij uitvoe-
ringen aan de trapeze; 141 verschoten;
143 boomvrucht; 145 deel v.e. piano;
147 zuivelprodukt; 149 weinig leven-
dig; 151 Israëlische haven aan de Golf
van Akaba; 153 jongen; 155 symbool
van argentum (zilver); 157 stoom-
schip (afk.); 158 bewustzijn; 160 ge-
neesmiddel; 163 sleepnet; 165 docente;
166 heerszuchtig mens; 168 kleur;
170 scheepsvioer; 172 kleine hoogte;
174 vinnig; 175 staat in het Midden
Oosten; 176 tandeloos zoogdier; 177
zangstem; 178 zonder energie; 179
plek, plaats; 180 aarden vaas; 181 de
dato (afk.); 182 rivier in Engeland;
183 roodachtig; 185 aanstoker; 187
leem dat grind en keien bevat; 189
roem; 193 boom; 194 klein vaartuig
(fig.); 197 schaakterm; 199 bejaard;
201 soort afsluiting; 205 kerkelijke
straf, 206 vijandschap; 207 teken;
209 staaf van gegoten kostbaar me-
taal; 210 toespraak; 212 jong, dun
takje; 215 dwaas; 216 begrip van tij-
delijke aard; 217 familielid; 218 zon-
der hapering (fig:); 219 orgaan; 221
hoge boogbal; 223 rivier in Italië;
225 Europeaan; 226 stand, houding;
228 eerstkomende (afk); 231 uit-
heems gerecht; 232 pampahaas; 234
deel van de voet; 235 bloem; 236 ver-
laat; 239 hoofddeksel; 241 wijnsoort;
243 tv weinig vocht hebbend; 245
windvlaag; 247 symbool van helium;
248 lidwoord; 249 per jaar (afk.);
250 Technische Hogeschool (afk.);
252 persoonlijk vnw.; 253 onbeklem-
toonde vorm van mij; 254 0.1 liter
(afk.); 255 muzieknoót.

Landbouwmachines
Op vrijdag 4 augustus jl. stoftd in
het Limburgs Dagblad een artikel
om schorsing van de hinderwetver-
gunning aan een landbouwwerktu
igenbedrijf op de Deus in Simpel-
veld. De zaak diende voor de Raad
van State in Den Haag. In betref-
fend artikel staat dat het de buurt
een doorn in het oog zou zijn dat 's
avonds en op zondagen de landbou-
werktuig en proefdraaien. Een grote
groep bewoners van De Deus heeft
geen aanklacht ingediend en ook
geen overlast ondervonden. Het
verzoek tot schorsing van de hm- .
derwetvergun ning aan dat bedrijf .
is ingediend door één familie en wij
distanciëren ons daarvan.
Namens een groep bewoners van .
De Deus,
M. v.d. Weijer-Eijkenb oom.
Noot: de namen van de andere be»t*
woners zijn bij de redactie bekend.;"

vakantiepuzzel aanstaande vrijdag op deze pagina

Midsummer Margraten
Een weekeinde vol muziek voor jong en oud

Midsummer Margraten: eenvenement vol muziek.v°or jong en oud. Het staatvan vrijdag 11 tot en met 13
op het program-ma- De negentiende editie

*'Oelt op een pakkend pro-
«jramma. Niemand mindera^n 'Mister Rock and Roll'ofwel Herman Brood (en
2lJn Wild Romance) opent°P vrijdagavond het swin-
£end weekeinde in Margra-

koetetoer
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Gouden paar

VANDAAG

Gouden paar (2)

VAKANTIEPUZZEL

Bekkerveld-
festival met
veel sport

" Op zaterdag 12 augustus a.s. is het
precies een halve eeuw geleden dat
Louis Leunissen en Maria Schoen-
maekers uit Voerendaal in het hu-
welijk traden.
Het gouden bruiloftsfeest begint die
dag om 15.00 uur met een H. Mis in
de parochiekerk van de H. Lauren-
tius te Voerendaal. Van 18.30 tot
19.30 uur recipieert het gouden paar
in huize Laurentius aan de Spek-
houwerstraat. Daarna wordt het
feest in familie- en vriendenkring
voortgezet.
Louis Leunissen heeft veertig jaar
lang als zelfstandig melkventer ge-
werkt. Uiteraard met de hulp van
zijn echtgenote Maria. Na de sane-
ring van zijn zaak kon hij zich wij-
den aan zijn hobby's tuinieren en
het kweken van kanaries. Maria
Leunissen-Schoenmaekers is een
gewaarderd lid van zowel het mis-
sie- als het processiecomité. De
moeder van elfkinderen en oma van
dertien kleinkinderen is ook nog lid
van het bejaardenkoor.

Limburgs dagblad J tijdje vrij



Onbewogen
Het meest 'ongelooflijk' vindt d*
Corriere dello Sport het feit, da'
de fans Gullit zijn scheiding he-
lemaal niet kwalijk nemen. „D*
mensen zijn nog steeds vreselijk
gefascineerd door de 'dread'
locks', de vlechtjes van deze N*"
derlandse kei", aldus het dag'
blad, dat verder vertelt hoe aft*-
lopen zondag alle fans Gullit wü'
den aanraken, hem wilden zie"
en om handtekeningen van hu11
ster vroegen. „Hij zat daar rustó
en onbewogen, alsofhet defïna*
van een bekerwedstrijd was 0'
de laatste middag van het landS
kampioenschap", schrijft he
sportdagblad over de voetbalt
„Gullit blijft het object van (vod'
bal)verlangens voor duizend^11
jongens en meisjes", zo concN'
deert de krant opgelucht.

Van dezelfde 'vrienden' komt
volgens de sportkrant ook het
bericht dat Yvonne in Milaan
blijft wonen, zodat Gullit zijn
twee dochtertjes Felicity en
Sharmayne kan blijven zien. Op
dit moment is devoetballer tijde-
lijk ingetrokken in het apparte-
ment van een teamgenoot van
AC Milan.

Voor een deel heeft deze on-Ita-
liaanse koelheid te maken met
het feit dat berichten over een op
handen zijnde scheiding van het
echtpaar-Gullit in Italië allang
bekend waren. Zo was men in
elk geval bij de club AC Milan al
een paar weken op de hoogte.
Maar verder heeft het te maken
met het feit dat de Italiaanse pers
bewust probeert het standpunt
van Ruud Gullit te respecteren,
namelijk dat 'mijn privéleven
een kwestie is die niemand iets
aan gaat.

„Ik wil Ruud op geen enkele ma-
nier schaden", zo luidt het citaat
dat de Gazzetto dello Sport
Yvonne Gullit in de mond legt.
„Ik weet hoeveel hij om de kin-
deren geeft en hoe zwaar hun af-
wezigheid hem valt. Hij moet
zich rustig voelen om in topvorm
te zijn voor de club Milan".

'Kop op'
Onder de titel 'Kop op. Gullit' be-
schrijft de Gazzetta dello Sport
in hetkort hoe Ruud en Yvonne
Gullit 'als vrienden' uit elkaar
gaan. „Op school was Ruud een
vriend van mij, toen is hij mijn
man geworden, nu is hij weer een
vriend. Daar is niets vreemds
aan", zou echtgenote Yvonne te-
gen 'gemeenschappelijke Neder-
landse vrienden' hebben gezegd.

Knie
De rest van het artikel is verder
helemaal gewijd aan de conditie
van Gullit, zijn knie, zijn nieuwe
trainingsschema, en de komende
vriendschappelijke wedstrijden
waar hij al dan niet aan deel zal

Van onze sportredactie

Van onze medewerker graag in op de arbitrale sugge'l
de geïrriteerde Farrington te V
vangen. De belegering van 1
Broeksittardse doel leverde S*
treffer meer op, zodat bij het 13'tj
fluitsignaal de Broeksittards6 Y.
men omhoog konden.
Fortuna Sittard: Hesp (46. Kó^l
Boessen, Liesdek, Duut, tl^Sneekes, Mordang, Reijners, i
Helmond (46. Brusselers), Farr'T
ton (60. Custers), De Vries.

BROEKSITTARD - Het is tra-
ditie dat Fortuna Sittard op
bezoek bij Almania een ploeg
met geladen amateurs tegen-
over zich vindt. Toch zullen
gisteravond niet velen onder
de 350 toeschouwers het histo-
rische resultaat verwacht heb-
ben dat in de vorm van een 2-2
gelijkspel uit de bus kwam:
nooit eerder waren de Broek-
sittardenaren er in geslaagd,
de Fortunezen t^e bedwingen.

Roda JC scoolzeventien kee
STEENSEL - Roda JC heeftj ||
gisteravond naar hartelust ki" 1 \
uitleven tegen het nietige Braba('amateurclubje Steensel. De I^*oefenwedstrijd van de Kerkrat
ren, zaterdag bijt Roda in de co^
titie de spits af in Enschede '■;|(
FC twente, eindigde in een a
aanvalsgolf op het doel van i
thuisclub. Het resultaat was er'\
Roda won met 17-1. ,

oefenvoetbal

Bij alle lofvoor de ploeg van Martin
Creuwels mag wat Henk Duut c.s.
betreft van een blamerende verrich-
ting gesproken worden. Fortuna
strooide kwistig met verkeerde pas-
ses, waardoor de vanuit een geslo-
ten defensie opererende thuisclub
Fortuna bijna een half uur lang van
scoren kon afhouden. Marcel Lies-
dek besloot het daarom te proberen
mej. een afstandsschot. Doelman
Nico Philippen kreeg de bal niet on-
der controle; Mark Farrington gaf
het beslissende tikje (0-1). Marcel
van Helmond zorgde nog voor de
pauze voor 0-2.

" Geen plaats op de overvolle publieke tribune. Veel voetbalfans werden door de 'sterke arm' te-
gen gehouden. Land van Rode

Wisseltrofee

Bundesliga

Afgang Fortura

Pasjesklucht
voor rechter

'Het is een raadsel waarom de KNVB dit systeem wil invoeren'
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DEN HAAG - Indien
het experiment met
de pasjesregeling
wordt ingevoerd, wil
de F-side van Ajax
een tweede suppor-
tersvereniging van FC
Den Haag oprichten.
Hierdoor zouden de
Amsterdamse fans
zonder clubkaart de
eerste competitiewed-
strijd FC Den Haag-
Ajax van aanstaande
zondag kunnen bijwo-

Ajax-fans als
Hagenaars

nen. Volgens Ronald
Pieloor, voorzitter van
de Stichting F-side, is
het geen enkel pro-
bleem om een tweede
fanclub van FC Den
Haag op te richten.
„Ik ben al bij de nota-

ris geweest. Het kan
binnen twee dagen
rond zijn. Als Ajax de
week daarop uitspeelt
tegen FC Twente, dan
maken we gewoon
wéér een nieuwe fan-
club".

Burgemeester wil
Vitesse-Feyenoore

verbieden
ARNHEM - Burgemeester $®
ten van Arnhem overweegt de<j-.
petitiewedstrijd Vitesse-FeyenO"
vastgesteld voor woensdag.. t
augustus, te verbieden. Sch^wijst daarbij op een afspraak tn*
betrokken instanties, dat risico*
strijden uitsluitend op zortdag * j
den gespeeld. De burgerne*:,
vreest, dat Feyenoord-supP°p,
zich op woensdag 23augustu'
een vroeg stadium richting ArflJzullen begeven. Agressief g^
van een harde kern support^* r
daarbij allerminst uitgesloten.

Feyenoord lest
Jozsef Kiprich
ROTTERDAM - In de
laatste, met slechts 3-0
gewonnen, oefenwed-
strijd voor het begin van
de competitie heeft
Feyenoord tegen Excel-
sior Pernis de Hongaarse
international Jozsef Ki-
prich getest. „De eerste
indrukken zijn niet on-
gunstig", hield technisch
coördinator Cor van der
Gijp zich na afloop op de
vlakte. „Het is moeilijk
om hem uitsluitend op
deze wedstrijd te beoor-
delen. De ploeg speelde
niet best en dan kun je
van een nieuweling niet
verwachten, dat hij er
meteen met kop en
schouders bovenuit
steekt."

Kipnch (26) zal minimaal tot
vrijdag bij Feyenoord op
proef blijven. De Hongaar,
voor wie deRotterdamse club
een werkvergunning zal moe-
ten aanvragen, speelt in zijn
geboorteland voor Tatabanya
en heeft tot dusver 36 inter-
lands achter zijn naam staan.

OOST-BERLIJN - Vijf dagen
voor het begin van het veer-
tigste seizoen in de Oberliga
heeft de Oostduitse voetbal-
bond (DFV) besloten tot een
ingrijpende wijziging van de
statuten. Naar Westers voor-
beeld zullen de clubs uit de
Oberliga, hun spelers een con-
tract voor een bepaalde ter-
mijn moeten aanbieden.

Profvoetbal, in
Oost-Duitsland

DEN HAAG - Drie dagen
voor aanvang van de nieu-
we competitie betaald voet-
bal weten de supporters
nog altijd niet hoe zij ko-
mend weekend de stadions
binnen kunnen komen. De
klucht rondom de invoe-
ring van de KNVB-club-
kaart duurt onverminderd
voort. Na bijna drie uur
lang te zijn bestookt door
de pleidooien van vier ad-
vocaten, waagde ook de
president van de Haagse
rechtbank, mr. M.R. Wijn-
holt, zich gisteren niet aan
een snelle uitspraak over de
rechtsgeldigheid van de
voetbalpas. Uiterlijk vrij-
dagmiddag beslist hij of het
kort geding tegen de KNVB
en de Staat der Nederlan-
den zin heeft gehad voor de
supportersclubs van FC
Den Haag, FC Utrecht en
Ajax en de stichting Waak-
zaamheid Persoonsregi-
stratie. Een etmaal voor de
aftrap van het seizoen '89-
-90...

XC Gracht-Laura
Hopel-Haanrade
SVK-Miranda
RKTSV-Chèvremont

vaatrechtelijk instituut, zou dus
nooit in aanmerking mogen komen
voor wat voor persoonlijke gege-
vens dan ook.'Aangezien de meeste
informatie bovendien uit de straf-
dossiers afkomstig zal zijn, is het
OM volgens beide raadsmannen op
grond van de wet Persoonsregistra-
tie ook in overtreding.

De DFV heeft de voetballers
uit de hoogste divisie in de ca-
tegorie „niet-amateur" inge-
deeld. Deze status onder-
scheidt zich nog wel in meer-
dere opzichten van het prof-
systeem in de kapitalistische
landen. Bij nationale en inter-
nationale transfers, die zon-
der enige termijn mogen wor-
den afgesloten, zullen voort-
aan de reglementen van de
wereldvoetbalbond (FIFA)
worden aangehouden.

hun clubkaart niet kunnen tonen
(„Die boete zal natuurlijk niet wor-
den opgelegd"), en de bekendma-
king van het aantal fans dat momen-
teel onder een stadionverbod ge-
bukt gaat: 16. Niet indrukwekkend,
zeker niet als het stadionverbod ook
als uitgangspunt voor de clubkaart
dient. Mr. Hamerreageerde danook
onmiddellijk namens de suppor-

ters: ~U beschikt nu al over de
macht supporters te verbieden naar
wedstrijden te gaan. En dan zijn er
op dit moment zestien uitsluitingen
van kracht? Waarom, zo vraag ik me
dan af, waarom daneen systeem be-
denken dat miljoenen kost, de pri-
vacy schendt en hetzelfde resultaat
oplevert. Dit is echt complete waan-
zin".

Noord Veluws ell'tal-FCTwente
Excelsior P-Feyenoord
Papendrecht-NAC
Sparta-DSVP
VOAB-Willem II
Noordwijk-Haarlem

Waarschijnlijk in de waan verke-
rend dat het karwei geklaard was,
begonnen de profs aan de tweede
helft. Een gelukkig doelpunt van
Harry Dreuning (1-2) na een prima
actie van Frank Coenen werd even
later echter gevolgd door een fraaie
treffer van Henri Ruiter, een paar
jaar geleden in de Fortuna-jeugd
nog gekoesterd als een talent (2-2).
Vervolgens trok heel Almania zich
op eigen helft terug. Trainer Berger
ging na een kwartier maar al te

De teleurstelling droop na afloop
dan ookvan degezichten af. De sup-
porters van de zogenaamde vijf risi-
coclubs die voor het experiment
met de KNVB-clubkaart zijn gese-
lecteerd (Ajax, Feyenoord, PSV, FC
Den Haag en FC Utrecht), waren
gistermiddag 150 man sterk naar
het Haagse Paleis van Justitie afge-
reisd. De bedoeling was 'de jongens
met die zwarte jurken aan' (de advo-
caten Westendorp en Hamer) te
steunen. Een grimmige sfeer was
het resultaat.

Morgen 19uur

Programma
Vandaag 19 uur
Voerendaal-Mariarade

Haanrade-FC Gracht (terr. Laura)
Hopel-KVC (terr. KVC)
Chèvremont-SVK (terr. Miranda)
RKTSV-Heilust (terr. Heilust)
Voerendaal-Passart

Roda JC mikt op plaats
in Europese competitie

De inzet van het geding was vrij
simpel: de supporters eisen via de
rechter dat het experiment met de
clubkaart wordt afgeblazen, en dat
het de KNVB verboden wordt om
persoonlijke gegevens van voetbal-
vandalen te registreren, zeker wan-
neer, de bond die van het Openbaar
Ministerie (OM) krijgt aangereikt.

Mr. Westendorp trok de ontheffing
van de geheimhoudingsplicht, die
de minister van justitie het OM vo-
rig jaarop grond van de Wet Open-
baarheid Bestuur (W.0.8.) verleen-
de, in twijfel. Hij verwees daarbij
naar de uitspraak van de Tweede
Kamer, dat de bestaande wettelijke
geheimhoudingsplichten altijd
voorrang moeten krijgen boven de
W.0.8. Het ook nog eens aanhalen
van de Grondwet, met name het ar-
tikel waarin de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer wordt ge-
waarborgd, zorgde volgens de twee
advocaten voor voldoende juridisch
gewicht om de Staat terecht te wij-
zen.

Eintr. Frankf.-Fort. Düsseldorf
Stand aan kop: 1. Eintracht Frankfur*
Bayer Uerdingen 2-3, 3. Kaiserslaute'
4. Bayern München 2-3, 5. Leverkus«p

Bloemen voor
Van Breukelen
VELDHOVEN - Utrechte-
naar Kees van Breukelen
heeft de vierde etappe van de
Bloemenmarathon op zijn
naam geschreven. De num-
mer twee van het algemeen
klassement ontsnapte drie-
honderd meter voor de finish'
uit een kopgroep van twaalf
man.

Etappe Hamont-Veldhoven:
A-groep: 1. Kees van Breukelen
13.40; 2. Huib Nelisse op 20 sec; 3.
Johan Eerdekens z.t.; 12. Jenette
Jansen op 1.07; 19. Bert La Lau
(Heerlen) op 2.20; B-groep: 1. Fuat
Akbulut 16.22 17. Peter van Akker-
veken (Weert) op 3.14.
Algemeen klasssement: 1. Iwan van
Bremen 45.16; 2. Kees van Breuke-
len op 7 sec; 3. Huib Nelisse op 18
sec. 7. Jenette Jansen 4.02; 13. Bert
La Lau op 8.10.

Op grond van die informatie kan de
KNVB een voetbalvandaal zijn
clubkaart afnemen, waardoor het
voor hem onmogelijk wordt de wed-
strijd van zijn favoriete club te be-
zoeken. Volgens mr. Westendorp en
mr. Hamer is de voetbalpas om die
reden slechts een schuilnaam voor
de veiligheidspas, en overtreedt het
OM nogal wat wetten die de privacy
.van de burger beschermen. K^lTH^ATl^Kêxlo^KÖ^ ;■

de 28-jarige Rotterdamse ml"^gewicht bokser, wordt op di^
26 augustus in Italië verwacht,;,
een Europees titelgevecht teg^ il
vier jaar jongere Italiaanse tite( ji
der Francesco Dell'Aquila. Wa*J 'gevecht wordt gehouden is n°*
bekend.

Kortram boks
in Italië

Beiden beriepen zich gisteren op
naleving van de wet Justitiële Do-
cumentatie. Die wet staat slechts in
beperkte mate informatieverstrek-
king toe aan instellingen dieniet tot
justitie behoren. De KNVB, als pri-

De KNVB werd 'koopdwang' (zon-
der clubkaart geen bezoek aan uit-
wedstrijden van de risicoclub), het
uitspelen van de monopoliepositie
en discriminatie verweten. Conclu-
sie: „De KNVB rekende op 150.000
verkochte voetbalpassen, we mo-
gen blij zijn dat slechts 22.500 men-
sen er zijn ingetuind. Echt, het is
ons een raadsel waarom men dit ex-
periment wil invoeren".
Mr. Knijff wekte verbazing met zijn
verdediging - namens de KNVB -
ten aanzien van de 'boete' van dui-
zend gulden voor supporters die

De bouw van 400 business-seats, die
men a raison van 5000 gulden per
plaats aan de man wil brengen,
moet jaarlijks twee miljoen gulden
opleveren. De Kerkraadse club wil
binnen afzienbare tijd beginnen

Verder hoopt Roda JC met hulpvan
een daartoe speciaal ingeschakeld
commercieel bureau de huidige
sponsorinkomsten, die rond de an-
derhalf miljoen gulden bedragen,
een extra impuls te geven. De diver-
se acties moeten uiteindelijk leiden
tot een financieel draagkrachtige
club, dieLimburg in Europees ver-
band kan vertegenwoordigen.

Het is de bedoeling dat begin vol-
gend jaar, maar in elk geval voor be-
gin van het seizoen 1990/91, de
bouwwerkzaamheden zijn beëin-
digd. De kosten voor het project be-
dragen anderhalf miljoen gulden en
zullen voor een groot deel worden
bekostigd met de winst die sponsor
en bestuurslid Nol Hendriks de af-
gelopen jarenpuurde uit de diverse
transfers. Het aan- en verkoopbe-
leid van Roda's suikeroom bracht
tot nu toe ruim 2.500.000 gulden in
het laadje van Roda JC.
Afhankelijk van de bedoelingen die

Van onze sportredactie
KERKRADE - Roda JC gaat
de begroting de komende ja-
ren flink opschroeven. De ach-
terliggende gedachte van het
bestuur is dat de Kerkraadse
club tegen de tijd dat er een
Europese competitie van start
gaat, klaar moet zijn om deel te
kunnen nemen aan deze inter-
nationale krachtmeting.

met de bouw van deze luxe zitplaat-
sen. Alle plaatsen worden in een
grote skybox op de huidige hoofd-
tribune gebouwd.

de gemeente Kerkrade met het
sportpark Kaalheide heeft, over-
weegt het Roda JC-bestuur tevens
om het stadion in de toekomst nog
verder te moderniseren. Zeker als
Roda JC deel mag nemen aan de
Europese competitie, is aanpassing
van de huidige accommodatie ver-
eist.

Italiaanse kranten reageren 'rustig' op scheiding Gullit

Limburgs Dagblad
Van onze correspondente

" Het
echtpaar
Gullit in
gelukkiger
omstandig-
heden, in
december '85.
Ruud en
Yvonne met
dochterje
Felicity.

nemen. Het artikel eindigt meU
het opbeurende bericht da'
Yvonne 'altijd een fan van AC
Milan zal blijven.
Ook de wat 'wildere' Corriert
dello Sport doet het in zijn be-
richtgeving over Gullit rustig
aan. Een klein artikeltje over de
scheiding op de binnenpagin'
van de krant staat vooral in he
teken van de verbazing van de
journalist die het artikel schrijft
over de 'opmerkelijke rust', die
er 'ondanks alles' van de kam-
pioen afstraalt. „Hij is niet in de
war, hij is niet in crisis. Hij glim
lacht als op zijn beste dagen. Hi)
gedraagt zich als daarvoor", &
schrijft de journalist, die GulW
gisteren op het trainingsveld 's
gaan bekijken.

Ook deze scribent weet te me
den dat 'volgens ingewijden W'
huwelijk allang in crisis was' e"
dat de scheiding 'niets anders i*
dan het saneren van een toch »
bestaande situatie. Volgens de
Corriere dello Sport zou daarofl 1

ook AC Milan 'geen bezwaar te-
gen de scheiding hebben.

ROME - In de Italiaanse pers wordt opmerkelijk rustig gerea-
geerd op het bericht dat de 27-jarigeRuud Gullit zal scheidenvan
de 26-jarige Yvonne de Vries. In de meeste kranten van gisteren
wordt er zelfs helemaal niet over gerept, terwijl de twee grote
sportkranten een paar, voor Italiaanse begrippen sobere arti-
keltjes aan de kwestie wijden.

'Ruud en Yvonne als
vrienden uit elkaar'



niet, maar de Tour-winnaar is be
reid deel te nemen.
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Hippisch weekeinde
in Abdissenbosch

Van onze medewerker

* jpEUWEGEIN Stevenr*°oks en Geert-Jan Theunisseebben, ondanks hevig aan-
i rin §en van de organisator, af-
zien van de start in de Prof-

K°°de van Nederland, die van
Fjaandag 14 tot zaterdag .19Bpgustus wordt gehouden.

'H fikse tegenvaller voor. 'm Breukink, de voorzitter
i jari de internationale ronde,

zijn ontevredenheid over
T
et beleid van de ploeg van
j£n Gisbers duidelijk liet blij-

dressuurklasse zullen 23 com-
binaties uit geheel Nederland
gaan strijden om zich te kwali-
ficeren voor de Hoefslag Dres-
suur Cup, waarvan de finale
tijdens Jumping Amsterdam
verreden zal worden.

* t'wLVind het onbegrijpelijk, dat de
de u P°Pulairste coureurs van Ne-

i tic* l 1d niet mdc -eigen" interna-
hf>hu ronde willen uitkomen. Ik

£ma erover met Manfred Krikke,
!Hi n? ger van de ploeg, gesproken.
*" Vo]p greeP ons standpunt, maargen-S ploegleider Jan Gisbers

Zondag houdt de landelijke
rijvereniging Heihof uit
Übach over Worms voor het
vijfde achtereenvolgende jaar
haar concours hippique op de
terreinen van en rondom ma-
nege Heihof in Abdissen-
bosch. In tegenstelling tot de
voorgaande jaren krijgt de
wedstrijd dit jaar een natio-
naal tintje want in de hoogste

ÜBACH OVER WORMS

Laurent Fignon verschijnt in ieder
geval aan de start. Hij wordt verge-
zeld van Thierry Marie, die de ronde
vorig jaar op zijn naam schreef. De
belangrijkste Nederlandse inbreng
bestaat uit de sprinters Van Poppel
en Hermans, Jelle Nijdam en Erik
Breukink. Daarnaast krijgt Gerrie
Knetemann veel aandacht in ver-
band met zijn naderende afscheid.

Etappeschema: maandag 14 augus-
tus: proloog Nieuwegein, 5 km,
dinsdag 15 augustus: eerste etappe
Nieuwegein - Dordrecht 167 km,
woensdag 16 augustus: tweede
etappe Dordrecht - Huizen 92 km,
derde etappe, individuele tijdrit 16,5
km, donderdag 17 augustus: vierde
etappe Huizen - Raalte 204 km, vrij-
dag 18 augustus: vijfde etappe Raal-
te - Eindhoven 196 km, zaterdag 19
augutus: zesde etappe Geleen - Gul-
pen 178 km.

paste de wedstrijd niet in hun voor-
bereiding op het Kampioenschap
van Zurich, een wedstrijd die mee-
telt voor de wereldbeker en de
woensdag na de ronde op het pro-
gramma staat. Zijn renners hadden
rust nodig. Jammer", aldus Breu-
kink senior.

De organisatie heeft er, net als vorig
jaar, alles aangedaan het de cou-

reurs mogelijk te maken na afloop
van de ronde snel in Zurich te ko-
men. Het peloton isvan vijftien naar
twaalf ploegen van acht renners te-
ruggebracht, waardoor de aftocht
na de laatste etappe minder chao-
tisch moet verlopen. De finishtijden
zijn, overigens mede door de be-
langstelling van de televisie, ver-
vroegd. Zaterdag is er na afloop van
de zesde rit voor derenners vervoer

geregeld naar het vliegveld in Düs-
seldorp. „Meer konden we niet
doen", verklaarde Breukink.

De profronde kent dit jaar ook een
noviteit. De twaalfde ploeg zal be-
staan uit voornamelijk Nederlandse
coureurs, die voor buitenlandse for-
maties uitkomen. Kopman wordt
waarschijnlijk Greg LeMond. Ze-
kerheid heeft de oiganisatie nog

De op eigen terrein rijdende Jean-
nette Haazen heeft zich al gekwalifi-
ceerd evenals Miriam Knoors uit
Urmond. Er zijn echter meer Lim-
burgse liefhebbers voor een finale-
plaats. Tot de favorieten moeten ze-
ker Gonnelien Gordijn, Jack Schu-
mans, Jos Nijsten en Wim Lucassen
gerekend worden. Naast de Hoef-
slag kwalificatiewedstrijd wordt de
strijd in de twee springparcourssen
aantrekkelijk door de deelname van
enkele Duitse combinaties. De wed-
strijd begint om 10.00 uur terwijl de
strijd om de Hoefslag Dressuur Cup
vanaf 14.00 uur op het programma
staat." Carl Lewis

(voorgrond), trek-
pleister in Henge-
lo wil met zijn ma-
ten het wereldre-
cord 4x200 scher-
per stellen.

Lewis en Boebka
trekpleisters

Budget van halfmiljoen te klein voor Grand Prixstatus Mottet weer op
eerste plaats

PARIJS - Door zijn derde plaats in
de Grote Prijs van Amerika in Mon-
treal heeft Charly Mottet de leiding
op de wereldranglijst voor wielren-
ners van de FICP weer overgeno-
men van zijn landgenoot Laurent
Fignon.

Deranglijst ziet er als volgt uit: 1. Mottet 963
punten; 2. Fignon 935; 3. Kelly 691: 4. Delga-
do 607; 5. Fondriest 580; 6. Rooks 561; 7.
Gölz 518;8. Lejarreta 507; 9. Cnquielion 486;
10. Van der Poel 454; 21. Hermans 355; 22.
Theunisse 353; 24. Breukink 347; 25. Maas-
sen 344.

Supporters
Roda JC naar

FC twente
KERKRADE - De supportersclub
Roda JC laat zaterdag een bus rij
den naar Enschede voor de uitwed
strijd tegen FC Twente. Vertrek on
13.30 uur bij het stadion. Leden be
talen fl 15,00; niet-leden fl 17,50
Aanmelden kan morgen, donder
dag, van 19.00 tot 21.00 uur in dt
kantine van sportpark Kaalheide.

Duel Coe
en Ovett

BIRMINGHAM - Voor deeerste keer sinds de Olympi-sche Spelen van Los Angeles'n 1984 zullen Sebastian Cocen Steve Ovett elkaar weer op
°e baan treffen. De twee le-
ende legendes van de Britseai'etiek treden tijdens de En-

nationale titeltrijd, die
£>°rgen in Birmingham be-
°lnt> op de 1500 meter aan.
**et kampioenschap geldt te-ens als kwalificatie voor de
gemenebest Spelen in janua-

-1 *n Auckland, waaraan En-seland, Schotland en lerland"*et een eigen nationale ploeg
zWien deelnemen.

iJ*OCHOLTZ - Uitslag skeeler-
»CStri-id' 25 km: L Eric van de,t IF^aard (Eindhoven); 2. Arie Loef
iAiJ!hoven); 3. Ludwig Meijering\ nhem).

I^AMBURG - De 23-jarige Tho-
-5 wkassier van 1. FCKöln is uitge-
ti'V-n o 1

*ot voetballer van het sei-
s V 8/89 in de Bundesliga. Klaus
>S ntnaler (Bayern München)
\f tweede en Andreas Möller

russia Dortmund) derde.

oefenvoetbal

iV>*AG:i e*i>eek"Amstenrade i9°°uur
:' iJ'lvi-fn. La «aken 19.00uur

* V?ONS 190üuw! % p!J,sdL'n 19-3Ü uur_ tvv 19.00 uurfó*N:1 ,KlisüCaosar 19.30 uur'Kc^-SVN 19.00uur
yf OM-ZwartWit 19.30 uur

< uöeitar Tel Aviv 18.00 uurI!>AG:**-MXC 14.30 uur

dion

MICHEL FRANSSEN
HENGELO - De Adriaan
Paulen Memorial wil vanaf
1990 de Grand Prixstatus.
Om dat te realiseren zijn
twee zaken onontbeerlijk:
geld en prestaties van we-
reldniveau. De prestaties
staan zondag voorop in
Hengelo, want alleen dan
zijn de sponsors over de
streep te trekken. Wat Jos
Hermens met nog geen half
miljoen gulden bijeen heeft
gekregen aan atleten die tot
de verbeelding spreken, is
ongelofelijk. Vijf Olympi-
sche kampioenen van Seoel
en vier wereldkampioenen
van Rome maken hun op-
wachting in het FBK-sta-
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stelling organiseert de supporters-
vereniging Fortuna Sittard een bus
reis naar de uitwedstrijd tegen Vi-
tesse. De kosten voor deze trip be
dragen ’ 17,- Leden ontvangen ir
de bus op vertoon van hun lidmaat-
schapskaart vijfpiek reductie. Aan
melden uiterlijk tot zaterdagoch-
tend 10 uur bij Sigarenmag. Vinken
Baandert 38, Sittard; L. Douven
Vaart 11, Oirsbeek, Fa. Bindels
Bleekwal 6, Susteren en H. Brassé
Jupeterstraat 38, Geleen. De ver
trektijden zijn: Geleen: 11 uur, Sit
tard 11.15uur en Susteren 11.30uur

SITTARD - Bh voldoende belar
Fortuna-busreis

Blessures,
blijf ze
de baas

Feest rond Polgar
UTRECHT - Een gezamenlijk pro-
jectvan twee landelijke organisaties
gaat de sportblessures aanpakken.
De op 30 augustus startende cam-
pagne 'Blessures, blijf ze de baas'
heeft ten doel het gigantisch aantal
sportblessures in drie jaar met vijf-
tig procent terug te brengen. De
campagne is georganiseerd door de
Stichting Consument en Veiligheid
en het Nationaal Instituut voor de
Sportgezondheidszorg. Het project,
dat drie miljoen gulden kost, wordt
gefinancierd door het ministerie
van WVC en het Preventiefonds.

'Coerver-boys
aan de hal
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van onze tennismedewerker

last gehad van blessures. Dat hij in
Hengelo een nieuw wereldrecord
(6.07 of hoger) haalt, is moeilijk voor
te stellen, maar alles boven 5.90 zou
pure winst zijn, want dan staat hij
weer boven zijn aartsrivaal Radion
Gataullin. Met zijn broertje Vasily
neemt hij het op tegen de Amerika-
nen Bell, Bright, Dial, Olson en Tul-
ly, stuk voor stuk atleten voor wie
5.70 geen onoverkomelijke hoogte Visser 0-1. Stand: 1.Gelfand, Polgar 6. 3. As

maiparasjvili, Psakis 5 1/2, 5. Finegold, Illes
cas Cordoba (Spa) 5.

Nijboer kreeg nog een goudenrand-
je, want Polgar haalde ermee haar
eerste grootmeesterresultaat, een
prestatie die alleen door Fischer is
geleverd.

agenda

1 XMr\' Sittard, Sportcentrum, 14.30 uur,
il ."flbai ""dors-Samacols.
.Ui,(|o n' Koi'krade, Sancta Maria College,
t l|Hiet'' Samacols-Mulo.
Srstet Hee,1en, Emmaplein, 10.00 uur,

*l 'f nV?"lmK voul' Telematicaloop; infor-
H "45-764559.
\ SMARTEN
n *, m' '1 t/m 13. 18 en 20 augustus, café
/"'. 's ' kegelbiljarttoernooi; vanaf 20.00
S. «>ndags van 11.00 t/m 13.30 uur.

Opvallend is de deelname van de
Russische 'Superman' Sergej Boeb-
ka. Ook deze polsstokspringer heeft

Die Everett wil eerst in een recht-
streeks 400 m-duel de beste jaar-
prestatie van Antonio Pettigrew
(44.27) afpakken. Ook 800 meterlo-
per Johnny Gray en 1500 meterlo-
per Said Aouita willen naar de kop
van de wereldranglijst. Zij moeten
respectievelijk 1.43.22 en 3.31.20
verbeteren. De Amerikanen Lewis
Johnson (what's in a name) en Ken-
ny Washington zijn de belangrijkste
'hazen.

Carl Lewis en Sergej Boebka zijn de
allergrootste namen. Lewis aast met
de Santa Monica Track Club op het
wereldrecord 4x200 meter. Sinds
1984 staat dat op naam van Italië
met 1.22.32. Met Leroy Burrell (9.94
op 100 m), Joe DeLoach (200 m)
goud in Seoel) en Steve Lewis (in
Seoel eerste op 400 m) zou dat een
'fluitje van een cent' moeten zijn.
Tot nu toe zijn alle pogingen echter
mislukt, door tegenwerking van de
Amerikaanse bond en de ham-
strings van Carl. Die blessure maakt
ook de race van zondag wat onze-
ker, hoewel Danny Everett (goud op
4x400 in Rome en Seoel) als super-
invallerklaar staat.

Uitslagen: Kroongroep Kortsjnoi-Gulko
0-1, Van der Wiel-Piket 1/2 - 1/2. Speelman-
Beljavski 1/2 - 1/2. Stand: 1. Beljavski 6 1/2.
2. Kortsjnoi, Speelman 5, 4. Gulko 4 1/2 + 1,
5. Van der Wiel 3, 6. Piket 2+l.

Grootmeestergroep: Gelfand-Psakis 1/2 -1/2, Nijboer-Polgar 0 - 1, Illescas Cordoba-
Asmaiparasjvili 0-1, Finegold - Bagirov 1/2 -1/2, Hulak-Mohr 1/2 - 1/2, Van der Sterren-
Mednis 1-0, Blatny-Rodriquez 0-1, VanHes-
te-Sosonko 1/2 - 1/2, Garcia Gallego-Van
Wely 0-1, Hansen -Cit'uentes Parada 1-0,
Ree-Douven 1-0, Peelen-Kuijf 1-0, Cnsan-

Negen takken van sport staan cen-
traal in de campagne, die zich via
sportbonden, sportmedische ad-
viescenta, sportraden en de regiona-
le consulenten van Consument en
Veiligheid rechtstreeks tot sporters
van ieder niveau richt. Na voetbal
(september) komen ski (november),
hardlopen (maart 1990), hockey
(september 1990), tennis (maart
1991) en vier zaalsporten basketbal,
volleybal, handbal en korfbal (sep-
tember 1991)aan de orde. Uit onder-
zoek is gebleken, dat 2,7 miljoen
sporters zich jaarlijks met een bles-
sure bij de (huis)arts melden. Van
de tien sporters raken er zes een
keer per jaar al dan niet ernstig ge-
blesseerd.

KERKRADE - In het kader van de
internationale competitie die PSV
heeft opgezet voor de voetbaltalen-
ten die trainen met de methode van
Wiel Coerver, vindt vanavond een
voorbereidingswedstrijd plaats. De
talentenuit de Coerverschool, aan-
gevuld met geselecteerde PSV-
jeugd, spelen om 18.30 uur op het
complex Rolduc een oefenwed-
strijd tegen een selectie-elftal uit
deze regio.

De Nederlandse top zal vermoede-
lijk minder op de voorgrond treden
dan vorig jaar. Verspringer Emile
Mellaard heeft tot nu toe de beste
prestaties geleverd. Zijn sprong van
8.16 meter in Hechtel werd dan ook
beloond met een plaats in de Euro-
pese ploeg voor de Wereldcup in
Barcelona. Nellie Cooman (100),
Elly van Hulst (2000), Marjan Olij-
slager (100 horden), Erik de Bruin
(discus), Bob Dielis (1500), Rob
Druppers (800), Hans Koeleman
(steeple) en Frans Maas (ver) zijn de
andere nationaleparadepaardjes.

AMSTERDAM - In de achtste
ronde van de grootmeester-
groep van het schaaktoernooi
in Amsterdam was het ander-
maal feest. En weer, het wordt
wat eentonig, was JuditPolgar
het middelpunt. Friso Nijboer,
toch niet de eerste de beste,
werd dooE haar van het bord
geveegd. De opening was op-
nieuw Siciliaans waarbij een
variant op het bord kwam, die
doorPolgar met de witte stuk-
ken al eens was gespeeld in de
Olympiade van 1988 in Tessa-
loniki. Nijboer meende een
verbetering gevonden te heb-
ben maar kwam bedrogen uit.
Alles bleek dekleine Hongaar-
se al gezien te hebben. Waar
Nijboer twee uur bedenktijd
gebruikte, had Polgar slechts
40 minuten nodig.

Tuur blijft
aan stoot Niens in kwartfinale

Bennie Ceulen
Beneiux -kampioen

LICHTERVELDE - Limburgs Dag-
blad-journalist Bennie Ceulen is tij-
dens het Benelux-kampioenschap
wielrennen voor journalisten eerste
geworden in de categorie boven 35
jaar. In Lichtervelde bezette de ex-
professional na 58 kilometer de zes-
de plaats in het totale klassement
van zestig deelnemers. In zijn cate-
gerie was Ceulen de snelste.

Het is volstrekt logisch, dat de der-
tienjarige Hongaarse alvoor de vier-
de maal de dagprijs voor de interes-
santste partij van de ronde in ont-
vangst mocht nemen. De zege op

Arthur Huntjens stopt

ook in geslaagd bij de nationale
jeugdkampioenschappentot en met
16 jaar, die in Heerenveen verspeeld
worden. Hoewel-Lacroix pas 14 jaar
is, boekte hij in deze hogere leef-
tijdscategorie twee overwinningen.
Eerst versloeg hij Michel van Beek
met 6-0; 6-1. InvallerBas Behm kon
hij met 6-4; 6-3 in het zand laten bij-
ten. Martijn John Voorbraak heeft
de tweede ronde bereikt door de
Fries Peter Hiemstra met 7-6; 6-2 te
verslaan.

Uitslagen: Feijen-Van Dijk 2-6; op-
gave. Snijders-Bok 2-6; 1-6. Van.
Welsem-Otterman 1-6; 2-6.

" WEZEL - Rob van Oppen heeft
zich voor de beslissende kwalifica-
tiewedstrijd van het Belgische
A-toernooi van Wezel geplaatst. Hij
won eerst van Bob Geernes met 6-3;
7-6. Daarna wist hij Riek van Geel
met 6-4; 6-2 te bedwingen. Evelyne
Dullens drong eveneens door tot
het A-toernooi. Zij versloeg Peggy
van Acker met 6-2; 6-0 en An Toete-
lenmet 6-2; 4-6; 6-2.

;g'S—
SV P' Vermont (RFC). Vertrokken: R.
N(«°,n B- Snijders (Vlodrop). B. Wind-

Sl-\'M) ' geen. Vertrokken: H. Nelissen (ge-iS
■*.%«' «*n. Vertrokken: W. Storms (Ell).
ü Nw.lßoern,ond

,"1 D,iV,, CuPPers en M. Bongers (RFC), H.H(C(HKSVN>. T-Strijbos (RKAVC), D.
'Ne (RKAVC). Vertrokken: geen.

'I
k {3,?öe klasse g

iï'Vou Val"itijn (VOS), P. en G. Heij-
jJVo '■ Vertrokken: geen.

Jtó^ties.
<VSVN) geen- Vertrokken: L- Derks

f'^tatie,

De klasse f
Ka*(j nf- Weekers en E. Lenders (Wilhel
>l ua >- Vertrokken: geen.

Pnj " Keen. Vertrokken: H. Peeters (Wes

Ve'rl ■ Edelblut (RFC), M. Tak (Victo
,„okk«:n: R. Dörenberg (Fortuna), F

Hl(en.W; Huijerjans (Heythuysen). Ver-
J^bt) ' *. Kirkels en J. van Dinther (ge

gsvuta**.
LVn:AN Storms (Ell). Vertrokken: F. CooJ^Vq' Ju"cher (Keipen).
i e**\v-3>t) ' Been- Vertrokken: J. Roncken (ge
"c. ° LIMBRICHT - In het Panta Rhei

toernooi in Limburg is Oscar Niens
als eerste tot de kwartfinales van het
herenenkelspel Bl doorgedrongen.
Hij won gisteren tussen de regen-
buien door van Edgar Blom met
6-2; 6-3. Edwin Aerts is door zijn
6-7; 6-3; 7-5 op Pieter Snippe pas
tot de tweede ronde doorgedron-
gen. Dit geldt ook voor Ruud Do-
renbos die in zijn eerste partij met
6-2; 6-3 van JeanLuc Zeguers won.
Hij moet het nu opnemen tegen
Dennis Kalthofen die de Belg Mar-
co Fedrigo met 6-2; 6-1 uitschakel-
de.

Uitslagen 81-klasse: Westerkamp-Scher-
ders 6-7; 6-l;6-l. Schiller-Kalthofen 6-1;
6-2. Oldenhof-Tans 6-1; 6-2. 82-klasse:
Bos-Meuwissen 6-4; 6-3. Kouw-Tans 7-6;
1-6; 6-3. Wiertz-Zeguers 6-2; 6-2. Rooy-
mayers-Remeeuws 6-0; 6-1. Stoelers-Sterk
6-0; 6-2. Pas-Meijer6-1; 6-1.

" HEERENVEEN - Zoals Anique
Snijders bij de meisjes de laatste 16
heeft gehaald, is Ramon Lacroix er

BEEK - Blauw Wit speler Arthur Huntjens heeft voor aanvang van hetnieuwe handbalseizoen definitief de knoop doorgehakt. De handballer
stoptmet eredivisiehandbal. Voor Guus Cantelberg en de groep een grote
aderlating want Huntjens was een van de steunpilaren in de ploeg.
Huntjens kon al enkele jaren zijn maatschappelijke positie moeilijk com-
bineren met het spelen van handbal op topniveau.

NEWVORK -Regilio Tuur zet er
vaart achter. Twee weken na zijn
overdonderend profdebuut (een
ko-zege na 2,06 minuten op de
Puertoricaan Pantoja) komt de
neoprof uit Hoogvliet opnieuw
in de Newyorkse ring. In Feit Fo-
rum, de kleine zaal van Madison
Square Garden, ontmoet hij mor-
genavond een junior-lichtge-
wicht uit Texas. De partij is afge-
sloten over vier ronden van drie
minuten. Manager Bril Bikoff
was aanvankelijk niet van plan
Tuur zo snel alweer te laten bok-
sen. „Maar de mensen van Madi-
son Square Garden drongen zó
aan, en omdat ik dieeerste partij
toch snelklaar was en daarna ge-
woon in training ben gebleven,
heeftBikoff tenslotte maar ja ge-
zegd," aldus Regilio Tuur. „Ik
ben allang blij. Ik wil niks lie-
ver." Tuur viert twee dagen na
zijn tweede optreden in Feit Fo-
rum zün tweeëntwintigste ver-
jaardag.

Nieuw: L. Derks (Egchel), M. Korsten (Hel-
den). Vertrokken: H. van Dijck (Victoria).
Roggel
Nieuw: geen. Vertrokken: N. Manders en
W. Beeks (beiden gestopt).
FC Steyl
Nieuw: R. Coenen en J. Heuvelmans
(Tiglieja). Vertrokken: C. Peeters (Tiglieja),
T. van Dijk (Sp. Irene).

Swalmen
Nieuw: J. Cleumpkens, B. van Dael en G.
Smits (RFC). Vertrokken: geen.
VCH
Nieuw: Van Swanhoven (Bleriek). Vertrok-
ken: W. Berden (Volharding), J. van Suste-
ren (Venlo), G. Heijnen (Baarlo).
Venlo
Nieuw: geen. Vertrokken: H. Gerrits, C.
Willems en T. Kraus (VOS).
VOS
Nieuw: H. Gerrits, C. Willems en T. Kraus
(Venlo). Vertrokken: geen.

VIERDE KLASSE h
Achates
Nieuw: geen. Vertrokken: J. Hopman
(Milsbeek).
EWC
Nieuw: geen. Vertrokken: R. Clevers (Vol-
harding).
Geijsteren
Nieuw: geen. Vertrokken: A. Weijs (Leu-
nen).
Leunen
Nieuw: A. Weijs (Geijsteren). Vertrokken:
P. Swinkels en S. Gielen (beiden gestopt).
Meerlo
Nieuw: M. van Dree (Gemert), R. Wiede-
meijer (Helmond Sport), J. Jacobs (Quick
Boys). Vertrokken: geen.
Melderslo
Geen mutaties.
Meterik
Geen mutaties.
Montagnards
Geen mutaties.
Resia
Geen mutaties.
SSS '18
Nieuw: S. van Zinderen (Venray). Vertrok-
ken: F. Verbeek (Velp).
Wanssum
Nieuw: M. Pijpers (Venray). Vertrokken:
geen.

„Aan het eind van het vorig seizoen liet trainer Guus Cantelberg de spe-
lers weten dat hij iedereen vier keer per week op de»training verwachtte.
Logisch ook als jetophandbal wilt spelen. Ik was bang dat ik daar niet aan
kon voldoen. Tussen Guus en mijn werkgever zijn nog gesprekken ge-
voerd maar het was niet mogelijk om een oplossing te vinden. Jammer,
maar ik moest nu de keuze maken. Ik kan niet halverwege het seizoen de
groep in de steek laten. Nu kan de trainer tenminste zijn maatregelen ne-
men. Ik denk dat ik in eerste instantie in een grote leegte terecht kom. Dat
het veel pijn doet hoef ik niet te zeggen, maar je moet ook aan je maat-schappelijke positie denken".

sport kort

Le Mond en Fignon wel op Nederlandse wegen

Rooks en Theunisse
negeren profronde
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door frans dreissen

nieuwe instructies. Vorig j9>
werd er gehamerd op het conS*
quenter optreden. Het rammel"
geleen rode kaarten aan begin vaj
seizoen. ledereen vroeg zich *waar zijn die scheidsrechters m^
bezig? We waren echter goed
zig. In voorgaande jarenwaren t*
te tolerant. De nieuw aanpak hee'
geholpen, want na een paar wek*1werden er beduidend minde
kaarten uitgedeeld".

Kwaliteit
„De kwaliteit van ons korps is z"1!der meer goed. Wij hebben # 'paar jaar geleden absolute top él
had. Keizer, Thomas. Dat war*
toppers over de hele wereld v
zien. Die absolute top is nu e^
weg. Eronder vecht momente*
een aantal mensen. JohnBlanke
stem en Ignace van Swieten, "'steken er iets bovenuit. Hebb*
ook meer ervaring. Wij zijn in v*
gelijking met hen nog groentje
Het is niet meer als een paar jsj
geleden. Maar de toekomst ziet*
toch zonnig uit".
„We hebben een hele leuke groj
van 24 scheidsrechters. Onderlig
is er een formidabele binding- "
buitenwereld zegt wel eens dat'
kliekjesvorming is, maar dat 'pertinent niet waar. Het klikt f?
woon. Ook met de scheidsre<jj
terscommissie en met Van "■Kroft. Er vallen af en toe ook
eens harde woorden. Dat riq
toch?"
„Afgelopen seizoen heb ik W
van de drie wedstrijden in de efl
divisie gefloten. Een vrij weekefl
de was er nauwelijks bij. Drie, V'Jkeer slechts hoefde ik niet in acn,
te komen. Dan weer was Jiemand ziek, dan weer iemand $
blesseerd. Dan moest ik invall^Zelf heb ik in die drie jaarpas «*l
wedstrijd hoeven afzeggen. Ik WJme verstapt bij Heerenveen-Ca/Jbuur en moest het duel de dinsdl
erna laten schieten".

MARIA HOOP - Igna-
ce van Swieten was de
meest geliefde scheids-
rechter in het betaalde
voetbal afgelopen sei-
zoen, Frans Houben de
beste. De 42-jarige arbi-
ter uit het Middenlim-
burgse Maria Hoop viel
vooral op door zijn ma-
nier van fluiten. Kort,
krachtig en zuiver. Hij
zit overal bovenop,
zonder hinderlijk te
zijn. Hij i§ een autori-
teit zonder autoritair te
zijn. lemand wiens ge-
zag in woord en gebaar
a priori wordt aan-
vaard. Frans Houben
heeft een hekel aan
marchanderen en is ze-
ker niet zo pedant als
sommige collega's. Bij
zijn scheidsrechtersde-
buut vijftien jaar gele-
den (RKSNA3- -^RKVVB 2) werd I
nog gerappor-
teerd dat 'deze )
jongen nog ont-
zettend veel
moet leren'. J
Maar in een s
mum van tijd «
steeg hij op de
ladder met stip
naar de hoogste
trede. Een mo- 'noloog van een ,
man, die in het
Veld ook zijn
foutjes maakt, maar die
in het betaalde voetbal
respect afdwingt om-
dat hij de taal van de
spelers spreekt...

„ledereen wil een op papier '.goed mogelijke wedstrijd. MaafJkunt ook wedstrijden in eerste'
visie krijgen, waar het in het ver*
den wel eens heeft gewrong*
Dat hoeft geen topwedstrijd
zijn. Toch wordt een van de td
scheidsrechters erop afgestuit
Een onervaren scheidsrechter k 8
alleen maar afgaan. We moeten'
les kunnen fluiten. Nu hebben *het hier overigens nog goed. W^duitse arbiters moeten ook in °,
derde en vierde liga en zelfs in'
jeugdklassearbitreren. Die kom*
slechts zes of zeven keer in actie
de Bundesliga. Wij moeten "niet klagen".
„Lievelingswedstrijden heb ,
niet. Dat zou ook niet goed zijn-J
hoopt natuurlijk een beetje op &
topduel. Ajax-Feyenoord afgeij
pen seizoen was de leukste pa^
die ik heb geleid. Vooral qua aj
biance, 52.000 toeschouw^Vroeger deed me zon groot aa^toeschouwers wel wat. Nu Q_
meer. Het maakt niet uit of er J30.000 mensen op de tribune zit"
of 1500".

" Frans Houben: „Ik ben
autoritair en rustig. Er zijn
echter wedstrijden dat je een
fluit verslijt".

zocht. Dat is niet goed. Ik blijf
hem een klasse scheidsrechter
vinden. Hij kon op een gegeven
moment geen goed meer doen bij
de journalisten. Wij zijn altijd ach-
ter hem blijven staan. ledereen
heeft wel eens een klote dag en
slechte kritieken. Dan helpen we
elkaar. We bellen elkaar op. Dat
heb ik zelf bijvoorbeeld gedaan
toen Van Mierlo bij AZ-Vitesse
klappen kreeg van het publiek.
Zoiets kan iedereen overkomen.
De stadions zouden ook beter be-
veiligd moeten worden".

toppartijen. Ik zie dat toch een
beetje als een erkenning. Je krijgt
die wedstrijden immers niet als je
ze niet verdient. In elke topwed-
strijd wordt bewust met de aan-
stelling van een arbiter rekening
gehouden. Doe je het niet goed,
dan krijg je zon topper niet".
„Tot nu toe is het allemaal reuze
meegevallen, maar voor hoe lang?
ledereen krijgt op een gegeven
moment een tegenslag. Ik ook.
Daar houd ik terdege rekening
mee. Die terugslag zal zeker van-
daag of morgen komen. Wedstrij-
den waarin het wat minder gaat.
Je zult dan door die zure appel
heen moeten bijten".

„Ik denk inderdaad dat ik een top-
jaar achter de rug heb. Vanaf ja-
nuari ben ik als internationaal
scheidsrechter actief, daarvoor
heb ik al in het buitenland mogen
vlaggen. Ondertussen ben ik acht
keer over de grens geweest. Vier-
maal als grensrechter en vier keer
als scheidsrechter. Ik heb ook
Ajax-Feyenoord en PSV-Feyen-
oord mogen leiden. Twee absolute

'Thuis op televisie
ontdek je fouten

die je maakt'

blijkt dan wel of het wat soepeler
kan. Als je al na de aftrap met
voordeel gooit, kan de wedstrijd
goed uit de klauwen lopen. We
krijgen jaarlijks ook richtlijnen.
Het betaald voetbal heeft 24
scheidsrechters en dat zijn uiter-
aard 24 verschillende types. Via
wat algemene instructies probeert
men ze op één lijn te krijgen. Dat
lukt natuurlijk nooit. ledereen
heeft een andere kijk op de din-
gen. Ik ben het type: koelbloedig
en rustig. Ik ben niet echt autori-
tair. Alleen als het echt nodig is.
Als de spelers erom vragen".

„Voor de rest wordt er over de
eventuele fouten van een scheids-
rechter niet gediscussieerd. In
Zeist worden weleens dingen aan-
gehaald en worden videobanden
bekeken, maar er wordt nooit tij-
dens een bijeenkomst over een be-
paalde scheidsrechter gesproken.
We hebben wel onze rapportbe-
sprekingen. Een keer of vier per
jaar. Dan zitje met een commissie-
lid rond de tafel en worden de
wedstrijden doorgenomen".

schat. Toch heb ik de fout ge-
maakt om te lang te wachten met
geel trekken. Ik wilde te veel voor-
deel geven. Bepaald ergelijk was
NEC-Excelsior in de nacompetie.
De ploegen kwamen niet meer
over de middenlijn en vielen ook
niet meer aan. NEC was toch ge-
promoveerd. Bovendien brak het
publiek door de omheining. Ik heb
die wedstrijd driekeer moeten sta-
ken. Dat was niet leuk".

Geduld
„Het komende seizoen wil ik tó
beren om mijn prestatie van a>'l
lopen jaar te handhaven. Ik K
best een aardig jaar gedraaid. ";
is evenwel geen garantie dat j£j
daarmee op de A-lijst zult handj*
ven. Jekunt altijd degraderen- j 1is niet altijd hosanna. Voetba'
niet alleen heilig voor mij. Da'
ook niet goed. Als een keer iets (
genzit, dan komt de klap des
harder aan. Ik heb gelukkig °j
mijn gezin en mijn werk aan ■,

school voor moeilijk lerende |J
deren in Sittard. Dat vergt °_
veel geduld en vooral rust. Vn
kan ik in de voetballerij ookrfljl
voordeel mee doen. Ik wil oV*j
gens niet de link leggen tus^moeilijk lerende kinderen en Sri
lers betaald voetbal. Dat gaat *
iets te ver".
„Volgend jaaris het WK voetba'.
Italië. Daar gaat ook een man v,
ons naar toe. Wie? Ik denk B^kenstein of Van Swieten. Zij n*
ben de meeste ervaring. Ik zal "■moeten richten op het toernoo'.
de Verenigde Staten in 1994. Pj
loopt mijn carrière alweerbijna
gen het einde. Het gaat snel in
voetballerij. Je bent 47 voor je jj
weet. Dan heb je zoals dat zo »j
heet de 'pensioengerechtigde 1^
tijd'".
„Ik kom overigens toch aan nl
trekken. Barcelona, Oost-D^land, Albanië. Dat waren allen^interessante trips. Ik verwacht "Jweer in actie te komen tijdens*
eerste Europacupronde. Het Ue,
zou ik dan eens een keer in Pj
land willenfluiten. Watje toch 1,)
allemaal kunt zien met dat fl11';
van drie gulden"....

toe. Voor een topper als Ajax-
Feyenoord hoefje scheidsrechters
nooit te motiveren. Maar ik zal ook
nooit de fout maken om het duel
tussen de laatste twee van de eer-
ste divisie te onderschatten. Juist
voor zon wedstrijd moet je je op-
peppen. Ik heb het idee dat juist
die duels het moeilijkst zijn om te
fluiten. Kijk maar eens naar een
echte topper. In het veld gebeurt
daar zelden iets. Het loopt uit de
hand in die wedstrijden waarvan
je het niet verwacht. Dat hoeft ove-
rigens niet altijd aan scheidsrech-
ter te liggen".

„Ik fluit niet te veel en niet te wei-
nig. Althans dat hoop ik. Ik wil de
spelers zo veel mogelijk latenvoet-
ballen. Dat komt de sport ten goe-
de. Met de voordeelregel pakt het
nog wel eens verkeerd uit. Daar
moet je veel geluk bij hebben.
Ajax-Feyenoord bijvoorbeeld was
een schitterende pot. Toen hoefde
ik bijna niet op het fluitje te bla-
zen. Feyenoord heeft ook goed
meegevoetbald. Maar er zijn ook
wedstrijden waarin jebij wijze van
spreken een fluit verslijt". „We treden in vergelijking met het

verleden toch al strenger op. Dat
heeft resultaat opgeleverd. Ook
aan het begin van het komend sei-
zoen zullen we de teugels weer
aantrekken; consequenter optre-
den. We zullen ze moeten pakken.

rugsturen. Eigenlijk mogen ze niet
eens van de bank opstaan. Toch
wordt het oogluikend toegestaan,
want het kan ook zijn voordelen
hebben. Daarentegen kan ik tij-
dens een wedstrijd ook genieten.
Van een goal of een leuke actie bij-
voorbeeld".

„Ik erger me ook af en toe aan het
gedrag van trainers, die opstaan
van de bank om de boel op te jut-
ten. De spelers lopen dan meestal
kort daarna tegen een gele kaart
aan. Nienhuis is zon opvliegende
coach. Er zit zoveel vuur in die
man. Ook Pim Verbeek. Jdng en
vol ambitie. Gaat helemaal op in
het spel. Meer dan bijvoorbeeld
een Hans van Doorneveld. Ook
Leen Looyen moet ik telkens te-

Spelers moeten weten waar ze aan
toe zijn. Het moet. Voor ons, voor
de spelers en voor het publiek. Als
de rotzooi in het veld begint slaat
het immers over op de tribune".

met een gestrekt been uit de goal
kwam. Dat had ik niet gezien en
daarvoor had ik dus ook niet geflo-
ten. Daar ben ik later, zeer terecht
overigens, wel voor op de vingers
getikt. Ik zeg maar: iedere wed-
strijd kunnen we nog leren. Trou-
wens, er zijn afgelopen seizoen
toch nog ruim vijftig rode kaarten
getrokken. Zelf heb ik de prent
driemaal uit mijn borstzak ge-
haald. Voor aanvoerder Voets van
RBC en voor Barendse* en Troost
van Feyenoord. Bij Troost was het
eenkwestie van twee keer geel. Bij
de anderen was het van achter
trappen op de achillespezen".
„Feilloos is niemand. Ik betrap me
zelf ook elke wedstrijd weer op
fouten. Het zijn kleinigheden,
maar toch beslissingen waarvan ik
achteraf zeg: dat had ik anders
moeten doen. Meestal zie je dat
pas 's avonds op de buis. Er zijn al-
tijd situaties die je weer anders
kunt aanpakken. Die je beter kunt
doen. Niemand van ons is vol-
maakt. Wij zijn toch geen compu-
tertjes!"
„Strafschoppen zijn ook van die
rotdingen. Hoe schat je overtre-
dingin. Vergeet niet dat er ook wat
show wordt gespeeld. Aanvallers
worden steeds vaker getraind op
valbreken. Als ze de bal niet meer
kunnen spelen in het strafschop-
gebied gaan ze languit. Het is voor
ons een kwestie van heel attent
blijven. Je mag geen tien secon-
den verslappen in een wedstrijd.
Je moet blijven kijken. Na ander-
half uur kan het dan voorkomen
datje bent afgebrand. Je moet im-
mers proberen overal bij te zijn
met je ogen. Jehebt geen ogen ge-
noeg. De profs verlangen eigenlijk
steeds meer van een scheidsrech-
ter".

Aanpassen
„In het begin was het als Limbur-
ger toch even aanpassen. Nu ik
tweeëneenhalf jaar meedraai in
het betaalde voetbal, gaat het
goed. Ik word geaccepteerd in de
groep en bij de voetballers zul je
het toch zelf moeten maken. Dat
was in de eerste maanden niet
makkelijk. De spelers proberen je
uit. Met praten trachten ze jeuit de
concentratie te halen. Ze proberen
strafschoppen te versieren etcete-
ra. Ik ben er altijd kalm onder ge-
bleven. Ik wildeer ook nooit fel op
reageren, omdat je anders niet
meer met voetbal bezig bent. Ze
moesten natuurlijk niet te ver
gaan, want dan trok ik een kaart".
„Die 'ontgroeningsperiode' heb ik
nu gelukkig achter de rug. Het is
heel belangrijk dat je het spel kan
meespelen. Dat wil niet zeggen dat
je je moet laten inpakken. Je zult
de baas moeten blijven, maar dan
op een zo onopvallend mogelijke
manier. Op tijd ingrijpen, maar
niet op de voorgrond willen tre-
den. Dat vergt een verdomd goede
conditie en daar train ik drie keer
in de week voor".

Kritiek
„De kritiek op het scheidsrech-
terskorps vind ik overdreven.
ledereen heeft het wel eens bij het
verkeerde eind. Het kan ook wel
eens voorkomen dat iemand een
blunder begaat, die van wezenlijke
invloed is op de uitslag van het
duel. Het gebeurt, daarben ik van
overtuigd. Je moet echter binnen
een fractie van een seconde een
beslissing nemen. Het gaat alle-
maal zo snel". „Nieuwe richtlijnen hebben we

nog niet ontvangen. Dat gebeurt
pas de donderdag voor competi-
tiestart. Dan moeten we naar
Zeist. Eerst de FIFA-test lopen
van 2600 meter en dan volgen

Doodschop
„Fouten zijn inherent aan ons vak.
Het gebeurt ook wel eens dat over-
tredingen of niet, of te licht wor-
den bestraft. Ik geloof best dat het
mogelijk is dat er te vlug geel
wordt getrokken, waar rood beter
op zijn plaats zou zijn geweest.
Maar dat is zeker niet om te vluch-
ten in geel. Het is puur omdat je de
situatie anders beoordeeld. Ik ben
zelf een keer geschrokken toen ik
de beelden zag van Willem II-
Sparta. Ik had Wijnberg van Spar-
ta na een overtreding geel gegeven
in de middencircel. Toen ik de
wedstrijd op televisie terug zag
schrok ik. Ik had rood moeten
trekken. De actie ging echter zo
snel. Het was een kleine dood-
schop. Ik heb eenvoudigweg de si-
tuatie verkeerd ingeschat. Ik ben
daar door Zeist nauwelijks over
aangevallen geworden. Wel over
Veendam-Feyenoord, toen Hiele

„Egbertzen, die in de pers veel kri-
tiek over zich heen kreeg, heeft
ook zijn foutjes. Maar op een gege-
ven moment hebben ze hem 'ge-

„Vooral aan het begin van een
wedstrijd moet je laten merken
dat je er bent. Je moet het spel
strak houden. In de wedstrijd

„De moeilijkste wedstrijd van af-
gelopen jaar was zonder meer
PSV-Den Haag. Een beladen duel.
Ik heb de wedstrijd niet onder-

Moeilijkste duel

„Ik ga altijd met een bepaalde I
voorbereiding naar de wedstrijd |

Oppeppen
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