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Zes gewonden bij actie op Israëlisch legerkonvooi

Zelfmoordaanslag van
Hezbollah in Libanon

Van onze correspondenten

TEL, AVIV - De pro-Iraanse Hezbollah heeft laten weten verantwoordelijk te
Sm voor de zelfmoordaanslag met een autobom, gisterochtend, op een Israë-
llsch militair konvooi in Zuid-Libanon. Bij de aanslag raakten vijf Israëlische
Militairen gewond, van wie een ernstig. Ook een strijder van het met Israël sa-
menwerkende Zuidlibanese Leger liep verwondingen op. De chauffeur van de

naar schatting 250 kilo explosieven geladen auto kwam om het leven.
Een woordvoerder van de radicale
shi'ietische Hezbollah-beweging
liet gisteren weten dat de aanslag is
uitgevoerd door „een kameraad van
de ontvoerde sjeik Obeid". Deze ka-
meraad zou sjeik Assad Biro heten.
Volgens het Israëlische leger zaten
er twee mensen in de GMC pickup-
truck die stilstond langs de route
van het konvooi.

De explosie liet een krater van 2 me-
ter diep achter, maar de schade
bleef betrekkelijk beperkt doordat
de voertuigen in het konvooi de
voorgeschreven onderlinge afstand
in acht hielden en doordat alle sol-
daten kogelwerende vesten droe-
gen. Daarop had het legercomman-
do nog eens extra aangedrongen,
omdat het dergelijke acties van Li-
banese extremisten verwachtte.
Alle gewonden zaten in de voorste
auto. Het is niet duidelijk hoe de
auto de door Israël ingestelde 'vei-
ligheidszone' in het zuiden van Li-
banon heeft kunnen binnenrijden.
Bij vorige aanslagen zijn steeds de
zelfmoordcommando's vanuit het
noorden geïnfiltreerd. Zij kregen
hun auto met explosieven daarna
van een inwoner van de 'veilig-
heidszone.
Een woordvoerder van het Israëli-
sche leger verklaarde dat Israël de
aanslag zal vergelden. " Explosievenexperts van het Israëlische leger onderzoeken de krater die ontstond na de zelf-

moordaanslag van een Hezbollah-vrijwilliger op een Israëlisch militair konvooi.

Een van de partners is gescheiden

Deken verbiedt
huwelijksmis

GULPEN/HOLSET - Deken J.naifmans van Gulpen heeft ha-vens bisschop Gijsen verboden
°P vrijdag 1 september een hu-welijksmis in het kerkje van Hol-
Set te laten opdragen. Het gaatnamelijk om een huwelijk tussen
JWee mensen uit de Zuidoos-thoek van wie er een gescheiden

"Onder deze omstandigheden«an er geen sprake zijn van een"Uwelijksmis. Namens de bis-shop heb ik dan ook een duide-'Jk verbod uitgesproken", aldus"aifmans. Door de inmiddels alVerzonden uitnodigingskaarten
*°rdt, zo zegt de deken van Gul-Pen, bovendien duidelijk de sug-gestiegewekt dat het hier wel de-
jehjk om een huwelijksvieringgaat.

In het verleden heeft pastoor
Collijn van Holset wél medewer-
king verleend aan dit soort vie-
ringen. „Het zijn natuurlijk ook
geen echte trouwmissen. In die
gevallen heb ik dat ook steeds
duidelijk, soms tot vier keer toe,
tijdens de mis gezegd. Van de an-
dere kant, wat is er op tegen om
te bidden voor het in stand hou-
den van een goede relatie", zegt
Collijn, die toegeeft daarvoor
ook al eens bij het bisdom op het
matje te zijn geroepen.

De 'trouwmis' op 1 september
zou overigens niet door Collijn,
maar door oud-pastoor Delissen
van Bocholtz worden opgedra-
gen. Deze was gisteren niet voor
commentaar bereikbaar.

het weer
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Bush
President Bush heeft gisteren de
verzekering gegeven dat Amerika
geen ruilhandel met Iran accepteert
teneinde de gijzelaars vrij te krijgen.
Amerika zal alles doen om de ont-
voerde Amerikanen vrij te krijgen,
maar voelt weinig voor het loslaten
van de bevroren Iraanse banktegoe-
den, aldus Bush. De druk op het
Witte Huis om met een oplossing
voor de dag te komen neemt intus-
sen toe.

Hoe moeilijk de onderhandelingen
over de gijzelaars verlopen bleek
gisteren nog eens toen VN-afgezant
Marrack Goulding in New Vork te-
rugkeerde zonde- aanwijsbaar re-
sultaat van zijn besprekingen in Li-
banon en Israël.

FNV verklaart
Oostzee besmet
AMSTERDAM - De VervoersbondFNV heeft de 'Oostzee' besmet ver-
klaard. De bond wil niet dat de ha-
venwerkers het schip lossen zolang
er geen afdoende veiligheidsmaat-
regelen zijn getroffen. Het schip is
geladen met enkele duizenden va-
ten gif. De gemeente Hefshuizen en
het Havenschap Delfzijl zullen van-
daag beslissen over toelating van
het schip in de Eemshaven. Beide
instanties willen eerst nog meer in-
formatie hebben over het vracht-
schip dat nu nog in de Westduitse
haven Brunsbuttel ligt.

vandaag
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Hondewacht..Van onze verslaggever
BUCHTEN - In Buch-
ten hebben een Yorks-
hire terriër en een coc-
ker spaniel een hartver-
warmend staaltje van
hondetrouw laten zien.
Terwijl hun baas in het
ochtendgloren stom-
dronken op een trottoir
zijn roes lag uit te sla-
pen, hielden zij met taai
geduld de wacht.

Agenten van de Bornse

politie en verplegers
van een ambulance
werden met angstaanja-
gend gegrom ruim een
uur op eerbiedige af-
stand gehouden. De
man zelf was volgens
een politiewoordvoer-
der met geen kanon
wakker te krijgen.

Later zou blijken dat hij

in combinatie met kal-
merende middelen on-
geveer 7,5 liter bier aan
Bacchus had geofferd.
De terriër was al die be-
langstelling voor zijn
baas op een gegeven
moment spuugzat en
begon naar de omstan-
ders te bijten. De pat-
stelling werd uiteinde-
lijk doorbroken toen

een dappere buurtbe-
woonster de agressieve
Yorkshire wist te over-
meesteren en naar het
dierenasiel bracht.

De cocker spaniel vond
toen blijkbaar dat zijn
trouw toch wel erg op
de proef werd gesteld
en koos schielijk het ha-
zepad. Hun baas werd
vervolgens in bewuste-
loze toestand naar het
ziekenhuis overge-
bracht.

sport
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Boerenpartij
Polen wil met
Walesa praten

WARSHAU - De Poolse Boerenpar
tij (ZSL) is bereid om besprekinger
te gaan voeren met de leider van de
vakbond Solidariteit, Lech Walesa
over een regerinscoalitie zonder de
communistische partij. Walesa hac
maandag de Boerenpartij en de De
mocratische Partij voorgesteld orr
samen een regering te vormen. Bei-
de partijen waren vroeger nauw ver
bonden met de communistische
partij, maar gaven onlangs aan eer
eigen koers te willen varen.

Dinsdag had de voorzitter van de
ZSL, Roman Malinowski die een
trouw aanhanger is van president
Wojciech Jaruzelski, het voorstel
van Walesa nog verworpen. Et
had de Boerenpartij in een vei
ring laten weten voorstander teVijr
van een grote coalitie met inbegrip
van de communisten, die hier even
eens voorstander van zijn.

Een coalitie van Solidariteit en de
Boerenpartij kan rekenen op een
absolute meerderheid in het parle
ment (Sejm), waar beide partijen
respectievelijk 161 en 76 van de 46C
zetels hebben.

De Democratische Partij (SD) die 27zetels heeft, zei gisteren aan „iedere
regering" in Polen deel te willen ne-
men en is bereid onderhandelingen
te beginnen met Lech Walesa.

Chauffeur
van doodslag
beschuldigd

VALENCE - De Franse vrachtwa-
genchauffeur die maandag een Ne-
derlands echtpaar doodreed op de
autoweg A7bij de Zuidfranse stad
Valenee, is door de justitiële autori-
teiten in zijn land beschuldigd van
doodslag.

Een zegsman zei dat de chauffeur
onder gerechtelijk toezicht is
plaatst en een volledig rijverbod
heeft gekregen. De man had veel te
lang gereden en overreed het Ne-
derlandse echtpaar doordat hij om
nog onopgehelderde reden de
macht verloor over het stuur van
zijn truck met oplegger, aldus een
zegsman van de Franse gendarme-
rie.

Het ongeluk gebeurde op het mo-
ment dat de Nederlanders weer in
hun auto wilden stappen, nadat zij
op de vluchtstrook een wiel hadden
gewisseld van hun vouwwagen.

Hun drie kinderen die het ongeluk
zagen gebeuren, bleven ongedeerd
en zijn inmiddels terug naar Neder-

Snelheidsduivels
harder aangepakt

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - De ministeries van
Verkeer en Waterstaat en Justitie
willen snelheidsmaniakkken har-
der aanpakken. Het ministerie van
Verkeer en Waterstaat zal binnen-
kort duidelijker aangeven op welke
wegvakken niet sneller dan 100 ki-
lometer per uur gereden mag wor-
den. Gedacht wordt aan het plaat-
sen van nog meer borden in de ber-
men.

Daarnaast gaat het ministerie
vrachtwagenchauffeurs scherper
controleren. Zij overtreden massaal
de voor hen geldende maximum-
snelheid van 80 kilometer per uur.
Het staat volgens Justitie vast, dat
vrachtwagens die de snelheidsli-
miet overtreden het milieu zwaar-
der belasten dan noodzakelijk is.

Tenslotte is de oorlog verklaard aan
de zogenaamde 'asociale snelheids-
duivels: jongezakenmensen van ge-
middeld 40 jaar, die rijden in een
BMW of een Mercedes en alle snel-

heidsbeperkende maatregelen aan
hun laars lappen. Dit tot groot onge-
noegen van de medeweggebruikers.

Minister Koning van Financiën
overweegt inmiddels om de fiscale
aftrekbaarheid van boetes voor
transportondernemers af te schaf-
fen. Tot nu toe werden die be-
schouwd als bedrijfskosten.

Controles
Het ministerie van Justitie erkent,
dat in de maanden juni, juli en
augustus niet zo intensief is gecon-
troleerd op snelheidsbeperkingen
omdat het meeste daarvoor be-
schikbare personeel ook met vakan-
tie is. Tegen eind augustus is vrijwel
iedereen weer terug en zullen de
controles worden hervat.

Eind deze maand komen de minis-
ters van Verkeer en Waterstaat, Jus-
titie en Economische Zaken bijeen
om de snelheidshandhaving te eva-
lueren.

Zwemverbod in
de Ardennen

Trots glimla-
chend toont Ca-
melia Popescu-
sorina haar pas-
geboren baby in
Negotin, een Joe-
goslavisch stadje
nabij de grens
met Roemenië.
De 30-jarige le-
rares vluchtte
zwanger uit Roe-
menië door de
Donau over te
zwemmen. Daar-
na volgde nog
een zware tocht
door bossen en
over velden, ter-
wijl de eerste
weeën zich aan-
kondigden. De-
zelfde dag werd
haar baby gebo-
ren. Haar man
vluchtte al eer-
der uit Roeme-
nië. Samen ver-
blijven ze nu in
Wenen.
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Nog slechts 3 dagen
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ld-elpee
MARIA MCKEE staat te boek als
een wonderkind, een superta-
lent, de belofte voor de toe-
komst, een zangeres wiens voca-
le capaciteiten uniek worden ge-
noemd. We leerden haar kennen
in 1985 toen van de gelijknamige
groep de elpee Lone Justice ver-
scheen, die opviel vanwege de
Opzienbarende en frisse mix van
(pop)rock en folk. Met de te over-
haast geproduceerde opvolger
Shelter gjng de groep flink op
haar bek, werd ontbonden en nu
is er dan de eerste solo-elpee van
deze 25-jarige Newyorkse torna-
do, getiteld MARIA MCKEE. Als
de heilige maagd Maria ooit een
dependance op aarde neerzet,
danzal dezeMcKee toch zeker fi-
liaalhoudster moeten worden.
Want reikt ze in Nobody's Child
niet naar de sterren, en nog ver-
der? En I've Forgotfen What It
Was In You is toch bijna De Per-
fecte Popsong? Welke elpee/cd
herbergt zo veel country, soul,
rock, jazz(!) en ballads, bijeenge-
zongen door één maagdelijk
mensenkindje? Wie zingt daar zo
intens en hartverscheurend over
vertroosting, eenzaamheid en ge-
borgenheid? Het is de heilige
Maria McKee. Schijnt ze in het
ene nummer iets weg te hebben
van Dolly Parton, in het andere
lijkt ze op Cindy Lauper, dan
weer op Janis Joplin om vervol-
gens moeiteloos Aretha Franklin
naar de kroon te steken. En dit
alles met de aantekening dat in
McKee's oeuvre geen spoortje
epigonisme is te ontdekken. Ik
noem de namen slechts om aan
te geven hoe schier oneindig
haar artistieke en vocale bereik
is. Of lijkt te zijn. Want mocht
haar solocarrière onverhoopt
mislukken dan kan ze nog altijd
terecht als sirene op een politie-
wagen.
In schrille tegenstelling tot deze
plaat staat die van Melanie Saf-
ka, beter bekend onder de naam
MELANIE. Zij was met haar
bloemetjesjurk, lange haren en
gitaar in de zestiger jaren de
vaandeldraagster van de flower-
powerbeweging in Amerika en
later in Europa. Nu deint de in-
middels 42-jarige Melanie vrolijk
mee op de revivalgolf en heeft
een elpeetje gemaakt onder de
noemer COWABONGA (NEVER
TURN YOUR BACK ON A
WAVE). Dat heeft ze inderdaad
niet gedaan, want de elpee/cd be-
vat bij voorbeeld een in kwalita-
tief opzicht uiterst twijfelachtige
rockversie van haar vroegere hit
Ruby Tuesday, die de jongere ge-
neratie smakelijk in de oren zal
klinken, maar wie in staat is de
vergelijking te maken hoort dat
een klassieker op een schandali-
ge wijze is aangepast aan de zo-
genaamde eisen van deze tijd.
Ergo: een overbodige plaat.

peter hamans

agenda
AUGUSTUS

" 11: Feesttent Borgharen:
Fietsefreem

" 12: Housmans Montfort: The
Run

" 12,13: Openluchttheater
Weert: o.a. Herman Brood

" 13: Carna Einighausen: The
Clan

" 13: Allez Heerlen: Claudia
Lasia

" 13: Kupke Helden: The Run

" 14: Feesttent Berg en Ter-
blijt: The Run & Fietsef-
reem

Allman Brothers
zijn weer terug

De legendarische Allman Brothers
Band is weer terug, zij het op plaat.
Deze week verschijnt een zes elpees
tellende set (vier op compact-disc)
die een meer dan vijf uur durend
overzicht pretendeert te zijn van het
Allmanrepertoire.

Het project heet Dreams en bevat
ook tot nu toe onbekend materiaal
van de band.

Lennox houdt 't voor gezien
Volgende maand verschijnt de nieuwe elpee van The Eurythmics die We
Two Are One gaat heten. De plaat wordt voorafgegaan door de singleRe-
vival. Na de release maken Annie Lennox en Dave Stewart een korte
concerttour waarna Lennox zich voor lange tijd uit de popbusiness zal
teruggtrekken om meer plaats in te ruimen voor haar privéleven.

Na de dood van gitarist Hillel Slovak en het vertrek van drummer Jack
Irons hebben de overgebleven Red Hot Chili Peppers versterking gekre-
gen van gitarist John Frusciante en Chad Smith op drums. Er is een
nieuwe single uit van de Peppers getiteld Knock Me Down. De nieuwe
elpee komt binnenkort.

Fiësta in Heythuysen: de plaatselijke pop-
tempel Torn Torn bestaat eenjaar en dat is re-
den te over om drie groepen naar deze Leudal-
gemeente te halen, te weten The Slime Hunters,
The Paranoiacs (foto) en Rowwen Héze. Zater-
dagavond vanaf 21 uur spelen de drie groepen
in een achter Torn Torn opgetrokken feesttent.
The Slime Hunters komen uit het land der Bel-
gen en maken stevige Texas-blues d la The Fa-
bulous Thunderbirds en Stevie Ray Vaughn.
Feestgangers die wat meer tijd nodig hebben
om op toeren te komen, krijgen daarvoor een

uitstekende gelegenheid met The Paranoiacs.
Al tijden spelen ze allefestivals en parochieza-
len in België plat met hun ruige rock. Texmex,
polka's, Russische drankliederen, Spaanse
tango's, lerse folk en Nederlandse levensliede-
ren. Die ingrediënten zijn allemaal aanwezig
bij Rowwen Hëze, een feestband bij uitstek die
zowel de stemming alsmede de bieromzet met
grote waarschijnlijkheid zal doen stijgen. Op
gepaste wijze zal Rowwen Heze besluiten met
het Pogues-nummer Fiësta waarnaar de
avond is genoemd.

recept

'Italiaanse' paella
Benodigdheden: 400 g kalfslapjes, 2
el olijfolie, zout, peper, 2 grote uien,
2 teentjes knoflook, 250 g champig-
nons, 250 g zilvervliesrijst, 6V2 dl
runderbouillon, V21-blik gepelde to-
maten, 1 tl tijm, mespunt paprika-
poeder, mespunt cayennepeper, 80
g gorgonzola-kaas, 4 takjes basili-
cum.

Snijd het kalfsvlees in blokjes en
bak in de olie rondom bruin. Be-
strooi met peper en zout en neem uit
de pan. Fruit gesnipperde uien en
uitgeperste teentjes knoflook in
braadvocht. Bak de in plakjes ge-
sneden champignons goudbruin.
De gewassen en goed uitgelekte
rijst ook even meebakken tot alle
korrels glazig zijn. De bouillon en de
uitgelekte in stukjes gesneden to-

maten erbij roeren, de kruiden naar
smaak toevoegen en het geheel af-
gedekt ongeveer 15 minuten
zachtjes laten stoven. Nog wat
bouillon toevoegen als de massa te
droog wordt. Het vlees bij de rijst
scheppen en nog 15 minuten gaar
laten stoven. De in stukken gesne-
den kaas op de rijst leggen en de
kaas laten smelten.

hub meijer

POP
quote

„De meest anarchisten willen al-.
leen maar dingen kapot maken
en niets opbouwen. Ik geeftoe dat
ik erover zong zonder mij in de
achtergronden ervan te verdie-
pen"

JOHNNY ROTTEN

Rory Gallagher topper
op 'bluesrock' Tegelen

De 41-jarige lerse gitaarvir-
tuoos Rory Gallagher is de
'headliner' van het zesde
bluesrockfestival zoals dat op
zaterdag 2 september wordt
gehouden in Tegelen. Gallag-
her is de onbetwiste topper in
een deelnemersveld van acht
groepen en artiesten. Het pro-
gramma in Tegelen begint om
12.30 uur en duurt tot 23 uur.
De bluesmarathon wordt in de
steigers gezet door Buro Pink-
pop en Mojo Concerts. Kaar-

ten kosten 30 piek in de voor-
verkoop.

Pinkpopbaas Jan Smeets verwacht
dat de aanwezigheid van Gallagher
voor de eerste keer in de geschiede-
nis van het bluesrockfestival zal
zorgen voor een uitverkocht huis.
Plaats van handeling is het 5000 zit-
plaatsen tellende openluchttheater
De Doolhof.

Een andere attractie is de Ameri-
kaanse formatie The Paladins, die
onlangs nog schitterde op het Bel-
gische rhythm & bluesfestival in
Peer. Het volledige programma ziet
er als volgt uit:

★ 12.30-13.00 Little Tony,
Greyhound Levi &
Arno

★ 13.30-14.30 Blues Connection &
Eelco Gelling

★ 15.00-16.00 Roland van
Campenhout &
Raymond van het
Groenewoud

★ 16.30-17.30 Larry Johnson
★ 18.00-19.00 The Paladins
★ 19.30-20.30 The Johnny Mars

Blues Band
★ 21.00-23.00 Rory Gallagher &

Band

" Rory Gallagher is dit jaar de topattractie in Tegelen

Eeuwige top-10
Omroep Limburg
Programmamaker Fons Geraets
van Omroep Limburg vervolgt za-
terdagmiddag om 17.10 uur via Ra-
dio 1 zijn serie 'de persoonlijke top
10 aller tijden. Zaterdag is het de
beurt aan Loc Beerens van Avro
Productions die zijn top 10 komt
vertellen. Ex-zangeres Toni Willé
van Pussycat is op 19 augustus aan
ie beurt terwijl Math Aerts, kenner
/an de Noordlimburgse popscène,
de serie op 26 augustus afsluit.

Stones krijgen
125 miljoen...

The Rolling Stones krijgen 125 mil-
joen dollar van de Canadese touror-
ganisator Michaël Cohl voor de
Amerikaanse tournee die in septem-
ber begint. Na aftrek van kosten res-
teert voor elke Stone zon slordige
20 miljoen dollar. Het is het meest
lucratieve contract dat de groep in
haar carrière tot nu toe heeft afge-
sloten. Als voorprogramma tijdens
de Amerikaanse tournee gaat Li-
ving Colour fungeren. Zeer binnen-
kort zal de nieuwe Stoneselpee te
krijgen zijn. Zij bevat veertien num-
mers, allen opgenomen in de studio
van Eddy Grant op Barbados.
Zo fortuinlijk als deRolling Stones
(lijken te) zijn, zoveel pech heeft
Chuck Berry, de ongekroonde ko-
ning van de rock & roll. De naast
zijn woning in Montana gelegenstu-
dio ging verloren tijdens een felle
brand. In de vlammen verdwenen
ook diverse mastertapes, die Berry
in de afgelopen zeven jaar had opge-
nomen.

Busreizen
Estafan en
McCartney

Kasjmir Productions in Susteren
laat op 15 oktober bussen rijden
naar het concert van Gloria Estefan
& the Miami Sound Machine in
Vorst Nationaal te Brussel. Bus-
kaarten inclusief entree kosten 75
gulden. En wie de Ahoy'-concerten
van Paul McCartney niet af wil
wachten kan op 18 oktober met
Kasjmir naar het optreden van
'Macca' in de Westfalenhalle te
Dortmund (90 gulden). Voorts zijn
er busreizen op 18 september naar
Black Sabbath (Dortmund), 9 okto-
ber Jethro Tuil (Essen), 18 oktober
Aerosmith & the Cult (Keulen), 22
oktober Metallica (Leiden), 24 okto-
ber Eurythmics en 11 november
naar Yes in Keulen. Voorverkoop
bij de bekende adressen. Meer info
via S 04498-54384.

Nieuwe clip
REM verboden
De met de release van de nieuwe
REM-single Pop Song 89 gepaard
gaande videoclip mag in de Ver-
enigde Staten niet (meer) vertoond
worden. In de gewraakte clip wordt
REM-zanger Michaël Stipe omge-
ven door drie toplesszangeressen en
dat vinden ze in de VS iets te ver
gaan. Ook in Europa zal de clip zeer
waarschijnlijk niet te zien zijn, om-
dat stations als MTV, Sky Channel
en Superchannel zeggen zich kriti-
scher te gaan opstellen tegenover
videofilms van seksistische en ge-
welddadige aard.

puzzel van de dag

Horizontaal
1. knaagdier; 8. paardeslee; 9. zwemvogel
in arctische streken; 10. lidwoord; 11. be-
lemmering (fig.); 13. waterkoud; 14.
schermbloemige plant; 16. edelknaap; 17.
fijn weefsel; 18. verfstof; 19. plaats ten
Z.W. van Brussel; 20. vuurwapen (ver-
kort); 22. zeevis; 25. puntig houweel; 26.
wreedaard (fig.); 27. bloeiwijze; 29. hof-
persoon In vroegere jaren; 30. nummer
(afk.); 31. gek; 33. vorm van mij; 34. le-
gerafdeling met vaste standplaats.

Verticaal:
1. grote houten loods; 2. strijdperk (fifll
3. uitroep; 4. boom; 5. eerstkomen^(afk.); 6. rivier in Italië; 7. kweker; 12. a^lspreektitel; 13. luid en druk praten; 15. vfl
ze lucht; 16. land in Europa; 20 dopje *een gordel; 21. pauselijke driekroon; $
raamwerk; 24. hoog bouwwerk; 28. f_\
jesschaap; 31. zoon (afk.); 32. ter A
(afk.).

Nieuwe plaat
Tina Turner

Alsof het via de computer is gei*
geld: precies 25 jaarna haar wereld
hit River Deep Mountain High, *jaar na haar hitversie van John Fe
gerty's Proud Mary, vijftien jaar tf
haar rol als Acid Queen in de rock
opera Tommy, tien jaar na hafjj
scheiding van Ike Turner en exM
vijfjaar na het uitkomen,van haj
comeback-album Private Danc«
komt de nieuwe elpeevan Tina Tuf
ner uit. Het twaalf tracks tellende *
bum luistert naar de naam Foreiü'
Affair en ligt op maandag 18 scp
tember in de winkels.
Aan de door Dan Hartman en Tolt
Joe White geproduceerde elp*
hebben onder andere meegewerk;
Dire Straits-kopman Mark Knojj
fier, de toetsenisten Rupert Hine fj
Philippe Saisse en percussioru»
Danny Cummings.
Volgens een woordvoerder van ha>
platenmaatschappij keert Tina Tf
ner op haar plaat terug naar 'deraij
we rhythm & blues. Als opW3*mertje verschijnt komende maaf
dade Turners nieuwe single T"1
Best.

" Maandag komt de nieutf
single van Tina Turner uit, <A
18 september gevolgd doO
haar nieuwe elpee.

Oplossing van gisteren:
1-4 aanhanger; 2-5 schaakles; 3-6 foto;
bum; 1-2 adres; 2-3 schijf; 3-4 fakir; *rebus; 5-6 schim; 6-1 manna.
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Vanwege verplicht stellen eigen bijdrage

Hogescholen op
de vingers getikt

Van onze Haagse redactie
UTRECHT/DEN HAAG - Minister Deetman van onderwijs
heeft de hogescholen op de vingers getikt, omdat zij hun stu-denten verplichten een eigen bijdrage te betalen. De instellin-
gen verlangen dat geld voor kosten die het ministerie niet ver-
goedt. Het gaat onder meer om reiskosten en nascholing voordocenten en kosten voor decanen en bibliotheken.
In de brief die de minister op 26 juli
aan de hogescholen schreef, stelt hij
dat alle kosten voor het onderwijs
zelf uit derijksbijdrage moeten wor-
den betaald. De hogescholen be-
strijden dat dat na alle bezuinigin-
gen van de afgelopen jaren nog mo-
gelijk is.

De studentenvakbond Lsvb heeft
de zaak bij de minisiter aangekaart
en is blij met zijn reactie. De bond
noemt het verplicht stellen van de
eigen bijdrage chantage. Wettelijk
zijn HBO-studenten alleenverplicht
collegegeld te betalen. Dat bedraagt
voor het komende studiejaar 1.500
gulden.

Het vragen van een eigen bijdrage
voor extra voorzieningen of activi-
teiten is niet verboden, maar mag al-
leen op basis van vrijwilligheid. De
bijdragen die de scholen verlangen,
variëren van vijftig tot achthonderd
gulden per jaar en worden zo nodig
geïncasseerd met behulp van de
deurwaarder. Maar er zijn ook in-
stellingen die studenten niet meer
niet toelaten tot de bibliotheek of
andere essentiële voorzieningen, als
ze niet over de brug komen.

Acht landen
Gemenebest

achter oproep
Tutu en Boesak

i V^HANNESBURG - De ministers
!Ge Duitenlandse zaken van acht
i geemenel:iestlanden neDben gehoor

Beven aan de oproep van de zwar-
in P^Positie om financiële sancties

' te stellen tegen Zuid-Afrika.
De . .
aa mmisters willen de voorwaarden

I" *iih k erpen waaronder Pretoriaj jj" ouitenlandse schuld van 25 mil-
rjj gulden moet voldoen. Het hui-
Ep*j .afbetalingsregiem loopt vol-sen« jaar juni af.
ue „/\,gernenebestlanden, waaronder
Tan ë' Canada' India. Nigeria
*uil nia' Zambia en Zimbabwe,
larp* 1 een deiegatie van topambte-
Hv naar het ondernandelingsco-
rj 6r

e Van de banken sturen om on-
te tJïeer een verhoging van deren-Le bepleiten.

te ~ esluitom financiële sancties in
Vaft- en 's geheel in lijn met de op-
-2u Hgen van de zwarte oppositie in
bis ika- Kerkleiders als aarts-JScS Desmond Tutu en domi-
rje J^'lan Boesak hebben in mei in
v 0 erenigde Staten campagne ge-rd voor dergelijke sancties.

Ten onrechte
De vereniging van hogescholen, de
HBO-raad, vindt dat het heffen van
de eigen bijdrage ten onrechte
wordt voorgesteld als iets onoir-
baars. Volgens woordvoerder F.
Münnichs is het helemaal niet zo
gek dat bijvoorbeeld bundels met
teksten die de instellingen zelf ver-
vaardigen ten behoeve van de stu-
denten, betaald moeten worden.
Uiteindelijk bespaart dat de studen-
ten ook het nodige.

Volgens de raad zitten de hogescho-
len in een dwangpositie, omdat ze te
weinig geld krijgen van de minister.
Dat de studenten het moeilijk heb-
ben, bestrijdt deraad evenmin. „Tot
vervelens toe hebben we er bij de
minister op aangedrongen de stu-
diebeurzen aan te passen aan dereë-
le kosten, die aanzienlijk hoger zijn
dan het bedrag waar de minister
vanuit gaat. In feite moeten de beur-
,zen omhoog, ja".

Vluchtelingen
mogen hier

Werk zoeken
I »an onze Haagse redactie

lo^ HAAG - Vluchtelingen die in
v°ort z^n toegelaten, hebben
ftw an geen speciale vergunning
nu r nodig om hier te werken. Tot
So^-Pe moesten devluchtelingen be-
Ver„ en over een tewerkstellings-
lin g' maar minister De Ko-
tee^Van sociale zaken heeft dat sys-
hpe?t deze week afgeschaft. Het

vier jaar geduurd voordat de
''genomen afschaffing wettelijk
Regeld.

nieuwe regeling geldt alleen
>\t' nj st Vluchtelingen, die van het mi-
di bpn rie van justitie de B-status heb-
]i\ geengekregen- Dat betekent dat zij
jjf asiel hebben gekregen maar
4 0111 humanitaire redenen hier

as,^,en verblijven. De grote groep
H- n die in afwachting van
yn.Verblijfsvergunning in opvang-
nip, fa is ondergebracht, mag hier

4 ei Werken.

Meer gewonden
in het verkeer

WO^SScHENDAM - Het aantal ge-
°ls ]

n doorverkeersongevallen in
ciële d is veel hoger dan uit offi-
ra akt f tatlstieken blijkt. Per jaar
W on *> °P de 34 Nederlanders ge-
v erk dat betekent jaarlijks430.000
WHeersgewonden. Van dit aantal
ciële er slechts 50.000 in de öffi-
Proce statistieken opgenomen (12

Dit ,
Nj;uegt de Stichting Wetenschap-
hejfj fo,9nderzoek Verkeersveilig-
1$ ver V^ na een onderzoek dat

Ij tlisterriCllt in oPdracht van het mi-jbe le van verkeer en waterstaat.
i» raPport Usles ziJn vastgelegd in het
}e1o* verkeersgewonden geteld

' öesweten'
reBist Stelt dat een inc°mplete

'! °ï) Zïoh
tle van verkeersgewonden

n wel p^n geen bezwaar is, zolang die
t\ kelüK, n compleet beeld van de wer-i\ e\d geeft. Maar dit blijkt niet! "it dp

'te zi Jn- aldus de stichting.
'dat statistieken blijkt namelijk
'i^ond gro°tste groep verkeersge-
"Pen n bestaat uit auto-inzitten-ger,,, "gevallen waarbij auto's te-.KeeJ tuigen botsen komen het
! fer s r? v°or volgens de officiële cij-«datee 6 ■ 0V is echter gebleken

Veel ,lnziJdige fietsersongevallen in
elk &J gewonden resulteren dan, r type onêeval dan ook.

vorJ;rs' vooral tussen 0 en 15 jaar,
1Verk„l" de grootste groep die in het*eer gewond raakt.

Bootvluchtelingen
bij aanval gedood

KOEALA LOEMPOER - Voor de
kust van Maleisië zijn 71 Vietname-
se bootvluchtelingen gedood door
piraten die de boot na de moordpar-
tij hebben laten zinken.
Volgens 13 overlevenden werd hun
Doot door twee vissersschepen aan-
gevallen bij Trengganu, in het
noordoosten van Maleisië, twee da-
gen na hun vertrek uit Vietnam.
De overlevenden lukte het onder
dekking van de nacht naar een aan-
legplaats te zwemmen waar sche-
pen brandstof aan boord nemen.
Onder de vluchtelingen waren man-
nen, vrouwen en kinderen.

Na een grootscheepse zoekactie, waaraan
honderd politieagenten, een helikopter, een
vliegtuig en een speurhond deelnamen, wist
de Amsterdamse politie gistermiddag twee
verdachten van een gewapende overval op
een drogisterij annex girokantooraan te hou-
den.Daarbij werd een klant bedreigd en wer-
den enkele schoten in het plafond gelost. De
overvallers verdwenen te voet met een buit

van enkele duizenden guldens. Een paar stra-
ten verderop stapte het tweetal in een gestolen
vluchtauto. De mannen wisten schietend aan
aanhouding door surveillerende agenten te
ontkomen. Daarbij raakte niemand gewond.

De verdachten werden later toch aangehou-
den in een tuin achter een woning in Duiven-
drecht.

Negentig procent
schoolverlaters
vindt snel baan

Van onze Haagse .redactie

DEN HAAG - Meer dan negentig procent van de
schoolverlaters in 1988 heeft binnen een jaar een
baan gevonden. Vorig jaar bereikte het aantal
schoolverlaters een piek van ongeveer 225.000.
Dank zij de gunstige economische situatie kon bo-
vendien een deel van de werkloosheid van oudere
lichtingen schoolverlaters worden weggewerkt.

Dat staat in de 'Schoolverlatersbrief 1989', die het
ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid
aan arbeidsbureaus, schooldecanen, werknemers-
organisaties en de Tweede Kamer heeft gezonden.

Ook in dit jaarverwacht het ministerie dat het over-
grote deel van de schoolverlaters snel een plaats op
de arbeidsmarkt weet te vinden. Omdat het aantal
schoolverlaters naar verwachting na 1990 zal terug-
lopen tot 200.000 in het jaar2000, zullen hun kansen
op de arbeidsmarkt stijgen, zo verwacht het minis-
terie.
De werkloosheid onder schoolverlaters loopt sinds
1984 terug. In dat jaarbedroeg het aantal werklozen
onder schoolverlaters 114.000, terwijl er vorig jaar
ongeveer 64.000 zonder werk bleven.

Wat de kansen op een baan betreft zijn zij die zon-
der diploma het dagonderwijs verlaten het slechtst
af. De sterkste positie hebben gediplomeerden van
het middelbaar onderwijs. Hun positie zal waar-
schijnlijk de komende jaren nog verbeteren.

Afgestudeerden van het LBO/MAVO-, HBO- en
universitair niveau nemen een middenpositie in bij
de kansen op een arbeidsplaats. Bij de gediplo-
meerden met LBO- of MAVO-opleiding is van een
duidelijke verbetering sprake, maar de richting
van de opleiding is bepalend. De positie van HBO-
en universitair geschoolden wordt relatief zwak-
ker.

binnen/buitenland

AVR wijst alle
schadeclaims af

Van onze
correspondent

ROTTERDAM - De Af-valverwerking Rijn-mond wijst schade-
claims af die mogelijkaoor het Produktschap
*cc en Vlees en het
produktschap voor
fUivel zullen wordenlr)gediend. De Produkt-s?happen kondigden
gisteren aan te overwe-ger> namens de hele
veehouderij-sector eenschadeclaim in te die-"en bij de veroorza-ker(s) van de dioxinebe-

smetting in het Licke-
baertgebied bij Rotter-
dam.

Volgens AVR-woord-
voerder L. Chevalier
staat nog helemaal niet
vast of deAVR de enige
veroorzaker is van het
teveel aan dioxine in

het milieu. Dat zou
eerst onderzocht moe-
ten worden. Bovendien
heeft de AVR steeds
volgens de aan het be-
drijf verstrekte vergun-
ningen gehandeld.

„Daarom wijzen we op
ditmoment iedere scha-

declaim af," aldus Che-
valier.

De AVR kwam enige
tijd geleden in op-
spraak, toen bleek dat
melk van koeien in het
Lickebaert-gebied te-
veel dioxinebevatte. De
koeien grazen onder de
rook van het bedrijf.
Volgens het Rijksinsti-
tuut voor Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne
is de AVR waarschijn-
lijk de grootste veroor-
zaker van de dioxine-
overlast in het gebied.

Het beroemde Italiaanse trainings-
schip Amerigo Vespucci passeerde gis-
termorgen de sluizen bij IJmuiden op
weg naar Amsterdam. Het schip brengt
een bezoek van enkele dagen aan de

hoofdstad, waar het zal worden afge-
meerd aan de De Ruyterkade. Het pu-
bliek kon gistermiddag al een kijkje
aan boord nemen en mag dat morgenen
zaterdag ook doen.

De Koning stuurt nota over Europese eenwording

Minister: 'Uitkeringen
niet omlaag door 1992'

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De voltooiing van de
interne markt in het Europa van na
1992 heeft geen directe gevolgen
voor de hoogte van de sociale uitke-
ringen in Nederland. Het is immers
niet nodig dat nationale sociale wet-
geving op grote schaal wordt ver-
vangen door Europese wetten. De
extra economische groei als gevolg
van/Europa 1992' zal Nederland
weinig banen opleveren ofkosten.

Minister De Koning (Sociale Zaken
en Werkgelegenheid) schrijft dat in
een nota, die gisteren aan de Twee-
deKamer is gezonden. Volgens De
Koning moet het Nederlandse be-
leid zich met het oog op 1992richten
op behoud en versterking van de
concurrentiepositie en de aantrek-
kelijkheid van Nederland als vesti-

gingsland. Een beheerste loonkos-
tenontwikkeling en een effectief ar-
beidsmarktbeleid spelen daarbij
volgen de bewindsman een belang-
rijke rol.

Uit de nota blijkt dat bij verdere
stappen op weg naar de Europese
eenwording steeds voor elk deelter-rein moet worden afgewogen of de
wetgeving en beleidsvorming naar
EG-niveau moeten verschuiven of
dat de nadruk moet blijven liggen
op een nationaal beleid dat inspeelt
op Europese ontwikkelingen.

Coördinatie
De Koning benadrukt dat lang niet
altijd de keus op harmonisatie van
wetgeving hoeft te vallen. Alleen op
de terreinen van arbeidsveiligheid
en medezeggenschap van werkne-
mers is harmonisatie gewenst. Op.
andere gebiedenkan volgens de mi-
nister worden volstaan met coördi-
natie van wetgeving tussen de lid-
staten.

Met het afkondigen van een sociaal
handvest kan worden voorkomen

dat lidstaten detotstandkoming van
de interne markt als alibi gebruiken
om de eigen sociale wetgeving in
neerwaartse zin bij te stellen. In het
sociale handvest kunnen de funda-
mentele sociale rechten worden
vastgelegd, terwijl de vormgeving
van dierechten aan de afzonderlijke
lidstaten wordt overgelaten, meent
De Koning.

Verschuivingen
In de werkgelegenheid verwacht de
minister verschuivingen. In het
bankwezen en verkeer en vervoer
zullen banen verloren gaan, terwijl
in de industrie, in het bijzonder de
metaal, de werkgelegenheid kan
stijgen. Om die verschuivingen aan
te kunnen, blijven om-, her- en bij-
scholing van belang.

Voltooiing vand de interne markt
dwingt niet tot verlaging van de uit-
keringsniveaus, aldus de minister!
Maar snelle stijging van de kosten
bij de sociale verzekeringen en
voorzieningen is een van de facto-
ren die kan leiden tot te hoge loon-
kosten.

Spoedzitting over
Vlaamse wateren

BRUSSEL - De voorzitter van de
Vlaamse raad heeft gisteren beslo-
ten de leden van de milieucommis-
sie terug te roepen van vakantie
voor een spoedzitting over de water-
zuivering in Vlaanderen. Aanlei-
ding is de golfvan publiciteit die deafgelopen dagen is ontstaan rond
een studierapport over miserabele
kwaliteit van de oppervlaktewater
in Vlaanderen. De commissie komt
op 22 augustus bijeen.

De beslissing om het rapport te be-
spreken is genomen in overleg met
de Vlaamse minister van milieu,
Theo Kelchtermans (CVP). Vooral
de SP en de PW hadden op spoed-
overleg aangedrongen. De PVV ver-
wijtKelchtermans dat hij het in mei
gereedgekomen rapport onder de
korenmaat wilde houden. Naar ver-luidt zal de commissie nagaan ofhet
geld dat aan waterzuivering wordt
besteed niet doelmatiger kan wor-den gebruikt.

Volgens het rapport, dat afgelopen
weekeinde extra aandacht kreeg
door berichten over salmonella-be-
smetting aan de Vlaamse kust en inde Waalse rivieren, is driekwart van
de waterlopen in Vlaanderen zwaar
ziek. De directie van de Vlaamse

Waterzuiveringsmaatschappij zou
vooral om politieke redenen zijn be-
noemd en onvoldoende visie heb-
ben om in deze toestand verbete-
ring te brengen.

Manager
In een reactie op het rapport zei
Kelchtermans dat er drie keer zo-
veel geld nodig is als men de kana-
len en rivieren een echte schoon-
maakbeurt wil geven. Maar de se-
rieuze Financieel Ekonomische Tijd
stipte gisteren aan dat de Belgische
overheid links en rechts met geld
gooit zonder dat het resultaat ople-
vert. Het ontbreekt aan een crisis-
manager voor het milieu, aldus het
dagblad.

Daar komt nog bij dat de bevoegd-
heden en in het federale België
steeds meer versnipperd raken. Bij
een zaak als de watervervuiling zijn
minstens zeven bewindslieden be-
trokken. Steeds meer Belgische po-
litici beginnen in te zien dat het mi-
lieu het slachtoffer dreigt te worden
van de staatshervorming en oppe-
ren daarom voorzichtig om de mi-
lieuproblemen toch maar weer op
centraal (en internationaal) niveau
aan te pakken.

punt uit
Handboek

Om de politiemensen op straat
doeltreffender te laten optre-
den tegen milieu-overtredin-
gen en -misdrijven, heeft het
bureau milieutoezicht van de
gemeentepolitie Utrecht een
handboek milieudelicten sa-
mengesteld. Het handboek is
een landelijke primeur, waar-
voor al veel belangstelling be-'
staat. Het gisteren gepresen-
teerde handboek is de vrucht
van twee jaar ervaring. De
agent op straat vindt er een
overzicht van 78 milieudelicten
in, uiteenlopend van het te
vroeg aanbieden van huisvuil
tot het verstoren van de pad-
dentrek.

Gokexpansie
Het Kamerlid Schutte (GPV)
wil dat het kabinet korte met-
ten maakt met plannen tot uit-
breiding van het aantal casino's
in ons land. De TweedeKamer
moet zich hier eerst over uit-
spreken. Schutte zegt dit in
schiftelijke vragen aan staats-
secretaris Korte (Justitie) en
minister De Korte (Economi-
sche Zaken). Schutte dringt te-
vens aan op voorstellen om
gokverslaving tegen te gaan.
Hij wijst op onderzoek dat aan-
geeft dat gokverslaving steeds
duidelijker een ernstig maat-
schappelijk probleem is.

Diefstal
Een 33-jarige ex-postbesteller
uit Almere hoeft niet achter de
tralies wegens het stelen en
doorverkopen van girobetaal-
kaarten. De Amsterdamse
rechtbank veroordeelde Z. gis-
teren tot een voorwaardelijke
celstraf van tien maanden met
proeftijd van twee jaar. Mocht
Z. weer in de fout gaan, dan zal
hij vier maanden van zijn straf-,
tijd besteden aan dienstverle-
nend werk. Een tweede ver-
dachte uit Monnickendam ont-
liep een veroordeling wegens
hetzelfde feit. De rechtbank
verklaarde deofficier van justi-
tie niet ontvankelijk wegens
het overschrijden van een tijds-
limiet in de procedure. De twee- inmiddels ontslagen- hadden
150 girobetaalkaarten achterge-
houden en doorverkocht. Scha-
de: ’ 350.000.

Onderzoek
AKZO en het Britse bedrijf Xe-
nova Ltd. in Slough gaan sa-
menwerken bij het onderzoek
naar nieuwe geneesmiddelen
om bloedstollingen te remmen
(anti-thrombotica). Het onder-
zoek concentreert zich op nieu-
we remmers van het bloedstol-
lingsenzym thrombine. Er zijn
aanwijzingen dat bepaalde mi-
cro-organismen actieve stoffen
produceren, die de produktie
van het enzym afremmen en
ook invloed hebben op hart en
vaten. Xenova beschikt over
een grote collectie micro-orga-
nismen. Deze zullen worden
onderzocht met door AKZO-
dochter Organon ontwikkelde
methoden. Xenova zal de hier-
uit resulterende stoffen isole-
ren, zuiveren en karakterise-
ren. De mogelijke chemische
toepassingen uit dit program-
ma zullen door Organon wor-
den geëvalueerd en ontwik-
keld. Tevens zal Organon zorg
dragen voor de farmaceutische
en klinische ontwikkeling van
de nieuwe geneesmiddelen.

Gestaakt
De PTT neemt tijdelijk geen
luchtpost meer aan met be-.
stemming Libanon. Klanten
van PTT Post wordt aangera-tden tot nader order ook geen
luchtpost voor Libanon meer in*
de brievenbus te doen. Op dit
moment staan in het depot in
Amsterdam al 15 containers-
met luchtpost opgeslagen in af- ;.wachting van vervoer naar Li- i
banon. De maatregel houdt di- jj
reet verband met de gespannen >politieke situatie in het Mid-
den-Oosten, waardoor de lucht-
vaart op Libanon is komen stil-
te liggen.

Acrobatisch
Surveillanten van de politie
wreven zich dinsdagnacht de
ogen uit toen zij, gealarmeerd
door een inbraakmelding van
omwonenden, bij een laag-
bouwwoning in Zaandam-Zuid
arriveerden. Een man lag met
opgetrokken knieën in de dak-
goot van de woning. De verba-
zing was compleet, toen bleek
dat de man in zijn slaap een op-
gezette steenbok stevig tegen
de borst gedrukt hield. Om-
zichtig en met hulp van de
brandweer werd de 20-jarige
slaper uit zijn benarde positie
bevrijd. Volgens de politie was
de man aan het slaapwandelen
gegaan, nadat hij enige alcoho-
lische dranken had genuttigd.

Korting
De dertien grootste industriële
afnemers van aardgas krijgen»
een korting van een halve cent"
per kubieke meter. De Gasunie "heeft dat gisteren bevestigd. De 'korting gaat met terugwerken-
de kracht in op 1 april. Zij
houdt verband met concurren-
tie van gasleveranciers in het
buitenland.

Hmburgs dagblad j
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PHILIPS 17 CE 1230 DRAAGBARE UHF- en S kanalen.
KTV MET AFSTANDSBEDIENING OUDE VOGELZANGPRIJS 1099,-
-41 cm flatsquare beeldbuis, 10 voor- VOGELZANGPRIJS
keurzenders, geschikt voor VHF-,

OF F 40,- PER MAAND Ovv
■i
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SONYKV-C 25TD STEREO play, zodatu ziet wat u instelt. HiFi ste-
KLEURENTELEVISIE MET TELE- reo geluid met space sound. Extra
TEKST luidsprekeruitgangen, hoofdtelefoon-
Flat square Microblack Trinitron' uitgang, audio-uitgang en Scart-aan-
beeldbuis van 63 cm (60 cm effektief) sluiting voor homecomputer of video-
voor ongekende beeldscherpte en recorder. Inklusief uitgebreide draad-
kleurweergave. Synthesizer tuner met loze afstandsbediening. Uitvoering
30voorkeurzenders en S-tuner. Com- zwart. Afm. (bxhxd): 76 xs2x 47 cm.
puter Controlled Teletekst met geheu- OUDE VOGELZANGPRIJS
gen voor 4 pagina's. On Screen Dis- VOGELZANGPRIJS

OF F 65,-PER MAAND' A^^^/^7

SONY CCD-VBB CAMERA- beeldchip ontbreekt ook in de CCD-
RECORDER VBB niet. Video8 camcordersmunten
Een Video 8 camcorder met een ge- uit in techniek en kwaliteit. Stuk voor
wichtvan slechts0,9kg, met een kop- stuk hebben ze mogelijkheden die u
pentrommel die niet groter is dan een bij andere camcorders zelden tegen-
gulden, heeft maar liefst vijf koppen in- komt. Zo kunt u drie uur op eenvideo
klusief een roterende wiskop die naad- 8 cassette opnemen, direktvia een bij-
loze beeldovergangen mogelijk geleverd snoertje die opnamen op uw
maakt. Sony is er, ook bij camcorders, TV bekijken met perfeklt FM-geluid, 6x
in geslaagd voorop te lopen in kom- motorzoom autofocus.
paktheid. Dit in kombinatie metzijn er- MEEGELEVERDE ACCESSOIRES:
gonomische vormgeving, snelle slui- AC-V3O lichtnetvoeding/oplaadappa-
tertijd van 1/4000 seconde en het raat, NP-55 oplaadbaar batterijpack,
unieke "scroll" op zijn twee pagina's RFU-89 RF-adapter, ANS-89 antenne-
digitaal geheugen maken deze lichte kiezer, schouderband, P5-15 cassette,
camcorder tot een ideale reisgenoot. OUDE VOGELZANGPRIJS4499,-
De alom geprezen High Precision VOGELZANGPRIJS

OF F130,-PER MAAND'

PIONEER PD 4100 CD SPELER ge volgorde. Digitaal display voor het
42 cm brede slim-line CD speler met weergeven van tracknummers en af-
vernieuwde disc-stabilisatie en tril- gespeelde tijd. Leverbaar in zwart,
lingsvrij honingraatchassis. 20 num- Afm. (bxhxd): 42 x9x31,5 cm.
mers programmeerbaar in willekeuri- VOGELZANGPRIJS

499OF F 40,-PER MAAND T-E*ZL*zL

" l-*-i ** I ' l(~^:^H
SONYCDP470 COMPACT DISC bandopname. AMS en snelzoeken
SPELER met geluid. Timer play. Shuffle play
Nieuwste CD speler met 16 bits,- laat de nummers in willekeurige vol-
4-voudige oversampling en geschei- gorde horen, Fader en Custom Edit,
denD/A converters voor de beste ge- Met de Timer Fader kunt u het
luidskwaliteit. Nieuw ontwikkeld fout- geluid op een van te voren gepro-
voorspellingssysteem Geschikt voor grammeerd tijdstip in 5 seconden
Bcm CD single. Regelbare hoofdtele- automatisch laten afzwakken,
foonaansluiting. Auto space voor VOGELZANGPRIJS

499OF F40,-PER MAAND

JVCy— —^
JVCTD-X 311 CASSETTEDECK nummers. LED piek niveaumeters.
Computer gestuurd loopwerk met 2 Automatische bandkeuze. Hoofdtele-
motoren. Full logic bediening met tip- foonaansluiting. Bandloopindikatie.
toetsen. Dolby Bèn C ruisonderdruk- Matzwarte uitvoering, 43,5 cm breed,
king, Auto ree mute voor "schone" OUDEVOGELZANGPRIJS 499,-
-overgangen tussen de op te nemen VOGELZANGPRIJS

379
■ NAWETTELIJKE AANBETALING RENTE 1 75%P M (EFFEKTIEF 23 14%)TOT

F2500- 1 45%P M (EFFEKTIEFIB 86%) 80VENF2.500.-MAX KREDIET F 5000,-.

Er is nu een
extra reden om

naar een
winkel vol

aanbiedingen
te komen.

Vakantiegangers kunnen nu nog profiteren bij opruimingstijd op vakantie was. Al die mensen kun-
Vogelzang. nen nu nog profiteren van een opperbest slot aan
Veel mensen hebben weer een heerlijke vakantie hun vakantie. De opruiming bij Vogelzang had na-
achter de rug. Vogelzang houdt de vakantiester- meiijk een ouderwetse glans. We ruimden op voor
ming er nog even in, want we gaan nog even door een "appel en een ei". Besteed uw laatst vrije dagen
met extra aanbiedingen voor een "appel en een ei", goed en kom deze week langs. Dan heeft u nog ja-
Dat doen we speciaal voor iedereen die tijdens de ren plezier van deze vakantie.

Luister, kijk en profiteer nu.
KENWOOD

KENWOOD KR-AS7R TUNER/ heugen voor 20 stations. Ingebouwde
VERSTERKER METAFSTANDSBE- 5-banden equalizer. Twee video-in-
DIENING gangen met monitor-funktie en aan-
Schitterende Computer Controlled sluitingen voor 2 x tape en 2 paar
FM/AM tuner/versterker met een ver- speakers. Infrarood afstandsbedie-
mogen van 2x 55 Watt kontinu ning voor alle funkties.
Quartz-PLL synthesizer tuner met ge- OUDE VOGELZANGPRIJS 799,-

-599OF F 40,-PER MAAND %^W^/
she^oodiiiMiiaiaiii" Diaitaal

SHERWOOD TD 140DIGITALE voor 16 FM en 16 AM voorkeurzen-
TUNER ders.
Afstemgeheugen met digitale aanwij- OUDE VOGELZANGPRIJS 299,-
-zingen, automatische en handbedien- VOGELZANGPRIJS
de zenderzoeker, afstemgeheugen

199

JVCAX222 VERSTERKER Grote volumeknop en toonregeling.
Zeer krachtige versterker van 2x 40 Loudness voor een voller geluid bij
Watt voor een zeer voordelige prijs. lage geluidsniveaus. Hoofdtelefoon-
Dynamic super Avooreen perfektver- aansluiting en tapemonitor schakelaar,
vormingsvrij geluid. Vele aansluitmo- Sjieke, matzwarte uitvoering en 43,5
gelijkheden via de 5 ingangen. Hoge cm breed,
signaal/ruisverhouding van 100 dB. OUDE VOGELZANGPRIJS449,-
Speakeraansluitingen met schakelaar. VOGELZANGPRIJS

299
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PIONEER SIIMIDISET METDRAAD- gebouwde schakelklok om sleep-,
LOZE AFSTANDSBEDIENING wek- en sluimerfunkties van CD, deck,
Bestaande uit: tuner en DAT te besturen.
PIONEER PL-ZB2 PLATENSPELER PIONEER DC-Z72 VERSTERKER/
Halfautomatische draaitafel met snaar- DUBBELDECK
aandrijving voor lage rumblewaarden. Het uitgangsvermogen is 2x 33 Watt
Gelijkstroom servomotor. Bediening kontinu, 5 ingangen ook voor CD en
op front buiten de stofkap. Rechte video. Ronde motoraangedreven vo-
toonarm met element. lumeknop. Normaal en versneld ko-
PIONEER F-Z92 DIGITALE TUNER pieren mogelijk. Relay play. Dolby B
Digitale quartz synthesizer tuner met ruisonderdrukking. Automatisch syn-
-24 voorkeurzenders op FM, MG en chroon opnemen van CD. Automati-
LG. Automatische fijnafstemming. In- sche instelling van opnameniveau en

detimer. Het geheel kan bediend wor-
Bijpassende CD speler met 2 discla- den met de hand'9e afstandsbedie-
den vanaf 499,- nin9-

VOGELZANGPRIJS

OF F 40,-PER MAAND

r W^W^M OPENINGSTIJDEN: Dl T/M VR. 0930-18.00 UUR, DONDERDAG KOOPAVOND TOT21.00 UUR, ZATERDAG VAN 09 30-17 00 UUR
1 AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT AFWIJKINGEN IN DE AFBEELDINGEN» ALSMEDE KENNELIJKE DRUKFOUTEN VOORBEHOUDENIA uoGEunnG

Daarkun jeniet omheen

AATARI

ATARIS2O STFMCOMPUTER .
Dit is de computer voor de startende 6
gebruiker. Met een echte 32 bits
68000 microprocessor en een geheu-
gen van maar liefst 512 Kb. Het be-
sturingssysteem is gebaseerd op het
zeer gebruikersvriendelijk GEM. Deze
computer is daardoor zeer geschikt
voor die gebruikers die zelf geen tijd
hebben om zich moeilijke comman-
do's en/of handelingen eigen te ma-
ken. Het systeem wordt geleverd met
1 ingebouwde diskdrive.
VOGELZANGPRIJS

1099
/miSTOIMFV

ARISTONA 37KN 2010 PORTABLE
KLEURENTELEVISIE
Draagbare portable monitorlook kleu-
rentelevisie met 37 cm beeldbuis (is
effektief 34 cm beeldscherm) met een
haarscherp beeld, en on-Screen dis-
play. Prima geluid, 40xvoorkeuzetoet-
sen, inkl. infrarood afstandsbediening.
In antracietkast. Afm. (bxhxd): 38 x 33
x 35 cm.
VOGELZANGPRIJS

599
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JVC PC-V33 RADIO/CASSETTE-
RECORDER
Afneembare luidsprekers, soft touch
mechaniek, automatische afslag. Tu-
ner FM/MG/LG/KG, 3D in/uit schake-
laar voor Hyper-Bass weergave.
VOGELZANGPRIJS

-4

i

APEX 80 PRINTER
80 koloms dot matrix printer, 180 te-
kens per seconde, near letter quality f
(NLQ), Epson en IBM karakterset,
automatische papierlaadfunktie (A4),
input buffer 3 Kb, paraller interface. |
VOGELZANGPRIJS

549
SHARP

SHARPPC 4521 SCHOOT
COMPUTER
Schoot computer met 8088 proces-
sor 7,16 MHz, 512K RAM enb 1 x 720
Kb 3V2" hard disk 20 Mb,verlichtLCD
scherm, toetsenbord met afzonderlijk
numeriek gedeelte, eentroniesparallel
en serieel interface. Voeding: oplaad-
bare batterij of netadapter.
OUDE VOGELZANGPRIJS 7995,-
VOGELZANGPRIJS 1

4795
PHILIPS

PHILIPS D 8090 SOUNDMACHINE
Een Philips draagbare radiocassette-
recorder, AM/FM-stereo ontvanger.
Piekvermogen 2 x 1,5 Watt. Afm. [
(hxbxd): 13,5x40x10 cm.
VOGELZANGPRIJS

299
KENWOOD

KENWOOD KRC 363L AUTORADIO
CASSETTESPELER
Geavanceerde autoradio cassettespe-
lerkwarts PLL synthesizer FM stereo,
MG enLG tuner, 24 voorkeurzenders,
automatisch programmageheugen,
cassettespeler met auto-reverse, ver-
sterker met een uitgangsvermogen
van 4 x 6 Watt. Inklusief anti-diefstal-
slede.
VOGELZANGPRIJS

549
MAXELLMX 46
Metaal cassette voor een perfekte
kwaliteit, 46 minuten.
Per stuk7,95 Wm
3 stuks 20,- "%^i
10 stuks %J*mJ
MAXELL XL1146
46 minuten ideaal om een CD op te
nemen.
Per stuk3,95 /\p
3 stuks 9,95
10 stuks m\m'%__W

L'jflJ-^— 90
MAXELL XL-1190
Type II cassette van zeer goede kwali-
teit, 90 minuten.
5 stuks 22,50
10 stuks

129
GRUnPlGiiiiiniii» Inklusief
BJpMWpjS^^r anti-diefstalslede. |
fcfjfjjj ~ I ao°1
GRUNDIG WKCIBO2K STEREO
AUTORADIO/CASSETTESPELER
Ontvangstbereik FM, microprocessor
gestuurde PLL frequentie-synthesizer j
afstemming. LCD frequentie-uitlezing,
6 voorkeuzestations, automatische
mono/stereo omschakeling, stereo
cassettespeler. Nachtveilige verlich-
ting. Inklusief anti-diefstalslede.
VOGELZANGPRIJS

299
maxell

MAXELL XLI-S6O
Normaal cassette van topkwaliteit.
60 minuten
Per stuk4,95 /\pa
3 stuks9,95 _AW^\
10 stuks fiiV

MAXELL UR-60
Normaal cassette van uitstekende
kwaliteit. 60 minuten, mm ge
4 STUKS £ïJ&
MAXELL UR-90
Normaal cassette van uitstekende
kwaliteit. 90 minuten.
3 STUKS

j 4250 795
T^a/^-v

ALECTO LCD 10 \^^
Automatische bewegingsschakelaar SLEUTELSCHAKELAAR
voorbuiten, schakelt automatisch aan- Met 2 aktieve schakelstanden en 1
gesloten buitenverlichting in, zodra be- "uit" stand. Sleutel uitneembaar in alle
weging gedetekteerd wordt. Groot be- 3 posities. Europese kwaliteit. Scha-
reik. De sensor reageert op 15 m. kelt 250 VAC/IA. Voor alarminstalla-
Brandtijd instelbaar van 20 seconden ties, audio- en videoapparatuur. Be-
tot 5 minuten. veilig al uw kostbare apparatuur.
VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

79 995
EINDHOVEN: HERMANUS BOEXSTRAAT 22. HEERLEN: AKERSTRAAT 19- f
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Contra's: geen
ontwapening nu
1 ~ e c'onlras zullen zich

lèrst en ontwapenen. Zij willen
T M-^e verkiezingen van februari
'an Hlcaraëua afwachten. Leiders
»an e contra's hebben in Miami
,j cl*j>ekondigd dat hun strijders wel-
SJjca de komende weken gewapend
H, aragua zullen binnentrekken in
toidHWÜ van het akkoord dat de
j^enameiikaanse presidenten
'Wri Week °P nun vredestop inn<JUras hebben gesloten.

£ n "ï'litaire contraleider, kolonel
;le lciue Bermudez, zei dinsdag dat
se antisandinistische opstandelin-
êL. t

zicn niet laten demobiliseren.
ifca moet er een dialoog met de Ni-
i°lir ÜblanseUblanse reSermë komen over
;ise hervormingen. De contras

Verder dat nun veiligheid
leru _ gewaarborgd als zij vrijwillig

Skeren naar Nicaragua.
■<

-én av°UIrnan Aristides Sanchez,
le Vari de zes politieke leiders van
i_{

, °Vei'koepelende Nicaraguaanse
]e ,etsbeweging, zei dat de contras
rïs^mende weken vanuit Hondu-
3in/Vaarschijnlijk Nicaragua zullen
ian"envallen. Botsingen met het
!tw'nisusehe leger acht hij daner denkbaar.

Miljoen
Honecker lijkt het spel hard te wil-
len spelen. Misschien moet hij wel,
want volgens niet bevestigde be-
richten uit diverse bronnen, hebben
meer dan een miljoen Oostduitsers
een verzoek tot vertrek ingediend,
omdat ze het niet meer zien zitten in
de DDR.
De bevolking zwijgt niet langer en
de partijbasis lijkt steeds meer het
vertrouwen in de communistische
leiding te verliezen. De onvrede
over de onbuigzame houding van de
machthebbers rond Honecker
groeit met de dag. Op alle mogelijke
manieren probeert de partij de
schijn hoog te houden, dat de DDR
materieel het best verzorgde land in
het Oostblok is.
Een centralerol daarbij speelt Oost-
Berlijn. De etalages in de hoofdstad
dienen vol te zijn en dus worden uit
alle delen van het land groente en
fruit aangevoeld, waarna de men-
sen uit de provincie dagen in de

weer zijn om 'hun' produkten terug
te halen. En passant slaan ze dan
ook geweldige hoeveelheden drank
in. Daaraan is geen gebrek in de
DDR. Het alcoholmisbruik is de
laatste jaren enorm gestegen.
Maar het zijn niet alleen de dagelijk-
se ongemakken die een toenemend
deel van de 17 miljoen Oostduitsers
frustreert. Ze ergeren zich aan de al-
tijd vervalste produktiecijfers, aan
de vaak zinloze bureaucratische
hindernissen, aan het gesol met ma-
teriaal en mensen. Het steekt ze ook
dat de DDR door steeds meer wes-
terse landen als lage-lonenland wor-
den gebruikt voor de produktie van
onder meer textiel, dat dan in de
eigen winkels niet te koop is.

Avererhts
En als ze dan een felbegeerde va-
kantie naar Hongarije of Tsjechoslo-
wakije mogen maken, stellen ze ver-
bitterd vast dat niemand hun Oost-
marken wil hebben, terwijl de West-
duitsers als vorsten worden behan-
deld. De versoepeling van het reis-
verkeer naar het Westen heeft ave-
rechts gewerkt.
Wie een keer in de Bondsrepubliek
is geweest en terugkeert in de grau-
we eigen werkelijkheid, aarzelt niet
lang met het aanvragen van een uit-
reisvergunning. Horrorverhalen
over mislukte migranten, spijtop-
tanten of het keiharde kapitalisme
lijken de Oostduitsers niet af te
schrikken. Repressailes, zoals het
verlies van werk of degradatie, wor-
den op de koop toegenomen.

Geen tegenspel
De uittocht laat ook zijn sporen na
in het maatschappelijk leven. Sport -
clubjes worden opgeheven, omdat
een flink deel van de leden al „drü-
ben" is, bloeiende kerkelijke ge-
meenschappen schrompelen ineen.
De gaten die de voornamelijk jonge-
re, goed opgeleide, mensen in de be-
drijven achterlaten, kunnen ook
niet meer worden versluierd. Het
zijn vaak de besten die gaan.
En zij die (nog) blijven, steken hun
kritiek niet meer onder stoelen of
banken. Veel partijfunctionarissen
zijn niet langer in staat of bereid te-

genspel te bieden. Ook zij hopen op
een Oostduitse Gorbatsjov, maar
die is in geen velden of wegen te be-
kennen. Voor de Oostduitse partij-
top gelden nog steeds de woorden
van het Politbureaulid Hager: „Ik
hoef mijn kamer niet te behangen,
omdat mijn buurman het doet."
Veel Oostduitsers reageren met de
simpele opvatting: „Dat is prima,
als jeons dan maar de vrijheid geeft
een andere kamer te zoeken". Maar
daar denken de bejaarde machtheb-
bers niet aan. Ze klampen zich vast
aan de macht, omdat zij de DDR als
hun levenswerk zien en niet willen
dat jongere, meer realistische ka-
ders dit op het spel zetten.

Honecker weet (nog) van geen wijken

Exodus stelt DDR
voor een dilemma

Van onze correspondent
BONN - De spanningen tussen
de DDR en de bondsrepubliek
West-Duitsland nemen snel toe,
nu steeds meer Oostduitsers via
de Westduitse ambassades in
het Oosten willen vluchten. De
Oostduitse communistische
partij beschuldigt Bonn van in-
menging in binnenlandse aan-
gelegenheden en heeft met ern-
stige consequenties gedreigd
voor de betrekkingen tussen
beide landen.

De regering-Kohl stelt dat de
Bondsrepubliek de Oostduitsers die
hun toevlucht zoeken tot Westduit-
se ambassades, niet de deur kan wij-
zen. Maar de woordvoerder zei ook
dat Bonn er geen enkel belang bij
heeft dat de DDR leegbloedt.
De ' permanente vertegenwoordi-
ging van Bonn in Oost-Berlijn is
sinds dinsdag gesloten, nadat onge-
veer 130 Oostduitsers er hun toe-
vlucht hadden gezocht om op die
manier een enkele reis naar het
Westen af te dwingen. De Westduit-
sers namen dit besluit, omdat de
DDR-leiding (vooralsnog) verzoe-
ken om een uitreisvergunning in be-
handeling te nemen. De „bezetters"
restte dus niets anders dan te blij-
ven zitten.

"Al gedurende enkele weken vertrekken dagelijks vanuit Wenen Oostduitsers per trein naar de
Bondsrepubliek, waar zij een nieuw bestaan hopen op te bouwen. De meesten van hen hebben de
DDR verlaten met als vakantiebestemming Hongarije. Vandaar ontkomen velen van hen, vaah
zonder noemenswaardige inspanning, naar Oostenrijk. De Westduitse ambassade in Wenen be-
kostigt de verdere reis per trein van Wenen naar Frankfurt.

Toekomst
De grap van een kritische commu-
nistische hoogleraar, dat Honecker
en de zijnen het partijcongres vol-
gend jaar in plaats van in 1991 hou-
den, omdat ze dan bij hun herver-
kiezing een jaar jongerzijn, lijkt bit-
tere ernst geworden.
Vooruitlopend op het congres moe-
ten alle 2,2 miljoen SED-leden hun
partijboekje omruilen. Zo kan door

een zuivering elke rebellie de kop
worden ingedrukt. Een volksop-
stand hoeft Honecker ook niet te
vrezen, zo lang hij met geweldige
subsidies de winkels redelijk vol
houdt en de prijzen blijft drukken.
En een werkelijk goed georgani-
seerde oppositie, zoals in Polen of
Hongarije, is in de DDR nooit van
de grond gekomen, omdat Honec-
ker het potentieel aan andersden-
kenden elke keer naar het Westen
afschoof.
Veertig jaar hebben de communis-
ten op deze wijze dat andere Duits-
land beheerst, maar de inmiddels
78-jarige Erich Honecker weet dat
hij met het eeuwige leven heeft. En
hij weet ook dat door dit starre be-
leid de onvrede groeit, noodzakelij-
ke economische hervormingen uit-
blijven en de hardevaluta die hij no-
dig heeft om het volk redelijk tevre-
den te houden, als gevolg van de
economische stagnatie steeds lang-
zamer binnenkomt. Nog kan hij zo-
als nu het spel hard spelen, maar hij
zal water bij de wijn moeten doen,
want over een maand begint de
'Leipziger Messe' en dan moet de
sfeer weer ontspannen zijn.

"Een Oostduitsefamilie dienaar het Westen wil, klopt vergeefs
aan bij de permanente vertegenwoordiging van de Bondsrepu-
bliek in Oost-Berlijn. Bonn besloot dinsdag tot voorlopige slui-
ting van het gebouw, omdat zicli in de vertegenwordiging al
130 Oostduitse vluchtelingen bevinden en de toestand onhoud-
baar dreigde te worden.

Ziektebeeld
Door alle kritische kanttekenin-
gen laat de Nijmeegse hoogleraar
Van der Meer zich niet uit het
veld slaan. Hij heeft geregeld lij-
ders aan het vermoeidheidssyn-
droom in zijn praktijk gehad. Het
ziektebeeld manifesteert zich als
regel bij mensen die ooit een vi-
rusinfectie onder de leden had-
den, zoals de ziekte van Pfeiffer,
waterpokken, griep of mazelen.
De algemene uitingsvormen van
ME, ofwel myalgische encefalo-
myelitis, zijn volgens Van der
Meer niet voor tweeërlei uitleg
vatbaar: een allesoverheersende
moeheid, spierzwakte en ge-
wrichtsklachten, soms in combi-
natie met een verminderd geheu-

gen en psychische labiliteit. In
zijn bevindingen weet de profes-
sor zich gesteund door nationale
gezondheidsinstanties in de Ver-
enigde Staten die ME hebben
uitgeroepen tot één van de meest
verontrustende ziekten van deze
tijd sommige deskundigen gaan
zelfs zover de aandoening te be-
stempelen tot een groter pro-
bleem dan Aids.
Jachtig
Dat hij, zoals thans uit een be-
scheiden bliksemonderzoek
blijkt, maar weinig gehoor bij
collega's krijgt, verbaast prof.
Van der Meer in het geheel niet.
Bij tal van artsen maar ook thuis
en op het werk hebben zijn pa-
tiënten met de regelmaat van een
klok hun neus gestoten met hun
klachten. In dat licht bezien ij-
vert hij mede wegens de „frap-
pante ervarings-overeenkom-
sten" van zijn patiënten voor al-
gehele erkenning van de aandoe-
ning en in het verlengde daarvan

voor een breed opgezet onder-
zoek.
ME of niet, over één dingzijn alle
door ons geraadpleegde deskun-
digen het hartgrondig eens. Een
groeiend aantal mensen valt ten
prooi aan chronische vermoeid-
heidsverschijnselen; het gevolg,
naar men aanneemt, van het
jachtige dagelijks bestaan, de
spanningen op het werk, milieu-
vervuiling en economische pro-
blemen.

De Rotterdamse GG en GD-arts
Loth beseft het ook: „Er wordt
een enorme wissel getrokken op
wat we dagelijkskunnen verwer-
ken. En het gaat maar door. Ook
wat betreft de constante reeks
van ontdekkingen van nieuwe
ziektes," schampert hij. „Een
paar weken geleden had je dat
gedoe met gevaarlijke tekenbe-
ten. En nu dit weer. Ik zeg het
eerlijk: mij lijkt het ME-syn-
droom een overdreven zaak. Ik
denk dat prof. Van der Meer ge-

woon wat aandacht naar zich toe
wil halen."

De Rotterdamse huisarts B.J.
van den Bosch noemt het 'gloed-
nieuwe' ziekteverschijnsel een
„oud verhaal in een nieuw jasje."
Van den Bosch: „Wat de profes-
sor beschrijft is een ziektebeeld
dat we al lang gewend zijn. De
oorzaak ligt inderdaad bij de
snelle manier van leven en de
topprestaties die mensen elke
dag moeten leveren. ledereen
wordt in steeds toenemende
mate lichamelijk en geestelijk
belast en dat maakt kwetsbaar."

„Natuurlijk heb je mensen die
sterk zijn en sterk blijven. Maar
in elke praktijk heb jeeen aantal
personen, ruwweg zon tien pro-
cent, van wie je tevoren weet: die
krijgt het. Qua type karakter
hebben ze vaak iets slaps, zijn
snel vermoeid. Jeweet dat ze, als
ze zoiets gaan mankeren, er niet
snel bovenop komen. Het kan
soms weken duren."
Wat hij in zon geval voor-
schrijft? Van denBosch: „Ik geef
meestal vitaminepreparaten, een
middel als Supradyn. Als ze dat
een tijdje gebruiken, knappen ze
zienderogen op. Ze krijgen ei-
meer energie van." Heeft hij ook
een advies buiten de apotheek
om? „Beslist," beaamt de Rotter-
damse huisarts. „Gezonder le- -
ven, vroeg naar bed, minder ro-
ken, minder drinken. Ontspan-
nen leven dus. Daarmee bouw je
weerstand op."

binnen/buitenland
Russen slaken

in Estland
~ In de Sovjetrussische

«Publiek Estland hebben gisteren
R>r schatting 20.000 Russische ar-
Wers gestaakt uitprotest tegen deeuwe kieswet die door het parle-ent van de republiek was aange-
j.'pen-Een vertegenwoordiger vanRussische bevolking in Estland

’>
de Russen tot de actie opgeroe-

£n- zo deelde het Sovjetpersbu-
du TASS mee.

e '°nl-a'len fabrieken en bedrijvenru het werk neergelegd. Ook hetj^wibaar vervoer in de hoofdstad
fen

,nn werd getroffen. De autoritei-
j hadden bussen uit andere ste-n 'aten komen om in te vallen.

"oZt n'euwe wet die dinsdag werd
wordt bepaald dat

|jjers ler> minste twee jaar in Est-u 'rioeten wonen voordat ze mo-l* ?terrimen. Voor kandidaten bij
p(,!. 'dingen geldt een minimum-. '°de van vijfjaar. De wet is van
j Passing op de verkiezingen voor
j.j s.ovJets (raden) van steden en dis-ten later dit jaar. Maar journalis-
iik Verwacnlen dat de wet uiteinde-
v ook van toepassing wordt op de

Sovjet van de BaltischeePubHek.
stakers, die spreken van discri-nerende maatregelen tegen de

)o^s'sthe minderheid, protesteren
Vm *eëen een eerder aangenomenl d>e bepaalt dat Estisch en niet
»ttu?'Sch de officiële taal van de re-"bl,ek is

'Gezonder leren, vroeg naar bed, minder roken en drinken'

Medische twijfel over
Vermoeidheidsziekte'

Van de redactie
volksgezondheid

ROTTERDAM - Met de nodige
scepsis reageert dr. G. Loth, arts
infectieziekten bij de Rotterdam-
se GG en GD op de plannen van
prof. dr. J. van der Meer van het
Sint Radboudziekenhuis te Nij-
megen. Deze wil een onderzoek
beginnen naar een geheimzinni-
ge, chronische vermoeidheids-
ziekte, ME (myalgische encefalo-
myelitis) genaamd. In ons land
zouden zeker 30.000 mensen lij-
den aan deze ziekte, waartegen
nog geen behandelingsmethode
of geneesmiddel is ontwikkeld.

„Ik sta er uiterst laconiek tegen-
over," zegt Loth. In zijn gereser-
veerde houding staat de GG en
GD-arts allerminst alleen. Na-
vraag bij diverse artsen en ge-
zondheidsinstanties leert dat ve-
len in de medische wereld zich
voorlopig verre houden van de
inzichten van de Nijmeegse pro-
fessor. „Een verhaal vol krasse
uitspraken," verklaart een verte-
genwoordiger van het Dijkzigt-
ziekenhuis te Rotterdam de alle-
soverheersende terughoudend-
heid.

Bij het GAK-hoofdkantoor, ge-
vestigd in Amsterdam, is me-
disch adviseur dr. J. Jacobson
als enige bereid het voordeel van
de twijfel uit te spreken. „Dank-
zij deze ontdekking kunnen veel
klachten van patiënten worden
herleid tot één aanleiding, een

oorzaak. Maar ik zou meer we-
tenschappelijke onderbouwing
willen zien. Maar ja, zon bewijs
laat zich natuurlijk niet gemak-
kelijk leveren."

Belofte
Kaifu heeft beloofd hervormingen
te zullen doorvoeren om het aanzien
van zijn partij weer op te poet
Ook wil hij de zeer impopulaire
BTW-belasting herzien. De rete>
risch begaafde Kaifu wordt dooi
zijn LDP-collega's gezien fisiemand die goed partij kan bieden
aan de omhoog geschoten Doi.

Hoewel de LDP via haar meerder
heid in het Lagerhuis bij de benoe
mingvan de premier aan het langste
eind trekt, menen Japanse deskun
digen dat de nu gebleken verdeeld-
heid in het parlement mogelijk een
voorbode is van de problemen d'\<
de partij te wachten staan bij het uit
voeren van haar beleid.

De deskundigen zien de uitslag
de stemming in de Senaat als een
duidelijkewaarschuwing van de op-
positie.

Een triomferende Doi merkte na de
stemming in de Senaat al op dat zij
alles in het werk zal stellen om
spoedig mogelijk" tot een ontbin
ding van het parlement te komen.
„De LDP monopoliseert de macht
en heeft twee premiers gekozen in
drie maanden zonder het volk om
zijn mening te vragen," zo zei zij.

Uittocht
De Oostduitse partijleider
Erich Honecker moet slape-
loze nachten hebben. Na-
dat de Hongaren enkele
maanden geleden hun prik-
keldraadversperringen
langs de grens met het Wes-
ten gedemonteerd hebben,
is er een constante stroom
van Oostduitse vluchtelin-
gen op gang gekomen. Als—. .~:,-*:..,.L~ PiP»D ~1.- ..1..^-U*~vakantiegangers verlaten zij de communistische DDR, als vluchte-

ling komen zij via Tsjechoslowakije, Hongarije en Oostenrijk naar
West-Duitsland, in de hoop daar een nieuw bestaan te kunnen op-
bouwen. Onder degenen dienaar het Westen uitwijken, zijn opval-
lend veel jonge mensen. Als de exodus zich in het huidige tempo "voortzet, zullen volgens Westduitse ramingen tot het einde van het
jaar zon 80.000 DDR-burgers de sprong naar deze zijde van de
demarcatielijn gemaakt hebben. Reeds wordt gewezen op de con-
sequenties die het massale vertrek op de Oostduitse arbeidsmarkt
kan hebben.
Oost-Berli|n geelt nog geen krimp, niettegenstaande de DDR zich
de laatste maanden steeds meer in een isolement manoeuvreert.
Samen met Tsjechoslowakije en Roemenië verzet Honecker zich
wanhopig tegen veranderingen, die evenwel onvermijdelijk zijn.
Repressieve contramaatregelen kunnen de uittocht weliswaar af-
remmen, maar lossen verder niets op...lntegendeel, de ontevreden-
heid onder de bevolking over de gebrekkige levenssituatie in de
DDR en de afkeer jegens de machthebbers zouden er slechts door
aangewakkerd worden.
Het vertrek op grote schaal maakt duidelijk dat de bevolking het
traditionele propagondistische bla-bla laat voor wat het is. De ■mensen weten intussen wel beter en zijn de aanhoudende bevoog- ',
ding door het regime beu. Gorbatsjovs credo mag op Honecker .;
de uitwerking hebben van de rode lap op de stier, aan de introduc-
tie van een 'eigen' perestrojka-model kan de Oostduitse leiding -
niet ontkomen. Rigoureuze hervormingen zijn de enige uitweg in ■een conflict, aan de totstandkoming waarvan het bewind zelf ten
volle schuldig is.

F.S.

Herziening BTW -belasting aangekondigd

Toshiki Kaifu (58)
premier in Japan
Van deredactie buitenland

TOKIO - 58-jarige Toshiki Kai-
fu is door het Japanse Lager-
huis gekozen tot premier. De
voormalige minister van onder-
wijs wordt daarmee de derde
Japanse premier in drie maan-
den. De Senaat, die niet langer
door de Liberaal Democrati-
sche Partij (LDP) wordt gedo-
mineerd, wees Kaifu's benoe-
ming af. Een meerderheid van
de senatoren gaf de voorkeur
aan Takako Doi, de vrouwelijke
leider van de Japanse Socialis-
tische Partij. In het Japanse po-
litieke bestel geeft het Lager-
huis echter de doorslag bij de
benoeming van de premier.

De stemming in het Lagerhuis was
294 stemmen voor Kaifu tegen 142
voor Takako Doi. In de Senaat wa-
ren twee stemrondes nodig. In de
eerste ronde haalde Doi geen meer-
derheid. In de tweede ronde kreeg
zij 127 van de 249 uitgebrachte
stemmen. Kaifu kreeg in beide ge-
vallen 109 stemmen.

De LDP, die sinds 1955 ononder-
broken heeft geregeerd, had Kaifu
dinsdag reeds tot haar voorzitter
gekozen. De partij beschikt in het
Lagerhuis over een drievijfde
meerderheid. Het is voor het eerst
in 41 jaar dat de twee kamers van
het parlement verschillend stem-
men over het premierschap.
Kaifu is jongste premier sinds Ka-
kuei Tanaka die op 54-jarige leef-
tijd regeringsleider werd. Kaifu is
de opvolger van Sosuke Uno, die
slechts 68 dagen in functie is ge-
weest en er in deze korte tijdspan-

Ne niet in slaagde de door allerlei !
schandalen zwaar aangetaste repu- "tatie van deLDP te herstellen.
Uno kwam zelf al snel in opspraak
door een affaire met een geisha en
besloot eind juli na een zware ver
kiezingsnederlaag af te treden. ■Unos voorganger Noboru Takeshi- "ta werd eerder dit jaar gedwo.i .
op te stappen naar aanleiding
het financiële Reciuit-schandaal. !
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Devakantieaanbiedingenvan JanLinders.

Eén voordeel van vakantie in eigen Macleans tandpasta JPJj^Jrjjff* Top koolzuurvrij bronwater Ixh liter 98 Varkensfrikandeau
land... is uw vertrouwde koffie elke strongmint of mildmint. |BJjjpg|jjj§ Nu 6 flessen halen 5 betalen. aan het stuk of in lapjes
dag bij de hand. Neem bijvoorbeeld 2 tubes a5O ml. 2.99 Kffiß* VniopnriP «,PPHnmt'tamtP

' gesneden. f^MÊÈ&m*
i i t i rr. . xt., 3 C *. u pdjticl- 1^ Volgende week komt t grote rnn „r„ m je^H^iPWKZ^Ctót..het geweldigekoffie-assortiment van N" * tube GRATIS bi,verpakt. jan Linders Nieuws weerbij vin de bus! Am

JanLinders. Unoxsmac 175 xr . .. ... ~, . V<OÜ :^flr_^^^^XmM/L.
En al die bekende kwaliteitsmerken blikje a 200 gram ±M nu 1. Vakantie-akties van onze bakkers! O. 4
zijn heel laag geprijsd.Wat ook geldt -, . . ' -,- Groot Frans stokbrood 169 1"^

T Gouda s Glorie margarine 145 + 400 gram. Vakantiepnis: -L« r... .... r~. ,voor onze twee eigen soorten Jan .. , SQO
6 I - ë F ' Fijne Wienerschnitzel

Linders koffie van grote Goudklasse UIP gram ' * Grote abrikozenvlaai 027 cm., Naturel of gepaneerd verkrijgbaar. 190
(die u beslist's moet proberen). Maar Ola Viennettaroomijsstam grote appelvlaai 027 cm. of 100 gram 1.
behalve koffie heeft Jan Linders vanille ofcappucino. 600 ml. J. grotekruimelvlaai FRIKI: Verse kippeboutjes
dehelevakantiedoorveelmeerextra Mnra krnkpthlirppr(J #^qq metgderaom.^7cm.^(^ per stuk ± 265 gram. /T4O
voordeliee zomeraanbiedineen Mora kroketburgers Nu uitzoeken 495 >ÏS^^P^ Helekilo nu O.vuuruenge zomeraanDieaingen. 4 stuks aBO gram jLf per stuk voor T» wzz*^
Zodat u voor uw boodschappen lek- „ .. . , ,oc Barbecueschaal voor 4 personen
ker voordelig uit bent in de zomer. Smith's zoutjes Ringlings Roznnenbrood gesneden. 85 bestaande uit:

80 gram 1.59 56Ugram _L» 4 gemarineerde steelkoteletjes,
Vakantie verrassing: 't tweede pak HALVE PRIJS: 1/ Campina volle yoghurt 149 4 barbecue-braadworst jes,
bij dekassa's in de *É3l' literpak. Nu héél voordelig ±» 4 verse hamburgers en 1Q95
winkels van JanLinders. Witte Reus

-.—on Mona pudding zonder of met saus. 4 Ardennervinken. ±7.
Beukchoco-spritsringen^pË|ll groot vat a O kilo iV^U. -"7VU Beker a 500 gram 179 Vers gesnedenbamipakket 0 19

i . c . ! i nn ifc^£r^ Nu I.ÖU voordeel -L/" xt.. vririrrip7PlfHpr,riic
«" L zr\7\ /groot pak a 6 stuks 1.79 SggÉir aezeirae prijs _L» ± 600 gram x-t*

Hierbij het 2°pak GRATIS* Bolletje roggebrood extra smeuïg. ZWAN: Palingworst 195 Vers gesneden 4-jaargetijden sla 199
Koffie van Jan Linders 070 Kuipje a 500 gramW 5"1 20 nu 150gram voor _L. ± 200 gram _L«
250 gram _Lé. Nu 25 cent voordeel 1. Gebraden gehakt Heerlijke nectarines 079
Koffie van Jan Linders C35 Dommelsch bier 1 C95 fl met champignons QQ per mandje ± 1 kilo Lé*
50°8ram '" krat a 24x0,3 literflesjes 15. 100 gram voor // Verse Hollandse A^, (E=s&
Cafeïne vrije koffie 535 Nu met GRATIS .*&> p§ Echte Italiaansepepercervelaat 195 tomaten -■ ag J^P^%lii| rSffIÊÊ
van Jan Linders 250 gram _Jm Dommelsch bierglas. j||| 100 gram voor _L« helek'l fj^mï
Moccona Roodmerk. .^.^ _ *
Pota2oogram. Q95 . ■■ IÜÜ 1 L+J
Nu met dubbele waardepunten L/« *M I '^HB^H'mß Uil 1 wMrlll üfH I JJlnWl^l 'n„ ■/- 1 uri " -n-iri-i. -7 e I MWtW iÈÉ&.. AktiesgeldenvandonderdaglOaugustustotenmetwoens-Pepsi Cola blikje a 0,25 liter 75 Ui | dag 16 augustus 1989.De vers-akties gelden van donderdagNu O halen 5 betalen. I VHUH 1 WmWmxKM Mm TJMWftliTfcr mÊWk wmmËW lü augustus tot en metzaterdag 12 augustus 1989.
Crokv 7nnte ninrla'c 7^o oram 1 f\Q Ü Elke maanda8 adverteert JanLinders met vers-akties in de

10%GR^^éérSud 'tAllerbeste voorfr vriendelijkeprijs d*dm de hdf'"de "tel""de cmM

■
■

OPRUIMING f_______________________________________________________________________ 10|

BIJ *

KULOWANY
77 toe/; 0/7 ö/7ze aanbiedingen! I

Banken - zitgroepen - fauteuils van vogj,'
Artifort bank 3-zits in stot grijs 3943,00 2995,jj er
Avarte relaxfauteuil leder zwart 2880,00 1693,"i
B + S bank + fauteuil stof + leder .De
blauw 5605,00 4350,'|rte
B + S bank 3-zits naturel bisonleder 6077,00 4595,0%,
B & B Italla bank met element, leder in,
groen 12714,00 7450.J r
Busnelli zitgroep Tulsa in antilopeleder 17982,00 9995.'^Frank, fauteuil Laysy groen leder 5494,00 3990.0 L
Frank, fauteuil Cosy leder blauw/groen 5616,00 3990.J.Frank, zitgroep 3-2-1-zits in leder violet 22840,0014950.' "Globe, fauteuil + hoeker in leder blauw 2695,00 1690,» t"
Jori, model 9900 in leder brash groen 6695,00 4498.» °Jeki, fauteuil Jade in stof blauw 2480,00 1690.J5* 1
Jeki, bank 3-zits in stof blauw 3690,00 2390,jJ p
Möller, fauteuil tayo cor, in leder grijs 3924,00 2495,2,e
Swiss seats, model Flint in fantasiestof 5890,00 MSS, 9*<
Swiss seats, model Jamaica 'a'
schakelgroep, in bisonleder naturel (13 w
zitplaatsen) ook in twee delen . h
verkrijgbaar 43000,0029995,J'as
Tecta fauteuils, chroom/leder brash 1195,00 695,'ti.
Thema fauteuil poppy, rood/zwart 2495,00 995.' tic
Thema fauteuil doppiëta zwart 1130,00 595,' &
WK. relax fauteuil op wielen, leder 'in
brons 3780,00 1990,
WK. bank 2V2-zits in stof grijs 3420,00 1990.
WK. bank 3-zits in stof blauw 3980,00 2150, }
WK. fauteuil in stof blauw 3120,00 1695,"
B & B zitgroep city in stof groen + .
gedessineerd 11049,00 6950,*
Wittmann zitgroep Club, 3-2-1-zits in éleder wit 15070,00 9995.'
Bross schommelstoel zwart leder 1495,00 895,' u
Inno fauteuils zwart-chroom 1320,00 995," J
Wandsystemen
Wandsysteem K-design MDF - DD lak ’■".wit 12460,00 5900,l>[<n
WK. Angelo, wandsysteem met k'
spiegels, lak blauw/grijs 13763,00 7995.2'eiMahey dressoir, hoogglans lak/messing 8960 00 3450.'0eB & B Italia, glasvitrine Olinto, . 9;
hoogglans 3287,00 2195.J ir(Arsnova, TV-kast essen grijs 1980,00 995,' eij
Arsnova, audio-container essen rood 1685,00 695.jjaaECT muziekkast hoogglans zwart 1360,00 595,JT'
Banz-bord wandsysteem, lak grijs 8921,00 3890,"{„WK. nova systeem audio-TV-combinatie
inesdoorn 11680 00 6690,*' J 1WK. nova systeem voor TV. audio +
vitrinekast essen grijs 11696,00 7990,'-1Die kollektion dressete essen metallic
wit 3270,00 2450,0' *r

Tafels + stoelen b
Arco, tafel + 4 stoelen, essen wit/stof Jtfii■ flroen 3345,00 2395.' 'ie
Thema, 4x eetkamerstoelen - stof grijs 3280,00 1640.'
Mahey, tafel ovaal hoogglans beige 6950,00 2995.'' '_
Tecta, M-2 eetkamertafel essen wit met é \bar 3490,00 1990."%.Grassi, 4x eetkamerstoelen, kuipjes wit heleder 7400,00 3900.'VJFasem, 4x eetkamerstoelen griglia, leder .wit 3160,00 1690.'1K
Tonon, tafel + 4 stoelen hoogglans dzwart 7290,00 3645,1 I
Interlubke klaptafel 1495,00 795*1 I
4x eetkamersfoelen H, wit-blauw 2250,00 1195," P
Tonon eetkamer 120 cm a hoogglans _ \zwart, uittrekbaar 7695,00 5770"
Hennie de Jong 4x eetkamerstoelen _
zwart-stof rood 2880,00 2160," "
Bureautafels - typetafels I
Interlit bureau met aangebouwde
conferentietafel + container 4980,00 2990" /
Job bureautafel + schrijftafel en j c
container essen grijs 4236,00 2950." 1

fSalon- en bijzettafels 1
Bacher set bijzettafels glas-wil 795,00 495.JLeolux salontafel cycle 1115,00 795.'
Metaform salontafel KWI beige glas 1225,00 795.' c
Garderobes
Art de Lux zwart hoogglans met spiegel 1495,00 990.' f
Walter Knoll, hoogglans met dubbele
spiegelwand 1695,00 990.JJ f
Banz-bord t.v.-kast lak wit op plint 2970,00 1495.' r
T.V. scheidingswand (ook geschikt als d t
audi-meubel 3480,00 595.J a
Shonbuch garderobewand 2895,00 995.' v

s

Moderne verlichting tot 70% korting 'Kunstnijverheid, serviezen, kleingoed* j
bestekken nu met 70% korting.

OO INTERIEURARCHITEKTUÜ1' C|§ KULOWANY
Kouvenderstraat 172 Hoensbro^ a
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Winst Amro
stijgt kwart

- In de eerste helft
't jaar is de nettowinst van de

it„° Bank bijna een kwart hoger
[jgg VaUen dan in de overeenkom-
ty- Periode van vorig jaar. De net-
in. 5 oedroeg f 339 miljoen, wat
6msHJging van 24,2 procent bete-
ien en opzichte van de f 273 mil-
)jjg an het eerste halfjaar vanf0 ' **er aandeel steeg de winst 8,4
~>ent van f 5,24 tot f 5,68, waarbij
y nirig is gehouden met kapi-

sUitbreidingen.
iet "in0„ '"terimdividend wordt ver-
Vn met f °-30 tot f 2-60 Per ge-
le^ aandeel. Aandeelhouders
■h e en de keuze tussen contanten

"itkering van f 0,35 in con-
,s o) n en 2,5 procent (nominaal f
'an rl'n gewone aandelen ten laste

tti a^emene of de agioreserve.
iet <.ieuwe aandelen geven recht op
'idgr'°tdividend over 1989 en op di-

nd over volgende jaren.

VD
geneel 1989 verwacht de raad

"'tsteStuur dat de nettowinsten de
& : Per aandeelzullen stijgen. Vo-
tik f ar bedroegen die respectieve-°B7 miljoen en f 10,64.

beurs-overzicht
Uitschieters
c£? sTERDAM - De Amster-
ha nse effectenbeurs heeft de
rj rjj gisteren afgesloten in een
bij stemming, waar-
lot e'e uitschieters vielen te
oieeren- Van de dollar ging wei-
had stlmulans uit en Wall Street
de| ,'n het laatste uur van de han-
de j oor zijn stijging een stuwen-
Am nvl°ed. Na het slot van de
*W damse beurs zakte dewyorkse weer in.

"lili een omzet van ruim f 1,5
Jard uit de bus, waarvan f879

aa n ?en voor rekening van de
W kwam en f657 miljoen
stetv, die van de obligaties. De
tQt £mingsindex steeg van 197,2"et record van 197,8.
ij riolevp e internationale waarden
L de koersveranderingen
Allg tot enKele dubbeltjes.. n. Akzo sprong eruit metH C 0 ,stlJgingvan f 1,20 tot f 149,20.

I er '^a-chemiedrijf DSM deed
e O. ~n schep van f4,30 bovenop

0t °P f 134.30- ook Stork,

* aan j onderneming onder meer, vert ac chemische industrie le-
e etl' deelde in die opgang met

' *Waccres van f 2tot f39,30.
to eg ontwikkeling kan worden

I d.a.jVScnreven aan de redenering
tn.j s yde vrees voor een econo-

I enigf je inzinking in de Ver-
c°lii aten niet meer bestaat,

I <la.ar nctuurgevoelige bedrijven
Profijt van zullen trekken.

n.eijji/e Amro had de beurs ken-
Wacht n?g betere resultaten ver-

n de Wlnststijging van
Van-h fn kwart in de eerste helft
*en v„ J331- gepaard gaande aan
Vi<*enri glng van net interimdi-

Want de koers van dit
f93 7r°1ds verloor 'f 1,30 op
f27 i'ü- NMB sloot fl lager op
f46,10

en ABN 40 cent lager op

Vraag naar poederharsen stijgt

DSM breidt
uit in VS

Van onze redactie economie

HEERLEN - DSM Resins US
breidt de produktie-capaciteit
voor verzadigde poedershar-
sen uit in Augusta in de Ver-
enigde Staten. In diezelfde
plaats wordt ook een fabriek
voor drukinktharsen ge-
bouwd. DSM Resins US is een
onderdeel van de harsendivi-
sie van DSM.

Volgens DSM is de vraag naar poe-
derharsen sterk gestegen door het
toenemende gebruik - als gevolg
van milieumaatregelen - van mi-
lieu-veilige materialen in coatings.
De eerste fase van de uitbreiding
van de poederharsenfabriek is net
voltooid. De produktiecapaciteit
steeg met 40 procent tot 7.500 ton. In
de tweede fase wordt een nieuwe
reactor geïnstalleerd die in 1990
klaar moet zijn.

Poederharsen vormen een grond-
stof voor de produktie van poeder-
verven, die onder andere worden
gebruikt voor de afwerking en be-
scherming van witgoed zoals koel-kasten en wasmachines, fietsen enbrillen.

De nieuwe fabriek voor drukink-
tharsen die DSM Resins in Augusta
bouwt gaat harsen voor diepdruk-
en offset-drukinkten vervaardigen.Volgend jaar wordt de.fabriek, met
een capaciteit van 4.500 ton, in ge-
bruik genomen. .v

Omzet software
blijft stijgen

DEN HAAG -De Nederlandse com-
puterservice- en softwarebedrijven,
verenigd in de COSSO, hebben an-
dermaal een gunstig jaar achter de
rug. Werd in 1987 nog f 2,17 miljard
gegenereerd, in 1988 was dat f 2,59
miljard en voor 1989 verwacht men
zelfs op f 3,46 miljard uit te komen.
Dit is het resultaat van een onder-
zoek onder ledenvan de Vereniging
Computer Service- en Software Bu-
reaus over de resultaten van 1988 en
de verwachtingen voor het lopende
jaar.

De helft van de COSSO-leden be-
haalde in 1988 een brutowinst die
ligt tussen 0 en 10 procent van de
omzet, 19 procent van de leden rea-
liseerde een winstpercentage van
meer dan 20 procent en 16 procent
behaalde een winst tussen 10 en 20
procent. Zes procent van de leden
leed verlies. De verwachtingen voor
1989 liggen in dezelfde lijn.

Oplichting
ROME - Op Sicilië is tegen onge-
veer duizend veehouders en hon-
derden plaatselijke autoriteiten een
aanklacht ingediend vanwege ver-
meende oplichtingvan de Europese
Gemeenschap voor ongeveer twee
miljard lire (3,l.miljoen gulden). De
veehouders zouden verzoeken heb-
ben ingediend voor subsidie op
tienduizend niet bestaande dieren.
De plaatselijke autoriteiten hebben
de valse papieren van de nodige
stempels en handtekeningen voor-
zien.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 111,00 111,30
Ahold 132,90 135,10
Akzo 148,00 149,20
A.B.N. 46,50 46,10
Alrenta 163,10 162,90
Amev 58,80 58,40
Amro-Bank 95,00 93,70
Bols 155,00 154,00
Borsunüj W. 129,00 128,80
Bührm.Tet. 70,10 70,20
C.S.M.eert. 72,50 71,60
DAF 55,40 55,10
Dordtsche P. 266,80 266,00
DSM 130,00 134,30
Elsevier 80,50 80,80
Fokker eert. 48,00 48,00
Gist-Broc. c. 34,30 34,70
Heineken 134,20 133,20
Hoogovens 113,70 114,00
Hunter Dougl. 120,80 120,60
Int.Müller 104,50 106,30
KBB eert. 81,20 82,50
KLM 55,60 55,40
Kon.Ned.Pap. 58,20 58,60
Kon. Olie 147,10 147,30
Nat. Nederl. 69,60 f 69,80
N.M.B. 276,00 275,00
Nedlloyd 94,90 94,60
Nnv. Cate 97,80 97,40
Océ-v.d.Gr. 309,00 309,50
Pakhoed Hold. 134,50 135,30
Philips 42,80 42,60 f
Robeco 111,90 112,00
Rodamco 160,00 160,10
Rolinco 111,10 111,30
Rorento 62,00 61,90
StorkVMF 37,30 39,30
Unilever 152,70 153,00
Ver.BezitVNU 101,30 104,00
VOC 46,70 46,30
Wessanen 98,60 98,70
Wolters-Kluwer 51,60 51,80
091651 aug 89

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 49,00 49,50
ACF-Holding 48,50 48,00
Ahrend Gr. c 302,00 301,50
Alg.Bank.Ned 46,20 46,00
Asd Opt. Tr. 22,90 22,60
Asd Rubber 7,30 7,30
Ant. Verff. 330,00
Atag Hold c 99,00 99,00
Autlnd.R'dam 91,50 91,50
BAM-Holding 500,00 505,00
Batenburg 98,00 99,00
Beers 142,00 142,00
Begemann 134,80 134,80
Belindo 373,50 374,00
Berkei's P. 4,65 4,80
Blyd.-Wül. 25,00 23,80
Boer De, Kon. 429,30 429,30de Boer Winkelbedr. 57,00 58,00
Boskalis W. 14,45 14,10
Boskalis pr 12,55 12,50

Braatßouw 1035,00 1035,00
Burgman-H. 2970,00 2970,00
Calvé-Delft c 992,00 992,00
Calvéprefc 5500,00 5550,00
Center Parcs 62,50 66,50
Centr.Suiker 72,20 71,30
Chamotte Unie 10,50 10,30
Cindu-Key 121,60 122,00
Claimindo 359,00 360,00
Content Beheer 23,20 22,90
Cred.LßN 82,00 82,50
Crown v.G.c 117,50 118,00Desseaux 250,00 252,00
Dordtsche pr. 265,80 264,20
Dorp-Groep 51,00 52,00
Econosto 264,00 263,00
EMBA 134,00 134,00
Enraf-N.c. 55,00 55,00
Eriks hold. 404,00 405,00
Flexovit Int. 77,60 77,80
Frans Maas c. 87,70 87,90
Furness 127,70 128,20
Gamma Holding 82,00 84,00
Gamma pref 5,80 5,70
Getronics 27,30 27,60
Geveke 43,00 42,50
Giessen-de N. 319,00 317,00
Goudsmit Ed. 415,00 425,00
Grasso's Kon. 106,50 106,50
Grolsch 148,50 149 00
GTI-Holding 186,00 187,00
Hagemeyer 102,20 103,00
HAL Trust B 16,30 16,40
HAL Trust Unit 16,40 16,40
H.B.G. 229,00 233,00
HCS Techn 16,40 16,80
Hein Hold 118,00 117,80
Hoek's Mach. 186,00 188,00
HoldohHout 745,00 745,00
Holec 34,80 35,20
Heineken Hld 118,00 117,80
Holl.Sea S. 1,36 1,34
Holl. Kloos 597,00 590,00
Hoop Eff.bk. 10,30 f 10,40
Hunter D.pr. 5,50 5,30
ICA Holding 18,50 18,50
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 34,00 33,70
Industr.:My 231,00 233,00
Ing.Bur.Kondor 560,00 560,00
Kas-Ass. 48,30 47,80
Kempen Holding 16,00 16,00
Kiene's Suik. 1380,00 1380,00
KBB 81,20 82,50
Kon.Sphinx 133,00 132,50e
Koppelpoort H. 360,00 359,00
Krasnapolsky 227,00 226,50
Landré & Gl. 57,00 56,00
Macintosh 54,00 53,60
Maxwell Petr. 698,00 698,00
Medicopharma 79,00 79,00
Melia Int. 6,80 6,80
MHV Amsterdam 23,00 23,00
Moeara Enim 1240,00 1250,00
M.Enim 08-cert 16000,00 16050,00
Moolenen Co 33,00 32,80
Mulder Bosk. 79,00 79,50

Multihouse 10,90 10,80
Mynbouwk. W. 437,00 437,00
Naeff 250,00
NAGRON 51,20 51,00
NIB 575,00 589,00
NBM-Amstelland 20,90 20,80
NEDAP 370,00 384,00
NKF Hold.cert. 377,00 373,00
Ned.Part.Mü 40,00 40,20
Ned.Springst. 11000,00 10900,00
Norit 932,00 930,00
Nutricia gb 68,00 68,90
Nutricia vb 73,00 72,80
Oldelft Groep c 200,00 200,00
Omnium Europe 16,00 16,00
Orco Bank e. 77,50 77,50
OTRA 783,00 786,00
Palthe 75,00 74,50
PirelliTyre 51,40 51,40
Polynorm 119,50 119,90
Porcel.Fles 159,00 159,00
Ravast 51,50 51,50
Reesink 74,50 74,70
Riva 60,00 60,00
Riva (eert.) 60,00 60,00
Samas Groep 73,50 75,00
Sanders Beh. 112,70 113,00
Sarakreek 30,10 30,20
Schuitéma 1475,00 1475,00
Schuttersv. 154,70 156,50
Smit Intern. 40,10 40,50
Stßankiers e. 25,00 25,40
Stad Rotterdam 161,00 161,00
TelegraafDe 460,00 462,00
TextTwenthe 302,00 302,00
Tulip Comp. 57,50 57,80
Tw.Kabel Hold 153,80 156,00
Übbink 126,00 125,00
Union Fiets. 18.00 18,15
Ver.Glasfabr. 334,00 340,00
Verto ' 67,40 67,40
Volker Stev. 63,50 64,00
Volmac Softw. 54,00 54,20
Vredestein 19,00 19,00
VRG-Groep 70,30 70,50
Wegener Tyl 188,00 188,50
West Invest 29,70 29,60
Wolters Kluwer 203,00 203,00
Wyers 49,50 49,80

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,00 37,00
ABN Aand.f. 77,80 77,80
ABN Beleg.f. 60,00 60,00
ALBEFO 54,80 54,90
AldollarBF $ 21,50 21,50
Alg.Fondsenb. , 259,00 260,00
AUiance Fd 12,50 12,50
Amba 48,20 48,50
America Fund 335,00 335,00
Amro A.in F. 92,60 92,70
Amro Neth.F. 80,90 80,20
Amro Eur.F. 76,80 76,80
Amro Obl.Gr. 153.70 153,80
Amvabel 97,00 96,90
AsianTigersFd 60,80 61,10
Bemco Austr. 64,00 64,00

Berendaal 119,00 119,00
Bever Belegg. 25,50 25,50
BOGAMIJ 115,00 113,50
Buizerdlaan 42,00 42,00
Delta Lloyd 43,50 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 66,60 66,70
Eurinvest(l) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 8,00 7,90
EurGrFund 61,80 62,00
Hend.Eur.Gr.F. 207,20 209,50
Henderson Spirit 74,70 74,70
Holland Fund 77,90 78,00
Holl.Obl.Fonds 124,20 124 20
HollPacF. 115,40 115,00
Interbonds 562,00 562,00
Intereff.soo 42,40 43,40
Intereff.Warr. 310,50 313,00
JapanFund 38,80 38,50
MX Int.Vent. 66,20 66,20
Nat.Res.Fund 1560,00 1570,00
NMBDutch Fund 39,20 39,10
NMBOblig.F. 35,40 35,40
NMBRente F. 104,10 104,20
NMB Vast Goed 37,70 37,70
Obam, Belegg. 228,70 229,20
OAMFRentef. 14,30 14,30
Orcur.Ned.p. 50,00 50,00
Pac.Prop.Secf. 48,80 48,50b
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 1365,00
Rentotaal NV 31,50 31,50
Rolinco cum.p 102,30 102,30
Sci/Tech 18,20 18,20
Technology F. 16,80 16,80
Tokyo Pac. H. 262,50 262,50
Trans Eur.F. 81,70 82,10
Transpac.F. 560,00 565,00
Um-Invest 110,50 111,00
Unico Inv.F. 86,40 86,40
Unifonds 31,60 31,60
VWN 58,00 58,00
Vast Ned 120,90 120,90
Venture F.N. 45,00 45,00
VIB NV 87,10 87,10
WBO Int. 79,10 79,20
Wereldhave NV 214,50 214,50

Buitenlandse obligaties
83/4 EEGB4U) 102,70 102,80
3V2 EngWarL 36,20 36,50
5% EIB 65 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 38,00 38,50
Amer. Brands 77,00 79,50
Amer. Expres 38,00 37,50
Am.Tel.& Tel. 40,60 40,40
Amentech 61,20 61,00
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 32,60 32,70

AÜ.Richf. 102,70 103,00
BAT Industr. 8,45 8,45
Bell Atlantic 98,20 98,50
BellCanEnterpr 42,00 42,20
Bell Res.Adlr 0,80 0,80
Bell South 53,70 52,70
BET Pubüc 3,00
Bethl. Steel 23,00 22,90
Boeing Comp. 51,90 53,50
Chevron Corp. 54,25 dChrysler 24,80 24,20
Citieorp. 32,50 32,00
Colgate-Palm. 57,00 57,00
Comm. Edison 37,80 38,00
Comp.Gen.El. 448,00 440,00
Control Data 20,50 20,50
Dai-Ichi Yen 3500,00
Dow Chemical 95,00 97,00
Du Pont 119,50 119,25d
Eastman Kodak 47,50 48,75
Elders IXL 3,50 3,50d
Euroaet.Zw.fr. 190,00 190,00
Exxon Corp. 45,50 d 44,60
First Paclnt 1,64 a 0,60
Fluor Corp. 33,80 34,00
Ford Motor 50,00 50,30
Gen. Electric 59,00 58,75
Gen. Motors 44,75 44,70
Gillette 45,00 44,00
Goodyear 55,00 55,30
Grace & Co. 33,70 34,75
Honeywell 89,80 89,40
Int.Bus.Mach. 118,00 118,40
Intern.Flavor 59,00 60,40
Intern. Paper 56,75 55,30
ITT Corp. 61,60 82,00
K.Benson® 5000,00 5000,00
Litton Ind. 88,70 88,00
Lockheed 48,50 49,60
Minnesota Mining 78,00 78,50
Mobil Oil 52,40 52,40
News Corp Auss 17,30 17,20
Nynex 80,60 80,30
Occ.Petr.Corp 27,50 27,70
Pac. Telesis 44,20 43,70
P& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 60,10 59,60
Philip Morris C. 159,50 161,50
Phill. Petr. 22,50 23,00
Polaroid 47,80 47,70
Privatb Dkr 308,10 305,70
Quaker Oats 65,00
St.Gobin Ffr 655,00 659,00
Saralee 59,50
Schlumberger 44,10 43,80
Sears Roebuck 46,50 46,50
Sony (yen)
Southw. BeU 57,30 57,10
Suzuki (yen) 912,00 915,00
Tandy Corp. 47,70 48,25
Texaco 53,00 53,20
Texas Instr. 41,80 41,70
T.I.PEur. 1,75 1,75
ToshibaCorp. 1310,00 1350,00
Union Carbide 28,70 29,00
Union Pacific 79,50 78,00
Unisys 22,00 22,00
USX Corp 35,10 35,00

US West 73,30 72,60
WarnerLamb. 109,00 110,50Westinghouse 72,00 70,00
Woolworth 59,30 60,25Xerox Corp. 67,70 67,25

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 55,00 56,00
Am. Home Prod. 211,00
ATT Nedam 84,50 84,50
ASARCOIne. 58,00
Atl.Richf. 218,00 216,00
Boeing Corp. 162,00 169,50
Can. Pacific 44,50 45,80
Chevron Corp. 115,00
Chrysler 50,00 50,00
Citieorp. 69,00 67,00
Colgate-Palm. 121,00 121,00
Control Data 39,50 39,00
Dow Chemical 205,00 205,50
EastmanKodak 101,00 104,00
Exxon Corp. 96,00 94,00
Fluor Corp. 72,00
Gen. Electric 124,50 123,00
Gen. Motors 195,00 191,00
Gillette 94,00 91,50
Goodyear 116,00 116,00
Inco 69,50 70,50
I-B.M. 248,50 250,00
Int. Flavors 117,00 128,00
ITT Corp. 130,00 130,50
Kroger 35,00 , 35,00
Lockheed 104,90 106,00
Merek & Co. 158,00 161,00
Minn. Min. 164,00 165,00
Pepsi Co. 126,50 125,50
Philip Morris C. 338,50 338,00
Phill. Petr. 47,00 47,00
Polaroid 94,50 93,50
Procter & G. 250,00
QuakerOats 138,00
Schlumberger 91,50 90,50
SearsRoebuck 97,50 96,50
Shell Canada 77,00 79,00Tandy Corp. 99,00 101,00
Texas Instr. 87,50 87,00
Union Pacific 167,00 164,00
Unisys Corp 48,00 b 49,00bUSX Corp 73,50 73,00
Varity Corp 3,80
Westinghouse 153,50 149,00
Woolworth 126,50 128,50
Xerox Corp. 135,00 135,00
Certificaten buitenland
Deutsche B. 677,00 683,00b
Dresdner B. 364,00 365,00
Hitachi(soo) 1550,00 1550,00
Hoechst 306,00 302,00
Mits.El.(soo) 1250,00 1250,00
Nesüé 8650,00 8700,00
Siemens 609,00 619,00

Warrants
Akzo 40,00 40,80
AMRO warr. 2,05 2,01
Bogamn 7,80 7,25

FalconsSec. 23,20 23,15
Honda motor co. 2040,00 2000,00
K.L.M. 85-92 275,00 268,00
Philips 85-89 11,00 11,00
Stßankiers a 0,70 e 0,75
Stßankiers b 2,20 2,30

Euro-obligaties & conv.
ÏQ'AAegon 85 101,20 101,20
Aegon warr 12,90 12,90
lOV2ABN 87 96,75 97,25
13Amev 85 97,75 97,75
13Amev 85 95,25 95,25
10 AmevBs 103,50 103,50
11Amev 86 97,00 97,00
14V4Amro87 97,25 97,25
13 Amro-BankB2 100,50 100,50
lOV2Amro 86 96,50 96,50
10Amro 87 97,00 97,00
5%Amro 86 96,00 97,00
Amro Bank wr 51,00 48,00
Amro zw 86 72,75 72,25
9 BMHecu 85-92 99,90 99,90
7 BMH 87 96,00 96,00
lO'/iEEG-ecu 84 100,25 100,25
93/4EIB-ecu 85 102,60 102,50
12V2 HIAirl.F 92,25 92 25
12NIB(B) 85-90 101.00 101,00
lIV4NGU 83 101,75 101,75
10 NGU 83 100,70 100,70
2V4 NMB 86 83,30 83,30
NMB warrants 98,75 96,50
83/4 Phü. 86 101,50 101,10
6*4 Phil.B3 98,35 98,35
11 Rabo 83 102,25 102,25
9Rabo 85 102,50 102,50
7Rabo 84 103,70 104,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 24,70 23,70
Bredero eert. 20,20 19,00
11 Bredero 20,50 20,50
Breev. aand. 25,00 25,00
Breev. eert 24,50 24,50
LTV Corp. 2,10 2,00
5 Nederh. 68-78 25,00 25,00
RSV. eert 1,76 1,75
7VB RSV 69 85,00 85,00

Parallelmarkt
Alanheri 23,50 25,50
Berghuizer 56,90 56,30
Besouw Vanc. 55,00 55,30
Comm.Obl.F.l 101,30 101,40
Comm.Obl.F.2 101,40 101,50
Comm.Obl.F.3 101,50 101,60
De Drie Electr. 34,50 34,50
Dico Intern. 143,50 143,50
DOCdata 27,40 27,40
Ehco-KLM Kl. 33,80 33,00
E&L Belegg. 1 78,00 78,50
E&L Belegg.2 77.50 77.70
E&L Belegg.3 76,50 77,00

Geld.Pap.c. 76,00 76,00
Gouda Vuurv c 92.00 95,00
Groenendnk 39,00 39,00
Grontnuj c. 165,00 165,20
Hes Beheer 238,00 220,00
Highl.Devel. 14,70

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

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. sk.

Abn e okt 40.00 501 6.40 6,00abn e okt 45,00 1491 2.50 1,90
abn c okt 50,00 791 0,70 0,70
abn e jan 45.00 660 3.20 2.90aegn e okt 110,00 449 4,30 4.50
akzo e okt 150.00 885 5.00 5.50
akzo e okt 160.00 599 1.70 2.00amro e okt 90,00 948 5,80 b 4.90
amro c okt 95.00 885 2.90 2.20
amro e jan 95,00 361 4,80 4.20
amro p okt 90.00 335 1.90 2.20
dsm e okt 130,00 928 6,70 9,00
dsm e okt 135,00 709 4.60 6.90
coc c aug 315.00 404 12.50 12.70
coc c aug 320,00 654 8,00 8.10
coc e aug 330.00 494 2.00 2.10
coc c aug 335.00 637 - 0,70
coc e okt 320.00 805 14,00 14.00
coc e okt 330,00 455 8,20 8,40
coc p aug 320.00 626 1.10 0,80
coc p okt 320.00 613 7,00 6.20
hoog e okt 115.00 470 9.30 9.00
kim c okt 50,00 638 6,00 5,70
kim e okt 55.00 344 2,90 2,70
kim c jan 55.00 342 4.50 4.40knp e okt 60.00 638 3.00 a 2.90nedl e okt 86,00 340 9.80 10.10
nedl e okt 94.00 638 4.90 4.80
nedl p okt 80,00 525 0.50 0.40
nip p nov 100.00 400 0,90 a 0.65
natn e okt 65,00 408 4,90 5,10
natn e jan 70.00 385 3,90 3.80
phil e okt 40.00 1975 4,50 4.00
phil e okt 45.00 1687 1,70 1.50
phil e jan 40.00 1049 5,30 5.20
phil e jan 45.00 667 2.80 2.90
phil e jan 50.00 1849 1.80 1.50phd c 091 55,00 384 3.90 4.20
phil c 092 55.00 386 5.30 5.30
phil e 093 30.00 811 18.00 17.60
phil p okt 40.00 481 0.90 0.90
phil p apr 45.00 563 4.80 5.10
olie e okt 140.00 763 9.00 9.20
olie e okt 160.00 426 1.00 1.30
olie p 091 105,00 473 3.40 3.30
unil c 091 100.00 379 55.50 55.10
unil p jan 150,00 412 4.90 4.70
voe c okt 50.00 329 2.10 1.80
wes c okt 100,00 415 3.00 3.00

economie

Akkoord over
concentratie
Korpershoek

- De vakbonden heb-l", met de directie van Korpers-
* overeenstemming bereikt

fe
r een sociaal plan bij de concen-a«e van de luchtkoelerfabrikant
brunssum. Dat houdt in dat be-

jjn volgend jaar, bij het gereedko-
" van een nieuwe produktiehal

ler fUnssum. de Rotterdamse (moe-
Vorruestiging naar Zuid-Limburgrat overgeheveld. Voor de mees-to^ere Rotterdamse werknemers
mt er een afvloeiingsregeling.

Üsri
üm meuwe fabriekshal in Bruns-
'Oor Inreed is' is er in totaal P^ats
§ a" werknemers. Nu werken er
len rSOnen' a een dinsdag gehou-
let epCursie naar Brunssum lijkt
tip Rotterdamse personeel ietser vertrouwen te hebben in de
*rsh IZing- De directie van Kor-

srioek en de mogelijke nieuwe
"énri aar Murty hebbeneen
e o, S'regeung getroffen voor enke-
le»> e Pers°neelsleden die in het
l

0 zijn van waardevolle know-
K; l" kosten van de zaak kunnen
brleen en weer reizen tussen Rot-

Qam en Brunssum.
o© "in
hep i, 4^ personeelsleden die
"Urn i nnen verhuizen naar Bruns-
!°ed r,r ygen de verhuiskosten ver-
jjr: ■ Bovendien krijgen ze een her-
Ik cl]tingsvergoeding van tenmin-
"&\r ° gulden. Verschillende
ten ers nebben echter al tejJ?en gegeven niet naar Zuid-
C gte willen-
m £ ruim 30 andere werknemers
eet*;orPershoek in ieder geval col-
Üe et ontslag aanvragen. Degenen
WhUder z^n clan 5^ "'aar kri Jgen
la^'J gedurendeenkele jaren een
)f ulling op hun uitkering.
tgat

en en ander definitief doorgaat
'Bst 10Veri8ens n°B niet helemaal
{u ' Ue Indiase zakenman Krishna
1?h y w^Korpershoek pas overne-
*>an a's °^e crediteuren akkoord
itia "^ een gedeeltelijke afschrij--8 van hun schulden.

Staatsgarantie kredieten voor
bedrijfsleven aan banden

DEN HAAG - De rijksoverheid
zet een rem op haar garantiever-
lening aan banken voor kredie-
ten die ondernemers daar opne-
men. Nog deze week zal de
Staatscourant een bericht publi-
ceren met een aankondiging
hierover. Minister De Korte heeft
dit besloten, aldus het departe-
ment van Economische Zaken.

Het ministerie heeft ontdekt dat
de banken tussen 1 januarien nu
voor ruim 700 miljoen gulden
aan ondernemers hebben ge-
leend waarvoor de staat garant
staat. Vorig jaar ging Economi-

sche Zaken ervan uit dat de ban-
ken in 1989 voor hooguit 500 mil-
joen gulden aan kredieten zou-
den verstrekken.
De garantieregeling voor kredi-
tering van kleine en middelgrote
ondernemers bestaat sinds 1 ja-
nuari van dit jaar. Zij heeft een

zogenoemd open-eindkarakter.
Het ministerie had dus geen
grens gesteld aan de kredietver-
lening onder staatsgarantie.
Dat gebeurtnu wel om een verre-
gaande overschrijding van de te
verlenen garanties te voorko-
men. Tot en met 31 december

mogen de banken nog 225 mil-
joen gulden aan leningen ver-
strekken onder rijksgarantie. De
minister zal dit bedrag „verde-
len" over de banken die bedrijfs-
kredieten verstrekken.
Een woordvoerder van het mi-
nisterie zei dat de kredietstroom

naar het bedrijfsleven hierdoor
niet wordt onderbroken. „De on-
dernemers merken er niets van.
Alleen de banken krijgen ermee
te maken." Hij wees erop dat de
staat normaal gesproken voor
slechts een promillage van het
totaal aan onder garantie ver-
strekte kredieten wordt aange-
sproken.
De Rabobank heeft laten weten
dat zij de functie van de staatsga-
rantie voor eigen rekening neemt
voor die kredietaanvragen die
uitgaan boven het door Econo-
mische Zaken toegekende quo-
tum.

Unilever groeit sterk
Van onze verslaggever

Zelfs in hun vakantie keken ze
nog iedere dag in de krant naar de
koers van het aandeel Unilever.
Het middenstandsechtpaar, dat
een drogisterij runt, was op het
idee gekomen aandelen Unilever
te kopen „omdat dit concern zo-
veel investeert in toiletartikelen
en cosmetica". Aan hun omzet-
ontwikkeling hadden zij gezien
dat vooral de (duurdere) merkar-
tikelen het steeds beter doen. In
het aandeel Unilever zit brood,
was hun conclusie. <
Hoewel het een simpele opvat-
ting over beleggen is, heeft het
middenstandsechtpaar met hun
aandelen niet slecht geboerd. Zij
kochten de aandelen begin vorig
jaar tegen een koers van iets meer
dan 100 gulden. De koers is intus-
sen opgelopen tot boven de 150
gulden.
Het Unilever-concern (levens-
middelen, wasmiddelen, toiletar-

tikelen en cosmetica) is een van
de sterkst groeiende multinatio-
nale ondernemingen in de we-
reld. Naast het feit dat vrijwel
overal ter wereld de verkoop van
zijn produkten stijgt, gaat er vrij-
wel geen maand voorbij zonder
dat een overname van een bedrijf
wordt bekendgemaakt.
Deze week was het weer prijs.
Drie ondernemingen op het ge-
bied van voedingsmiddelen, sa-
men goed voor een jaaromzet van
ongeveer 170 miljoen gulden,
werden overgenomen in België,
Frankrijk en Australië.
De spectaculairste aankopen van
de vanuit Rotterdam bestuurde
multinational vonden en vinden
plaats op het gebied van cosmeti-
ca en toiletartikelen.
Eind 1986 had Unilever in haar
pogingen om de toiletartikelen-
sector uit te breiden voor heteerst
echt succes. Toen werd het con-
cern Chesebrough-Ponds, dat

een sterke cosmeticapoot heeft,
overgenomen. Unilever legde
daarvoor ruim 3,1 miljard dollar
(destijds 7 miljard gulden) op ta-
fel, maar door het weer doorver-
kopen van grote onderdelen (che-
mische bedrijven en sportartike-
len) die niet bij de kernactivitei-
ten van Unilever pasten, ontving
het concern bijna de helft van dit
bedrag weer terug.
Begin dit jaar leek Unilever eën
tweede grote slag te slaan. In eer-
ste instantie was zij al vrijwel
rond met de eigenaar van de
Amerikaanse cosmeticaconcerns
Fabergé en Elizabeth Arden over
de overname van deze onderne-
mingen met prestige-merken
voor een bedrag 1,55 miljard dol-
lar (3,25 miljard gulden).
Eind april ketste de transactie
toch weer af, omdat de eigenaar,
de Amerikaanse groothandelaar
in bedrijven (en playboy) Mushu-
lam Riklis, plotseling een hogere

prijs vroeg wegens belastingpro-
blemen. Enkele weken geleden
kwam Riklis na bemiddeling van
zijn bankier daarop toch weer te-
rug en omdat Unilever nog steeds
bereid was de oude prijs te beta-
len krijgt deze grote overname
alsnog zijn beslag.

Andere slag
Intussen zat Unilever niet stil en
had het bedrijf inmiddels al een
andere slag in de 'beautymarkt'
geslagen: voor 306 miljoen dollar
(625 miljoen gulden) wordt par-
fumproducent Calvin Klein
overgenomen.
Daarnaast werd de positie op de
Europese toiletartikelenmarkt
markt verstevigd door de aan-
koop van kleinere ondernemin-
gen als Rimmel in Groot-Brittan-
nië en Chicogo in Westduitsland.
Het aandeel van Unilever op de
wereldmarkt voor toiletartikelen
komt na de overnames (een aan-
tal moet na de gebruikelijke pro-
cedures nog officieel zijn beslag
krijgen) op 10 percent ofwel een
omzet van circa 4 miljard dollar
(ruim 8,2 miljard gulden).

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 9-8-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 24.8.70-/ 25 370- *
vorige ’ 24.980-/ 25.480 ; bewerkt ver-
koop ’ 26.970, vorige ’ 27.080 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 320-/ 390 vorige

’ 320-/ 390; bewerkt verkoop ’ 430 la- -,
ten, vorige ’ 430 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,08 2,20Brits pond 3,34 3,59
Can. dollar 1,76 1,88
Duitse mark( 100) 110.50 114,50
lers pond 2,87 3,12Austr. dollar 1,58 1,70
Jap. yen (10.000) 150,75 155,75
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) 128,75 133,25
Zweedse kr. (100) 31,85 34,35
Noorsekr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(lOO) 15,70 16.30
Spaanse pes.(lOO) 1,73 1,88
Griekse dr. (100) 1,20 1,40, Finse mark (100) 48,50 51,50
Joeg. dinar (100) 0,005 0.020

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,13725-13975
Brits pond 3,4645-4695
Duitse mark 112.730-780
Franse franc 33,325-375
Belg. franc 5,3835-3885
Zwits. franc 130,955-1.051
Japanse yen 153,68-3,78
Ital. lire 15,665-715
Zweedse kroon 33,095-145
Deense kroon 29,005-055
Noorse kroon 30,7608100
Canad. dollar 1,82575-82825
Oost. schill 16,0110-0210
lers pond 3,0060-0160
Spaanse pes 1,7970-8070
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,6325-6425
Hongk.dollar 27,35-27,60
Nieuwz.dollar 1,2750-2850
AntUl.gulden 1,1850-2150
Surin. gulden 1,1850-2250
Saudische rial 56.85-57,10
Ecu gulden 2,3330-3380

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 205,40 205,»id excl.kon.olie 200,50 201,0
internationals 204,70 205,0
lokale ondernem. 208,60 209$
id financieel 154,80 154,0id niet-financ. 262.10 263,0
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 263,90 2640id excl.kon.olie 246,60 247,0
internationals 271,70 272^Dlokale ondernem. 255,30 256,0id financieel 197,50 1970id niet-financ. 311,70 313,7)
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 197,20 197,0internation 201.80 202,Blokaal 196,40 197,0
fin.instell 166,30 165.5)
alg. banken 166,00 164.6verzekering 165,30 165,3
niet-financ 206,20 207,3
industrie 194,60 195! etransp/opsl 247,10 246.5

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisc
avondverkeerkwamen gisteravond d
volgende koersen tot stand (tussei
haakjes de laatste notering van dezell
de dag):
Akzo 149,00-149,20(149,20)
Kon. Olie 145,80-147,30 (147,30)
Philips 42,30-42,60 (42,60)
Unilever 152,80-153,30(153,00)
KLM 55,40-56,20(55,40)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2698.41 1385.67 221.08 1064 31Hoogst 2725.15 1421.94 223.53 1080 32Laagst 2678.11 1379.62 218.50 1056 73Slot 2686.08 1406.29 220.32 1065.94
wrttt -1309 + 5049 -1-32 +8.09

Biljet van twee miljoen

"Dit is een biljet
van 2.000.000 Joe-
goslavische Dinar
dat gisteren door
de Joegoslavische
Bank in roulatie is
gebracht. De uit-
gifte van het nieu-
we biljet is een re-
actie op de pijl-
snelle inflatie in
Joegoslavië, waar
veel artikelen met
steeds dikkere sta-
pels bankbiljetten
moeten worden be-
taald. Vanwege
die snelle geldont-
waarding raden
veel Nederlandse
banken hun cliën-
ten met vakantie-
plannen af om al
in Nederland Di-
nars te kopen.
Voor het biljet van
2.000.000 Dinar
zou hier bij aan-
koop 300 gulden
moeten worden be-
taald. Wie het bil-
jet weer wil verko-
pen, krijgt er nog
slechts 100 gulden
voor terug.

Donderdag 10 augustus 1989 "7[ Hmburgs dagblacT^j
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Wis TELEDISCOUNT zet de
W<\" complete kleuren TV en

v^ videowereld op zn kop!
4 weken lang breken wij van TELEDISCOUNT alle records wat prijzen betreft op het
gebied van kleurenteevees.videorecorders.
Nog nooit is er iemand in Nederland geweest (ook wij niet) die 20 goedkoop
demonstratie-TV's en videorecorders van alle bekende merken kon verkopen.

Want TELEDISCOUNT is weer eens de kleuren TV/videowereld te slim af geweest.

Wij hebben nameli|k beslag weten te leggen op een enorme partij demonstratie kleuren
TV's en videorecorders welke echt slechts heel kort gebruikt zijn, te weten:

300 stuks Grundig grootbeeld TV 499,-
-200 stuks Salora grootbeeld TV 199,-
-400 stuks Philips 56 cm beeld TV 199,—
250 stuks Philips grootbeeld TV 199,—
160 stuks Salora 56 cm beeld TV 299,-

-700 stuks VHS-videörecorders Hitachi JVC
Blaupunkt met gebruiksaanwijzing 498,—

50 stuks Midiset met dubbeldeck en cd. 4ÏJÜ,—
Dus vanaf vandaag 2 weken lang komen wij met onze gigantische stuntaanbieding.
Nog nooit kon u zo goedkoop een kleuren TV of VHS-videorecorder kopen.

RAADHUISSTRAAT 48 HEERLEN

telediscaunt «" °<s"°

pp^^" I

mmmW^^^^tW^< W \l/Zï(Cl&F*
III

Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.00 uur. TV-registratie: TROS.
TV-regie: Ger Roos. TV-uitzendingen: TROS, VTM en RTL-plus.

Produktie en samenstelling: Harry Thomas.
Organisatie: Harry Thomas, Harrie Cremers, Hans Krasovec, Leon Ramakers

i.s.m. het Limburgs Dagblad.
Entree ’ 42,-. Kaartverkoop bij alle kantoren van het Limburgs Dagblad

en de VW-Vaals.

——■ Dennie
PÉKTRR'J Christian

TV-SHOW
Op donderdag 7 september wordt opgenomen de TV-Special

rond Dennie Christian. .
In zijn show ontvangt hij 0.a.:

Jonny Hill, de Deurzakkers, Mieke, Micha Marah, vader Abraham,
Mare en Dave. De opnames vinden plaats in de Rodahal Kerkrade.

Aanvang 20.30 uur. Zaal open 19.30 uur. 'Entree ’ 12,50. Kaartverkoop bij alle kantoren van het

Limburgs Dagblad)
|0F

Ministerie van
verkeer en waterstaat
rijkswaterstaat
directie Limburg

De hoofdingenieur-direc-
teur van de rijkswaterstaat
in de directie Limburg,
maakt bekend:

- dat in verband met re-
constructiewerkzaam-
heden aan de westelij-
ke hoofdrijbaan en de
westelijke rangeerbaan
van de weg Belgische
grens - Maastricht -
Weert - Eindhoven - 's-
Hertogenbosch
Utrecht — Amsterdam
(rijksweg 2), noord-
westelijke verbindings-
weg, noordwestelijke
lus en zuidwestelijke
lus van het knooppunt
„Kerensheide", de na-
volgende wegen c.g.
weggedeeltenvoor alle
verkeer worden afge-
sloten:

a. de westelijke rangeer-
baan van het knoop-
punt „Kerensheide"
tussen ± km 241,500 en
±km 242,400 en de
noordwestelijke lus
rijksweg 76/rijksweg 2
van voornoemd knoop-
punt te Geleen in de
periode van maandag
14 augustus 1989 t/m
vrijdag 8 september
1989;

b. de zuidwestelijke ver-
bindingsweg rijksweg
76/rijksweg 2 van het
knooppunt „Kerens-
heide" te Geleen en
Stem in de periode van
maandag 21 augustus
t/m vrijdag 8 septem-
ber 1989;

- dat voornoemde perio-
den zoveel korter zul-
len zijn als mogelijk
dan wel zoveel langer
als noodzakelijk zal
blijken;

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

Maastricht, 24 juli 1989.

De wnd. ,
hoofdingenieur-directeur,
mr. J. Teders.

|'"C.r*l*n' = Oudweeralsnieuw
I*j | binnen één dag!
I y>C^ lit Maakeenkeuze uit

rm f meer dan 100 mo-
lt "Mui''' gelijkheden. Hout-
I iiiwtf motieven of wit en
l//////(/lM(ïï grijsmethoutstruc-
nl lil) llwMl l tuUf r*lMVir^*

vwivoordeuren!

tSsh
j~JÏEIJ
Een geheel ander renovatiesys-
teem dan bij deuren. Het oude
front (kastdeurtjes, werkbladen
enz )wordt verwijderd. Volgensuw
keuze maken wij de nieuwe delen
op maat. Het voordeligealternatief
voor een nieuwe keuken.

| VOOf | -

\JilLjLj
Wij geven uw woning binnen één
dag een nieuw aanzien.

I Van Wel b.v.I Hoekerweg 4 xmu

Bunde 043-647833 gJB

GUNSTIGE LENINGEN
M HUISBEZITTERS; | PERSOONLIJKE LENINGEN ■ DOORLOPEND %# EXTRA LAGE LASTEN ■.ILI.U.I^.H'.t.W.MIM KREDIET

I") Cil Oc nirvln. Persoonlijke leningen zonder onderpand
70nnPr tayatlP-knStPn I verstrekbaar en meestal kwijtschelding K/ediel- pmnd Henk Theor.ÉUIIUCI IdAÖUC IVUdICII ■ bij ov«rli|d«n bedreg IncLienli r* mnl loopt

I KREDIET- LOOPTIJD IN ■ ijfttoin
BEDRAG MAANDEN I HANDEN ?2X 54x 42X 5 000- 100" 089% 67I lÜ?» «Sr iCT 3.000,- - 75,- 91,- 11000-- 22°." °-89% 67
10.000,- A- 106,- 117, I 6.000!- 124, 143', 175', 20.000, 400, 0,89% 67
15.000, 109, 160, 175, 11 12.000, 225, 280, 343, JO.OOO, 600, 0.89 A 67

125.000, 182, 266, 292, II 18.000, 338, 419, 514, 40000'" 800'" °'87X' 66
40.000, 291, 426, 467, II 24.000, 450, 559, 685.-

I 75.000, 545, 800, 876, II 36.000, 674, 839, 1028, I FINANCIERINGSKANTOOR
m^ Andere bedragen/looptijden óók mogelijk. 936, 1165, 1427,1 [TUT] ["Ml I rfIAT

VVVI^PIIHHHM Ischarnerweg 108 Maastricht\T_Jm^\*L ri li}[ [*I*M tel-043-636200Bi^i^i^^l I^|OTPMHB|VWV|^IÉ|[ I Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek
Tel. 045-225000 van 11.00-20.00 uur

taöEDKOPER Fn^T%^ VS\3lwl-*l^,^%# — Netto.» ,enlebl, \ te.m,|» '^ „„,,,,„ | bed.ag I I

.mm*. WmM ■ hande" alletoopMj^L- —„+--"„", (118/4 l I

Ml \ CV>^ Overliidensnsico gedekt tot r 1

U■■m-MVERGEU-JK 1- t -Er " "' ' " CMV BANK - BRUNSSUM - KERKSTRAAT 294
TELEFOONO4S-251043. oj\ s—M-V~~ir\/7 l~> A K lIXVanl7.oo-21.00uurenzaterdagsvan Vi/I( C=! i k \ V/ KuINIIV
9.00-1300 uur 06-0227272 (gratis) / § v—^UV-AJ 't-/ l-»f-H X
VOORDELIG, DISCREET EN SNEL OOK I Ë I Iwi. l/rpHlPt \N7K'AX(\\P
VOOR AL UW VERZEKERINGSZAKEN /£?/§ V^VV IX'^U'tl ~acv "'&

k\Vl I \\* w L Vffwl I [WM IJ In
Reuma betekentpijn.Je kuntermee leren j

■—V^* leven, maar vergeet het geen momentvan de
''^^V —V^- dag Veel reumapatiënten dragen hun lot in "/^f^~ '~~\/^~* su'te- omdat nun handicap niet zichtbaar is.

Stilte, dieécht pijn doet.
' *y^ U kunt er wat aan doen. Uw geld kan I

«^ voor een reumapatiënt direct omgezet
'—f~ worden inverlichting. Door revalidatie, hulp- .

middelenen onderzoek. Het MnrKja^g^
Reumafonds helpt daarbij. M **l.

„vtY/l Helpt u hetReumafonds? IL il__ lil i^mm& 3|

A
wff[fl^ REUMABESTRIJDING CIROË

Y^ffi 1 M—-***^ mÓÉTDOORGAAN 324 1..Jl
Statenlaan 128,2582 GW Den Haag. Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

Wijn van de maand:

... 1 »-- :

z^eteu^^ 75 mWÈË 11 K en of komiJn ~ !"/ #

' -^'sÜ .^ ' VACUÜM VIRPAICI [SS Sc.3-#-ÏLJL\ 1

rerziKen # m^--~^^^^^r^>>^^^~^-~' —-~ -/\>^^J«s%: Jm jfr

Magere tartaar of varkenssaté
rundvlees, OO 3 stokjes, |
per 4 stuks "" 7 O -diepvries- 4*B» 1«~ /

- : I
ï£5Tö Appelsap =£*« Tropical mix _*r*ü Café Cruz Mild
EBAfl **r v |Ar EDAS i QQ ~^ vacuüm, gemalen, 7/F

pak 1 liter I*^3 pak 1 liter I*o# pak 250 gram tj " lO
ctïTö Sinaasappelsap «gjfe Druivesap wgjfo Café Cruz Cafeïnevrij
EDAjI hk k EMfl |qq EMfi vacuüm gema|en, 'T AU

pak 1 liter !"/ # pak 1 liter !"# # pak 250 gram O» lO
vSüfo Tomatensap Ët^ü Grapefruitsap Café Cruz AromaIDAH K | |^Q EDMI g /\Q IDAfi vacuüm, gemalen, C "TTT

pak 1 liter I»0# pak 1 liter J aC*\Jm pak 500 gram 3*/ O
F^ïii Tweevruchtendrank B^ö 5-Vruchtencocktail ïÏ^ïj Café Cruz AromaW abrikoos/sinas 1 OQ W 1 OQ W vacuüm, gemalen. f) OQ

pak 1 liter I «O / pak 1 liter liOl pak 250 gram i<iO/

f£2si Tweevruchtendrank Café Cruz Mocca Dessert =i^ö Café Cruz oploskoffie Goud ,
ÜP perzik/Sinas * OQ W vacuüm, gemalen, 7 CC W O ZQ

pak 1 liter l«07 pak 250 gram *J»*JkJ pot 200 gram Oiü/

Edah heeft steeds meer te bieden.ïlj^ji
EDAH HEEFT 'N GRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag 's morgens van 10 tot 12uur en 's middags van 2 tot
4 uur kunt u gratis bellen met de mensen van onze service-afdeling. Telefoonnummer 06-0506. Prijswijzigingen t.g.v. over-
heids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden. Prijzen geldig t/mzaterdag 12augustus 1989.Zolang de voorraad strekt.
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Duitsland 1
Ir/nu 2°F-info Arbeit und Beruf.48 Seute-Project Brainstorm. Ameri-tj^se speelfilm uit 1982 van
t/3'as Trumbull met Christopher
c
,a|Ken, Natalie Wood, Louise Flet-l&f.Mherh.)Ij,* Urnschau.I}'l° Studio 1.

I3»? Persoverzicht.
I3s?-13.15 Heute.
V'c ""Teletekstoverzicht.

(j 5 Expeditionen ms Tierreich.
met Heinz Siel-|uf!n- Afl.: Kinderstuben in Der

ls^hbarschaft. (herh.)
'Sik Ta9esschau.I^a Die Campbells. Serie. Afl. 6:
'5 3n erstandnis am Fluss.

0v ""Superdrumming 11. Serie
6

er de beste slagwerkers ter wereld
y nun muziek. Presentatie: PeteC Afu-

"""K e Trickfilmschau.
Afl Auf und davon. Kinderserie.
.W 3: In der Falie.
film m Spanien. Natuur-
gei erie- Afl.: Die Lagune der Zugvö-

jj a Kleine Geschichten aus dem
I?ij?- Vandaag: Orangs.
'? 2s Ta9esschau.L* Columbo. Amerikaanse serie.
Iq 2 g Schachmatt.
\3o a9esschau.
l6|S j Hier und heute. Actualiteiten.[Lr Die Wiesingers. Serie. Afl.:
N.Sa ler'9e Zeiten.
■'""On Pro9ramma_overzicnt-Kis Ta9esschau-

s-, 5 Pro und Contra. Aansl.: Tages-

> Der 7. Sinn.

21.03 ««Das Beste aus dem Musi-
kantenstadl. Hoogtepunten uit het
muziekprogramma Musikantenstadl
van de afgelopen jaren. Presentatie:
Kari Moik.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Lenz oder die Freiheit. 4-delige

Duitse serie. Afl. 4: Die eigene Haut.
Met Peter Simonisek, Annette Uhlen,
Brigitte Kamer e.a.

00.35 Tagesschau.
00.40-00.45 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1
13.15-13.30 ZDF-info Arbeit und Be-

ruf. (Herh.)
14.55 ""Teletekst-overzicht.
15.15 ZDF-lhr Programm. Spelpro-

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

ce Forsyth.
15.50 Kim & Co. 12-delige serie voor

de jeugd. Afl.: Schon mal versucht
'nen Voget* loszuwerden? Met Simon
Turner, David Friedmann, Georgina
Kean e.a.

16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.
Vandaag: Wat kinderen in de vakan-
tie kunnen doen. Presentatie: Barba-
ra Biermann.

16.30 Alice im Wunderland. Teken-
filmserie. Afl: Die verschwundene
Lichterree.

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

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

17.45 Ein Engel auf Erden. Ameri-

kaanse tv-serie. Afl.: Der glückliche
Mark. Met Michaël Landon, Victor
French e.a. (onderbroken voor: Mem
Butler und ich. Duitse tv-serie. Afl.:
Der Tausch. Met Volker Brandt en
Günther Jerschke.)

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

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

tussen Amor en Justitia. Serie. Afl.:
Scheiden tut weh. Met Thekla Carola
Wied, Christian Quadflieg, Heli Fin-
kenzeller e.a.

21.00 Vorfahrt. Motormagazine met
Kari Senne.

21.30 Heute-joumal.
22.00 Der Sport-Spiegel. Wilde Wel-

lenreiter. Kajakrodeo op de Durango
Rivier.

23.30 Lieb' Vaterland, schlaf ruhig
ein... Oder: Die Unlust an Europa.
Documentaire over de bedenkingen
in Duitsland tegen de Europese een-
wording.

23.15 Chronik einiger Liebesunfalle.
Poolse speelfilm uit 1985 van Andrzej
Wajda met Piotr Wawrzynczak, Pauli-
na Mtynarska, Tadeusz Konwicki e.a.

01.10-01.15 Heute.

TV-KANALEN,GOLFLENGTEN
"Oor ]." en CAI-abonneesanalen zie schema exploitant

»%^2wart wit programma
00 * stereo geluidsweergave
Tf * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling
TELEVISIE

n. rland 1: 5 26. 29. 46. SI. 53 en 57

Nederland 2: 31. 33, 35. 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43. 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48, 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
BelgiëTV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Télé 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
■% r»van "e woudlopers. Britse serie
IW h°n Haldane met Rex Hagon,
Af| c Enderson, Douglas Master e.a.
■As Dochter van Brannigan.

Af|. JJ'ebster. Amerikaanse serie.
Le^- r°eiproblemen. Met Emmanuel
$a 'fL' Susan Clark, Alexis Karras
>5S (herh.)
B.qq Nieuws.
8.05 Ijk Tak. Animatieserie, (herh.)
kiD .f'ons. Afl.: Plons en moeder
&.io(h

kerh->
tn6th Un9 Fu. Amerikaanse serielip^avid Carradine,Keye Luke, Phi-
rje J"1"- e.a. De zoon van een sterven-
de Q^darijn vergiftigt de jonge Cai-
-oqo het mysterie van de dood te

|tioe?ronden. Caine merkt dat het
ti6s "'lk vechten is tegen hallucina-

S'oo Ull.|rh6rit ",in. 13-delige Engelse docu-
|vQn 'a|reserie over de geschiedenis
B'2s 1 wiin- Afl- 10: De vernieler.
Rjq Mededelingen.
"O.Oq
96eftI,Uren- Australische serie. Jim

i r6r Helen de schok van haar leven.; %_f !2 Charles te slim af. Daphne zit

'urn "°binson staat voor een ultima-
""4s &Acht norama- AIDS: positief zijn.
W6r Mensen worden uitgenodigd om
te koL,a^en 'an9 met elkaar te praten,.. Ken, te eten en zich te ontspan-

Ihn

nen. Een leuke gratis vakantie. Ware
het niet dat vier deelnemers seroposi-
tief zijn. Dit leidt tot een diepgaande
confrontatie.

21.40 Chelworth. 8-delige Engelse
serie met Peter Jeffrey, Gemma Jo-
nes, Catherine Russel e.a. Na een
jaar in Chelworth ziet Michaels finan-
ciële situatie er nog steeds niet goed
uit. Zijn rivaal Ewan Chivers oogst
met behulp van de parlementariër
Russell Fairless echter veel succes.

22.30 Nieuws. Met een verslag van de
Ronde van België.

22.50 Filmportret: Buster Keaton.
Filmportret in drie delen van deze le-
gendarische acteur en regisseur.
Deel1.

23.40-23.45 Coda. 'Sonate opus 25,
Rasendes Zeitmass' van Hindemith
uitgevoerd door Thérèse-Marie Gilis-
sen, altviool.

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Zonder het te weten
brengt Charlie Fiona in moeilijkhe-
den.

19.23 Superkat & Supermuis. Te-
kenfilmserie.

19.30 Nieuws.
20.00-21.20 Baccarabeker 1989.

Rechtstreekse uitzending van de eer-
ste avond van de interprovinciale
showontmoeting voor jonge talenten
te Middelkerke. Optreden van drie

Vlaamse provincies. Orkest 0.1.v. Eric
Melaerts. Presentatie: Luc Apper-
mont.

# Buster Keaton in 'Film-
portret: Buster Keaton'.
(België/TV 1 - 22.50 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.20 BGunga Dm. Amerikaanse

speelfilm uit 1939 van George Ste-
vens met Cary Grant, Victor
McLaglen, Douglas Fairbanks e.a.
Drie sergeanten van het Britse leger
in India worden erop uitgestuurd om
uit te vinden wat er met een naburig
uitgestorven dorp gebeurd is. De
Thugs, een gevaarlijke sekte, blijkt
hier achter te zitten.

18.13 ""Guitarra. 8-delige serie over
de geschiedenis van de gitaar. Pre-
sentatie: Julian Bream. Afl. 6.

18.45 ""David, de kabouter. Serie
naar het boek De Kabouter van Rien
Poortvliet en Wil Huygen. Afl.: De
vliegenvangers. (herh.)

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

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Growing Pains. Amerikaanse

comedyserie. Afl. 11: Dirt Bike. Zon-
der toestemming van zijn ouders be-
sluit Mike een ritje te maken op een
motor. Dit brengt hem in grote moei-
lijkheden, wanneer hij na eenval in de
kreukels terugkomt.

21.00 And Justice For All. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1971 van Nor-

man Jewison met Al Pacino, Jack
Warden, John Fortsythe e.a. Advo-
caat Arthur Kirkland wordt veroor-
deeld tot een nacht cel voor ongeh-
oorzaamheid aan de rechtbank. Zijn
uitbarstingen worden echter in de ga-
ten gehouden door het Comité van
Ethiek.

22.53 De Pravda: Gorbatschovs
nieuwe waarheid. Engelse docu-
mentaire.

23.45 " «Ontdek je plekje: Brielle.
(Herh.)

00.00-00.05 Journaal.

" Al Pacino als Arthur Kirkland in 'And JusticeFor All.
(Nederland 2 - 21.00 uur)

Duitsland 3 West
15.30 Teletekstoverzicht.
15.45 Sumpf unter den Füssen.

Amerikaanse speelfilm uit 1958 van
Nicholas Ray met Burl Ives, Christop-
her Plummer, Gypsy Rosé Lee e.a.

17.15 «Alle meine Tiere. Serie. Afl. 3:
Der Besuch.

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

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

serie. Vandaag: Die Rettung der Fla-
mingos.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws.

20.00 Die Schlacht am Apachen-
pass. Amerikaanse speelfilm uit 1952
van George Sherman met Jeff
Chandler, John Lund, Bruce Cowling
e.a.

21.25 West 3 aktuell.
21.40 Ein deutsches Schicksal: Vik-
i tor Agartz. Filmportret van deze na-

oorlogse Marxist.
22.25 Sinfonia 'Perestrojka. Docu-

mentaire over deze Duits/Russische
Philharmonie.

22.50 Deruta. Der Stem der Weisen.
Filmreportage van dit om haar kera-
miek bekend staande Italiaanse dorp.

00.20 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4; 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

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

ten. 19.30 Journaal en weerbericht. Ss:
20.00 Autant savoir. Consumentenma-H
gazine. Afl.: Een loodvrij Europa? 20.20=
Ashanti. Amerikaanse speelfilm uitEs
1979 van Richard Fleischer met Mi-=
chael Caine, Peter Ustinov, BeverlySSs
Johnson e.a. Het artsenechtpaar Davidss;
en Anansa Linderby brengt de zomerss:
door met het inenten van inboorlingen=in Afrika. Als Anansa, zelf Ashanti. Ss;

wordt ontvoerd gaat David met de hulps=
van de beste helicopterpiloot van deES
streek naar haar op zoek. 22.15 Spé-=cial cinéma. Filmmagazine. Presenta-EE
tic: Terry Focant. 23.15-23.50 Loterij-=
uitslagen, laatste nieuws en weerbe-ss:
richt.

TV5
16.05 Les ascensions célèbres. 16.55

Jazz in. 17.25 Echo. 18.10 Récréa-
tion. 18.30 L'oeil apprivoise. 19.00
Des chiffres et des lettres. 19.30 His-
toires naturelles. 20.00 Coeur joyeux.
Franse misdaadfilm. 21.15 L'homme
qui aimait les films. 21.40 Monet a Gi-
verny. 21.45 Papier glacé. 22.00
Journal Télévisé. 22.35 Apostrophes.
23.50-01.00 Édition spéciale.

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 Vogels kijken. Natuurfilmserie.
Afl. 1: Zuid-West Friesland.

19.05 Atlantis mag niet verdwijnen.E
Duitse jeugdserie.Afl. 4: Grof geweld.s
Wolfgang Emmerich, de zoon van deE
overleden Willem, huurt een aantaiE
ongure types om Atlantis te verbou-E
wen. Maar Jule echter is bokskam-S
pioen geweest...

20.00 Journaal.
20.29 Droom en daad. Afl. 3: Polen =de waarheid maakt vrij. Presentatie -Charles Elliott. E
21.20 Young at Heart. Documentaire!over liefde en romantiek op latere Eleeftijd.
21.50 Een keur van Kylians. Serie!

balletten van Jiri Kylian. Afl. 6: DreamE
Dances.

22.30 Journaal. . E
22.40-22.45 Nieuws voor dovenen slechthorenden.

Duitsland 3 SWF
16.00 Das Geheimnis des schwar-

zen Tankers. Italiaanse speelfilm uit
1984 van Tommaso Dazzi met Fran-
co Nero, Francisco Rabal, Galo Ahu-
mada e.a.

17.20 Menschen unter uns. Der Pa-
tron in Madagaskar. Filmportret van
de plantagebezitter en natuurbe-
schermer Jean de Heaulme.

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

falsche Anklage, (herh.)
18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Von

einem anderen Stern.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Kid Galahad - Harte Fauste,

heisse Liebe. Amerikaanse speelfilm
uit 1961 van Phil Karlson met Elvis
Presley, Gig Young, Charles Bronson
e.a.

21.05 Südwest aktuell - Neues urn
neun.

21.20 Transparant. Magazine met ac-
tualiteiten en politiek nieuws.

21.50 Sport unter der Lupe.
22.35 Miami Vice. Amerikaanse poli-

tieserie met Don Johnson, Philip Mi-
chaël Thomas e.a. Afl.: Calderones
Rückkehr (1).

23.20 Ohne Filter extra. The Pala-
dins. Muziekportret door Felix Parbs.
(herh.)

00.05-00.10 Laatste nieuws.

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

Radio 1

radio
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Radio-
journaal (7.30 Nieuws.) 9 06 Ar-
beidsvitaminen. 10.50 Leuterkoek
en zandgebak. 11.06 Arbeidsvita-
minen (vervolg). 12.06 De Burge-
meester is jarig! 12.55 Mededelin-
gen voor land- en tuinbouw. 13.09Radiojournaal. 14.06 Koperen Ko
en Nikkelen Nelis. 16.06 Echo-Ma-
gazine. 18.35 Op zoek naar hem.
19.04 Peper en zout. 19.30 Me-vrouw Van Dam begint opnieuw.
Hoorspel. 19.53 Column. 20.04
Voor wie niet kijken wil. 23.05 Met
het oog op morgen. 0.02 Nachtle-
ven. Midnight hour. 1.02 The
Groove Juice Special: De reisver-
halen uit de wereldontvanger. 5.02-
-7.00 Q, Q, le Q.

Radio 2
» (Elk heel uurnieuws.) 7.04 Het Le-
: vende Woord. 7.11 Vandaag..
5 donderdag. 8..04 Hier en Nu. 8.53
: Ontmoeting. 9.04 Wie weet waar
: Willem Wever woont? 10.04 Plein: Publiek. 11.04Onvoltooid verleden
; tijd. 12.04 't blijft Hollands. 12.40
■ Middagpauzedienst. 13.04 Hier en
; nu. 13.20Skip Voogd presenteert...
5 14.04 De tafel van vier. 15.04 Cou-S pc Soleil. 16.04 De Familieshow.
5 17.04 Hollandse hits. 19.02 Jazz.
: 20.00-07.00 Zie Radio 1

Radio 3
E (Elk heel uur nieuws.) 6.02 De Ha-
» vermoutshow. 9.04 Gouden uren.

12.04 50 Pop of een Envelop.
5 14.04 De Nationale Hitparade Top
S 100. 18.04 Driespoor. 19.04 Dan-
-5 ceTrax. 21.04 De CD Show.= 23.04.0.00 Sesjun.

televisie en radio donderdag

Nederland 1

' D°-13.05 Nieuws voor doven en
%wntnorenden-

"ol Neighbours. Australische serie.
s|

s Des een nacht niet thuis heeft ge-
Vr

aPen, staat hem een ware onder-ging door zijn huisgenotes teI7jahten-
tl? De noodlotsdag. Amerikaanseiitenfilm-

-I?4i Journaal,
'l' De avonturen van Teddy Rux-
Ln- Tekenfilmserie. Afl.: Elfjes en
laoten. (herh.)

üi De Freggels. Engelse teken-
hl?ser'e- Afl.: De grappigste grap vanet 9nezelrijk.

nlliiin.,

18.16 De Smurfen. Tekenfilmserie.
Afl.: Zorgen, zorgen, zorgen, (herh.)

18.29 Toet-toet. Tekenfilm.
18.41 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Hoe-

ra voor Boes.
19.00 Journaal.
19.19 Mijn familie en andere dieren.
Engelse serie. Moeder Durrell is heel
tevreden met het nieuwe huis, want
het is zo klein dat ze van alle loges is
verlost.

19.49 Labyrinth. Spelprogramma ge-
presenteerd door Peter Jan Rens.

20.20 Hoe vertel ik het mijn vrouw.
Amerikaanse comedy uit 1967 van
Gene Kelly met Walther Matthau, In-
ger Stevens, Robert Morse e.a. Paul
Manning is getrouwd. Zijn vrouw en
hij zijn elkaar heel trouw, maar Paul's
vriend Ed vindt het saai en wil zijn
vriend levenskunst bijbrengen.

21.52 Tommy Cooper. Hoogtepunten
uit de optredens van de in 1984 over-
leden kunstenaar van de 'mislukken-
de' goocheltrucs.

22.30 Journaal.
22.40-23.30 Bridgets keus. 4-delige

Engelse miniserie naar deroman 'Be-
having Badly' van Moira Williams. Afl.
1: Verandering. Bridget heeft na 20
jaar trouwe 'dienst' van haar echtge-
noot te horen gekregen, dat ze beter
uit elkaar kunnen gaan. Bridget krijgt
een appartementje, leeft vervolgens
nog 5 jaarkeurig burgerlijk, tot ze ver-
zeild raakt in een fascinerende kerk-
dienst. Ze besluit haar leven radicaal
te veranderen.

Walter Matthau en Inger Stevens in 'Hoe vertel ik het
mijn vrouw. (Nederland 1 - 20.20 uur)

Radio 4
7.00 Nieuws. 7.02 Ochtendstem-
ming. (8.00 Nieuws.) 9.00 Veroni-
ca's Meesterwerken I: L'Orchestre
de Paris met solisten. 10.35Muziek
voor miljoenen. 12.00 Veronica's
Meesterwerken II: Kamerorkest
Zurich met solisten. 13.02 Neder-
land Muziekland Klassiek. 14 00
Metronomium in 'konsert'. Symfo-
niemuziek. 16.00 Senza parola.
Vandaag: De gitaar. (20.00
Nieuws.) 23.00-0.00 Jazzfestival
1989. Rechtstreekse uitzending.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nieuws. 9.02 NOS Spor-
tief. 9.25 Waterstanden. 9.30 Hulp-
verleners naar het dal. 10.00 De
zonnebloem. 11.00 50 + . 12.00
Nieuws. 12.05 Wat je van verre
haalt. 13.00 Nieuws. 13.10 Boe-
kenwijsheid. 13.30 DaCapo. 14.00
Klasse-Special. 15.00 150 jaar
Limburgen. 16.00 Cultuur. 17.25
Marktberichten en Scheepspraat
17.35 Postbus 51 Radio-magazine.
17.55 Mededelingen en schippers-
berichten. 18.00 Nieuws. 18.10 Li-
terair: Lezen voor de lijst. 18.40
Turks programma. 19.00 Program-
ma voor buitenlandse werknemers.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen,

Deutschland.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

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

(herh.)
10.25 Inspektor Gadget. Tekenfilm-

serie, (herh.)
11.00 Die zwei mit dem Dreh. Ameri-

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

(herh.)
12.30 Klassik am Mittag met het

RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns. Aansl.: Dennis.

Tekenfilmserie. Afl.: Medieval evil.
13.25 California Clan. Amerikaanse

serie, (herh.)
14.15 Kampfstern Galactica. Sf-se-

rie. (herh.)
15.00 Zahn urn Zahn. Oostduitse se-

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

serie. Afl.: Abenteuer im Weltraum.
17.45 RTL-Spiel. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Lange Nacht in der
Bouziki-Bar.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Pulaski. Engelse serie. Afl.: Der

Preis des Erfolges.
20.15 Die Sieben-Millionen-Dollar-

Frau. Amerikaanse serie. Afl.:
Franklins Fehler.

21.10 Spion mit meinem Gesicht.
Amerikaanse speelfilm uit 1965 van
Barry Shear met Robert Vaugh, Sen-
ta Berger, Michaël Evans e.a.

22.35 RTL aktuell.
22.45 Das Chaos Duo. Engelse

speelfilm uit 1974 van Irvin Kershner
met Elliot Gould, Donald Sutherland,
Zou-Zou e.a. (herh.)

00.25 Unglaubliche Geschichten.
Vandaag: Menschen mit magischer
Kraft.

00.50-00.55 Betthupferl.

SSVC
13.35 All our Yesterdays. Bernard

Braden kijkt 50 jaar terug.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Teil the Truth.
15.15 Take the high road.
15.35 Connections. Met Simon Pot-

ter.
16.00 Children's SSVC. Lets Pre-

tend.
16.20 Simon and the witch. Serie,

(herh.)
16.40 Scoobydoo.
17.00 Move it. Serie.
17.25 Home and away.
17.50 Young, gifted and broke. Co-

medieserie.
18.15 Emmerdale farm. Serie.
18.40 News and weather.
19.50 The labours of Erica. Serie.
20.15 Voyager.
20.50 The Bill. Afl.: The strong survi-

ve.
21.05 Gentleman and players.
22.00 News and weather report.
22.30 Horizon.
23.20-23.45 First exposure. Nieuwe

serie met muziek en comedy.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Niklaas, ein Junge aus Flandern. Afl.:
Verabredung im Schnee. 10.00 SAT 1
Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.: Selt-
same Fortschritte. 10.50 Teletip Ge-
sundheit. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Der
König der Bernina. Oostenrijks/Zwitser-
se familiefilm uit 1957 van Alfred Leh-
ner met Helmut Schneider, Waltraut
Haas, Walter Janssen e.a. Aansl.: te-
kenfilm. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr
Horoskop. Aansl.: Programma-over-
zicht. 14.05 Arme mit den roten Haa-
ren. Afl.: Gilbert und die Goldmedaille.
14.30 Papermoon. Afl.: Immer Arger
mit den Rechenaufgabe. Amerikaanse
familieserie uit 1974 van Donald Wrye
met Christopher Connelly, Jodie Fos-
ter, Lou Frizzel e.a. 14.55Der Goldene
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
Silvester. 15.50 Teletip Koehen. 16.00
SAT 1 - Teleshop. 16.25 Der Goldene
Schuss. 16.35 Bonanza. Afl.: Sheriff
Coffees grosse Stunde. 17.25 Teletip
Auto. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Sherlock Hol-
mes und Dr. Watson. Afl.: Der Todes-
turm. 18.15Taxi. Afl.: Der Ruf aus Hol-
lywood. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
Glücksrad. Quiz-Show. 19.30 Trapper
John, M.D. Afl.: Radioaktiver Unfall.

20.25 SAT 1 Wetter. 20.30 Cagney &
Lacey. Afl.: Mary und Mary. 21.25 SAT
1 Bliek. 21.30 Madonna mit den zwei
Gesichtern. Amerikaanse speelfilm uit
1959 van Irving Rapper met Carroll Ba-
ker, Roger Moore, Walter Slezak e.a.
23.35 SAT 1 Bliek. 23.45 Topics live.
Aansl.: Programma-overzicht.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02Kort
Nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Consument,
Agenda en Muziek. 13.05, 14.02,
15.02 en 16.02Kort nieuws 17 02

Regionaal weerbericht. 17.05 Lim-
burg Actueel, Agenda en Muziek.
17.25 Anno toen: geschiedenissen
uit Limburg. 17 55 Kort nieuws
18.05-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde
(6.30, 7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co. 1000 Nieuws. 10.03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11.55Mediatips. 12.00 Lim-
burg 1989. 13.00 Nieuws. 13.10
Het schurend scharniertje. 13.15
Buitenbenen. 14.00 Hitbox. 17.00
Focus. 17.05 Amazone. 18.00
Nieuws. 18.10 Over stuur. 20.00
Het orgeltje van Yesterday. 22.00
Nieuws. 22.05 Boem boem. 23.30-
-6.00 Nachtradio. (5.00 en 5.30
Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-

kasten 745 Veranstaltungskalen-
der 8.30 Besinnliche Worte. 9 10
Musikexpress. 10.00-12.00 Gut
aufgelegt. 12.00 Veranstaltungska-
lender. Musik bei Tisch. 12 15Ver-
anstaltungskalender 13.00 Fri-
schauf. 14.05 Musikzeit heute :
Country & Western 15 00 Nach-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight.'
17.05 Oldiekiste. 18 10 BRF-Ak-

tuell. 18.40 Jazz 20.05 Nachriclv
ten/Sendeschluss.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon 12.07
Gut Aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie Musik-Ex-
press. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm 21 00 Musik zum
Traurnen. 22.30 Nachtexpress.

Sky Channel
06.30 European business channel
07.00 The DJ kat show.
09.30 Panel pot pourri.
11.00 The Sullivans.
11.30 Sky by day.
12.30 A problem shared.
13.00 Another world.
13.55 Pages from Skytext.
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 Golf.
19.00 Mobil motorsport nieuws.
19.30 Surfen.
20.00 Paardenshow.
21.00 Triathalon.
22.00 Voetbal.
23.00 Australian Rules Football.
00.00 World games.
01.30-06.30 Landscape channel.

Super Channel
07.00 World news and business

hour.
08.00 The Mix.
15.30 Tracking.
16.30 Hot line.
18.30 Nino Firetto.
19.30 'Allo, Allo.
20.00 Nurse. Amerikaanse tv-film.
21.50 World news and weather.
22.00 Best of enemies. Britse oor-

logsfilm.
00.00 World news and Weather and

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

gramma.

MTV Europe
Alle programma's in stereo
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.30 MTV Playback.
13.00 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5.15. The Bee

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

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tap
wie kein anderer. 11.00 'Treff nach
elf. 12.00Is ja 'n Ding. 14.00Viva.
16.00 Entenjagd. 17.00MusikdueH
17.50Sportshop. 18.00MusikdueH
19.00 Neunzehn - Vierundzwanzig:
Haste Töne. 20.00 Open house.
21 00 Kuschelfunk. 22.00-0.00 Mu-
sik Non-Stop

(ADVERTENTIE)

' VAN DEZE WEEK 1

EROS RAMAZZOTTI "In Certi Mo-
menti" met natuurlijk "Ma che bello
questo amore''. OQ95
DEZE WEEK &Ö .

SOULII SOUL "ClubClassics Vol. I"
De sensatie van dit moment m.o.a.
"Keep on moving" en "Backto life".

DEZE WEEK 34

AMORDE MISAMORES Schitterende
Spaanse zomer CD met hits van o.a.
Paco, GipsieKings, Peret e.v.a.

DEZE WEEK 34
kiuocELznnc
PaarkunJenietomheen
AKERSTRAAT 19 HEERLEN
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Klassewerk vmB*"& " 1
Polikan Twist', mmr\c 'f^Ë*^' ~ bibbbbb^bbbi I Tipp-ökorrektiepennen. M

VcltiZti Vbor bV # ■ |H J^fix^^B in Acco ringbanden,

geheel metaal. W 7^ HBB^HBil^i^ I 95nu # ■ ES | m
____ RWOTI p Q HF9S

ivviixvv i wV4miumlvam| abi i vflfl a^^B H^^^^W r*\ O Bw

Por e+iilr BUi m m*. AP !bBT S» » MH BH *3liÉ ESVOIKX 9n GOllO CObieiS,

Casio PXIOO rekenmachine, BH lju ,^^^^^^^^^^ ff/^^^-^mkX I ■ I Iperfekte calculator voor ___ \ WÊM m Per stuk X■ en \/■ bbh/m?
Maya Havo en VWO. J f 1| Uïg L^H l#y%)

Viilpenpatronen 'M l« Cahiers (80 blz.) van
in alle deuren en 1 H lil H llrV9 H £f AVANT GARDE, BACK TO SCHOOL
kleuren. - 11 '£63 H LJIU J NAF NAF, MACHO MOUSE, THE

Nu X ■ ïlttl 11 NEKT GENERATIOK FUN MATCH,
jQs| POURELLE.BJ -jr

Pentel pen-liner, nieuw en uniek, 00
verkrijgbaar in rood, A . \}£m l>y^My VHHHHP^^^HH|H Per stuk Ai II vU

groen. V Jl^» I^^^^^B i^b^^bbbbl HJBp|iJ|ilßH
Nu bbJ ■ Nlfl Ijl Gelro ringbandbloks.

«F scwoLAfiiiffl*M ff 17-rinasNu bbJ ■ Z1VV
. ',^ 23-rings Nu ■

W3fe^^X Leren schooltas met 3 grote vakken,
Tm/i EStfl i"^""Ëi*i» extra brede soufflés en
wréWm I "ïl 2 ruime voorvakken. Jk !■

BL««j! HESML—. ~-~~'

B^^^^^M £ W M m^^Am^m É0 Am mmÉÊ ■■JPfl

i*T/gT|»t*t«t»Ta r^H êT*^*j3 r*jifl T^H

lülißi MPCïl bKU^p^^^^
daar winkel je voor je plezier ! M jjjjlp**^

/

w^imamimmÊÊÊÊmmmmmmÊÊÊmwÊiiÊÊiiÊiimmimiÊmm^mmmwm

■m r /,-n -ua -■-■-'. Als u ons voor 12 uur M ■T*J mLimburgsDagblad 1^(Ml nÏPPOIOQ 's ochtends belt, staat uw Dul |

K^""« PICCOLO de volgende dag al 045..T 1 QQAA
in het Limburgs Dagblad. w~*J # I m m\9\9
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TAR2AN?KING KONO? SUPERMAN?I ■*■? I l-'^-tTnrjTïfT^^. I nRALPrHIAU-HÏoi I MOKjtüJN«.T 15 INSPECTEURFRANK DREBIN! I fIV^WtVTTnÊ^I U
'M( iïÏE ' B^^^ ■ B^ Zij streden altijd schouder :an ï I I

IiEefJHÖ .' B/W~rWA^^^ MM ifl BJ/N.^ schouder. Dit gevecht moét?
MW W^Ê\ '& m\ V-JBjT mm B^^ l>Ü a11"*" leveren... IHU Hr JBvßl 88/ ■' B^^^^^P<J^. —) 1

M ÏLm' II EVX/^A^iffJggfti IAwtLdL ii m urn *^ bb w^cgß
PBk iiniiLsJ yj \\\v^ir^\£tfu W ___\ v'%ovi

i, ■*, __\ uUff IleeftudenßJ^j E^JuEbjJ l W_ - i_ t^^ W\_\W

ft Igfl 808 I

lj GELEENSTRAAT 9 HEERLEN■R^JKTTI U Y'IHU

ff 5 THEATERS IN 1
fM , Do. 10 aug. t/m woe. 16 aug. 1989

El E /mCmtmm^! VANAF VRIJDAG DE 13E: 1888 Wl

■ NEDERLANDSE PREMIÈRE!!

WMCANNONBALL FïVER_\\fX\ W een film van JimDrake

BfM Met: Peter Boyle, Melody Anderson,
John Candy, Brooke Shields, Joe Flaherty,

Jj Donna Dixon. The Smothers Brothers;^BB I en een te gek team snelheidsovertreders...lEjlKKl Dag. 2.15-4.15-7.15-9.15 uur.

Bv^EJ-^P Zijn nachten lopen over van swingende
E^BwTl muziek, wilde aktie en mooie vrouwen.Wl PATRICK SWAYZE in

t£ ROAD HOUSE DQf^Es^]
Met: THE JEFF HEALEY BAND.K Dag. 2.15-4.30-6.45-9 30 uur. 16 J.

E POLICE ACADEMY 6
X De POLICE ACADEMY kruipt in de huid vankEE^^H de misdaad.

III|CJ Dag. 2.00-4 00-7.00 uur. AL
EJoES LUCAS/SPIELBERG presenteren eenItfli DON BLUTH filmram PLATVOET
HtCJ EN ZN VRIENDJES
ftjjJpt NEDERLANDS GESPROKENI
Bjsfcfc Dag. 2.00-3.30 uur. AL

■S mmY7VtttM.umM:mi\km^M',mmi
B*ir Een heerlijke, onvervalste komedie over eenEeE ex-bankovervaller dienu zelf gijzelaar wordt.
_WCK. Nick Nolte en Martin Short in:

fcEï Dag. 2 00-4.00-7.00-9.00 uur.

let BEKROOND MET 4 OSCARSÏÏ
1 DUSTIN HOFFMAN en TOM CRUISE in! RAIN MAN AL
[ Dag. 5.00-8.30 uur.

E PET SEMATARY i
j De nieuwstevan STEPHEN KING, Sometimes dead is better! i« Dag. 9.00 uur. 16 J.I

J WOENSDAG VOOR 't LAATST
Bi Zorg dat u geen film mist. Elke maandagavondHï kunt u bij de H-5 theaters informeren welke lBh films er na woensdag niet meer in HeerlenBh te zien zijn.

1 Te koop aan dekassa
3 Bioscoopbonnen van’ 10,-en ’ 15,-.

Hl uirffT¥TTT¥T¥¥¥TWm '

Heelt u een
vuurtje voorme?

Hetkan gebeuren dat iemand even niet in de gaten heeft
datzijn sigaar al brandt. Een onschuldige verstrooidheid?
Dat is heel goedmogelijk. Maarbij oudere mensenzou het ook
om iets ernstigere kunnen gaan. Misschien een eerste teken
van beginnende dementie. Zeker wanneer zulke dingenregel-
matig voorkomen.

Het verloop van dementie is zo geleidelijk, dat vaak pas
laat duidelijk wordtwater aan de handis. Als iemand echtrare
dingen doet. De greep op de werkelijkheidkwijtraakt. En het Jdagelijks leven niet meer aankan. |

Zon patiënt zou beter geholpenzijn wanneer de ziekte -
eerder was onderkend. In een derde van de gevallen zijn
de verschijnselen in een vroeg stadium met succes te behan-
delen. Voor de overige gevallen bestaat op dit moment nog
geen genezing, maar door de juiste verzorging is er toch grote
verbetering mogelijk.

Vergeetachtigheidof gekke vergissingen zouden bij oude-
ren wel eens op dementie kunnen wijzen. Wees er alert op
in uw omgeving. Durf er over te praten. En waarschuw in elk
geval de huisarts.

Dementie is een verraderlijk ziekteproces dat veel ver- i
warring brengt. Maar als we de verschijnselen eerder herken- Jnen, zijn we beter in staat om te helpen.

I Gratis boekje over dementie. |<
IMeer over dementie leestvin een gratisboekje dat wij utoe- |zenden wanneer u deze bon in een gefrankeerde enveloppe .. stuurt naar SIRE, p/a Postbus 1, 3417 ZG Montfoort. Wilt uf 1,75 extra aan postzegels plakken voor de verzendkosten?

INaam:_ Leeftijd:
Adres: , ■
Postcode: __ *
Woonplaats: —SIRE I

jpimtitfMMÊMÊmmwm I 'Publikaü'e aangeboden door dit blad in samenwerkingmet de Stichting Ideële Reclame. -

[ voor GRnrvr ft. Ki fin 1
lgpnespt nieuwe kollektie

AmAkt (losjes. Kleuren zwart, Maten 37 44 ■HB Cf) Ml S.M.LXL Bj iJ% Bfl 'f '’ 'I[VBB bruin en bordO. Adviesprijs I"M"U Adviesprijs ■

>^fl hW|hiShh ' ■'»jp IbBBB^Jk

p.n OsC ~....._, ... lIËF W» U** 1 \_wÊÊßh_f %. $*? iwfi <" ///

k»JLJ ÏC^rtoéKtë iIM 100 % katoenen muiti-color print- fU ÉBJ BBT^I É%,
É II 'IfilSll iBBhI shorts met binnenbroek. Maten S-M-L-XL i EJ^I ||r k-

.g^Jl P GLANS-JOGGINGPAKKEN [ Adviesprijs 14.95 B FBJ M^^L^^S\ ''___M gjpßJPl''^ in diverse mooie kleuren BCTVTffV^TIVJfSPTTTVJ P^ «^ p^BkrV|j r"<iorT> junior éjMbjjM Brn^ritSiSif"uY.iI ïrtöAV^ïmjgßß*^ JjJDERI, maten ".WebS I*s^B* JP— j^ci 116 - 176 ■a^vjbil bt??tt??1I B^STr^lr\, ,„ „\ , m,,Trtn.nniiT " Rnnc. laaLeEi IM I BJ 11 11■ B-^XLLLi^LS 100 % katoenen badstof badjas inMaten 40 46 LICHTGEWICHT ! 59t9& mm"bBF # BBffFfffWlBWarfWffll "e kleuren wit, rosé en blauw
7qS2! >eder instapper met soepele ,Bfl 8881 Bl II ?■Btipiil Maten SJ^L-XL Adviesprijs 49.95

LICHTGEWICHT PU-zool. SENIOR A ■ M^JJ^ ||P*iJ ■■ ■■
DPfLi^ißß^ emSe!"

,öP*WesPlßl Evßl .^^ moderne nubUCk-leder ■ .^ mnriinii?» Inrinr nnmn in
wk* AQJVr x .lnstapper met s^r\ nrr\.pump In kleuren s^C\ qc\zwart en naturel

sg§| aggjgs»**^ —V~^ \mmm7^mmWA W'\BaL^Ef 1 BKlL^K^mmW^m lAm

Mater736^6^'WESTEßN'-schoen In zwart EBBP^^^bBJ ' \r Wb?
Adviesprijs leder en bruin nubuck-leder. Jg| IB*^-^-n /^B K^^t^^bl ix nn em^-v
yoj-^- Moderne afgeschuinde hak. ||| <|ECHT~> J| BB^YeCHw m] Pip' modern >^CHT~>

■"U ■ Jm\ mt^^^W^mm^^^^mm9^^^^^^^^^^^^^mmi HoogewegE^E i^LEj 5~ JgM EÜBil Bi ■ êßj ■ B^ afe afc m% B* (zijstraat Scheltbergi Tel. 045-722388
LJI HBi BJ .af B? 7 B fjJJJLjEf I I I f MEERSSEN: koopcentrum Au Ciel

E "^aW -^Éaf Bi. B/ Kullenitnit 75. Tel 043-641064
sZJSÊi W?i EB V Bi aPIW W M BM E ffl KERKRADE: Nullanderstraat 102j___\\ WWm M BW afßßj ■ Ef II ■ (b,l hat Ml|nmonum>nt). Tal. 046-455919

z^S *rlr .A ■! ■ W __w U m SITTARD: winkelcentrum den Tempel
Am *mW\&^ <KHT^ _\\__________________^_\_____________\\ m____________f^__________^_____mJ^^^______(^________________J Tampalplaln Tal 04490-17080
fe

_ W"^ /LEDERE . „„ ,„„ % I^^^!^^^,.,^^^^^^^^^^ Donderdag KOOPAVOND tot 21.00 uurgßM"''^^^ wk. 32-89 aanbiedingen geldig t/m zaterdag 12 augustus I

——__^

UMMMj V̂miMfcaj^4»ÉMtaalÉV

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindtbijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen dievinden dat zij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaanrijden
Hn wie durft er iets van te zeggen?Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet
ïïiee. Maar doordat soort automobilisten
Worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden
Daar moet wat aan veranderen.2EG ER EENS WATVAN VOORZEINSTAPPEN want
alcohol enverkeer datkun jeNiet maken

f%T B^Veilig Verkeer Nederland
vvNpBIEB,MBBSr

"I
■

.^

fjVC WTECHNICS iJGRUNDL^tereoTSS^i!^fIMIDISET MET COMPACT-DISC VV-31 I COMPACT-DISC type SL-P 202 I JUBILEUM WALKMAN VHS-VIDEORECORDER I ,'ll^i,k" TELETEKST type ST-63460
■2x 40 watt. S-bands equalizer. Digitale ■ I 18-bits! Liefst 4 x oversampling I type WM-B 602 VHS-frontloader. 16Kanalen en ■ 63cm. platte beeldbuis met rechte hoeken. Stereoen ■■ tuner met 40 voorkeuze. Dubbel cass. ■en 2 D/A cor.verters. Ook voor lln fraai plat design met 4 programma's 14 dagen vooraf ■ teletekst. 50 Voorkeuze-zenders en vele aansluit-
I dsïr-^le~,gh"sPeed- Platenspeler. Incl. ■ I C.D.-single! Hoofdtelefoonaan- I Megabass(3 standen) programmeerbaar. HQ-systeem. I mogelijkheden w.o. Super-VHS. Incl. draadloze af-■■ COMPACT-DISC en draadloze afst. bed. ■ I sluiting. Leverbaar in zilver of I dolby B en auto-rever- INCL DRAADLOZE AFST. I standsbediening. Prijs bij inruil nu:

s~j^^^^^^j^ I zwart. Nu E se. Nu extra goedkoop BED. nu BI I
■aaa^S Sn»*n -^^iatfa^aaaßiK»^ fl Beprijsd8eprijsd voor slechts I _&&\J_u_ummmmmm^mmmS^^^^=-,^*-^=JZDI fl

3K jj:w.i^iBEüBMjZSgE "^BB bSbbS^&^m^.'^ pB BIBS genomen bij inruil van uw irlr^LTlaHIBIEIE PPErnaï SS I'H B*^^.-V< M^^T^TTrry^TTrroyTff^vyTa^^^Tfl oude. goed spelendeKTV QjS^joa ■■
üiaMaggmiS^^^a^aï W^Smtm^Sm^Sm^^^^^^^^^^^méß^^lmSs a's uw ne oude' 's

VoUutom. wasautomaat voorzien HI-SPEED MAGNETRONOVEN cTnI^TTTr,
"mUk programma's. ToerenUl typeMF-1200 ï. t £ .7K"" MIELEcentrifuge 400. Adv. pr. f 799,-. Komb. van mikro-golven enjiete «erkrachtige I ISO watt motor. IA/Ac"Al ITVMüI ATEKI
ST "-TüV-^ lucht. 5 Standen (3 kook-en 2 |De electroafdellngbezorgt gratis aan huls! E Sïyï?- ■■b?r«IiEMA" WWLVIUTOMAItN
l^V iIIJLW»'» ontdooi) RVS BINNENWAND Alle artikelen metvolledige garantieen KtUK Adviesprijs f. 529.- Keuze uit vele modellen en
\W^S3ll£S^ir Ineenwi«A«fhr„;TJ...! 1 service. Zolang de voorraad strekt Incl hulpstukken Nu voor altijd voordelig geprijsd! Zo iserVl'TS^^jL ■ n!e"w'«eofbrlune»'lvoenng ■ Afwijkingen In afbeeldingen voorbehouden ■ \\\\ al een echte MIELE VANAF

InllHII 1 ~~ ICVCrUddI. ■■ a 1 «JaaaaaMiiei"^ -r^-m «il ■■ J I I

\ iB^EBB^r E&yL |~ Saa^^SaS Bbf3 I yjj \vS) H bb^bbVbbl bbbbbl aMTF il^ll^ ■ 11■■ p»wy^BiTß7?~^TTer^"TnTjSl

M ___W___f Wk [M WÉf '11 Promenade Heerlen etage I \^ÈÊ___^_%___WA_Ï VJV«\^%P^AmTM^mM Bf "aaaaaß MM telefoon 045-712057 BmWWM f~i ■BTBmB^BmIIbI il
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/_________ #» W^% &*HV mm mm.

Bf^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^TF^^^MODEHUJ^^^^^El BBBBBBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB-BBB.BBBBBBW
" 1 1 _J____\ _____ Een OOSTERSE TAPIJTEN __ __\____MW&Wmmm£kM!m)Ë!Êi*I VOOR AL UW GESCHENKEN 1 /*■% 1_ gaiüry-iban o-ra I JUffPVfff I—.^—a—^_^^_-___^_^___^___^___ mW_BMm&^_^l^É_^ I S (naast Musica). | I ■8888 BI BJ 7BJB ■ BI

I Tel- 04490
G
5e^ *MUS£M f /y / S CfA// £ K 5

LaV p"k c f Z e'ke weefc nieuwe voorraad .. ~ p- i n
\* § *4w*Jr*T** ** KijKswegt. met internationaal bekende collecties, D Daar wij zelf importeren, handhaven wij geen winkelprijzen | iVIBfKIDO, L3ÜIL&II
9 _A* § +

39*41 waar u prettig koopt en goed kunt slagen! « MAAR IMPORTEURSPRIJZEN . — —:Ck£l€€fl Te'-04490-43607 De laatste zomerrestanten voor ongekend lage prijzen. I; E LET OP! U VERDIENT WEL 70% - * . ,
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De gemeente Valkenburg aan de
Geul staat achter het initiatief. Vol-
gens het collegevan b en w legt zon
stoomtram een verbinding tussen
de toeristische mogelijkheden van
de Oostelijke Mijnstreek en die van
het Heuvelland. „Bovendien kan
met een stoomtramexploitatie de
landschappelijke, natuurlijke en vi-
suele schoonheid van dit unieke
baanvak behouden blijven," zo laat
het college weten aan de commis-
sies voor de financiën en voor toe-
risme. Die moeten daar maandag in
een gecombineerde vergadering
hun mening over geven.

Overeenstemming
De Zuid-Limburgse Stoomtram
Maatschappij (ZLSM), die vanaf
1992 de stoomtram wil laten rijden,
heeft op 28 augustus een gesprek
met Gedeputeerde Staten over de fi-
nanciering van de haalbaarheids-
studie. Met de resultaten daarvan
hoopt de stichting eind dit jaar tot
overeenstemming te komen met de
NS.

Valkenburg denkt dat de kans op
realisering van de stoomtramver-binding sterk is toegenomen nadat
de provincie en de Nederlandse
Spoorwegen in principe akkoordzijn gegaan met een intercityverbin-
ding tussen Heerlen en Aken. „Ho-
gere overheden staan positieftegen-
over het stoomtraminitiatief, maarwillen een gedegen onderzoek naar
de haalbaarheid," merken b en w.
op.

Lager
De gemeente Wittem wil aan hethaalbaarheidsonderzoek in princi-
pe wel iets bijdragen, maar in ieder
geval geen 5.000 gulden. Het bedrag
moet zeker lager zijn dan hetgeen
een gemeente als Valkenburg be-
taalt omdat deze meer profijt zalhebben van een stoomtramverbin-
ding, vindt Wittem, die dat ook aan
het samenwerkingsverband Heu-velland als coördinerende instantie
heeft laten weten. Hoe de gemeente
Gulpen erover denkt kon gisteren
niet achterhaald worden omdat de
betrokken lieden niet aanwezig wa-
ren.

Het gemeentebestuur van Simpel-
veld heeft enkele weken geleden al
besloten een bijdrage te doen van
5.000 gulden voor het onderzoek.
Maar daar moet het ook bij blijven.

festivals

van onze verslaggever
SCHAESBERG — Wie de woning
van de 25-jarige Jeroen van Dorp in
Schaesberg binnenstapt, waant zich
in een museum. Vitrines met mili-
taire helmen verbindingsmateriaal,
koppels, koppelsluitingen, bajonet-
ten, etc. In een zijkamer een diora-
ma van drieAmerikaanse soldaten,
die twee Duitse soldaten gevangen
nemen. De veldtelefoon wordt ge-
bruikt. Een muur hangtvol met eet-
blikken en drinkgerei van Franse,
Duitse, Amerikaanse en Nederland-
se soldaten. Voor de deur van de
flatwoning staat materiaal dat nog
schoongemaakt en eventueel gere-
pareerd moet worden. Het is duide-
lijk: dit is een oorlogsmuseum in
wording.HEERLEN - Tot en met 12 septem-

ber worden er in de regio tal van cul-
turele activiteiten georganiseerd.
Voor de duidelijkheid geeft het
Limburgs Dagblad dagelijks een
overzicht van de voorstellingen.

BRUNSSUM - De twee Bruns-
sumse verenigingen die naar het
Wereld Muziek Concours in
Kerkrade zijn geweest en daar
een eerste prijs hebben gehaald,
recipiëren zaterdag 19 augustus.
Fanfare St. Barbara van de Lan-
geberg behaalde onder leiding
van Harrie Boers in de derde di-
visie fanfare een eerste prijs. Het
korps houdt de receptie in ge-
meenschapshuis 'In 't Ven' van
19 tot 20.30 uur.
Drumfanfare showband 'Anto-
nius' uit Treebeek-Brunssum
deed mee aan de mars- en aan de
showwedstrijd. Op beide fronten
behaalde Antonius een eerste
prijs. De receptie is van 19 tot 21
uur in het Chalet aan deKomeet-
straat in Treebeek-Brunssum.
Overigens waren er nog meer
Brunssumse prestaties tijdens
het WMC. De winnaar van de
gouden dirigeerstok tijdens deWMC-dirigentenwedstrijd Rob
van der Zee komt ook uit Bruns-
sum, terwijl de dirigent van de
WMC-kampioen van de harmo-
niegezelschappen de Philharmo-
nie van Bocholtz, Heinz Friesen,
ook een geboren en getogen
Brunssummer is.

Brunssumse
WMC-gangers

vieren feest

Twee gewonden
bij botsing

VANDAAG: Brunssum Promena-
de/Kerkstraat 16.00 uur: Lady Ko-
medie. Op dezelfde plaats om 19.00
uur Boni en Caroli.

niet los. We hebbenzoveel materiaal
dat we een goede expositie kunnen
samenstellen. We willen vooral la-
ten zien hoe het de frontsoldaat ver-
ging in deoorlog, daarbij denken we
vooral met diorama's te werken, zo-
dat de bezoeker een goed beeld
krijgt van de situatie waarin de ge-
wone soldaat zich bevond." Jeroen
van Dorp is enthousiast. Hij ziet in
gedachten het museum al voor zich.

willen gebruiken om de mensen te
laten zien wa.t een oorlog voor ge-
volgen kan hebben. Als een waar-
schuwing dus dat zoiets nooit meer
mag gebeuren. Maar tegelijkertijd
willen het vele dat in Zuid-Limburg
voor handen is uit deze periode, ver-
zamelen, bewaren en koesteren. Het
is een heel belangrijke periode ge-
weest voor Europa, ons land, maar
ook Zuid-Limburg. Ik vind dat wij
een eigen museum moeten hebben
in het zuiden van onze provincie
waar alles wat met die oorlog te ma-
ken heeft, de foto's, de verhalen, de
oude uniformen, al het materiaal,
bewaard blijft."

Jeroen van Dorp, Leon Gorissen
(22) uit Kerkrade, Martin Vermeu-
len (21) uit Wittem en Jos van Bij-
nen (23) uit Heerlen, dat is het vier-
tal dat dit Oorlogsmuseum Zuid-
Limburg van de grond wil tillen.
Alle vier hebben ze een bovenmati-
ge belangstelling voor de oorlog en
wat er' uit die periode aan tastbaar
materiaal is overgebleven. „Als jon-
gen al verzamelde ik materiaal dat
met de oorlog te maken had. Toen ik
ongeveer 14 was, heb ik alles aan de
kant gezet. Ik ben er weer mee be-
gonnen toen Jeroen zei dat hij even-
tueel een museum wilde beginnen.
We hebben toen met zn tweeën het
initiatief genomen," vertelt Leon
Gorissen. Dat was zon drie jaar ge-
leden. Onlangs voegden Martin en
Jos zich ook nog bij het gezelschap.

Tevens is vandaag de opening van
het Landgraaffestival. Om 19.30 uur
speelt op het SUN-plein Nieuwen-
hagen Artristras. Dezelfde dag ver-
trekt de Regionale Straattheater-
groep vanaf 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' voor muziek. Op het terras
buiten wordt om 23.00 uur de dia-
klankbeeldproduktie 'Dancing
Theatre' vertoond en de spektakel-
film Fitzcarraldo.

NUTH - Twee inwoners van Nuth
zijn gisteravond gewond geraakt bij
een aanrijding op de kruising Park-
laan-Keelkopstraat.
Omstreeks halftien reed een motor-
rijder met duopassagier, beiden uit
Nuth, tegen een personenauto.
Daarbij raakte het tweetal uit Nuth
dusdaniggewond dat zij moest wor-
den overgebracht naar het zieken-
huis in Heerlen. Daar constateerde
men bij beiden diverse breuken en
kneuzingen.

Doelstelling
Is hij niet bang dat gemeenten en
andere instellingen waarmee het
viertal contact zoekt om de ideeën
gestalte te geven, hem nog steeds
zullen zien als een 'grote jongen die
oorlogje speelt'? „Nee, dat denk ik
niet, want we hebben een duidelijke
doelstelling. Er zijn mensen die ons
zo benaderen. Maar door met hen te
praten kunnen we aantonen dat we
geen oorlogje willen spelen, maar
dat we het materiaal dat wij hebben,

Museum
,Het idee van een museum laat ons

In een 'uiteenzetting' over het op terichten oorlogsmuseum die de vier
jongemannen op schrift hebben ge-
steld, staat: „Het is de bedoeling de
"mensen bewust te maken van de
verschrikkingen en ellende die een
oorlog teweeg brengt en ze te moti-
veren om deze te helpen voorkomen

Chauffeur
" Jk was wel erg verbaasd
j/f*1 U naar ons toekwam en

waar wij vandaag kwa-n- Ik wist toch helemaal niet
Je V was. Toen ik U daar zor9staan, dacht ik dat U een

was die op een
l °eP stond te wachten die het

aan het bezichtigen
ktts" Daarvan keek de direc-
Qir van kasteel Hoensbroek,ves Roos, toch wel even op.

jongedames, waaronder
30.000ste bezoeker van kas-

(k/ Hoensbroek dit jaar, Jiad-ï~n hem dxis voor een buschauf-
QT aangezien. Enfin, mocht
]J ooit heel slecht gaan met het
tóteei dan fcan Cees Roos al-
ï/d nog bij net VSL terecht.
|^°r het culturele leven in Heer-
JT* en deveiligheid van de VSL-

hopen wij dat het er
«an komt.

Absentie (2)
r_i voor gisteravond op de I. staande vergadering over I
t *bijnstierf in een embryonale I
li c- OIJ gebrek aan belangstel- I
**9 u?erd ze al op voorhand af- I

faSt- In Kerkrade hebben ze I
l^igens een plausibele ver- I
ftfing voor de absentie. „Tij- IJJ*ns liet WMC is natuurlijk nic- I

nd op vakantie gegaan, en I
ql betekent dat de hele stad I
l0! 1 nu drie weken lang in het Ipenland bevindt." Volgens I
£* hadden ze gewoon, net als I
g de andere gemeenten, vol- I

week moeten beginnen.

van onze verslaggever
VALKENBURG/KERKRADE - De gemeenten die aan het
Miljoenenlijntje liggen zien wel iets in onderzoek naar de haal-
baarheid van een stoomtramverbinding tussen Schin op Geul
en Kerkrade. Zon onderzoek kost naar raming 75.000 gulden.
Men gaat ervan uit dat de provincie daarvan de helft zal betalen
en de aan het miljoenenlijntje gelegen gemeenten Valkenburg,
Gulpen, Wittem, Simpelveld en Kerkrade ieder 5.000 gulden.
Het resterende bedrag van 12.500 guldenkomt voor rekening
van de stichting Zuidlimburgse Stoomtrammaatschappij.

Steun voor stoomtram
Gemeenten geven geld voor haalbaarheidsonderzoek

van onze verslaggever
HOENSBROEK — Kasteel
Hoensbroek heeft gistermorgen
de 30.000ste bezoeker van dit
jaar begroet. Het bleek Jannie
Blijenberg (26) uit Elspeet te
zijn. Ze logeert met haar vrien-
din Jacoline le Comte in een ho-
tel te Epen. Ze besloten na een
diavoorstelling van de VW in
Epen, toen ook dia's van kasteel
Hoensbroek werden vertoond,
dit machtige bouwwerk met
een bezoekje te vereren.

Meer dan verbaasd keken ze
naar kasteelheer Cees Roos, die
beide dames op de ophaalbrug
naar het kasteel begroette. Roos
hield de verbazing in stand door
niet direct te vertellen waarom
hij de twee vriendinnen aller-
hande vragen stelde. Pas toen
hij verteld had dat één van de
twee de 30.000ste bezoeker van
het kasteel van dit jaar zou zijn,
sloeg de verbazing om in ple-
zier.

„We doen een weekje Zuid-
Limburg en daarna reizen we
door naar Dillenburg in Duits-
land. Daar willen we eens gaan
kijken waar de Oranjes vandaan
komen," vertelt Jannie die ge-
zinsverzorgster is. Jacoline
komt feitelijk uit Zoetermeer,
maar werkt als groepsleidster
aan een basisschool in Elspeet.
Samen gaan ze wel vaker kaste-
len en paleizen bekijken. Kas-
teel Hoensbroek viel goed in de
smaak, mede ook door de koffie
(„Die hadden we eigenlijk al
van ons verlanglijstje ge-
schrapt, toen we bij de ingang
de prijslijst hadden ingezien")
en taart die aan het slot voor
hun klaar stond.
Jaarlijks bezoeken ongeveer
50.000 personen het slotgebouw
van kasteel- Hoensbroek, waar
het museum gevestigd is. „Nog
nooit eerder is het voorgeko-
men dat we zo vroeg in het jaar
al de 30.000 zijn gepasseerd," al-
dus Cees Roos.

" Op de brug naar het
tweede binnenplein biedt
wethouder Jos Zuidgeest
(geheel rechts) een fles wijn
aan, aan de 30.000ste bezoe-
ker van het kasteel Hoens-
broek Jannie Blijenberg en
haar vriendin Jacoline le
Comte (geheel links). Naast
de wethouder kasteelheer
CeesROOS. Foto: FRANS RADE.

Wethouder Jos Zuidgeest van
Heerlen was ook aanwezig om
de bijzondere gasten de hand te
drukken. Van hem kreeg het
tweetal een fles wijn uit de kel-
der van de Markies von und zu
Hoensbroech, die in Duitsland
woont en er onder andere wijn
maakt. Verder waren er boek-
jes, de Markiezaatspenning die
herinnert aan het feit dat
Hoensbroek in 1388 een zelf-
standige heerlijkheid werd en
een luchtfoto van het kasteel.

Absentie
■—"-— - —

irnw
vroe(le vaderen in Kerk- I

iQae zijn deze week al begon- I
|/n. met hun commissieverga- Iif^ingen. En dat terwijl de va- I
JTp'Uie maandag eigenlijk pas II afgelopen. Veel animo om te IJr9aderen is er dan ook niet. I
~*vergadering over cultuur en I
s9^tzaken trok dinsdag niet I."'doende belangstelling en I
l°a'de het vereiste quotum, de Ij*vt plus één, niet. De aanwezi- I
j!en beschouwden zich toen Iaar als demissionair kabinet I
rj Vergaderden met weglating IJj£ controversiële onderwer- I
j*7l als de voorgenomen sloop IVar> het K3-gebouu>.
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Kasteel begroet 30.000ste

Kegelen
OjtfV* ie de naam Kegelclub
LM 49 ziet staan, dankan het
'OhL dat spontaan de gedachte
iT, mt: die club zou dit Jaar
tj, ' eens 40 jaar kunnen be-
ojan. Klopt. ONA staat voor
Inspanning Na Arbeid' en
leende zaterdag is er van
ll^jO tot 21.00 uur receptie in
\\J aan de Oliemo-
fj Sfraat 85 op de Molenberg in
ij(j r'en, in verband met het 40-
Oq.H) bestaan. Aansluitendis er
%i n°9 een feestavond en alleIjd-leden zijn van harte wel-
ïs_: Het kegellokaal, dat is ca-
k <ierg en Dal' op de Molen-
-0,9. Meer berg dan dal dus,
[Jeu dat 2a* de Jubilerende ke-

een zorg zijn.

Vakantie
ft."e vakantie loopt ten einde.

0 een paar dagen en alles is
llosr normaal, tenminste.... dat

we. Voor alle vakantie-
j, °e'en die we gekregen hebben
$■.Prentbriefkaart, onze har-
w^fce dank. Herhaaldelijk
rj^den ons de ogen uitgestoken
K°r fraaie taferelen uit Tirol,
iJ^Pte, Alcobaca in Portugal,
Q^en, Vence in Frankrijk, etc.
Ljj0, we kregen ook nog een
<kur*ie uit Middelburg. Niet
t^ bemand uit Limburg daar

r toe was op vakantie en
%een kaartje stuurde, nee dat
'*fc?Tn gewoon van iemand die
\„ er in Middelburg woont en
,? wilde bedanken voor de.
%nten die we fiem tijdens het

C hadden toegestuurd.

Buis
'W P°litie van Sittard be-
Ir. Pte dinsdagavondeen inbre-
le^.die op zijn dooie gemakt te-
rif \Sle zat te kijken in de We-
bwinkels. Hij had uit de pro-
Sl^^kast 23 blikjes tonijn, twee
tn^en wijn, een zakje peper-
\J}^es, een blikopener en een
\n Weggenomen. De Sittarde-
ie,r is voorlopig in een cel ge-- zonder tv natuurlijk.

Simpelveld wil zeker niets weten
van een nadelige exploitatie, waar-
aan ook nog eens zou moeten wor-
den bijgedragen. In Kerkrade wordt
het houden van een haalbaarheids-
onderzoek toegejuicht. De gemeen-
te heeft er alle belang bij dat er dui-
delijkheid komt over onder andere
de bestemming van het station
Kerkrade-West.
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en zo een betere samenlevingmoge-
lijk te maken".

Toerisme
Maar het moet ook een toeristische
attractie worden. „Er is best behoef-
te aan meer toeristische punten,
waar mensen die hier in de buurt op
vakantie zijn naar toe kunnen gaan.
Ik denk dat een eigen oorlogsmu-
seum voor Zuid-Limburg goed mo-
gelijk is. Een gemeentebestuur zou
daar toch oren naar moeten heb-
ben," vraagt Leon Gorissen zich af.
De gemeenten Landgraaf, Gulpen
en Vaals werden benaderd, maar
bleken niet echt geïnteresseerd.
„Maar we blijven proberen, we gaan
door", zegt Leon. Hij, Jeroen en
Martin zijn werkloos. Ze zien toe-
komst in een oorlogsmuseum, omi
dat ze hopen er ooit te kunnen wer-
ken en hun brood te verdienen. Dat
het schort aan deskundigheid en
professionaliteit, is hen ook duide-
lijk. Hun enthousiasme verbiedt
echter de ernst daarvan in te zien.
„We zullen nog meer contacten
moeten leggen met mensen die iets
weten van het opzetten van zon
museum, we zullen meer intanties
moeten betrekken. Daar zijn we
mee bezig. We hopen echt dat het
eens zal lukken," meent oud-Liba-
nonganger Jeroen.
De plannen hoe het oorlogsmuseum
eruit moet gaan zien, liggen nog op-
gesloten in de hoofden van de vier
initiatiefnemers. Ze moeten nog op
papier worden gezet; de nadere uit-
werking evenals een begroting moe-
ten nog komen. Voorlopig is er al-
leen nog maar het materiaal, het en-
thousiasme en 'de droom. Of dat
genoeg is voor een heus museum?

Vier Limburgers hebben een mooie droom

Plannen voor
oorlogsmuseum
Zuid-Limburg

# Jeroen van Dorp (geheel
rechts), Leon Gorissen en
Martin Vermeulen
(knielend) drie van de vier
Limburgers die een
oorlogsmuseum van de
grond willen tallen.
Contactpersoon Jos van
Bijnen (045-721458)
ontbreekt op defoto.
Foto: WIM KüSTERS.



Hartelijk dank voor de belangstelling, bloemen,
geschenken en felicitaties bij ons

50-jarig huwelijksfeest
t Wij danken mede namens onze kinderen en
l kleinkinderen allen die ons die dag tot een
I onvergetelijke hebben gemaakt.

lj i .„„„ J- NeusHeerlen, augustus 1989 J

Gravenstr. 21 J. NeUS-KoningS

j t
! Na een liefdevolle verzorging in de St.-Odiliakli-
-1 niek te Geleen, is onverwacht van ons heengegaan,
| op 79-jarige leeftijd, onze goede moeder, schoon-

" moeder, oma, schoonzuster, tante en nicht

Bertha Heutz
weduwe van

Huub Waltmans
Schinnen: Annie en Wiel Henssen-Waltmans
Schinnen: Jan en Annie Waltmans-Soons
Schinnen: Net en Wiel Klinkers-Waltmans

" Wijnandsrade: Jack en Lies Waltmans-Heiligers
Lanaken (B): Finy en Jo Driessen-Waltmans

Schinnen: Tiny en Jo Florax-Waltmans
Posterholt: Mia en t JanLardinois-Waltmans

en al haar kleinkinderen
Familie Heuts
Familie Waltmans

Geleen, 9 augustus 1989; Corr.adres: Hegge 130, 6365 EG Schinnen
\ De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-

" fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 12 augustus om

' 11.00 uur in de parochiekerk H. Dionisius te Schin-
nen.: Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.

\ Avondwake vrijdag om 18.45 uur in voornoemde
kerk.
Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Vouershof 1 te Geleen, alwaar dagelijks bezoekge-
legenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede dat God tot Zich heeft
genomen, op de leeftijd van bijna 79 jaar, voorzien
van de h. sacramenten der zieken, onze lieve en
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Treeske Peters
echtgenote van wijlen

Karel Houben
Berg a/d Maas: Mia Krekels-Houben

Sjeng Krekels
Inge en Eric
Nicole

Elsloo: Ben Houben
Elly Houben-van Leeuwen
Esther
Familie Peters
Familie Houben

6129 BP Berg a/d Maas, 8 augustus 1989
Schoorweg 35
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 12 augustus om
10.30 uur in de H. Michaëlkerk te Berg a/d Maas.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondwake
gehouden voor de dierbare overledene in voor-
noemdekerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Daemen & Zn., Heirstraat 41 te Elsloo; bezoek da-
gelijks van 17.00 tot 17.30 uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt be-
schouwd.

-
Bedroefd om zijn heengaan, maar vervuld van de
fijne herinneringen, geven wij u kennis van het
toch nog onverwachte overlijden van mijn lieve
man, onze vader en opa

Harrie Magermans
echtgenoot van wijlen

Corrie Habets
echtgenoot van

Zus Bemelmans
Hij'overleed op de leeftijd van 68 jaar.

Zus Magermans-Bemelmans
kinderen en kleinkinderen

6321 GB Wijlre, 9 augustus 1989
Valkenburgerweg 79A
De.plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 12augustus om 10.00uur in de parochiekerk
vari de H. Gertrudis te Wijlre, waarna crematie om
11.30uur in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Rozenkransgebed, met aansluitend avondmis, vrij-
dag om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Ik ben verlost. God heeft mij welgedaan.
Na een liefdevolle verzorging in het Zonnehuis te
Zuidhom is op de leeftijd van 78 jaar overleden
onze lieve moeder en oma

Gesina Schraa-Pastoor
geboren 29-7-1911

weduwe van

Karst Johannes Schraa
In dankbare herinnering:

Zuidhom: Jan Schraa
Corrie Schraa-Hulzinga
André
Linda

Ten Boer: Hans Schraa
Ali Schraa-Smeenk
Caroline
Chris

Winsum (Gn.): Lammy Eshuis-Schraa
Kees Eshuis
Hans en Alice
Ineke
Marjan

Zuidhom, Zonnehuis, 8 augustus 1989
Corr.-adres: Pieter Bindervoetlaan 33
9801 NC Zuidhom
In Winsum (Gn.), haar laatste woonplaats, is gele-
genheid tot condoleren op vrijdagavond 11 augus-
tus 1989 van 19.00 tot 19.30 uur in de aula aan het
Kerkpad, Winsum Obergum.
De dienst van woord en gebed, waarin voorgaat ds.
H. v. Dijk, predikant te Winsum (Gn.), zal gehouden
worden op D.V. maandag 14 augustus as. om 14.00
uur in de gereformeerde kerk te Treebeek, ds. Bou-
mastraat, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op
de algemene begraafplaats aan de Marebosjesweg
aldaar.
Gelegenheid tot condoleren in Treebeek, na afloop
van de begrafenis, in het jeugdhuis bij voorge-
noemde kerk, alwaar de plechtigheid zal worden
besloten.

Met droefheid hebbenwij kennis genomen van het
plotseling overlijden van onze oud-leraar, de heer

Wiel Janssen
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe.

Directie en personeel
Detailhandelsschool Heerlen

I ~.Daar het onmogelijk is om iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven, ondervonden bij
het overlijden en debegrafenis van mijn lieve echt-
genoot en onze zorgzame vader

Wil Brouwers
willen wij u allen langs deze weg hartelijk danken
voor de vele condoleances, h. missen en bloemen,
alsmede voor uw aanwezigheid bij de begeleiding
naar zijn laatste rustplaats.
Tevens een woord van dank aan dr. Link.

Mevr. Brouwers-Goltstein
en kinderen

Papenhoven, augustus 1989
Oude Kerkstraat 7
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben op
zondag 13 augustus a.s. om 11.30 uur in de recto-
raatskerk St.-Petrus en Paulus te Papenhoven
(Schipperskerk).

In plaats van kaarten
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-,
deleven, die wij mochten ontvangen bij het
overlijden en de begrafenis van mijn lieve
echtgenote, dochter, schoondochter, zus,
schoonzus, tante en nicht

Sylvia de la Roy
betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.

L. Noij
Fam. de la Roy
Fam. Noij

Brunssum, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 12 augustus a.s. om 19.00 uur
in de kerk van St.-Jan Evangelist te Hoens-
broek.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ondervonden
bij het overlijden en de begrafenis van onze moe-
der, schoonmoeder en oma

Elisabeth
Brouwers-Schins

zeggen wij u hartelijk dank.
Familie Brouwers

Kerkrade, augustus 1989
De zeswekendienst zal worden gehoudenop zater-
dag 12 augustusa.s. om 19.00 uur in de kerk H. Ma-
ria Goretti te Kerkrade-Nulland.

tZijwas een:
bijzonderevrouw

Zij was een:
echte moeder

Zij was een:
liefhebbende oma

Tot onze grote droefheid, overleed onze lieve moeder, oma, zus, schoon-
zus, tante, nicht

Lena Hermans-Horsten
weduwe van

Harry Hermans
Zij mocht 80 jaarworden.

In dankbare herinnering:
Oirsbeek: Riet Isenborghs-Hermans

Huub Isenborghs
Guido, Vivianne

Sweykhuizen: Gerty Rutten-Hermans
JohnRutten

Oirsbeek: Jos Hermans
Oirsbeek: Netta Horsten

6438 BE Oirsbeek, 8 augustus 1989
Provincialeweg Zuid 30
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben maandag 14 augustus
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Lambertus te Oirsbeek.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Het is mama's wens gecremeerd te worden, hetgeen plaatsvindt om 12.30
uur in het crematorium Imstenrade te Heerlen.
Gelegenheid om van mama afscheid te nemen dagelijks van 14.00 tot
15.00 uur en van 19.00tot 20.00 uur en zondag van 14.00 tot 15.00 uur in De
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

In plaats van kaarten
Dankbetuiging

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven bij de plechtige re-
quiemmis en begrafenis van

Maria Stalman-Habets
betuigen wij onze oprechte dank.
Tevens danken wij de h.h. geestelijken en het zangkoor voor deze 'in-
drukwekkende plechtigheid.

Familie Stalman
Heerlen, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zondag 13 augustus om
10.00uur a.s. in de kerk van St.-Vincentius a Paulo teRumpen-Brunssum.

t
Door de tranen van dit uur,
sluipt de glimlach der herinnering,
defijne uren met die goede mens,
die stem, dieogen en dat hart,
dat hart vooral, lieve herinnering.

Heden overleed, in de leeftijd van 65 jaar, mijn dierbare echtgenote, onze
moeder, schoonmoeder, dochter, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Lenie Glenz
echtgenote van

Clemens Hermans
Voerendaal: Clemens Hermans

Alphen a/d Rijn: Hub en Zus Hermans-Tempelman
Ronnie

Voerendaal: Katarina Glenz-Kupka
Familie Glenz
Familie Hermans

Voerendaal, 9 augustus 1989
Milleveld 55, 6367 AR Voerendaal
De uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 12 augustus as. om 11.30
uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Kunrade, waarna crematie in het crematorium aan de Imstenraderweg te
Heerlen.
Samenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur avondwake tot haar intentie in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur in het
mortuarium van de begrafenis- en crematievereniging Voerendaal, Kerk-
plein 43, aldaar.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

.... _._ -*

Het is ruim een jaar geleden dat wij met grote droefheid afscheid
namen van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en
liefste broer

JozefFranck
De plechtige eerste jaardienstzal worden gehouden op zondag 13
augustus a.s. om 11.00 uur in de kerk van de H. Familie, Veld-
straat, Schaesberg.

Mevrouw M. Franck-Heuts
Kinderen en kleinkinderen

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij debe-
grafenis van onze moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder

Billa Hanssen-Korver
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Een speciaal woord van dank aan bejaarden-
huis Firenschat en aan MedischCentrum „De
Maar".

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 12 augustus a.s. om 19.00 uur
in de parochiekerk Onbevlekte Ontvangenis
te Terwinselen-Kerkrade.

Algemene dankbetuiging
Daar het voor ons onmogelijk is iedereen per-
soonlijk te bedanken voor het medeleven ons
betoond bij het overlijden van mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoe-
der en lieve oma

Toke Consten-Gootzen
willen wij langs deze weg oprecht danken
voor de condoleances, bloemen en h. missen.
Het was voor ons een grote steun.

M. Consten
kinderen en kleinkind

Schaesberg, augustus 1989
Grevenstraat 15
De plechtige zeswekendienst is op zaterdag
12 augustus as. om 19.00 uur in de H.H. Petrus
en Pauluskerk te Schaesberg-Landgraaf.

Dankbetuiging
Daar het onmogelijk is eenieder persoonlijk te be-
danken voor devele blijken van medeleven, condo-
leances, bloemen en heilige missen, ontvangen na
het overlijden en bij de begrafenis van mijn lieve
man, onze vader en opa

Sjaak Heymann
betuigen wij u langs dezeweg onze hartelijke dank.
Een bijzonder woord van dank aan de schutterij
voor de begeleiding naar zijn laatste rustplaats.

Marieke Heymann-Meulenberg
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Zij die, samen met ons, vader willen gedenken, no-
digen wij uit tot het bijwonen van de zesweken-
dienst, die wordt gehouden op zaterdag 12 augus-
tus om 19.00 uur in de parochiekerk St.-Clemens te
Merkelbeek.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor het medeleven betoond bij de ziek-
te, het overlijden en de begrafenis van mijn dierba-
re vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Gertrudis (Mia) Smeets
betuigen wij onze oprechte dank.

Thei Stevens
kinderen en kleinkinderen

Puth, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 12 augustus om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Petrus Canisius te Puth.

Dankbetuiging
Daar het voor ons onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedanken voor het medeleven en de troost
bij het overlijden van

Harry de Klerk
betuigen wij langs deze weg onze dank.

W.C. de Klerk-Brassé
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden op zater-
dag 12 augustus om 19.00 uur in de H. Augustinus-
kerk te Geleen-Lutterade.

Op 10 augustus is het eenjaar geleden dat wij
afscheid moesten nemen van mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Jo Lenssen
L. Lenssen-v.d. Camp
kinderen en
kleinkinderen

Sittard, 10 augustus 1989
De eerste jaardienstzal plaatsvinden op zon-
dag 13 augustus as. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw Geboorte te Broek-
sittard.

Op 8 augustus was het een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van mijn lieve, dierbare
man, onze vader en schoonvader

Willy Hermans
De eerste jaardienstzal plaatsvinden op zaterdag 12
augustus as. om 19.00 uur in deparochiekerk Maria
Hulp der Christenen te Nieuwenhagen.

In dankbare herinnering:
Mevr. A. Hermans-Brouwers
en kinderen

Het is al weer een jaar geleden dat we hert1

moesten missen die ons zo dierbaarwas, mij"
lieve man, zorgzame vader, schoonvader ef
opa

Jozef Coumans
De plechtige eerste jaardienst zal gehoude"
worden op zaterdag 12 augustus as. om 19.0"
uur in de parochiekerk St.-Eligius te Schil1'
veld.

Mevr. M. Coumans-de Bod 1
kinderen en
kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn man, on#
zoon en schoonzoon'

David van Hees
zal plaatshebben op zaterdag 12 augustus as. oi"
19.00 uur in de H. Hart-kerk te Schandelen.

Mevr. W. van Hees-van Meeteren
Familie van Hees
Familie van Meeteren

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn onverget*"
lijke man en vader

Cor Arents
zal plaatshebben op zondag 13 augustus a.s. o$

111.30 uur in de parochiekerk Pius X te Schinveld'
Annie, Kim en Imke
Arents <

De plechtige eerste jaardienstvan onze moeder e'
oma

Treeske
Reubsaet-Mesters

zal plaatshebben op zaterdag 12 augustus as. oj1
19.00 uur in de parochiekerk Eligius te Schinveld'

Kinderen en kleinkinderen Reubsaet

Jn hart en gedachten J
zul je altijd bij ons zijn- I

De plechtige eerste jaardienstvoor onze zorgzan1*en lieve moeder, oma en huishoudster

Marie Houben-Schiffler
(Tante Marie)

zal worden gehouden op zaterdag 12 augustus 8*
om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Famil'*
te Langeberg-Brunssum.

Kinderen en kleinkinderen
Pastoor L. Cordewener1' i

Van onze medewerker
FONS VAN OPHUIZEN

HEERLEN - Nadat het lossen tot
zelfs driekeer toe moest worden uit-
gesteld wegens de slechte weersom-
standigheden in Frankrijk kregen
de 11.000 duiven dinsdagmorgen
om 7.00 uur in Perpignan de vrij-
heid. Het duo Hans Erjerkamp-Wim
Muller uit het Zeeuwse Wilhelmina-
dofp won het nationale concours.
De Limburger JanCobben uit Nuth
werd fraai derde met een duif die
drie dagen voor het inzetten nog de
■derde provinciaal Bergerac had ge-
wonnen.

Tot de uitblinkers op Perpignan be-

Wedvlucht Perpignan loodzwaar

Jan Cobben derde
hoorden de Limburgers gebroeders
Frenken uit Weert met acht prijzen
van de tien en Wijnands en zoon uit
Maastricht met vijfvan de zes. Cas-
telein uit Zottegem in België won
internationaal Perpignan om 6.58
op 911 kilometer met een snelheid
van 955 meter.
De uitslagvan nationaal Perpignan:
1. Eijerkamp-Muller (Wilhelmina-

dorp) 9.23 uur, snelheid 902, afstand
988 km; 2. G. Braam (Hintahn) 10.29;.
3. J. Cobben (Nuth) 9.27; 4. L. v.d.
Wegen (Steenbergen) 10.3V; 5. J.
Stekedee (Bruinisse) 11.08; 6. G.
Buitenhuis (Elburg) 13.27 (1.013
km); 7. Verbaal (Valkenswaard)
11.00; 8. Gebroeders Hagers (Acht-
huizen) 11.31; 9. Gebroeders Fren-
ken (Weert) 10.55; 10. Zeelen (Gutte-

coven) 10.40; 11. A. van Dijk (Deur-
ne) 11.37; 12. Gebroeders Van de
Weerdt (Meerssen) 10.22; 13. Jeur-
nink (Sevenum) 11.37; 14. F. Hus-
tinx (Sittard) 10.43; 15. A. van Haa-
ren (Heesch) 12.15; 16. A. Huijnen
(Heerlen) 10.30; 17. J. Strateman
(Thorn) 11.20; 18. F. van Ophuizen-
M. Marell (Landgraaf) 10.55; 19. M.
Kuiper (Horst) 12.15; 20. A. Nijs
(Roosteren) 11.20; 21. C. v.d. Vin
(Weert) 11.39; 22. J. Willems (Kessel)
11.55; 23. Hermans (helden) 12.01;
24. en 27. H. v.d. Eijnden (Deurne)
12.20 en 12.29; 25. R. Hoekstra (Riet-
hoven) 11.55; 26. J. Theelen (Bugge-
num) 11.50; 28. Lardinoy-Vogten
(Maastricht) 11.08.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De verpleging
mag niet voorbijgaan aan de eigen
cultuur van de patiënt. Bijvoor-
beeld als een westerse vrouw bevalt
in Japan, of een Islamitische hartpa-
tiënt in een Noors ziekenhuis te-
rechtkomt. Hoe moet de preventie-
ve gezondheidszorg voor Haïtiaanse
immigranten in Florida worden
aangepakt of voor zigeuners in Ma-
drid of voor Cree-Indianen in
"Noord-Quebec.
■

■De verpleging moet met die cultu-
iren rekening houden en dient daar-
om 'transcultureel' te zijn, zoals het
iwordt genoemd. In Maastricht
"wordt over dit onderwerp van 22 tot
!25 augustus een wetenschappelijke

Onderwerp van congres Rijkmniversileil Limburg

Verpleging afstemmen
on cultuur patiënt

conferentie gehouden, georgani-
seerd door de Rijksuniversiteit
Limburg.

Transculturele verpleging is een
snelgroeiende discipline binnen de
verplegingswetenschap. In het be-
ginvan de jaren '60 begon men in de
VS oog te krijgen voor de belangrij-
ke rol die culturele aspecten spelen

bij verpleegkundige zorg. Dat er
conflicten kunnen ontstaan door
bijvoorbeeld racisme te ontkennen
ten opzichte van migrantengroepen,
ligt voor de hand.Er zijn inmiddels
veertien conferenties gehouden
over dit soort onderwerpen.

Het is nu voor het eerst dat deze
conferentie buiten Noord-Amerika

plaats heeft. Op de vijftiende bijeen-
komst in Maastricht worden 200
deelnemers uit 15 landen verwacht.

Internationaal
Het ligt voor de hand dat vooral in-
ternationale samenwerking trans-
culturele verpleging kan bevorde-
ren. Dé autoriteit op dit gebied is dr.
Madeleine Leininger, hoogleraar
verplegingswetenschap en antropo-
logie aan de Wayne State University
in Amerika. Zij zal op 22 augustus
het congres openen in de aula van
de universiteit. Ook zullen er Neder-
landse bijdragen zijn, zoals de pre-
sentatie over psychiatrische zorg
voor migranten in het provinciaal
ziekenhuis Santpoort.

Cursussen voor de ondernemer
HEERLEN - Limburgse onder-
nemers, directeuren en mede-
werkers in het midden- en klein-
bedrijf kunnen zich in Roer-
mond bij laten scholen. KNOV-
Advies, een onderdeel van het
Koninklijk Nederlands Onder-
nemers Verbond, biedt dit najaar
tien verschillende praktijkge-
richte cursussen aan.

Volgens het KNOV bestaat er bij
Limburgse ondernemers en hun

medewerkers grote belangstel-
ling voor scholing. Op 19 septem-
ber gaat in Roermond de cursus
Algemeen Management van
start. Andere cursusonderwer-
pen zijn onder meer automatise-
ring, financieel management,
marketing en arbeidsrecht,

Het is de opzet dat deelnemers
het geleerde direct, in de praktijk
kunnen toepassen. De cursuslei-
ders hebben ruime ervaring in
het midden- en kleinbedrijf,
Voor meer informatie over deze
cursussen kan men contact op-
nemen met KNOV-Advies, tel.
015-600260/600261.

Examens
Paul Starmans uit Simpel^
slaagde aan deKatholieke UniveP
teit van Nijmegen voor zijn doe
raal examen biologie, hoofdrichf
biochemie.

Voor het Ingenieursexamen be?
ringstechnologie op de afdel'i
Technische Natuurkunde slaaf!
aan de Hogeschool te Heer»
Ralph Starmans uit Simpelveld.
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Van onze verslaggever
KERKRADE - Het bisdom Roermond wil inhoudelijk geen
erikele reactie geven op de uitgelekte uitgebreidere plannen
*°or de komst van een universiteit naar de kloosterabdij Rol-

uc. In de krant van gisteren werd gewag gemaakt van de ern-
stige zorgen die medewerkers van het Centrum Rolduc heb-
£en omtrent het voortbestaan van het centrum. De komst van
*Jet Pauselijk Academisch Instituut zou namelijk - zeker opaen duur-zo veel ruimte in beslag nemen dat de activiteitenVan het centrum in de verdrukking komen en het centrum alsz°danig zou verdwijnen. Die vrees is volgens de woordvoerder
Van het bisdom volledig ongegrond.

KERKRADE - Het is voor top-
musici practisch niet haalbaar
avond na avond op hetzelfde
hoge niveau te blijven musice-
ren. Dat bewees de vertolking
van het pianokwartet opus 47
van Robert Schumann, afgelo-
pen dinsdagavond, op de tiende
dag van het lopende Orlando
Festival. Schumanns kwartet
werd uitgevoerd aan het slot van
een qua programmering bont
concert, met het Duo voor viool
en cello van Zoltan Kodaly, de
Elegie voor viool en piano van
Franz Liszt en als intermezzo het
pianotrio in G (Hob. XV:2S) van
Franz Joseph Haydn.

dorfer (viool) en weer Daniel
Blumenthal (blijkbaar het pia-
nistische festival-manusje van
alles) heel stemmig vertolkt
werd - duidelijk niet meer de hal-
lekidee-componist van o.a. de
Hongaarse Rapsodieën. Liszt
muzikale denken gaat in zijn
laatste composities veel verder
dan de meeste van zijn tijd- en
landgenoten en heeft met Ri-
chard Wagner onomstotelijk de
weg naar de dodecafonie voorbe-
reid. Het Duo opus 7 van Kodaly
is dus eigenlijknog een brave, to-
nale compositie. Het werk is nog-
al fragmentarisch van opzet
waardoor een grote muzikale lijn
ontbreekt. Het Australische duo
John Harding (viool) en Nathan
Waks (cello) bleek met deze mu-
ziek wel vertrouwd te zijn, maar
hun (samen)spel overtuigde pas
volledig in de finale. De cellist
had, wat toonzuiverheid betrof,
een minder goede dag dan de
violist.

Tussen Kodaly's Duo en Liszt's
Elegie bracht het Grieg Trio het
meest bekende pianotrio van
Haydn ten gehore. Het jeugdige
ensemble uit Oslo speelde dit
werk afgelopen zondag ook tij-
dens het Orlando Satellietcon-
cert in Maastricht. In vergelij-
king hiermee klonk hun inter-
pretatie in Kerkrade wel iets
minder bevlogen, maar tevens
iets meer bezonnen; dat kwam
de cantabiliteit van het midden-
deel beslist ten goede. Maar he-
laas werd de finale, net als in
Maastricht, in intercity-tempo af-
geraffeld, waardoor ongelijke in-
zetten en enkele buiten de muzi-
kale rails vallende noten niet te
vermijden waren.

niet bekend. Ook over de oorzaak van de
brand tast de brandweer nog in het duister.
De schade aan de gebouwen is groot; per-
soonlijke ongelukken deden zich echter niet
VOOr. Foto: JEROENKUIT„Alles op Rolduc eindigt uiteinde-

lijk bij de bisschop in eigen per-
soon. En u kunt zich voorstellenwat
er gebeurt als de bisschop afspra-
ken heeft gemaakt met de paus. In
het algemeen werkt de Adviesraad
goed, hoewel het orgaan geen offi-
ciële status heeft, maar in dit geval
staan we buiten spel", aldus Een-
ens.

Een uitslaande brand heeft gisteravond
rond elf uur de kalkoenbroederij Coolen BV
aan de Biesstraat in Heythuyzen gedeelte-
lijk in de as gelegd. Hoeveel dieren er zijn
omgekomen was in de vroege ochtend nog

Wie inmiddels wel desgevraagd
durft te reageren is de heer Jo Een-
ens, lid van de Adviesraad van het
Centrum Rolduc: „Het is een be-
kend gegeven dat de omgang met
kerkelijke autoriteiten een heel sub-
tiele zaak is", aldus Eenens die de
mening is toegedaan dat de gisteren
bekend gemaakte plannen niet door
de Adviesraad zijn te beïnvloeden.

Adviesraad

jjINT-MARTENS-VOEREN - In
ij!1 Paviljoen en binnenterrein van
u et Veltmanshuis' in Sint-Martens-,. °eren is van 12 t/m 20 augustus de

'Kunst en Tuin' tej^t- Zowel binnen als buiten wor-j 1̂ werken tentoongesteld van een
ventiental beeldhouwers en tweeuVilders, met als uitgangspunt het

Ij.^ma 'Tuin. De expositie is dage-
Jlts geopend van 14 tot 18 uur.

Expositie
'Kunst en Tuin'

u 1 het Centrum Rolduc worden
arlijks duizenden overnachtingen
registreerd, tientallen congres-

l? 11, conferenties, religieuze bijeen-losten en muziekuitvoeringenan wereldformaat gehouden. Het

Centrum Rolduc werd begin jaren
zeventig opgericht en is sindsdien
alleen maar gegroeid.

De woordvoerder van het bisdom
bleef gisteren verder bij de zeer
summiere verklaring die vorige
week dinsdag aan de pers is gedaan.
Namelijk dat 'er plannen zijn' om
binnen het CentrumRolduc een we-
tenschappelijk instituut betreffen-
de huwelijk en gezin van internatio-
naal karakter te huisvesten. Hij
toonde zich verbolgen over de pu-
blicatie, en wenste dan ook niet te
reageren op de inhoud.

Maastrichtse (70)
opnieuw beroofd

voor twaalf in de voormiddag. In de
fiets- en voetgangerstunnel die on-
der de A2loopt werd zij benaderd
dooreen man op een zwarte fiets ge-
zeten. Toen dezevaart verminderde,
rukte hij haar plotseling de tas uit
handen, waarmee hij ervan door
ging richting Kasteel Cortenbach-
laan.

Het pianokwartet van Schu-
mann is een compositie die een
gevoelig-romantische verklan-
king vraagt. De Orlando Kwar-
tetleden John Harding (viool) en
Ferdinand, Erblich (altviool), de
voor Stefan Metz ingevallen cel-
list Nathan Waks en devoor Mal-
colm Frager ingevallen pianist
Daniel Blumenthal hadden,
uiteraard ook vanwege het ge-
brek aan ruim voldoende repeti-
tietijd (toch al een festival-euvel)
niet alles uitde notenkunnen ha-
len, zodat er een tamelijk vlakke
vertolking gegeven werd. Het sa-
menspel was niet directe kreuk-
vrij te noemen en van enige
daadwerkelijke emotionele be-
trokkenheid bij dit werk was al-
leen in het andante sprake, en
dan ook nog bij vlagen.

Peter P. Graven

LIBEEK/VROELEN - Koeien, bos en heuvels zijn nog in een lichte nevel ge-
huld. Een dromerige sfeer hangt boven het land. Enkele boerderijen liggen stil
bijeen gegroepeerd. Libeek. Van het kasteel dat hier heeft gestaan, een grens-
vesting, is nog alleen de hoeve over. Midden tussen de bakstenen muren ligt
een mergelstenen huis uit de zestiende eeuw. De grote binnenplaats wordt -
zoals te doen gebruikelijk - opgefleurd met geraniums.

Het is tevens een vreemde ge-
waarwording te constateren dat
Liszt in zijn Elegie uit 1877 muzi-
kaal veel verder gaat - de gren-
zen van de tonaliteit bereikt -
dan Kodaly in zijn Duo uit 1914.
FranzLiszt is in ditkorte en bon-
dige stuk- dat door Heinz Ober-

grensgevallen

MAASTRICHT - Voor de tweede
keer binnen een maand is de 70-jari-
ge Maastrichtse mevrouw M.W. het
slachtoffer geworden van beroving.
Nog maar net ontslagen uit het
Maastrichtse ziekenhuis waar zij
sinds 13 juliwerd verpleegd, de dag
waarop zij bij een beroving diverse

verwondingen opliep, werd de
vrouw gisteren opnieuw beroofd,
ditmaal in de tunnel onder de Geus-
selt-kruising. Zij was zó geëmotio-
neerd, dat zij niet meer precies wist
te vertellen wat er in haar geroofde
tas zat.
De beroving vond plaats om kwart

De dader moet tussen de 35 en 40
jaar oud zijn, draagt een baard en
heeft half lang donker haar en een
normaal postuur. De politie van
Maastricht vraagt de twee jongejon-
gens die de beroving gezien hebben,
zich met de afdeling recherche in
verbinding te stellen.

Volgens Eenens is de Adviescom-
missie waarin hij zitting heeft on-
langs door de directie van het Cen-
trum geïnformeerd over de plannen
voor de opzet van een universiteit
en campus binnen de muren van
Rolduc. Het nieuwe instituut wil op
wetenschappelijk niveau een pro-
gramma aanbieden van colleges en
congressen over vragen rond huwe-
lijk en gezin.

s® integratie van beeldhouw- of
mlderwerk als wezenlijk bestand-

vee' van 'huis', 'tuin', 'ballet' enzo-
tia?rts 's V"J recent- Éen ander mi

dat de laatste jaren gelan-
y erd werd en succes kent zijn
pj^stwandelingen in parken en
(j^tsoenen, waar 'buiteninstalla-

s' en monumenten de bezoeker
verrassen.

?*halve de tentoonstelling houdt
Rob ten Hom op de

verdagen 12 en 19 augustus om
,00 uur een dialezing, getiteld

van tuinen. Tevens
rden na de lezing dia's van de. kunstwerken ge-

er°''d en besproken. Bovendien is
g, dagelijks een demonstratie 'Hoe
d^famen ontwerpen en uitvoeren'°°r Jan Cools.

Verontrusting
over wachtlijst
hartoperaties Ton Schoenmakers, een van de le-

den van de stichting Léve Rolduc,
die zich inzetvoor het behouden de
toegankelijkheid van de monumen-
tale kloosterabdij, zegt van een
brief, die de bisschop aan de direc-
tie van het Centrum verstuurd zou
hebben, gehoord te hebben. „In een
informele bijeenkomst zijn we op
de hoogte gesteld van de inhoud
van de brief, maar zo lang directeur
Stassen of deAdviesraad daar niets
over openbaar maakt, doen ook wij
als stichting geen mededelingen",
aldus de heer Ton Schoenmakers
van de Stichting Léve Rolduc.
Ondanks de publicatie van gisteren
blijft Stassen echter bij zijn eerder
gedaan kort en bondig commen-
taar: „Er wordt over ons en zonder
ons beslist. Ik wens in deze geen en-
kele verantwoordelijkheid te dra-
gen voor de huidige ontwikkelingen
opRolduc."

De voorraad schapekaasjes van Schoapheim 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.

Adelijk logies
voor agenten

fO^RLEN - De Nationale Zieken-
jjnJ»sraad is ernstig verontrust over

' lange wachtlijst voor open hart
jt^faties in het Academisch Zie-

fc phuis in Maastricht. Er moeten
L'Sens de raad snel maatregelen
«.^en genomen om dit knelpunt

lossen.
taeJ"igens is er in Nederland alleen
>u "et Maastrichts ziekenhuis en
lJ> één ander hospitaal sprake van
lj.chtlijsten voor open hartopera-
ij%- De Nationale Ziekenfondsraad
Hok n °°k net van menm6 dat er
k/jtbruggen naar het buitenland|tts en worden georganiseerd om
Uj Wachttijden op te lossen. De ad-
lonrfn van e nationale zieken-
W, raad zullen vandaag bespro-
ei? worden met het ministerie van

(ADVERTENTIE)

Interlands ramen-deuren
L i i u 1 Hommerterweg 35 Hoensbroek |fcOQUW-elementen D.V. _§ Gem. Heerlen tel.045-213928 I

heeft hier diepe voren getrokken
in het zand - bedwingen.

Mheer. Naast de poort van het
kasteel hangen drie bordjes. Het
blauw-witte schildje van Monu-
mentenzorg. Een bordje met 'pas
op voor dehond' erop. En een be-
richt van het Rentambt. In fraaie
krulletters wordt medegedeeld
dat het kasteel Mheer al wordt
vermeld in de 11de eeuw onder
keizer Hendrik II in bezit van 'de
Heren van Meere'; in 1487 door
echtverbintenis aan de Heren
van Imstenraed en wederom in
1688 aan de baronnen de Loë-
Wissen, in wiens bezit het zich
nog bevindt. Dat de toegang uit-
sluitend is toegestaan aan 'rui-
ters der manege', vergeet ik voor
het gemak maar even.

verbonden blijven met de heer-
lijke zoete geur van cake en wa-
fels. De gehele buurt rondom het
kerkplein is ervan doordrenkt.
Na wat rondgelopen te hebben
rond de kerk, kan ik me niet lan-
ger beheersen en begin het spoor
te volgen. Blijkt de koekjesfa-
briek Nora Banket hier te liggen.
Helaas, er is niemand die me
rond kan leiden. Wat een decep-
tie. Ik had natuurlijk gehoopt

alle soorten banket te mogen
proeven, dat begrijpt u wel.
De dame van de VVV vindt dat
ik 'Schoapheim' maar eens moet
bezoeken en naar de heuveltop
achter Vroelen moet gaan. Braaf
volg ik haar adviezen op. Ook al
moet ik daarvoor het zeer slechte
weggetje naar Voeren- het water

De schapenboerderij, kaasmake-
rij en theeterras Schoapheim
wordt gerund door Edith, een
jonge_vrouw uit West-Vlaande-
ren en Peter, een Hagenaar.
Edith is net klaar met het maken
van belegen schapenkaas. De
vormpjes zitten in een pers en
moeten nog worden gepekeld.
De kaasjes die er opgeslagen lig-
gen veegt Edith af met een doek
met azijn. Om het schimmelpro-
ces te vertragen. In de kaasmake-
rij is het koel en vochtig. Ze laat
me een stukje van het oudste
kaasje, twee maanden, proeven.
Het is pittig van smaak en lijkt
noch op geite- noch op koeie-
kaas.
Het is hun derde seizoen hier en
de twee hebben nu ruimschoots
kennis kunnen maken met de
nadelen van het wonen op een
heuvel in Voeren. Geen stro-
mend water, wel overstromin-
gen. Geen vuilophaaldienst.
Vroegere bewoners die ineens in
jekeuken staan. En het is boven-
dien hard werken. Vee verzor-
gen, kaas maken, voor de baby
zorgen en wandelaars van koffie
mét voorzien. Gelukkig weegt er
veel tegenop.

Heroïnevangst leidt
tot acht arrestaties

Na wat rondrijden - door de Bel-gische grensstreek - kom ik uit
in Noorbeek. Onderweg passeer
ik een zeer verroest verkeers-
bord waarop nog net de woorden
'verboden voor tolverkeer' te on-
derscheiden zijn. De grens.
Noorbeek zal voor mij eeuwig

voeten. Maar nu kan ze zich red-
den met het Engels, en dat ter-
wijl ze toch al aardig op leeftijd
is.

Duitse justitie heeft ook leveran-
ciers opgespoord. Een 50-jarige in-
woner van Turkije wordt ervan ver-
dacht twee leveranties verzorgd te
hebben. Een 45-jarige Iraniër
wordt beschuldigd van een leveran-
tie op 26 december.

Op de binnenplaats klinkt het
geluid van kinderstemmen. Het
komt uit een van de bijgebou-
wen. Hier ligt een 'erkend IPA-
huis van de Nederlandse afde-
ling, IPA servo per amikeco', zo
lees ik. Als ik twee trappen later
aanbel, doet een Rotterdamse de
deur open. Ze is hier op vakantie.
De IPA is namelijk een interna-
tionale vriendschapsorganisatie
van politiemensen die haar leden
vakantieplaatsen in heel Europa
aanbiedt.De Rotterdamse is hier
al voor de derde keer met haar
gezin. En volgend jaarkomen ze
weer. Het record hebben ze ech-
ter niet. Een familie is hier dit
jaar voor de dertiende keer ach-
ter elkaar geweest, zegt me-
vrouw Quanten, de beheerster
van de zolderverdieping.

\ sij **N - De opzienbarende inbe-j van 113 kilo heroïne door
h 6 -^kense politie begin dit jaar,

1 ge
,eft na een diepgaand onderzoek

t^.ei d tot een aanklachttegen zeven
vj^nen en een vrouw. De hoofd-

(t)i lachte is een 37-jarige Iraniër,
g' het brein zou zijn achter goed
ijj^ganiseerde heroïnetransporten
na Pakistan en Turkije via Aken
vJ**" Spanje. De zaak komt in no--111ber voor.

ije uuitse justitie gaat er vanuit dat
lKVerdachte voordat de lading van
$t kilo onderschept werd, min-
tf ns nog vijftien andere heroïne-
.vnsPorten naar Spanje georgani-r<l heeft.
VaVu vanklachtricht zich verder tegen
stLf Duitsers die ervan worden be-
h0 koerierstochten voor deI^Qfdverdachte uitgevoerd te heb-

Onder hen is een vrouw.

Leveranciers
Ojf, ''Oofdverdachte betrok zijn her-e uit Turkije en Pakistan. De

De zevende verdachte is een 60-ja-
rige man uit Aken. Hij zou in op-
dracht van de hoofdverdachte on-
derhandeld hebben en naar Istan-
boel gereisd zijn om heroïne te be-
stellen. Op een van deze reizen zou
hij Turkse „zakenrelaties" een voor-
schot van 70.000 DM betaald héb-
ben, voor het eerstvolgende hero-
ïnetransport.

Rest mij alleen nog te melden dat
ik de heuveltop achter Vroelen
heb gevonden. De mevrouw van
de VVV had gelijk. Dit is een van
de prachtigste punten van het
Mergelland. Woorden schieten
me tekort.

Het is allemaal begonnen toen
een politieman vanaf de zolder
foto's maakte van het binnen-
plein van het kasteel. De zolder
leek hem een zeer geschikte va-
kantielokatie voor de IPA en het
idee werd aangekaart bij de ba-
ron. Die vond het goed. Vijftien
jaarzit de IPA nu in Mheer. Me-
vrouw Quanten vindt het heel
gezellig, al die verschillende
mensen. Alleen die Engelse taal!
De eerste keer dat er Denen kwa-
men, kan ze zich nog goed herin-
neren. Dat ging met handen en Wandelaars achter Vroelen. Foto: WIDDERSHOVEN

Eén koerier, de achtste verdachte,
zit nog in Frankrijk vast. Hij bracht
op 27 december met een gehuurde
auto 22 kilo heroïne naar Madrid.
Op de terugreis liep hij in Perpigna
tegen de lamp. Hij bleek nog 1,4 kilo
heroïne bij zich te hebben, die men
bij het uitladen in Spanje over het
hoofd gezien had. De arrestatie van
deze koerier zette de politie op het
spoor van de bende.

Donderdag 10 augustus 1989 "15

asperges hoge prijzen

Te warm weer
voor asperges

De telers met onbedek-
te bedden ontvingen
aanzienlijk minder voor
hun asperges. Toen hun
oogsten op gang kwa-
men, kelderden de prij-
zen.Bisdom licht plannen

met Rolduc niet toe

Adviesraad: 'Alles eindigt uiteindelijk bij de bisschop'

stengel nog in het bed
zat. Dat meldt het Con-
sulentschap voor de
Akker- en Tuinbouw in
Roermond.

veiling in Grubbenvorst
werd het afgelopen sei-
zoen ongeveer 6250 ton
aangevoerd. Vooral de
telers die hun bedden
met folie hadden be-
dekt, deden goede za-
ken. Zij konden al eind
maart beginnen te oog-
sten en kregen voor hun

Van onze verslaggever
ROERMOND - Het
warme, droge weer
heeft de kwaliteit van
de asperges het afgelo-
pen seizoen nadelig be-
ïnvloed. Veel aspergete-
lers klaagden over holle
stengels. Oorzaak daar-
van was onder meer de
te sterke groei. Ook
werden telers vaak ge-
confronteerd met sten-
gels met losse koppen.
Door de felle zon wer-
den de aspergebedden
zo warm en droog dat in
sommige gevallen de
kop al losliet terwijl de

Ondanks de vaak mati-
ge kwaliteit van de as-
perges, was de oogst
zeer behoorlijk. Op de

In het begin van het sei-
zoen hadden nogal wat
telers moeite voldoende
stekers te vinden. Vol-
gens het Consulent-
schap is dat onder meer
te wijten aan de wet
tweeverdieners en de
late eindexamens van
de middelbare scholen.

Vlakke Schumann
op Orlando Concert

Limburgs dagblad _§ provincie
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Epilepsie
en Sport?
Zet jezelfniet

buitenspel
Vraag de informatie

NATIONAAL EPILEPSIE
FONDS/DE MACHT VAN

HETKLEINE
Postbus 9587

3506 GN Utrecht
giro34781

A/TTTQT TRTQHT TT IRTT FFRT FN tS^tttttIVTTIuUdTuIiT JUDTJ^rJIT la\ SSEErS
TRAKTEERT OPDE COLT NINETY SEI

hier tenslotte om de exklusieve versie
I ' van een erkend eigentijdse enveelzijdige

auto met een pittige motor en sportief
weggedrag. Een autobovendien met een
opmerkelijk hoog uitrustingsnivo. Zo is
de Colt 1.3 GL Ninetyuitgerust met veilig-
heidsriemen voor èn achter, gescheiden

IBÜ^^^^S^W BJBJPffIoSRHMI^MB] neerklapbare achterbank, in de hoogte

g^wix» " ïWBMj WËËÊËË/tf' j_*____ WKÊU_M___\m__m__t___m^m en naar voren en achteren verstelbaar

l_4tW_ Br _é_J_ stuur, van binnenuit te regelen buiten-
jÊm \\\W JÊÊ B^^^ spiegels,ruitewissers met intervalen ver-

_^k\ B» jgm JB^^^^ der achterruitverwarming, digitaal klokje,

.^M B/ A_\ B^^^^^ WJ'\:-. mistachterlampen andere extra's die vel-
JgSk \\f ff _a \W\\\\\^ nIV ders duur moet bijbetalen. En wat u ook

-.^«^«a—„^B £__\ Bt »; ' -' ■ i,i|iiiiiiiiHÏ|i|fm n°9 even moet weten: onder andere in

BBB^^^^^^^^BBBBP fl \\________________\ West-DuitslandwerddeColttotdeminst
PB^^^ \ ' \ sjatgg^rïï--.-L-TIBJ pechgevoelige auto in zn klasse be-

PB^^ .. '' \ _ _\__\_\ \ NMfl kroond. En door vriend en vijand tot de

JB^^ __**"—'~ „.i^w^^*'^^^'****"* "*" m meest komplete in zn segment. De Colt
'&T^ s^ *g» © NinetywachtopubijdeMitsubishidealer

K?"ï ;"■■■■■■■■■■{ - "^TT^V^I «_^ 0_& f^hW , , i-r — voor een vrijblijvende kennismaking en
BMl#k*:r ■ bj B/è «P^ .^fl BK \ _J_____*_% overtuigende testrit. En dat dan liever

M \ M| \„i Üm.. iiinniiititriamwnillrlllllllllWlWßflßlrilHrWrWßilßi vandaag dan morgen, want de

BBJBi^^^^B H^^^TB oplage van de Ninety is vanzelf -/ fl HPÏ^§^ fl fl sprekend beperkt. Wijzigingen »

Bbmtt^m^^L Mr^lW■* r MiiiinnilrmrtM- 'Mil MITSUBISHI
BBBfll ■■■■bI ■ DE GESTAALDi:

\\\\\Wty?^ :>^^flß BB^^^^HH

«*■ iBBBBJBBJBi PERFEKTIE

BEEK/GENHOUT N. GELISSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, SCHINNEN W. KEES,
Hubertusstraat 49, tel. 04490-71054. Locht 193, tel. 045-425555. Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721.
HEERLEN AUTO KLEIJNEN HEERLEN, MAASTRICHT AUTO KLEIJNEN, SITTARD BEK,
Passartweg 35a, tel. 045-212035. Molensingel 1 (Wijk 29), tel. 043-612323. Tunnelstraat 2a, tel. 04490-25794.
HORN HORNERHEIDE, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Heythuyserweg 10, tel. 04758-2561. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.. I

_^^33°^ Hoge inruilprijzen^/ y
\jyß H 9m Br (zonder inruil extra hoge korting) / Jll /

Wij zoeken inruilauto's yS&jS
o.a. Mazda - Toyota - Nissan - x^.o*^/
Mitsubishi - Suzuki - yS JD> /w\\oPe Fod vw /aV/ Nu extra voordeetenz. / >^/*SP/ Wj aankoop Mazda 323

yS jr Accessoirespakket t.w.v. 1500-of
>^ <▲ >^ 750- kontant voordeel
/ J^^F X - -- -

v' S —-m-"^f' __________--^

/}/ LOVEN HEERLEN B.V.
>^ Palemigerboord 401. Tel. 045-722451

Goednieuws
overkanker.
40 jaargeleden was kanker zo goed als JÊk j|W

ongeneeslijk. Nu is dat anders. Bijvoorbeeld: JÉgP mL
In de helft van de gevallen kan nu al Jlborstamputatie worden voorkomen.

Blijfdus geven.

| ILÖÖJ, NEDERLANDSE ff IfjA 1 ’aUB | KANKERBESTRIJDING «'---^M /
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officiële mededeling
GEMEENTE ECHT 1344 (ged-,« geleBen aan de hoek Ju-

VOORBEREIDINGSBESLUIT lianastraat/Emmastraat, een en an-
der ten behoeve van het oprichten

Etc burgemeester van de gemeente van een woning met garage.
Echt maakt, ingevolge artikel 22 i_r„« u . «" j u "-." u
~" -nr^. -j -~ ,-., . Het betreffende voorbereidingsbe-
nfng bekendst dTraad d'erle" Slmt treedt m Werk^ °P l » aiUS"m»l;t« wf „;;J~ de.r der ge_ tus 1989 en ligt met bijbehorende
ri£ "n *a a, ftP iq«q .TT2*" overzichtstekening vanaf laatstge-rmg van 3 augustus 1989 heeft be- noemde datum VOur een leder terfSnLVerS" f" PHrt,ele zaSe °P kamer 209 van het stads-Kf" h =t'dt voorb7eld van kantoor, Nieuwe Markt 55 te Echt.net als een bestemmingsplan aan te
merken uitbreidingsplan ~Echt-II" Echt, 10 augustus 1989.
voor wat betreft het perceel kadas- De burgemeester voornoemd,
traal bekend als sektie K nummer mr. L.H.F.M. Janssen.

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.
Geef.... Actie
SYNPATIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg 14,

3735 ME Bosch en Duin
Tel. 030-281822
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VANDAAG

korte toer

Technici Franse verkeersleiding weer in staking
Vakantiegangers opnieuw de klos

Donderdag 10 augustus 1989" 17

puizenden Nederlanders
jopen de komende dagen
het risico hun vakantie tebeginnen of te beëindigen
'fiet urenlange vertragin-gen. Het personeel van de

luchtverkeerslei-
ding dreigt voor de derde
Jfiaal binnen korte tijd mettoonacties. Eerdere stakin-gen veroorzaakten een com-
pleet verstopt Europees

Oe electro-technici bij Franseverkeerscentra voeren al enkele
Jfiaanden acties voor méér loon.

voelen zich achtergesteld bijac verkeersleiders die onlangseen forse onkostenvergoeding
tweeduizend francs (650 gul-

flen) boven op hun maandsalaris
°ntvingen. Een extraatje omdat
j* vaak onder grote hoogspan-nin-g hun werk moeten uitoefe-nen. Na de eerste acties van de

technici bood de geschrokken
Franse overheid onmiddellijk
aan over de eisen te praten. Dil
overleg heeft tot op heden niet
tot overeenstemming geleid. De
twee grootste bonden hebben
hun leden opgeroepen om vijl
dagen, van vanavond tot volgen-
de week woensdag het werk neer
te leggen.

Videofilms
De Nederlandse chartermaat-
schappijen die in het zomersei-
zoen dagelijks zon tienduizend
vakantiegangers naar bestem-
mingen rond de Middellandse
zee vliegen, zien de acties van de
technici met zorg tegemoet. Bij
vorige acties liepen enkele
vluchten meer dan negen uur
vertraging op. Als de aangekon-
digde acties doorgaan, treedt er
bij de drie chartermaatschappij-
en (Martinair, Transavia en Air
Holland) een soort noodplan in
werking. Cockpit- en grondper-

" JanAlarm

Jan Alarm in VUT
na 44 jaarLD

" Jan Alarm uit Heerlen begon
op 16-jarige leeftijd als leerling-
typograaf bij het Limburgs Dag-
blad. Bijna 45 jaarlater neemt de
van de VUT-regeling gebruik
makende Jan Alarm afscheid
van de enige werkgever die hij
kende.
Hij werkte met plezier aan het
vervaardigen van periodieken;
statenwerk met véél lijnen werd
als 'strafwerk' ervaren. Op het
moment dat er steeds meer klei-
ne drukpersen als 'museumstuk'
op diverse plaatsen in het LD-
hoofdgebouw werden geplaatst,
begreep Jan Alarm dat de over-
gang van lood naar dycril met
rasse schreden naderde. 'Zijn'
Heidelberger-degel had zijn
dienst bewezen, waarna Jan
Alarm voor zijn laatste dienstja-
ren in de binderij van de han-
delsdrukkerij terechtkwam.
Vrijdag neemt hij afscheid tij-
dens een receptie van 16.30 tot
18.30 uur in het bedrijfsrestau-
rant van het Limburgs Dagblad.

Jeu Oligschlager.
verlaat de krant

" Jeu Oligschlager werkte alvo-
rens hij op 40-jarige leeftijd in
dienst trad bij het Limburgs
Dagblad ruim 20 jaar als schiet-
meester in demijn. De Kerkrade-
naar kon meteen na het sluiten
van de mijnen als chauffeur aan
de slag bij 'de krant.
Oligschlager, die vrijdag af-
scheid neemt en gebruik maakt
van de VUT-regeling, heeft in
zijn 20-jarig dienstverband zon
800.000 bedrijfskilometers gere-
den in meerdere bestelwagens.
Dereceptie is van 16.30-18.30 uur
in het bedrijfsrestaurant van het
Limburgs Dagblad, In de Cra-
mer te Heerlen.

" Vaak terugkerend beeld deze zomer. Geïmproviseerd sla-
pen in een vliegveld-vertrekhal, in afwachting dat de vogel
(eindelijk) vertrekt

soneel moet 'stand by' blijven en
omdraaitijden (tijd tussen twee
vluchten) worden verruimd.
Hierdoor kan worden voorko-
men dat een vliegtuig dat in
Spanje vertraging oploopt ook
met vertraging vanaf Schiphol
vertrekt. Bij terugkomende
vluchten is de 'policy' van de
maatschappijen om passagiers
zo snel dat kan in te laten stap-
pen en de vertraging dus door te
brengen in het vliegtuig. Voor-
deel hiervan is dat onmiddellijk
vertrokken kan worden als de
vluchtleiding hiervoor toestem-
ming geeft. Om het de passagiers
zo aangenaam mogelijk te ma-
ken worden er in de vliegtuigen
videofilms gedraaid en worden
extra maaltijden en drankjes ge-
serveerd. Als vanavond de acties
inderdaad beginnen, zullen de
maatschappijen zoveel mogelijk
proberen om het Franse lucht-
ruim te mijden door over de
Zwitserse Alpen of over de At-
lantische Oceaan te vliegen.

"Er was een tijd dat massa-
toerisme op de zéér goedkope
toer zich nog ontwikkelen
moest, dat nonstop pendel-
ritten per bus naar buiten-
landse vakantiebestemmin-
gen. Dat was de tijd waarin
Ebatours zich nog manifes-
teerde.

Vervoersbondbestuurder Hoeksema uit de grond van zijn hart:

'Voor geen goud
in een pendelbus'

ï'Zélf zou ik voor geen goud
een pendelbus stappen.

ÜP zon manier naar Spanje
reizen is net als het spelen
jfan Russische roulette. Ik
ben elk jaar verbaasd dat

zelden écht misgaat",

j*- Hoeksema realiseert zich
deze uitspraken bij tou-

rin-gcarbedrijven niet goed
gullen vallen. Bij controlesfloor de Rijksverkeersin-
spectie echter is weer eens -J'oor de zoveelste keer - ge-
keken dat het rijtijdenbe-
sluit zeer regelmatig over-
schreden wordt en chauf-feurs dus veel te lang achter
flet stuur zitten.

yfficieel moet een chauffeur tij-pens een dienst van vierentwin-
.'§ uren ten minste acht uren aanpn stuk kunnen slapen. Vorig«ar heeft achtenzestig procentvan de busbedrijven die regel
°vertreden. Dat is spelen met le-Yens van chauffeurs en passa-
S'ers, meent Hoeksema zeer
°vertuigd. Hij ziet geen enkeleaanwijzing dat bedrijven er iets
j*anzullen doen om de situatie te
erbeteren: „Elk jaar na afloop

*an het zomerseizoen horen we. an onze kaderleden vele verha-
jeti over de te lange rijtijden. De
patste jaren zijn de klachten al-

maar toegenomen, omdat
j-hauffeurs ook op de bussen

de wintersport met dezelfde
|jroblemen komen te zitten. Ik
?enk niet dat we daar snel iets
**n kunnen veranderen. Dit
°ort overtredingen zijn inherent

het pendelvervoer".

GULPEN: Kunstroutewande-
ling. Vertrek 10.00 uur vanaf
Geo-Mergellandwinkel (Looier-
straat 21).

ULESTRATEN: Avondvier-
daagse. Inschrijving en start
Walk Inn, Dorpstraat vanaf 18.00
uur.
STOKKEM (B): IVN (afd.Ge-
leen) - wandelingrond Stokkem-
Leut (B). Vertrek 19.00 uur vanaf
kerk in Stokkem.
OSPEL/WEERT: Wandelvier-
daagse. Afstanden 7,10 en 15km.
Start tussen 18.15 en 18.45 uur
Basisschool St. Anna (Sieben-
straat 14, Ospel)
HEERLEN: Bekkerveldfestival.
Expositie 'De mens op de maan'
in Volkssterrewacht (Schaaps-
kooiweg 95) van 13.00 tot 17.00
uur.
BRUNSSUM: IVN-kruidenex-
cursie in Heemtuin. Vertrek
19.30 uur.
VALKENBURG: Concert
'Church Lads' and Church Girls
Brigade' op kiosk T. Dorrenplein
om 15.30 uur.
Expositie 'De Gedekte Tafel' in
Centrum Cocarde van 13.00 tot
22.00 uur.
Rondleiding bierbrouwerij De
Leeuw om 10.00 uur. Kaartver-
koop enkel via VVV.
BERG EN TERBLIJT: Feest-
week Harmonie Concordia op de
Markt vanaf 14.00 uur.
SIBBE/VALKENBURG: Bezich-
tiging mergelbouwsteen-werk-
plaats (Bergstraat 31, Sibbe) van
10.00 tot 17.00 en van 18.30 tot
21.00 uur.
MAASTRICHT: VW-excursie
in Stokstraatkwartier, Museum-
kelder Derion en Bisschopsmo-
len. Vertrek 11.00 uur vanaf
WV-kantoor (Het Dinghuis,
Kleine Staat).
Bezichtiging Schatkamer St.
Servaas Basiliek van 10.00 tot
17.00 uur.
Bezichtiging Schatkamer O.L-
.Vrouwebasiliek van 11.00 tot
17.00 uur.
WV-stadswandeling om 14.00
uur. Vertrek vanafVVV-kantoor.
MECHELEN: Rondleiding De
Commandeursmolen (Hoofd-
straat) van 9.30 tot 17.00 uur.
LIMBRICHT: Expositie 'Oudhe-
den opgepoetst' in Kasteel Lim-
bricht van 13.00 tot 17.00 uur.
BORN: Expositie olieverfschil-
derijen Roel Marissen in Hotel
Bom.
PEY-ECHT: Midzomermarkt op
Chatelainpleinvan 11.00 tot 18.00
uur.
MAASEIK (B): Concert 'Kamer-
koor der Muziekvrienden Kaniz-
sa, Hongarije' in Catharinakerk
om 20.00 uur.

# Jeu Oligschlager

bioscopen

Eten op z'n buitenlands
HEERLEN

Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Kera-
misch werk van Rob Brandt, Tjitske
Dijkstra, Marja Hooft, Michel Kuipers
en Jan van Leeuwen. T/m 27/8, open di
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14 t/m 17 uur.
Volkssterrenwacht, Schaapskooiweg
95. Werk van André Offermans, open di
t/m vr 13-17 uur, zo 13-17 uur, di en vrij
ook 19.30-22 uur. Galerie Signe, Aker-
straat 82a. Litho's van Bram van Velde.
T/m 10/9. Thermenmuseum, Corioval-
lumstraat 9. Thermen en badgebruiken
in de Romeinse tijd. T/m 1/10, open di
t/m vr 10-17uur, zaen zo 14-17 uur. Stad
en land op de helling. T/m, 27-8. NMB
Bank, Bongerd 13. Werk van J. Lips-
Besselink. T/m 31/8. open na t/m vr 9-16
uur.De Spiegel, Akerstraat 88. Tekenin-
gen van Radbout Kuypers. T/m 15/8,
open vr t/m zo 20-01 uur.

HOENSBROEK
Kasteel Hoensbroek. Werk van Alfons
Stadhouders. Gedurende de zomerda-
gen, open dag. 10-17uur. Foto'svan Jan-
na Dekker. T/m 27/8. open ma Urn vr 10-
-12 uur en 13.30-17uur, za zo 13.30-17 uur.
ABN Bank, Foto's van Gijs van Gent.
T/m 13/9, open ma t/m vr 9-16 uur. Bi-
bliotheek, Foto's van Margreet Berk-
hout. T/m 14/9.

KERKRADE
Botanische tuinen. Beelden van Wim
Steins.

CADIER EN KEER
DeKeerder Kunstkamer, Kerkstraat 10
Beeldenroute-expositie 'Ontmoetingen
met België. T/m 26/8. Door geheel Ca-
dier en Keer.

HEERLEN
Royal: License to kill, dag. 15 18 en 21
uur. Rivoli: The Karate Kid 3. dag. 14
16.30 19en 21.30 uur. Maxim: The naked
gun, dag. 14.30 16.30 19.30 en 21.30 uur.
H5: Roadhouse, dag. 14.15 16.30 19 en
21.30 uur. Cannonball Fever, dag. 14.15
16.15 19.15en 21.15 uur.Three Fugitives.
dag. 14 16 19 en 21 uur.Rainman, dag. 17
en 20.30 uur. Platvoet en zijn vriendjes,
dag. 14 en 15.30 uur. Police Academy 6,
dag. 14 16en 19 uur. Pet Sematary, dag.
21 uur. De Spiegel: Mona Lisa, vr zo 21
uur, za op Campus Niger 22 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Police Academy 6, do t/m di
21.45 uur. The naked gun, vr t/m zo 00.00
uur.

exposities

Circus Don Carlos
langer in Aken

Het (Duitse) circus Don Carlos
dat oorspronkelijk tot en met af-
gelopen maandag in Aken zou
optreden, heeft de termijn tot en
met maandag 14 augustus ver-
lengd. Het heeft de tenten opge-
slagen op het terrein voor de ijs-
sporthal bij het Tivolistadion. De
voorstellingen vinden dagelijks
om 15.00 en 20.00 uur (op zondag
om 15.00 en 18.00 uur) plaats. De
entreeprijzen bedragen 8 t/m 20
DMark voor kinderen en 10 t/m
25 DMark voor volwassenen.

{: e bondsbestuurder haast zich
"Verigens om niet het wijzende
■ 'figertje naar de chauffeur zélf
[^Prikken. „Die mensen zouden
j^st anders willen. Maar voor de
pesten van hen is het seizoen-
?heid. En als ze hun mond open-
J"°en, komen ze het jaarer op ge-
!*foon niet meer aan de slag. Zelfs
j's ze bij ons klagen zijn ze vaak
!)0g bang dat we hen met naam
1toenaam bij hun bedrijfzullen
°ernen. Daarom houden ze hun
.nond en blijft de zaak ten dele inre doofpot". Rijtijden zijn, vol-
*els Hoeksema, niet het enigeWobleem. De onderkomens
.aar chauffeurs in de vakantie-
j*f»den hun paar uren slaap moe-J*11 doorbrengen eer ze weer
'?hting Nederland vertrekken,
Ön vaak beschamend slecht.
r°ms niet meer dan een soort
°ndehok onder in de bus",

?eent hij. Vaak moeten chauf-
i i^rs met zes, zeven man in een

ein hutje slapen ofknappen zen uiltje op de achterste banken

Hondehok

het weer in europa

Te lage prijs
Maar dit soort noodgrepen wor-
den alleen gebruikt als het echt
niet anders kan. Een chauffeur
die maar zes uur slaapt is, vol-gens Boorsma, nog geen echt
noodgeval. De problemen doen
zich, volgens hem, slechts spora-
disch voor en dan vooral in
weekeinden dat „Frankrijk en
Italië^ tegelijkertijd met vakantie
gaan". Een aanpassing van het
rijrooster lijkt voor dit soort da-
gen voor de hand te liggen maar
is niet mogelijk. „Als jeeen sche-
ma voor het seizoen hebt ge-
maakt, kun je dat niet voor een
paar weekeinden aanpassen".
Dat zou, volgens hem, tegenover
de passagiers ook niet netjes zijn.
„Je kunt mensen toch niet zo
maar een paar uren langer laten
wachten".
Vervoersbondbestuurder Hoek-

sema meent dat de zware dien-
sten een hele andere achtergrond
hebben: „De oorzaak van het
kwaad ligt er in hoofdzaak in dat
ondernemers tegen een te lage
prijs bereid zijn bussen op en
neer te laten rijden. Voor die
prijs kan het eigenlijk gewoon
niet. Als je per passagier vijf of
tien gulden meer zou vragen, zou
je het probleem waarschijnlijk al
kunnen oplossen. Ik denk dat de
mensen dit voor hun veiligheid
best over zouden hebben. Maar
de markt staat nu eenmaal zó on-
der druk dat bedrijven het ge-
woon niet doen. Dit is onverant-
woord en beschamend ".

het eerste stuk en wordt de
eigenlijke chauffeur in een autoachterna gebracht.

Uit een rapport van de Rijksver-
keersinspectie blijkt dat pak wég
driekwart van de touringcarbe-
drijven het rijtijdenbesluit wel
eens overtreedt. Ook Hoeksema
meent dat het aantal bedrijven
dat de zaak wél goed aanpakt,
heel gering is. „Ze zullen er best
wel zijn. Maar zij vortnen uitzon-
deringen", zegt hij. Op papier
■lijkt de regeling van de werktij-
denvaak best in orde. Maar dat is

Beunhazen

van de bus. Niet bevorderlijk dus
voor een paar uur ontspannen
slaap.

theorie. Langdurige files, onver-
hoopte zaken als overboekte ho-
tels die chauffeurs nopen hun
passagiers nog uren lang „uit te
venten" bij andere hotels, al dit
soort problemen worden bij het
opstellen van de roosters niet
meegenomen. Ook bij een grote
busonderneming als de Oad gaat
het op dit punt wel eens mis,
geeft hoofd verkoopondersteu-
ning Boorsma toe. Maar deson-
danks voelt hij zich door de kri-
tiek van de Rijksverkeersinspec-
tie „niet aangesproken". Zijn be-
drijf doet er alles aan om de wet
na te leven en juicht acties tegen
beunhazen dan ook van harte
toe. Maar ook Oad kent situaties
als files van honderd kilometer
en overvolle hotels, waardoor de
chauffeur uren van zijn kostbare
rusttijd kwijtraakt. Bij 'extremi-
teiten' zijn de chauffeurs, vol-
gens Boorsma, verplicht het be-
drijf in Nederland te bellen. Als
het echt té gek is, wordt een op-
lossing gezocht. Dan rijdt een
Spaanse chauffeur bijvoorbeeld

Feestweekeinde in
Nuth/Grijzegrubben

£weden en Noorwegen: Halftot zwaar bewolkt en met name in zuid-
joorwegenenkele buien. Middagtemperatuur van 17 graden aan deJjoorse kust tot 24 graden in zuid-Zweden.J^nemarken: Droge perioden met zon. Middagtemperatuur rond 24|raden.
photland en lerland: Veel bewolking en af en toe regen. Middag-

dalend tot circa 17 graden.
en Engeland: Van het westen uit af en toe regen. Ook enkele

.^klaringen. Middagtemperatuur van 18 graden in Wales tot 23 gra--sen in zuidoost-Engeland.
J^lgië en Luxemburg: Van het westen uit toenemende bewolking
S^volgd door regen. Middagtemperatuur rond 25 graden.

Perioden met zon en eerst nog enkele buien. Mid-
Sagtemperatuur rond 26 graden.
""ankrijk: Perioden met zon, in het westen mogelijk regen. In het
Wden een lokale onweersbui. Middagtemperatuur van 20 gradenaan

Se Kanaalkust tot 30 graden in het zuidoosten.
Panje en Portugal: Perioden met zon en in het noorden mogelijk
j^nregen- of onweersbui. Middagtemperatuur van 22 graden aan de
£°ordkust tot 38 graden plaatselijk in het binnenland.

Perioden met zon maar ook hier en daar een bui. Mid-
dagtemperatuur van 23 tot 28 graden.
.°stenrijk: Af en toe zon en mogelijk een regen- of onweersbui. Mid-
»agtemperatuur rond 27 graden.
j^alië: Zonnig. In het noorden kans op een regen- of onweersbui,

van 28 graden in de Dolomieten tot 35 graden op
j'eilië.■°egoslavië: Vochtig en warm weer. Kans op een regen- of onweers-
.sll!. Middagtemperatuurrond 32 graden.
j"r»ekenland: Zonnig. Middagtemperatuur rond 35 graden, op de
''anden wat koeler.

Van morgen tot en
met maandag (14
augustus)
organiseert fanfare
St. Donatus het
jaarlijkse
feestweekeinde in
een tent aan de
Voorsterstraat in
Nuth. Het
weekeinde wordt
morgenavond
geopend met een
programma voor
iedereen.
Het orkest 'Outlaws
and Friends', het
duo M.G., Steven
Roes ofwel de
'Belgische André
van Duin', Sandra
Simons, Benney
Neyman o.a. staan

vanaf 20.00uur op de
rol.
Zaterdagavond
wordt detraditionele
Beierse avond
gehouden met
medewerking van de
'Göhltaler
Musikanten'.
Zondagmorgen
luisteren de
'Sjinaöster' het
Frühschoppen op.
Vanaf 17.00 uur die
dag verzorgen
fanfare St.
Anthonius
(Genhout/Beek),

gelte en een schijfje ganzelever.
Vervolgt met een fileetje van
zalmforel in botersaus met bies-
looken de 'piéce' eigenlijk vinden
moet in kleine biefstukjes van os-
sehaas met ossemerg in rode
wijnsaus maar, op verzoek van
chefkok Martin Aarts ('Proej
'ns), voor deze gast ditmaal be-
staat uit 'osso buco' (feitelijk een
ronde plak gesmoorde kalfs-
schenkel met gehakte uien, toma-
ten en peterselie). Eerlijk gezegd,
de 'osso buco' van Martin Aarts
bleek te veel verrijkt met kruide-
rij en was verder onder meer
aangekleed met schijfjes cham-
pignons. Goed bedoeld, maar
toch te veel van het goede. Het
dessert tenslotte diende gekozen
te worden vanaf de rijdende des-
serttafel. 'Service soigné'. Zon
avond in Franse ambiance. 'C'est
vraiment sympha...'. De keuken
van 't Kldöske is dagelijks (be-
halve op zon- en feestdagen) ge-
opend van 12.00 tot 14.30 en van
18.00 tot 22.30 uur. Die van Le
Vigneron dagelijks van 17.00 tot
24.00 uur, behalve op zondag,
maandag en feestdagen.

nino tomadesso

fanfare St. Caecilia
(Hulsberg), fanfare
St. Clemens
(Arensgenhout),
harmonie St. Bavo
(Nuth) en fanfare St.
Caecilia
(Wijnandsrade) een
concert. Na het
concert gaan de
beentjes van de vloer
met het orkest 'El
Bobo. Het
feestweekeinde
wordt maandag
besloten met een
kienavond vanaf
19.30 uur.

Knusse omgeving. Buiten op het
plein kwinkeleren mensen op het
terras. Als zaten ze ergens onder
de platanen in de Provence. Bin-
nen in het restaurant klinkt ge-
klik van bestekken en geroeze-
moes van vrolijk gevoerde con-
versatie. Frans getint nogal. De
kaart van het restaurant is, net
als dewijn in het glas, Frans. De
keuken, stoelend op 'la tradition
d'une cuisine Francaise', doet
daar niet voor onder. 'Cuisinier'
Martin Aarts stoeit, naast de d la
carte-gerechten, onder meer met
menu's onder de naam 'du pa-
tron' en 'gourmand' en, om de
hoek in 'bistrot d vin' LE VIGNE-
RON, voert men zélfs een 'menu
du jour'(konijnenbout met zwar-
te pruimen plus een glas wijn bij-
voorbeeld a raison van 19,7.5 gul-
den;. Een avond in 't KLAÖSKE,
een avond in Franse sfeer in
Maastricht. Het is druk in restau-
rant en bistro. Gezellig en gemoe-
delijk. Om de haverklap vangen
binnenkomers bot. Geen plaats
meer in de herberg. Waarin ik
mijn keuze laat vallen op het
menu 'gourmand' (49,50 gulden).
Dat in plaats van met pdté van
ree 'opent' met een paté van gevo-
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Hpiccolo s
045-719966

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

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

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermistgevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
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
veor 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 1 5 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

U^lot/rawnnAan
" GVL RESTAURATIE, 045-Vermist Gevonden 226000. Spec. geveireini-

Goudën dames POLSHOR- ?ing, renov., kelderafdich-
LOGE met doublé band, ting, voegw., vochtwenng 10
merk La Salie verloren. 'r' schrift, garantie. Stralen
Heerlen-C. Tel. 045-750683 na

Personeel aanbod
WILLEMS Bouwservice.

KLUSJESMAN (tuinieren, Voor al uw voorkomende
auto's wassen enz.) vraagt bouwkundige werkzaam-
werk voor enkele uren per heden. Uurloon of aange-
week (kleine vergoeding), nomen. In- of excl. levering
Brieven naar Postbus 138, materialen. Haesselderstr. 1
6440 AC Brunssum. Geleen. 04490-43791.

Personeel gevraagd

Kivit Staalbouw
vraagt met spoed zelfstandig werkende

Construtiebankwerkers, 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
diegenegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad, Markt 3, Geleen.

Tel. 04490-46868.

Barmeisjes gevraagd
voor exclusieve bar. Kost en inwoning mogelijk.

Geopend van 14.00 tot 05.00 uur.
Tel. 09-3213313249, na 14.00 uur.

Wordt
rijinstructeur m/v
of rijschoolhouder m/v. Full-
time of part-time. Na drie
maanden kunt u al aan de
slag. Vast en zeker werk:
250 vacatures! Uitstekende
toekomstmogelijkheden.
Rijdt u graag goed auto?
Kunt u goed met mensen
omgaan? Heeft U rijbewijs
B,; havo/mavo/lts-c? Volg
dan een dag-, avond- of za-
terdagopleiding in Best of U-
trecht. Haal het Kader-
scnooldiploma, erkend door
Ministerie. Bel de Kader-
school voor gratis Studie-
gids: 04998-99425.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland En/aren
timmerlieden, metselaars en
iizervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
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.

Holland Distributie zoekt
voor de regio Limburg en-
thousiaste STUDENTEN en
scholieren (v.a. 17 jr.) die in-
teresse hebben in leuk werk
in de buitendienst, de ver-
diensten zijn zeer hoog.
Voor info bel tussen 11.00-
-21.00 uur: 03469-2169 of
06.528.62241.
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.
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.

Lecor Motorhomes vraagt
met spoed een vakbekwa- I
me MEUBELMAKER voor i
soll. bellen 045-323154. I
i

Internationaal CHAUFFEUR j
gevr. met ervaring. Peter ,
Gabriel Transport, Hillen- i
raedtstr. 2, Sittard. Tel. ;
04490-11734. I
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.
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.
Tel. 045-250238.
Snackbar 't Cadetje zoekt
HULP voor de friture, min.
18 jaar. Aanmelden Grote-v
str.-C. 5, Valkenburg (L).
THUISNAAISTERS gevr. m.
atelierervaring v. deelwerk
Japonnen. 045-441934.
Gevr. voor restaurant in de
Heek, gem. Valkenburg
meisje va. 16 jr. als KEU-
KENHULP voor de weeken-
den en feestdagen. Inl.
04405-1542. __
Ervaren BABYZITTER ge
vraagd niet rookster, voor de
hele week. Kennis van En-
gelse taal vereist en event.
huish. werk. Tel. 045-
-461258, na 18.00 uur.
Gevr. nette, jonge, ervaren
part-time BARKEEPER M/V
voor de weekends van
23.00-03.00 uur. Tel. 045-
-229056/225006, na 14.00
uur bellen voor afspraak.
La Veneziana / La Cuisine
du Soleil vraagt 2 SER-
VEERSTERS/kelners, elk
voor plm. 30 uur per wk. Lft.
max. 21 jr. Erv. gewenst,
maar niet noodzakelijk,
Jaarcontract mogelijk. Voor
soll. gesprek. 045-714249
WERKSTER gevr. voor 5 u.
in de week, liefst vrijd. 045-
-311217 tussen 15-18 u.
POMPBEDIENDE gevraagd
m/v. Melden Dhr. Maas,
Texacostation Loven, Pale-
miggerboord 401, Heerlen.
KAPPER of kapster ge-
vraagd i.b.v. bediendendi-
ploma dames/herenvak,
leeft. 18-19jr. Schriftelijke
soll. Kapsalon Jan Vossen,
Kluis 56, 6165 EN Geleen.
Gevr. voor Duitsland constr.
BANKWERKERS - lassers;
CO2-lassers; E-lassers v.
revisie en produktiewerkz.,, vast werk en goed uurloon.
Reiskosten worden vergoed
Tel. 045-716473 na 16.00 u.

Full-time WINKELJUF-
FROUW gevraagd voor sla-
gerij, enige erv. vereist, lft.
plm. 19 jr. Neem even telef.
contact op voor een af-
spraak. Slagerij Boumans,
Akerstr. 52, Heerlen. Tel.
045-714250.
Met spoed gevr. BETON-
TIMMERLIEDEN, metse-
laars en stucadoors. Goed
loon en soe. voorzieningen.
Tel. 045-426454.
SCHOONMAAKHULP in
Landgraaf gevr. dame voor
2 ochtenden in de week.
Briefkaarten met opgave a-
dres, tel. nr. en verlangd
uurloon naar Br.o.nr.
B-1613, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen..
Delicatessenzaak vraagt
voor dir. all-round m/v
KRACHT met kennis van en
inzicht in de delicatessen-
brache. Evt mid. horeca opl.
strekt tot aanbeveling.
Br.o.nr. B-1615, LD, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

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 h. 1-2 pers. APPARTE-
MENT in centr. Hoensbroek.
Woonk. plm. 9X4 mtr. met
open keuken. Slaapk. 4X3
mtr., ap. douche, ap. w.e.
Huur mcl. gas, water, elec,
cv. ’ 750,- p. mnd. Vrij v.a.
9-9-'B9. Inl. 045-212691.
Kantoor-praktijk-woonpand
te HEERLEN te huur. Gun-
stige ligging aan de Bekker-
weg. Inl. 04490-48180.
Te huur gemeubileerde BO-
YENWONING. Tel. 045-
-226565. __
Te h. HEERLEN z.leuk app.
2 sl.k, bin. h.subs., mooi ge-
sit., rust, mens. 045-722413
Te h. HEERLERHEIDE
mooie benedenwoning liefst
oudere heer of echtpaar.
045-419144.
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.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
KERKRADE Bleyerheide te
huur luxe gezinsapparte-
ment met 2 slpk., ’ 625,- p.
mnd. Huursubs. mog. Tel.
04499-3026, b.g.g. 06--|52980477.

Onroerend goed te koop aangeboden
' -..:■■

Spaarhypotheek
Laat u eens vrijblijvend voorlichten over deze zeer

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

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

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,9%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
HEERLEN, Palenbergstr. 49
halfvrijst. woonhuis in rusti-
ge buurt. Het pand heeft 2
slpks., badkmr. en is direkt
te aanvaarden. Vr.pr.
’87.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.
HEERLEN, M. Curiestr. 5,
mooie eengezinswoning
met 3 slpks. en grote tuin
van ca. 70 m2. Vr.pr.
’89.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
SCHAESBERG. Geleg. na-
bij centr., ruime halfvrijst.
woning met tuin, garage, 3
slpk., zolder (vaste tr.), kel-
der. CV, witte kunsst. kozij-
nen/dubb.gl. Koopje
’99.000,- kk. Tel. 04490-
-42550.
HOENSBROEK, Edisonstr.
24, halfvrijst. 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.
SCHAESBERG, Achterstr. 9
riante verbouwde vooroor-
logse woning met een perc.

■ opp. van 384 m2met buiten
gelegen zwembad en
prachtige tuin, 2 slpkmrs,
badkmr met ligbad en veel
schoon metselwerk. Vr.pr.
’95.000.- k.k. Wijman &
Partner Vastgoed. Tel.
045-728671.
KERKRADE, Akerstr. 112,
groot tussengelegen heren-
huis met grote woonkmr.
met parket, 5 slpks., bad-
kmr. met ligbad, huis is ge-
heel onderkelderd, schuur
en zeer grote tuin. Vr.pr.
’90.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
LANDGRAAF, Nieuwenha-
gerheidestr. 63, hoekwoning
met grote hobbyruimte cq
garage voor 2 auto/s. Wo-
ning heeft mooie woonkmr
met plavuizen, 3 slpkrs,
badkmr met ligbad en 2e toi-
let en is direkt te aanvaar-
den. Pr. ’97.000,-k.k. Wij-
man & Partners Vastgoed.
Tel. 045-728671.

ÜBACH OVER WORMS.
Op goede winkelstand gel.
winkel-woonhuis met aparte
werkruimte. Geheel ver-
bouwde boyenwoning met
o.a. mooie woonk., op. keuk.
met eetbar, 4 slpkrs, luxe
badk. en groot dakterras.
Pand is aan achterzijde be-
reikbaar. Geschikt voor win-
kel, kantoor, praktijd e.d.
Prijs ’225.000,- k.k. Inl.
Paul Simons 045-318182.
KERKRADE, Pierre Zeyen-
str. 3 A, Premie-A woning
met garage, 3 slpkmrs, bad-
kmr met ligbad, mooie voor-
en achtertuin. Overdraagba-
re premie ’ 7.500,-. Vr.pr.

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

Kamers
Kamer gezocht in MAAS-
TRICHT i.v.m. stage (20/8-
-1/11) ook onderhuur. Bel
Liesbeth, 020-905918.
2e Jrs. M.H.S. er, zoekt
kamer in MAASTRICHT of
omgev. Tel. 080-238591, b.
g.g. 08897-74366.
2 Stud. zoeken zelfst.
woonr. in MAASTRICHT (in
str. v. 15 km). 05407-62117,
Te h. in Simpelveld KAMER,
douche en w.e. Dir. te aanv.
Tel. 045-443238 of 443716
Pension de Hees heeft nog
'n KAMER vrij voor werkend
persoon. Tel. 045-416005.
APPARTEMENT, tevens 1
kamer te huur te U.o.W -
Landgraaf. Tel. 045-715071
Kamer te h. met volp. en
huish. verkeer en bewas-
sing. Tel. 045-753136.
Kamer in centrum HEER-
LEN met gezam. gebr. keu-
ken, eetkamer, tuin, etc.
(student) ’285,- per mnd.
All-in. Tel. 045-421524.
KAMER te h. in rust. buurt,
nabij C-Heerlen. Tel. 045-
-711525, tussen 14.-20.uur.
Gem. ZIT/SLK met cv, dou-
che, en gebr. v. keuken.
Pannesheiderstr. 1 en 19A
Kerkrade.
KAMER te huur bij Centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870
of 452269.
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.

Bouwmaterialen
i ■ i ii

ABC Beton
levert ook zaterdags

betonmortel en betonpomp
Tel. 04490-55555

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
UITVERKOOP: Kortingen
10 tot 25%, alle schrootjes,
rabat, plaat- en dakmate-
rialen, nog slechts 3 weken.
Houthandel Rinkens, Ey-
gelshovenerweg 60, Übach
o. Worms. Tel. 045-319846.
Te k. BALKEN, vloerplan-
ken, trottoirtegels en ijzeren
H-balken. Huppener Sloop-
werk, Vijfbundersweg 1,
Wylre. Tel. 04450-2981.
Houten STAL, afm. 4.00x
2.00 meter, donkerrood met
grijs dak. Mobiel te verplaat-
sen. 045-210715.

Winkel & Kantoor

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

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

Geldzaken
Betaal Uw autoverzekering
per mnd va. ’35,- zonder
korting. VROUWEN extra-
korting 45% bij meerdere
verz. Heja 04742-3362.

Transacties
Te h. aangeb. ONDERNE-
MERSDIPLOMA, Inl. na
20.00 uur. Tel. 045-420772.

Landbouw
Te koop WPN-RUIN, 3 jr.,
hoogte 1.70 m, ook ruilen.
Tel. 045-455030.

Voor land- en tuinbouw MU-
RATORI driepuntsfrezen,
rotorkopeggen, klepelmaai-
ers en hefmasten, direct van
importeur, uit voorraad le-
verbaar. Collé Sittard. Tel.
04490-19980. Collé Ko-
ningsbosch. 04743-1205.
Te k. Chique 5 jarige WPN-
Vos-Merrie, 1.73 m. Tel.
045-443401.
Te k. BOUWLAND plm. 2,5
ha, vrij te aanv., gel. Dals-
weg Übachsberg. Tel.
04404-1449.
Te k. hoogdrachtig RUND.
Tel. 045-751599.

Auto's
Te koop gevraagd alle merken

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

Citroen CX 2.0RE 1e eig. 60.000km 1986 ’ 16.500,-
Ford Sierra 2.0 GL Combi blauwmet 1983 ’ 10.000,-
Ford Sierra 2.0L 6-cyl. champagne 1983 ’ 8.900,-
Ford Sierra 1.6L antraciet 1983 ’ 7.750,-
AudMoo CX blauwmet 1983 ’ 12.000,-
Saab 9000 Turbo grijsairco 1986 ’ 30.000,-
Saab 900 GLS wit 1982 ’ 6.500,-
Skoda 105L 20.000km rood 1985 ’ 4.000,-
Opel Rekord 2.0 S groenmet 1984 ’ 10.000,-
Ford Escort 1.6 L blauwmet 1985 ’ 10.750,-- 04492-3234.
Te koop Opel KADETT 1300
S, kl. wit, bwj. '87, km.
24.000, als nieuw, met ga-
rantie. Tramweg 4, Holturn.
VW Golf CL 1987; Peugeot
205 KR 1987; Opel Kadett
1300 LS 1986; Opel Kadett
1200 LS, 5 drs.; 1985; Nis-
san Micra GL 1984; Mazda
323 LX 1986; Jugo 55 A
1989; Subaru Justy SL 1985
Auto's met bovag-garantie.
APK keuringsstation. Gara-
ge Martin JORITSMA, Pas-
torijstr 106 Nuth tel 242412
AUDI 100 CC bwj. '84 auto-
maat, LPG, kl. d.blauw, veel
extra's. Tel. 045-258594.
Te k. weg. omst. AUDI 100
1.8, bwj. '85, LPG, kl. cham-
pagnemet., i.z.g.st. Tel.
04492-2190.
AUDI 80 diesel, bwj. '82,
APK mrt. '90, nw. banden,
radio/cass.rec, t.e.a.b. Tel.
045-314373.
Audi 100GL5S, 1e eig., typ
'80, APK 7-'9O, vr.pr.

’ 1.600,-. 045-210435.
Te k. BMW 316, bwj.'76,
veel ace, Pr.n.o.t.k. 045-
-715199.
Te k. BMW 315, bwj. '82,
km.st. 67.000, nw. banden/
uitlaat en koppeling, i.g.st.,
vr.pr. ’ 5.750,-. Tel. 04490-
-16575.
BMW 323 I, bwj. '78, vele
extra's, APK '90, nw. motor
204 PK, pr.n.o.t.k. Na 18.00
uur tel. 045-422648.
BMW 316'84,1e eig. In abs.
nw.st. APK 9-'9O. ’ 12.750,-
Tel. 045-458944.
Te k. CITROËN GSA spe-
cial Break, juni '84, vr.pr.
’5.250,-. Tel. 045-218774.
Te k. in perf. nw.st. Citroen
VISA 11 RE, bwj. '86, kl.
blauwmet., ’ 6.950,-. Pas
gekeurd. Inl. 043-254462.
Te k. Datsun CHERRY, eind
'82, LPG, APK. Tel. 04490-
-36860.
DATSUN Cherry bwj. '80,
APK juli '90, pr. ’ 1.850,-.
Tel. 045-720951.
Te k. 2 OPKNAPPERS Opel
Ascona 16 S, bwj. '78,
’850,-; Honda Civic 1200
bwj. '79, ’ 750,-, zeer gaaf,
dynamo defect, APK 6-6-
-'9O. Tel. 045-323178.
DODGE vrachtauto. Laad-
bak met huif, laadklep, bwj.
'79, goed onderh., APK, veel
laadruimte. 045-210715.
Fiat Ritmo, '86, 39.000 km,
’8.950,-. Autobedrijf KLIJN
De Koumen 7, Hoensbroek.
Tel. 045-220055.
Te k. FIAT 500 bwj. '75,
APK vrij tot juli 1990, Groot
Hertog Janstr. 10, Geleen.
Tel. 04490-50876.
Fiat Ritmo 60 L 1.3, 5-drs.
1-'BB, speciale uitv., kl.
groenmet. MENGELERS
Oirsbeek, Provincialeweg
Zuid 91.
Fiat REGATA 85S, 5-bak,
alle extra's, bwj. '84, in st. v.
hagelnw., ’ 6.950,-. Pas
gekeurd. Inl. 045-223754.
MERCEDES 200 D '81,
goed onderh. Hompertsweg
12, Landgraaf.
Te k. MERCEDES 280 S,
bwj. '83, pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-723076.

Te k. zeer mooie eiken "SPOORBIELZEN, gebruikte |
en nieuwe, lang 2.60 mtr; i
eiken wisky vaten 180 Itr. |
Tevens alle maten heftruck- :
paletten, voorraadkisten, 'euro's, gitterbozen, bikbex, t
stalen en aluminium zee- c
contaners enz. enz. Bel. -043-430534 of magazijn "251111. Fax. 043-436020. t
Tev. voor alle in- en vér- j
kopen. (

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder <voorrijkosten. Görgens. Tel. ~045-314122. ;
Snelle en VAKKUNDIGE *reparaties van al uw T.v.- en "Hifi-toestellen zonder voor- <
rijkosten. W.R. Klawitter, "Veldhofstr. 34 Eygelshoven. ;
Tel. 045-352727. j
Voor al uw koelkast- en ■DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658. j

Hobby/D.hj:. ,
WIJNBEREIDEN ook bier !
en kaas N.P.I. Heigank 110 !Nieuwenhagen wo-do-vrij- "dag 13-17.30 u. za 10-16 u. I

AUTOBEDRIJF E. Custers,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5261.
Biedt te k. aan: Ford Sierra
2300 Diesel Laser t'B7,
’16.500,-; Ford Escort 1.6
GL t'B3, ’8.900,-; Pontiac
Sunbird t'Bl, ’5.900,-; Opel
Ascona 1.6 S, 4 drs., t'B4
’9.000,-; BMW 320 it'B4,

’ 17.000,-; Opel Record 2 L
S, 4 drs. t.'Bs, ’8.900,-;
Ford Sierra 2 L Ghia t.'Bs
’9.900,-; Ford Sierra 1.6
GL, LPG t.'B3, ’7.900,-;
Honda Civic t.'B2, ’3.900,-;
Mini Cooper t.'B4, ’4.500,-;
Opel Ascona 16 S 4 drs., t.
'78, ’ 1.900,-; Fiat Ritmo 75
CL t.'Bo ’1.900,-; Mazda
323 autom. t.'79 ’2.100,-;
Opel kadett 1300 N Berlinet-
ta, sportv., 80 ’4.900,-;
Opel Kadett station bwj.'79,
’3.200,-; Audi 80 CL t'Bl
’3.900,-; BMW 520 t'Bo,
’3.200,-; Simca bestel '82,
’2.900,-; Lada 2105 '84,
’3.500,-; Opel Record 2.0
S, LPG t'B2, ’ 4.500,-; Mini
Metro t'B2, ’ 3.900,-. Mitsu-
bishi Galant LPG, t'B2
’3.900,-; Opel Ascona '79,
’2.700,-; Golf Diesel '80,
’4.100,-; Toyota Corolla
Liftback t'Bl, ’2.900,-; 2x
Ford Taunus '79, '80 v.a.
’1.700,-; Mazda 626 t'Bo,

’ 2.900,-. Suzuki busje t'B4,

’ 2.900,-; 2x Toyota Carina
'79 v.a. ’1.900,-; Talbot
Sunbeam 1,6 Tl t'Bl,
’1.500,-; Alfa Sud t'79,
’1.400,-; Mazda 323 t'7B,
’1.200,-; Honda Accord
aut., t'Bo, ’1.900,-. Fiat Rit-
mo t'Bo, ’ 1.600,-; Golf t'79,

’ 1.400,-; Opel Record t'79,
LPG ’1.200,-; Peugeot 305
t'79 ’ 1.600,-; Toyota Celica
'75, ’ 1.900,-; Opel Ascona
16 S, t'7B, LPG ’1.400,-.
Diverse goedkope inruilers,
alle auto's met nieuwe APK.
Geopend van ma t/m vrij 10-
-19 uur. Zat. tot 17 uur. Inr.
fin, gar. mog.
Ford GRANADA 2.8 GL bwj.
'81, autom., LPG, stereo,
schuifd., trekh. etc, nw.
band. en nw. motor. Papier-
en ter inzage, i.z.g.st., vr.pr.

’ 4.250,-. Heerlerweg 78,
Voerendaal na 16 uur.
Ford MUSTANG, 8-cyl., au-
tom., 2-drs., bwj. '79, z.
mooie auto, vr.pr. ’ 5.550,-.
Bellen tussen 17 en 21 uur.
04492-3674.
Te k. Ford FIËSTA 1300 S,
sept.'Bo, APK 7-90. Tel.
045-415460 na 17 uur.
FORD Scorpio 2.0 i Ghia,
bwj. 10-'B5, veel ace,
schuifdak etc. Tel. 04490-
-79473, na 18.00 uur.
Ford Escort 1.3 Laser 3-drs.
2-'B6, 60.000 km, kl. wit,
MENGELERS Oirsbeek,
Provincialeweg Zuid 91.
Te k. FORD Fiësta 1.1 L,
bwj. '77, APK gek. Tel. 045-
-319160.
Te koop Honda ACCORD
HB, bwj. '78, APK 7-'9O. Tel.
045-418252.
Te k. MAZDA 626 GLX 2.0 L
met of zonder LPG, vele ex-
tra's, bwj. '83. 045-353764.
Toyota Corolla HB 1.6 GTI
12 Valve 3-drs. '85, kl.
superrood. MENGELERS
Oirsbeek, Provincialeweg
Zuid 91.

Te koop MERCEDES 190 E,
bwj. '83, kl. wit, verlaagd
model, veel ace. Te bevr.
Eindstr. 27, Schinveld.
Te k. MERCEDES 230 E,
bwj. 1987 met ABS, schuif-
d., electr. ramen, aircond.
enz. Tel. 045-323154.
Te k. Mitsubishi SAPPORO
bwj. '78, APK 6-'9O, kl. grijs

’ 2.250,-. 045-725937.
Cambriumstr. 23 Heerlen.
OPEL Kadett bwj. '77, APK
juli '90, pr. ’925,-. Tel.
045-720951.
Te koop Opel SENATOR
2.5 I, bwj. '87, kl. wit, met
veel extra's. Te bevr. Eind-
str. 27, Schinveld.
Opel ASCONA 1900 S, bwj.
'79, ’1.750,-. Tel. 045-
-250136.
Opel ASCONA 19 S, nw. typ
'79, 100% oké, vr.pr.

’ 2.500,-. Voortstr. 24,
Brunssum.
Te k. Opel KADETT 13 N,
bwj. '80, geen roest, 1e lak,
5-drs, i.nw.st., APK 9-'9O,
pr. ’ 3.250,-. 045-259228.
Te k. Opel OMEGA 2300 D,
bwj. '87, vr.pr. ’21.500,-.
Tel. 045-723076.
Opel KADETT HB 12 N bwj.
'80, luxe uitv., APK gek.,
100% in orde, Kasteellaan
58F Heerlen.
Nw model Opel ASCONA
16S, 2-drs, bwj. '83, 56.000
km, vr.pr. ’8.250,-. 045-
-442125.
Mooie PEUGEOT 104 GL,
type '80, pr. ’ 1.500,-. Tel.
045-422610.
PORSCHE 924 S 2.5 Itr.,
bordeauxmet., bwj. '86, nw.
pr. ’ 98.000,-. Verkoop
weg. omst., alle extra's, in
st.v.nw., vr.pr. ’ 55.000,-.
Tel. 04405-3038b.g.g. 1698
Te k. PORSCHE 924 S, z.g.
a.n. Tel. 045-452064, na
19.00 uur.
RENAULT 9 GTL aug. '86.
Perfecte staat, 1e eig., grijs-
met., getint glas, centr. por-
tiersluiting. 045-210715.
RENAULT Master-bestel-
wagen, juni '87 benzine.
Klein rijbewijs, gr. laadruim-
te, met radio. 045-210715.
Te k. Toyota TERCEL 5-drs.
nw. model 6-'B3, als nw.,
’5.750,-. Tel. 045-316940.
Te k. mooie Toyota CELICA
Coupé, kl. wit, 1.6 Itr., bwj.
juni '83. Tel. 045-243351.
Toyota Corolla 1.3 GL Se-
dan 4-drs. 6-'B4, kl. wit,
MENGELERS Oirsbeek,
Provincialeweg Zuid 91.
Toyota Corolla HB 1.3, 3-
drs., 4-'B7, kl. groenmet.
MENGELERS Oirsbeek,.
Provincialweg Zuid 91.
VW GOLF autom. bwj.'77,
APK, ’1.750,-. Tel. 045-
-313194
VW KEVER, APK gek., kl.
oranje, zeer goed onderh.,
vr.pr. ’ 1.500,-, 045-417297
Te k. VW POLO S, bwj. '80,
i.z.g.st., APK tot '90,
’2.250,-. Tel. 045-323178.
Te k. VW SCIROCCO, bwj.
'77, div. extra's, pr. n.o.t.k.
Tel. 045-727953.
VOLKSWAGEN Stationcar,
bwj. '80, vr.pr. ’1.750,-.
Tel. 045-324246.
Te koop VW GOLF GTI, bwj.
5- '82, i.z.g.st., ’9.650,-.
Tel. 045-316940.
Te k. VW GOLF bwj. '81, i.z.
g.st., kl. beige. Tel. 04454-
-3466.
Te k. VW GOLF, bwj. '81,
APK, pr. ’ 3.650,-. Tel. 045-
-420119.
VW Golf 1.3 C 3-drs. 1-'B6
met striping, kl. rood.
MENGELERS Oirsbeek,
Provincialeweg Zuid 91.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.

Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-'B7; Mazda 626 2.0
GLX HB '86; Mazda 626 HB
1.6 GLX '87; Mazda Sedan
1.6 LX '86 '87; Mazda 626 I
HB 2.0 LX diesel '86; Mazda
626 Sedan 2.0 LX diesel '84;
Mazda 626 HB 2.0 GLX '84;
Mazda 626 HB 1.6 LX
compl. met uitbouwset 13-
-11-'B4; Mazda 323 HB 1.3
LX '88; Mazda 323 HB 1.5
LX '86; Mazda 323 HB 1.3
LX '86: Mazda 323 HB 1.3
LX aut. '86; Mazda 323 HB
1.3 LX aut. 25-11-'B5; Maz-
da 323 HB 1.3 DX'B3; Maz- |
da 323 NB 1.7 GLX Diesel
'88; Mazda 323 NB 1.5 GLX
'86; Mazda 323 NB 1.3 LX
'86; Opel Ascona 1.6 S '84;
Opel Manta 1.8 S '83; Opel
Kadett 1.6 S GT '86; Opel
Kadett 1.2 S '84; Opel Corsa
TR 1.2 S '85; BMW 318 au-
tomaat '81; Nissan Cherry
1.3 GL '84; Triumph Spitfire
MK3, 1971, ’5.500. Goed-
kope inruilauto's: Mitsubishi
Saporro, aut. '78 ’2.500,-;
Fiat 128 CL 1100 '80
’500,-; Opel Kadett '77
’1.250,-; Opel Rekord '79
automaat ’ 2.750,-; Polo '78
’1.850,-. LOVEN Heerlen
B.V. Palemigerboord 401
Tel. 045-722451. Erkend
APK-keuringsstation.
Ford Escort 1400 CL '87,
'86, '85; Ford Fiësta 1100 de
Luxe '83; Toyota Corolla
1300 4-drs. '87; Fiat 127
'85; Mitsubishi Colt GL '84;
Golf de luxe '80; Ford Siërra
1800 3-drs. met LPG '85.
Garantie, financ, APK en
inruil. Autobedrijf P.
VEENSTRA, Rotterdamstr.

"98, Heerlen. Tel. 045-
-725806. Na 18.00 uur 045-
-312059.
BMW 320 '77; Golf D '79;
Fiësta 1100 '79; Kadett HB
'80; Renault 4 '81; Escort
autom. '79; Opel Rekord 2 L;
Mini 1000; Kever '75. Alle
auto's APK. 04499-3398.
Ford Siërra sedan 4-drs.
'87; VW Golf 130086; Opel
Kadett Caravan diesel 5-drs
'87; Ford Escort 1600 CL
'86; Ford Escort 1100Bravo
'86; Ford Scorpio 2.0 i GL
'85; BMW 316 5-drs., 5
versn. '86; Opel Rekord 2.0
'80 ’3.500,-; Ford Taunus
160081 ’ 3.900,-; Opel As-
cona 1900 type '80
’2.500,-; Opel Corsa bwj.
84 ’ 7.500,-. Auto's met Bo-
vaggarantie. Inruil en finan-
ciering. APK-keurings-
station. Autobedrijf Stan
WEBER, Baanstr. 38
Schaesberg. 045-314175.
Math KOENEN biedt te koop
aan: 25 tot 50 auto's van
’5OO,- tot ’3.000,-. Alle
auto's APK. Handelsweg 12
Susteren. Geop. di. t/m za.
v. 09.00-18.00 u. Tel. 3398.
Autobedrijf LUYTEN biedt te
koop aan: Opel Kadett 18 S
'88 3-drs., wit; Opel Kadett
13 N '86 3-drs., wit; Opel
Kadett 13 N '81 Station 3-
drs., wit; Opel Ascona 16 S
4-drs., groen '83 ’7.950,-;
Honda Quintet 1600 GL '82
5-drs., blauw; Seat Furo '85
5 versn., rood, 3-drs.
’7.950,-; BMW 320 i '84
zwart; Ford Taunus Combi
'80 5-drs. ’2.250,-. Inr.
Financ. en Bovaggarantie.
In de Cramer 50 Heerlen.
Tel. 045-719335.
KADETT D '83 APK i.z.g.st.;
Kadett HB '82; Mercedes TD
240 '79. 04499-3398.
GOLF 1.6 autom. met. kl.
polarzilver, 1986, 50.000
km, vr.pr. ’18.700,-. Tel.
045-258531.
Wij betalen de hoogste
PRIJS voor uw auto met vrij-
waring bewijs. Bel. 045-
-462441.

Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. Loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Teg. re-
delijke pr. Gratis afhalen.
Tel. 04405-1602
Te koop gevraagd alle
auto's voor de SLOOP. Tel.
045-220823.

Te k. Gevraagd loop- en
SLOOPAUTO'S, gratis af-
halen. Tel. 045-216104.'
Te k. gevr. Loop- sloop- en
SCHADEAUTO'S. Tel. 045-
-213424 of 045-221532

SLOOP- en schadeauto's,
oud ijzer en metalen. Tel.
045-272216 of 272516 ('s
avonds).

ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.

Bedrijfswagens
PEUGEOT J 9, bwj. '81,
APK tot nov., vaste pr.

’ 2.500,-. Tel. 045-724830

Te k. MERCEDES 307 D,bwj..'Bs, auto is als nw., pr.
n.o.t.k. Tel. 045-727742.

Auto onderdelen en accessoires

Koni Schokdempers
"de allerbeste"

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

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines en testapparatuur

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

Erkend inbouwstation:
Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat.

Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

KiEP 8.v.;
In de Cramer 31. Tel. 045-716951.

Kinderen en kleinkinderen. ~
Proficiat Nicole Van harte Ge,elicitt

■h^hh| Frits
Met je verjaardag °

Met je 21ste verjaardag I J*
Pap en Mam van het Personeel

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Golf SPORTVELGEN voor
nw. model, mt. 14x6J met
Pirelli banden, als nw. (van
GT4), vr.pr. ’650,-. Tel.
045-323576.

In- en verkoop goede _
bruikte AUTOBANDEN Jgar. Passartweg 39, Heen'
Tel. 045-222675. ___,
Goede gebruikte ond*
delen voor alle types v'
alle merken. ROBBY'S
auto-onderd. 045-224123^

(Brom)fietsen
Nieuwe VESPA bromfietsen Te k. HONDA MTX 'i
div. types en modellen. Fa. 04492-1902H. Plas en Zn. Schildstr. 36, '. -'MauSkegBr

5U2nS|te"n. m Aanhangwagen^
Te k. VESPA Ciao met ster- Te k. Fabrieks AANHANJTwielen. Tel. 045-214788 na WAGEN, lang 250 «II
17 uur breed 125 cm. met stag

Z ZT wiel en reservewiel ’B7l,CROSSMOTOR Yamaha Tel. 045-312189.125 CC zeer goed; Vespa
Ciao brommer 04406-12875 ■—— ■
Te k. vespa Ciao, Puch Motoren
S rf aT«nnn' 2°2' Und" Te k. HONDA Scooter _%graaf, na 18.00 uur. cy 125 cc bordeaux moó:
Te k. Puch MAXI i.z.g.st., g.a.n., 6.000 km. Juliana»v

’ 600,-. Te bevr. Koolhofstr. 43, Landgraaf. Tel. "*38, Brunssum. 324237.

Watersport/Surfen
Te h. luxe RECR. ARK,
Kager PI. bij Leiden, strand
op 10 min. Vrij va. 12 aug.
’650,- p.wk., na 18.00 uur
071-217853.

Als u ons voor 12 uur 's TO
gens belt, staat uw P\Co\
LO de volgende dag al irifj
Limburgs Dagblad. Tel. <n
719966. _____;

Caravans/Kamperen
Te k. Walker Vitesse 83
VOUWWAGEN, mcl. gas-
fles, keuken, res.wiel, luifel.

’ 3.950,-. Tel. 045-461471.
Te k. caravan HOBBY ADX
440, bwj. '82, voort, voor zo-
mer en winter, i.z.g.st., 4
pers. en wascabine, inter.;
eiken ronde zitb., afsluitb.
slaapruimte, 045-219068.
Te k. goed onderh. TOUR-
CARAVAN met voortent en
nw. ijskast, 3 a 4 pers., merk
Astral, bwj. '77, vr.pr.
’5.500,-. Tel. 045-440183.
Homecar en STACARA-
VANS, nieuw en gebruikt.
Hovas t.o. Makro Nuth. Tel.
045-243323.
Te k. BERGLAND zo, wi.
caravan '78 i.z.g.st. ijks ring-
v. e.v. ass, 4-pers. Tel. 045-
-270808.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966:

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert n.

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar *j
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 50 et V

06-320.330.03
Warme dagen, hete meisjes, korte rokjes 50 ct/^
Tieners 06-320.323.10V

Madame Butterfly
en haar meisjes. Hommert 24 Vaesrade open va. 18.00} ■<

Gezellig flirten met zn tienen In
flirt-box 06-320.330.01

"Ons doel is Uw voldoening"

River-side-club
E9afslag Echt-Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak, 100<*voorbij camping Maasterp. Open van ma. t/m vrijd.v '14.00 t/m 02.00 uur. Tel. 04755-1854. __, )

106-GAYCAFÉ *
JLiummn» \

Kg. JilaWlßiiwllTfer I"net 06-Gay cate leer je nieuwe vrienden ft_! _J^___ kennen die niet »er weg kunnen wonen!

\m*BiW^>o6-320.327.5i
Poesje mauw kom eens gatlik *
wij hebben lekkers voor jouwü'

Privéhuis Michelle r

met nieuw Diane jong en sexy
045-228481 /045-22968Q

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

Tel. 045-311895. y
%

Voor Piccolo's zie verder pagina 19

Te koop CARAVAN m
sterland, 4-pers., 1 jaar <n
t.e.a.b. Tel. 045-452179 J

Vakantie
Donderdag REKREAI<
koopavond. Na seizoajl
voordeel van oa. cara'Jvoortenten geheel ka^ C
va. ’ 595,-; seizoens v<j
tenten geheel PVC en *lon doek va. ’895,-; 'perkte voorraad. Nu Jschuif en dakluifels *"voordeel, op is op. Vejj
alle onderdelen en a<&
soires in onze uitgebr^
camping shop. Tevens w
voordeel op- onze sho»v,
verhuur 1989 modellen VjJ
Beyerland caravans en
ker vouwwagens. Voor
vice en kwaliteit naar D 0ii
de Caravan, Langs de (;
7, Ind. park nrd. Sittard. '04490-13634. i

Caravan te h. in HEIMBAJ- Eifel v.a. 12-08. Tel. "1
721780 bgg 316082 J^

Donderdag 10 augustus 1989 " 18
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[ __ Kontakten/Klubs

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

Sex Spel
Speel het spannende spel"aarbij jij door het kiezen

uitm nummers op je telefoon
Fi^akt hoe het verder gaateindeloze variatiesE|ke dag opnieuw.

kies dan 1
°°r antwoord te geven op

0n °Penhartige vragen van
iS sex specialisten verrijk

IejeSEXKENNIS

kies dan 2
06.

320.323.66
50c.p.m.

Pervers
06- 50 et. p.m.

320*324*00
320*324*00. Erotiek
320*320*68

Lesbi 28

\320*320*28
j Supersex
320*324*01

Heatline
320*322*30

Ferme"
(^irriensstr. 73, Ingber/
3>en. Tel. 04450-3290.

02nRel' 9eop. van 11.00--trich?u ur' R'iksweg Maas-
Sinn aals achter de krui-
-1^» "aar Noorbeek 1e str.100 mtr. rechtsaf naar"-^Pjrderij. Bel nr. 73.

Leuke

v Loverboys
_*>r heren. Ook 24-uurs

04930-19545.

y Contactburo
tr JO,Urg. Bemidd. privé adr.,
Maa en p' ruil- Kamerverh.
br^ sPaviljoen a.d. Maas,

9 Roosteren-Maaseik.u°k dames aanw.

06-sex
* * **evende Hemel

G°6-320.320.07
TIS POjRNO POSTER

Relax-LineU6-320.320.06
* * *

ÜLiveü
Relax Box_ 06

320.324.06'v^!nilProd. 50 et/min.

Mimf Debbie
alle gaatjes gevuld

50 et/min. 06-3g0.320.14
Tieners

T|S PORNO PAKKET
50 et/min. 06-

-320.320.10
tj^-MAAR HEERLIJK!E"LIVE-LIVE 50ct/min.

n S.M. Box

Sex party box
06320.323.06

50 et/min.

jp'ubExclusief
(.e^y meisjes ontvangen

\Jn Pikante lingerie.Tei n'es,r- 13 Kerkrade-W.
'i-K 423634- Ge°P- v-

v. 13-21 u.

"Topsex
rn^iaar, 2 handen vol
r>

r 2 kwartjes p.m. 06

£?0*325*25
~ °ek naar 'n lekker ding?

L, 0
e* contact lijn

|^<53ga320.33 (50 cpm)

iRevrouwen lijn
!?n rf R0?k naar lekker mei-

(50cpm)

?RJipe Sex
~ 2 kwartjes p.m. 06

hs?2ellig flirten
L 06.^'enen op de Flirtbox
I (50cpm)

Club
.MerciSTo 2̂uid 241, Geleen

T '61. 04490-45814

' '"e'sje gevraagd.

Mindy's
Masturbatielijn

06-320.320.66 ( 50 et. p.m.).

Het zilte zand
| bedekte onze

lichamen...
ÜErotifoonü, 06-320.320.12

50 et p/m

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

Homo: Zoek jij 'n lekkere

' boy?? Gay-Date (50cpm)
06-320.330.18

Tippellijn
06-320.330.66 Tieners

zoeken sexcontact (50cpm)
Flirten, versieren, afspreker

en dan.. 06-320.330.77
't Flirt-cafe

Homo Michaël
luistert met open mond naai
sexavonturen 06/320.330.8E

Sex oproep lijn
Direct snel sex-contact
06-320.32.55 (50cpm)

"De Jachthut"
Haanrade-K'rade, Grensstr
23, Gerda, Regina, Karin
Heike, Areane, Rita. ma-zo
v. 20-04 uur. 045-463942
Tev. meisjes gevr.

Donna-Maria
met haar 7 vriendinnen.
045-227734/229718
"06-320.321.03 **

Retina Sexfoon. ’ 0,50 p/m

Hardsex
lekker hard 50 c p.m. 06-

-320*325*35
320*325*35

Gay Oproep
Ook jij kunt vandaag je
heetste sexervaring aan

■ Marcel en André vertellen.
Bel gratis 020-204998
van 15.00-21.00 uur

via 06-320.320.21 50 cpm.

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

320*323*45

1 320*323*45
Op je knieën

v00r...
Lady Bizar

50 et p/m 06*320*

3*2468
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.

Privé en escort. 045-220866
Thai Privé

Voor sport-, Franse en ori-
ginele Thaise Bodymas-
sage, ma-vrij 11.00 tot

24.00 u. Suffolkweg 13,
Weert. Tel. 04950-42966.

RUIGEN
HEET

zijn de LIVE gesprekken
van Pascal. Geniet mee..
06-320.329.93 / 50 cpm

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.
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Escort Marli_ vanaf 10.00 uur 's morgens

. 045-451033.
) GRATIS

kom je aan je trekken met
Jüdith's LIVE gesprekken.
06-320.324.34 / 50 cpm

Privé bij

Roger
evt. ook escort. 045-727709

i Contactburo
Lucie, voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen- 04490-50921.

r Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington

06
320.320.22

ii SOctp.m.
i.

Sandra
uit Sittard

Privé en Escort
ma. t/m vrijd.

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

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

Stoute poes
zoekt strenge kater. Wij zijn

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

. ’ 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
Buro Elvira
Adresbemiddeling

045-419384. Meisje aanw.

Peggy
en vriendinnen, ma.-vr

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

Vera
Privé, tel. 04754-85818.

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

gens vanaf 10.00 uur.
Zat. en zond. 14.00-24.00u.

ma. t/m vr. 11.00-24.00 u

Club
2000

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

Privéhuis Diana
045-213142.

nieuwe meisjes aanw. en
nieuwe aanbiedingen. Kom

eens kijken. U bent van
harte welkom.

Diana Escort
045-215113

Ina is weer terug.

Op Rosie's
lesbilijn

legt Jane uit wat ze voelt,
wat ze samen met vrouwen
doet, hoe vaak en hoe..fijn..
06-320.330.52 (50 et p/m)

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Escort Monika
ma t/m vrij 045-726740

SCHOOL
MEISJE

06-320.324.35 / 50 cpm

Satisfaction
06-320.323.43 (50 c.p.m)

Mike
belt jou terug

06-320.331.63 (50 c.p.m.)

Trio-sex
06-320.331.93 (50 c.p.m.)

Club
Nirwana

Nieuwstr. 147, Kerkrade
045-463323

Tev. meisje gevr.

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 da's de box

om wat te versieren.... wat
een mazzel, dat er op de

Lijfsex box
ook een paar vrije schatjes

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

Box 06-320.324.90 50 cpm.
Geen zin in Homobars maar

wel verlangend naar sex-
vriendschap van Man tot

Man? 06-320.326.37-50cm
Box-Olympus

Toppunt van gezelligheid.
De eerste DIKKE

mensenbox.
Hier vinden ze elkaar om dik

gelukkig te worden.
06-320.327.37-50cm.

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

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 (50 cpm)
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.

Nee nog heter kan 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
06-320.324.40of de Sexbox

06-320.322.22 50 et p/m

Rosie's storylijn
Als haar naaktfoto's in

verkeerde handen vallen
betaalt Elly er een bizarra

prijs voor
06^20323.84 (50 et p/m)

Leuk zon elastisch
zwemslipje

zei de man achter hem, en
meteen waren daar die

zoekende handen.
06-320.323.86 (50 et p/m)

Bevend onder die strenge
behandeling voelt ze wat
deze meesteres voor haar

betekent

Rosie's-SM Lijn
06-320.330.51 (50 et p/m)

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

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

(Huis)dieren
Komt u ook naar de

int. hondententoonstelling
van de Maastrichtse Hondensportver. op zaterdag 12 en
zondag 13 augustus in het MECC te Maastricht. Deelname
van 2.250 honden afkomstig uit geheel Europa. Meer dan
250 versch. rassen. Dag. van 10.00 tot 17.00 uur. Uw b-
ezoek is beslist de moeite waard!!! Entree ’ 7,50 en ’ 5,-
-(kind. tot 12 jr. en 65 plus).
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. zwarte KIPPEN met
snavel. Zilstraat 20, Dicter-
en. 04499-1341.
Te k. KIPPEN, mestkuikens
en kalkoenen. Henk Ploe-
men, Broekhuizenstr. 53b,
Rimburg. Tel. 045-320229.
Te koop gevr. PAPAGAA-
IEN, Kaktoe's en Ara's. Tev.mr. op tamme en sprek. pap.
Tel. 04490-75359.

Te k. PAARDJE merrie, 5 jr.
oud, volbloed Arabier, lief.
Tel. 045-416105.
Te k. jonge BOUVIERS,
zwart en licht gestroomd.
Tel. 045-458370. Kruisstr.
99 Kerkrade.
Te k. van fokker zwarte, wit-
te, grijze DWERGPOE-
DELS. Inl. 04750-16590.
Te koop WPN-RUIN, 3 jr.,
hoogte 1.70 m, ook ruilen.
Tel. 045-455030.
Jonge KIPPEN te k. in
bruin-blauw en zwarte kleur.
Europaweg Nrd. 91, Land-
graaf.
Te k. weg. omst. Ameri-
kaanse STAFFORD terriër,
puppy, reu. Tel. 045-221171

Opleidingen

DANSINSTITUUT
Rien en Betty Decker

F.D.O. gediplomeerd
De exclusieve N.8.D.-dansschool

van het zuiden met opleidingen (ook beroeps) in alle dans-
vormen, start met kursussen voor alle leeftijden. Ook in
Jazz, Disco, Aerobic en Salsa. Hubertusstr. 77, Beek.
Tel. 04490-73273.
Met een PICCOLO in hetLimburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelstkwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar'Tel. 045-719966

In/om de tuin

1 ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178

(TUIN)HOUTHANDEL Im-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Heeft voor u in
voorraad Hogedruk gei'mpr.
planken, palen, rolborders,
1000 st. nwe en gebr. biels
enz.enz. bezorgen mog.

Huwelijk/Kei
Eerl. heer zkt. lieve VROUW
lft. 55-60 jr. Br.o.nr. B-1614,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Zoekt U een ser. relatie bel
dan 045-211948 Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
ledere vrij-, zat-, zond- en
maandag Dansen voor het
iets oudere publiek v.a. 25 jr.
Vrij entree en geen pasje
nodig, 's maandag 10 con-
sumptiebonnen voor 14 gul-
den. Waar!!! Bar-Dancing
DE FONTEIN, Schandeler-
boord 7, t.o. de kerk, Heer-
len-Meezenbroek.
Bar/Dancing HELIPORT ie-
dere zaterd. en zond. gezel-
lig dansen voor jong en oud
m. dj. vanaf 20.00 uur. le-
dere vrijdagavond contacta-
vond v. alleenstaanden. Le-
gitm. verpl. Achterkant Eu-
rohal, Griend 9-11, Maas-
tricht. Tel. 043-219704.

Bel de\
Verstopte afvc

R.F
Betaling allee

Heerlen, Kerkrade, Br
Districtskante

Kapellerlaan 103, Roem

Bel gratis 0(
Afvoer \
Babit bv hok

Tel. 045-

Afvoerpre
Babit bv hok

Tel. 045
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.

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

PRIVÉ^OPLEIDINGEN en
les in kleine groepjes voor:
basiskennis boekhouden;
praktijkdiploma boekhou-
den; MBA; economische
vakken voor oa.: havo-
/meao/
heao. Nadere inlichtingen
br.o.nr. B-1598, LD, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

nnismaking

ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Bewijs
verplicht. Het bestuur.
leder weekend voor elk wat
wils. Gezellig vertoeven en
dansen in: Café Dancing
WINDROSE, Akerstraat-
Noord 150, Hoensbroek. L

Rijles
Opleiding CHAUFFEURS-
DIPLOMA goederen en
pers.vervoer. Startdatum 19
aug. De opleiding met een
hoog geslaagdenperc. Ver-
keersschool Arnoldussen, /
Hoogstr. 201, Landgraaf. \
Tel. 045-311631.
Autoriejsjoel WIEL HEUTZ
bedank, dat iq mit de ieëesj-
te kier opgoa 't riebewies al
gehold hanü Ut kan nit heter ,
dan koake. Rico Haan. |

Vakman
Der of riolering

i.S.
;n bij succes!!
'unssum en Maastricht
oor Limburg:
nond. Tel. 04750-11311.

3-099.13.13.
verstopt
aringswerken
-463892.

)blemen?
eringswerken
1-463892
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.

Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Gevelrenovatie uitkappen
nat zandstralen opnieuw in-
voegen impregneren tegen
VOCHT 045/218363/259492
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.

Voor al uw NIEUWBOUWi
en verbouwingen: Bouwbe- i
drijf Baburek. Tel. 045- <216969. i
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen. 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Kapper/Cosm.
Te k. SCHOONHEIDSSPE-
CIALISTEBEHANDEL-
STOEL kl. zwart, ’600,-.
Tel. 04492-3351.

Wonen Totaal

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

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

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

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

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

ongekend lage
prijzen

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

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

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

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.
Heeft u last van doorliggen?
WATERMATRASSEN wor-
den steeds méér in zieken-
huizen en verpleegklinieken
toegepast. Overleg eens
met uw arts of fysiothera-
peut. Howa Beddenspecia-
list, M. Snijders, Nieuwstraat
12-14, Hoensbroek. Tel.
045-212900.

Rustiek grenen eethoek .
’295,- idem bijp. kast ;’395,-; Engelse eethoek
20e jaren, iets aparts
’395,- idem eethoek 50e !
jaren ’495,-; schitt. Engels
dressoir met bijp. theekast <samen ’495,-; div. antieke ;
kasten va. ’ 295,-; zeer a-
parte rustieke eetk. compl.
met pracht dressoir ’ 795,-;
enige boekenkast 20e jaren
’395,-, verder div. antieke
eethoeken, moderne eet-
hoeken, div. stereo-appara-
tuur, schilderijen op doek va.
’65,-; spiegels va. ’lO,-;
meubelstoffen va. ’ 5,- p.
mtr. Er is beslist te veel om
op te noemen. Maar: alles
mooi spul, spotgoedk. en in-
ruilen mogelijk. Het witte
Huis, Rijksweg Centrum 86-
-88 Geleen, naast Hotel Sta-
dion en vlakbij Alb.Heyn. Let i
op! Geleen ken ook Rijks-
weg Noord en Zuid. Let dus
op Centrum.
Te k. Donk.eik. EETHOEK
8-hoekig, pr.n.t.o.k. Teute-
lebroekstr. 32, Kerkrade.
Tel. 045-459647
Te k. eiken VITRINEKAST
en woonkamerkast 2.80 mtr.
12 bankstelkussens licht-
groen. Buttingstr. 80,
Hoensbroek, 045-227792.
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-
-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- idag gesloten. i
Te k. BOERENKAST lichtei- .
ken; ant. buffetkast.geloogd,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-426445. 'Te k. weg. verhuiz. eiken j
bankst., 3-2-zits met rundl. /
kus., als nw., ’ 650,-. Tel. \
045-310233. !
Koopjes: eiken BANKSTEL, !
kuipmodel, als nw., vr.pr. '’1.150,-; moderne 2-zits
bank, iets moois, vr.pr. :’ 875,-. 045-323830.
Weg. overlijden te koop
(Style) WANDMEUBEL, z.g.
a.n., voor lage prijs, afm.
3.35 m. Tel. 04405-2795.
Te k. compl. zwaar eiken
SLAAPKAMER, Tev. zwaar
eiken bankstel 3-1-1; eiken
tafel en kast. 045-259228.

Te k. Chesterfield leren Van maandag t/m vrijdag,BANKSTEL en perzisch ta- van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u ■pijt en perz. loper Bm. Tel. uw PICCOLO telefonisch i
04750-18902. opgeven. Tel. 045-719966.

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.
Braderieën/Markten

Grote Luikse Markt
Sportpark Nieuwstadt (bij slecht weer binnen)

ZONDAG 13 Augustus van 10-17 uur. Inl. 04920-25483.
JAARMARKT te Thorn op Van maandag t/m vrijdag,
17 september. Nog enige van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
standhouders gevraagd. Inl. uw PICCOLO telefonisch
01620-55776. opgeven. Tel. 045-719966.

TV/Video
Wij vragen KLEUREN T.V.'s KLEUREN TV vanaf ’75 -video's VHS, stereo torens, grote sortering, Radio TV
Brommers en ander klein- van Voorst, Ganzeweide 48goed. Tel. 04406-12875. Heerlerheide. 045-213879

Goede KLEUREN tv's. Zeer
grote sort. va. ’ 125,- met
gar. Reeds 25 jr. het juiste
adres. TV-Occ. centrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

Computers
Te k. IBM Personal COM-
PUTER KT compl. met alle
toebeh. en software. Pr.n.o.
t.k. Te bevr. Kempken 127
Heerlen, t.o. Busstation

Huish. artikelen
Te k. gasfornuis ’ 75,-;
DAMESFIETS alles i.g.st.
Tel. 045-226019.
Te k. plm. 90 INMAAKGLA-
ZEN en Wekketel met 2
thermometers en standaard.
Prima in orde a ’ 50,-. Tel.
045-270372.
Te k. DIEPVRIEZER m. la-
den, pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-273208, na 19.00 uur.

Kachels/Verwarming
Kachels, koop bij de vakman
grote keus. De KACHEL-
SMID, de beste en de goed-
koopste, Walem 21, Klim-
men. Tel. 04459-1638.

Muziek
PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.
Te k. elec. ORGEL Kawai E
550, i.z.g.st., ’3.500,-. Tel.
04490-37510.

Kunst en Antiek
Wedden dat !! U bij Wijshoff
Antiques zeer zeker zult sla-
gen voor uw antieke MEU-
BELS, klokken en kachels
etc. Amstenraderweg 9
Hoensbroek Centrum. Ge-
opend; dond. vrijd. zaterd.
Tel. 045-211976.
Onze kwaliteit bewijst zich
zelf met de jaren. Antiek
SIMONS Dorpstr. 45A, Nuth
(t/o ingang kerk, naast chin.
rest.). Donderdag koop-
avond. Tel. 045-243437.
Te k. orginele antieke
ALLESBRANDER Küppers-
busch ’ 600,-. 045-719335.
Te k. ant. 3-drs. KLEER-
KAST m. geslepen spiegeld.
’600,-. 045-719335.

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munten etc.
Cont. bet. tot 12 aug. na
19 u. Groenstr. 109, Geleen.
Ink. GOUD teg. cont. geld.
Verseveld, Saroleastr. 80 A,
Heerlen. Tel. 045-714666
ALLESBRANDER ge-
vraagd, ook VHS-video's,
stereotorens en ander klein-
goed.Tel. 04406-12875.
Te koop gevr. sneldek PAN-
NEN. Tel. 04404-1439.
Te k. gevr. SCHUIFPUI,
max. br. 3.00 m en h. 2.30
m. Liefst aluminium. Tel.
04407-1949.

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

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

Te k. metalen gar.poort
2.35mx2.10m en papegaai-
enkooi. 045-214341.
Heer, helderz. KAARTLEG-
GER voor uw toekomst-
voorsp. Problemen, ook op
fotobew. Tel. 043-438120.
SPOTKOOPJES! Oma-bed
60 jr. oud afm. 130X190 cm
(geen eiken of antiek) ’ 50,-
-nachtkastje ’lO,-; stalen-
bed afm. 120 X 190 cm.

’ 50,-; koelkast ’ 85,-; gas-
kookplaat ’ 50,-; racefiets
Peugeot 10 versn. ’225,-.
Uitsl. na telef. afspr. tijd.
kant.uren 045-710466, vra-
gen naar dhr. F. Schrijvers.

Radio e.d.

Top Hi-fi
sggga■"""**"*"*"■ __^__z~~'

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

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

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

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

video's etc.

Witte Hal
Sittard

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

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Pioneer midiset,
tuner, verster-
ker, cassette-

deck en platen-
speler SllOO

geen ’ 898,- of

’ 698,- maar

’ 398,-
Maar ook: Sony portable
kleuren TV ’ 1.298,- of

’ 898,- maar ’ 398,-
Maar ook: Compactdisk

speler 530 CD geen ’ 548,-
-of ’ 368,- maar ’ 248,-.

En nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg
tel. 04490-18162)

BEROEPSKLEDING ook i
voor naar school, overalls,
stofjassen, lab.jassen, ver- i
pleegsters- bakkers- koks- j
kleding en nog veel meer.
Enorme sortering voor ie-
ders beurs. Werkkleding-
shop Wijzenbeek, Corne-
liuslaan 24 Heerlen-Heer-
lerheide. Donderdag koop-
avond, vrij parkeren voor de
deur. Tel. 045-220769.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Voor uw WERKKLEDING,
overalls, werkpakken, laar-
zen en schoenen, ook met
stalen neus enz. enz. Bij K.
Stienstra en Zn., Wagen-
schutsweg 21, Palemig-
Heerlen. Tel. 045-722334.
De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. Tel.
045-228481.
BLOEMKOOL gesch. voor
diepvries va. ’0,50 p. st.
Veendrick, ingang Kasteel
Amstenrade.

Op 5 juli 1989 is in het hu-
welijksgoederenregister tergriffie van de Arrondisse-
mentsrechtbank te 's-Her-
togenbosch onder nummer
26141 ingeschreven de akte
houdende opheffing van de
huwelijksvoorwaarden tus-
sen de echteüeden R.H.M.
Russel en J.G. Russel-
Hartlief, beiden wonende
te 6213 EG Maastricht, Mé-
doclaan 224, welke akte op
3 juü 1989 voor de waarne-
mer van het kantoor van
ondergetekende is verle-
den.
Mr. L.W.S. van de Weijer,
notaris ter standplaats
Maastricht

USÏm I ïr.v;:!_:■>'::la,1
Neues Haar wira nvt Mm eigenen Haar
lorm- und typgerecnt ainoawabi; onna
langiahnge Vertrege Schieten eaunen,
duachen. Spon treipen für Oaman und
Herren. Alle Fnaurenwüneche we/den er-
fullt Reparaturan aller Art. Auderdem gro-
-3e Auswahl an Toupet* und Perückan r
Synthetik und Ecnthaar
Unver&ndiicne koatenlota Beratung von
Dienatag pis Samatag tm Studio NeutFnsurenberatung par Biwachirm



j_W_W_MjllM__W_WÊ_W_^^ '~- Blue Stilton kaas, yi fll
m $j^ verpakt, 150 gram + flesje port*

«fl §gs <2i Engelse theemelange, -i eg*
ÊmiÊÊMmM aJI doos 40 zakjes a 4 gram 228 l.Op.VH 7'"fH HnMfeajaaïaïSzH Hr-® " aW<(P' / "»» aV"W «Hf " "^'IHHHa' *■'■* SsSS.wj WmÊÈA 'W Simmers Cookies, Engels koekje

w wmÊSÊÈt' de smaken Orange, Coconut, -i Cf
\l WH?!! I Fruit& Nut ofGinger.rol 150 gj^&l.*f'

SdJMH w» f£* Engelse drop, -i il
HU zak 400 gram 1X5 1./I

-Z-______ Scotts Scottish marmelades,
lemon shred, three fruits,
orange marmelade met whisky qqL
of drambuie, pot4sogram o.«T

I L*HT* l"' L^m^H p^ BlueStilton, M& f
of CheddarTophat,2^s-Engelse -i fIL
kaas, vers van 't mes, 100 gram Nü 1.3!

[H Uit de bedieningsafdeling: -i Cl
P^^Ë^^i^y^^^Jl^^^-^i^^i Zwan bakbacon, 100 g ©©© Vè& 1.Jj

Gesneden gerookte zalm, ®@© ia (m
vacuüm verpakt, 200 g I£5U J*+.^f

I * h W____■■ H& AA ■*■■! I I r *>m.«hhhl ▲ m I iPkhl ft HjH"J I Lhhl k WGGtdblXk^L^AS|^k^BAASJJHr«»2UAj^2ABHHJX ± i of.I'T qp pak 215 gram ®©©2^J-«lfRyvita sesam crispbread,
Engels knackebrot met sesam- -i
zaad, pak 250 gram l.Jf

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHfIB*» ®®® I
Met GRATIS longdrink-receptenboekje.'
<föt Perla Mild coffeïnevrije g II
yü koffie, pak 250 gram 3£4" JJj
fs* Abrikozenvlaai, r- Cl

£ 1 Hk aJ ca. 1000 gram k^rO.J]f f * 1 1 f 1 T f£* Achterham, ol
fHHHHHHHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHHHH. sL! verpakt, 100 gram 2£ft £.>

f£* Goudse belegen kaas,

M._f^__A w De Jager Hollandse nieuwe, qMfm M f f vacuümverpakt, 2stuks®^^r9B»v"'

jr^jgir ofkipin champignonsaus, .rjeÊÈïmv 40° gram O H

-^a^^sfc. | fl Soera fancy pink zalm, o/v

s^sÉÜlll Hk^ Ir Libresse damesverband, o 3 *

jM fcft»ïfy«& fft Kipkarbonade, l(l
>Éili &P%lPliïf^fß IrWrl^^^^v IsU 12 stuks, ca. 2000 gram ©©©©JJ"

Kun jekleuren, kleur dan mee.
Zes weken lang een kleurwedstrijd ['^wï voorde kinderen met mooie prijzen- ~Kleurplaten liggen bij de kassa.* x

De artikelen in deze advertentiekunt vin alle '
AH winkels kopen, behalve de artikelen waarklein6 «
cijfertjes bi] staan. Die artikelen kunt u alleen kop^v<
AH winkels waar één van die cijfers op de deur sta3 ;
Reclameprijzen geldenvan donderdag 10 t/m t
zaterdag 12 augustus a.s.. n / i;
' Zolang de voorraad strekt. /H/1 Ê

V O O R LEKKER ETEN H O E F DE G RE NS N I E T O V E



Ronde van België officieel naar het
beroemde popfestival heet.

0.40; 4. Kappes; 5. Museeuw; 6. Moreels; 7.
Fondriest; 8. Rolf Sörensen; 9. Daems; 10.
Redant; 20. Adri van derPoel; 31. Arntz; 41.
De Vries; 55. Maassen; 59. Breukink; 60.
Solleveld, alle zt als Planckaert; 87. Beuker
op 3.30; 105. Lammertink; 112. Rozendal;
115. Harings; 116. Pieters; 125. Van Loen-
hout; 137. Van der Hulst; 149. Hermans; 150.
Van Poppel; 151. Nijboer; 158. 801, allen zt
als Beuker; 170. Dorgelo op 13.57; 171.
Luykx zt.

Tweede gedeelte: 1. Yates, 159 km in
4.11.02; 2.De Mol; 3. Maassen; 4. Rolf Sören-
sen; 5. Henn; 6. Bonnet; 7. Dalgal; 8.
Dierckx; 9. Hoste, allen zt als Yates; 10. Ro-
giers op 0.05; 24. Rozendal 0.44. Overige Ne-
derlanders niet geklasseerd wegens defecte
fotoflnish-apparatuur.

Uitvaller
Voor een andere pechvogel van de
proloog, Eric Vanderaerden, was de
ronde gisteren al afgelopen. De door
zijn ploegleider Post verguisde
Belg, die volgend jaar voor Raas
fietst, ondervond te veel hinder van
zijn val in de tijdrit. Vanderaerden
werd daarbij aan de nekwervels ge-
raakt en mocht van de dokter niet
meer vertrekken.Limburgs Dagblad SportCHARLEROI - Scan Yates

heeft zijn gram gehaald voor
een pechdag in de Ronde van
België. De Brit won gisteren
zowel het eerste als het tweede
gedeelte van de openingsetap-
pe en nam de leiderstrui over
van proloogwinnaar Thierry
Marie. Dat was afdoende ge-
noegdoening voor zijn misluk-
te proloog, waarin Yates als
uitstekend tijdrijder zijn kan-
sen over bijna acht kilometer
verloren zag gaan door een
lekke band. Frans Maassen, de

rondewinnaar van vorig jaar,
toonde zich in beide deelritten
zeer actief. Hij staat tweede in
het algemeen klassement, op
tien seconden van Yates.

De 29-jarige Yates maakte tot nog
toe een matig seizoen door. In de
Giro kwam hij zwaar ten val. In de
Tour bleef hij vrij anoniem, omdat
ploegleider Mike Neel gokte op An-
drew Hampsten en verloor. Alleen
in detijdritten meldde hij zich voor-
in. Gisteren profiteerde Yates van
de vrijheid die hij geniet in de Tor-
hout-Werchter Classic, zoals de Algemeen klassement: 1. Yates 17.29.00; 2.

Maassen 0.10; 3. Peiper 0.19; 4. Sörensen
0.36; 5. Oeslamine zt; 6. Bruyneel 0.39; 7. Lo-
renzon 0.48; 8. Hoste 0.50; 9. Gelfi 0.51; 10.
Dierckx 0.59; 13. Fignon 1.00; 14. De Vries
1.03; 16. Solleveld 1.08; 29. Breukink 1.20;
41. Arntz 1.33.Holbox Roermond

shirtsponsor VVV

De grote namen zetten alleen even
aan in heteerste gedeelte, over 101
kilometer van Geel naar Verviers.
Negentien renners, onder wie Fig-
non, Maassen, Fondriest en leider
Marie, konden echter geen groot gat
slaan. Yates ontsnapte tijdens de
laatste plaatselijke ronde in Ver-
viers uit een groepje van vijf. H\j
kreeg alleen deRus Oeslamine mee,
die na de streep tijdelijk de bonte
leiderstrui mocht aantrekken. Stuttgart onder

druk in Keulen
Na de lunch was Yates weer de bes-
te, door na bijna 160 kilometer in
Charleroi de sprint van een kop-
groep van zeventien in zijn voordeel
te beslissen. Frans Maassen werd
derde. Voor de start verklaarde de
Limburger, dat hij ook dit jaar in de
Belgische ronde voorin wil eindi-
gen. „Fignon en Fondriest zyn mijn
grootste concurrenten, maar als het
een beetje meezit moet ik kort kun-
nen eindigen."
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Bij WV neemt Holbox de plaats in
van Akku Centurion, het Venlose
bedrijf dat de voetbalclub de afgelo-
pen twee jaar sponsorde. Volgens
directeur Hol heeft Holbox het oog
laten vallen op WV om 'meer lan-
delijke naamsbekendheid te ver-werven. Daarnaast blijft de combi-
natie Holbox/Swift nog één seizoen
intact. Firma en handbalclub heb-
ben een contract van vier jaar, waar-
van er drie achter de rug zijn.

Van onze sportredactie

VENLO - Holbox, fabrikant
van verpakkingsmateriaal, is
de nieuwe shirtsponsor van
WV. Het Roermondse bedrijf
en de Venlose eerste divisie-
club hebben een contract ge-
sloten voor twee jaar. Vandaag
zal VVV tijdens een presenta-
tie in stadion De Koel het
nieuws officieel bekend ma-
ken. Holbox was tot nu toe al-
leen actief in de handbalwe-

reld, als sponsor van
Roermond.

Swift

Eerste deel eerste etappe: 1. Yates, 101 kmin 2.49.21; 2. Oeslamine zt; 3. Planckaert op

Heerlijk wieleravondje met record aantal toeschouwers: 55.000

Theo de Rooy 'ridder' op

Vrijthof
De beste kans voor Stuttgart was

KEULEN - Vfß Stuttgart, te-
genstander van Feyenoord in
de eerste ronde van het toer-
nooi om de Uefabeker, speelde
in de Bundesligacompetitie
met 0-0 gelijk bij FC Köln.
Bayern München won voor
eigen publiek met 1-0 van
nieuwkomer Homburg. Voor
33.000 toeschouwers in Keu-
len 'remiseerde' Stuttgart met
het nodige geluk. Ordenewitz,
Rahn en voetballer van het
jaar Hassler doken voortdu-
rend gevaarlijk op voor doel-
man Immel, die zich met
kunst- en vliegwerk staande
hield.

voor de Argentijnse international
Basualdo. Köln-doelman Illgner
had vijfminuten na rust moeite met
zijn inzet, waarna Hassler de bal na
een tweede poging van Allgöwer
van de lijn haalde.

Bayern uitgefloten
De kleineLudwigKögl was de grote
man voor Bayern. De dribbelaar, in-
gevallen, maakte na 70 minuten de
enige treffer voor de Zuidduitsers.
De 28.000 mensen in het Olympia-
stadion hielden zich vooral bezig
met het uitfluiten van hun dure fa-
vorieten. Eintracht Frankfurt en
Bayern München gaan samen aan
kop met vijf punten uit drie wed-
strijden. Uerdingen, Stuttgart, Kai-
serslautern,Leverkusen en FC Köln
volgen met drie uit twee.

Dinamo Zagreb won de eerste van
twee kwalificatiewedstrijden voor
het toernooi om de Uefacup tegen
Auxerre. In Frankrijk werd het 0-1.
De Joegoslavischetreffer werd, tien
minuten voor het einde, gemaakt
door Suker. Op 23 augustus wordt
in Zagreb de tweede wedstrijd ge-
speeld.

John Eriksen
Luzern, in het toernooi om de Euro-
pacup I binnenkort tegenstander
van PSV, leed in de Zwitsers com-
petitie een nieuwe nederlaag. Bij
koploper Xamax Neuchatel werd
het 3-2 voor de thuisclub. Na vijf
wedstrijden neemt Luzern de voor-
laatste plaats in met slechts drie
punten. John Eriksen, oud-speler
van Feyenoord en Roda JC, maakte
beide doelpunten voor Luzern.

Van der Laar opnieuw
uitgeschakeld

ENSCHEDE- Een halfjaar floot ar-
biter Chris van derLaar niet, omdat
hij niet in staat was de verplichte
conditietest behoorlijk af te leggen.
Eén dag voor de eerste test van het
nieuwe seizoen, met gezakte nor-
men, geeft de Enschedese scheids-
rechter opnieuw niet thuis.
Van der Laar, voor straf afgelopen
seizoen al van de internationale lijst
gehaald, kreeg gisteren twee weken
rust voorgeschreven. Maandag
stapte van der Laar enigszins onge-
lukkig uit zijn auto, daarbij het kap-
sel van zijn rechterenkel beschadi-
gend. Voor de scheidsrechter bete-
kent het, dat hij zeker zes competi-
tieronden gaat missen, op voor-
waarde dat hij de conditietest dan
alsnog haalt.

NIEUWEGEIN- De internationa-
le indooratletiekwedstrijd, die ko-
mende winter in Den Haag wordt
gehouden, is aangewezen als een zo-
geheten lAAF-permit meeting. Het
Haagse indoorgala is een van de
veertien wedstrijden, die deze bij-
zondere status verwierven. Daarvan
zijn er zes in Europa. In de voorma-
lige Houtrusthalllen werd in fe-
bruauri het EK indoor. Enige dagen
later vond er het eerste indoorgala
plaats.

" LOS ANGELES- Een auto-onge-
luk heeft waarschijnlijk een einde
gemaakt aan de tennisloopbaan van
Tracy Austin. De inmiddels 26-jari-
ge Amerikaanse was juist weer
voorzichtig begonnen met training
en wedstrijden. Wegens rugklach-
ten stond zij vijfjaar buiten de baan.
Austin brak een been en moest ge-
opereerd worden. Als tienerster
werd zij twee keer winnares van de
open Amerikaanse titel.

" LAS LENAS - Anita Wachter
won in Las Lenas (Argentinië) de
eerste wereldbekerwedstrijd in de
Super G. Met haar tijd van 1.19,50
verwees de Oostenrijkse skister de
Francaise Cathy Chedal (1.20,43)
naar de tweede en Petra Kronberger
(Oostenrijk) naar de derde plaats.

cuus. Zijn ploegleider had hem als-
nog opgeroepen voor deRonde van
België.

*istp°°ks en Theunisse als trek-
T^rli vSuS beleefde Maastricht een
ifrrj wieleravondje, dat ingeluid
jFWarn6*een overwmrunS van Jelle
%,(J}} ln de mini-tijdrit. In de
é a k°ers ontbrak niemand vanh JnSekondigde vedetten, of het
Ji)ye Belg Marnix Lameire moe-V Jn-, maar hij had een geldig ex-

Roger Raeven
naar GA Eagles

door wiel verheesen
jjj^ASTRICHT- Voor een record aantal toeschou-
llieM schreef Theo de Rooy gisteravond op
V rytno^ de Ridderronde van Maastricht op zijn
L^- De Panasonic-renner uit Spaubeek had deJjQ^oeienissen van de trip naar Canada, waar hij
V ag in de wereldbekerwedstrijd van Montreal|vn van de smaakmakers was, het best van allemaalverWonnen. In de eindsprint gaf"hij Nico Verhoe-
|en geen kans. Ad Wijnands legde beslag op de lei-
V;sPrijs en in het voorprogramma zette Patrick
j °uken de amateurkoers naar zijn hand.

Demarrages
„Het publiek wil sport en show", zeiRob Hupkens namens de organisa-
toren. „Daar hebben wij met de
profronde van Maastricht al enkele
jaren voor gezorgd, maar vanavond
hebben we bijna het maximale aan
amusement bereikt." De wedstrijd
bracht het gebruikelijke scenario
met veel demarrages. Onder meer
Wijnands en De Rooy vertoonden
zich als streekfavorieten regelmatig
in de spits, maar het 'spel' werd
uiteraard gespeeld in de slotfase.

sponsor, hetgeen meteen zou inhou-
den, dat beide. Tourvedetten naar
een nieuwe ploeg verhuizen.

gers; 8. Diederen; 9. Jennen; 10. Den Bra-ber; 11. Lonneux (B); 12. Meeuwissen; 13May allen zt; 14. E. Smeets op 4 sec; 15. .ten-nissen op 6 sec; 16. Knarren; 17. Delahaye;18. Joosten; 19.Ramakers; 20. Willems. Lei
dersprijs: Robert Rademakers.

onze sportredactie
) SINTER - Go Ahead Eagles
'Hlva.p°ger Raeven ingelijfd. De
if'Jd e .' tijdens de meeste wed-
Jf tv0 m e oefencampagne vanhs Venter club al van de partij,
flg^'gendom van AA Gent. De'Ks H c!ub en de Eailes hebben
R^. ~efinitieve overeenstemming
K_ t over detransfer van de aan-

Munaron in
doel FC Luik

Srien^EL - Jacky Munaron staat"j 1 seizoen in het doel van FC

' de laatste jarenkee-
rt n Anderlecht, is de opvolger
r JoegoslaafRadko Stojic, die
■>Ui bekerhouder uit Brussel
e Jarde' Enzo Scifo tekende een
pc |g contract bij Auxerre. Sci-
*Vr e eerc*er bij Anderlecht en
Oen aan- HÜ verhuisde vorig
*n naar Bordeaux.

\ Vlotte start
°Üeybalsters

t^lst ~ e Nederlandse vol-
r' in zijn net zeslandentoer-
h U j de Westduitse plaats Bot-
rlrr, lstekend begonnen. Oranje

van BulgariJe, dat werd

1iset«kt als medaillekandidaat.

' 15-l Sden waren 15"5. 15-8, 11-
-1,1 een Bondscoach Pang kon al-
tijet n verwijt maken, dathet duel
Wll^ derde set werd beslist.rojjK

nd nam daarin een voor-
af?,-,V

t
an 8-2, maar slaagde er niet

I <r, rj' ■ toe te slaan. Dat gebeur-
fll'W vierde des te rigoureuzer.
VSUty M^slagen: DDR-Cuba 3-0;°u»tsland - Italië 1-3. " Patrick Strouken, lachende eerste bij de amateurs. Radema

kers en Boelhouwers hebben het nakijken.
Amateurs: 1. Patrick Strouken 62 km in
1.24.42; 2. Rademakers; 3. Boelhouwers; 4.
Van der Leij; 5. Habets; 6. Geeris; 7. Zee-

WEERT- Op de vijfde dag van de Bloemenmarathon won de Belg Georges Vandamme de tijdrit Molenbeersel-Kinrooi over 4,5 km. Iwanvan Breemen was de snelste in het criterium mWeert en bleefalgemeen leider. Zijn
concurrenten Van Breukelen en Nelisse handhaafden zich op respectievelijk de tweede en derde plaats.

Tijdrit: 1. Georges Vandamme,4,5 km in 11.11; 20. Bert La Lau (Heerlen) op 2.43; 34. Peter van Akkerveken (Weert) op 5.19. CriteriumWeert: 1. Iwan van Breemen, 6km in 9.20; 2. Stan Appermont op 2 sec; 3. Huib Nelisseop 7 sec; 22. Bert La Lau op 1.40;43. Peter van Ak-
kerveken op 5.28. Algemeen klassement: 1. Iwan van Breemen 1.06.10; 2. Kees van Breukelen op 14sec; 3. Huib Nelisse op 20 sec; 9. Jen-
nette Jansenop 6.47; 13. Bert La Lau op 12.11; 39. Peter van Akkerveken 32.01.

Peter Winnen: „Dit soort koersen is
niet bepaald iets voor mij, maar ik
ben professional en ik moet dus
mijn verplichtingen ten opzichte
van het publiek nakomen. Een paar
criteria kan trouwens geen kwaad."
Zaterdag treedt Winnen weer aan
voor het grote werk, in San Sebas-
tian, een van de wedstrijden om de
wereldbeker. Winnen: „Ik zal in
Spanje ook met Jan Raas het afslui-'
tende gesprek hebben over een
eventuele verbintenis bij zijn nieu-
we Buckler-ploeg van volgend jaar.
Tot dit moment is nog niets offi-
cieels".

Geruchten
Gert-Jan Theunisse sprak ook over
volgend jaar.Hij ontzenuwde de ge-
ruchten als zouden hij en zijn boe-
zemvriend Steven Rooks wachten
op Harry Jansen, pr-man van PDM,
die bezig zou zijn met een nieuwe

Theunisse: „Geen sprake van. Ik
weet niets van een eventuele nieu-
we Nederlandse ploeg. Feit is al-
leen, dat ik met mijn huidige werk-
gever PDM nog een paar details van
het contract wil doorspreken. Pas
daarna hak ik de knoop door. Ik heb
aanbiedingen genoeg".

" BAD SACKINGEN - Maarten
den Bakker werd tweede in de vijf-
de etappe van de Westduitse Regio
Tour, een ronde voor wielerama-
teurs. De Oostduitser Olaf Ludwig
won de rit over 150 kilometer.

Theo der Rooy ontsnapte drie ron-
den voor het einde uit de grote
groep in gezelschap van Nico Ver-
hoeven. In de eindsprint toonde hij
zich de rapste. Maarten Ducrot
werd derde op zes seconden, ge-
volgd door Jelle Nijdam en Geert-
Jan Theunisse.

Iser Koeperman
naar Schaesberg

Feyenoord weert
fans zonder pas

van training
Van onze sportredactie

ROTTERDAM - De directievan het
Stadion Feyenoord houdt deze
week de poorten hermetisch geslo-
ten. Wim van Kalken, de adjunct-di-
recteur van deKuip, posteerde gis-
teren suppoosten bij de ingang om
buitenstaanders de toegang te ont-
zeggen. Volgens hem is er extra-
waakzaamheid geboden voor sup-
porters, die zich fel afzetten tegen
de introductie van de voetbalpas.
Slechts de aanhangers die zich kun-
nen legitimeren met een voetbalpas
worden toegelaten tot het stadion
om de training bh' te wonen of om
een kaartje te kopen voor -de uit-
wedstrijd tegen FC Utrecht.

SCHAESBERG - Iser Koeperman,
meervoudig ex-wereldkampioen
dammen, geeft volgende week
woensdag in het clublokaal van
DVS Schaesberg een simultaan-
seance. Tevens zal hij een demon-
stratie verzorgen. Eerste zet 19.30
uur.

Posities in Bloemenmarathon ongewijzigd

Profs: 1. Theo de Rooy 78 km in 1.52.45; 2.
Verhoeven zt; 3. Ducrot op 6 sec; 4. Nijdam
op 14 sec; 5. Theunisse; 6. Alberts; 7. Bo-
gers; 8. Winnen zt; 9. Wieme op 28 sec; 10.
Rooks; 11. Pirard; 12. Manders; 13. Jacq van
der Poel; 14. Wijnands; 15. Kools; 16. Alain
Strouken; 17. Van Aert; 18. Van Bakel; 19.
Poels; 20. Ottevanger; 21. Veenstra; 22. Nu-
lens; 23. Kersten; 24. Hoondert; 25. Nevels;
26. Vos; 27. Van Orsouw; 28. Draayer; 29.
Rakers; 30. Mackay allen zt. Leidersprijs:
Ad Wijnands.

Mini-tijdrit: 1. Nijdam éénronde in 2.11,19
2. De Rooy 2 15,88; 3. Draayer 2.16,21; 4
Manders 2.16,88; 5. Van Aert 2.19.79; 6. Du
crot 2.21.80.

Yates leider Ronde België Maassen 'op herhaling'

" Frans Maassen, uit
op 'prolongatie'

" Steven Rooks leidt de da7is in Maastricht. Foto. wiDDERSHOVEN

Pechvogel repareert
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-fci-^^-.i REZA I
GELEEN PERZEN SITTARD I
"êS&k DCD7CM

TOTALE
ZOMERLEEGVERKOOP

DE LAATSTE DAGEN
*

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

I korting I
" alle maten voorradig!

" enorme keuze, ook in zéér grote maten

" met certificaat van oorsprong
REZA REZA I
GELEEN Let op SITTARD I
Rijksweg-Zuid 193 het juiste Kerkstraat, Stad 1, I
tel: 04490-55052 adres tel: 04490-15259 I

Goed
nieuws

over
kanker.

40 jaargeleden waskanker zo
goedals ongeneeslijk. Nu is dat

anders. Bijvoorbeeld:
Van kinderen met leukemie

geneest nu al zon 70%.

Blijfdus geven.

f tlaOQJj NEDERLANDSEmm KANKERBESTRIJDING
4 0 I'AAR I KONINGIN WILHELMINA FONDS

SophialaanB,lo7s BR Amsterdam. Tel.:020-6640991.
Giro: 26.000.Bank: 70.70.70.007

De landelijkecollectevoor dekankerbestrijding
loopt van 28augustus tot 9september.
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■PSreMS iaffifcSamll IWWllllÉlßaWHi HHBaVaaBaHHpHMH pj||H|>M^BPa»l +_~_- 1-1 jHrV^ W mJËfr: T —7^]^ „J **|p rVT|J| YiÉT *% J **4 * "'^v*l injectie, goed voor 125 pk. En natuurlijk /
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EI -1 rTl^€!l^' ül *J 81 " ÉP I '"" I 1 als vanouds leverbaar. Voeg b. de tech*
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■k A/* 1 | "T^ kt A k ®"L^i ' 1 = HÉk^Jl il Ik i nieuwe grille en achterlichten èn denieu
MmÈ we stoffen bekleding in sportief dessin

MBkl l£>£ Mk Bkl BIJ BLB'^^' 9^^Q komen voor 'n nadere kennismaking. 01__________________ niMAH ■ ö# 't nu gaat om een 3-, 4-of <^g^o
|c®a[] | Het succes van de met 'n beter rendement en 'n schonere voortaan uitgerust met 'n 1.8 liter 16 5-deurs, een stationcar of coupé, diesel
Sunny collectie krygt steeds meer glans. verbranding. Bovendien G§||=Bi§3 kleppen motor met mo- ofbenzine, met de Sunny is autorydene*
De Sunny was al kampioen roestbesten- werd de L6voorzien van een 12-kleppen tormanagementsysteem en multi-point gegarandeerd 'n stuk leukerop gewordenai

digheid, ongeëvenaard in prestaties en motor met motormanagementsys- *ss**^^ Vanaf//mêJ^^\ 3wa
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Prijs mcl.BTW, excl. afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Nissan is ook de maker van de Micra, Prairie,Bluebird, Laurel, Maxima, Silvia, 200 SX, 300 ZX, Terrano,King Cab, Patrol,Vannete, Urvan en Cabstar. &fr
Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen,Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, AutobedrijfChiaradia (servicebedrijf), Trichterweg 122,tel. 045-212843. Kerkrade, Jurgen Autocentrum, Langheckweg-''"
tel. 045-462353. Maasbracht, Auto VanLaar B.V,Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndré Feyts B.V, Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen B.V, Groenstraat31
tel. 04752-2021. Sittard,Garage Schoenmakers B.V, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid, AutobedrijfG. Nelissen B.V,Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201. Sc

; ~—: — :— -^ifi

Öp 20 juli 1989 is in het hu-
welijksgoederenregister ter
griffie van de Arrondisse-
mentsrechtbank te Maas-
tricht onder nummer
013540 ingeschreven de
akte van staande huwelijk
gemaakte huwelijksvoor-
waarden tussen de echtelie-
den A.H.M. Martin en
J.M.G.G. Martin-Smeets,
beiden wonende te 6217
XX Maastricht, Pastoor
Habetsstraat 7, welke akte
op diezelfde dag voor on-
dergetekende is verleden.Mr. L..W.S. van de Weijer,
notaris ter standplaats
Maastricht
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Wi) 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 x 180 x 120 x
19.009,- 106,- 116,- 140,-
-20.000- 213,- 233,- 281,--. 39.000,- 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

_

Ook deze week zijn er bij Dixons weer interessante voordeeltjes te halen. De prijzen bij Dixons zijn altijd J
vriendelijk en de kwaliteit is gegarandeerd top. Daar kunt u altijd van profiteren, van fotorolletjes tot computerprinters.

Dixonsweet dezezomer van geenophouden!
I I O I ;
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HILVERSUM - Danny Muller
speelt komend seizoen weer voor
Ajax. De negentienjarige vriend van
Johan Cruijffs dochter is na een
Spaans (uitleen)avontuur bij Barce-

Ajacied Bennie Muller voetballend
weinig had toe te voegen aan de
ploeg van Barcelona Atletico en
geen kans maakte op een stek in het
eerste elftal.

Evelyne Dullens
in hoofdtoernooi

PERMOND - „Topsportkli-
|a^ in Nederland? Laat meJ? lachen. Dat bestaat hierpmaal niet," zegt de Roer-| ndse :kanovaarster Anne-
tmu ox aan e vooravond
r 1haar vertrek naar het Bui-
lde Plovdiv, waar van 23 tot

niet 26 augustus de wereld-Lf^Pioenschappen wordenn°uden. „Die paar centen
; maandelijks door de Ne-.'andse Sportfederatie wor-
". overgemaakt, het is om tewen. Een nieuwe peddel
,^, al gauw zeshonderd gul-

' "' Binnenkort gaat ze naar
stralië, mogelijk definitief.

Van onze medewerker
EDDY BUDE

Spaans avonluur mislukt

Danny Muller
terug bij Ajax
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Tijdens WK Bulgarije mogelijk laatste keer in Oranje-kano

" Armemarie
Coa: (links),
hier nog in de
K2met
Annemiek
Derckx, zet
koers naar
Australië.

Annemarie Cox wendt
steven naar Australië

bos versloeg Dennis Kalthofen met
6-0; 4-6; 6-3.

Van onze tennismedewerker
j^Kziet ze met enigereserve te-

( °et- „ledereen denkt nu natuur-j'lieCox gaat weer een medaille
A Nou, vergeet het maar. Als ik

ti
c eenmansboot de finale haal,

ijtfi ik een gat in de lucht. In de
het u Dereiken van de halve fina-

-1 hoogst bereikbare".

Bij de dames werd de sterkste Lim-
burgse 82-speelster, Andrea Krie-
scher, in de eerste ronde van het Bl
uitgeschakeld doorEllen Brutsaerts
(2-6, 3-6). Alexandra Curfs plaatste
zich voor de tweede ronde door Mo-
nique Groot met tweemaal 6-2 te
verslaan.

WEZEL - Evelyne Dullens
heeft de hoofdgroep van het
tennistoernooi in het Belgi-
sche Wezel bereikt. De Sittard-
se won met 7-5; 6-3 van de
Belgische Nadine Vanorme-
lingen. Rob van Oppen werd
in de beslissende partij voor
de kwalificatie uitgeschakeld.
De Belg Philippe de Wulf ver-
sloeg hem met 6-2; 6-0.

ore^arie Cox neemt geen blad
U «e mond. Seoel was verleden
ln "aar hoogtepunt. Brons met. gTiiek Derckx in deK2-500 me-
"tet resultaat van driejaar noes-ra iningsarbeid, onder leiding
e e?ach Piet Bogie. Derckx stop-
a, Bogie nam ontslag als bonds-

oogtepunt

EK Bonn harde dobber voor Nederlandse zwemploeg

Sprong in het diepe
Pascal Hos doet het, na zijn goede
prestaties in het A-toernooi in Dom-
burg vorige week, ook uitstekendin
het Panta Rhei 81-toernooi in Lim-
bricht. Eerst schakelde hij Sander
Remeeuws met 6-0; 6-0 uit. Bart te
Nijenhuis bezorgde hem meer
moeilijkheden, maar Hos won toch
met 6-4; 7-5. Hos staat nu in de
kwartfinales, die ook door Ruud
Dorenbos werden bereikt. Doren-

In vorm
Ramon Lacroix bewees met het be-
reiken van de halve finales van de
nationale jeugdkampioenschappen
t/m 16 jaar in Heerenveen, dathij in
een sterke vorm steekt. Gisteren be-
gon hij met een 6-1; 6-3 zege op Tij-
men Leisink. Daarna had Martijn
Jonkers in de kwartfinales ook wei-
nig tegen hem in te brengen. La-
croix won met 6-3; 6-1. Vandaag
speelt Lacroix tegen Martijn Bok
met als inzet een finaleplaats. Ani-
que Snijders werd in de achtste fi-
nales uitgeschakeld. Saskia Slag-
boom versloeg haar met 6-3; 5-7;
6-3.

Bij de kwalificatie voor het Schelde-
toernooi in Vlissingen is Pieter
Klinkers uit Nieuwstadt in de twee-
de ronde uitgeschakeld. Kees Jan
Schuilenburg wipte de geplaatste
Limburger met 6-2; 6-1.

Tyson aan de
slag met

ontspoorde
jongeren Michiel Schapers bereikte de derde

ronde van het toernooi in Indiana-
polis. De Rotterdammer, bij het eve-
nement in de Verenigde Staten als
vijftiende geplaatst, versloeg de Brit
Jeremy Bates: 6-2, 6-2.

ALBANY - Mike Tyson moet ge-
durende twee maanden in de
zwarte getto's van New Vork ont-
spoorde jongerenbegeleiden. De
hard slaande bokser, die zich nog
al eens voor de rechter over zijn
gedrag buiten de ring moet ver-
antwoorden, gaat in de clubhui-
zen boksdemonstraties geven.

Panta Rheitoernooi; 82-klasse: Janme
Kraay-Ingrid Martens 7-5; 7-6; Frauke
Joosten-Sonja Essers 6-2; 6-1; John van
Helmond-Michiel Bos 7-6; 6-2; Jean Swa-
gers-Oscar Niens 7-5; 6-2; Maarten Stoe-
lers-Andy Pas 6-1; 1-6; 6-2; Bart Dirkx-
Ruud Camps 6-2; 6-3.

o het het kanovaren een jaartje
Jg het was. Het aantal trai-neren per week was nog op één
£ te tellen. Haar studie fysiothe-

kwam op het eerste plan.
t^ts sporadisch was het moge-
Uk et haar nieuwe partner Nicole

U^ Hengelo te trainen. Wed-
ij^n in onder anderen Parijs en
uöurg stemden haar tot volle te-W«Hheid.
JNicole klikt het goed. Het toe-

er> naar resultaten kost echter
\,' Je moet elkaar aanvoelen. Ka-
i|j n is een teamsport bij uit-
ij. ~it seizoen is gebleken, dat ik
et net onder de wereldtop sta.

gezien mijn weinigell*gsuren".
h
Hg'Ü de overige leden van de Ne-i^dse ploeg twee weken een
|e-ngskamp opsloegen in het
pche Mechelen, zat Cox tussen
H°,eken. „Nog twee tentamens en
jj." " Ze droomt ervan. In oktober

Misschien wel voor-
in' 2e benadrukt dat het Neder-
ig 6 topsportklimaat niet de aan-në vormde.

BONN - In Bonn worden van
12 tot en met 20 augustus de
Europese zwemkampioen-
schappen gehouden. Neder-
land zal in die titelstrijd het
hoofd amper boven water
kunnen houden. Medaillekan-
sen zijn er wel voor Marianne
Muis op de 50 en 100 meter
vrije slag en mogelijk ook op
de 200 meter wisselslag, het
nummer waarop ze in Seoel
naar een zesde Olympische
plaats reikte. Ook op de 4 x 100
meter vrije slag dames kan Ne-
derland een medaille opdui-
ken. Na het afhaken van een
aantal gevestigde namen zijn
in het Oranjeteam drie debu-
tanten opgenomen.

Van onze medewerker

" STOCKHOLM - De Zweedse in-
ternational Jonas Thern heeft een
ocntract voor twee jaargetekend bij
Benfica. De 22-jarige middenvelder
is afkomstig van Malmö FF.Omlijsting

in Hoensbroek

" Mike Tyson: geldboete
werkt niet.

Verder is het de bedoeling dat hij
met de jongeren in gesprek gaat
over drugs. Die 'straf werd hem
opgelegd, omdat hij zich in zijn
Italiaanse sportwagen niet aan
de verkeersregels hield. Aange-
zien de bokskampioen aan de lo-
pende band overtredingen
maakte, achtte het gerechtshof
de gebruikelijke geldboete van
300 dollar voor deze miljonair
niet meer afdoende.

Redding
fes een WK leerde ik Steve
C kennen. Jarenlang was hij desto er én van Australië. Nu is hij
V? en gaat hij mij begeleiden,
tij heeft een baan bij de nationa-

Hopelijk kom ik
°°k aan de bak".

Marianne Muis, medaillekansen

Kirsten Silvester, Marieke Masten-
broek en Natasje Robert ondergaan
in Bonn hun internationale 'water-
doop'. Bij de heren zal Nederland
het nog moeilijker krijgen. Alleen
Ron Dekker is van Europees ni-
veau. In Bonn wordt ook gestreden
om de Europese titels waterpolo,
kunstzwemmen en schoonsprin-
gen. Het dameswaterpoloteam, dat
in 1987 ongeslagen kampioen werd
met een score van 100 tegen 29, ver-
dedigt zijn titel. De heren mogen
blij zijn als ze bij de laatste acht ein-
digen. Route driedaagse

Omloop Mijnstreek

Anaboiica-
gebruikers in
Australië voor

strafrechter

Junioren van
De Ster vooraan

BRISBANE - Het gebruik van ana-
bole steroïden zal in deAustralische
deelstaat Queensland voortaan als
een delict worden beschouwd en
strafrechtelijk worden vervolgd.
Dat heeft Ivan Gibbs, de minister
van gezondheidszaken van Queens-
land, verklaard. Sportlieden die
schuldig worden bevonden aan het
gebruik van anabolica, lopen de
kans op een levenslange schorsing.

LANDGRAAF - De route in
de wieier-Omloop van de
Mijnstreek voor amateurs,
die komend weekeinde
voor de vijftiende achter-
eenvolgende keer plaats-
vindt, is als volgt:

i^arie Cox verdedigt in Bulga-
tQ

e Nationale kleuren. Dat kan in
ekomst wel eens anders zijn.

'l»!f n°g onzeker of ik wel de Ne-
tl, iï^se nationaliteit blijf behou-> v"et ligt er natuurlijk aan of ik
\ v!?rgoed in Australië ga vesti-
% jj^at ik wel weet, is dat presta-
ij(j' Australië meer gewaardeerd
Of*: 11 dan hier. Er is meer begrip
i 5e problemen van topsporters,

zijn
l(j' Als ik een dikke sponsor
_' reken er maar op dat ik in
kl^ Barcelona voor AustraliëQtti"

km, 14.31), Kornelimünster (101 km,
15.31), Eilendorf, Aken (119 km, 15.58,
Jülicherstr), Kohlscheid, Alsdorf (139
km, 16.30, eerste passage finish Hoenge-
nerstrasse). Vervolgens nog een ronde
van 18km en twee van 9km. Finish Als-
dorf (176 km, 17.18 uur) in Hoegener-
strasse.

Schoonspringster Daphne Jonge-
jans, twee jaar geleden kampioene
op de 3-meter plank, had na haar
mindere prestatie in Seoel willen
stoppen met schoonspringen. Toch
verdedigt ze in Bonn haar titel. Ze
doet tevens een gooi naar het kam-
pioenschap op de 1-meter plank.
Het Nederlands kunstzwemmen
heeft zich de laatste twee jaar goed
ontwikkeld.Een derde plaats achter
de toplanden Frankrijk en Rusland
is haalbaar.

Roger Vaessen
in amateurteam

Teleflex

II
(jj ege handenterugkeren uit Bul-
ti *■ dat zit er dik in. „Het gevolg
Ijj^ bewuste keuze. Ik ben blij'éh jn studie neb laten Prevale-
tt f 1nu kan afronden. Een jaartje
'w-n geen kwaad. Het laadt de
'\ 'J weer op. Motivatie en pres-
Jkan hand in hand. Ik ben pas
C.^og lang niet aan het einde
CWn kunnen. Eerst het wereld-
genschap en de tentamens.

een nieuwe uitda-

' *k heb er zin in".

sport kort

KERNIEL - Roel Moors won een
juniorenwedstrijdover 76 kilometer
in het Belgische Kerniel in 2.05. In
de sprint versloeg hij medevluchter
en clubgenoot van wielerclub De
Ster, Valery Lemmens. De Belgen
Raphaël Pieters (op tien seconden)
en Guido Ringot eindigden als der-
deen vierde. Op de vijftiende plaats
finishten ex-aequo onder meer Ray-
mond van Geesink, Roger Eiken-
boom, Jean-Pierrevan derBorgh en
Pascal Janssen.

de (136 km, 16.24, Brughofmolenweg,
Brughofweg, Hammolenweg, Vauputs-
weg, Schifferheidestr), Spekholzerhei-
de (139 km, 16.27, Industriestr, Plein,
Drievogelstr, Beitel), Simpelveld (143
km, 16.34, Rolducerweg, Pleystr, Dorp-
str, Kerkstr, Irmstr, St.Nicolasstr, Bul-
kenstr), Eys (146 km, 16.39, Mr. Dr. Fro-
weinstr, Mesweg, Grachtstr), Trintelen
(149 km, 16.43, Eyserweg, Bernhardhoe-
ve), Übachsberg (150 km, 16.45, Min-
gersborg, Vrakkelenbergweg, Cruishoe-
venweg), Colmont (153 km, 16.49,
Karstr), Voerendaal (157 km, 16.55, Mid-
weg, Valkenburgerweg), Klimmen (159
km, 16.58, Barrier, Putweg),Retersbeek
(162 km, 17.03,Retersbekerweg), Weus-
tenrade (163 km, 17.04, Weustenra-
derstr, Vleckstr, Luiperbeekstr, Brom-
melen, Brommelerweg, Brom meier-
berg), Hoensbroek (166 km, 17.09, Ter-
linderweg, Klinkerstr, Baron v.Hövel-
plein, Schuureikenweg, Randweg, Past-
.Kuilenweg, Juliana Bemhardlaan, Kas-
teellaan, Mgr. Hanssenlaan, Mgr. Fer-
ronlaanlaan, 172 km, TWEEDE passa-
ge finish 17.18 uur, Overbroekerstr,
Burg.Slangenstr, Kasteellaan, De Kou-
men, Koumenverbindingsweg, Heerler-
weg, Nijverheidsstr, Economiestr, Sta-
tionsstr, Verlengde Klinkerstr, Klin-
kerstr, Baron van Hövelplein, Schuurei-
kenweg. Randweg, Past.Kuilenweg. Ju-
liana Bemhardlaan, Kasteellaan, Mgr.
Hanssenlaan, Mgr. Ferronlaan, FI-
NISH, 185 km, 17.37 uur).

" VRIJDAG, eerste etappe, Waubach-
Nieuwenhagen, individuele tijdrit 5
kilometer. Start eerste renner 12.00 uur;
laatste omstreeks 14.30 uur. (Groen-
straat, Eygelshoverweg, Europaweg
Zuid, Groenstergracht, Haanweg,
Schanserweg, Hereweg, Hovenweiden,
Vaechshof, Beuteweg, Wilhelmina-
straat). Finish eerste renner 12.07 uur,
laatste om 14.37 uur.

" VRIJDAG, tweede etappe, Nieuwen-
hagen-Nieuwenhagen, 125 kilometer.
Start 17.30 uur. Parcours van 25 km vijf
keer af te leggen: Nieuwenhagen (Wil-
helminastr, Beuteweg, Heigank, Heren-
weg, Schanserweg), Eygelshoven (Gra-
venweg, Waubacherweg, Rimburger-
weg), Rimburg (Kraanweg, Rimburger-
weg, Wardenweg, Maastrichterweg),
Übach over Worms (Europaweg Zuid),
Abdissenbosch (Europaweg Noord),
Brunssum (Waubacherweg, Ganzen-
pool, Rimburgerweg, Rembrandtstraat,
Recreatieweg), Nieuwenhagen (Bruns-
sumerweg, Kleikoelenweg), Schaes-
berg (Kampstraat, Moltweg, Mgr. No-
lensstr, Mauritslaan, Willem 11-laan,
Streperplein, Heerlenseweg, Op de
Heugden), Nieuwenhagen (Beethoven-
singel, Hoogstraat, Wilhelminastraat, fi-
nish, doorkomsten om 18.07, 18.45,
19.22, 19.59 uur. Finish 20.37 uur).

" ZATERDAG, derde etappe, Bruns-
sum-Alsdorf(Duitsland) 176 kilometer.
Brunssum (Start 13.00 uur, Oude Markt.
Geneutraliseerd via Dorpsstraat, Kerk-
str, Koutenveld, Raadhuisstr, Linden-
plein, Rumpenerstr, Bodemplein naar
Prins Hendriklaan waarom 13.03 uurof-
ficiële start plaatsvindt) Vervolgens via
Rimburgerweg naar: Abdissenbosch (6
km, 13.09 uur, Europaweg Noord),
Übach over Worms (8 km, 13.12, Euro-
paweg Zuid), Eygelshoven (10 km,
13.15, Waubacherweg, Veldhofstr),
Haanrade (12 km, 13.18, Haanraderstr,
Meuserstr, Grensstr, Merksteinstraat,
Nederlands/Duitse grensovergang).
Route in West-Duitsland: Merkstein (14
km, 13.20), Stolberg, Müllarshütte (61

SV Treebeek-Amstenrade 2-2
Coriovallum-Limburgia 4-3Sylvia-RKONS 1-2

VANDAAG:
SVM-Vinkenslag 19.00uur

Maccabi Haifa
inHoensbroek

I^SBROEK - Fusieclubö9 uit Hoensbroek fungeert
1 !°r»d (19.00 uur) op het terrein

s \ \Ü Randweg als tegenstander

*C^ccabi Haifa. De Israëlische
C, is drie jaar achter elkaarkampioen voetbal. Het team
iv.negen internationals en ex-in-

I "onals in de gelederen.
k.

lotto

IJOR.G - Uitslag Westduitse Mitt-tlC, tlo van gisteren; trekking A: 22-29-
-4- reservegetal 21; trekking B:

!ÏHIS 5-21-27, reservegetal 7. Spiel '77:

oefenvoetbal

HEERLEN - Limburgs succesvol-
ste wielerjunior, Roger Vaessen uit
Meers/Stem, zal volgend jaar als
amateur debuteren in de nieuwe
ploeg Teleflex. Hij vindt daar onder
meer Gerard Möhlman, Wietse
Veenstra, Marcel Gerritsen en Ri-
chard Groenendaal aan zijn zijde.
De geldschieter van de ploeg spon-
sort vanaf 1 september ook prof-
veldrijder Reinier Groenendaal. Te-
leflex behoort tot de firma Datelnet
Service, een dienstverlenend be-
drijfgespecialiseerd in data- en tele-
communicatietechnieken en net-
werken.

Van onze sportredactie

" AMSTERDAM - Jeroen Piket
won zijn afgebroken partij uit de
vijfde ronde van het schaaktoernooi
in Amsterdam tegen de Amerikaan
Boris Gulko. Piket staat nu samen
met Johnvan der Wiel op de laatste
plaats. Beiden hebben drie punten.
Beljavski leidt met 6V2 punt. Kortsj-
noi en Speelman delen de tweede
plaats met vijf punten.

Zowel zaterdag als zondag wordt
in Hoensbroek (Mgr. Ferronlaan
en omgeving) in het kader van de
Omloop van de Mijnstreek een
omlijstingsprogramma afge-
werkt. In totaal komen enkele
honderden deelnemers en deel-
neemsters in actie.

Zaterdag: 14.00 uur: nieuwelingen 45
km; 15.15 uur: liefhebbers en veteranen
55 km, gevolgd door jeugdwedstrijden;
18.15 uur: amateurs 90 km.
Zondag: 11.30uur: nieuwelingen 48 km;
13.00 uur: junioren 78 km; 15.15 uur: da-
mes 68 km.

" IPOH - Jong Oranje verloor ook
zijn tweede wedstrijd tijdens het
WK voor herenjunioren. Gastland
Maleisië was met 2-0 te sterk. Eerder
was Nederland kansloos tegen
West-Duitsland.

" ZONDAG, vierde en laatste etappe,
Alsdorf (Dld) - Hoensbroek 185 kilome-
ter. Start op Bahnhofplatz om 13.00uur.
Duits/Nederlandse grensovergang bij
Merkstein/Haanrade (9 km, 13.13,
Grensstr, Haanraderweg), Chevremont
(11 km, 13.17, Lindelaan, Zonstr), Kerk-
rade (13 km, 13.19, Niersprinkstr, Ko-
ningsweg, Wijngracht, Brughofweg,
Brughofmolenweg), Chevremont (15
km, 13.22, Toupsbergstr, Pieterstr, Eij-
gelshovengracht), Eijgelshoven (16 km,
13.24,Kerkraderstr, Veldhofstr, Wauba-
cherweg, Rimburgerweg), Rimburg (20
km, 13.30, Kraanweg, Rimburgerweg,
Warderweg), Übach over Worms (22
km, 13.33, Maastrichterstr, Europaweg
Z, Grensstr, Kantstr, Nieuwenhagerhei-
destr), Nieuwenhagen (25 km, 13.37,
Hoogstr, Wilhelminastr, Beutestr, Ga-
testr, Hoogstr), Schaesberg (27 km,
13.40, Kampstr, Moltweg, Dr.Nolensstr,
Mauritslaan, Koning Willem 11-de laan,
Streperplein, Schaesbergerweg, Mel-
cherstr, Pasteurstr, Hofstr, Heistr),
Spekholzerheide (33 km, 13.49, Schaes-
bergerstr, Heerlenersteenweg, Gra-
verstr, Pleinstr, Drievogelstr, Beitel),
Simpelveld (39 km, 13.59,Rolducerweg,
Pleinstr, Dr. Poelsplein, Remigiusstr,
Huls, Wijnstr), Heerlen (43 km, 14.04,
Imstenraderweg, Zandweg, Maarten
Luther Kinglaan, J.F.Kennedylaan, Val-
kenburgerweg), Kunrade (51 km, 14.16,
Heerlerweg, Valkenburgerweg, Mid-
weg, Karstr), Colmont (57 km, 14.25,
Kruishoeverweg, Vrakkelenbergweg,
Delkensweg), Mingersberg (59 km.14.28, Achterweg, Bernardushoeve),
Trintelen (60 km, 14.30, Eyserweg), Eys
(63 km, 14.34, Grachtstr, Wittemerweg,
Eyserbosweg), Eikenrade (65 km, 14.37,

Vijfbunderweg, Vrakkelenbergweg),
Fromberg (67 km, 14.40, Scheeperhei-
weg), Ransdaal (70 km, 14.45, Ransda-
lerweg), Voerendaal (73 km, 14.49, Mid-
weg, Valkenburgerweg), Klimmen (76
km, 14.54, Barrier, Klimmenderstr),
Heek (77 km, 14.55, Hellebeukerweg),
Hulsberg (79 km, 14.58, Klimmender-
weg, Wilhelminaplein, Schoolstr, Paral-
lelweg Nrd, Wijnandsraderweg), Wij-
nandsrade (82 km, 15.03, Kerstboom-
kersweg, Allee, Bongerd, Swier, Brom-
melen, Brommelenberg), Hoensbroek
(86 km, 15.09, Terlinderweg, Overbroe-
kerstr, Mgr. Feronlaan EERSTE passa-
ge finish, Hanssenlaan, Kasteellaan, Ju-
liana Bernhardlaan, Baron van Hövel-
plein, Schuureikerweg, Randweg, Hom-
merterweg), Hommert (92 km, 15.18),
Vaesrade (93 km, Provincialeweg, Thul-
lerweg), Thull (95 km, 15.22), Schinnen
(96 km, 15.24, Achter deKerk, Altaarstr,
Hommerterweg), Amstenrade (99 km,
15.28, Hommert Allee, Hoofdstr), Oirs-
beek (101 km, 15.31, Provincialeweg
Zd), Doenrade (102 km, 15.33, Prov.weg
Nrd, Beukenberg, Hagendoornweg,
Maastrichterweg), Puth (105 km, 15.37,
Steenweg, Onderste Puth, Aan het
Lindje, Kerkweg, Geleenstr, Kellen-
derstr), Geleen (108 km, 15.42, Beekstr),
Munstergeleen (109 km, 15.43, Absho-
ven, Geleenstr, Peterstr, Overstr, Water-
leyersweg, Heidepad), Windraak (112
km, 15.48, Provincialeweg), Doenrade
(113 km, 15.49, Parallelweg. Kneykui-
lenweg), Jabeek (116 km, 15.54, Kney-
kuilenweg), Schinveld (119 km, 15.58,
Kneykuilenweg, Echterbaan), Bruns-
sum (121 km, 16.01, Schinvelderweg,
Pr.Hendriklaan, Rimburgerweg, Rem-
brandtstr, Rimburgerweg/Parallelweg,
Recreatieweg), Nieuwenhagen(127 km,
16.10, Brunssummerweg, Heigank, Hee-
renweg, Schanserweg), Eygelshoven
(130 km, 16.15, Gravenstr, Waubacher-
weg, Veldhofstr), Haanrade (132 km,
16.18, Haanraderstr, Meuserstr, Haanra-
derweg), Chevremont (135 km, 16.22,
Platanenstr, Olmenplein, St.Paulisstr,
Chevremontstr, Toubsbergstr), Kerkra-

Van onze sportredactie

Muller, die al twee weken met de se-
lectie van Ajax meetraint, reisde vo-
rig jaar met zijn 'schoonvader'
Cruijff mee naar Barcelona om te
proberen via het filiaal-elftal van de
Catalaanse vereniging een plaats in
de hoofdmacht te veroveren. Al snel
werd duidelijk dat de zoon van oud-

Muller heeft nog geprobeerd onder-
dak te vinden bij de Spaanse clubs
Figueres, Lerida, Hospitalet en Pa-
lamos. Al deze verenigingen eisten
echter in ruil voor de komst van de
Amsterdammer nog enkele spelers
van Barcelona in bruikleen. Daar-
naast is hij door het hoge transfer-
bedrag (300.000 gulden) dat Ajax
voor hem vraagt, vrijwel onver-
koopbaar geworden. Voor Muller
zat er niets anders op dan naar Am-
sterdam terug te keren.

lona Atletico teruggekeerd naar de
Amsterdamse club. Komend week-
einde maakt hij zijn rentree tijdens
een toernooi in Hilversum.

Limburgs dagblad J sport



KERKRADE - De stamper van het glaasje tonic heeft zijn
eigenlijke functie verloren. René Hofman gebruikt het
plastic staafje als speeltuig en test het op zn sterkte tegen
buigen. De op het Roda JC-nest teruggekeerde rechter-
spits kan niet stilzitten. Hij is geen man van woorden, zijn
voorkeur gaat uit naar daden. Van de Kuip naar Kaalheide;
het retourtje Rotterdam is voltooid. René Hofman is in zijn
nopjes. Drie jaar geleden trok hij de stoute schoenen aan
voor wat een prachtige carrière had moeten worden bij het
roemruchte Feyenoord. Helaas voor Hofman bleek het
vroegere bastion uit Rotterdam-Zuid bijna volledig ge-
sloopt te zijn. De interne paleisrevoluties rond het Stadion-
plein waren belangrijker dan de voorzetten van de Heerle-
naar, die snakte naar een nieuw avontuur.

Stadion: Kaalheide (23.000 n
Manager: Hens Coerver L
Trainer: Jan Reker

Selectie: Pierre Blattler(231
Michel Broeders (21), Silvil
Diliberto (25), Gerard Do*
ven (18), Siep Dijkstra (221<
Henk Fraser (29), Alfoöf
Groenendijk (25), MicWL
Haan (22), Eugène HansseJ
(30), René Hofman (28), Pafl
Janssen (19), Michaël vm
der Linden (20), John vm
Loen (24), Eric van der Lu«i
(24), Mare Luypers (19l
Bernd Romero (19), Gerrf
Senden (18), Jos Smits (Sm
Manuel Sanchez Torres (2üf
René Trost (24), Bert VerW
gen (22), Peter van derWaal
(26), Ronald Waterreus (18)

Aangetrokken: René Ho
man (Feyenoord), Bert Ven*
hagen (PSV), Peter van d«'
Waart (PEC Zwolle), Rona&
Waterreus (RKMVC), & I
rard Douven (eigen jeug<* 'Bernd Romero (eig*1
jeugd), Gerry Senden (eig6l
jeugd), Mare Luypers (eig6l
jeugd).

Vertrokken: Michel Boel*
bach (PSV), Jan Nede>
burgh (PSV), Roger Polntfj »
(verhuurd aan WV), W»^bert Suvrijn (Montpellief J;
Huub Smeets (Miranda
Raymond Smeets (MVv 'Danny Hoekman (FC D«j,)
Haag), Marco Grassi (B%
zen), John de Jong (ont*
kend). b

onbewogen aan Holman voorbij.
„Dat was een vreemd gevoel. Het
is weer even wennen om in Roda
JC-tenue het veld van Kaalheide
op te komen". De frêle aanvaller
beseft terdege dat het publiek
veel van hem verwacht. „Ik merk
dat de mensen blij zijn dat ik te-
rug ben. Dat spreekt me welaan.
Een hele opluchting na wat ik al-
lemaal in Rotterdam heb be-
leefd. De fans verwachten na-
tuurlijk vooral veel voorzetten
van mij. Daar ben ik echter niet
bang voor. Ik ben natuurlijk
vooral content met het aanblij-
ven van John van Loen. Hij is
voor mij een ideaal aanspeel-
punt. Ik weet dat Johnbijna naar
Frankrijk was vertrokken, maar
uiteindelijk op een voor hemrot
manier toch in Kerkrade is ge-
bleven. Hij kan echter altijd nog
een keer weg. Ik hoop dat ik hem
daarbij kan helpen door hem in
staat te stellen veel doelpunten
te scoren".

René Hofman wil het ongelijk van Feyenoord bewijzen

Geen woorden, maar daden

Donderdag 10 augustus 1989 "24

Roda JC moet volgens René Hof-
man komend seizoen een voor-
aanstaande rol in de competitie
kunnen spelen. „Een plaats bij
de eerste vijf moet zeker haal-
baar zijn. Roda hoeft niet onder
te doen voor clubs als Feyen-
oord, FC Groningen en FC
Twente. Alleen PSV en Ajax zijn
te sterk. Jammer genoeg liep het
in het verleden alleen altijd
spaak op het laatste nippertje. Ik
denk echter dat deze spelers-
groep volwassen genoeg is om
niet opnieuw in de fout te gaan".

Volwassen

delijk dan op is gestrand? „Ik
werd als speler vanaf het begin
niet gewaardeerd. Feyenoord is
een moeilijke club. Ik lees nu dat
Piet Keur er al na drie weken
klaagt over gebrek aan waarde-
ring".

De alerte reactie van Roda-mana-
ger Hens Coerver voorkwam dat
de technicus zijn talenten ko-
mend seizoen in België zou ver-
tonen. „Ik hoefde niet lang na te
denken", zegt René Hofman. „Ik
had tegen mijn zaakwaarnemer
GerLagendijk alvoor de jaarwis-
seling gezegd dat hij maar een
club in België voor mij moest
zoeken. Vanuit Voerendaal (Hof-
mans woonplaats, red.) zijn de
meeste clubs binnen ruim een
uur te bereiken. Met Roda had ik
eigenlijk geen rekening gehou-
den. Pas vanafhet moment dat er
sprake was van een ruil Suvrijn-
Hofman werd het thema actueel.
Beslissend was echter het tele-
foontje van Hens Coerver aan het
einde van afgelopen seizoen.
Toen was alles in een mum van
tijd in kannen en kruiken". "René Hofman in actie bij zijn rentree in Roda JC-tenue op Kaalheide, vorige week tegen

Club Luik. Foto: MARCEL VAN HOORN

Onder heerschappij van Rinus
Israël liep het al niet best; Rob
Jacobs was de bekende druppel.
„Ik vertel er liever niets over",
ontwijkt Hofman het precaire
onderwerp. „Hou het er maar op
dat Jacobs me als mens teleurge-
steld heeft. De spelers konden
buiten het veld uitstekend met
elkaar opschieten. Eenmaal bin-
nen de lijnen was het echter
'ieder voor zich, God voor ons al-
len. Het hele theater rond de
club verziekte het klimaat. Voor
mij was de maat vol. Ik wist al
voor de winterstop dat ik zou
vertrekken bij Feyenoord. Ik
kreeg desondanks hetzelfde con-
tract aangeboden als driejaar ge-
leden. Een goed contract, maar
ik wilde gewoon weg".

Reker
En dan de aanpakvan JanReker.
De veel geroemde oefenmeester
is ook in de ogen van René Hof-
man een kei. „Wat een verschil
met wat ik allemaal in Rotter-
dam heb meegemaakt", verzucht

Desillusie
Drie jaar Feyenoord zijn René
Hofman niet in de koude kleren
gaan zitten. Hij leek er warmpjes
bij te zitten, in de Rotterdamse
Kuip. Uiteindelijk werd het ech-
ter een grote desillusie. „Ik blijf
beweren dat ik bij Feyenoord
goed heb gepresteerd. In drie
jaar tijd heb ik 32 doelpunten ge-
scoord en eenzelfde aantal as-
sists gegeven". Waar het uitein-

sen. Indertijd trok ik veel met
Jos Daerden, Jimmy Calder-
wood en Peter van der Ven op.
Nu heb ik met andere types te
maken, maardaar zit ik niet mee.
Ook met deze groep is het fijn
werken", vindt de aangever pur-
sang, die ook elementen ontdekt
die niet of nauwelijks veranderd
zijn. „Qua organisatie is er nau-
welijks iets veranderd. Hens
Coerver regelt ook nu weer de

Eenmaal terug op het trainings-
veld van Kaalheide, trof René
Hofman een bijna compleet ver-
anderde selectie aan. „Alleen
Hanssen, Smits en Trost waren
er drie jaar geleden ook al bij.
Het is een heel andere spelers-
groep; een heel ander soort men-

zaakjes; een belangrijke man
voor Roda JC".

hij. „Reker staat midden in de
groep. Hij doet tenminste nor-
maal en alles wat hij zegt sorteert
ook werkelijk effect. Hij gaat uit
van een sterke organisatie. leder-
een weet wat in het veld zijn taak
is. Zolang iedereen zich daaraan
houdt, kan er niet veel gebeu-

voetba( \n !

OjHïÜl

„Ik hoop alleen dat de komst van
Hendryk Bolesta doorgaat. Ik
heb in tien jaar tijd nog nooitzon
goede doelman gezien", spreekt
Hofman uit ervaring. De Pool
stond immers de laatste maan-
den van het afgelopen seizoen
onder de lat bij Feyenoord als
stand-in voor de geblesseerde
Joop Hiele. „Bolesta pakt punten
voor ons; zeker weten. En dat is
natuurlijk mooi meegenomen".

De rentree op Kaalheide, vorige
week tegen Club Luik, ging niet

MVV richt
zich op de
toekomst

Nieuwe trainer Sef Vergoossen heeft duidelijk doel voor ogen

MAASTRICHT - Sef Ver-
goossen trainer van MVV.

door ivo op den camp

MVV
Stadion: De Geusselt
(11.000)
Trainer: Sef Vergoossen
Manager: Ron Weyzen

# Sef Vergoossen wacht gespannen op het begin van denieuwe competitie. Links naast hem hulptrainer Ron Eisen.
Foto: WIDDERSHOVEN

En geen paniek dus. Allee?!.
die wijze is een langer verbW
de eredivisie een reëel uitga'
punt. Ik heb er het volste
trouwen in dat dit ook lukt
De MVV-selectie onderging
dens het zomerreces de n"*
veranderingen. Met name
verlies van libero Ernie Bra'
en de aanvallende middenv^'
Erwin Vanderbroeck
zwaar. De Brabander betrap
gelopen seizoen de Geusse''
een moment dat MVV op ste^
na dood leek. Een niet voof
gelijk gehouden succesreek8
hoedde de sterrenformatie H*
Limburgse hoofdstad ver
gens voor degradatie.

„We hadden Brandts en Va^broeck graag gehouden", be^Vergoossen. „Het probleenv
Brandts was echter dat hijK
fervrij kon vertrekken en "t
door elders hoge salariseisef
stellen. Voor MVV was hij l^geval niet meer betaalbaaiv
jammer, want een ervaren \
als Brandts kan een heel elft*
sleeptouw nemen. Ook het
trek van Vanderbroeck beH
ik, maar die jongen wilde J,
baar perse niet meer bij
voetballen".

Nieuw
De belangrijkste nieuwköj
in de Geusselt zijn libero E
van Berge-Henegouwen ej1
aanvallers Raymond Smee^Roberto Lanckohr. „Van B.
Henegouwen ken ik uit
VVV-periode natuurlijk va"|
ver tot gort. Hij heeft een (
slecht seizoen achter de
maar ik weet dat hij ovef
doende kwaliteiten beschik'
bij MVV een goed figuur te
Smeets en Lanckohr zijn ê_spelers met veel techniek
doelgerichte acties. Ik vei^"
veel van hen".

Selectie: Alfons Arts (23),
Maurice Benneker (18), Erik
de Haan (25), Rob Delahaye
(30), Huub Driessen (26),
Guy Francois (32), Dave
Huntjens (19), Roland Lae-
nen (22), Roberto Lanckohr
(20), Hans Linders (28), Theo
van de Boogaard (24), Pa-
trick Meijers (19), Coen Qua-
den (22), Reginald Thai (24),
Reza Uitman (19), Edwin
van Berge-Henegouwen
(27), Frank Verbeek (24),
Hans Vincent (27), Willy
Roumans (19), Raymond
Smeets (23).

Aangetrokken: Edwin van
Berge-Henegouwen (VW),
Robert Lanckohr (geleend
Van PSV), Theo van de
Boogaard (Helmond Sport),
Raymond Smeets (Roda JC)
en Willy Roumans (eigen
jeugd).

Vertrokken: Erwin Vander-
broeck (door Roda JC uitge-
leend aan Sint Truiden),
Pascal Thewissen (W Sit-
tard), Ger Schuman (Hel-
mond Sport), Chris Neuts
(Standard Luik), Jean Maas
(gestopt), John de Jong (Ro-
da JC), Ernie Brandts (Ger-
minal Ekeren) en Richard
Hermans (Vinkenslag).

Het klonk, begin januari
van dit jaar, als een te vroeg
gelanceerde 1 april-grap. De
41-jarige oefenmeester leek
vastgeroest aan VVV, maar
besloot van de ene op de an-
dere dag, na elf jaar trouwe
dienst, de Venlose club te
verlaten. MVV had al aange-
kondigd het contract met
Frans Körver niet te verlen-
gen, maar wist nog niets van
de snode plannen van Ver-
goossen. Niet veel later sij-
pelde het nieuws ook door
bij de Maastrichtse eredivi-
sionist. MVV-manager Ron
Weyzen, op zoek naar een
opvolger voor Körver, pols-
te routinematig of de
Noordlimburger na zijn
scheiding van VVV wat
voelde voor een huwelijk
met MVV. Een verrassende
liefde bloeide op; het twee-
jarig contract niet veel later
getekend.

pas echt om de hoek komt kij-
ken. Sef Vergoossen: „Met op-
portunisme kun je heteerste jaar
nog veel tegenstanders verras-
sen. Nu is echter het nieuwe eraf
en zul jevoor een andere taktiek
moeten kiezen. Dat kost tijd,
want de spelers moeten flink om-
schakelen. Daarom heb ik het
bestuur ook gevraagd voor uit-
breidingvan het aantal trainings-
uren. Met vier keer per week an-
derhalf a twee uur kom je er te-
genwoordigniet meer".

roep van MVV is volgens hem
verleden tijd. „Ik weet ook wel
dat MVV de naam heeft een club
te zijn waar snel paniek uitbreekt
en waar conflicten niet binnens-
kamers gehouden kunnen wor-
den. Ik ben echter van mening
dat de situatie bij MVV nu heel
anders is dan een aa"ntal jarenge-
leden. Uit de gesprekken met het
bestuur is mij gebleken dat er
een doordacht, op de toekomst
gericht, beleidwordt gevoerd dat
goed past bij mijn visie. Toen bo-
vendien bleek dat MVV intensie-
ver met de jeugd wil gaan wer-
ken, waren vrijwel alle twijfels
weggenomen. Daarom heb ik
niet veel bedenktijd nodig gehad
om voor MVV te kiezen".

VVV en MVV verschillen op pa-
pier slechts een letter, maar qua
mentaliteit en beleid een com-
pleet alfabet. Toch besloot Sef
Vergoossen het rustige klimaat
in Venlo de rug toe te keren en
voor het stormachtige MVV te
kiezen. Op het eerste gezicht een
onlogische keuze. Zeker als je
voorganger de excentrieke, zeer
emotionele, en niet te vergeten
zeer succesvolle, Frans Körver
is. Qua persoonlijkheid dus een
tegenpool van de eerste orde.

geen morele verplichting meer
om in Venlo te blijven. Mijn taak
om aan een gedegen jeugdoplei-
ding te werken, kan ik na drie
jaar met een gerust hart overla-
ten aan mijn opvolger. De jeugd-
afdeling staat immers stevig op
poten. Al in december heb ik
Tjeu Sprengers en Wiel Teeuwen
(voorzitter en manager van VVV,
red.) laten weten dat ze er reke-
ning mee moesten houden dat ik
zou vertrekken. Nauwelijks twee
weken later heb ik de knoop de-
finitief doorgehakt en het be-
stuur ook niet meer de gelegen-
heid gegeven over het onder-
werp te praten".

ging en meer hield van een aan-
pak a la Ernst Happel: geen ge-
klets, voetballen!

De ex-speler van RIOS uit Pey-
Echt wil zijn karakter ook over-
dragen op de spelersgroep. „Er
zal met meer overleg gevoetbald
moeten worden", is de mening
van Vergoossen. „Ik wil een elf-
tal zien dat rust uitstraalt. Zon-
dereen kwaad woord over Frans
Körver te willen spreken, maar
het afgelopen seizoen was er een
met te veel ups en downs. Na-
tuurlijk maakt het uiteindelijk
niets uit hoe je de punten bijeen
sprokkelt, maar ik kies toch lie-
ver voor continuïteit. MVV moet
niet vijfkeer achter elkaar verlie-
zen. Dan hoeven we immers ook
niet vijfkeer op rij te winnen om
het verloren terrein weer goed te
maken".

Vertrouwen
Geen gemakkelijke klus, want
de meeste MVV-spelers verdie-
nen hun brood overdag bij een
andere werkgever. „Gelukkig is
het nu zo datik in elk gevalvanaf
vier uur de volledige selectie ter
beschikking heb. Bovendien
train ik met enkele full-profs en
de spelers die zich daarvoor kun-
nen vrijmaken tenminste nog
twee keer per week ook 's och-
tends. Geleidelijk uitbouwen
van wat tot nu toe is opgebouwd.

De zware oefencampagne "
aangetoond dat het door Se'(goossen gepropageerde spe'<
cept al gestalte heeft gek1*De voetbaltrainer, die tijde",
kanties graag in het fiets^klimt en daarbij niet terugd
voor Tour de France-bergelJ
de Izoard, Galibier en
d'Huez, kampt met slecht*
probleem: de selectie is te K
Veel schorsingen en bleS(
kunnen flink roet in het
gooien. „Daarom heb ik h*
stuur ook geadviseerd t\oé,
middenvelder aan te trej\
Dan zijn alle posities sterk jj
Dan kunnen we tegen een s*
en moeten buiten het berei^de degradatiezone kunne» 1
ven".

De uitgestippelde strategie van
de nieuwe MVV-trainer komt
wellicht beter overeen met het
statistische gegeven dat in het
tweede jaar vaderlands voetbal-
walhalla het degradatiespook

Rationeel
SefVergoossen straalt rust uit en
gaat oprationele wijze de dialoog
met zijn spelers niet uit de weg.
„Problemen zijn er om uitge-
praat en opgelost te worden",
vindt Vergoossen, die daarin lijn-
recht staat tegenover de werk-
wijze van ex-trainer Frans Kör-
ver, die veelal instinctief te werk

Het hoe en waarom van zijn ver-
trek bij VVV wil de immer in
trainingsplunje gestoken Ver-
goossen best uitleggen. „Ik had
misschien wel tot mijn pensioen
bij VVV kunnen blijven. Ik was
echter toe aan een nieuwe uitda-
ging. Bovendien voelde ik ook

Visie
Sef Vergoossen heeft er echter
geen moment over gepiekerd het
aanbod van MVV naast zich neer
te leggen. „We waren het snel
eens", maakt hij aan alle ondui-
delijkheid een einde. De slechte

Roda JC

door ivo op den camp
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