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Tarieven gemeentelijke woonlasten in Limburg lopen sterk uiteen

Brunssum duurst.
Geleen goedkoopst

Van onze verslaggever

FERLEN - De tarieven die de Limburgse gemeenten hun in-pers in rekening brengen voor het ophalen van huisvuil,
r°l- en onroerend goedbelasting lopen sterk uiteen. Een in-
jVHer van Brunssum is er jaarlijks gemiddeld 658 gulden aan
pjt en een inwoner van Geleen niet meer dan 346 gulden. Dat
flikt uit een onderzoek van de Consumentenbond in steden
et meer dan 20.000 inwoners.

De onroerend goedaanslag (ogb)
wordt berekend op basis van de
waarde of de oppervlakte van het
huis, Bij het onderzoek is de Consu-
mentenbond uitgegaan van een
huis ter waarde van een ton of een
oppervlakte van 140 vierkante me-
ter. Na Brunssum is Maastricht de
duurste gemeente. De ingezetenen
van de provinciehoofdstad betalen
jaarlijks 650 gulden aan ogb en rei-
nigings- en rioolrechten. Daarna
volgen Kerkrade (630 gulden), Ven-
ray (616 gulden), Heerlen (611 gul-
den), Venlo (604 gulden), Sittard
(538 gulden), Landgraaf (533 gul-
den), Roermond (525 gulden),
Meerssen (457 gulden), Stem (447
gulden) en Weert (359 gulden).

Ook andere gemeentelijke tarieven,
zoals hondenbelasting, begrafenis-
rechten en de kosten voor trouwe-
rijen, variëren sterk. Een hond hou-
den kost in Meerssen 31 gulden, ter-
wijl Venlo 90 gulden in rekening
brengt. Begraven is het duurste in
Sittard met 450 gulden en het goed-
koopste in Weert: 104 gulden. Ook
fors zijn de verschillen bij trouwerij-
en. Het opmerkelijke verschijnsel
doet zich voor dat trouwen in Lim-
burgs duurste stad, Brunssum, het
minste kost (30 gulden) en in Lim-
burgs goedkoopste stad, Geleen,
het meeste (230 gulden).

Volgens de Consumentenbond ont-
lopen de tarieven elkaar zo veel om-
dat de kosten niet overal gelijk zijn.
Met het onderhoud van het lokale
wegen- en fietspadermet is in een
uitgestrekte gemeente meer geld
gemoeid- dan in een kleinere ge-
meente. Ook het voorzieningenni
veau speelt een belangrijke rol. Het
plaatselijke zwembad en het cultu-
reel centrum drijven de gemeente-
lijke kosten op.

Gemeenten zijn trouwens niet ver-
plicht belastingen te heffen. In prin-
cipe zijn ze vrij morgen alle belas
tingen af te schaffen, maar vereiste
is wel dat de gemeentelijke begro-
ting sluitend blijft.

De verschillen in heffingen tussen de Limburgse gemeenten in kaart gebracht.

Op 100 huwelijken
inNederland meer

dan41 scheidingen
S&USSEL - Van de 100 huwe-
;"peiï die er in Nederland ge-goten worden, draaien er nu
"'m 41 uit op een echtschei-

lr»g. Dat blijkt uit een werkdo-
cument van de EG-commissie
rV Brussel. Het aantal echt-j^heidingen in ons land steeg
y.fn 5,7 per 100 huwelijken in
7»65 tot 8,3 in 1970 en 28,5 in«980.

Jfcderland komt met 41,1 echt-
**heidingen op 100 huwelijken
°P de tweede plaats in Europa.
jjv-'t grootste aantal echtschei-
?lflgen komt voor in Denemar-*er>. Daar loopt 49,1 procentan alle huwelijken mis. Italië

'a -3 procent) heeft het geringste
pntal echtscheidingen,
ifi Nederland vindt 8,3 procentan alle geboorten buiten een*eUig huwelijk plaats. Ook op
jjll gebied is Denemarken (43

Procent) weerEuropees record-
houder. Het geringste aantal

geboorten (1,8Procent) vindt men in Grieken-

het weer

OVEWEGENDZONNIG

d ' uitloper van een hoge-
v^p&ebied ten zuidwesten
lot er*and zorgt ook vandaag
ty S voor vrij zonnig zomer-
t,: er- Vanmiddag ontstaan op-. het staPelwolken en blijft

I tii> dr°°K- De wind waait ma-I teLuit zuidwest. De middag-
l Sf nPeratuur loopt op tot 25[ Hie " Voor vrijdag wordt

i>laer bewolking verwacht,
"*"■ ook dan blijft het droog.

l4ïf actuele informatie be-kh,!, nde net weer in Limburg
ni u bellen 06-91122346.
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Politie vindt 700
ki logram cocaïne

MUNCHEN - De politie van dé
Bondsrepubliek Duitsland heeft
dinsdag 700 kilogram cocaïne in be-
slaggenomen die in een vrachtwa-
gen op een parkeerplaats in Mun-
chen was verborgen, zo is gisteren
vernomen uit officiële bron.
Dit is de grootste cocaïnevangst tot
nu toe in de Bondsrepubliek. De co-
caïne, met een straatwaarde van
meer dan 200 miljoen gulden, is af-
komstig uit Colombia.

Menselijke keten
van ruim twee
miljoen Balten

RIGA - Meer dan twee miljoen mensen heb-
ben gisteren in Estland, Letland en Litouwen
de handen ineengeslagen om een menselijke
keten van 600 kilometer te vormen. Op deze
wijze herdachten de Baltische staten het Molo-
tov-Ribbentrop Pact dat 50 jaar geleden een
eind maakte aan hun onafhankelijkheid.

Om zeven uur 's avonds gaven de kerkklokken
het teken tot het sluiten van de ménsenrij, die
de drie hoofdsteden Tallinn, Riga en Vilnius
verbond. De 'Baltische straat', zoals de keten
heette, werd na een kwartier opgeheven. De
deelnemers kwamen daarop bijeen op diverse
demonstraties.

Meer dan een miljoen mensen vormden het Li-
touwse deel van keten of namen deel aan na-
tionalistische demonstraties, aldus een woord-
voerder van de Litouwse massabeweging Sa-
judis. In Estland stonden 700.000 mensen hand
in hand terwijl nog eens 200.000 toekeken, zo*
meldde de Estische televisie. Voor liet tussen-
liggende gedeelte van de mensenketen waren
meer dan 200.000 Letten present, zei een
woordvoerdster van het Letse Volksfront.
In de Letse hoofdstad Riga waren tienduizen-
den mensen naar het vrijheidsmonument in
het centrum van de stad gestroomd voor de
manifestatie, die georganiseerd was door het
Letse Volksfront in samenwerking met de Est-
se zusterbeweging en de Litouwse nationalis-
tische beweging Sajudis.
In Moskou zijn gisteren betogers die hun soli-
dariteit met het onafhankelijkheidsstreven
van de Baltische staten betuigden met geweld
uiteengeslagen. De Poolse politie zette giste-
ren waterkanonnen in om in Szczecin duizen-
den demonstranten te verjagen die tegen het
Molotov-Ribbentrop Pact betoogden.

" Een deel van de menselijke kelen van 600 kilometer dwars door Estland, Letland .n Litouwen.

vandaag

" Benny Neyman
naar Limbricht

pagina 7

" Preuvenemint
meer 'Hollands'

pagina 11

" ETIL niet
optimistisch

pagina 19

sport

" Fortuna wijst
Haarlem terug

pagina 25

" Wereldtitel is
Rooks
veel geld waard

pagina 27

" MW voortvarend
tegen NEC

pagina 28

Historische
zege Roda JC
EINDHOVEN - De midweekse
voetbalavond beleefde een ver-
rassing van de bovenste plank.
Voor het eerst in zijn bestaan
bracht Roda JC landskam-
pioen PSV op eigen veld een
nederlaag toe. De Kerkraadse.
stunt ging gepaard met een
fraaie score van 3-4.

De basis van het Kerkraadse
succes was minstens even :
sationeel als de uitslag. Fraser.
Van Loen en Hofman tilden
Roda JC al vroeg in de eerste
helft naar een 3-0 voorsprong.
PSV kwam pas laat in de wed-
strijd, die uitblonk door een
maximale amusementswaarde.
Roda JC brak voortdurend het
ritme van het zich na de rust
herstellende PSV en haalde
daardoor het einde met een ver-
diende overwinning.

" Zie verder pogina 25

Meer dan twee
zetels voor

communisten in
Pools kabinet

WARSCHAU - De beoogde Poolse
premier Tadeusz Mazowiecki heeft
de communistische partij mee:
twee zetels toegezegd in liet e<
naoorlogse kabinet waarin de com-
munisten niet de dienst zullei:
maken.

Alleen communisten te benot
op de hun bij de voorbereidende dki
derhandelingen beloofde mii
nes van Defensie en Binnenla:
Zaken, zou volgens de formatei,
tale gevolgen hebben. „Polen
daarmeein een val lopen," zei M
wiecki tijdens zijn eerste onti
ting met de parlementsleden
Solidariteit, sinds hij zaterdag
president Woyciech Jaruzelski
het premierschap werd voorgi
gen. „Er is in de hele wereld ;
politieke partij te vinden, die h(
wind voert over het leger en de i
tic en tegelijkertijd in de oppi
zit. Het is belangrijk dat onze part
ners niet het geveel hebben d.
een ondergeschikte positie heb
ben."

Mazowiecki liet zich niet uit
het aantal ministersposten dat dt
communisten aangeboden zullei
krijgen en evenmin zei hij hoi
kabinetszetels Solidariteit, de Boe
renpartij en de Democratische Par
tij zullen gaan bezetten. Wel zt
dat hij binnen een week een i
ring gevormd wil hebben.

Stadsgalerij
Heerlen te

droogvoor kunst

(ADVERTENTIE)

Hendriks textiel, schoenen en sport
Hergers beter - nergens goedkoper.

*_uj* Onze najaars-winter-
mAmÊ^9£_\ collectie is enorm!!!

«NP Adidas voetbal- en
mW_ sportschoenen

HENDRIKS^TEXTIEL^RIGIGANTISCH GROOT INKWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! J ff
Heerlen, Schelsberg 88, 045-721124
Sittard. Brugstraat 1, 04490-15656
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Sportschoenen
Bij aankoop van een paar sportschoenen ter

waarde van’ 79.- of meer, tijdelijk een

Rucanor sporttas KADO.
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Stedelijk Museum
beticht van zwendel

met Mondriaans
AMSTERDAM - De Amsterdam-
se kunstenaar Rits van Kooten, in
het dagelijks leven tevens art-di-
rector van de Spaanse architect
Ricardo Bofill, zegt te kunnen be-
wijzen dat het Stedelijk Museum
betrokken is bij een zwendel met
drie schilderijen van Mondriaan.
De schilderijen werden eind jaren
zeventig door de Francaise Simo-
ne Verdé (een goede kennis van
Van Kooten) voor één miljoen gul-
den ter verkoop aangeboden aan
het Centre Pompidou in Parijs.
Volgens Van Kooten heeft Ger-
main Viaté, toen conservator van
het Centre Pompidou, de Mon-
driaans met opzet vals laten ver-
klaren door zijn 'handlanger'
Joosten van het Stedelijk Mu-
seum. „De Franse rechtbank trap-
te erin eh heeft de schilderijen
toen verbeurd verklaard. Vervol-
gens hebben Viaté en Joosten de
doeken voor grof geld verkocht
aan de Amerikaanse Mondriaan-
dealer Harry Holtzman. Na diens
dood zijn ze volgens afspraak bij
net Stedelijk Museum terechtge-
komen. Ik durf er echter mijn
land voor in het vuur te steken dat
de Mondriaans echt zijn en dat
,veet directeur Wim Beeren drom-
nels goed. Die Viaté is later overi-
gens wegens financieel wanbe-

heer ontslagen en slijt zijn dagen
nu als conservator van een of an-
der obscuur klooster in de Pyre-
neeën".

"Van Kooten zegt dat hij Beeren bij
diens benoeming gewaarschuwd
heeft voor Joosten. „Die man is
een rat van de bovenste plank. Hij
misbruikte het papier van het Ste-
delijk voor zijn eigen handel, ter-
wijl hij in die tijd niet meer deed
dan de gangen schoonmaken en af
en toe eens een schilderijtje op-
hangen. Misschien dat hij nu iets
voorstelt, maar toen was het een
tweederangsfiguur. Beeren mag
dan wel beweren dat de Mon-
driaans in zijn kelder vals zijn,
maar wie zegt mij dat het Stedelijk
ze niet zelf vervalst heeft? De
Mondriaans die Simone Verdé aan
het Centre Pompidou wilde ver-
kopen, waren echt. De huidige
waarde schat ik op minstens vijf-
tig miljoen gulden. Wij zullen er
met een proces voor zorgen dat die
doeken weer bij Simone terugko-
men. Daar horen ze en nergens an-
ders. En als we er en passant voor
kunnen zorgen dat Beeren gewipt
wordt als directeur van het Stede-
lijk, zullen we dat zeker niet nala-
ten. Die man maakt de ene blun-
der na de andere".

Wim Beeren reageert laconiek
wanneer hij hoort van de. beschul-
digingen aan het adres van Joos-
ten. „Joosten is hoofdconservator
wetenschappelijk onderzoek van
het Stedelijk Museum en een ab-
soluut integere man. Als Van Koo-
ten dit soort beweringen doet,
krijgt hij een proces aan zijn
broek. Dit zijn natuurlijk zeer ern-
stige beschuldigingen. Die Mon-
driaans zijn gewoon vals. Er ligt
een heel duidelijke juridische uit-
spraak van de Parijse rechtbank,
gebaseerd op verklaringen van ex-
perts. Die mijnheer Seuphor was
indertijd een van de verdachten
van die vervalsingen, maar werd
uiteindelijk vrijgesproken omdat
hij te oud was. Maar Simone Ver-
dé is veroordeeld tot twee jaar
voorwaardelijk. We piekeren er
niet over die schilderijen af te
staan. Ze blijven bij ons in de kel-
der en worden alleen gebruikt
voor wetenschappelijke research
over vervalsingen".

Saillant detail is overigens dat Rits
van Kooten de enige erfgenaam is
van Simoné Verde, maar dit speelt
volgens de kunstenaar geen enke-
le rol. „Ik wil alleen dat de smerige
politiek van het Stedelijk Museum
duidelijk wordt. Wat Simone ver-
der met die schilderijen doet, is
haar zaak. Maar ik weet wel dat er
grote belangstelling voor bestaat".
Volgens Van Kooten weigert Bee-
ren structureel zijn werk en dat
van collega-kunstenaars als Jan
Cremer, Mare Brusse en Hans
Koetsier in het Stedelijk te expo-
seren. „Beeren moet niets hebben
van Nederlandse kunstenaars,
maar verhuurt zijn stal liever aan
de Castelli-mafia. Dat moet maar
eens afgelopen zijn".

kunst

Cees Roos: 'Stichting moet pas op de plaats maken'
Terug naar het
straattheater

HOENSBROEK - Aan dekritiek die hier en daar valt op te
tekenen over het afgelopen Limburgse Straattheater Festi-
val kan men in ieder geval afleiden dat het festival serieus
genomen wordt. Niet alleen door (nu ook) de landelijke
pers maar ook ver over de (zelfs Europese) grenzen. Spec-
taculair straattheater trok tien dagen doorLimburg. In zijn
soort het beste. En het mocht geld kosten. Vier ton zelfs.
Nu de dampen van de spektakelstuk van het Franse Mala-
bar zijn opgetrokken, fronst Cees Roos, bestuurslid van het
Limburgs Straattheaterfestival en voorzitter van het Over-
leg Kleine Podia, zijn wenkbrauwen. De stichting moet pas
op de plaats maken, vindt hij. Want het succes is de organi-
satoren een beetje naar het hoofd gestegen, meent Roos.

„Straattheater moet voor ieder
een toegankelijk zijn. En in dit
zin is het Limburgs Straatthea
terfestival haar doel voorbij ge
schoten". Ferme woorden. Ze
ven jaar geleden werd het Lim-
burgs Straattheaterfestival ge-
boren. Er was een relatief karige
subsidie voorhanden en volgens
Roos wordt die tijd gekenmerkt
door het steeds uitvinden van
wielen. Het festival maakte de
laatste jaren een explosieve ont-
wikkeling door. Uit de stichting
Overleg Kleine Podia kwam een
aparte Stichting Limburgs
Straatheater te voorschijn.

Roos meent dat het festival in de
loop der jaren té grootschalig is ge-
worden. Terug naar het straatthea-
ter, luidt zijn credo. De kasteelheer
uit Hoensbroek verwijst naar de
opening van het Limburgs Straat-
theaterfestival van dit jaar in Ge-
leen. „Daar speelde Noël Britten
voor 2000 man publiek dat de tribu-
nes bevolkte. Malabar kwam met de
motoren nauwelijks door de massa.
Dat kan niet. Dat is te veel van het
goede".

Tribunes horen niet bij straatthea-
ter, vindt Roos. Maar meer bezwa-
ren nog heeft hij tegen de program-
mering van het festival. De Franse
groep Malabar bijvoorbeeld lokte
heel wat reacties uit. De spectacu-
laire show van licht en vuur boeide
velen, anderen werd de aggressie
bijkans te veel. „Voor ons volwasse-
nen was Malabar bizar", verduide-
lijkt Roos. „Voor kinderen was het
angstaanjagend. Kijk, er is een grote

schare publiek die dit prachtig
vindt, en het is natuurlijk ook een
topact, maar zoiets kun je niet meer
op een marktpleintje zetten". En
dan is Cees Roos weer terug bij de

doelstellingvan het festival.

Jan Vollenberg van de Culturele
raad Limburg noemt die uitspraken
'te boud. „Natuurlijk moet het

straattheater zo dicht mogelijk bij
de mensen staan. Het festival is be-
doeld voor zowel de Limburgse be-
volking als de toeristen. Dat is aan-
geslagen. Dit jaar mogen we gerust

een hoogtepunt noemen, met hon-
derdduizend bezoekers. Maar zo-
veel mensen vraagt ook om extra
maatregelen. Bijvoorbeeld een po-
dium in Geleen. Maar dat is een dis-
cussiepunt voor de organisatoren".

Wat Vollenberg persoonlijk betreft
mag een spectaculair stuk als dat
van Malabar best in het programma
van het Limburgs Straattheaterfes-
tival zitten. Zolang het spectaculai-
re maar niet gaat overheersen. Voor
Cees Roos blijft in ieder geval over-
eind staan dat het publiek plezier
moet beleven aan het theater. En
niets opschiet met een man als Brit-
ten die het publiek uischold voor
'dead bodies', of met Chris Lyam
die min of meer uit de kleren ging.

In Beringen ham het publiek daar
aanstoot aan. „Shokerende en ver-
nieuwende acts moetje aan de prof-
fesionele theatermakers overlaten",
vindt Roos.

Vollenberg: „De act van Lyam heb
ik zelfdriekeer gezien.Hij voert een
soort strip-tease op, waarbij in feite
geen donder te zien is. In Maastricht
reageerde het publiek daar gewel-
dig op. Tussen elk publiek bevin-
den zich wel een aantal mensen die
zich ergens aan stoort. Aan de En-
gelsetaal bijvoorbeeld. Of dat het te
abstract is".

Een ander punt dat aan de orde zal
komen tijdens een evaluatie is de
organisatie. Die is volgens Roos te
gigantisch geworden. Hij pleit et-
dan ook voor dat de provincie voor
meer ondersteuning op organisato-
risch vlak moet zorgen. Ook Vollen-
berg ziet daar wel iets in. Volgens

Fiedel van der Hijden, de man ach-
ter Kuituur Avontuur in Heerlen,
zegt bewust te kiezen voor wat hij
volks-theater noemt. En daarbinnen
moet ruimte zijn voor vernieuwing.
lets dat hij overigens mist in de pro-
vinciale tegenhanger. „Ik vind het
heel bedenkelijk als iemand zegt
dat het niveau van Kuituur Avon-
tuur niet goed is. Dat diegene dan
maar eens komt kijken naar de ge-
broeders Flint. Zon groep had er
moeten staan op het Limburgse fes-
tival. Bovendien staat voor ons laag-
drempeligheid hoog in het vaandel.
Tijdens Kuituur Avontuur hoeven
de mensen niet op een tribune te zit-
ten klappen voor een berg schuim

hem kan dat tot een van de taken
voor de nog echt op te starten Stich-
ting Kunst en Cultuur Limburg
gaan behoren.

Als een dergelijkeinstelling deze ta-
ken overneemt is er misschien ook
een mogelijkheid om de verschil-
lende plaatselijke festivals te coör-
dineren. Cees Roos zucht als hij
hoort van een Limburgse, een Heer-
lense en een Maastrichtse zomer.
„Waarom niet één zomer", vraagt hij
zich af. Het Heerlense straattheater-
festival Kuituur Avontuur moet vol-
gens Roos samengaan met het Lim-
burgs festival. Aan de kwaliteits-
waarde van Kuituur Avontuur twij-
felt hij. „Men noemt het een top-pro-
gramma, maar er komen wel ieder
jaar dezelfde groepen. Als Kuituur
Avontuur met The Beatles zou ko-
men, dan pas zou het spectaculair
zijn. Grotere groepen zouden in
ieder geval een extra dimensie ge-
ven aan het regionale festival. Bo-
vendien komt Kuituur Avontuur na
het Limburgs Straattheater als mos-
terd na de maaltijd", zegt Roos.

en vuur", zegt Van der Hijden, d'

lend op eerdergenoemd Mala^
„De opzet van Kuituur Avontuur,
dat mensen zelf mee kunnen doe"
Waar Roos nog steeds niet over
kan is dat de gemeente Heer»
slechts een handvol voorstelling
heeft afgenomen van het Limbufl
Straattheaterfestival. „Maastril
maakt haar positie als stedeH
knooppunt in tegenstelling
Heerlen volledig waar. In M*
tricht trekken ze 50.000 gulden
voor theater". Van der Hijden: J
wij zoveel geld uit gaan geven "daar toch tenminste een stem in
programmering tegenover staan.
Jan Vollenberg wil (evanals Fie*
van der Hijden) ten alle tijde ycj
komen dat alle plaatselijke festin
op een hoop worden gegooid me'1
grote broer. Wel meent hij dat
promotie van al dezeactiviteiten^
ter gecoördineerd zouden kunij
worden. „De locale festivals spe
op positieve wijze in op het Li
burgs festival. En trouwens, het ï^bliek maakt toch een eigen ketiZ?
De maand september belooft j
ieder geval vele discussies oven
culturele activiteiten in de pro^

" Malabar, volgens Roos bizar voor volwassenen, maar angstaanjagend voor kinderen

Kinderkoorzang in
de belangstelling

HELMOND/HEERLEN - Er
wordt de komende weken in Lim-
burg en direkte omgeving een
aantal activiteiten ontplooid op
het gebied van de kinderkoor-
zang, een muzikaal gebied waar-
aan in onze provincie lange tijd
veel te weinig aandacht is be-
steed. Zo zal er in verband met het
25-jarig bestaan' van knapenkoor
De Lentebloempjes uitMargraten
op 9 september een Euregio-kin-
derkorentreffen worden gehou-
den, terwijl de SNK, de stichting
Samenwerkende Nederlandse
Korenorganisaties, ook enkele
evenementen op stapel heeft
staan

In het Gemeenschapshuis Oos
Heim van Margraten zullen op 9
september vanaf 15.00 uur vijf
kinderkoren voor het voetlicht
treden: de Lentebloempjes zelf
0.1.v. Guus Frissen, Gemengd
Zangkoor Wittem 'Zoette Zang'
0.1.v. Wiel Botterweck, kinder-
koor De Nachtegaaltjes Neerpelt
0.1.v. K van Daal, Kinder- und Ju-
gendchor St. Catharina Aachen-
Forst 0.1.v. K.H. Schneider en
Chorale des Enfants de I'Opéra de
Wallonië uit Luik 0.1.v. S. Blattel.
Het befaamde kinderkoor de St.
Jozefzangertjes uit Helmond be-
staat dit jaar zestig jaar en in het
kader daarvan organiseert het
Ward Centrum Nederland van 29
september tot en met 1 oktober

een landelijk weekeinde 'kinderk-
oorzang. Aan dit project, dat in
samenwerking met de SNK wordt
georganiseerd, wordt medewer-
king verleend door Herman Pie-
ter de Boer, de Weense hoogleraar
Kurt Hofbauer, de Wiener S-an-
gerknaben en het St. John'sColle-
ge Choir uit Cambridge.
Vrijdagavond 29 september geeft
Herman Pieter de Boer een voor-
dracht over 'kind en muziek' die
muzikaal wordt omlijst door het
jubilerend koor 0.1.v. Silvère van
Lieshout. Op zaterdag geeft pro-
fessor Hofbauer enkele work-
shops over stemvorming. 's Mid-
dags is er een practicum met het
koor uit Cambridge en 's avonds
een concert door de Wiener San-
gerknaben. Op zondagmorgen
wordt in de Lambertuskerk in
Helmond een pontificale hoogmis
gevierd, waarna het St. John's
Choir het weekeinde muzikaal zal
afsluiten.
De SNK organiseert vanaf eind
augustus in Limburg een cursus
voor kinderkoordirigenten, die
wordt gegeven door Silvère van
Lieshout. In negen sessies (op za-
terdagmorgens) worden de cur-
sisten de eerste beginselen van
het leidenvan een kinderkoor bij-
gebracht. Voor de cursus, die
wordt gegeven in de muziek-
school van Sittard, kan men zich
aanmelden bij de SNK, S 030-
-313174.

recept
'Indiase' paella
Benodigdheden: 400 g varkensfi-
let, 2 elboter ofmargarine, zout en
peper, 1 el kerriepoeder, 1 tl kur-
kumma (geelpoeder), 250 g droog-
kokende rijst, 6V2 dl kippebouil-
lon, 100 g Californische rozijnen, 2
jonge preien, 4 el sesamzaad, 1
bosje voorjaarsuitjes.
Snij het vlees in reepjes en bak

het bruin in boter of margarine.
Bestrooi met zout en peper en
neem het vlees uit de pan.
Fruit de kerrie en kurkumma
zachtjes in het achtergebleven
braadvocht. Roer de gewassen en
uitgelekte rijst erbij, even laten
meefruiten en dan de bouillon en
derozijnen erbij roeren.
In afgelsoten pan op laag vuur in
ongeveer 25 minuten verder gaar

laten stoven.
De preien in grove stukken snij-
den en na 15 minuten met de
vleesreepjes aan de rijst toevoe-
gen. Het sesamzaad in een droge
koekepan op hoog vuur snel
goudbruin roosteren en met de in
dunneringen gesnedenvoorjaars-
uitjes over de rijst strooien.

hub meijer

Volkscultuur
is thema op

kalender 1990
MAASTRICHT - Drukkerij Scnfl
en-Lippertz bv, Voerendaal, ,
ieder jaareen interessante kalendi
als relatiegeschenk samens'^j
heeft voor 1990 de medewerking "1
geroepen van het Limburgs v^9
kundig Instiutuut in Limbrichf Jlinstituut levert defoto's met als
ma de Limburgse Volkscultuur- JJtwaalf maanden worden metkel^!foto's uit volkskundige ondenjU
pen geïllustreerd. Zoals oogst t*
nen halen in Bocholtz, pottenb^J
ken in Tegelen, kruitwiszegenen *Jkermis, vla bakken in de volm°S
van Epen, de St. Rosa processie *Jtard, schutterij, harmonie, carna*Jbeugelen, bokkerijders, volksd^sen in Noord Limburgse kled
dracht.

Oplossing van gisteren:
1. deca; 2. egaal; 3. carnet; 4. aandeel.
leesles; 6. telega; 7. leger; 8. Sara.

puzzel van de dag

Horizontaal
I. leer der voortplanting van het geluid; 8
roem; 9. sierlijk dier; 10. persoonlijk vnw.
11. modegek; 13. nummer (afk.); 14
hoofddeksel; 16. bijbelse naam; 18. lof
dicht; 20. bladader; 21. Europeaan; 22
open strook in een bos als afscheiding; 24
middel om melk te stremmen; 25. buidel
beertje; 28. sportevenement (afk.); 30
plant; 31. karaat (afk.); 32. elektrisch gela
den atoom; 34. afgemat; 35. komische be
naming voor water.

Verticaal: w
1. toelage voor levensonderhoud; 2-
roep; 3. voegwoord; 4. verdriet; 5- . ■(afk); 6. telwoord; 7. vogel; 11. mv*1"
noot; 12. voorzetsel; 14. grote hojj
loods; 15. stad in Rusland; 17. afgel^j
19. rivier in Engeland; 23. stopplaats; t
rund; 27. muzieknoot; 29. gesloten; -vrouwelijk rund; 33. de onbekende V
Latijn); 34. muzieknoot.
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Weer honderden
Oostduitsers
via Hongarije

naar Oostenrijk
fi^NSTADT - Er lijkt geen eind
tarnen aan de stroom vluchtelin-? Uit de DDR die via Hongarije
C9^ Oostenrijk trekt op weg naar
f Bondsrepubliek. Sinds dinsdag-
k rgen passeerden ongeveer 500
li^duitsers zonder papieren dePfgaars-Oostenrijkse grens, zo
Pl* de politie in Eisenstadt mee.
Ler gisternacht zijn geen precieze
t|ers bekend, maar men schat dat
C" zeker 100 mensen de grens ge-

rd zijn.

f^ groepvan 200Oostduitsers luk-Jjet dinsdagavond bij de grens-
<g Klingenbach ongehinderd

binnen te komen. In de
Gl£ van de dag waren 200 bewo-
S^.van de DDR er in kleine groep-
k in geslaagd, de grens tussen
L^garije en Oostenrijk te passe-
£■ Duizenden Oostduitsers zijn in
t afgelopen weken via Hongarije

naar het westen ge-
wcht. De mogelijkheid hiertoe
k^tond toen Hongarije enkele
jenden geleden overging tot het
k^n van het 'IJzeren Gordijn',
EP versterkte grens met Oosten-

Al 48 doden
Scheepsramp

geborgen
j^NDEN - De Londense politie

lw 't tot dusver 48 slachtoffers ge-
gen van de ramp met de plezier-

ig Marchioness, die afgelopen
K dagochtend op de rivier de
L^ms werd overvaren door een
nSgerschuit.

interen werden nog 17 lijken opge-
V s°mmige opkilometers afstand

de plaats van de aanvaring. Vol-
lJ ,s de politie zijn bij de ramp

57 mensen omgeko-
h"*"» wat zou betekenen dat nog ne-
trj^ slachtoffers worden vermist. In
k**l 79 mensen overleefden de. chtelijke aanvaring.

Bij Molotov-Ribb entropPact uit 1939

DDR erkent bestaan
geheime protocollen

OOST-BERLIJN - De DDR heeft
gisteren, op de vijftigste verjaardag
van het Molotov-Ribbentrop Pact,
voor het eerst het bestaan erkend
van de bijbehorende geheimeproto-
collen. Daarin deelden nazi-Duits-
land en de Sovjetunie Polen en de

Baltische staten onder elkaar op.
Een Oostduitse historicus verdedig-
de echter het niet-aanvalsverdrag
van 23 augustus 1939.

„Er kan geen twijfel bestaan over
het protocol, ook al is het origineel

nooit teruggevonden," aldus de
communistische historicus Heinz
Kühnrich in een vraaggesprek met
het jeugddagblad 'Junge Welt. „Het
bestaan ervan is inmiddels beves-
tigd door Sovjethistorici."

Tot dusver heeft de DDR altijd, het
bestaan ontkend van de protocollen
bij het pact dat de Sovjet- en Duitse
ministers van Buitenlandse Zaken,
Vjatsjeslav Molotov en Joachim von
Ribbentrop tekenden. Volgens een
Westerse diplomaat kon Oost-Ber-
lijn dit standpunt niet langer vol-
houden nu Moskou kort geleden
heeft toegegeven dat er protocollen
waren.

Groei
Volgens het , Planbureau slagen
PvdA en D66 er door hun voorstel-
len in deeconomische groei van ge-
middeld 2,25 procent per jaar over
de periode 1990-1994 te verhogen.
Bij de PvdA komt die groei 0,3 pro-
cent hoger uit, bij D66 0,1 procent.
De ideeënvan CDA en VVD hebben
geen effect op de groei.

Uit de doorrekening is voorts geble-
ken dat vooral de PvdA-plannen
zorgen voor extra banen. In 1994
zullen er door uitvoering van de
PvdA-plannen 60.000 banen meer
zijn dan hetgeen tot nu toe alge-
meen werd aangenomen. D66 be-
reikt een toename van het aantal ba-
nen met 41.000. Bij VVD (12.000) en
CDA (10.000) is dat effect veel gerin-
ger.

Het Planbureau wijst er wel op dat
door lastenverzwaringen en huur-
stijgingen de voorstellen van de di-
verse partijen in bepaalde gevallen
leiden tot een afname van het aantal
banen in de bedrijven (PvdA en
CDA), dan wel tot een slechts zeer
geringe stijging van de werkgele-
genheid in de ondernemingen (D66
en VVD).

Uit de doorrekening bleek voorts
dat alleen uitvoering van het VVD-
programma een verdere daling van
belastingen en premies met zich
brengt. Die daling is 0,7 procent bo-
venop de reeds voorspelde daling
van 0,1 procent. Uitvoering van de
overige drie verkiezingsprogram-
ma's betekenen een verhoging van

belastingen en premies met 0,3 pro-
cent. Wat de koopkrachteffecten
van de verkiezingsprogramma's be-
treft weten PvdA en CDA te berei-
ken dat minimumloners erop voor-
uit gaan. Die vooruitgang is 0,3 pro-
cent.

'Grondig onderzoek naar opvattingen '

Lid Chinees politburo
wil partijzuivering

fv Van onze correspondent
~ *^en vooraanstaand lid

het Chinese politburo wil dat
IL Partijfunctionarissen, die wes-
|Üt. * denkbeelden er op na houden,
lfo Partij worden gestoten. De 73-
ItrJte Song Ping, die onlangs is ge-
Ity in het politburo en behoort

conservabeve stroming, ver-tilde aan het eind van een vijf-
öf Sse bijeenkomst in Peking mettL^inciale partijfunctionarissen,
t^.de diepe oorzaak van de demo-

lsche beweging' in de partij ligt.

lis 8 zei, dat vele aanhangers, orga-
an en en aans*ichters van de op-

' communistische partijleden
cri geweest. De democratische,eging, onder aanvoering van

ü£ renten, werd in de nacht van 3
fe yluni op het Plein van de Hemel-
s/rede bloedig door het leger in
{ Kiem gesmoord.

6 is varj mening, dat de zuive

ring niet dient te worden beperkt tot
de in ongenade geraakte partijleider
Zhao Ziyang en zijn hervormers.
„Om het schokkende probleem in
de partij op te lossen, is het noodza:
keiijk om een grondig onderzoek in
te stellen naar de ideologische op-
vattingen en gedrag van de partijle-
den op verschillende niveaus," al-
dus Song. Hij wil ontslag van lei-
dinggevende functionarissen die
'bourgeois liberalisme' aanhangen
(partijjargon voor westerse ideeën
en levensstijl).

Volgens hem hebben een groot aan-
tal partijfunctionarissen een be-
langrijkerol gespeeld bij democrati-
seringsbetogingen, onder meer
door het verspreiden van valse ge-
ruchten. Sommigen hebben zelfs
gedreigd met uittreden uit de partij.
Een aantal partijorganisaties en
functionarissen hebben pamfletten
geschreven, die gericht waren tegen
de partij, aldus Song Ping.

Reacties
Kok wees de kritiek van het Plan-
bureau dat de PvdA de rekening
van met name de milieuvoorstellen
pas na 1994 legt van de hand. Vol-
gens hem kunnen milieu-inspan-
ningen na 1994 niet ineens stoppen
en gaat het om een beleid dat tien-
tallen jiirenmoet worden doorgezet.
De VVD stelt in een schriftelijke re-
actie dat de financiële onderbou-
wing van het eigen programma 'het
meest voorzichtig en flexibel is.
Het CDA verklaart de belastingen
niet te willen verhogen. D66 consta-
teert verheugd datvolgens het CPB
het D66-program uitvoerbaar is en
dat de economische groei bij uitvoe-
ring ervan groter is dan bij uitvoe-
ring van de programma's van CDA
en VVD. Behalve koopkrachtbe-
houd is ook groei van de werkgele-
genheid haalbaar in de D66-plan-
nen.

Moskou geeft
schuld toe in

Wallenberg-zaak
STOCKHOLM - De Russische am-
bassadeur in Zweden, Boris Pan-
kin, geeft toe dat zijn land verant-
woordelijk was voor de verdwijning
van de Zweedse diplomaat Raoul
Wallenberg en heeft openlijk excu-
ses gemaakt voor de affaire in een
artikel in de krant Expressen. Hij
spreekt daarin echter nadrukkelijk
tegen dat Wallenberg nog in leven
is.

Bestuurslid Sonja Sonnenfeld van
de Wallenberg Vereniging noemde
deverklaring van Pankin de duide-
lijkste schuldbelijdenis die ooit
door een Sovjet-functionaris in de
zaak Wallenberg is afgelegd. Maar
zij blijft bij haar overtuiging dat
Wallenberg ook na 44 jaar in Russi-
sche gevangenissen nog in leven is.
Wallenberg was aan het eind van de
Tweede Wereldoorlog als diplomaat
in Boedapest gestationeerd en red-
de daar tienduizenden Hongaarse
joden van de vernietigingskampen
van de nazi's. Na de bezetting van
de Hongaarse hoofdstad door Sov-
jet-troepen werd hij opgepakt en af-
gevoerd naar de Sovjetunie. Vol-
gens de Russen is Wallenberg in
1947 in de Loebjanka-gevangenis
gestorven.
Maar dissidenten in werkkampen
en gevangenissen zeggen de Zweed-
se diplomaat in latere jaren nogver-
schillende malen te hebben gezien.
De regering in Moskou sprak tot
voor kort tegen dat Wallenberg zich
ooit in Russische gevangenschap
heeft bevonden.

binnen/buitenland

Snel en vreedzaam
eindeaan kaping

Franse Airbus
tuil - Aan de kaping van een
rie ,rise Airbus A-300 is gisteren
eÜ Ms na enkele uren een einde ge-

* S. De dader, een uit Frankrijk
la* Algerijn, gaf zich al snel
i il !-* landing van het toestel op het
„A $>veld van Algiers over aan de
rui j'Jtie. Een woordvoerder van de
n i Air France
i" Waarde dat alle inzittenden van
cd i 1vliegtuig, dat gekaapt werd op
'O», ;,v'ucht van Parijs naar Algiers,
iv» ''.'g en wel zijn. Er waren 102 pas-
»tJ jjers en 13 bemanningsleden aan

lkaping zou het werk zijn ge-
r?t van één man, de 30-jarige Al-P<n Said Jamel. De Franse radio

hem als 'geestelijk ge-
L°rd'. Volgens de Algerijnse radio
r de man ongewapend. Wel stond
c.* zwaaien met een grote par-

,t Algerijnse persbureau APS had
J*Voorverklaard dat de kaper een

conferentie over het
jjjflict in Libanon had geëist. Die
nferentie zou inFrankrijk moetenfden gehouden. De eis van de ka-
l beschouwd als een aanwij-
J> dat zijn actie in verband stond
1 het conflict in Libanon.

F door Syrië gesteunde Revolutio-
j/^ Gerechtigheidsorganisatie
F'Sde eerder gisteren de FranseF^eschepen voor de kust van Li-
C!ori aan te vallen. Frankrijk blijft
k '1 dat devloot op een humanitai-CjiUssie is. President Mitterrand
Ferstreepte gisteren dat 'geen
P* of groep het recht heeft omtJWtrijk voor te schrijven hoe het
r moet gedragen wat betreft Li-

Planbureau licht verkiezingsprogramma's door

Kok verheugd over
berekeningen CPB

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - 'Bemoedigend. Zo omschreef PvdA-voormah
Kok gisteren de berekeningen van het Centraal Plan Bureau
(CPB) over de effecten van het verkiezingsprogramma van de
PvdA. Kok wees erop dat alle berekeningen uitwijzen dat de
PvdA beter scoort op de terreinen economische groei, werkge-
legenheid en koopkracht dan de drie andere grote partijen.
„We hebben een goed, degelijk en uitvoerbaar programma," al-
dus Kok.

Het CPB, dat de verkiezingspro-
gramma's van de vier grote politie-
ke partijen op hun economische ef-
fecten heeft doorgerekend, heeft
echter ook kritiek op de voorne-
mens van de PvdA. Volgens het bu-
reau hebben dePvdA en in mindere
mate D66, hun verkiezingsprogram-
ma's zo opgebouwd dat negatieve
effecten van hun voorstellen zich
pas na 1994 openbaren. In de eerste
jaren overheersen de gunstige be-
stedingsimpulsenvan vooral de mi-
lieuvoorstellen het economische
beeld. Pas na 1994 komen de nade-
len met betrekking tot economische
groei, werkgelegenheid, overheids-
financiën en koopkracht aan het
licht.

De Korte uitgekeken
op vice-premierschap
DEN HAAG - VVD-minister Rudolf de Korte is uitgekeken op de glim-
mer en glamour van het vice-premierschap. De liberale bewindsman, die
de afgelopen jaren een vloed van kritiek en hoon over zich heen kreeg,
ambieert geen tweede periode als vice-premier onder Ruud Lubbers. Hij
zegt dat deze week in een interview met Elsevier.

„Ik heb al gezegd dat ik het vice-premierschap niet begeerd heb en ge-
zocht. Ik zal het in de toekomst ook niet zoeken. Dus ik zou er goed over
moeten nadenken, maar als iemand zich enthousiast opwerpt voor het vi-
ce-premierschap, dan mag hü het doen. Daar zal ik niet om treuren."
Onder de spot en kritiek heeft hij niet erg geleden ('ik heb een opgewekte
natuur, dat helpt'), maar de manier waarop de CDA-leider met alle eer en
macht ging strijken heeft wel eens gestoken. „Soms houdt hij zich te
vroeg bezig met dossiers. Het tast de ministeriële verantwoordeijkheid
aan."

'Dubbele capaciteit
openbaar vervoer
kost 15 miljard'

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De capaciteit van het
openbaarvervoer moet de komende
jarenbijna worden verdubbeld. Een
kortere reistijd, betere service en
een investering in de infrastructuur
van minstens 15 miljard zijn daar-
voor nodig. Dat schrijft het advies-
bureau McKinsey & Company in
het gisteren gepubliceerde rapport
'Kiezen voor Openbaar vervoer, OV
maal Twee. De openbaar vervoer-
bedrijven (NS, tram en' bus) be-
schouwen de gigantische toename
van het aantal reizigers als een 'reële
mogelijkheid.

De vervoerbedrijven hadden zelf
opdracht gegeven tot het onderzoek
van McKinsey. Het adviesbureau
rekent voor dat het aandeel van het
openbaar vervoer in het verkeer zal
zakken van elf procent naar negen

procent, wanneer geen maatregelen
worden genomen. Uitbreiding van
het aantal bussen, trams en treinen
is nodig om de milieuverontreini-
gingdoorauto's tegen te gaan en het
aantal files te verminderen.
Alleen al devorig jaar door hetkabi-
net voorgestelde verkeersmaatrege-
len vergen een investering van 13
miljard gulden in het openbaar ver-

voer. De tekorten bij de bedrijvea
zullen dan oplopen tot jaarlijks 800
miljoen. Wordt daarnaast een begin
gemaakt met de uitvoering van het
Nationaal Milieubeleidsplan, moet
er nog eens twee miljard in het
openbaar vervoer worden geïnves-
teerd. Het aandeelvan de trein, tram
en bus in het verkeer zal zo oplopen
tot 15,5 procent, maar de exploita-

tietekorten zullen ook stijgen.
Wordt het hele NMP uitgevoerd,
dan is er bijna 17 miljard gulden aan
investeringen nodig, en zullen de
OV-bedrijven jaarlijks bijna twee
miljard tekort komen.
Die laatste variant heeft geweldige
gevolgen, schildert McKinsey: het
aantal kilometers per reiziger zal
zijn verdubbeld, er zijn 30.000 nieu-
we werknemers bij de OV-bedrijven
in dienst. Bovendien zijn er 2000
nieuwe treinrijtuigen nodig en 5000
andere voertuigen voor openbaar
vervoer.
De wachttijden bij de halten moe-
ten korter worden, en het overstap-
pen van het ene naar het andere
soort openbaar vervoer moet mak-
kelijker gaan. McKinsey wijst er op
dat een reis met het openbaar ver-
voer nu vaak langer duurt dan met
de auto.

Voorhoeve contra Ginjaar-Mam:

'Niet verder bezuinigen
op speciaal onderwijs'

BREDA - VVD-lijsttrekker Joris
Voorhoeve heeft gisteren, tijdens
een verkiezingsbijeenkomst van
zijn partij, een lans gebroken voor
het speciaal onderwijs. Hij vindt
'het niet in het belang van het spe-
ciaal onderwijs', dat de tekorten die
zijn ontstaan binnen dat onderwijs
moeten worden opgevangen.

Voorhoeve gaat daarmee in tegen
het beleid van zijn partijgenote,
staatssecretaris Ginjaar-Maas. Zij
vindt dat, nu de rechter een perso-
neelsstop in het speciaal onderwijs
onwettig heeft verklaard, er op een
andere manier op dat onderwijs
moet worden bezuinigd.

Voorhoeve wil naar een andere op-
lossing voor die problemen. „Ik
denk aan het vormen van samen-
werkingsverbanden tussen gewoon
en speciaal onderwijs om tot een be-
tere verdeling te komen van de in-
stroom in het speciaal onderwijs,"
aldus de liberale leider gisteren in
Breda.

Groei
„Het speciaal onderwijs heeft de
laatste jareneen enorme groei laten
zien. Dat is niet goed, omdat daar-
door het speciale karakter van dat
onderwijs dreigt te verdwijnen en
omdat het gewone onderwijs ken-
nelijk tè gemakkelijk kinderen met
problemen van zich afscfyiift."
Dat de VVD nu de bezuinigingen
voor het speciaal onderwijs wil ver-
lichten, betekent overigens niet,
„dat in mijn visie het speciaal on-
derwijs ongeremd door zou moeten
kunnen groeien. Want we moeten
juist meer kinderen in het gewone
onderwijs zien te houden," aldus
Voorhoeve.

Koerden vormen
parlement in
ballingschap

GENÈVE - Koerdische groeperin-
genwillen een parlement in balling-
schap vormen. Dat heeft een verte-
genwoordiger van de Koerden bij
de Verenigde Naties, Salah Imhor,
gisteren in Genève meegedeeld. De
Koerden, een bevolkingsgroep van
25 miljoen mensen, wonen ver-
spreid over Turkije, Irak, Iran, Syrië
en de Sovjetunie.

Een voorbereidende vergadering
van een dertigtal deskundigen vond
vorige week plaats in Londen. Het
toekomstige parlement zal worden
gevestigd in een Europees land,
maar er is nog geen besluit geno-
men in welk. Het parlement zal een
regering kiezen die de verschillende
Koerdische guerrillagroepen en po-
litieke partijen moet vertegenwoor-
digen. De voorbereidende commis-
sie koos 17 maart 1990 als datum
voor de eerste bijeenkomst van het
parlement. Het is dan precies twee
jaar geleden dat de Iraakse regering
chemische wapens gebruikte in het
stadje Halabja, waarbij 5.000 Koer-
dische burgers om het leven kwa-
men.

Meerderheid voor
behoud huidige
ziektenkosten-

verzekering
DEN HAAG - Het merendeel van
de Nederlandse bevolking wil niet
dat het huidige systeem van ziekte-
kostenverzekering (ziekenfonds en
particuliere verzekering) wordt ver-
vangen door een basisverzekering
overeenkomstig het plan-Dekker.
Van de 71 procent diealles liever bij
het oude houdt, zegt circa de helft
tevreden te zijn over de huidige ver-
zekering. De andere helft is bang
met de basisverzekering duurder
uit te zijn.

Dit blijkt uit een enquête die is uit-
gevoerd in opdracht van de Federa-
tie voor Onderlinge non-profit Ziek-
tekostenverzekeringsinstellingen
(FOZ), een samenwerkingsverband
van 21 niet op winst gerichte ziekte-
kostenverzekeraars. Slechts 6 pro-
cent is van mening dat de stelselher-
ziening in de gezondheidszorg tot
een betere zorg leidt, terwijl 25 pro-
cent beweert dat die zorg slechter
zal worden. Het blijkt echter dat er
ten aanzien van het plan-Dekker
een 'duidelijke informatie-achter-
stand' bestaat. Maar 39 procent van
de ondervraagden heeft een vage
notie dat het plan iets te maken
heeft met de herstructurering van
de gezondheidszorg. Uit de enquête
blijkt voorts dat juistde minderver-
dienende en minder gezonde men-
sen niet van plan zijn een aanvullen-
de verzekering te sluitenvoor onder
meer fysiotherapeut en tandarts.

punt uit
Veroordeling

Nederlandse en internationale
sportvisserij organisaties heb-
ben in een brief aan minister
Braks afstand genomen van
wat zij noemen een klein aantal
lieden, dat de sportvisserij in
diskrediet brengt door vis aan
handelaren te verkopen. Ook
veroordelen zij de handelaren
die de handel in de hand wer-
ken. De organisaties hebben
een dringend beroep op Braks
gedaan niet zodanige maatrege-
lente treffen dat de echte sport-
vissers geen gul of kabeljauw
meer kunnen vangen.

Geen visum
De voormalige tsjechoslo-
waakse partijleider Alexander
Dubcek heeft van de autoritei-
ten in zijn land geen toestem-
ming gekregenvoor een bezoek
aan de Franse hoofdstad Parijs.
De vroegere partijleider en stu-
wende factor achter de Praagse
Lente in 1968 was naar de Fran-
se hoofdstad uitgenodigd om
de internationale jeugdconfe-
rentie 'Parijs 89' toe te spreken.
Dubcek kreeg het afgelopen
jaar wel toestemming naar Ita-
lië te reizen. Tijdens dat eerste
bezoek aan het buitenland
sinds zijn val aan het eind van
de jaren '60 kreeg hij een ere-
doctoraat van de universiteit
van Bologna.

Overgelopen
In de VS zijn de afgelopen da-
gen twee danseressen uit China
en een uit de Sovjetunie over-
gelopen naar het Westen. Zij
namen deel aan een internatio-
naal folkloristisch dansfestival
in Springville.

Experiment
NS gaat met ingang van van-
daag experimenteren met een
nieuw type beveiliging voorspoorwegovergangen. In de
overweg Spankerenseweg in
Leuvenheim (gemeente Brum-
men) is een verkleinde installa-
tie met automatische halve
overwegbomen (Ahob) ge-
plaatst, die op smalle wegen
voor een evengrote veiligheid
moet zorgen als een gewone
Ahob-installatie op bredere we-
gen.

Onderzoek
De Israëlische autoriteiten heb-
ben een onderzoek ingesteld
naar berichten volgens welke
Israëli's betrokken zouden zijn
bij de opleiding van moordeen-
heden van Colombiaanse
drugsbaronnen. Een woord-
voerder zei dat als de berichten
over Israëlische betrokkenheid
bij paramilitaire training in Co-
lombia waar zijn, het gaat om
individuen die op eigen gezag
handelden. De Amerikaanse te-
levisieomroep NBC toonde af-
gelopen maandag een video-
band waarop te zien was hoe Is-
raëli's en Zuidafrikanen geüni-
formeerde mannen militaire
training gaven. De film was ge-
maakt door leden van een Co-
lombiaans drugssyndicaat.

Traangas
De Zuidafrikaanse politie heeft
gisterenbij een kerk in dezwar-
te woonwijk Guguleta bij
Kaapstad traangasgranaten af-
gevuurd op aartsbisschop Des-
mond Tutu en honderden
schoolkinderen. Tutu probeer-
de de kinderen ervan te weer-
houden een anti-apartheidsde-
monstratie te houden. Tutu liep
door de gaswolken naar een po-
litieman en zei: „Jullie kunnen
geen traangas tegen hen inzet-
ten. Zij hebben niets gedaan."
Waarop de politieman ant-
woordde: „Dat kan mij niet
schelen." De politie begon met
traangas te schieten, zodra
Tutu en de kinderen uit de kerk
kwamen.

Pre-fab
Het eerste konvooi vrachtwa-"']
gens met prefab-woningen
voor Armenië vertrekt vandaag
uit Nederland. Het gaat om 280 j
woningen die door het con-1
structiebedrijf Montabo in Wy-
chen zijn geproduceerd in op-
dracht van de Liga van Rode-
Kruisverenigingen in Genève...
De huizen zullen voor eind ok-
tober verrijzen op 21 lokaties in
de omgeving van Spitak en
Ahourgan (bij Leninakan). In
totaal wil het Rode Kruis in Ar-'
menie voor de winter 1100 van*
dergelijke winterbestendig ge-
maakte prefab-huizen bouwen..
Die huizen zullen onderdak j
bieden aan een deel van de on-
geveer 500.000 mensen die door-
de aardbeving van afgelopen.
winter dakloos zijn geworden. -

Stokslagen
Hongkong schaft de strafme-
thode van stokslagen af, heeft
de regering van de Britse kolo-"
nie gisteren laten weten. Op het
hoogtepunt van het Britse Rijk
waren stokslagen een veel ge-
bruikte lijfstraf in Hongkong.
Maar de laatste jaren is het
strafmiddel al steeds minder
gangbaar geworden. De rege-
ring vindt het nu tijd voor offi-
ciële afschaffing 'omdat de
straf niet meer wordt be-
schouwd als een probaat af-
schrikmiddel voor wetsovertre-
ders.

Donderdag 24 augustus 1989 "3

Gisteren is in de Zwitserse stad Basel 'de hamerende man'
van de Amerikaanse kunstenaar John Borofsky onthuld.
Borofsky maakte het beeld in opdracht van een Zwitserse
bank. Het kunstwerk kreeg dan ook een plaats voor het
hoofdkantoor van die bank, waar het 'al hamerend' tegen
de gevel - volgens Borofsky - solidariteit, werk en een beter
bestaan symboliseert.

(ADVERTENTIE)
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Het zal u niet verbazen dat f * Kontinu
Vogelzang BNS luidsprekers fIH demonstraties
verkoopt. BNS onderscheidt | Vogelzang nodigt u uit om ken-
zich immers door een uitmun- §B§| "f nis te komen maken met deze
tende prijs/kwaliteit verhou- A unieke luidsprekers. Onze spe- "ding en geldt al jaar en dag als f*'| w'^^^^^_m_^^m_m ciale Hifive adviseurs de'
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omschreven als muzikaal, zeer f I :^J^^gw,,,*^WM' I COLUMN luidsprekers krijgt ü 5
uitgebalanceerd, betrouwbaar f tijdelijk 10 meter perfekte luid- ï
en altijd zeer fraai afgewerkt, f sprekerkabel t.w.v. f 80,- en
BNS voelt zich verplicht om te een unieke, digitaal opgeno- ;;*
blijven voldoen aan die kwali- men CD gratis. Deze CD is een 5
teit. lets wat tot uiting komt in mtm_ I HÉk e'9en produktie van Vogelzang. Fe

COLUMN Speciaal woofersysteem voor strakke la9e
Geïnspireerd door de samen- Afm (bxhxd ). 23 xB6x 23 cm. Per stuk
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het specialisten team van BNS bns soundcolumn ii
deze strak aestvleerde luidsore- Dubbel woofersvsteem zor9{ voor extra la
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Door toepassing van de be- | _m-_\\\\m_\\\\\\\\\\\\\_JL vogelzangprijs | |QW
faamde van den Hull-kabel, m mm - vy\J
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3' «pp®*®' m^tmmWl^Wr^_rmmW_ De top van de BNS zuilen. Dubbel woote1een open en neutrale klank ver- ggg *ï Li*Ti*tr*V*J systeem voor extreem 'age tonen- Uitvo6<! (
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Onderneming kocht in geheim aandelen op

Ahold breekt gesprek
met Asko-concern af

- Het detailhandelsconcern Ahold heeft de be-
wakingen over een eventuele samenwerking met Asko Deut-[«"e Kaufhaus te Saarbrücken afgebroken, omdat gebleken is
H Asko niet te vertrouwen is. Tijdens de besprekingen heeft
*ko namelijk in het geheim een aandelenpakket Ahold ge-
°cht van SHV en bovendien ter beurze nog eens ten mninste
Procent in het Ahold-kapitaal verworven.
*6in juni werd bekend dat SHV
J*belang van 12 procent in Ahold
?d opgebouwd. Dit was gebeurd

medeweten van Ahold. SHVJd daarbij verzekerd niet uit te zijn
P een overnemingspoging van?°*d, maar te zijn gebrand op eenofria van samenwerking. Ahold
*d daar echter geen oren naar, ter-
J* SHV de mogelijkheid opperde
" pakket door te verkopen.

jde loop van vorige maand heeft
«IV het pakket, buiten medeweten

Ahold, inderdaad doorverkochtJ wel aan Asko. Naar eigen zeggen
?JJ Asko zal de levering van dit
£kket op 1 september plaatsvin-
%. Verder heeft Asko ter beurze
jJS eens ten minste 1 procent van

verworven.L)?ze aandelentransacties vonden
J*ats in dezelfde periode datAholdf, haar Europese partners Argyll eni'Sino overlegden met Asko overtoetreding van het Duitse con-
l^ 1* tot de Europese alliantie. Het
erleg werd gepleegd omdat men

graag een Duitse onderneming tot
het samenwerkingsverband wilde
toelaten.
Het vormen van een Europees sa-
menwerkingsverband is volgens
Ahold echter een delicate operatie,
die alleen kans van slagen heeft in-
dien de partners elkaar volledigver-
trouwen. De ervaringen met Asko
passen volgens Ahold niet in dit
beeld. Na overleg met Argyll en Ca-
sino is Asko meegedeeld dat de be-
sprekingen met haar over een sa-
menwerking worden beëindigd.

De leiding van Asko in Saarbrücken
was gisteren in bespreking en gaf
geenreactie op debekendmakingen
van Ahold. Een woordvoerster van
de onderneming slootniet uit dat la-
ter een verklaring zou worden uitge-
geven over de kwestie.

Het is onduidelijk hoeveel aandelen
Ahold inmiddels door Asko via de
beurs zijn aangekocht. Vermoede-
lijk ontstaat hierover later deze
week duidelijkheid.

beurs-overzicht
Neergaand

- De Amster-
damse effectenbeurs kende gis-pen een aantal spraakmakende
Ondsen. Zo waren daar de jaar-

Mlfers van VOC, die een diep
achterlieten, en van drie

y^rzekeraars, de NMB en enkele
Reinere fondsen. Philips was in

et nieuws omdat het de defen-
wil verkopen enfj-et in de laatste plaats was daar

£?t nieuws dat Ahold de bespre-
kingen met de Duitse Asko over
j^n mogelijke samenwerking
"«eeft afgebroken.

e algehele tendens was neer-
pand (de stemmingsindex sloot
.'5 punt lager op 194,9), maar wel?'J2onder diep viel VOC, die in
j e ochtend teleurstellende half-

bekendmaakte. Ook
de voorspelling van een

Winststijging omgezet in een
over het hele jaar.

vhold wist het hoge niveau vane laatste tijd te handhaven en
jP f 140 nog f 0,60 aan de koers
i's te voegen. Het Zaanse krui-;Jeniersconcern maakte in de

bekend onderhandelin-
?en met de Duitse Asko te heb-,en afgebroken. Asko blijkt een

van minstens 13 procent
r? Ahold te hebben opgebouwd.
d P de beurs van Frankfurt daal-
*n Asko en Massa, waarin Askoj^n belang heeft van 50 procent,

»crierp op het nieuws.
i" 1 de verzekeringshoek regende
c?t halfjaarcijfers en hoewel de,'Jfers gunstig waren zakten de
o?ersen. Nationale Nederlanden,
"je een winststijging melddevan

"u Procent, werd f 1,10 lager ver-
handeld op f7O en Amev zakte
w^danks een winststijging van 23docent f 0,70 in tot f57.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v .k. s.k.
AEGON 110,50 110,20
Ahold 139,40 140,00
Akzo 147,30 146,00
A.B.N. 44,10 d 43,90
Alrenta 163,40 163,40
Amev 57,70 57,00
Amro-Bank 87,30 87,10
Bols 156,00 154,50
Borsumij W. 126,00 127,00 "Bührm.Tet. 72,40 72,20
C.S.M.eert. 71,20 70,50
DAF 57,10 56,30
Dordtsche P. 260,00 260,00
DSM 130,10 128,70
Elsevier 81,80 81,90
Fokker eert. 46,20 48,20
Gist-Broc. c. 34,10 34,10
Heineken 133,10 132,50
Hoogovens 114,20 110,90
Hunter Dougl. 112,50 113,50
Int.Müller 110,50 108,20
KBB eert. 86,50 87,10
KLM 55,30 54,80
Kon.Ned.Pap. 54,60 54,30
Kon. Olie 143,60 142,90
Nat.Nederl. 71,10 70,00
N.M.B. 280,00 280,00
Nedlloyd 95,10 93,60
Nijv. Cate 95,70 97,70
Oeé-v.d.Gr. 301,00 303,00
Pakhoed Hold. 148,00' 147,60
Philips 41,10 41,10
Robeco 112,40 111,90
Rodamco 161,50 161,30
Rolinco 112,40 111S0
Rorento 62,20 62,20
Stork VMF 40,00 39,70
Unilever 159,10 158,80
Ver.Bezit VNU 102,00 100,50
VOC 42,60 34,40
Wessanen 94,50 94,00
Wolters-Kluwer 50,90 51,10

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 50,90 52,00
ACF-Holding 46,20 46.50
Ahrend Gr. e 299,00 297,00
Alg.Bank.Ned 44,80 44,80
AsdOpt.Tr. 21,80 21,30
Asd Rubber 7,70 7,60
Ant. Verff. 330,00
Atag Hold c 99,80 98,20
Aut.lnd.R'dam 91,40 90,50
BAM-Holding 565,00 565,00
Batenburg 99,00 94,00
Beers 137,50. 138,00
Begemann 133,00 131,60
Belindo 373,00 373,50
Berkels P. 6,25 6,35
Blyd.-WiU. 27,00 27,30
Boer De, Kon. 427,00 429,00
de Boer Winkelbedr. 58,00 57,80
Boskalis W. 14,05 14,10
Boskalis pr 12,80 12,70
Braatßouw 1042,00 1042,00
Breevast 25,40 25,50
Breevast eert. 23,80 25,00
Burgman-H. _ 3000,00 3000,00

Calvé-Delfle 1033,00 1029,00
Calvépref.c 5750,00 5750,00
Center Parcs 67,50 66.50Centr.Suiker 70,80 69,30
Chamotte Unie 10,30 10,30
Cindu-Key 126,00 126,00
Claimindo 360,00 360,00
Content Beheer 23,60 23,60
Cred.LßN 81,50 81,50
Crown v.G.c 114,00 113,70
Desseaux 239,00 242,00
Dordtsche pr. 259,00 259,00
Dorp-Groep 47,50 48,50
Econosto 288,50 307 00
EMBA 140,00 b 139,50
Enraf-N.c. 53,00 52,70
Eriks hold. 440,00 431,00
Flexovit Int. 78,50 77,30
Frans Maas c. 89,50 92,30
Fumess 141,00 139,00
Gamma Holding 85,00 85,00
Gamma pref 5,70 5,80
Getronics 30,40 30,30
Geveke 42,80 42,70
Giessen-deN. 350,00 b 355,00
Goudsmit Ed. 455,00 440,00
Grasso'sKon. 116,00 116,50
Grolseh 147,50 146 00
GTI-Holding 190,00 189,50
Hagemeyer 108,00 107,00
HAL Trust B 16,70 16,50
HALTrust Unit 16,60 16,50
H.B.G. 238,00 235,00
HCS Techn 17,20 1740
Hem Hold 115,30 115,50
Hoek'sMach. 201,00 204,00
Holec 35,00 35,00
Heineken Hld 115,30 115,50
HollSeaS. 1,40 4,38
Holl. Kloos 580,00 575,00
Hoop Eff.bk. 10,20 10,10
Hunter D.pr. 6,20 6,05
ICA Holding 18,50 18,50
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 33,00
Industr. My 238,50 238,00
Ing.Bur.Kondor 570,00 570,00
Kas-Ass. 48,40 48,00
Kempen Holding 16,40 16,30
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 86,70 86,70
Kon.Sphinx 133,00 130,00
Koppelpoort H. 347,00 344,00
Krasnapolsky 227,00 230,00
Landré & Gl. 58,00 57,00
Macintosh 52,50 51,50
Maxwell Petr. 675,00 680,00
Medicopharma 78,30 78,50
Melia Int. 6,40 6,40
MHVAmsterdam 21,50 21,30
Moeara Enim 1200,00 1190,00
M.Enim 08-cert 15900,00 15800,00
MoolenenCo 31,60 31,60
Mulder Bosk. 79,00 78,00
Multihouse 10,70 10,50
Mynbouwk. W. 435,50 435,50
Naeff 250,00
NAGRON 50,00 50,00
NIB . 604,00 599,00

NBM-Amstelland . 21,20 21,20
NEDAP 385,50 380,50
NKF Hold.cert. 361,00 360,50
Ned.Part.Mij 39,50 39,60
Ned.Springst. 11000,00 11000,00
Norit 950,00 941,00
Nutricia gb 67,00 69,00
Nutricia vb 73,50 75,00
Oldelfl Groep c 200,50 200,50
Omnium Europe 16,40 16,40
Orco Bankc. 74,50 74,30
OTRA 785,00 785,00
Palthe 73,50 73,50
Pirelli Tyre 50,20 50,20
Polynorm 120,00 119,00
Porcel. Fles 163,00 163,00b
Ravast 50,80 50,70
Reesink 78,50 78,50
Riva 59,50 59,50
Riva (eert.) 59,50 59.50
Samas Groep 77,40 76,80
Sanders Ben. 115,00 113,50
Sarakreek 29,80 30j60
Schuitema 1500,00 1500,00
Schuttersv. 173,50 170,00
Smit Intern. 44,80 44,60
Stßankiers c. 25,10 25,00
Stad Rotterdam 173,00 172,20
Telegraaf De 473,00 473,00
Text.Twenthe 320,00 315,00
Tulip Comp. 57,90 57,10
Tw.Kabel Hold 162,50 159,80
Übbink 127,00 127,00
Union Fiets. 17,50 17,45
Ver.Glasfabr. 345,00 342.00
Verto 66,20 66,00
Volker Stev. 70,00 70,00
Volmac Softw. 51,70 51,20
Vredestein 17,30 17,30
VRG-Groep 67,80 67,70
WegenerTyl 191,50 192,00
West Invest 29,50 29,50
Wolters Kluwer 199,00 200,00
Wyers 48,50 48,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,70 37,50
ABN Aand.f. 79,00 78,50
ABN Beleg.f. 60,10 60,20
ALBEFO 54,90 53,90d
AldollarßFs 21.40 21,40
Alg.Fondsenb. 254,00 251,00
Alliance Fd 14,00 14.00
Amba 49,30 49,30
America Fund 337,00 339,00
Amro A.in F. 93,20 93,10
Amro Neth.F. 80,00 79,70
Amro Eur.F. 76,50 76,40
AmroObl.Gr. 154,30 154,30
Amvabel 97,80 97,00
AsianTigersFd 62,30 61,90
Bemco Austr. 67,00 67,00
Berendaal 121,00 119,50
Bever Belegg. 27,00 27,50
BOGAMIJ 113,50 113,70
Buizerdlaan 42,80 42,80
Delta Lloyd 44,30 44,40
DPAm. Gr.F. 25,20 24.80
Dp Energy.Res. 40,00 40,00

Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 66,50 66,60
EurinvestÜ) 110,00
Eur.Ass. Tr. 7,90 7,90 ■EOE DuStlnF. 62,00 62,40
EurGrFund 62,00 62,40
Hend.Eur.Gr.F. 215,70 216,00
Henderson Spirit 76,70 76,70
Holland Fund 79,00 78,70
Holl.Obl.Fonds 124,00 124,00'
Holl.Pac.F. 118,00 117,00
Interbonds 564,00 564,00
Interel'f.soo 44,00 43,90
Intereff.Warr. 330,50 327,50
JapanFund ■' 36,60 37,00
MX Int.Vent. 63,20 63,20
Nat.Res.Fund 1580,00 1580,00
NMB Dutch Fund 39,60 39,30
NMB Oblig.F. 35,30 35,40
NMB Rente F. 104,10 104 10
NMB Vast Goed 38,30 38,30
Obam, Belegg. 231,40 230,00
OAMFRentef. 14,15 14,15
Orcur.Ned.p. 49,90 49,80
Pac.Prop.Sec.f. 48,20 48,50
Pierson Rente 100,90 100,90
Rabo Obl.inv.f. 76,20 76,20
Rabo Obl.div.f. 51,30 51,30
Rentalent Bel. 136,50 137,60
Rentotaal NV 31,60 31,60
Rolinco cum.p 102,00 102.00
Sci.Tech 18,35 18,35
Technology F. 17,00 17,00
Tokyo Pac. H. 258,50 257,50
Trans Eur.F. 82,00 82,00
Transpac.F. 560,00 555,00
Uni-Invest 111,50 112,00
Unico Inv.F. 86,60 86,60
Unifonds 31.90 32,10
VWN 58,00 58,00
Vast Ned 121,30 121,40
Venture F.N. 47,00 46,50
VIB NV 87,90 87,90
WBO Int. 80,20 79,80
Wereldhave NV 214,50 214,50

Buitenlandse obligaties
m EEGB4II) 103,20 103.20
3/2 EngWarL 36,80 36,90
5% EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 37,50 37,70
Amer. Brands 74,40 75,00
Amer. Expres 36,90 36,60
Am.Tel.& Tel. 38,10 38,20
Ameritech 60,00 59,60
Amprovest Cap. 117,00 117,00
Amprovest Ine. 225,00 225,00
ASARCOIne. 34,20 34.50
AU. Richf. 102,50 102,00
BAT Industr. 8,35 8,30
Bell Atlantic 95,70 95,00
BellCanEnterpr 41,50 40,80
Bell Res.Adlr 1,00 1,05
Bell South 50,00 49 50
BET Public 3,00
Bethl. Steel 21.20 21.30

Boeing Comp. 53,30 52,70
Chevron Corp. 54,25 d
Chrysler 24,70 24,60
Citicorp. 31,10 31,60
Colgate-Palm. 56,70 56,30
Comm. Edison 37.60 37,60
Comp.Gen.El. 442,00
Control Data 19,20 19,30
Dai-IchiYen 3530,00 3540,00
Dow Chemical 99,60 102,50
Du Pont 116,60 115,80
Eastman Kodak 48,70 50,50
Elders IXL 3,5öd
Euroact.Zw.fr. 180,00 190.00 b
Exxon Corp. 43,00 43,50
First Paclnt 0,60
Fluor Corp. 34,10 33,50
Ford Motor 51,20 51,20
Gen. Electric 56,50 56,00
Gen. Motors 44,60 44,20
Gillette 44,00 43,50
Goodyear 54,00 53,00
Grace & Co. 34,80 34,80
Honeywell 86,70 87,30
Int.Bus.Mach. 112,80 113,40
Intern.Flavor 63,10 62,50
Intern. Paper 53,40 55,50
ITTCorp. 61,00 61,00
K.Benson® 4930,00 4930,00
Littonlnd. 86,10 87,50
Loekheed 48,00 49,00
Minnesota Mining 78,20 77,50
Mobil Oil 52,60 52,50
News Corp Auss 17,20 17,20
Nynex 78,60 78,30
Occ.Petr.Corp 28,50 28,70
Pac. Telesis 44,10 44,00
P & O. ® 7,00 7,00
Pepsico 57,20 58,00
Philip Morris C. 155,00 157,00
Phill. Petr. 23,60 23,40
Polaroid 44,70 45,30
Privatb Dkr 302,60
Quaker Oats 63,50
St.Gobin Ffr 660,00 650,00
Saralee 59,00
Schlumberger 42,00 41,60
Sears Roebuck 45,00 d 44,70
Sony (yen) 30,80 30,00
Southw. Bell 54,00 53,00
Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 44,75 44,10
Texaco 52,80 52,80
Texas Instr. 37,80 38,80
TI.P Eur. 1,82 1,82
ToshibaCorp. 1360,00 1350,00
Union Carbide 27,50 27,80
Union Pacific 75,50
Unisys 21,30 20,60
USX Corp 33,40 33,50
US West 69,80 69,00
WamerLamb. 112,50
Westinghouse 67,00 67,00
Woolworth 62,50 62,00
Xerox Corp. 66,20 66,30

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 57.50 57,50
Am. Home Prod. 212.50

ATT Nedam 83,50 82,10
ASARCO Ine. 68,50
AU. Richf. 228,00 222,50
Boeing Corp. 116,00 115,00
Can. Pacific 46,00 46,00
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 50,00 51,00
Citicorp. 68,00 67,50
Colgate-Palm. 125,00 123,00
Control Data 38,00 38,00
DowChemical 217,50 225,00
Eastman Kodak 106,00 107,50
Exxon Corp. 95,00 94,50
Fluor Corp. 75,00
Gen. Electric 122,00 121,00
Gen. Motors 196,00 192,00
Gillette 96,00 94,00
Goodyear 118,00 117,50
Inco 76,00 75,50
1.8.M. 245,00 244,50
Int. Flavors 138,00
ITTCorp. 132,50 132,00
Kröger 36,00
Loekheed 106,70 108,00
Merck & Co. 165,00 157,50
Minn. Min. 172,00
Pepsi Co. 124,00 124,50
Philip Morris C. 337,50 339,50
Phill. Petr. 50,00 50,00
Polaroid 91,00 91,50
Procter & G. 270,00
QuakerOats 137,00 137,00, Schlumberger 90,00 88,50
Sears Roebuck 98,00 96,00
Shell Canada 77,50 76,50
Tandy Corp. 96,50 93,50
Texas Instr. 81,00 82,50
Union Pacific 164,00 164,00
Unisys Corp 47.00 44,00
USX Corp 72,50 72,00
Varity Corp 3,95
Westinghouse 146,00 144,50
Woolworth 136,00 134,00
Xerox Corp. 137,00 137,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 653,00 665,00
Dresdner B. 359,00 356,00
Hitachi (500) 1600,00 1600,00
Hoechst 298,00 295,00
Mits.El.(sOo) 1250,00 1250,00
Nestlé 8620,00 8780,00
Siemens 600,00 595,00
Warrants
Akzo 37,00 36,80
AMRO wan. 1,70 1,70
Bogamij 7,60 7,50
Falcons Sec. 21,10 20,55
Honda motor co. 2430,00 2350,00
K.L.M. 85-92 263,00 259,50
Philips 85-89 8,10 8,00
St.Bankiers a 0,80 0,80
St.Bankiers b 2,25 2,25

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 101,35 102.00

Aegon warr 12,60 12,60
lOV2 ABN 87 97,25
13Amev 85 97,75 97,75
13Amev 85 96,25 96.25
10 AmevBs 102,20 102,00
11 Amev 86 97,00
14'/.AmroB7 97,50 97,35
13 Amro-BankB2 100,50 100,50
lOV2 Amro 86 96,00
10Amro 87 97,00

W« Amro 86 97,00
Amro Bank wr 43,60 42.00
Amro zw 86 70,50 70,50
9 BMH ecu 85-92 99,90 99,90
7BMH 87 96,50 96,50
10'AEEG-ecu 84 100,25 100,25
944E18-ecu 85 102,70 102,70
12/2 HIAirLF ■ 92,50 92,50
12 NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11'/4 NGUB3 101,75 101,75
10NGU 83 100,50 100,50
2'A NMB 86 81,50 81,75
NMB warrants 98,75 94,00
84-1 Phil. 86 99,90 99,60
6% Phil.B3 98,25 98,25
11 Rabo 83 102,10 102,10
9Rabo 85 102,70 102,70
7Rabo 84 104,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 21,60 21,60
Bredero eert 20,00 19,50
11 Bredero 20,10 20,10
LTV Corp. 2.00 2,00
5Nederh. 68-78 25,00 25,00
RSV. eert 1,51 1,50e
7'/«RSV 69 83,80 83,80

Parallelmarkt
Alanheri 23,50 23,00
Berghuizer 51.60 50,00
Besouw Van e. 54,50 55,70
Comm.Obl.F.l 101,30 101,20
Comm.Obl.F.2 101,30 101,30
Comm.Obl.F.3 101,50 101.40
De Drie Electr. 34,00 34,00
Dico Intern. 142,00 142,50
DOCdata 27,40 27,40
Ehco-KLMKl. 33.50 33,70e
E&L Belegg.l 79,00 78,40
E&LBelegg.2 78,10 . 77.70
E&L Belegg.3 77,00 76,80
Geld.Pap.c. 75,00 74,50
Gouda Vuurv e 97,50 98,00
Groenendijk 37.00 36,50e
Grontmij e. 172,00 174,50
Hes Beheer 236,00 233,00
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 4.10 4,10
Infotheek Gr 29,60 29,60
Interview Eur. 8,50 8,40
Inv. Mij Ned. 58.40 58,30
Kuehne+Heitz 35,90 35,90
LCIComp.Gr. 62.50 61,30
Melle 288,00 278,00
Nedschroef 120,90 117,00

Neways Elec. 12,90 12,90
NOG Belfonds 31.10
Pie Med. 12.40 12,20
Poolgarant 10.501' 10,40
Simac Tech. 19,50 19,00
Text Lite 6,60 6,60
Verkade Kon. 275.50 275.00
VHS Onr. Goed 18,90 19,00
Weweler 132,00 128,00

OPTIEBEURS
serie omzet vk

abn c okt 45,00 835 1.30 I.s
akzo c okt 150,00 385 3,60 3,0)0
akzo c okt 160,00 268 1,20 0.90
akzo p okt 140,00 272 1,40 1,60
akzo p okt 150,00 379 4.80 b 5.*
dsm c okt 135,00 369 3,70 2,5)

' dsm c okt 140,00 449 2,20 I.M
coc c scp 320,00 688 8.00 5.20
coc c scp 325,00 838 5,00 3,10
coc c scp 330,00 589 3,00 1.70
coc p scp 310,00 393 1,60 2.00a
coc p scp 315,00 733 2,80 3.M
coc p scp 320,00 817 4,60 5,40
coc p scp 325,00 515 6,50 8,10
hoog c okt 95,00 338 21,00 a 18.«a
hoog c okt 100,00 258 17,50 14.50
hoog c okt 110,00 1151 10.80 a 8,»0
hoog c okt 115,00 837 B,ooa 6,toa
hoog c okt 120,00 723 5,90 4,50a
hoog c okt 125,00 615 4,10 3,10
hoog c okt 130,00 460 3.20 a 2,40
hoog p okt 110.00 811 5,00 6,50
hoog p okt 115,00 421 7,20 9jK)t
kim c okt 50,00 358 5.20 4s)
nedl c okt 92,00 387 5,80 a 5.40
nedl c okt 94.00 549 4,70 a 4,40
nedl c okt 100,00 573 2,50 230
natn c okt 70,00 720 2,50 1,30
natn c jan 70,00 461 4.60 3301
phil c okt 40,00 462 2,40
phil c okt 45,00 1499 0,70 0«0
phil c jan 45,00 1216 1,70 IJBO
phil p 093 30.00 268 2.50
olie c okt 130,00 444 14,00 13J80
olie c okt 140,00 374 5,90 560
olie c okt 150,00 639 2,00 l!70
olie c apr 140,00 415 12.00 11,00
unil c okt 150,00 350 11,40 10(70
unil c jan 160,00 264 7,10 6,80
voc c okt 35,00 1145 8.30 2.60
voc c okt 40,00 1071 4,50 0,90
voc c okt 45,00 1430 1,90 450
voc c okt 50,00 1237 0.90 013 C
voc c okt 55,00 418 0,40 0.21
voc c jan 35,00 338 9,50 a 3.9(
voc p okt 35,00 1615 0.60 Ï9(
voc p okt 40.00 1144 1.60 #.(H
voc p okt 50,00 566 7.80 ll9(
voc p jan 45.00 643 4.60 1..5i

a=laten g=bieden+ei-di».
b=bieden h=laten+e*-di».
c=«-cUim k=gedaan+b
d=ex-dividend l=gedaan-rg
e^gedaan- bieden vk =slotkoers vorige dag
ingedaan*laten sk=sloUoers gistere-

economie

Raad voor Jeugdbeleid
wil 400 miljoen extra

" Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Een volgend kabi-
net moet 400 miljoen gulden per
Jaarextra uittrekken voor jonge-
in tussen 18 en 25 jaar. Het geld
"ftoet besteed worden in het ka-
der van een nieuw inkomens- enarbeidsmarktbeleid voor de jon-
Seren. Dit stelt de Raad voor hetJeugdbeleid in een gisteren aan
Premier Lubbers uitgebracht ad-
vies over het in de toekomst tevoeren jongerenbeleid.

Het huidige beleid noemt de
raad onsamenhangend. Boven-
dien is er geen arbeidsmarktbe-
leid voor de betrokken groep.
A-lle voorstellen van de Raad zijn
?rop gericht jongeren vanaf 21
Jaar economische zelfstandig-
heid te waarborgen.

De Raad bepleit een heel nieuwe
°pzet van de Rijksgroepregeling

werkloze werknemers (RWW).
De regeling moet omgevormd
worden tot een tijdelijk instru-
ment. Alle jongeren die langer
dan een half jaar RWW krijgen,
moeten verplicht worden deel te
nemen aan scholing en werker-
varingsprojecten.
Om de jongeren daartoe ook te
stimuleren komt er een premie
bovenop hun uitkering, uiteenlo-
pend van 225 tot 315 gulden per
maand. Een jongere die driekeer

weigert aan scholing of werker-
varingsprojecten deel te nemen,
verliest het recht op een uitke-
ring en komt in de bijstand.

De Raad wil dat de overheid de
scholing en werkervaring voor
de betrokken jongeren regelt.
Met de sociale partners, werkge-
vers en vakbonden, moet de
overheid zich ertoe verplichten
het maximale te doen om de be-
trokken groep jongeren aan de
slag te krijgen.

In de RWW wil de Raad voor het
jeugdbeleid het verschil in hoog-
te van uitkeringen tussen uit- en
thuiswonenden schrappen. Ook
de woningdelersregeling vervalt.

Voor alle leeftijden wordt de uit-
kering bepaald op zeventig pro-
cent van het minimumloon zoals
dat voor de betrokken leeftijd
geldt. Voor alle RWW-trekkers
geldt een sollicitatieplicht. De
RWW-uitkering zelf wordt in het
voorstel 525 gulden per maand
voor een 18-jarige, oplopend tot

73.5 guldenper maand voor 21-ja-
rigen en ouderen.

Ten aanzien van de hoogte van
het wettelijk minimumloonvoor
jongeren stelt de Raad voor de
verschillen die daarin bestaan
tussen de leeftijdsgroepen te ver-
kleinen. Minimumjeugdloners
tussen 21 en 25 jaarzouden moe-
ten inleveren ten behoeve van
hun lotgenoten in de leeftijds-
groep van 18 tot 21 jaar. Met dit
plan wil de raad de concurrentie-
positie van laag opgeleide jonge-
ren op de arbeidsmarkt verbete-
ren en voorkomen dat de ene
jongere de andere verdringt op
de arbeidsmarkt.

Het jeugdloon zou in het plan
van de raad 550 gulden per
maand zijn voor een 16-jarige,
langzaam toenemende tot 1450
gulden per maand voor een 25-ja-
rige.

DAF voert
winst op

EINDHOVEN - DAF heeft de net-
towinst over het eerste halfjaar met
meer dan 29 procent vergroot tot
f74,5 miljoen, zo heeft de vrachtwa-
genfabrikant woensdag bekendge-
maakt. In de eerste helft van 1988
bedroeg de nettowinst f57,6 mil-
joen. DAF verwacht dat de netto-
winst ook in het tweede jaar deze
positieve trend zal volhouden.
Het bedrijfsresultaat steeg van
f74,9 miljoen tot f96,9 miljoen. De
omzet bedroeg in de eerste zes
maanden van het jaarf2,39 miljard.
In de vergelijkbare periode van 1988
werd een omzet behaald van f2,35
miljard.

De nettowinst per aandeel steeg van
f2,02 tot f2,57. Nettowinst plus af-
schrijvingen (de kasstroom) kwa-
men op fl5O miljoen tegen f132
miljoen in de eerste helft van vorig
jaar. DAF investeerde in het eerste
halfjaar fll3 miljoen (eerste half-
jaar 1988 fBO miljoen).

De nettowinst van de financierings-
maatschappij DAF Finance Compa-
ny steeg van f7,9 miljoen tot f8,4
miljoen. De opbrengst van aande-
len, die DAF voóf de beursnotering
bezat, is ten gunste gebracht van de
reserves.

Zuivelexport
gestegen

RIJSWIJK - De omzet van de Ne-
derlandse zuivelexport is in verge-
lijkingmet vorig jaarin deeerste zes
maanden van 1989 met twintig pro-
cent gestegen tot 4,4 miljard gulden.
De waardevan de import van melk
en melkprodukten daalde in de zelf-
de periode van 2,1 naar 1,7 miljard
gulden. Voorzitter drs H. Schelhaas
van het Produktschap voor Zuivel
heeft deze cijfers gisteren bekend-
gemaakt.

De stijging schrijft Schelhaas gro-
tendeels toe aan de stijging van de
prijzen voor zuivelprodukten op de
wereldmarkt. Die stijging is onder
meer het gevolg van het verdwijnen
van de zuivelvoorraden in de EG. In
de jaren negentig moet rekening
worden gehouden met nog hogere
prijzen op de wereldmarkt.

Diezelfde stijging kan, aldus Schel-
haas, leiden tot een minder gunstige
ontwikkeling van de wereldhandel.
Verder moet rekening worden ge-
houden met een hogere melkpro-
ductie in deVS en Nieuw-Zeeland.
Uit de cijfers van het produktschap
blijkt dat deconsumptie van kaas in
ons land sinds vorig jaar daalt.

Verzekeraars
boeren goed

DEN HAAG - De verze-
keringsmaatschappijen,
Nationale Nederlanden,
Amev en Stad Rotter-
dam hebben in het eerste
halfjaar van 1989 uitste-
kend gedraaid. De netto-
winst van Nationale Ne-
derlanden groeide met 30
procent naar 390 miljoen
gulden, de winstgroei bij
Amev bedroeg 23,1 pro-
cent (166 miljoen) terwijl
de winst na belastingen
van Stad Rotterdam met
16 procent is gegroeid tot
33,75 miljoen.
De omzet van Nationale
Nederlanden steeg met
21 procent naar 12,2 mil-
jard.Het eigen vermogen

klom met bijna 21 pro-
cent naar 9,3 miljard. Op
grond van de nu beschik-
bare gegevens verwacht
het bestuur dat de omzet
in geheel 1989 een forse
vooruitgang zal bereiken
en dat de winst per aan-
deel ten minste gelijk zal
zijn aan die over 1989.
Gezien de uitbreiding
van het aantal aandelen
door de emissie en keu-
zedividenden houdt dit

een stijging van dé netto-
winst in met ten minste
15 procent.

De krachtige groei van
omzet en winst in het eer-
ste halfjaar werd ver-
sterkt door de bijdragen
van de nieuwe deelne-
mingen in de VS en Ca-
nada en door een licht
positieve invloed van de
wisselkoersbewegingen.
De sterke toeneming van

de omzet vloeide voort
uit vooruitgang zowel in
de verzekeringsactivitei-
ten (met 22,5 procent) als
in de opbrengsten van
beleggingen en andere
bezigheden.

De omzet van Amev is
met 15,5 procent geste-
gen tot 4,9 miljard. Het
eigen vermogen be-
draagt per 30 juni3,5 mil-
jard, 700 miljoen meer
dan ultimo 1988. De raad
van bestuur verwacht
dat de procentuele stij-
ging van de winst voor
1989 als geheelweinig zal
afwijken van die in het
eerste halfjaar.

Volvo-produktie
in Zuid-Korea

SEOUL- De Zuidkoreaanse autofa-
brikant Ssangyong Motor gaat wel-
licht auto's vervaardigen voor het
Zweedse bedrijf Volvo. De twee be-
drijven zullen hiertoe mogelijk in
september al een contract tekenen.
Volvo wil met ingang van 1991 de
belangrijkste onderdelen gaan leve-
ren voor de bouw van de middelgro-
te- en grote personenauto's van dit
merk. De auto's zullen echter alleen
op de Zuidkoreaanse markt worden
verkocht.
Ssangyong Motor heeft tot op he-
den alleen vrachtwagens, bussen en
jeeps geproduceerd.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin- 'gen goud en zilver op 23-8-1989 om '14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in !
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 25.670-/26.170, !
vorige ’ 25.750-/ 26.250, bewerkt ver-
koop ’ 27.770, vorige ’ 27.850 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 330-/ 400, vori- J
ge ’ 335/ 405; bewerkt verkoop ’ 440 i
laten, vorige ’ 450 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,13 2,25
Brits pond 3,34 3,59
Can. dollar 1,80 1,92 I
Duitse mark( 100) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,61 1,73
Jap. yen (10.000) 150,50 155,50
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) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 128,25 132,75
Zweedse kr. (100) 32,00 34,50
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schiU.(lOO) 15,70 16,30 'Spaanse pes.(100) 1,73 1,88 ■Griekse dr. (100) 1,20 1,40'
Finse mark (100) 48,50 51.5Ü
Joeg. dinar (100) 0.005 0.020.

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,19475-19725 'Brits pond 3,4475-4525
Duitse mark 112,710-760
Franse franc 33,370-420
Belg. franc 5,3875-3925
Zwits. franc 130,625-675
Japanse yen 153,85-153,95
Ital. lire 15,700-750
Zweedse kroon 33.295-33,345
Deense kroon 29,005-29,055
Noorse kroon 30,850-30,900
Canad. dollar 1,86675-86925 "Oost. schill 16,0090-0190
lers pond 3,0020-3,0120 ]
Spaanse pes 1,7970-8070
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,6675-6775
Hongk.dollar 28,10-28,35
Nieuwz.dollar 1,2940-3040
Antill.gulden 1,2150-2450
Sunn. gulden 1,2150-2550
Saudische rial . 58,50-58,75
Ecu gulden 2,3365-3415

INDEXAmsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 262,50 261,20
id excl.kon.olie 247,80 246,60 .
internationals 268,80 267,60
lokale ondemem. 255,70 254,30
id financieel 196,70 195.20
id niet-financ. 313,20 311,80
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 204,00 203,00
id excl.kon.olie 200,90 199,90 'internationals 202,50 201,60
lokale ondemem. 208,20 207,00
id financieel 152,80 151,70
id niet-financ. 263,10 262,00
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 196,40 194,90 .
intemation 201,00 199,00.
lokaal 195,60 194.10 "fin.instell 163,10 162,10
alg. banken 159,80 159,50 'verzekering 165,20 163,60 .
niet-financ 206,10 204.50 i
industrie 192,30 192.70 I
transp/opsl 247,20 235.30 'Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de:
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf!
de dag):
Akzo 146,00-146,40(146,00)
Kon. Olie 142,80-144,20 (142,90)
Philips 41,10-41,20 (41,10)
Unilever 158,80-159,50(158,80)
KLM 54,80-55,00 (54,80)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden'
van gisteravond te New Vork luiden'
volgens de Dow Jones Index (achter-I
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20i
spoorwegen en overig transport, 15;
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-i
menlijke gemiddelde:
Begin 2655.35 1429.77 213.72 1060ilHoogst 2683.61 1445.41 216.68 1072.15
Laagst 2641.12 1424.08 212.78 1055.13Slot 2678.11 1437.77 216.30 1068.W
Ss +2?12 +427 +296 +8»2

(ADVERTENTIE)

Niet alleen het omstreden
boek 'Satanic Verses' van de
Britse auteur Salman Rush
is handel geworden, ook met
de internationale verwikke-
lingen na de verschijning
daarvan is dat het geval.
Uitgever Rob van Gennep
toont op de foto de Neder-
landse versie van het boek
dat over die verwikkelingen
is verschenen en bij ons de
titel 'Het Internationale
Rushdie Dossier' meekreeg.
Het boek is vanaf vandaag
in de handel verkrijgbaar.

f limburgs dagblad
Donderdag 24 augustus 1989 ♦5



Janlinderspleitvoor
lagereprijzen bij fabrikanten

vanbekendemerken.

fJfc Voortaan mondje dicht ~,

"'kant die ' \f_ÊÊ^ÊÊÊÊ/

f^^^___W' '^_wÊè\ dDriKciriLcn qic

We doenons best. En danblijkt, dat veel
fabrikanten er ook zélfhet nut van inzien.

De ene fabrikant wilde er eerst niks van weten, omdat hij 'n vaste winstmarge Brink spritskoeken /TQ Lupack hamburgers of Heerlijke Christoffelvlaai IASO Magere steelkoteletten __é_W^_^moest hebben hn bi) de andere vergde turen praten, omdat hij niet van zn prijs- pak a 150 gram nu U/ biefburgers vacuüm verpakt, 199 ±1400 gramILSOnu lU. i^Jftcvbeleid wilde afwijken. Bi] n derde fabrikant was echter één telefoontje al voldoen- v^„,„ktpHmn **-*CO lfVWimrm u r-u ju a -ita rm IV ■mtiÈl_w_wmê<
de...vaneenpn,sverlag.ngzaghilhetnutonmiddellijkin.Kortom,JanL.ndersisde Ven"za^chop 9 89 "^

mnu A* Heerh k vers, candybrood 179 500gram U. jWg*-jjggg
afgelopen weken stevig in onderhandeling met de bekende merkfabrikanten. pondsPak= 500gramnu 4. gy= Royco Cup-a-SouP 139 (su.kerbrood) ± 380 gram nu 1. Ook per stuk verkrijgbaar,

Want we hebben de aanval geopend opte hoge prijzen. En daarmee het start- Yovolyoghurtdnnk fT~_\ -7 smaken. Pèr pak nu ±. Groot Frans stokbrood 179 Malse haaskoteletten T45sein gegeven voor de Lage Prijzen Marathon. met 2of 3 vruchtensmaken. 145 fSgjt. Liebfraumilch 599 ±400 gram nu 1. 500 gram /"Volgens JanLinders moet u voor een groot aantal bekende merkartikelen'n literfles __" *(jS2ifc. literfles nu Mini-puntbroodjes QO nstuk minderkunnen betalen. En dat geldt dan niet voor tien oftwintig, maar voor Paramount Griekse perziken 149 De Ruyter chocoladehagel 069 *0 stuks /J Lichtgekruid varkensgehakt
aHe merkartikelen.^^ literblik 1. melk of puur. 400 gram nu L. Johmaei-salade o \T\ uu ~ _n hvoordeliger uitbent. Het leven ,s nu eenmaal al duur genoeg. Kooien doperwtjes met J^. bakje a 200 grarn^nu Z. "Ö&ttSS8

MSuprakoffie DeRuyter vlokkenfeest 145 Thterelasru/3

/O pak alO stuks Z. Verse patat frites 169 e=4& Limousinerundvlees:
paka2sogramnu Z. pak a 200 gram nu L>JJÊ£ Hecokippevlees in bouillon 159 Mona, magere Franse kwark *. 59 . LordCh.ps. 750 gram nu 1. L|g Botermals runderpoulet 050
Pondspak- C6O Becel Light margarine 199 Craj glas a 340 ml. nu 1. beker 450 gram L99nu 1. N.euweoogst! Hollandse^«gg«»' 500 gram O.
500gramnu >/. kuipasoogram J.» ***-» * ._ sperzieboont)es T39 MfSf^^^. Vooro.a.goulashofhaché.
Nu met dubbelewaardepunten. Gouda's Glorie halvarine _CC\ S^kófpeH V, literfles n„ 49 CamP-na, magere yoghurt met tj^ Nu 1 hele kilo 1. V4^^§JK Onze slagers-achterham 198

Bonduelleappelcompöte S»P kuip a 500 gram^nu ÖV °" ° 8 aardbeien of perziken. 188 Stunt! Hollandse uien ' A per 100 gram 1.
ofabrikozencompöte 't^& Honig zelfrijzendbakmeel QC Scholier Manhattan Literpak2^> nu ±. J| 2 kilo +1 kilo GRATIS 98 J^ Magere Schwarzwalder-Kwartbhk 1e P erstuk99 JgÊjJ 500gramnu Vö ST";1'sroom"smet ES] Mona, magere dessertkwark P bijverpakt = 3 kilo voor Z. <X* schfncken 100 gram nu Z.
Nu Z. T 1 GRATIS* Melfrihalfvolle chocolademelk 159 4«95^| beker 90 gram 1.2Ü J£ Nieuw oogst! Summerred OQ Gekookte rundertong 199

Delmonte tomatenpuree _CX\ ''terPak nu -*" 1000 ml. nu !" JH^filMlK Nu 3 halen 2 betalen. handappelen, nu perkilo O/ per 100 gram nu _L»

" l|| blik a 140 gram %5 nu Oy Zwan: gekookte Gelderse

J~~L wasmachinemiddel C99 ■■! tf! Akties geldenvan donderdag24augustus (ot en met

Holland patat frites QQ WÊ -.-. , 12?-^TÏ!i^."!i^,?aU^^ "̂a--... , .. mm—^m—w 1. K I " "I "I " ""! " " akties in de dagbladen 'Utdenelft van dewinkelwaardeihdekiionu yy Allerbeste voor nvriendelijkepnjs



Rookwolken
'The Rocky Horror Show'- waar-
in zeer kwistig gebruik wordt ge-
maakt van de zaal indrijvende
adembenemende rookwolken en
spectaculaire oogverblindende
laser-effecten - begint op een wil-
lekeurige novemberdag in Den-
ton (USA) met het huwelijks-
feest van Betty Munroe en Ralph
Hapschatt. Aangestoken door de
feestvreugde besluiten Brad Ma-
jors (Christofer Marlowe) en Ja-
net White (Amanda Nolan) zich
te verloven en dat te gaan vieren
met een bezoekje aan dr. Everett
Scott, bij wie zij college lopen en

met wie zij bevriend zijn geraakt.
Op weg naar Scott (Mare Sey-
mour) krijgen Brad en Janet
autopech, herinneren zich even
tevoren 'een kasteel' te hebben
gezien en besluiten daar om hulp
te gaan vragen. Daar belanden zij

in een reeks bizarre situaties,
waarvan het hoogtepunt halver-
wege de jaren zeventig zonder
enige reserve als een orgie werd
omschreven.
Brad en Janet worden binnenge-
laten door de luguber gebochel-

de butler Riff Ka» (Andrew
Ryan), die hen achterlaat in een
een schemerig vertrek waar
zachtjes een eigenaardig muziek-
je klinkt. Dit verblijf vormt de
onschuldige aanloop voor de
overdonderende entree van de
heer des huizes, de in een pikant
corsetje, jarretelles, minuscuul
slipje en kousen gestoken traves-
tiet Frank 'n' Furter. Brads ver-
geefse pogingen de ware reden
van hun bezoek uit te leggen ne-
gerend vertelt hij bezeten over
wat hen te wachten staat; Frank
'n' Furter zal uitgerekend die
nacht een 'kunstmatig wezen' tot
leven brengen en ontdaan van
hun doorweekte kledij zullen
Brad en Janet daarvan getuige
zijn.

nederlandse top veertig
HEERLEN - Voorlopig niet weg te branden (en waarom trouwens
ook?) Margaret Singana. Met 'We are growing' (Shaka Zulu) deze
Week opnieuw nummer één in de Nederlandse top veertig. (Vrijdag-
middag, Radio 3, vanaf 15.04 uur).
Ka

1 ( 1) We are growing (Shaka Zulu) - Margaret Singana
2 ( 3) Blame it on the ram - Milli Vanilli
3 ( 7) Reflections - Diana Ross & The Supremes
4 ( 4) Just keep roekin' - Doublé Trouble
5 ( 2) Back to life - Soul II Soul
6 (20) Swing the mood - JiveBunny & The Mastermixers
7 ( 5) Breakthru - Queen
8 (14) Hot hot hot - Buster Poindexter
9 (18) Dance classics - The mix
t0( 9) Ik lig op m'n kussen stil te dromen - Hepie & Hepie
tl (12) We got our own thang - Heavy D & The Boys
12 ( 6) Don't wanna lose you - Gloria Estefan
t3(11) Have I told you lately - Van Morrison
t4( 8) Patience - Guns 'n Roses
15 (28) Do the right thing - Redhead Kingpin & FBI
t6(15) Check out the chicken - Grandmaster Chicken
17 (10) Say no go - De la Soul
18 (22) Satisfied - Richard Marx
19 (17) Song for whoever - The beautiful South20 (—) French kiss - Lil Louis
21 (19) Bolero - Orchestra de Paris/Daniel Barenboim
22 (26) Members only - Bobby Bland
23 (13) Licence to kill - Gladys Knight
24 (—) C day - Confetti's25 (—) Kisses on the wind - Neneh Cherry26 (_) The best - Tina Turner27 (27) Money for nothing/Brothers in arms - Dire Straits
28 (16) Teil it like it is - Don Johnson
29 (—) Toy soldiers - Martika

(32) Fight the power - Public Enemy
(33) Bring back rock 'n roll - John Spencer
(—) Rechttoe rechtan - Normaal

*3 (—) You'll never stop me loving you - Sonia
(21) Good good feeling - Eric & The good good feeling
(23) High under the moon - Tambourine
(24) Nergens goed voor - De Dijk

»7 (29) Kick it in - Simple Minds
(25) No more bolero's - Gerard Joling

f> (30) Marina - Rocco & The Carnations40 (34) The doctor - Doobie Brothers

Macho
In een inferno van donder, blik-
sem, denderenderockmuziek en
ijselijke kreten komt Rocky Hor-
ror (Adam Caine) ter wereld, een
gespierde macho die Frank 'n'
Furter inspireert tot een loflied
op de geneugten van bodybuil-
ding en sterke spieren.
De vreugde om dit Frankenstein-
achtige wetenschappelijk suc-
cesje wordt echter plotseling
aanmerkelijk getemperd door de
verschijning van Eddie (ook
Mare Seymour), een op en top
leatherboy van wie Frank 'n'
Furter ten behoeve van Rocky
een hersenhelft en nog enkele
andere vitale organen gebruikte.
Met behulp van een vlijmscher-
pe ijspegel ruimt Frank 'n' Fur-
ter de onvrijwilige orgaandonor
uit de weg. Het feest loopt ten
einde en in de laatste uren van de
nacht zal Frank 'n' Furter zijn
gastenruim van opvatting inwij-
den in de geneugten en lusten
van het liefdesspel.
De overlevering wil dat het sug-
gestieve schaduwenspel hiervan
vooral in de eerste jarenvan 'The
Rocky Horror Show' menig toe-
schouwer 'geshockeerd' deed
protesteren, anno 1989 zijn het
vooral door de vele tempowisse-
lingen eigenlijk alleen nog
hoogst vermakelijke num-
mertjes.
Frank 'n' Furter brengt de aard-
bewoners in een roes en hun sa-
menzijn verandert in een orgie
van laserlicht, rock 'n roll en lin-
gerie-travestie. Riff Raff en zijn
assistente Magenta (Alison Pol-
lard) kunnen het niet meer aan-
zien en grijpen bewapend met la-
serpistolen de macht. Amper ze-
ven uur oud legt Rocky het lood-
je. De bezoekers worden met
harde hand het kasteel uitge-
werkt, dat tijdens de finale onder
donderend geraas vertrekt naar
waar het vandaan kwam. 'Er-
gens' in het heelal. Kaarten voor
de voorstellingen in Heerlen aan
de kassa van de stadsschouw-
burg op werkdagen van 10.00 tot
15.00 uur en op zaterdag van
10.00 tot 12.00 uur.

Volopfeest in Grevenbicht van I lot en met II september

Benny Neyman topper
op jubileum 'Aurora'

GREVENBICHT - Benny Ney-
man en vele andere bekende ar-
tiesten behoren in Grevenbicht
tot de trekpleisters tijdens mi
reeks van festiviteiten ter gele-
genheid van het 125-jarig be-
staan van de koninklijke harmo-
nie St. Aurora. Die worden van 1
tot en met 11 september - mét
eveneens een groot aantal con-
certen - gehouden in een feest-
paviljoen aan de Steenweg in
Grevenbicht.

De René Krans Band, de vaste
begeleidingsband van Freddy
Breek, zorgt op vrijdag 1 sep-
tember voor een feestelijke
ouverture en een dag later (za-
terdag 2 september) vindt een
Joegoslavische avond plaats
met John van Pey en zijn Ruhr-
taler Oberkramer, Veseli Vaski
Godci (vrolijke dorpsmuzikan-
ten onder leiding van Slabko
Sterman) en de volksdansgroep
Slovenska Folklorna Skupina
'Nizozemska'.

Artiesten uit de eigen regio (het
duo De Nakko's, de buuttereed-
ners Karel Fiddelers en Wiel
Salden, de Urtaler uit Urmond
en De Roepoepers uit Greven-
bicht) komen op zondagochtend
3 september tijdens de 'Wedden
Dat Show' aan bod. De concert-
avond wordt die dag (vanaf
17.30 uur) verzorgd door de ko-
ninklijke fanfare St. Cecilia uit
Meeswijk, de koninklijke har-
monie St. Cecilia uit Elen, de ko-
ninklijke Stockheimer Harmo-
nie St. Elisabeth uit Stokkem en
de kerkelijke harmonie St. Mi-
chael uit Thorn.

Exclusieve dames-, kinder- en
breimode wordt door tv-presen-
tatrice Willy Dobbe voorgesteld
op maandag 4 september. Tij-

dens de 'ouderenmiddag' op 5
september presenteert DJ JoJo
van Radio Veronica Anders de
entertainer en zanger Tony
Montana, de 'Belgische Zange-
res zonder Naam' Mariëlla en de
knotsgekke Maaseikenaar Chrit
Coolen. De Grevenbichtse kapel
'Daag en Nach' zorgt dan voor
de muzikale begeleiding.

Jongerenavond
Voor onstuimige muziek met de
Janse Bagge Bend kan men in
Grevenbicht op vrijdag 8 sep-
tember tijdens de jongeren-
avond terecht. In het voorpro-
gramma (vanaf 19.00 uur) treden
de ABC Derian-band en 'Kees-
sie enze Sjangelelliks' op. Die
laatste (nieuwe) groep om-
schrijft haar muziek als een
combinatie van kolderpop, am-
biancewave, toeterswing en
doesjrock. Een nostalgische
showavond met het Maastricht-
se dansorkest 'Line Ouit' en het
optreden van Benny Neyman
staat zaterdag 9 september op
het programma.
Méér muziek ook op zondag 10
september met om 11.00 uur een
koffieconcert met L' Union uit
Bom en St. Martinus uit Ur-
mond, om 13.00 uur een drum-
bandfestival en vanaf 18.30 uur
een concertavond met Juliana
(Holturn), St. Joseph (Buchten),
St. Joseph (Meers) en St. Cecilia
(Grevenbicht).

De festiviteiten bij St. Aurora
(ooit begonnen als zangkoor)
worden op maandag 11 septem-
ber besloten met een Groot-
Limburgse Cultuuravond. Die
staat borg voor zang, muziek,
dans en voordracht van theater-
groepen, Veldekekringen,
heemkundeverenigingen en an-

dere culturele instellingen uit
de beide Limburgen. Na afloop
is er dan dansmuziek met de Big
Band Beeg. Voor meer info: se-
cretariaat 'Aurora 125', Croon-
enbergstraat 2, 6127 AT Greven-
bicht, °_r 04498-57775/57566.

" Benny Neymari in september haar Grevenbicht

show

Hoofdrol voor acteur met de duurste benen ter wereld

Rocky Horror Show in Heerlen
Van onze

showpagina-redactie

HEERLEN - Muziek, dans,
show, horror, science-fïc-
tion, sex en regelrechte ba-
naliteiten. Dat zijn de ingre-
diënten voor de Rocky Hor-
ror Show, een cult-musical
die op vrijdag 8 en zaterdag
9 september in de stads-
schouwburg van Heerlen
ten beste wordt gegeven. Na
2es jaar Londen, vier jaar
Engeland, Hannover, Ber-
lijn, Scheveningen en Ant-
werpen, zijn dit de twee eni-
ge voorstellingen die in
Limburg plaatsvinden. Een
karavaan van 34 acteurs,
musici en technici brengt
fnet The Rocky Horror
Show een uniek soort enter-
tainment Richard O'Brien.Een parodie op de science
fiction en de horrorfilms
van de jaren vijftig. Het ver-
haal over een onschuldig
echtpaar, dat op een storm-
achtige nacht motorpech
krijgt en de weg verliest. Zij
komen dan terecht in de ge-
heimzinnige wereld van
Erank 'n' Further, een tra-
vestiet.

Pc film- en de theatershow, die
'n bijna alle belangrijke theater-
Centra ter wereld een daverende
hit was, brachten een vrolijke
Cultus te weeg. Het publiek
haakte - strooiend met rijst en
confetti, spuitend met water en
Zwaaiend met brandende aanste-kers, kaarsen of Bengaals vuur -
J'un iedere voorstelling een uit-
bundig ritueel.
Na een aanloopje in Hannover

de voorstelling in West-Ber-'ijn de bejubelde Europese pre-
mière van een show, waarvoor de
c ast na audities in New Vork enLonden uit drieduizend gegadig-
den werd samengesteld. Voor de
belangrijkste rol wist men de
Britse acteur Jonathan Kiley aan
le trekken, die al in 1983 bij het
fJottingham Playhouse als Frank
n' Furter debuteerde en die deze

rol na een twee jaar durende
toernee door Groot-Brittannië
°ok talloze malen op Broadway
speelde.

Van alle acteurs die ooit de rol
van Frank 'n' Furter speelden
beeft hij niet alleen de mooiste,maar ongetwijfeld ook de duur-
ste benen. Want sinds Jonathan
Kiley - die eerder in Londen fu-rore maakte met hoofdrollen in
Musicals als 'Peter Pan', 'Joseph
ï*nd the amazing technicolor
dreamcoat', 'Godspell' en 'Grea-
se' -de centrale figuur is in de nu
door Europa toerende nieuwste
Droduktie van 'The Rocky Hor:ror Show' heeft het producenten-
düo Paul Barnard en Angela Ta-
Progge zijn benen verzekerdvoor 1,2 miljoen dollar.
Of zij daarmee, zoals Barnard'osjes suggereert, ook echt 'de
duurste benen ter wereld' zijn,

gevoeglijk worden betwij-
feld. Vergeleken bij de vermo-
gens, waarvoor internationalevoetbaltoppers als Ruud Gullit
en Marco van Basten hun 'kapi-
taal' plegen te verzekeren is dit
bedrag natuurlijk een schijntje.
Maar in de internationale show-
business staat Kiley in ieder ge-
val wel zéér hoog genoteerd; ho-
Ser dan een legendarische voor-

gangster als Mariene Dietrich die
zich om haar benen te sparen
backstage niet zelden in een rol-
stoel liet vervoeren.

" The Rocky Horror Show: veel spektakel tijdens de twee enige voorstellingen die in Lim
burg plaatsvinden in de stadsschouwburg van Heerlen op 8 en 9 september.

Jazz in Vaals
VAALS- De Jazzclub van Vaals
start aanstaande zaterdag voor
de elfde maal haar seizoen. De
opening, om 21.00 uur in 'Suisse'
aan de Maastrichterlaan 133, zal
op swingende wijze worden in-
geluid door de Mosam City Jazz-
men uit Maastricht.
De muzikale accent van deze
band, die onder anderen deel-
nam aan de internationale jazz-
festivals van Breda, Den Bosch
en Maastricht, ligt met name bij
de traditionele jazz met eigen ar-
rangementen.

Boerenstraatfeesten in Doenrade

Peter komt weer
van het dak af

DOENRADE - Boerenstraatfeesten én een Luikse Markt aanstaande
zondag in Doenrade met tientallen standhouders die hun artikelen
weer aan de man trachten te brengen. Maar er is nog méér te doen op
het marktpleintje tussen 10.00 en 18.00'uur. Voor de muzikale noot
zorgt het stemmingsorkest 'Entree' en Peter Koelewijn zal (als het
even kan) letterlijk van het dak alkomen om zijn gelijknamige hit (in
een nieuween eigentijdse versie) te brengen.

" PeterKoelewijn: als het
effe kan, komt hij aan-
staande zondag in Doen-
rade zingend van het dak
af!

transfers omroep

Willem Bemboom
naar Veronica

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Oud-Journaalver-
slaggeverWillem Bemboom gaat
naar Veronica. Hij vult met in-
gang van maandag het presenta-
tie-team van Veronica-Nieuwsra-
dio aan. Bemboom is de opvol-
ger van Jaap van Meekren. die
naar Véronique is vertrokken.

Bemboom was negen jaar werk-
zaam bij het NOS-Journaal, acht
jaar als algemeen verslaggever
en het laatste jaar als presentator
van het politieke nieuws. Voor
dietijd werkte hij driejaar bij de
TROS. Bemboom heeft sinds
zijn vertrek bij de NOS een eigen
media-adviesbureau.

Wereldomroep
op verkeerde

frequentie
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Duizenden Ne-
derlandse vakantiegangers
in Zuidwest-Europa hebben
gisterochtend om 9.00 op hun
transistorradio tevergeefs ge-
zocht naar de uitzendingen
van Radio Nederland We-
reldomroep. Door een fout
van de techniek in Hilversum
werden de programma's,
waaronder het uitgebreide
nieuwsbulletin uit Neder-
land, op een verkeerde fre-
quentie uitgezonden.
Pas na een telefoontje van
hobbyist en zendamateur
Henk Vasterman uit Maas-
tricht kwam men in Hilver-
sum tot de ontdekking dat
men op de korte golf niet op
de gebruikelijke 5955 kHz in
de 49-meter band had inge-
schakeld.
Inmiddels waren twintig mi-
nuten verstreken toen de We-
reldomroep weer via de ge-
bruikelijke frequentie viel te
beluisteren.

Picolino's halen
instrumenten uit
de motteballen

BRUNSSUM - Zaterdagavond
9 september zal de 'Brikke
Oave' in Brunssum tot de nok
toe gevuld zijn met fans die lief-
hebber zijn van muziek uit-ek^a-
ren zestig. Nostalgische klanken
worden dan nog eens gebracht
door De Picolino's, die 25^jaar
geleden razend populair waren
met hun schlagers, Zuidameri-
kaans muziek, rock and roll en
beat.

Vele paartjes leerden elkaar
kennen op de noten van de mu-
ziek van De Picolino's en zijn
vaak getrouwd met muzikale
ondersteuning van dit orkest.

Wat let u om nog eens weg te
dromen op een slow rock of te
twisten op een echte ouder-
wetse rock and roll? Advies van
Daan Smit van De Picolino's
voor 9 september: 'Dames haal
uw pettycoat nog eens uit de
motteballen en swing nog eens
mee op onze muziek. Voor
kaarten: VVV kantoor Bruns-
sum en kassa 'De Brikke Oave',
Lindeplein te Brunssum.
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Gevr.
CHAUFFEUR-BESTELLER

voor Duitsland-België-Nederland
onregelmatige werktijden.

W.J. Zegel BV Kerkrade,
Langheckweg 20, Industrieterr. Dentgenbach,

tel. 045-460140. 22»778

Te huur aangeboden

[| CAFÉ TE HEERLEN
(Zeswegen)

Voor inlichtingen tijdens kantooruren:
! 2*7.72 045-243900.

■Aa
s,v*S irOVinCl© Bureau Bibliotheek
i*»ïrs I'm I*. <*«

Postbus 5700
___JLj_y LirnDUTQ 6202 MA Maastricht" tel. 043-897386

madadating Gedeputeerde Staten makenbekend,
I m 149/34-89 dat zij bij besluit van 1 augustus 1989

(no Bs 51003) aan de Naamloze Vennoot-
schap DSM onder een aantal voorschriften
vergunningen hebben verleend ingevolge de
Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontreini-
ging en deWet geluidhinder voor het uitbrei-
den/wijzigen van haar Chemische Bedrijven
met installaties voor het bereiden en opslaan
van Ultra-High-Moleculair-Weight-Poly-
etheen (UHMWPE) gelegen op de lokatie Zuid
in de gemeente Geleen. Het besluit en alle ter
zake zijnde stukken liggenter inzagevan
25 augustus 1989 tot 26 september 1989 en
wel: - in het Provinciehuis te Maastricht
(bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren;-in
het gemeentehuis van Geleen tijdens de
werkuren en bovendien 's woensdags van
17.00 uur tot 20.00 uur. Tot laatstgenoemde
datumkan beroepworden ingesteld bij deAf-
deling voor de geschillenvan bestuur van de
Baad van State door: a. de aanvrager; b. de
betrokken adviseurs; c. degenen, dieover-
eenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of
28, eerste lid, onder c van deWetalgemene
bepalingen milieuygiëne bezwaren hebben
ingebracht; d. enige andere belanghebben-
de, die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest (overeenkomstig voor-
noemde artikelen) bezwaren in te brengen.
Oe beschikking wordt na afloop van de be-
roepstermijn van kracht, tenzij voor deze da-
tum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 107van deWet op deRaad van
State een verzoek is gedaantotschorsingvan
het besluit dan wel tot hettreffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift
moet gericht en verzonden worden aan de
Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State, Kneuter-
dijk 22, 2514EN 's-Gravenhage. Het verzoek
tot schorsing oftot het treffen van een voorlo-
pige voorziening moet eveneens worden ge-
richt aan de Voorzitter van de Afdeling voor
de geschillenvan bestuur van de Raad van
State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op een zodanig verzoek is beslist.
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Prijs mclBTW, excl.afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Nissan is ook de maker van de Miera, Prairie, Bluebird,Laurel, Maxima, Silvia. 200 SX, 300 ZX, Terrano,King Cab, Patrol, Vannete, Urvan en Cabstar.

Beek, Automobiel- en GaragebedrijfJ.E Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, Autobedryf Chiaraclia (servieebeclr\jf),Thehterweg 122, tel. 045-212843. Kerkrade, Jürgen Autocentrum, Langheckweg W'
tel. 045-462353. Maasbracht, Auto Van Laar BV, Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndré Feyts B.V, Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen B.V, Groenstraat 33, !
tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers BV, (leerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid, AutobedrijfG. Nelissen B.V,Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.



Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.05 Minjon op de (video) klippen.

muziekprogramma.
16.25 Sandokan the Great. Italiaans-
/Frans/Engelse speelfilm uit 1964 van
Omberto Lenzi, met Steve Reeves,
Genevieve Grad e.a. Sandokan hoort
dat zijn vader, de Indische sultan, ge-
vangen wordt gehouden door de Brit-
se kolonialisten. Hij beraamt een plan
om de Britse gouverneur in gijzeling
te nemen.

AVRO
18.20 ""Guitarra. 8-delige serie over

de geschiedenis van de gitaar. Pre-
sentatie: Julian Bream. Afl. 8(slot).

18.45 ""David, de kabouter. Serie
naar het boek De Kabouter van Rien
Poortvliet en Wil Huygen. Afl. 22: Het
feestje in Spanje, (herh.).

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

20.00 (TT)Journaal.
20.28 PP. Verkiezingsuitzending van

de Democraten'66 (D'66).
AVRO
20.30 Growing pains. Amerikaanse

comedyserie. Afl. 13: Love song of
Aaron Seaver. De Seavers oefenen
voor hun jaarlijkse bowlingswedstrijd.
Hun topman Mike wordt echter volko-

men in beslag genomen door een
nieuw meisje op school.

20.55 Opsporing verzocht. Program-
ma ter oplossing en voorkoming van
misdrijven.

21.40 Let's make love. Amerikaanse
speelfilm uit 1960 van George Cukor,
met Marilyn Monroe, Yves Montand,
Tony Randall e.a. Biljonair Clemens
zal als beroemdheid worden gekari-
katuriseerd in de musical Let's make
love. Hij gaat een kijkje nemen bij de
repetities en wordt prompt verliefd op
de hoofdrolspeelster. Men denkt ech-
ter dat hij auditie komt doenom de rol
van Clemens te spelen. Hij speelt het
spelletje mee...

23.33 ««Ontdek jeplekje: Harlingen.
(herh.).

23.48-23.53 Journaal

Duitsland 1
jDF-info.Arbeit und Beruf.Heute.J-opera oder Musik entsteht
w Stille, (herh.).Die Pyramide.
«tudio 1.persoverzicht.
Heute.
1«Teletekstoverzicht.
Unternehmen Arche Noah.

Von Blaukehlchen und
%ieisen.tagesschau.
Pie Campbells. Serie. Afl. 14:

mit Sally-Jane.
'"Superdrumming I. Serie
'"e beste slagwerkers ter wereld
,|Jn muziek. Presentatie: Pete

j- Afl. 5. m.m.v.: lan Paice, Louie
i V Cozy Powell e.a.
' uie Trickfilmschau.

Auf und davon!. Abenteurer im
.witinent Australien urn 1810.j^serie. Afl. 15: Der Schatz der

pchtung Klappe! Kinderen
j Verslag. Vandaag: Het vliegveld
i Ffankfurt.

tagesschau.
Columbo. Amerikaanse serie.

j ~er Schlaf, der nie endet.Tagesschau.
I Hier und heute.I °ie Wiesingers. Serie. Afl.:

program ma-overzicht.
(TT)Tagesschau.

j August '39. Documentaire serie
]J 1 dagen tussen oorlog en vre-
,'andaag: Donderdag 24 augus-
li??9-erniedrigte Himmel. Docu-
J^ire over 50 jaar straalmotorenIjjiegtuigen. Aansl.: Tagesschau.
[°er 7. Sinn.

21.03 **>ARD Wunschkonzert. Mu-
ziekprogramma gepresenteerd door
Dagmar Berghoff en Max Schautzer.
Met Eva Lind, Karel Gott, Boney M.
e.a.

23.00 Wie kommt das Salz ms Meer.
Tv-film van Peter Beauvais, met Nico-
lin Kunz, Siemen Rühaak, Stephan
Paryla-Raky e.a. (herh.). Al op het al-
taar weet de bruid het: ze heeft een
fout gemaakt. Vanaf dat moment be-
gint haar zoektocht naar echte liefde
buiten haar huwelijk om.

00.40 Tagesschau.
00.45-00.50 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

Duitsland 2
Gezamenlijk ochtendprogramma tot

13.15 uur.
13.15-13.30 ZDF-info Arbeit und Be-
ruf. (herh.).

14.55 ""Teletekst-overzicht.
15.15 ZDF-lhr Programm. Mit dem

Glückstelefon, spelprogramma.
15.25 Heute.
15.28 Die Muppets-Show, Gast:

Twiggy en Mary Roos.
15.55 Kim & Co. Jeugdserie. Afl.:

Schon mal Fussball versaumt? Met
Simon Turner, Georgina Kean, Chrit-
opher Lofthouse e.a.

16.20 Logomobil Endstation. Ein
kunterbuntes Abschiedsfest. Laatste
aflevering van dit kinderprogramma.

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

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

17.45 Der Engel auf Erden. Ameri-
kaanse serie. Met Michael Landon,
Victor French, James Troesh e.a.
Afl.l: Denn du bist ein Mensch. Aan-
sl.: Mem Butler und ich. Afl.: Teure
Ferien.

18.25 Ein Engel auf Erden. vervolg.

19.00 Heute.
19.25 Der Superflip. Telefoonspel-

letje. Presentatie Michael Carl.
20.00 Tiere, Clowns und Akrobaten.

Presentatie: David Larible.
21.00 Meine eigene Zeit. Sehnsucht

nach innerer Ruhe.
21.30 Heute-joumal.
22.00 Die Saat des Krieges. Hitlers

Angriff auf Europa, 2-delige recon-
structie van WO 11. Afl.2: Der erzwun-
gene Krieg.

23.00 Warum der Krieg entstand.
00.00-00.05 Heute.

TV-KANALEN,
OLFLENGTEN
k"i CAI-aDonnees
"alen zie schema exploitant

wit programma
k stereo geluidsweergave
i 'weetalig bij stereo-app.

teletekst ondertiteling

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

Nederland 2: 31. 33, 35. 49. 54, 56 en 60
Nederland 3: 23. 32. 34, 43. 48, 52 en 59
Duitsland 1: 9, 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
BelgiëTV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Telé 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
ue woudlopers. Britse serie,
"allon.Jüke Box.
.^ebster. Amerikaanse serie,y: Webster Long (3). Met: Em-ï8' Lewis, Susan Clark, Alexist«-a.Nieuws.Ik Tak. Animatieserie. Afl. 271.

Afl.: Plons en de otter.Jvung Fu. Amerikaanse serie
kavid Carradine, Keye Luke, Phi-
Jn e.a. Afl. 49: Het gewaad van
lsak (The garments of rage). Een
Jieze man vernielt regelmatigaal van de spoorwegen. Caine
6rht van zijn vroegere leer-L,er Li dat een familielid per on-
door een trein is gegrepen en

/u wil wreken op de spoorwe-

rc'in. 13-delige Engelse docu-
?lreserie over de geschiedenis
? Wijn. Afl. 13: Nieuwe wijn.
,"ededelingen en programma-

jj'euws.
j uren. Australische serie. Afl.
dJJ 177. Paul zorgt voor opschud-
y Ramsay Street. Daphnes ver-
speelt haar parten.
LÖnorama. De brandstichter. Inljri 1944 wordt de Duitse stad
l6n, waar bijna uitsluitend bur-
.^onen, gebombardeerd met

Drandbommen. Brein achter deze
heldendaad is Sir Arthur Harris.

21.40 Chelworth. 8-delige Engelse

" serie met Peter Jeffrey. Afl. 8: Open
toekomst. Met Peter Jeffrey, Gemma
Jones, Catherine Russel e.a.

22.30 Nieuws.
22.45 Buster Keaton. Filmportret in

drie delen van deze legendarische
acteur en regisseur. Deel 3.

23.35-23.40 Coda. Andante largo, van
Fernando Sor, uitgevoerd door Wim
Brioen, gitaar.

" David Carradine in 'Kung
Fu'. (België/TV 1-18.10 uur).

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

NOS
18.20 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.30 Sesamstraat.
18.45 Bruintje Beer. Tekenfilmserie.
Afl.4: Bruintje en de betoverde bal.

18.50 Maureen Reid, waar ben je?
Tv-film van David Andrews, met Sho-
na Young, David Monteath, Judith
Sweeney e.a. Julie McCabe plaatst
een advertentie in de krant: „Mau-
reen Reid, waar ben je?" Het is een
poging haar echte moeder op te spo-
ren.

19.15 Vogels kijken in de Oostvaar-
dersplasse. Natuurfilmserie.

19.45 verhalenvertellers. Vandaag
het verhaal 'de Grote Boldini' uit En-
geland.

19.55 PP. Verkiezingsuitzending van
Goen Links (GL).

20.00 Journaal.

20.20 PP. Verkiezingsuitzending van
het Gereformeerd Politiek Verbond
(GVP).

IKON
20.27 Droom en daad. Afl.s: Ivoor-

kust, laat mijn volk gaan.
RVU
21.22 De andere hoeksteen. Docu-

mentaire serie over ouderschap voor
homofielen. Afl.2(slot).

21.52 Een keur van Kylians. Serie
balletten van Jiri Kylian. Afl.B: Sva-
debka.

22.25 PP. Verkiezingsuitzending van
De Groenen (DG).

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag vandaag.
22.55-23.00 Niews voor doven en

slechthorenden.

"Mauro Mendoca, Sonia Braka en José Wilker in 'Dona
Flor en haar twee mannen. (Nederland 1 - 20.20 uur.)

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengynastik. Afl. 9.
09.10-11.40 Schooltelevisie.
14.35 Teletekstoverzicht.
15.00 Universiade aktuell. Sportpro-

gramma.
17.00 Galerie der Autoren.
18.00 Telekolleg 11., Cursus scheikun-

de. Les 25. (herh.).
18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws. (19.40-19.55
Raamprogramma van de Reg. stu-
dio's.).

20.00 Die Todesreiter von Laredo.
Amerikaanse speelfilm uit 1949 van
Leslie Fenton. Jim Dawkins, Wahoo
Jonesen Lom Reming zijn 3 vrienden
die zich hebben gespecialiseerd in
het overvallen van postkoetsen. Wan-
neer Lom er met de buit vandoor
gaat, zien de 2 anderen zich gedwon-
genom hulp te zoeken bij handhavers
van de wet, zoals de Texas Ran-
gers...

21.29 West 3 aktuell
21.45 Universiade-magazine. Sa-

menvatting van dit sportevenement.
22.05 Auf Wiedersehen in Kairo.

7-delige Engelse serie van James

Cellean Jones. Ati.i: boekarest 1939:
Guy en Harriet Pringle arriveren in de
onrustige stad. Guy gaat er Engels
onderwijzen en mengt zich in de krin-
gen van kunstenaars en vluchtelin-
gen. Harriet moet vaststellen, dat ze
buiten de belevingswereld van haar
man vertoeft.

23.50 Wie sic lemen, sich zu wen-
ren. Documentaire over lessen voor
kinderen tegen sexueel misbruik.

00.20 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

RADIO
Radio 1:95.3en 100.3 mHz. 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7.00 ook
trequenties 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. Rundtunk: 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)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 813. Owen en Janice
moeten samen een nacht doorbren-
gen in de wildernis.

19.23 Superkat en supermuis.
Af1.:49.

19.30 Nieuws.
20.00 Landendocumentaire. India:

Maharasjtra.
21.00-22.30 Les étonnements dun

couple moderne. Franse tv-film van
Pierre Boutron. Met: Delphine Seyrig,
Jean Carmet, Judith Magre e.a. (Ori-
ginele versie met Nederlandse onder-
titeling.) Tot hun ontsteltenis horen de
heer en mevrouw Poitevin dat hun
beste vrienden, de Moranes, de aar-
de gaan verlaten om terug te keren
naar hun buitenaardse oorsprong.

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15L'écran des
vacances. Tekenfilms met Le tour du
bloc, De smurfen en ALex. 19.00 Jour-
naal. 19.03 Ce soir. Waalse actualitei-
ten. VT 19.30 Journaal en weerbericht.
20.00 Autant savoir. Consumentenma-
gazine. Afl.: Avec ou sans phosphates?
20.25 Urban cowboy. Amerikaanse

speelfilm uit 1980 van James Bridges,;
met John Travolta, Debra Winger, Scott j
Gleen e.a. Bvd is ingetrokken bij zijn;
oom en tante en gaat werken bij de pc-■troctiemische fabriek waar zijn oom ookj
werkt, 's Avonds is iedereen uit het dorp-
in de saloon Gilley's, waar ook dei
grootste attractie de elektrische stier is.:
Daar ontmoet Bvd Sissy. 22.35 Spé-i
cial cinéma. Filmmagazine. Vandaag::
Bernardo Bertolucci: le voyageur ita-j
Hen, filmportret. (Originele versie metj
ondertitels.). 23.35-00.10 Loterij-uitsla-■
gen, laatste nieuws en weerbericht.

België/Télé 21
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00-
-22.00 Paardesport. Samenvatting van
het Concours hippique te Chaudfontai-
ne. Verslaggever: André Remy.
——————^—^———.———.—.————————__

TV5
16.05 Les ascensions célèbres. 16.55 i
Jazz in.17.25 Echo. 18.10 Récréation. i
18.30L'oeil apprivoisé. 19.00 Des Chif-i
fres et des Lettres. VT19.30 Histoires i
Naturelles. 20.00 Ciné-club. 21.30 Pa-
pier Glacé. 22.00 Journal Télévise.
22.30 Météo Européenne. 22.35 Apo-
strophes. 23.50 Du cöté de chez Fred
Crazy Horse Saloon.

Duitsland 3 SWF
16.00 Dagmar. Duitse tv-film uit 1985

van Frans Strecker, metKathrin Fröh-
lich, Max Volker Martens, Heidrun
Pollack e.a. Wiskundeleraar Wenn-
haber wordt verliefd op één van zijn
leerlingen, de progressieve Dagmar.
Deze moet daar niets van hebben en
maakt dat ook duidelijk. Wennhaber
besluit vervolgens al zijn macht te
misbruiken om zo wraak te nemen.

17.30 1200 Jahre. Bietigheim und
Landesgartenschau.

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

silberne Grotte. (herh.).
18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Hallo,

wer spricht? (herh.).
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 «Bertrand Löwenhartz. Fran-

se speelfilm uit 1950 van Robert Dhé-
ry, met Robert Dhéry, Roger Saget,
Robert Destain e.a. Bertrand heeft
eindelijk als jachtopziener in Frankrijk
werk gevonden. Helaas voor zijn
baas, houdt Bertrand van dieren en
besluit hij een asiel voor in het nauw
gebrachte hazen te beginnen.

21.05 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.20 Landtag aktuell. Parlementair
magazine. Presentatie: Christoph-Mi-
chael Adam.

21.50 Sportimport.
22.35 Miami Vice. Amerikaanse poli-

tieserie met Don Johnson, Philip Mi-
chael Thomas e.a. Afl.: Unter Haien.
Na de dood van Rodriquez doet Cas-
tillo zijn intrede als nieuwe chef bij
Miami Vice. Tegelijkertijd heeft Sonny
het moeilijk met zijn integriteit, want
hij schijnt op de loonlijst van de be-
ruchte DeMarco te staan.

23.20 Ohne Filter Extra: Barbara
Dennerlein Trio. Presentatie: Felix
Parbs.

00.05-00.10 Laatste nieuws

Radio 1 radio

leder heel uur nws. 7.04 AVRO's
radiojournaal (NOS: 7.30 Nws.)
9.06 Arbeidsvitaminen. 10.50 Leu-
terkoek en zandgebak. 11.06 Ar-
beidsvitaminen (vervolg). 1206 De
Burgemeester is jarig! 12.55 Me-
ded. voor land- en tuinbouw. 13.09
AVRO Radiojournaal. 14.06Kope-
ren Ko en Nikkelen Nelis. 16.06
Echo-magazine 18.35 Op zoek
naar HEM. 19.03 Peper en zout.
19.30 Rollens materieel, hoorspel.
19.53 Column. 2003 Voor wie niet
kijken wil. 23.05 Met het oog op
morgen. VPRO's nachtleven met
om: 0.02 Midnight Hour. 1.02 Stay
Awake. 3.02 After Wee Wee 5.02-
-7.00 Q, Q, le Q.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord. 7.11 Vandaag.don-
derdag. 8 04 Hier en nu. 8,53 Ont-
moeting, 9.04 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.04 Plein pu-
bliek. 11.04 Onvoltooid verleden
tijd. 12.04 't blijft Hollands. 12.40
Middagpauzedienst. 13.04 Hier en
nu. 13.20 Skip Voogd presenteert...
14.04 De tafel van vier. 15.04
NCRV Coupe soleil. 16.04 De Fa-
milieshow, VOO: 17.04 Hollandse
hit5.19.02 NOS Jazz-platlorm.
20.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws, 6.02 De ha-
vermoutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12.04 50 Pop of een envelop.
14.04 De nationale hitparade top
100.18.03 Driespoor. 19.03TROS-
dancetrax. 21.03 De CD show.
23 03 - 24.00 Sesjun

televisie en radio donderdag

Nederland 1
|J3.05 Nieuws voor doven enhorenden.
Neighbours. Australische serie,
verwende buurjongetje Bernie

*> haalt gevaarlijke toeren uit op
""ossfiets. Julie wacht een grote
'stelling na de opwinding die
's aanzoek teweeg bracht.Het oude eiken emmertje.
'ikaanse tekenfilm.
Journaal.
'ARA's kindermenu.
De avonturen van Teddy Rux-
Tekenfilmsehe. Afl.: Grubby's

telganger, (herh.).

De Freggels. Engelse teken-
de. Afl.: De freggelgrot bevriest.

&e Smurfen. Tekenfilmserie.
[Marco smurf en de piraten-I
Boes. Tekenfilmserie. Afl.: De
hndt zijn draai.

Journaal.
fP. Verkiezingsuitzending van
'Ouwenpartij. (V.P.).
Mijn familie en andere dieren.!|se serie. Afl.10(slot): Ook me-
Kralefsky vindt dat het tijd wordt
Gerry naar een fatsoenlijke

61 in Engeland gaat. En bij een
*k hoort natuurlijk een groots af-
'd.
-abyrinth. Spelprogramma ge-
onteerd door Peter Jan Rens.
uona Flor en haar twee man-
.öraziliaanse speelfilm uit 1976
*runo Barreto, met Sonia Braga,
■Vilker, Mauro Mendonkca e.a.

' PLor trouwt na de dood van
«sbandige man Vadinho met de"eker Teodoro Madureire, die in
[>et tegendeel is van Vadinho.
Bkere avond ligt er een naakte

man op haar bed, Vadinho, die uit de
hemel naar beneden is gekomen om
in al datgene te voorzien wat Flor nu
tekort komt...

22.05 Hoogtepunten uit shows van
Tommy Cooper.

22.30 Journaal.
22.40-23.20 Bridgets keus. 4-delige

Engelse miniserie naar deroman Be-
having badly van Catherine Heath.
Afl. 3: Pluk de dag. De anderen zijn
woedend omdat Serafina Bridget met
al haar bagage heeft binnengelaten.

Radio 4
7.00 Nws 7.02 Ochtendstemming.
(8,00 Nws.). 9.00 Veronicas mees-
terwerken l: Orchestre National de
France met viool. 10.30 Muziek
voor miljoenen. 12.00 Veronicas
meesterwerken II: Radio Symfonie
Orkest Frankfurt met piano. 13.02
Nederland muziekland klassiek.
14.00 Metronomium in „konsert".
16 00 Senza parola, Zomerpro-
gramma: Vandaag: Het land-
schap. 18.00 Senza Parola, ver-
volg. (20.00 Nieuws). 20.02-24.00
Senza parola, vervolg

Radio 5

630-649 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Er mag zoveel
niet. 10.00 De zonnebloem. 11 00
50+.PP.: 11.50Uitzending van de
Partij van Communisten in Neder-
land (VCN). 12.00 Nws 12.05 Wat
ie van verre haalt. 13 00 Nws
13.10 Boekenwijsheid. 1330 Da
Capo. 14 00 Klasse-special. 15.00
150 jaar Limburgen. 15.47Plat ge-

praat. 16.00 NOS Cultuur. 17.25
Marktberichten. 17.30 Scheeps-
praat. Inform. v.d. Rijksoverheid:
17.35Postbus 51 Radio-magazine
17.40 Meded. en schippersberich-
ten.lBoo Nws. 18.10 Grammo-
foonmuziek. PP.: 18 20-18.30 Uit-
zending van de Socialistiese Partij

(SP). 18.30 Grammofoonmuziek
18.40 Turks progr. 19.00-20.30
Progr. voor buitenl. werknemers.

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 W.K. snooker
19.00 Mobil Motor Sport News.
19.30 Surfer Magazine.
20.00 European Junior Athletics.
21.00 Alpine Skiing World Cup.
22.00 World Cup Football.
23.00 Australian Rules Football.
00.00 Snooker World Champions-

hip.
01.30 Arts channel.
04.30 Landscape channel.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutsehland.
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, Prozess

Amerikaanse serie. (herh.).
12.30 Klassik am Mittag met het

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

tekenfilmserie. Afl.: Pool haul.
13.25 California Clan. Amerikaanse

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

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

rie. Afl.: Die überraschung.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Serie.
17.15 Inspektor Gadget. Tekenfilm-

serie. Afl.: Der grand prix.
17.45 RTL-Spiel. Aansl.: Tekenfilm.
18.00 Die Zwie mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Heisse Ware in
schnellen Autos.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.20 Pulasiki. Engelse serie. Afl.:

Der Schlitzer.
20.15 Die Sieben-Millionen-Dollar-

Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Ring
frei für Jaime

21.10 Das Tal der Könige.Ameri-
kaanse speelfilm uit 1954 van Robert
Pirosh, met Robert Taylor, Eleanor
Parker, Carlos Thompson e.a.

22.25 RTL aktuell.
22.35 Satan der Rach Westduits Ita-

liaanse speelfilm uit 1969 van Antho-
ny Dawson, met Klaus Kinski, Peter
Carsten, Marcella Michelangeli e.a.

00.15 Sketchotel. Serie. Afl.: Hotel
am Abgrund.

i00.40-00.45 Betthupferl.

Super Channel
07.00 World News and Business

Hour.
08.00 The Mix.
15.30 Tracking.
16.30 On the air.
18.30 Nino Firetto.
19.30 Allo Allo.
20.00 Land Raiders.
21.50 World News and Weather.
22.00 Triumph Of A Man Called Hor-

se.
00.00-03.00 World News and Wea-

ther. Foliowed by the Mix.

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

SAT1
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.:
Niklaas faf3t einen Entschluß. 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospital.
Afl.: Das Lieblingskleid. 10.50 Teletip
Gesundheit. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05
Der Spinner. Amerikaanse comedie,
e.a.Aansl.: tekenfilm. 13.00 Tele-Bör-
se. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Arme mit den
roten Haaren. Afl.: Ein großer Verlust.
14.30 Papermoon. Afl.: Ein eigenes
Heim. 14.55 Der Goldene Schuss.
15.05 General Hospital. Afl.: Diebische: Freude. 15.50 Teletip Koehen. 16.00

iSAT 1 - Teleshop. 16.25 Der Goldene
| Schuss. 16.35 Bonanza. Afl.: 100.000
i Dollar Lösegeld. 17.25 Teletip Auto.
i 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-

" overzicht. 17.50 Das land des Feuer-
i baums. Amerikaanse avonturenserie
■ uit 1981 van Ron Wardybaker. 18.45
! SAT 1 Bliek. 19.00 Glücksrad. Quiz-
! Show. 19.30 Trapper John, M.D. Afl.:: Überfordert und unglücklich. 20.25 SAT
i 1 Wetter. 20.30 Cagney & Lacey. Afl.:
JTraum und Wirklichkeit. 21.25 SAT 1
jBliek. 21.30 Nie wieder New Vork.
■Amerikaanse komedie uit 1969 van Ar-
:thur Hiller, met Jack Lemmon, Sandy■ Dennis, Anthony Holland, Graham Ja-
■vis, Dolph Sweet Philip Bruns e.a.
123.15 SAT 1 Bliek. 23.25 Topics live.
IAansl.: Programma-overzicht. 00.00|Die Profis. Afl.: Der Seelentest. 00.45--i 00.55 Programmaoverzicht.

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. Serie gepresen-

teerd door Fred Dinenage.
15.15 Take the high road.
15.35 Connections. Met Simon Pot-

ter.
16.00 Children's SSVC. Let's Pre-

tend.
16.20 Simon and the witch.
16.40 The smurfs.
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.
18.55 Run the gauntlet.
19.50 The labours of Erica. Serie.
20.15 Voyager.
20.40 The BUI. Afl.: Somewhere by

chance.
21.05 Chelworth.
22.00 News and weather report.
22.30 Horizon.
23.20-23.45 First exposure. Nieuwe

serie met muziek en comedy.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11 02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Consument, Agenda
en Muziek. 13.05. 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-
weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25 Anno
toen: geschiedenissen uit Limburg
1755 Kort nieuws. 1805-18.07
Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde
(6 30. 7.00 Nieuws. 7 30 Nieuws en
RVA -ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws. 10.03
Parkeerschijl (10 30 In het spion-
netje) 11 55 Mediatips. 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 Radiofruhstück 7 15 Wunsch-
kasten. 7 45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte 9 10
Musikexpress 10.00-1200 Gut
aufgelegt 12 00 Veranstaltungska-
lender Musik bei Tisch 12 15 Ver-
anstaltungskalender 13.00 Fri-
schauf. 14 05 Musikzeit heute :
Country & Western. 15.00 Nach-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight
1705 Oldiekiste 18.10 BRF-Ak-
tuell 18 40 Jazz. 20.05 Nachrich-
ten, Se ndeschluss.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer 11.00 'Treil nach
elf 12.00 RTL-Themen 12 15 Ist
ja'n Ding! 14 00 Viva 16 00 Enten-
jagd. 17 00 Musikdueii 17.50
Sportshop 18 00 Musikduell 19 00
Neunzehn - Vierundzwanztg
00 00-01 00 Traumtanzer

WDR 4
Melodie 905 Musikpavillon 12 07
Gut Aufgelegt 14 05 Auf der Pro-
menade 1500 Cafe-Konzert
16.05 Heimatmelodie. Mus,k-Ex-
press 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm 21 00 Musik zumTraurnen 22.30 Nachtexpress

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
(ADVERTENTIE)

IIDETOPiI

'VAN DEZE WEEK 1

THEPOLICE "Greatest hits"
M.o.a. "Roxanne", "Can't stand loosing
you",'"Message in a bottle".

DEZE WEEK 32.

Synthesizer greatest Vol. 2
V\tederom een fantastisch produkt met
schitterendesynthesizer-melodieën.

DEZE WEEK 34.
■pKHÉ |

DIANA ROSS + SUPREMES
"Reflections" C.D.-single m.0.a.: een
10 minuten durende supremes medley.

995
CIUOGELZMIG
Paarkun Jeniet omheen
AKERSTRAAT 19 HEERLEN
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.^^ y^ GELEENSTRAAT 9 HEERLEN

M^BmflJiiiiUiJxifl■ 5 THEATERS IN 1
\ Do. 24 aug. t/m don. 31 aug. 1989

J VANAF VRIJDAG DE 13E: GÊjÊjjK)
1 NEDERLANDSE PREMIÈRE!!

E^^BÈC De twee hardste smerissen van het politie-
tßSMÉ^L corPS _^____X JAMES BELUSHI Vf-OE^V-V* Met Jerry Lee als zichzelf. H^I^PjC Dag. 2.15-7.15-9.15 uur.

mm^^—m

Wz^m__mk at " zon. óók 4.15 uur.

US *mmitW_\ \___m
_\___VW*

____m___W V WW JKmr*

Ktt^S-Xl Dag. 2.30-7.15-9.30 uur FO oolbys-Emo lIfcpff Zat. - zon, óók 4.30 uur. 'KïCB . Zijn nachten lopen over van swingende
RjJïlJ . muziek, wilde aktie en mooie vrouwen
K$JrX PATRICK SWAYZE in

ER^ROADHOUSE nnioou-.st^o ifBJjQ Met THE JEFF HEALEY BAND.
K__ Da S 2 00-6 30-9 00 uur 16 J.IfP Zat. - zon. óók 4.1 5 uur

Kf LUCAS/SPIELBERG presenteren eenWSr DON BLUTH film
K) PLATVOETfcjH EN ZN VRIENDJESjcfl NEDERLANDS GESPROKEN!

1 Zat. - zon. - woe. 2.00-3.30 uur. AL

3'Een heerlijke, onvervalste komedie over eenJ ex-bankovervaller die nu zelf gijzelaar wordt.K3Nick Nolte en Martin Short in:

[ Dag. 2.00-7.00-9.00 uur., Zat. - zon. óók 4.00 uur. Al

! BEKROOND MET 4 OSCARS!!E DUSTIN HOFFMAN en TOM CRUISE in
E RAIN MAN ALK Dag. 8.30 uur.■l Don. - vr. - ma. - di. - do. óók 2.00 uur.

Zat - zon. óók 5.00 uur.
E WOENSDAG VOOR 't LAATST
Hi Zorg dat u geenfilm mist. Elke maandagavond

kunt u bij de H-5 theaters informeren welkem_ films er na woensdag niet meer in HeerlenB> te zien zijn

I Te koop aan de kassaJBioscoopbonnen van ’ 10.- en’ 15.-.

9
stadsschouwburg heerlen
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 - 15.00 uur, za. 10.00 -12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

KULTUUR AVONTUUR Kunst
_\ op straat in Heerlen,Kerkrade,

_^^"*^O^Ïs- -** Landgraaf en Voerendaal."^SS* _____________
OA^* Kerkplein (centrum) DEP>* GEBROEDERS FLINT.

Diverse optredens op Burg.
van Grunsvenpleinen in de
binnenstad, met o.a.
THEATER POPPENKEET en
TENDER. Vanaf 21.00 uur
Emmaplein diverse optredens
met o.a. NATIONAAL
TROTTOIR GEZELSCHAP.

Diverse optredens op Burg.
van Grunsvenplein met o.a
HAKIM en MAASTRICHTS
SALON ORKEST.

Alle voorstellingen zijn gratis toegankelijk. Voor meer informatieover het volledige programma: VVV (045)-716200
Stadsschouwburg (045)-716607.

nm-ii-ii REZA I
GELEEN PERZEN SITTARD

"odW^ DED7CM S_W_W

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 K-.rkt.tr-,*.!, Stad 1. I
tal: 04490-55052 adres tel: 04490-15259 I

mnrrrymmm mMmMmmmm_r*_wTr___mmMmmwmmmn_m__\__-^^
ITAHZAN? KING KONO? SUPEBMAN? I TTt '■' T ITT Tff^I <* KHM \( 111. tIVI X II |i,|\i.. «i\ |UW I\MM. I

r-^r-\ Snj K__ M P-B (p #?^

-dCffl UMIIEII Hl WüMêÊ iW^/'il- Weereen l MtlJNI Hill Bttm_^V "P^ M iSH». topprestatie van F^E%AlpEl\ MllflllLU 'tjjflM I^^ ~-»/\ 'iH Meryl Streep. ■ R "*,-#
I 1* V I 111 r^-T~^B _]{___-_ ■ lil - i-ïit fPI iP ITW^I iffllai ie wÈ I -^*^**r<fc .J—^^l^^H

---J2-^idP& Iïó^we KJ^Wf | ■*—]. A (lil PS?9iI^O*»»^ * |~ —— "* "1 I ,^WCWki \; "^ I r."K i l\' 'IM I I-' I ____m___*--____-i---J________\ i■""rnüTiMinzinnige filmkomedie waa" -He^ I I |iL^WilaÜ|j(|-l,f. ' I Bwßtf I "HTT" I I f^-f»

I lIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

**

Goednieuws
overkanker.
40 jaargeleden was kanker zogoed als JÊÈ, Èfc

ongeneeslijk. Nu is datanders. Bijvoorbeeld: m
In de helft van degevallen kan nu al JÉ

borstamputatie worden voorkomen.

Blijfdus geven. Sfe '* NEDERLANDSE W.'WÊKANKERBESTRIJDING \M"^w£ri
I ■"aiacia wimiiaia* ""■»" -mmr^" W; .J9L, IJi ÉilI - - " '_lÊÊ ' T -wl

Sophialaan 8,1075BR Amsterdam. Tel.: 020-6640 991.Giro: 26.000. Bank: 70.70.70Cm
De landelijkecollectevoordekankerbestrijding loopt van 28 augustus tot9 septernbe* 1

iiiniiiiii ih iiii iiiii ii iiiiiiiii lil111111111111111111111lMIMI1111111l111lil111llil11111111111111lII111111111111111l 111l llllllllllllll'
—9
stadsschouwburg heerlen
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 " 15.00 uur, za. 10.00 -I 12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607. .

J "A NIGHT AT THE COTTON Kleine zaal
CLUB" musical, ’ 48- - HERMAN VERBEECK

’ 45- - ’ 42,-: pasp. f 33,-. "Kaas" solotoneel naar het
boek van Willem Elsschot.

wmrmmm __rmmM f 1350; pasp f 10~

"A NIGHT AT THE COTTON
CLUB" georganiseerd door de
Stichting Bijzondere ?E N SOMMERNACHtI *| Culturele Activiteiten ’ 60- tlai«?.,-». ...
mcl. hapjes en drankjes tijdens "AUM .Sf»■ Am|«erasu )
Dauze en nazit ’ 24,- - ’ 21,- - ’ 18,-; pasppauze en nazit. f(6 _. JTp. Tjp f,2 50

"THE ROCKY HORROR Koninklijk Ballet van
SHOW" ’ 39- - ’ 36,- - Vlaanderen "EVITA" musical.

’ 33,-; jongeren t/m 25 jr. ’ 48- - ’ 45- - ’ 42,-; Pasp.
’25,-. ’33,-; JTP-Tip ’12,50.

HEEFT U UW ABONNEMENT AL BESTELD?
Het programma, met uitgebreide informatie over het nieuwe
theaterseizoen, kunt u afhalen aan dekassa óf u belt even (tel.
045-716607) en hetprogramma wordt u gratis toegestuurd.

DE KASSA T.B.V. KAARTVERKOOP IS GEOPEND VANAF
MAANDAG 21 AUGUSTUS!

iWIMvAUJl V^ONINKLIJK BALLET1 M. i VAN VLAANDEREN

STADSSCHOUWBURG MAASTRICHT
1,2,6,7,8 september '89, 20.00 uur

toegangsprijzen ’ 45,-, ’ 40,-, ’ 30,-
-voorverkoop

bij het Generaalshuis 043-293828
en het VVV-kantoor 043-252121.

"7j LimburgsDagblad
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BOCCIA \ I ff^ MAROKKAANSE BERBER Handgeknoopt
Diagonaal gestreept tapijt o a geschikt _40*l^___\ /^^""*% Kwaliteit superieur 3 8 tot 4 5kilo per m 2voor trappen. 400 cm breed In de kleuren _4^^oo**,"'l"'\ \ f fl Van 195,-per m 2.beige-blauw-antraciet-grijs-bruin S^p* 1 I I^s Tijdelijke *■Van 149,- «| #■ * [| . » Em^^^^tÊÊ _f aktie-prijs H Per m
Dick doet'tvoor IM~ 1 » II V ' K M

m_%^ ■
en... 7 jaar garantie Der stTmeter 11 1 I I M :_Wi b v 17° x 240cm KOQ-*Per str meter

«^
m . #" / van 799,-voor D^U.

DESSO-BOLZANO _é_^C\ 1 " g^-- I I ff '.''Ml
tapijt Y^\ \ 1 II »’

INTERTEST BOSTON
Dit merktapijt nergens goed- V ■§ % I Mr # 100% Polyamide Vuilafstotend Anti-
koper % '"■;■ \ \ 1 1 m m statisch. Metreliëfmotief. Juterug.
400 cm breed V'; UI \ ■ jK #400 cm breed In 4 prachtige kleuren
4 mooie kleuren. * m il I 1 'jK " Van 159,-Dick doet't voor +\{\
Vanl79,- *% IQ_ \ i»{<*-*T£l 1 ■ en 7 iaar 9aran,ie I^s/7Dick doet't voor I J/7 \f Ik 1 ' * 1 1-1 ff per str meteren 7 jaar garantie per str meter» 1 m #y-^^^**,'HHn**JL-a-a-***MMa**lM*^ ■V II I ff\in_Jli ■v '■ ■'"■""■.-■ \ff ’ DALLAS
HANDGEKNOOPT % II BV. lil I*lll,ll|VHaß*--------*--------------Af I Super de luxe hoogpolig Amerikaans tapi|l
OOSTERS TAPIJT 1 I n tiF^ '**^ mmumWË: 1 4 modieuze pasteltinten 400 cm breed. Ju,e

" t,l^ x-??J? cm
-," o"

l^^-IptfSS»^»^'^***-*""'"""""""--"""'"^"^■BB|---*I^^W I Van 359,- Dick doet't voor 4OH" i 170x240cm t»± 200 x 300 c"_^JÏOw+mmm~ 7 ,aar garantie 1 RH:Elders 340.-per m2_______________________________ r\o - r\D Ww
Aktie-pnjs T~ ______WÊmm7mmmmmmmm* mmmllm^**l,*mm^m-________ ~"A *-'" ~ *-*" Per str meter
vanaf ,- g—* ■ 111^ "lyü. p^-^-^*--| _^^^ K__W______■******^--*

y turbo
| 'W^^ _^S_V^ Kortpolig hypermodern gedessineerd tapijt Geschikt voor

_^^^i»-***""MBPj^^KtUi yl H __^firr woon- en slaapkamergebruik 400 cm breed in 4 flitsendem9rr*m^iï-f_________m I \. _^^__WM kleuren
______mmmÊ!^- _S_^_^r Van 109. 7Q- Pers,rme,er

£i^AÉMÉH \W \ _r—T^ Dick doet't voor _f __, en 5 jaar garantie

X'V'-!Mr-ÖEfIESf^M m __J -_^^ novilon****■»-1 __\\ wl^j^l^Uf*!*****^! *\ll pv\^JH __r .^f**^^^H _^^ Kilometers en kilometers Novilon in 200, 300 en 400 cm breed
H _^^\ _\v Diverse fantasiedessins o a tegels, parket, marmer enz, enz

HBJPPPf^^V _^js_____\\ W\W^r m. 200 cm breed Qf^qß 400 cm breed Q* Qk_*KJ^J-^r?fS?¥j".l&Cjl *^r vanaf (meeneemprijs) ■ per str meter■Pr-I-V 'j1' l-ll 'Ji^TT^l ■ '"■ïtmdßaSßMffl ■ BONAPARTE CLEO nLH■ ..^ ~.,^ , Dick doet t voor_____l\WmR-7____t—'ri*r£mF^ _wmfW_m .____t__r I 3 sterren I.W.S. Zuiver scheerwollen +BBMiW^yTT _____mmf*Xf__ ________ _^^ Berbertapijt Met zware jute rug 3 mo- *1 #vl— en
m*&tlf&?*_\ 3iS^T!f^3t H ——T^ ___ \\\__\ dleuze tin'en 400 cm breed Van 239,- I # ■ 5 jaar garantie

B lli ll'l'glfli B^r ,___m^k_V I GROTE VOORRAAD EN RUIME SORTERING INWM3>WiJE 3B|s!'ï?^^_^^^ fl llPllpJ fc 500 CM BREED TAPIJT!

II

||)~Cr*l*'l - ' Oudweeralsnieuw
Ifl i. I binnen een dag!

| ,*°o^ I Maakeenkeuze uitl^fl-ffljjr O meer dan 100 mo-
|f|ïï|J[Jßlllll' gelijkheden. Hout-
I °*\wrf motieven ol wit en
«/////(/ilUllViï grijs methoutstruc-
Nllllll ll\"l tuur **** rmmvmn*
i ven veecflevcMii

"' 11

' 'I

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 voordelige alternatief
vooreen nieuwe keuken.

4-> , _i___\
Wij geven uw woning binnen een I
dag een nieuw aanzien.

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 rorru

Bunde 043-647833 g ■

I

SHARP
mrmmm^

MIDISET^fJoMPACT-DlSCtype II VH^VIDEORECORDER ÜUreWv MJNI JV-fPI I TELETEKST KV-X 25
CMS-N 50 2x 26 watt. QuarU tuner I I VHS-frontloader. 16Kanalen en 155 cm.flat-square beeldbuis met rechte I fl-fff"I*"^*"!* """"Z"" I 63 cm Platte Trinitron beeldbuis.
m« ■*J voorkeuze-stations. Cass. deck I 4 programma's 14 dagen vooraf I hoeken. 20 voorkeuze-zenders. Prijs ILiüï ïKiïcïSKEÏlÏSUSi.**"** I STEREO en TELETEKST. 30
met AUTO-REVERSE. Halfautom. I programmeerbaar. HO-systeem. Inu slechts ■Pj-i*n*-*r m^wpa< 1"»"!!!!,"1"""'" I Voorkeuze-Zenders. Inclusief
kompleet met BOXEN II bH) „„ *S MgHIIWir n __\^^I ('j^^^^^^^l

1^25 Mlx^-f^ ümt-^öi l^^!_i s'iiin mmm imi'B ||ruet ouder isdan 5 jr!

13 Wasprogramma's w.o. bio- en STOFZUIGER type S-227 I 3-weg systeem _____________* Volautom. wasautomaat voorzien n H'wolwas. Spaarprogr. R.V.S. KUIP Zeer krachtige 11 so watt motor I met afneembaar MR^^^ van alle programma's. Toerental I De electro-afdeling bezorgt gratis aa il
en TROMMEL.Toerental centrifuge! Slang geheel draaibaar. KEMA- I fron, j-fFfL centrifuge 400. Adv. pr. f 799,-. Alle artikelen met volledige garantjf

- iPrl^l I »ps <

"^"»- 125 watt. N f^^^^ S^-»-^-*^^^^^ I Afw'Jkin9en in afbeeldingen voorben 0 \

______\ _______W\______-. ______\W ________ ______\W _S_l_W_^___\-__WÊ-____\\ _______W ___________ ' HH-HIH^I
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MAASTRICHT-ROERMOND:

Maastricht vertrek: 02,15 uur;
gunde aankomst: 02.20 uur;
Beek-Elsloo aankomst: 02.26 uur;

Geleen-Lutterade aankomst: 02.30 uur
Sittard aankomst: 02.35 uur
Susteren aankomst: 02.40 uur
Echt aankomst: 02,45 uur
Roermond aankomst: 02.54 uur

MAASTRICHT-HEERLEN:
Maastricht vertrek: 02.16 uur;
Meerssen aankomst: 02.21 uur;
Houthem/St.G aankomst: 02.24 uur;
Valkenburg aankomst: 02.29 uur;
SchinopGeul aankomst: 02.33 uur;
Klimmen/R aankomst: 02.35 uur;
Voerendaal aankomst: 02.39 uur;
Heerlen aankomst: 02.44 uur.

Smikkelen en smullen op en rond het Vrijthof in Maastricht

Preuvenemintverliest intimiteit
's men in het 'draaiboek' van de achtste editie van het Preuvenemint leest["t Maestreech is debij, dan stelt men vast dat deze in krom Frans-Me-
"^echs gestelde opmerking ruim naast de realiteit voert. Het Preuvenemint
'S, in de beginjaren, een typisch Maastrichts/Limburgs intiem feest. Het
f°eide echter uit naar wat het thans is: een evenement dat ook volop be-
}£ht wordt door voornamelijk Hollands sprekende vreemdelingen. Met ver-killende gevolgen vandien. De hotellerie en de horeca varen er wel bij, het
'enement zélf echter verliest flinters van specifiek eigen structuur. Zo spre-

de vreemdelingen bijvoorbeeld over proevenement en preuvelappen,
teien ze te pas en te onpas met het zo lekker in de mond liggende begrip (?)

V_Tgondisch (dat feitelijk
pts anders dan uitbundig-
W betekent), weten ze
P wat sókkertoert is -om
Nr iets te noemen- en
Binen ze dit jaar zélfsNven van een verhol-
"*dst typisch Maastrichtse
'fo als vérkespuu. Alsofaastricht, alsof de beide
"^burgen geen voldoende
ten gerechten en kook-
'ftstenaars in huis heb-
:?"...Voor de (grote) rest
'Jft het Preuvenemint een

festijn en een even
°te promotion voor toeris-

Maastricht.

en smullen. In en
«d vierendertig restaurant-
jes, samen met buffetten ge-
werd op een voornamelijk
*rdekte ruimte van circa 2150
'kante meter. Midden in de;d op het Vrijthof. Niet alleen
Limburgse keuken én het

gerstenat maar ook
Jachten uit tal van andere lan-

vallen er te proeven. Varië-
van gebakken mosselen tot

J^arineerde zalm, van entrecó-
"turre café deParis tot gazpa-

°' van nasi rames tot yakitori
enzoverder. „Het is

Jierlands grootste en meestJ'arieerde open luchtrestau-
W, noemt gouverneur dr. J.

niet ten onrechte dit
£Jn. Feitelijk is het beduidend
Pr- Het is een volksfeest mete happen en slokken, met veel

zang en entertainment.
I^l drinken en amusement ten
* onder meer van (opnieuw)

posten van deJ^uratie van de Sint Servaas'"«ek en de St. Jan.

" Happen en
slokken op het
Vrijthof.

Facetten
ijl Preuvenemint bezit vele fa-
-I*l. Een summiere opsom-

r Weense tuin zondagmiddag
Nf 12.00 uur) met bediening
I originele' klederdracht en
l medewerking met het Maas-
*ts Salon Orkest;. een uitgebreid kinderpro-

r*>rna met o.m. kindertheater
fsUni en met 'Caroussel Inna-
ai 'parade' van op de car-
is£lvloer meedraaiende typi-
i6 carrouselfiguren als houten
Fjlen en andere dieren uit de
t^'3o maar ook Popey- en%-figuren;

l-f buffetten bemand door le-
Pyan de Mastreechter Staar,
Ironie Wilhelmina, koninklij-
ijjarmonie van Heer, Stichting
üipnwerkende Verenigingenanfare Juliana;

bemand door leden
k Serviceverenigingen als Ki-
h n*s ciub Heerlen/Maastricht
t, Maastriocht/Mergelland,
v^s Maastricht Euregio, Ju-
li Kamer Maastricht, Zonta
Njj:! Nederland, Soroptimistsg Nederland en De Trekkers;

L&t eigen 'bankbiljet' van het
IjJVenemint bestaat opnieuw
R'Je Preuvenelap (als vanouds
l^orpen door Guus Giero). Ze
t, aan de kassa's te koop in

KJes. Een 'lap' kost 1,75 gul-
eR biedtvele mogelijkheden.

RnPreuvenemint is, in het laat-
jeWeekeinde van augustus,,

het 'laatste terras naar
fcJ^ewone leven', heeft iemand
i^even. Want, zo stelde hij,
V}r velen zijn de vakanties
i^ Voorbij, de zomer loopt op
L eind en voorzichtig naderen

en winter". Dat kan wel
ty! in Maastricht is dat
k even anders. De stad be-
k 2ich niet bij dat ene jaar-
Ik.6 evenement dat Preuvene-
lv neet. Zij houdt er de zin en
S °lijkheid in met een hele se-

Rvj^venementen. Zó is Maas-
ws.t' waarin overigens dat enek: -Preuvenemint- verstikt
fcjp te raken in een groot pu-l lelijk succes.

programma
DONDERDAG 24 AUGUSTUS
19.30-20.00 uur: OBM-band
20.15-20.45 uur: Openingsceremonie
21.00-24.00 uur: OBM-band;
01.00 uur: Sluiting.

VRIJDAG 25 AUGUSTUS

19.30-21.00 uur: Burghtkapel Heer;
21.15-22.45 uur: Orkest C'est Tout;
23.00-01.00 uur: Wurmtaler Musikanten;
02.00 uur: Sluiting.

ZATERDAG 26 AUGUSTUS
14.00-16.15 uur: Avantip Kapel;
16.30-19.15 uur: Joekskapel 'Bloos 'm op' en Joekska-
pel 'Doorsvlaegels';
19.30-20.15 uur: Les Chaupiques;
20.30-21.45 uur: Bobby Setter Band;
22.00-22.30 uur: De Nachtraove;
23.00-23.30 uur: Beppie Kraft;
23.45-01.00 uur: Bobby Setter Band;
02-00 uur: Sluiting.

ZONDAG 27 AUGUSTUS

12.15-14.15 uur: Maastrichts Salon Orkest;
14.30-16.15 uur: 888-band;
16.25-16.50 uur: Serenata Tropical;
17.00-17.45 uur: Same Oet;
17.55-18.20 uur: Serenata Tropical;
18.30-19.10 uur: Same Oet met zangeres Joyce;
19.20-19.45 uur: Serenata Tropical;
20.00-24.00 uur: Orkest Willy Schobben;
01.00 uur: Sluiting.

" Jong geproefd, oud gesmuld

Vlaamse
dag in

Bokrijk
Zondag 27 augustus: Bokrijk-
dag. Ofwel: een dag vroeger Bel-
gië in het Belgisch-Limburgse
Openluchtmuseum. Een dag
waarop vele geïnteresseerden op
af komen. Geen wonder, het
Openluchtmuseum zal een uitge-
lezen decorvormen voor één gro-
te markt vol traditionele Vlaam-
se streekproducten en volks-
sporten. Óp het Kempisch en
Haspengouws dorpsplein zal de
sfeer hangen van vroegere jaar-
markten. Met een assortiment
aan streekgebonden produkten,
aan sporten met één hand te be-
oefenen want in de andere hand
houdt men een pint vast. Bok-
rijkdag: kortom veel vertier. Wa-
genspelen, volkstheater, muziek,
zang, kleinveetentoonstelling,
fuchsia-expositie, kinderspelen
en wat al wat dies meer zij.

Het Provinciaal Domein (Open-
luchtmuseum) opent om 10.00
uur de poorten en sluit ze weer
tegen de klok van 22.30 uur. De
toegang bedraagt 100 francs (zeg
5 gulden) voor bezoekers vanaf
14 jaar. Kinderen vanaf7 jaar be-
talen 50 francs, de zeer jeugdigen
hebben gratis entree. De weg
vanuit NederlandsLimburg naar
Bokrijk is iedereen bekend.

Al wandelend genieten en proeven
'Öpke, döpke, reube-söpke'
in omgeving Stokhem-Wijlre

Wandelen door het Lim-
burgse land is genieten. Cu-
linair wandelen door die-
zelfde streek is dubbel ge-
nieten. Op zondag 3 septem-
ber staat voor de tweede
maal een culinaire wande-
ling door eeuwenoude ge-
huchtjes, in prachtige na-
tuur en langs (en mét) oude
Limburgse gerechten op
het programma. Onder het
programma 'Öpke, döpke,
reube-söpke'.

Er zijn twee bewegwijzerde rou-
tes. De blauwe route is plusmi-
nus 4, de rode route ongeveer 10
kilometer lang. Beide routes
kunnen gecombineerd worden.
Gewandeld en geproefd wordt
van 11.00 tot 16.00 uur, gestart in
Stokhem (Wijlre).

De menukaart vormt de routebe-
schrijving (in en rond Wijlre).
'Fluite kieës mit sjroep', 'bak-
proeme vlaa mit koffie' 'aw sjink
mit boere broeëd', sjwelmenne-
kes in nieëtele mit sjpek', 'reube-
sop mit hamele vleisj' en 'appele-

prul mit poetes' vormen de ge-
rechten die deroute tussen Stok-
hem, Beertsenhoeve, Op 't Ge-
rich en Berghof markeren. Een
dagje mooi Limburg, een dagje
Limburgse streekgerechten.

Vanaf vandaag zijn menukaarten
a 16 gulden (tevens routekaart)
bij de volgende Limburgs Dag-
blad-kantoren verkrijgbaar: In
de Cramer, Stadskantoor in
Heerlen, Brunssum, Kerkrade,
Landgraaf, Valkenburg en Maas-
tricht. Tevens ook bij bijna alle
VVV-kantoren.

tijdje vrij

Extra-treinen
Nederlandse Spoorwegen laat ter gelegenheid

"an het Preuvenemint in Maastricht extra-treinen
"aar Heerlen en Roermond lopen. Namelijk in de
Jacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 en van zaterdag
f6op zondag 27 augustus.
ue dienstregeling ziet er als volgt uit:

Omleiding van
stadsbussen

In het kader van het Preuvenemint wordt vanaf vandaag t/m zon-
dag een aantal lijnen van de stadsbussen in het stadscentrum om-
geleid. De omleidingen gaan op 24 en 25 augustus in om 18.00, op
26 augustus om 12.00 uur en op 27 augustus om 11.00 uur. Op vrij-
dag en op zaterdag zullen voor bezoekers aan het Preuvenemint
nachtbussen rijden.

korte toer
VRIJDAG 25 AUGUSTUS:

MAASTRICHT: Preuvenemint
vanaf 19.00 uur.
MAASEIK (B): Volksdanstref
fen op de Markt vanaf 20.00 uur
Info: 09-32-11-566372

ZATERDAG 26 AUGUSTUS

MEERSSEN: IVN (afd. Valken-
burg) - fiets-oriëntatietocht voor
het gehele gezin. Duur ongeveer
3 uren. Start 14.00 uur vanafres-
taurant 't Nachtegaaltje.
BRUNSSUM: Parelmarkt van
9.00-17.00 uur.
MAASTRICHT: Preuvenemint
vanaf 13.00 uur.
Antiek- en vlooienmarkt in de
Stationsstraat van 10.00-16.00
uur.
Bezichtiging Schatkamer St.
Servaasbasiliek van 10.00 tot
17.00 uur.
Bezichtiging Schatkamer O.L-
.Vrouwebasiliek van 11.00 tot
17.00 uur.
VVV-stadswandeling. Vertrek
14.00 uur vanaf VVV-kantoor
(Het Dinghuis, Kleine Staat).

ZONDAG 27 AUGUSTUS:

SIMPELVELD: IVN (afd. Bo
choltz/Simnpelveld) - dagwande
ling over de Mechelse Heide
Vertrek 9.00 uurvanaf de Markt.
HEERLEN HERSENBERG:
IVN (afd.Heerlen) - dagwande-
ling over de Brunssemmerheide.
Vertrek 10.00 uur vanaf de kerk
van Heksenberg.
MECHKLfcW: IVN (afd. Meers-
sen) - middagwandeling door het
Geuldal. Vertrek 14.00 uur vanaf
de kerk
HEERLEN: Zomerwandeling
door de bossen van Vijlen. Orga-
nisatie Natuurhistorisch Genoot-
schap Limburg. Vertrek 13.30
uur achterzijde NS-station of om
14.00 uur bij de kerk van Vijlen.
Expositie 'De mens op de maan'
in Volkssterrewacht (Schaaps-
kooiweg 95) van 13.00 tot 17.00
uur.
MAASTRICHT: Preuvenemint
vanaf 12.00 uur.
Bezichtiging Schatkamer St.
Servaasbasiliek van 10.00 tot
17.00 uur.
Bezichtiging Schatkamer O.L-
.Vrouwebasiliek van 11.00 tot
17.00 uur.
VVV-stadswandeling. Vertrek
14.00 uur vanaf VVV-kantoor
(Het Dinghuis, Kleine Staat).

SITTARD: VVV-stadswande-
ling. Start 14.00 uur vanaf VVV-
kantoor.
HASSELT (B): Virga-Jessefees-
ten.

hapje her slokje derKomende zondagavond wordt
In De Gouden Koornschoof het
jaarlijkse Italiaans 'Food Fes-
tival' besloten. Vervolgens gaat
men in dit restaurant van Kas-
teel Limbricht over tot de orde
van de gewone dag. Of, beter
uitgedrukt, tot de dagelijkse
gang van groeiend succes. Wie
geruime tijd niet in de 'Koorn-
schoof getafeld heeft, valt bij
binnenkomst op dat het restau-
rant aan aankleding en aan
sfeer gewonnen heeft. Het is er,
bij wijzevan spreken, 'warmer'
geworden. De kaart heeft er ge-
lijke tred mee gehouden. Zij is
uitgebreid. Op het vlak van 'd
la carte' en van menu's. Die sa-
menstelling van gerechten telt
vier composities, in prijs varië-
rend van 49,50 tot 74,50 gulden
waarbij tevens een vegetarisch
en een 'weight- watchers'-menu
worden opgevoerd. Opvallend
eigenlijk, deze slanke lijn-
maaltijd maar wel passend in
het beeld van deze tijd. De
'crew' in de keuken van dit tot
het samenwerkingsverband
'De Gezèlle van deZittesje Dösj'
behorend restaurant staat
thans onder leiding van GE-
RARD JACOBS, afkomstig van
In Gen Thun (Heerlen). In sa-
menwerking met 'patron'
HENK MUDA stippelt hij lang-
zaam maar zeker de weg uit

naar een spijshuis van hoger
niveau zonder tegelijkertijd-de
prijsstelling te veel geweld aan
te doen. Aardig is dat dit twee-
tal het nodig achtte de gerech-
ten op de kaart te voorzien van
een ruime explicatie. Voor-
beeld: 'Cochon de lait aux cinq
poivres, heerlijk gebakken fi-
lets van vers speenvarken in
een romige saus van vijf ver-
schillende pepertjes. Lieve-
lingskreatie van de chefkok'
(31,50 gulden).
Uiteraard 'dook' ik in de kaart
van het Italiaans Food Festi-
val. Het was een zomerse
avond, dus 'opende' ik licht.
'Insalata di frutti di mare'
(16,50 gulden) ofwel een, aldus
deuitleg op de kaart, 'proeverij
van verschillende vissoorten
met een salade-melange. Ge-
serveerd werd een bord met on-
der meer twee sardientjes, en-
kele garnalen en reepjes tonijn
er op. Zag er leuk uit, smaakte
niet slecht. Maar bleek duide-
lijk eenfantasie op 'insalata di
frutti di mare', want onder dit
begrip blijf ik een schaal- en
schelpdierensalade op smaak
gebracht met (olijf)olie, ci-

troensap en peterselie ver-
staan. Als hoofdgerecht koos ik
'agnello al forno' (26,50 gul-
den). Op de kaart aangeduid
als 'stoofschotel van lam naar
het recept van een Italiaanse
wijnboer. Een smakelijk ge-
recht, zonder meer, maar het
vlees bestond niet uit blokjes
maar uit lapjes en dat vond ik
niet corresponderen met het be-
grip stoofschotel. Toen ik dit
dan ook aan 'cuisinier'Gerard
zei, keek hij me aan met een
blik van 'kan ik het helpen dat
die wijnboer het zo heeft uitge-
dokterd?'. De gastenkamers
van Kasteel Limbricht trekken
ook mensen van buiten Lim-
burg aan. Henk Muda: „Opval-
lend veel uit de Achterhoek, uit
Twente en uit Rotterdam...".
Goede zaak. In het restaurant
om me heen kijkend, zag ik de
tafels bezet met hoofdzakelijk
gasten uit deregio. Ook een pri-
ma zaak, zeg nu zélf. Passend
op denieuwe weg die uitgestip-
peld is

" Blik in de keuken van In
de Gouden Koornschoof

Limburgs dagblad J
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Arrivederci, |
adieu, I

auf Wiedersehen
goodbye.

'■"<■--■.... .iijjG'iiïii^^"^l^^''''!''' '"';'„#?*&#, ..... .rfv-j-w1""1"

:-^B!' 1 '"■'■£'mm \ " :>.

TOCh Wel Weer lekker hè, OITI thuiS te Zijn. J WE ft! y W I {Jf Krentenbollen,zak6stuks±99P
J ____W WsS i ■_&''- ___r _m____W^&'': -'v'-v hutlfnirt

herinneringen rijker en waarschijnlijkeen^11*I"**^! /gf V^n snelfilterrSn&2Pakkenèsoo gram 4^B-9-j
Want je denkt altijd wel dat het natje en VR^HHHHH^ * ÏÏ^ «*$

droogje op reis goedkoper is, maar voor je huishoudpotje ten minste een iets langer uit de bedieningsafdeling: oi
het weet heb je afscheid genomen van je wel- leven beschoren is. ■ t

siagersacnternam, ïoo gram

verdiende lires, francs, marken, ponden, Het gaat om alledaagse boodschappen: Ëlchips. naturei of paprika, zak 200 gram ±#fl
peseta's of escudo's. keukenrollen, krentenbollen, koffie, noem *ft uit de diepvries, a

' all Kabeljauwfïlet, graatvrij, pak 400 gram ' -§35 W
Een pizzaatje hier, een glas Chianti daar... maar op. De open plekken in de provisiekast,

KH iiMona gezinspudding, diverse smaken, beker 500 g Nu J-'
en dan hebben we het nog niet eens over de zullen we maar zeggen. Is meteen dat & hM

,
on _i j9ü Maxi damesverband, pak 20 stuks ®«® -U&-M

souvenirs en het cadeautje voor de buren, fabeltje dat juist die dingen bij ons duurder ,
die toch trouw elke dag de begonia's hebben zouden zijn dan bij anderen, voor eens en CJ3Heiekip,2opschaaUa.i7oogram «e**» >

vertroeteld. Hopen we. vooraltijd de wereld uit. Kijkt u hiernaast maar gappen, soo gram^ 6.75 «m» kiio4§^l2j
Afijn, we hoeven u niets te vertellen. eens waar we op uitkomen. èGrannySmith-zakll/2kil° J

_~,,.. ... - „ Victoria Rosaki druiven, kilo ">,
Behalve dan dat we de komende weken onze Wat zegt u? U gaat eerst even de koffers B|oemkoo| erstuk \)
aanbiedingen wel héél interessant gaan uitpakken en de vakantiespulletjes in het Groene planten, diverse soorten, 3 stuks.. J 1
maken. (Ook al zijn ze tussen twee haakjes sop zetten? Groot gelijk. Is dat varkentje ook De a^eien m deze advertentie kunt u m aiie ah wmkeis k oPen, behalve de4

1 j t- o j j waar kleine cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt u alleen kopen in AH winkels "j

natuurlijk altijd de moeite waard.) Zodat het weer gewassen. aM.Ö*"wvoSp£. geiaen ,andonder'a 8
AH Servlce '^'s Lands grootste kruidenier blijft op dekleintjes letten. On ii
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MEUBELS NODIG? DAN BENT UALTIJD BETER UIT BIJ DE
MEUBELBOULEVARD IN MAASTRICHT. lEDEREENPRAAT HIEROVER!

Breng eens een bezoek aan deze unieke en schitterende Meubelboulevard. U slaagt er altijd, want DE MEUBELBOULEVARD
want u zult versteld staan wat wij u allemaal te bieden hebben! heeft u heel wat te bieden, zoals:

>*"" "N/-""~~ "^^ - -Nv^ /■ *.

-^
1. 10.000 m2verkoopoppervlakte (351

„ -J 1 MEUBELBOULEVARD N/ \^-"^ ~\. fabikanten onder één dak);
Mi I __^^ v^ 2. klassieke en moderne meubelen in diverse—-ff*-""""ff,'"'l w. [T ii ( (k Si ’ j stijlen, houtsoorten en prijsklassen;

f^S^S^v». f~__\ i- m I ""UUU ij .-1^ f4/ ( L u 3. scherpe prijzen voor binnen- en buitenland;
» t^\ Inn n _l\_u I W m flfli fc/ 1? '/) een sc***tierenc-e en smaakvolle presentatie;

\ J Hl B'jj! C[V A. V\^^+, n ' —j [H n> ’ .>"""'* *'" een Pret*'öt' bediening en deskundig advies
f* j"\ .lli_ l-,,,""'n--___ ---—_□!_—^U^^-^ n iT1!?^ i_ Ik--« I //-""''/' (binnenhuisarchitecten aanwezig)

""i fci'fV~"^—"*" ~^9t/t___W ïïk "~ IS^W -C^P^ '"^'""^l?'""!^ 'XF3IF~~7r~¥Zr W~<~W?—^~K—■,■■'-VjjT7 ■_~_, -, _? *~téL*J'J-— **" een 3root assortiment van bekende
"^Ht* '^^^B-W^_^li-^^J-_M l>£}&Kdl^:__g__m wfek Ll'Ji\_J±b f m_M&ffi!föiJ_Z';. ?\\V__f__F^-__^^^^£^^ merkartikelen, o.a. Auping, Artifort,

rrr —^ amh^ ■ ' '^nmmT^_fi-'^r^r^_Jm_^ Benders/Bech Rolf Benz (8.M.P.),
~ ■ .',"■', ■" *-„ ~^—'~^r_a. — " Castelijn, Gelderland, Hennie de Jong,

Young International, Montis, Metaform,
Pastoe en Leolux.

vIEUBELBOULEVARD René Pans B.V. i^i^^^i-rj^^
abergerweg 10. Maastricht, tel. 043-215585 COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT.

'et beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht, K? m vriJ en hli* meubels kijken, Topform |^4k
«r. rechts afslaan (dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. 's Maandags vanaf 13.00 uur geopend en donderdag koopavond. \_^ÊvBEL_^ShEVM.DI dealer £-~*-J

1 J iPP? opening in
■■ I ___^^^ _\W BP^!-i- _____^^^^^

\ W J___\ —^t _^'m^^^_m-to^ A_\W __________ ______ I ______ Truley stoffen, al jaren een begrip in modestoffen in
\| W _^~ __tif^y^\ \m_\W k_W^^^\W___\ \ __\W I Mm_\m_¥^_\\_\ mrn^M I geheel Limburg, opent 24 augustus een nieuwe

A\\ Hf l'l9^É^^S^of^ I^V W__\ \W zaak met duizenden meters stof in de aanbieding.nfiDiiflyßr^^A

,KINDERFLANEL BEDRUKTE k\ «U Ui |M , 'pracht kwaliteit! KAI UtW ■ \ panoe\flf^^^^^^
S^m 4% kinder- |1 \\\\\\\\W^~^^^ WHMHFyucm. 111 lI motieven || II 4 J' Tï i ■ I^jw isooksevestigd
breed ■II OOrmbr K-M I J "'4 1 -^ & inHeerlen,

JV lOU om- ij.- M^ pp H Naast onzepopulaire aanbiedingen M kk J. 1 1 S n
-'... M II Ml I M I I hebben wij ook een afdeling met _& P^Hpfl WVM Maastricht,

Mil W I IvU 111 l ■ exclusieve stoffen: iMfAlllH^ P seuver'5euver'I IMU « 1 .^.4-v- IU Im I Met grotekeuze in chique-, m\__Wn IwJ I -4 hk» Roermond,
I „ _^i.~M r --— I O mil F II ■ feestelijke-en cocktail- stoffen. Sittard
i n mtr i i" i ■ a m enven|°
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Wpiccolo 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 1e post op de
dag vóór plaatsing
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsfng en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en Vermist gevonden ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' / 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 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
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
ontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties enof vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

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

Vermist/Gevonden
Op 22 aug. weggelopen
zwarte DWERGPOEDEL
teefje, is getatoueerd. S.v.p.
teg. bel. terug te bezorgen.
Röntgenstr. 1, Landgraaf.
Tel. 045-312685

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.

Mededelingen

___JLpon is méér dan lonend!

I '_a__' VB^v iQQk *

i I^J^Hé' wijt **' \*^___*

Winkeliers: bedankt voor die 'Panda' van
Fiat-dealer Creusen

Hetty, Hans, Nicole, Björn en Roel Rooijakkers

Personeel aangeboden
GVL RESTAURATIE, 045-
-226000. Spec. gevelreini-
ging, renov., kelderafdich-
ting, voegw., vochtwering 10
jr. schrift, garantie. Stralen
van meubels, autoplaat-
werk, velgen, chassis etc.

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.

Personeel gevraagd
In ons bedrijf is plaats voor

Slager - Slagersleerling
Sollicitatie naar tel. afspraak tussen 8 en 18.00 uur

Tel. 04490-43702.
Jean Baggen,

Burg. Lemmenstr. 8 Geleen.
Confectie-atelier MURA B.V. Maasheuvel 42

6116 BT Roosteren vraagt:

Naaister
Strijkster

Kandidaten dienen over voldoende aterlierervaring
te beschikken.

Leerling naaisters
Leeftijd t/m 19 jaar.

Gaarne uitsluitend telef. reacties onder nr. 04499-1142

In ons restaurant
Pastaschotel. Diverse pastasoorten
met kipfilet Marco Polo, _

ftItaliaanse tomaten garnituur en verse T j95
fruitsalade. ltb«

'***^—___«*!—t'
&&-_&£*&&__**' ■■/■ *■

Katoen. Fraai marmerdessin met zilverglans.
In rosé, blueen paars. 240 x 200cm 99^ 79-
-200x200cm^r-7- A^
i3sx2oocm 59rTr#!T I

Lamberts Rolluiken
zoekt

Hulpmonteur
Keerberg 95, Voerendaal. Tel. 045-750598

Voor Geleen, Stem, Schinnen en
bijbehorende dorpen vragen wij

.bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad, Markt 3, Geleen.

Tel. 04490-46868.
Voor

Heerlen
vragen wij

Bezorgers M/V
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen. Melden: Limburgs
Dagblad, Geerstr. 5 Heerlen. Tel. 045-717719.

Voor
Voerendaal

vragen wij
Bezorgers m/v

die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur
's ochtends onze krant te bezorgen. Melden: Limburgs

Dagblad, Geerstr. 5 Heerlen. Tel. 045-717719.

Wij zitten te springen om m/v
Op het moment kunnen wij direkt plaatsen
Hulp- en elektromonteurs

Grondwerkers
Machinebankwerkers

Hulp- onderhoudsmonteurs
dakdekkers of die hiervoor

opgeleid willen worden
timmerlieden
lts'ers metaal

draaiers en frezers
heftruckchauffeurs

gasmonteur
part-time schoonmaker/ster
produktiemedewerkers/sters

U ziet het... eigenlijk te veel om op te noemen. Maar er is
nog veel meer werk. Gewoon even bellen of binnenlopen

bij Dactylo Uitzendburo in
Sittard, Rijksweg Zuid 63, 04490-14190

Beek, Stationsstraat 9, 04490-74404
Kerkrade/Eygelshoven, Veldhofstraat 111, 045-352059

Dactylo, dat werkt wel zo leuk

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft per direct werk voor

Produktiemedewerkers (m/v)
bij een bedrijf in Brunssum. De kandidaten zijn goed gemo-
tiveerd en bereid om op afroepbasis te werken. Zowel per-
sonen die alleen weekeinden of enkele dagen per week

| beschikbaar zijn, als ook personen die een volledige werk-
week zoeken, kunnen reageren. Leeftijd vanaf 18 jaar,
i.v.m. ploegendienst. Heeft u interesse? Neem dan contact
op met Anita Dolk, tel. 045-718366 of kom langs.

OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT, HEERLEN

Ervaren mobiele kraanmachinist
voor zo spoedig mogelijk.

Fa. Eggen, Gravenweg 39, Landgraaf. Tel. 045-310320.

Voegersbedrijf H. Knubben
heeft direct werk voor:

Ervaren voegers/koppenzetters
Goede salariëring. Inl. 045-411431.

METSELAARS gevr. Mei- MEISJE gevraagd voor
den na 19.00 uur 045- Privéhuis Michelle. Tel. 045-
-313105. 228481.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor

Huishoudelijke hulpen m/v
Bij diverse projecten in Heerlen en omgeving, voor enkele
uren per dag. Werktijden zijn voornamelijk in e avonduren
tussen 17.00 en 20.00 uur. Ook werkstudenten komen

hiervoor in aanmerking
Voor meer informatie over bovenstaande vacaturen kunt u
kontakt opnemen met Ingrid Driessen. Tel. 045-718366

of kom langs.
OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT te HEERLEN

Wordt
rij instructeur 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-
schooldiploma, erkend door
Ministerie. Bel de Kader-
school voor gratis studie-
gids: 04998-99425.

Lasbedrijf
Bert Bloemberg

zoekt
A- en E-lassers (foto)
Monteurs en pijpfitters

__e___C______7__9_
Kapper/Kapster
gevr. Inl. Tel. 04490-53313.

Taxi CHAUFFEURS ge-
vraagd voor door de week
en weekend. Pers. aan-
melden Putstr. 103, Bom.
Part-time TAXICHAUF-
FEURS dag-nacht-week-
enddienst, evt. WAO-ers.
Julianastr. 6, Brunssum.

Gevr. STUDENTEN voor
werkzaamheden in de
spoelkeuken van Kasteel
Limbricht. Voornamelijk
avonduren. Tel. van 9.00-
-17.00 uur 04490-14444.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soli.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Gevr. vakbekw. SYSTEEM-
BOUWER met erv. v. wan-
den en plafonds, die zich in
staat acht als bedrijfleider te
fungeren. Tel. 045-229529/
229548.
Gevr. ELEKTROMON-
TEURS en hulpm. Elektro
Ophelders, 04490-12256.
Hairstyling Trudy Wierts
vraagt 2e KAPSTER. Tel.
045-412010 Kerkrade-West
Gevr. erv. STRATENMA-
KERS en voegers. Tel. 045-
-250238.
KAPPER/STER gevr. moet
zelfst. kunnen werken, crea-
tief zijn en event. leiding
kunnen geven. Lft. t/m 25 jr.
Br.o.nr. B-1719 LD., Post-
bus 3100, 6401 PP, Heerlen

OSamsonlte _^* t^_\^s__^

Samsonite attachéT^^^
Zwart. Met unieke veiligheidssloten. Materiaal
breukvast polypropyleen. 2 Jaar garantie.
H. 38 X B. 49 X D. 14 cm 139.-Jkjkf\
H.38x8.49xD.10cm |V"U^,-M«IAhhi.]>H*iHAMJIjMJ

Gevr. voor direct KAMER/ i
WERKMEISJE en keuken- i
hulp, min. 18 jr. Inl. Hotel i
Eurlings, Valkenburg. Tel. I
04406-12326. i
DAMES gevr. voor Privé en 'Escort. Br.o.nr. B-1721 LD., !
Postbus 3100, 6401 DP, I
Heerlen. i
De Valkenier vraagt voor 'seizoen 1989 nog enkele'MEDEWERKERS M/V, lft. ]
15 t/m 19 jaar. Voor afspr.
tel. 04406-12289.
Confectie-atelier vraagt ;
THUISNAAISTERS met a- 'telier-ervaring. 04492-4890.2 (
Voor projecten in Limburg ,
zoeken wij: Pijpfitters, bank- ,
werkers, elec. monteurs, j
lassers. Wij bieden hoog|
loon en goede arbeidsom- |
standigheden. Soli. na tel.
afspraak, Arno DOHMEN
Techniek BV. 04490-78870.
Voor zo spoeding mogelijk
gevraagd in Nederlands-
Frans gezin met 2 kinderen,
5 en 3 jaar. Direkte omge-
ving Parijs,, een AU-PAIR.
Voor de duurvan ca. 1 jr. Inl.
Fam. Heuts, Bellenkamp-
wg 24 Oirsbeek 04492-1024
Gevr. jonge man plm. 20 jr.
voor MARKT Heerlen. Tel.
045-215210, na 17.00 uur.
PCM heeft werk voor PIJP-
MONTEURS, bankwerkers.
Ervaring vereist. Tel. 043-
-474828.
Spontaan MEISJE gevr.
voor goedlopende Club.
Info: 04499-3828.
Gevraagd part-time klein en
groot BUSCHAUFFEURS
en taxichauffeurs M/V. Pers.
aanm. vrijdag van 09.00-
-17.00 uur en zaterdag van
11.00-15.00 uur. Akerstr.
Nrd. 132, Hoensbroek.
Gevr. HULP voor koffieshop
liefst enige ervaring plm. 17
jr. min. 20 uur per week.
045-713958.
FRITUREHULP M/V gevr.
plm. 17 jr. Tel. 045-211193
bgg 045-223828.
Gevr. ervaren VERKOOP-'
STER, fulltime of part-time.
Echte Bakker Jos Driessen.
Rdr. Hoenstr. 59 Hoens-
broek. 045-212706.
Betrouwbaar persoon met
AANNEMERSPAPIEREN
die wil plaats nemen in be-
stuur/Stichting i.v.m. realise-
ren beleggingsprojekten. Br.
o.n.r B-1740, Limburgs
Dagblad Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Gevr. LEERLINGKOK M/V,
Wapen van Sittard, Tel.
17121.
Nette FRITUREHULP M/V
gevr. tot plm. 20 jr. Melden
na tel, afspr. 045-222728.
Voor direct gevraagd erva-
ren SCHOENENVER-
KOOPSTER voor ca. 30 uur
per week. Leeft. ca. 25-30
jaar. Modeschoenen André
Coolen, Kouvenderstr. 37
6431 HA Hoensbroek. Tel.
045-212171.
SCHOONMAAKHULP gevr.
ca. 15 uur p.w. Hotel de
Blauwe Schuit. Wilhelmina-
pln 6, Heerlen. 045-717499.
Leerling LOODGIETERS en
cv-monteurs gevr. Te bevr.
Instal. bedrijf J.P. Hogen-
boom BV, Hoogbrugstr. 13
Maastricht. 043-210518.
Part-time VERKOOPSTER
gevr. Slagerij te Sittard. Inl.
na 19 uur tel. 04490-34317.
Guus van Sloun Slagerijen,
Arntzstr. 3, 6176 EG,
Spaubeek

Gevr. voor projekten door
geh. Limburg ervaren
GRONDWERKERS. Wij
bieden hoog loon en goede
arbeidsomst. Soli. na tel.
afspr. Arno Dohmen Tech-
niek BV, 04490-78870.
Nette JONGEN gevr. voor
groente- en fruitbedrijf
(markthandel), 5-daagse
werkweek. Tevens vragen
wij nog inpakkers voor en-
kele uren per dag. Soli. aan:
L. Ruiter, Ir. de Katstr. 2,
6446 ST Treebeek.
Wij vragen op korte termijn
'n allround LOODGIETER v.
onderhouds- en reparatie-
werk. Wij bieden hoog loon,
goede soe. voorzieningen
en vast werk. N.K. Verweyst
Dakdekkers- en loodgie-
tersbedrijf. 045-213760.
Gevr. nette zelfst FRITURE-
HULP 1 a 1 avond. p.w. Na
18.00 uur uur 045-352560.
VERKOOPSTER full-time
gevr. voor onze slagerij te
Heerlen. Leeft. 17-19 jr.
Mavo-opleiding. Liefst met
enige verkoopervaring. Bent
U geïnterreseerd. Kom dan
even langs of bel voor een
afspraak. Slagerij Van Me-
lick, Promenade 52 Heerlen.
Tel. 045-710257.
Voor bruin café gevr.: 1)
poetshulp voor de ochtend-
uren, 2) buffethulp (v) v.a.
22 jr. Tel. 045-711009.

Wouters-Sanders Delica-
tessen & Wijnen BV, vraagt
met spoed 'n gemotiveerde
allround MEDEWERKER/
STER met ervaring in en
kennis van het delicates-
senvak. Eventuele opleiding
in de branche strekt tot aan-
beveling. Tel. 045-714116.
Gevr. WINKELSLAGER, le-
rend daarvoor ca. 25 jaar.
Keurslagerij J. Keulen te
Hulsberg. Tel. 04405-1324.
Nette TAXICHAUFFEURS
gevr. voor dag- en nacht-
dienst met enige kennis
omg. Heerlen. Persoonlijk
melden: Kroontax, Anjelier-
str. 123A, Heerlen.
Groepsvervoer-CHAUF-
FEURS M/V gevr. met erva-
ring. Taxi Ed Slangen en Zn
Simpelveld. 045-444444.
1e DAMES en herenkapper
(ster) gevr. tot 21 jr. Tel.
04490-21389.

BEZORGERS gevr. voor
Geleen, om op maandagen
te bezorgen. De Sprinter,
tel. 045-254926
Gevr. voor tandtechn. lab. te
Merkelbeek leerling TAND-
TECHNICUS m/v, i.b.v. rij-
bewijs, 19/20 jr. Soli. tel.
04492-4615.
Met spoed gevraagd all-
round TIMMERMAN, met
ervaring. Aann. bedr. Piet
Jacobs BV, Hoensbroek.
045-212095.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. omstr. okt.-nov.
kl. EENGEZINSWONING
m. 2 sip.k.'s omg. Hoens-
broek/Amstenrade. Huurpr.
plm. ’550,-. 045-230017.
Te h. gevr. LOODS of op-
slagruimte min. 100 m2. Tel.
045-210523, na 18.00 uur.
Prof. golfinstructeur zoekt
wegens overplaatsing werk-
zaamheden zo spoedig mo-
gelijk WOONHUIS met 3
slprs. omgeving Vaals,
Maastricht, Heerlen. HuurItot ’ 900,-. Tel. 045-726569

Onroerend goed te huur aangeboden
Kamers te huur met volpen-
sion te HOENSBROEK. Tel.
045-214804.
KERKRADE-Bleyerheide
luxe gezinsapp. met 2 slpk.,

’ 625,- p.mnd. excl., huur-
subs. mog. Tel. 04499-3026
b.g.g. 06-52980477.
OIRSBEEK Woonhuis 2
grote slaapk. ’ 750,- p.mn.d
excl. Tel. 04493-3440.

Niet veel tijd verslinden, bij
STADSBEURS zult U het
wel vinden!!!
Ruim APPARTEMENT te
huur. Tel. 045-255047 van
14.00-22.00 uur.

Te huur aangeboden CAFÉ
te Heerlen (Zeswegen).
Voor inlichtingen tijdens
kantooruren. 045-243900.

Onroerend goed te koop aangeboden

Open Huis
Donderdag 24 augustusvan 17.00 uur tot 19.00 uur in de
bungalow Van Weerden Poelmanstraat 273 Heerlen-Zuid

Geriefelijke patio-bungalow met carport.
Ind.: entree, hal, speelse L-vormige woonkamer (42 m2)

met lamett-parket, keuken, patio-tuin met optimale privacy,
luxe badkamer, 3 slaapkamers en berging.

* Goede kwaliteit materialen gebruikt.
Inl. Stienstr. Makelaardij BV

Tel. 045-712255.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,9%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
U wilt iets kopen maar u
heeft geen tijd, dan komt U
het beslist bij STADS-
BEURS kwijt!!!
Te k. kleine halfvrijst. wo-
ning in LANDGRAAF met gr.
tuin, cv., ged. rolluiken, geh.
onderkelderd, luxe eik. keu-
ken m. alle comfort, woonk.,
w.e. 1e verd.: 2 slp.k's,
badk. m. ligb., douche, w.e.
en v.w. 2e verd.: vaste trap,
evt. voor 3e slp.k. Pr.
’89.000,- k.k. Aanv. in
overl. Tel. 045-322513.
HOENSBROEK Wilhelmi-
nastr, 153, goed onderhou-
den hoekwoning met garage
L-vormige woonkmr ca. 55m2, badkmr. met ligbad en
douche, 3 slpkmrs. en grote
zolder. Een woning met heel
veel ruimte. Vr.pr.
’109.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.

HEERLEN, Palenbergstr.
49. Halfvrijst. woonh. met
tuin, woonk., badk., 2 slp.k's
en is direkt te aanv. Pand ligt
in rustige buurt. Vr.pr.
’82.500,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

LANDGRAAF, Nieuwenha-
gerheidestr. 63, hoekwoning
met grote garage voor 2 au-
to's, mooie woonkmr. met
plavuizen, 3 slpkmrs., bad-
kmr. met ligbad en 2e toilet
en is direkt te aanvaarden.
Pr. ’ 97.000,-k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671 .
KERKRADE, Pricksteenweg
29, goed onderhouden tus-
sengelegen woonhuis met
woonkmr. ca. 32m2, mooie
keuken, 4 slpkmrs., badkmr.
met ligbad. Vr.pr.

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

SCHAESBERG bouwterrein
met fraai uitzicht aan de
Heerlerweg/Lommesenweg
(32x55) voor villa of land-
huis. Makelaardij Hendriks
Heerlen. Tel. 045-425574.

Sweatshirt.Katoen/polyester. Oversized.
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Kamers
Gemeubileerde KAMERS te
huur. Pappersjans 40 Heer-
lerheide.
Gemeub. KAMER te huur
met huiselijk verkeer, ook
oudere heer of dame.
04406-12875.
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19,Kerkrade.
Te huur mooie gemeubi-
leerde kamers met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-452128.
Te huur ZIT/SLPK. te
Hoensbroek. Na 14.00 uur
tel 045-229654.
Gemeub. KAMER te huur
Kerkrade-W. Tel. 045-
-41.3443.

Te huur KAMERS met gebr.
van alle fac. in gehele huis.
045-721850 tussen 17.00en 18.00 uur
STUD. KAMER m. keuk.,
douche, wc. Nabij centr.
Hrln. 045-714151 (na 18u.)
Kamer te h. in rust. buurt,
nabij C.-HEERLEN. Tel.
045-711525.
KAMER te huur bij Centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870
of 452269.

Bedrijfsruimte
Ter overname aangeboden
bodybuilding en fitness-
centrum omg. Heerlen.
Zonder contanten onnodig
te reflecteren. Br.o.nr
B-1741 LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Bouwmaterialen

ABC Beton
levert ook zaterdags

betónmortel en betonpomp
Tel. 04490-55555

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
AKOUTHERM systeem-
bouw " Dakbedekkingen ".
Dakisolatieplaten " Zink,
lood daktrimmen ** Div. sys-
teemplafonds ** Div. sys-
teemwanden. Industriestr.
7C, Nuth. Tel. 045-245028.
Levering gratis aan huis.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Meer dan 1000 soortenSTEENSTRIPS 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.

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.

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

Hobby/D.hjz.
WIJNBEREIDEN ook bier
en kaas N.P.I. Heigank 110
Nieuwenhagen wo-do-vrij-
dag 13-17.30 u. za 10-16 u.

Winkel & Kantoor

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

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

Niet lang hellen STADS-
BEURS bellen!!!
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Bedrijven/Transacties
Te k. vrijst. ruim WOON-
HUIS met frituur in Heerlen.
Br.o.nr. B-1745, L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Te k. veeg-zuigmachine, e-
lec, Fabr. Hako, type 1000
E, 91 cm., nieuwe accu's en
acculader. 045-414021.

Landbouw
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.- .: .. !.

Auto's
Te koop BMW 320 I km.
77.000, bwj. '84, kl. antra-
ciet. Tel. 043-633000.
Te k. van 8.V.: CHRYSLER
GTS 2,2 Turbo Automaat, kl.
zilvergrijs, kent. okt. 1988,
km.st. 26.000, i.pr.st.v.
onderh. Pr. ’32.500,-. Tel.
04490-15353, werkdagen
ma. t/m vr. van 08.00-17.00
uur, toestel 12.
CITROEN GSA special '81,
trekh. zonnedak, 5 versn.
radio. Geen roest, nwe ban-
den. APK 5-'9O, ’2.750,-.
Eyserheide 4. Tel. 04451-
-2193, na 18.00 uur.
Te koop CITROEN BK 16
RS, bwj. 11-'B3, APK 2-'9O,
i.pr.st. zorgv. onderh. Tel.
045-459750.

S& froficiat!%
Proficiat

John Wetzels
met je verjaardag

van de Pap en dejjj!
Na 14 maanden balen.'

Marcel J|

toch de eindstreep te
Daarom is hij nu zo blij.'

weer in de
Burgermaatschappij
Michelle, Pap en W

Schitterende
Citroen BK 14 RE, bwj. 05-'BB, 1e eigen., kl. geb';'

km.st. 42.000, vr.pr. ’ 17.500,-. Tel. 045-25578*
Volvo24oDL, LPG, blauw 1985 ’Citroen CX 2.0RE, rood, 60.000km 1986 ’ 15J
Citroen BXI6TRSLPG, zwart 1984 ’ 'H
Citroen BK 16TRS, brons 1983 ’ 1i
Ford Sierra 2.0 GL combi, blauw 1983 ’ 1°!
Ford Sierra 2.0L, 6 eil., champagne 1986 ’ B',
Ford Sierra 1.6 L, LPG, grijs 1983 ’ K
Lada Samara 1.3, bruin 1986 ’ K
Saab 900 GLS, wit 1982 ’ 5j
Skoda 105 L, rood, 20.000km 1985 ’ 4S
Fiat Panda, rood, 35.000km 1982 ’ l\Opel Ascona D, antraciet 1983 ’ K
Mitsubishi Tredia, groen 1984 ’ *>\Suzuki Swift GL, brons, 60.000 km 1984 ’ 7'

Telefoon: 04492-3234 J|
Wij hebben vraag naar onderstaande inruilauto5

Op 10 nieuw gekentekende Fiat Tipo's
Auto van het jaar 1989, bieden wij voor schadev'F
goede staat verkerende auto's met max. 70.000 v

Wij geven voor Golf 86 ’ 17.0$
Wij geven voor Golf 87 ’ 20.0Ö'

Wij geven voor Escort 87
’lB.OOO,-

Financiering mogelijk. Aanbieding geldt t/m maande
Fiat Sittycar Sittard

Pres. Kennedysingel 8-12, Sittard, 04490-1 75^>i
Inruilauto's
Voordelig te koop

Corsa 1253-d. ’ 8.900,- i
Kadett 13N3-d. ’2.900,-
Kadett 1255-d. ’ 3.900,- i
Kadett 12S aut. ’ 6.950,-
Kadett 1253-d. ’7.450,-
Ford Escort 5-d. ’ 7.450,-
Ford Fiësta 3-d. ’ 6.950,-
Ford Fiësta 3-d. ’ 1.200,-

Renault 18TL4-d. ’ 1.900,-
Talb. Horizon 5-d. ’ 4.950,-
Talb. Horizon 5-d. ’ 2.950,-
Hyun. Pony 3-d. ’ 4.950,-

Mazda 323 3-d. ’ 500,-
Mazda 323 combi ’ 9.900,-
Fiat Panda 45S ’ 5.950,-
Skoda Coupe ’ 4.950,-

Lada 1200S4-drs. ’ 5.950,-
Auto's zijn APK gekeurd
Smeets Opel

De Griend 2 Maastricht.

O
Kera

Groot aantal
BMW

Occasions
uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen
045-422610 ook's avonds.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, ook sloop- en
schade-auto's. Tev. cara-
vans. 045-751446/753723.
Zéér zuinige Opel KADETT
City 1200 coupé, koopje,
APK ap. '90, 100%, vr.pr.

’ 1.875,-. Tel. 045-323830.

Zaterdag 2 septemb^l
verschijnt het Lifnlj|
Dagblad huis-aan-huisjj
gehele Oostelijke- eflj
telijke Mijnstreek (Ce"l
gebieden 45 en 49) _
oplage van 192.000 *J
plaren. Dat betekent^dagmorgen 2 septem"
Limburgs Dagblad bjl, |
110.000 huishou»,
EXTRA in de bus, ZOJ,I
EXTRA KOSTEN %Haak dus op zate'g
september in met uw *j
tentie! Bel voor mcc'
matie of uw advertef'j
dracht 045-739380.
oplage, extra bereik. 11
extra kosten!!! _s
Rode ALFA Romeo »
cabriolet te k., veel fl*i i
derdelen. Tel. 045-4'
na 18.00 uur. y
A.R. GIULIETTA 2.0 \'82, LPG, APK, 3-'9o'.
iz.g.st., vr.pr. ’ 4.750'
045-319328 _^
Te k. prachtige BIvW i
type '81 (1e lak, nW*\,
den) vr.pr. ’ 5.250,--
5473, na 17.00 uu^
BMW 316, aug. '86.*
km, grijsmet., get.g'--j
cass., enz. Pr. f >*' \Tel. 04405-1949 s
Tek. BMW 315, bwj-J
lapis blauw, km.st. "Tel. 045-242924. ___y
Datsun SUNNY coUf^j
'79, APK 02-90, Z 1

Tel. 045-415528. A \
Te k. Datsun STAN^
GL, t.'B3, i.nw.st.. 16 7'
84.000 km., geen ro-*,
Hoenstr. 181, Hoeng^
Dir. contant geld voo'y l
vanaf bwj.'Bo tot '8'- . I
045-414372. Wij kor"" |
's avonds
Te k. TAUNUS 1.6
metall. bwj. '80, n"',
APK, 100%, vr.pr. fh
045-413116 na 16^-

> i, '\
I, .... )

I '' I /
i I !

Opel KADETT '80. Renault
4 GTL '80 met APK. Zwa-
luwstr. 10,' Heksenberg.
045-216588
Ford Escort 1100 L '83 met.
blauw; Renault 9 C m.'B3,- blauw, 59.000 km., optimale■ cond; VW Passat Diesel nw.

> model, 4 deurs, '82; Austin: Metro 1100 Surf '86, kl. zil-
ver, 52.000 km; Ford Sierra

* '83, automatic, blauw met.
type 16 CL; Fiat 127 VAN gr.- kent., '85; Renault 4F6 com-
bi '82; Inr. mog. Autobedrijf

I BOSCHKER, Heerlerweg
i 67, Voerendaal. Tel. 045-

-751605.

t\
MAZDA 323
’3.750,-; Kadett b,, |

’ 3.500,-; VW Polo «Tl
’1.750,-; Datsun l£ (
’1.750,-. Inr. mo9,n
211071. Overbroeke' (
Hoensbroek
Fiat PANDA 750 L, ’*!17.000 km., IJ
blauw, in nw.st. O^jj
Ford FIËSTA KR 2. "3 |
wit, nw. model, di^i045-325647, na _^pt
FORD LTD '84, 6 Cl'^
88.000 km., alle.

’ 9.750,-. Inr. m"»
211071
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-EDRIJF E. Custers,
We Lindelaan 23,
■ek. 04492-5261.
■ k. aan: Ford Sierra
Diesel Laser t'B7,

*,-; Ford Escort 1.6P. ’8.900,-; Pontiac
f fBl, ’5.900,-; Vol-

GLE nw m. '81I*; Opel Ascona 1.6
fs., t'B4 ’9.000,-;
.*oi t'B4, ’17.000,-;J'erra 1.6 GL, LPG t.
'■900,-; Mini t.'B4,".-; Opel Ascona 16 SI t. '78, ’1.900,-;

[ 323 autom. t.'79».-; Opel Kadett 13 N
V 4.900,-; Cabriolet
"ü Charade bwj.'Bs,
*.■; Opel Ascona 16 S
[6.200,-. Opel Kadett
«ation t.'79, ’1.500,-.
'Alto t.'B3, ’3.500,-.
~320, 6 eil., t.'Bo,
7- Lada Jeep bwj '79
’,3.500,-; Ford Tau-fLt.'Bl ’2.400,-. To-
h Corolla bwj.'79'.-■ 2x Opel Ascona
'«S autom., 77, 78 v.:°OO,-; Volvo 6 I t.'Bl
!"" Renault 5 Rally
.Carlo t'79, ’1.500,-;°0 CL t'Bl ’ 3.900,-;
520 t'Bo, ’3.200,-;'bestel '82, ’ 2.900,-;
«105 '84, ’3.500,-;Record 2.0 S, LPG t4-500,-; Mini Metro t/3.900,-. Mitsubishi

t'B2 ’3.900,-;
Jfcona 79, ’ 2.700,-;
P Taunus '79, '80 v.a.
ï'-; Mazda 626 t'Bo,
ï.-- Suzuki busje t'B4,
i ■■; 2x Toyota Carina
*■ ’1.900,-; Talbotj?"l 1,6 Tl t'Bl,
ff, Alfa Sud t'79,
tS'-: Mazda 323 t'7B,, ■■; Honda Accord aut

"900,-. Fiat Ritmo tü-600,-;. Golf t 79,Jp Toyoia Celica 75,
ÏJ.'"; Diverse goedko-

alle auto's met? APK. Geopend vanJ^ij 10-19 uur. Zat. tot
<Jnr_. fin, gar. mog.

JfScort 1.6 L, 9-'B2,_ 5-speed, 5-drs.,
£<" Volvo Jac KLIJN

2.8 GL bwj.
jj^om., LPG, stereo,
n trekh. etc, nw.

nw. motor. Papier-
SjJhzage, i.z.g.st., vr.pr.
LJv~' Heerlerweg 78,
pgaal na 16 uur.
.Vj CAPRI 2.0 GL,

~' n<i'Bl, kantel/schuif-
K^eo, i.z.g.st. vr.pr.
_Cjel. 045-324652.
iS Ford ESCORT
k' bwj. '82, i.z.g.st. kl.
«^ei extra's, vr.pr.
[^04490-17423.'i.oRDGranada2ltr„6
i/6!; zuinig, APK 8-'9O,

045-711545.%HüS 16 GL, m.'Bo,
Ü APK 2-'9O, vr.pr.

045-319328
?'ERRA 1.6 Laser 3->i- '85, in.st.v.splin-

' Apart, mooi met re-
v keuringsrapp.

■<°^ Inf. 043-254462.
■jfj'd ESCORT 1300 L,
i"' nw. model, kl. d.
i. LPG en trekh.

A Accord 4-drs. typeivX trekh., i.z.g.st.
&^045-210435.
/Civic, autom., bwj.

’ 1.350,, Tel.

{JONDA Prelude zil.
tvo, electr. ramen etc.
SC_jnl. 045-324763
v 626 1.8 GLX NB

rfcB; Mazda 626 2.0 i
fe 87; Mazda 626 2.0
l|f,'B3; Mazda 626 1.6
1. 84 en '85; Mazda
t\DX autom. NB '83;» ?26 1.6 SDX NB en
U81 en '82; MazdaiJLX HB '83; MazdaIL QLX Coupé autom.>??a 626 1.6 LX Cou-
«jMazda 323 1.6i GLX
\. Mazda 323 1.3 LX

fcs'lfazda323 1.5 GLX
Ijj Mazda 323 1.3 DBt|"öa 323 1.5 DX NB
\ ,81; Mazda 323 1.3k&; Mazda 323 1.5
"57^5 '87; Mazda 323
Ijj^LX '85; Mazda 323
«ti^T '84; Mazda 323
Sü/o 5 '85; Mazda 323
C diesel Estatte '87;
if' 1.6 HB '84; VW
iti,0 '87; Ford Escort
t4CL HB '86 en '87;
ÜC°"tI.6HBSGL'B4;15.60 S '83; Fiat 127
«kY'rna" '83; Toyota(L'-3 NB DX '83; To-
Iffla I.6GL'B4;Nis-
*i'R 9 GL en L autom.
IC-: Mitsubishi 1.2 HB
S ,

O
Qa Accord 1.6 GL.-81 ’2.750,-; Volvo

C diesel '85. Occasi-[ ' Mazda-Kroonga-
0HAutobedrijf LEYM-
'k' Bornerweg 2-8,
Nü-Tel. 04490-15838
■ol 360 GL, 3-drs,, $■ groen met getint\ U4-86. Volvo JacHo Kerkrade.

<v^f-^allo Opgelet!! WijV:0'- tot ’20.000,--"iis auto's: Mercedesï* -_..?" automaat '87;
'86; 230 E

'BS. 86; 230 E auto-pa' 200 benzine '87;
'79; 300 D

;a_, 2.3 automaat '86;
Wornaat'B4; 500 SE
X. 84; 280 CE auto-[^.',3oo TDT station
N.t .84; Porsche 911B;.83; Porsche 911l'_kï,dl 10° tl-rbo die-P«W 735i automaatIW 316 '85; BMW\i\jP '85; BMW 525 iC 524 TD '85; Re-19h"° diesel '87; Ford;*S| '83' 87; Indus-

'ÖBss Sit,ard- Tel'

Auto's
HONDA Civic automaat '81,
slechts 56.000 km, pr.
’4.500,-; Citroen CX '80,
slechts 70.000 km, pr.

’ 3.500,-. Beide auto's in
nieuwst. Tel. 045-413404,
na 18.00 uur.
Honda CIVIC 1200, bwj. '79,
m. ruilmotor en APK '89, pr.
’850,-. Tel. 045-718769 of
718867.
Te k. Honda ACCORD bwj.
'78, autom., APK tot 8-'9O,
pr.n.o.t.k. Tel. 04492-2644
na 18.00 uur.
Tek. LADA 1600LS op LPG
m. trekh., APK 7-'9O, t.e.a.b.
Tel. 045-254931
Te k. MAZDA 626 GLX 2.0
Itr. D, HB, bwj. '86, m. stuur-
bekr. zeer luxe uitv., vr.pr.

’ 16.000,-. 04748-2328.
Mazda 323 1.1 wit, 04-'B3
Volvo Jac KLIJN Kerkrade.
045-458000.
Tek. MAZDA 323, t.'Bl, i.pr
st., APK, ’2.500,-. Ridder
Hoenstr. 181, Hoensbroek.
Te k. MERCEDES 207 die-
sel verl. gesloten bus met o-
lievrije motor en trekh. bwj.
'79, ’4.950,- APK gek. tot
9-590, 045-323178.
MERCEDES 280 SE autom.
'78, ’4.900,-. 045-211071
Te koop MERCEDES 220
D, mechanisch 100%, bwj.
nov. '78. 045-423699.
Te k. i.z.g.st verkerende
MERCEDES 300 D, sept.
'80, stuurbekr., schuifd.,
slotvergr., trekh., enz.

’ 8.950,-. 04450-2826.
MITSUBISHI Celeste, 1600
ST typ. '79, APK, i.z.g.st.

’ 1.850,- Tel. 045-720951.
Tek. Nissan BLUEBIRD 1.6
GL, bwj,'Bo, pr.n.o.t.k. Tel.
045-326729.
Te k. Opel MANTA, bwj. be-
gin '80, i.z.g.st. Bellen na
18.00 uur, 045-257817.
Te k. Opel KADETT hatch-
back 12 N einde '80, auto i.
a.nw. 04490-36860.
Te koop Opel KADETT 12N
Hatchback 80. Tel. 045-
-271003.
Te k. Opel KADETT GT 13
S, i.z.g.st., pr. ’16.500,-,
bwj. '86. Tel. 045-213988.
Te koop Opel ASCONA 2.0
S, bwj. eind '80, APK-gek.
met trekh. Auto verkeert i.z.
g.st. 045-228398.
Opel ASCONA i.z.g.st.,
APK-gek. t/m '90, bwj.'79,
vr.pr. ’ 1.950,-. Palmstr. 60,
Heerlen.
Opel CORSA 1.3, bwj. '87,
kl. rood, i.z.g.st. vr.pr.

’ 14.950,- tel. 04493-4064.
Te k. Opel KADETT HB 12
N bwj. '81, 5-drs., rood,
APK, ’4.500,-, mr. mog.
Tel. 045-728213.
Opel KADETT Caravan 16
D, grijs k. '85 ’7.500,-;
Caravan '80 ’3.250,-. Tel.
045-457145.
Te k. PEUGEOT 305 SR
break, stationcar, 4-drs.,
met LPG instal., bwj. '81, pr.
’2.950,-, APK tot '90. Tel.
045-323178.
PEUGEOT 305 D '82,
’2.350,- of ruilen gr. auto
met gas. W. Barentzweg
101 Heerlerheide.
Te k. v. part. RENAULT 9
Avenue, 55.000 km, bwj.
'84, v. extra's. Dir. Schrij-
nenstr. 14 Kerkrade. Tel.
045-457804.
Te k. RENAULT 5 GTL, t.
'81, i.pr.st., 5-deurs, Ridder
Hoenstr. 181, Hoensbroek.
Nieuw model ROVER 2600
S, bwj. '83 met Vialle gasin-
stall., kl. bronsmet., Pullman
int. o.a. electr. ramen, get.
gl., stuurbekr., centr. deur-
vergr., electr. verw. spiegels
etc. met APK pr. ’ 7.850,-.
Bergstr. 18 Kerkrade. Tel.
045-458666.
Te k. SKODA 105 lux, bwj.
6-'B5, auto is als nw., pr.

’ 3.500,-. 04490-22689.
Te koop Talbot SOLARA SX
'81, aut. stuurb. centr. deur-
vergr. i.z.g.st. ’ 3.900,-. A.
Brouwerstr. 73, K'rade.
Te k. Talbot HORIZON i.z.g.
st., '82, APK 6-'9O, roestvrij,
weinig gel., stereo. Tel. 045-
-455417.
Toyota Camry 2.0 XLI, com-
bi beige met LPG, 01-'BB,
Volvo Jac KLIJN Kerkrade.
045-458000.
Te k. VW JETTA derby S,
bwj. '81, kent. jul'B4, km.st.
76.000, APK gek. tot 16-8-
-'9O, ’ 3.850,-. 04498-52956
Te k. VW GOLF diesel, antr.
grijs, bwj. '86, 72.000 km., pr
’17.950,-. Tel. 04492-3971
na 19.00 uur.
VW GOLF bwj. '79, APK
febr. '89, ’1.000,-, Plen-
kertstr. 34, Valkenburg.
VW Passat caravan '80,
APK 5-'9O, i.z.g.st. Tel.
04499-3398.
Te k. GOLF CL luxe uitv.,
bwj. '83, LPG, antr., 5-drs.,
’7.000,-. 045-451270.
Te koop VW GOLF Turbo
diesel, bwj. '87, kl. wit, i.st.v.
nw. Vr.pr. ’26.000,-. Tel.
04490-12341.
Te koop VW JETTA CL die-
sel, bwj. 9-'Bl, ’3.000,-.
Tel. 043-642494.
VOLVO 340 automaat, nov.
'86, 40.000 km., in z.g.st.
van onderhoud, gunstige
prijs. Tel. 04490-34411.
OPEL 2 Itr. '80 APK; Galant
'79 ’ 1.000,-; Kadett '78
’750,-; Mini '79 ’950,-.;
Granada '79 ’1.250,-;
Fiësta '77 ’ 950,-; Renault 5
'80 ’750,-; Golf diesel '78
’1.950,-; Kever ’950,-;
Ascona ’ 850,-; Honda '79
’950,-; Volvo 343 ’950,-;
Datsun '79 ’ 750,-. Alle au-
to's APK. 04499-3398.
KADETT diesel '83 APK 5-
90; Golf diesel '79 APK; Re-
nault 4 '81 APK 04499-3398

VOLVO 343 DL '78, goed,
mooi, APK '90. Vr.pr.
’1.650,-. 04490-11710.
VOLVO 360 GL (2 liter, s-
drs.) i.st.v.nw. ’ 14.250,-.
04490-12138.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Citroen AX als nw. '88; Ci-
troen 2CV 6 '84; Ford Siërra
sedan 4-drs. '87; Opel Ka-
dett Caravan diesel 5-drs
'87; Ford Escort 1600 CL '86
Ford Escort 1100 Bravo '86;
Ford Scorpio 2.0 i GL '85;
BMW 316 5-drs., 5 versn.
'86; Opel Rekord 2.0 '80
’3.500,-; Opel Corsa bwj.
'84. Auto's met Bovagga-
rantie. Inruil en financiering.
APK-keuringsstation. Auto-
bedrijf Stan WEBER, Baan-
str. 38 Schaesberg. Tel.
045-314175.
SEAT Fura 5 versn. '84
’6.250,-; Lada 1600 GL'B2
’2.000,-; Skoda 120 GLS 5
versn. '85 ’5.250,-; Dacia
1200 '86 (Renault 12)
’6.250,-; Mitsubishi Galant
Turbo diesel '81 ’2.250,-;
Mitsubishi Celeste 1600 ST
'77 ’1.250,-; Citroen G
special Break '79 ’ 900,-;
Fiat Ritmo 65 CL '80
’1.250,-; Skoda 105 Sun-
shine '85 ’4.250,-; Lada
120081 ’500,-; Lada 2107
'83 1.5 ’3.250,-. S.S.O.
Dealer Schloesser, Indus-
triestr. 9 6433 JW Hoens-
broek. Tel. 045-210345.

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
VOLVO 343 automatic '78
’1.250,-, APK '90. Tel.
045-323178.
Volvo 240 DL wijnrood,
71.000 km, 03-'B5,

’ 18.500,-. Volvo Jac KLIJN
Kerkrade. 045-458000.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Sloop- en SCHADEAUTO'S.
Oud ijzer en metalen. 045-
-252216/272516'savonds

Bedrijfswagens
Mercedes 207 D; Mercedes
208; Mercedes 307 D;
Mercedes 407 D; Mercedes
508 D; Mercedes 809 D;
Mercedes 813 D; Mercedes
814 D; Mercedes 1417 D;
VW LT 35 D; VW LT 45 D.Steeds keuze uit 30 ver-
schillende uitvoeringen.
W. Feyts Auto's
Vaesrade 61-63 Vaesrade.

045-243317.
Te~k. VW TRANSPORTER2.0 L, bwj.'B2, APK tot '90,
P'- ’ 4.500,-, mr. dubb. ass.
aanh. mog. Steenkoolstr. 1
Hoensbroek.

Auto onderdelen en accessoires

Koni Schokdempers
"de allerbeste"

100.000 km 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 inbouwstatioh:
Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat.

Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

K>iEp ß v

In de Cramer 31. Tel. 045-716951.
Gebruikte en nieuwe ON- Van maandag t/m vrijdag,
DERDELEN v. jonge scha- van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
de-auto's. Deumens Haef- uw PICCOLO telefonisch
land 20 Bruns. 045-254482. opgeven. Tet. 045-719966.
Goede gebruikte onder- SPOELTHINNER ’ 1,95 per
delen voor alle types van |jter excl. BTW Carshop, Au-alle merken. ROBBY'S - tomaterialen. Pieterstr.6,
auto-onderd. 045-224123. Schaesberg, 045-326148.— ! P-l ! BB! — _^_——— ~..||111...,..1|)1|,

Aanhangwagens
aanhanger te koop Een PICCOLO in het Lim-’2so,- of te huur a ’l5,- burgs Dagblad helpt u opper dag of ’ 65,- per week. weg naar snel succes. Bel:Spoordijkstr. 78 Hoensbroek 045-719966.

Motoren en scooters
Te k. HONDA CX 500 C, kl. Te k. HONDA 80l dOr F2rood, 3 koffers, z.g.a.nw., pr. 900, bwj. '82, i.z.g.st. Tel.’4.250,-. Tel. 045-223284. 04490-41842. na 18.00 uur.

(Brom)fietsen
le

K
kooPVespa CIAO en Te koop Puch MAXI meiPuch Maxi. na 18.00 uur sterwielen en div. onderde-Groenstr. 202 Landgraaf. | len, i.z.g.st. 045-752126.

TYPHOON 2 wielerspe-
ciaalzaak de grootste keuze
in fietsen, onderdelen, ban-
den en voor reparaties
Marisstr.l4, Geleen-Zuid.
Mobylette BROMMER te
koop, zeer goed en mooi.

’ 300,-. 04406-12875.
Verz. vr. te k. of te ruil ant.
BROMFIETS of onderd. Tel.
045-317395.
Div. gebr. VESPA'S CIAO,
ook gebr. onderdelen, inruil
mogel. H. Kruisstr. 65, Gre-
venbicht. Tel. 04498-57844.
Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’ 40,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de. Tel. 045-211486.
Te k. gevr. Vespa/Citta
SNORBROMFIETSEN en
gewone Vespa/Ciao auto-
maten. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54 Heerler-
heide. 045-211486.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Watersport
Te k. TERHI 4 pers. pol.
toer/visboot 3.20 L 1.60 br.
met besturing. 045-425951
na 18 uur

Vakantie
iTe huur: STACARAVANS

op camping aan zee (Zld./
I Walch.). Vrij vanaf heden.

Zeer red, pr. Inl 01181-1882
In Meppen; DRENTHE te h.
aan bosrand, 6 pers. Vakan-
tiehuisje met fietsen né 26
augustus. Inl. 045-441501.
OBS. Zoek je een land zon-
der leren! Kom dan naar
Regenboogland. Ontvangst
met cola en chips.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Donderdag REKREATIE
koopavond. Na seizoens-
voordeel van oa. caravan
voortenten geheel katoen
va. ’ 595,-; seizoens voor-
tenten geheel PVC en dra-
lon doek va. ’ 895,-; be-
perkte voorraad. Nu op
schuif en dakluifels 25%
voordeel, op is op. Verder
alle onderdelen en acces-
soires in onze uitgebreide
camping shop. Tevens extra
voordeel op onze show en
verhuur 1989 modellen Wilk, .
Beyerland caravans en Wal-
ker vouwwagens. Voor ser-
vice en kwaliteit naar De Ol-
de Caravan, Langs de Hey
7, Ind. park nrd. Sittard. Tel.
04490-13634. -Caravans
Geen plaats geen tijd, bij
STADSBEURS komt u het
kwijt!!!
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS en vouwwagens, ook
schadewagens. Tel. 045-
-323178.
Grote INTRODUCTIE show
André - Jamet vouwwagens
modellen 1990. Profiteer nu
van onze najaars aktie.
Dealer voor geheel Limburg.
Tentenhuis Hans Stassar,
Heisterberg 78, Hoensbroek
Tel. 045-224200.
De Reu Trianon 5.50 m. '84,
tandem-asser. Nwe zomer
en wintertent. Extra geïsol.,
magnetron, 2 ijskasten, gei-
ser, stereo, antenne, cv, ex-
tra groot aanrecht, verzw.
'waterpomp enz. Uniek, eni-
gein NL. 045-323111.
Te k. ALPENKREUZER Se-
nior, camping-ijskast. Tel.
045-214619
Te k. VOUWWAGEN va.

’ 700,-. Parkstr. 52
Brunssum.
Te k TOURCARAVAN Adria
bwj.'BB, 4 pers., toiletruimte,
ringverw., ingeb. watertank.
Op camping Belgische Ar-
dennen, ’13.000,-. Tel.
045-422384

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

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

06-320.330.03
Warme dagen, hete meisjes, korte rokjes 50 et/min.

Tieners 06-320.323.10
Gezellig flirten met zn tienen

' Flirt-box 06-320.330.01
Donna-Maria 045-227734

045-229718 met haar 7 vriendinnen -Al onze zomersproetjes zijn er weer

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

' voorbij camping Maasterp. Open van ma. t/m vrijd. van
14.00 t/m 02.00 uur. Tel. 04755-1854.

Privéhuis Diana
045-213142

! Nieuw Jeanymet een speciale massage. Kom eens kijken.
U bent van harte welkom.

Escort Marlie
j Salmanita en vriendinnen. Wippen bij U binnen

Telefoon 045-451033

Niet alleen de zomer is heet!!!
Privéhuis Michélle

met 10 leuke dames

045-228481 /045-229680
Tevens meisje gevraagd.

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

Tel. 045-311895.
Club Pin Up

Geopend ma. t/m vrijd. van 14.00 tot 02.00 uur.
Pr. Hendrikln 312, Brunssum. Tel. 045-272929.
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Sex met m'n tante Chantal's

sex-interviews
06-320.326.01 (50cpm)

Op zoek naar lekkere mei-
den 06-320.326.33

hetevrouwenlijn
Jonge meisjes, rijpe vrou-
wen en hete grieten. Ze

willen allemaal snel sexcon-
tact 06-320.326.66 (50cpm)

Tippelbox
Homo zoek jij 'n lekkere boy

Gay Date
06-320.330.18 (50cpm)

Tippellijn
06-320.330.66 Tieners

zoeken sexcontact (50cpm)

llona's live-box
Luister naar de spannendste
(live opgenomen) gesprek-
ken tussen Ilona en haar
bloedhete bellers. 50 c/m

06-320.330.60

06-sex
Zevende Hemel
06-320.320.07

GRATIS PORNO POSTER

Relax-Line
06-320.320.06

üüveü
Sex Relax Box

06

320.324.06
Addink Prod. 50 et/min.

Nimf Debbie
alle gaatjes gevuld

50 et/min. 06

320.320.14
Tieners

GRATIS PORNO PAKKET
50 et/min. 06-

-320.320.10
JONG MAAR HEERLIJK!
LIVE-LIVE-LIVE 50ct/min.

S.M. Box
06-320.330.70
sex party box

06
320.323.06

Talk prod. 50 et/min.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardlesbi

Rijpe Sex
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*323*24
Opzoek naar 'n lekker ding?
Sex Contact Lijn
Bel 06-320.320.33 (50cpm)

Direct snel sex-contact
(50cpm) LIVE afspreeklijnü!
06-320.320.55

Voor bi, SM, paren & trio's
Erotische Afsprakenlijn
06-320.325.80

Flirten, Versieren, Afspre-
ken en dan... 06-320.330.77

't Flirt-Cafe
"De Jachthut"

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

Homo Michael
luistert met open mond naar
sexavonturen 06/320.330.88

Gezellig flirten
met zn tienen op de Flirtbox

06-320.330.01 (50cpm)

Sex-oproeplijn
Direct snel sex-contact
06-320.320.55 (50cpm)

** 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Hardsex
lekker hard 50 c p.m. 06-

-320*325*35
320*325*35

Je lijkt zo
onschuldig

ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et p/m

Tuk
NEDERLANDS

BLOOTSTE BLAD
Sexteen

DE JONGSTE MEISJES
06-320.323.63

50 et p/m

rijpe vrouwen
TanteRia, 40 jr. 50 cpm. 06

320-323*45

320*323*45
Op je knieën

v00r...
Lady Bizar

" 50 et p/m 06*320*

3*2468
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.

SCHOOL
MEISJE

06-320.324.35 / 50 cpm

MEISJES
DROMEN

06-320.329.93 / 50 cpm

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington

06
320.320.22

50ct p.m.
1

Escort service all-in
045-326191

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.

Durf je?
Bel me dan maar

50 cpm 06-

-320*327*27
't Stoeipoesje

Ik ben 'n roodharig, lang-
benig meisje, 18 jr. en wil

zachtjes verwend worden!!
06-320.325.11 - 50 et p/m

Nieuw
Frisse meiden onder elkaar.
Pik ons op voor 50 et p m.

Bel 06-320.322.38

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

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

gens vanaf 10.00 uur.
Haar waanzin grijpt je naar

de keel!
SM Maniac

06-320.324.12. Soms is ze
streng, soms vernederend.
Maar schokkend is ze altijd!

Luister zelf! 50 c m
op de SexSuperßox zijn die
hete praters die best willen,

maar op de Heetste Box
daar doen ze 't na het

praatje.
SexSuperbox

06-320.324.30
Heetste Box

06-320.328.29 - 50 et p/m
Je vindt sneleen fijn paar op

de box voor
Ruilsex

06-320.326.88 en wil je echt
genieten, bel de XL Box

voor extra grote sexmaten
voor dames en heren XL
06-320.326.99 - 50 et p/m

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

warme straaltjes.
06-320.327.88 - 50 et p/m
Alweer die Wip-ln Box in

gesprek..en das debox om
wat te versieren,wat een

mazzel, dat er op de Lijfsex-
box ook een paar vrije

schatjes zijn.

De Wip In
op 06-320.324.60

De Lijfsexbox
06-320.324.90 - 50 et 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

06-320.324.40? of
De Sexbox

06-320.322.22 - 50 et p.m
Voor Piccolo 's

zie verder pagina 22
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TRAKTEERT OPDE COLT NINETY WËM
hier tenslotte om de exklusieve versie

l<M-__________________________________,_______________________________________________________ vaneen erkend eigentijdse en veelzijdige
auto met een pittige motor en sportief
weggedrag. Een autobovendien meteen
opmerkelijk hoog uitrustingsnivo. Zo is
de Colt 1.3GL Ninety uitgerust metveilig-
heidsriemen voor èn achter, gescheiden

mmmm^WwwM^^^Bmm^^ m^_mBam^^^m_\mmmmj^ neerklapbare achterbank, in de hoogte
___&"""" ' v>mk WkW^ _____ mWm__Vm____\ en naar voren en achteren verstelbaar

_wj/Ê JÊÈ stuur, van binnenuit te regelen buiten-
_jm JBb wf^^^^!^_W spiegels,ruitewissers met intervalen ver-

J^k mm mm9^^ <*er achterruitverwarming, digitaal klokje,
jfl wtm^^^^ w_\ mistachterlamp en andereextra's dievel-

Wf M———————. m\ iÉÉ ders duur moet bijbetalen. En wat u ook

___*—__. _m——_________\ _¥ -fl m\ . TBJlflli,, iifiimiriOTiM nog even moet weten: onder andere in
SS^m'mm^,SMJ'^^^mmU^^^'mmm^^^^^mmy m mmamm^ 7^_\ west-Duitsland werd de Colttot de minst

Bü^^^ \ m^^mmmmam^fm-mmmm- \ i_w, lm im -_^__W pechgevoelige auto in zn klasse be-
\WW^^^ " \ y*--.::::- BB \ HlfWty| kroond. En door vriend en vijand tot de

PP^^ —"" ..^-.^■■-'■■-"■■"'^ fl meest komplete in zn segment. Oe Colt
mr . ■ __■_ /"^..____wmm" /j£\ ® NinetywachtopubijdeMitsubishidealer

WL "'■ *r' II , ~8 7 _&**■_s I Bk Jp fiË m jSÊfSmwm!mim>>«Hf}>.*..i.}\3' voor een vrijblijvende kennismaking en
fl|fe*«>^£i| W6i«P| Hit**L ..fll iflk : __ss=~n—W " \ ____WW^^^. overtuigende testrit. En dat dan liever

MW ""mmÊmimmmmmÊ___—mm—tm^--_^J——————____________________________t ________m na__m____________W___________\ vandaag dan morgen, want de _.
mtm^mmmmW oplage van de Ninety is vanzelf- y

/ Ê_\ ■?y*iF?ÏS K fl sprekend beperkt.Wijzigingen —»^^■*^B. .... j... '■' ' ■ '■' -'■■ ■ Xé— ' ' ,m^^_wmmmmm^^^^^^m-^^^^^^^w-99i b-> -jjpj--» ■ j _^^Hfl^^Pt'_t V-"_"ÈL m_\___\_m I -_Ü-H #*■■-■■ rjjfeli_ ICkil
vMMft _v* A i i__m Ihiii flfl I ’ fIH HjA *«■ . . . HITSUBISHImWI f Ai "F HHk ■■■■MMM^ flfl SK~ IrmW ■ f / JRHF*-««fe m^fl voorbehouden. hotobsI**! LUL I | B WWÊm - PiSNil I I i pJnl l_^

,

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 KLEUNEN HEERLEN, MAASTRICHT AUTO KLEUNEN, SITTARD BEK,
Passartweg 35a, fel. 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.
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"gpiccolo's
045-719966

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

Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17 00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsfng en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken Proficiat' en 'Vermist gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 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',
'VermistGevonden', '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 BTW.

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijksgelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) «6599

Vermist/Gevonden
Op 22 aug. weggelopen
zwarte DWERGPOEDEL
teefje, is getatoueerd. S.v.p.
teg. bel. terug te bezorgen.
Röntgenstr. 1, Landgraaf.
Tel 045-312685

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.

Mededelingen

't Loon is méér dan lonend!
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Winkeliers: bedankt voor die 'Panda' van
Fiat-dealer Creusen

Hetty, Hans, Nicole, Björn en Roel Rooijakkers

Personeel aangeboden
GVL RESTAURATIE, 045-
-226000. Spec. gevelremi- Met een PICCOLO in het
ging, renov., kelderafdich- Limburgs Dagblad raakt u
ting, voegw., vochtwering 10 uw OU(Je spulletjes 't snelst
jr. schrift, garantie. Stralen Mt. Piccolo's doen vaak
van meubels, autoplaat- wonderen... Probeer maar!
werk, velgen, chassis etc. Tel. 045-719966.

Personeel gevraagd
In ons bedrijf is plaats voor

Slager - Slagersleerling
Sollicitatie naar tel. afspraak tussen 8 en 18.00 uur

Tel. 04490-43702.
Jean Baggen,

Burg. Lemmenstr. 8 Geleen.
Confectie-atelier MURA B.V. Maasheuvel 42

6116 BT Roosteren vraagt:

Naaister
Strijkster

Kandidaten dienen over voldoende aterlierervaring
te beschikken.

Leerling naaisters
Leeftijd t/m 19 jaar.

Gaarne uitsluitend telef. reacties onder nr. 04499-1142

m» > /^_=£\ /j

In ons restaurant
Pastaschotel. Diverse pastasoorten
met kipfilet Marco Polo,

j%/\eItaliaanse tomaten garnituuren verse "i j95
fruitsalade. __._£"
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Katoen. Fraai marmerdessin met zilverglans.
In rosé, blue en paars. 240 x 200cm 99^ 79.-
-200 x 200cm_&T- 70- A*J
135x200cm 59r T"/»UUiM.\ _\fel ■ !_H --iH .'. M JI

Lamberts Rolluiken
zoekt

Hulpmonteur
Keerberg 95, Voerendaal. Tel. 045-750598

Voor Geleen, Stem, Schinnen en
bijbehorende dorpen vragen wij

.bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad, Markt 3, Geleen.

Tel. 04490-46868.
Voor

Heerlen
vragen wij

Bezorgers M/V
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen. Melden: Limburgs
Dagblad, Geerstr. 5 Heerlen. Tel. 045-717719.

Voor
Voerendaal

vragen wij
Bezorgers m/v

die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur
's ochtends onze krant te bezorgen. Melden: Limburgs

Dagblad, Geerstr. 5 Heerlen. Tel. 045-717719.

Wij zitten te springen om m/v
Op het moment kunnen wij direkt plaatsen
Hulp- en elektromonteurs

Grondwerkers
Machinebankwerkers

Hulp- onderhoudsmonteurs
dakdekkers of die hiervoor

opgeleid willen worden
timmerlieden
lts'ers metaal

draaiers en frezers
heftruckchauffeurs

gasmonteur
part-time schoonmaker/ster
produktiemedewerkers/sters

U ziet het... eigenlijkte veel om op te noemen. Maar er is
nog veel meer werk. Gewoon even bellen of binnenlopen

bij Dactylo Uitzendburo in
Sittard, Rijksweg Zuid 63, 04490-14190

Beek, Stationsstraat 9, 04490-74404
Kerkrade/Eygelshoven, Veldhofstraat 111, 045-352059, Dactylo, dat werkt wel zo leuk
i

Kiri te Kanawa.
Deze wereldberoemde Vfl E_h___3'tsopraanvertolkt op 11 ÉÉ \
schitterendewijze H H ■rl-^i ■ \liederen en thema's uit K H H l
bekende opera's zoals: MII BR *Tosca, Madame Butterfly, ■■ pi_Bw*^* 1
LaTraviata, donGiovanni M _j*M«riit

eeuw vertolkt o.a. Ë§( H
"Rigoletto", "Aida" en ■O- *>.ui Km
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Tempo-Team Uitzendbureau

heeft per direct werk voor
Produktiemedewerkers (m/v)

bij een bedrijf in Brunssum. De kandidaten zijn goed gemo-tiveerd en bereid om op afroepbasis te werken. Zowel per-
sonen die alleen weekeinden of enkele dagen per week

I beschikbaar zijn, als ook personen die een volledige werk-
week zoeken, kunnen reageren. Leeftijd vanaf 18 jaar,
i.v.m. ploegendienst. Heeft u interesse? Neem dan contact
op met Anita Dolk, tel. 045-718366 of kom langs.

OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT, HEERLEN

Ervaren mobiele kraanmachinist
voor zo spoedig mogelijk.

Fa. Eggen, Gravenweg 39, Landgraaf. Tel. 045-310320.

Voegersbedrijf H. Knubben
heeft direct werk voor:

Ervaren voegers/koppenzetters
Goede salariëring. Inl. 045-411431.

METSELAARS gevr. Mei- MEISJE gevraagd voor
den na 19.00 uur 045- Privéhuis Michelle. Tel. 045-
-313105. 228481.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor

Huishoudelijke hulpen m/v
Bij diverse projecten in "Heerlen en omgeving, voor enkele
uren per dag. Werktijden zijn voornamelijk in e avonduren
tussen 17.00 en 20.00 uur. Ook werkstudenten komen

hiervoor in aanmerking
Voor meer informatie over bovenstaande vacaturen kunt u
kontakt opnemen met Ingrid Driessen. Tel. 045-718366

of kom langs.
OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT te HEERLEN

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-
schooldiploma, erkend door
Ministerie. Bel de Kader-
school voor gratis studie-
gids: 04998-99425.

Lasbedrijf
Bert Bloemberg

zoekt
A- en E-lassers (foto)
Monteurs en pijpfitters

Tel. 045-271791

Kapper/Kapster
gevr. Inl. Tel. 04490-53313.

Taxi CHAUFFEURS ge-
vraagd voor door de week
en weekend. Pers. aan-
melden Putstr. 103, Bom.
Part-time TAXICHAUF-
FEURS dag-nacht-week-
enddienst, evt. WAO-ers.
Julianastr. 6, Brunssum.

Gevr. STUDENTEN voor
werkzaamheden in dé
spoelkeuken van Kasteel
Limbricht. Voornamelijk
avonduren. Tel. van 9.00-
-17.00 uur 04490-14444.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soli.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Gevr. vakbekw. SYSTEEM-
BOUWER met erv. v. wan-
den en plafonds, die zich in
staat acht als bedrijfleider te
fungeren. Tel. 045-229529/
229548.
Gevr. ' ELEKTROMON-
TEURS en hulpm. Elektro
Ophelders, 04490-12256.
Hairstyling Trudy Wierts
vraagt 2e KAPSTER. Tel.
045-412010 Kerkrade-West
Gevr. erv. STRATENMA-
KERS en voegers. Tel. 045-
-250238.
KAPPER/STER gevr. moet
zelfst. kunnen werken, crea-
tief zijn en event. leiding
kunnen geven. Lft. t/m 25 jr.
Br.o.nr. B-1719 LD., Post-
bus 3100, 6401 DP, Heerlen
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Gevr. voor direct KAMER/
WERKMEISJE en keuken-
hulp, min. 18 jr. Inl. Hotel
Eurlings, Valkenburg. Tel.
04406-12326.
DAMES gevr. voor Privé en
Escort. Br.o.nr. B-1721 LD.,
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen.
De Valkenier vraagt voor
seizoen 1989 nog enkele
MEDEWERKERS M/V, lft.
15 t/m 19 jaar. Voor afspr.
tel. 04406-12289.
Confectie-atelier vraagt
THUISNAAISTERS met a-
telier-ervaring. 04492-4890.
Voor projecten in Limburg
zoeken wij: Pijpfitters, bank-
werkers, elec. monteurs,
lassers. Wij bieden hoog
loon en goede arbeidsom-
standigheden. Soli. na tel.
afspraak, Arno DOHMEN
Techniek BV. 04490-78870.
Voor zo spoeding mogelijk
gevraagd in Nederlands-
Frans gezin met 2 kinderen,
5 en 3 jaar. Direkte omge-
ving Parijs, een AU-PAIR.
Voor de duurvan ca. 1 jr. Inl.
Fam. Heuts, Bellenkamp-
wg 24 Oirsbeek 04492-1024
Gevr. jonge man plm. 20 jr.
voor MARKT Heerlen. Tel.
045-215210, na 17.00 uur.
PCM heeft werk voor PIJP-
MONTEURS, bankwerkers.
Ervaring vereist. Tel. 043-
-474828.
Spontaan MEISJE gevr.
voor goedlopende Club.
Info: 04499-3828.
Gevraagd part-time klein en
groot BUSCHAUFFEURS
en taxichauffeurs M/V. Pers.
aanm. vrijdag van 09.00-
-17.00 uur en zaterdag van
11.00-15.00 uur. Akerstr.
Nrd. 132, Hoensbroek.
Gevr. HULP voor koffieshop
liefst enige ervaring plm. 17
jr. min. 20 uur per week.
045-713958.
FRITUREHULP M/V gevr.
plm. 17 jr. Tel. 045-211193
bgg 045-223828.
Gevr. ervaren VERKOOP-'
STER, fulltime of part-time.
Echte Bakker Jos Driessen.
Rdr. Hoenstr. 59 Hoens-
broek. 045-212706.
Betrouwbaar persoon met
AANNEMERSPAPIEREN
die wil plaats nemen in be-
stuur/Stichting i.v.m. realise-
ren beleggingsprojekten. Br.
o.n.r B-1740, Limburgs
Dagblad Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Gevr. LEERLINGKOK M/V,
Wapen van Sittard, Tel.
17121.
Nette FRITUREHULP M/V
gevr. tot plm. 20 jr. Melden
na tel, afspr. 045-222728.
Voor direct gevraagd erva-
ren SCHOENENVER-
KOOPSTER voor ca. 30 uur
per week. Leeft. ca. 25-30
jaar. Modeschoenen André
Coolen, Kouvenderstr. 37
6431 HA Hoensbroek. Tel.
045-212171.
SCHOONMAAKHULP gevr.
ca. 15 uur p.w. Hotel de
Blauwe Schuit. Wilhelmina-
pln 6, Heerlen. 045-717499.
Leerling LOODGIETERS en
cv-monteurs gevr. Te bevr.
Instal. bedrijf J.P. Hogen-
boom BV, Hoogbrugstr. 13
Maastricht. 043-210518.
Part-time VERKOOPSTER
gevr. Slagerij te Sittard. Inl.
na 19 uur tel. 04490-34317.
Guus van Sloun Slagerijen,
Arntzstr. 3, 6176 EG,
Spaubeek

Gevr. voor projekten door
geh. Limburg ervaren
GRONDWERKERS. Wij
bieden hoog loon en goede
arbeidsomst. Soli. na tel.
afspr. Arno Dohmen Tech-
niek BV, 04490-78870.
Nette JONGEN gevr. voor
groente- en fruitbedrijf
(markthandel), 5-daagse
werkweek. Tevens vragen
wij nog inpakkers voor en-
kele uren per dag. Soli. aan:
L. Ruiter, Ir. de Katstr. 2,
6446 ST Treebeek.
Wij vragen op korte termijn
'n allround LOODGIETER v.
onderhouds- en reparatie-
werk. Wij bieden hoog loon,
goede soe. voorzieningen
en vast werk. N.K. Verweyst
Dakdekkers- en loodgie-
tersbedrijf. 045-213760.
Gevr. nette zelfst FRITURE-
HULP 1 a 1 avond. p.w. Na
18.00 uur uur 045-352560.
VERKOOPSTER full-time
gevr. voor onze slagerij te
Heerlen. Leeft. 17-19 jr.
Mavo-opleiding. Liefst met
enige verkoopervaring. Bent
U geïnterreseerd. Kom dan
even langs of bel voor een
afspraak. Slagerij Van Me-
lick, Promenade 52 Heerlen.
Tel. 045-710257.
Voor bruin café gevr.: 1)
poetshulp voor de ochtend-
uren, 2) buffethulp (v) v.a.
22 jr. Tel. 045-711009.

Wouters-Sanders Delica-
tessen & Wijnen BV, vraagt
met spoed 'n gemotiveerde
allround MEDEWERKER/
STER met ervaring in en
kennis van het delicates-
senvak. Eventuele opleiding
in de branche strekt tot aan-
beveling. Tel. 045-714116.
Gevr. WINKELSLAGER, le-
rend daarvoor ca. 25 jaar.
Keurslagerij J. Keulen te
Hulsberg. Tel. 04405-1324.
Nette TAXICHAUFFEURS
gevr. voor dag- en nacht-
dienst met enige kennis
omg. Heerlen. Persoonlijk

i melden: Kroontax, Anjelier-
str. 123A, Heerlen.
Groepsvervoer-CHAUF-
FEURS M/V gevr. met erva-
ring. Taxi Ed Slangen en Zn
Simpelveld. 045-444444.
1e DAMES en herenkapper

(ster) gevr. tot 21 jr. Tel.
04490-21389.

BEZORGERS gevr. voor
Geleen, om op maandagen
te bezorgen. De Sprinter,
tel. 045-254926
Gevr. voor tandtechn. lab. te
Merkelbeek leerling TAND-
TECHNICUS m/v, i.b.v. rij-
bewijs, 19/20 jr. Soli. tel.
04492-4615.
Met spoed gevraagd all-
round TIMMERMAN, met
ervaring. Aann. bedr. Piet
Jacobs BV, Hoensbroek.
045-212095.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. omstr. okt.-nov.
kl. EENGEZINSWONING
m. 2 slpk.'s omg. Hoens-
broek/Amstenrade. Huurpr.
plm. ’550,-. 045-230017.
Te h. gevr. LOODS of op-
slagruimte min. 100 m2. Tel.
045-210523, na 18.00 uur.
Prof. golfinstructeur zoekt
wegens overplaatsing werk-
zaamheden zo spoedig mo-
gelijk WOONHUIS met 3
slprs. omgeving Vaals,
Maastricht, Heerlen. Huur
tot ’ 900,-. Tel. 045-726569

Onroerend goed te huur aangeboden
Kamers te huur met volpen-
sion te HOENSBROEK. Tel.
045-214804.
KERKRADE-Bleyerheide
luxe gezinsapp. met 2 slpk.,

’ 625,- p.mnd. excl., huur-
subs. mog. Tel. 04499-3026
b.g.g. 06-52980477.
OIRSBEEK Woonhuis 2
grote slaapk. ’ 750,- p.mn.d
excl. Tel. 04493-3440.

Niet veel tijd verslinden, bij
STADSBEURS zult U het
wel vinden!!!
Ruim APPARTEMENT te
huur. Tel. 045-255047 van
14.00-22.00 uur.

Te huur aangeboden CAFÉ
te Heerlen (Zeswegen).
Voor inlichtingen tijdens
kantooruren. 045-243900.

Onroerend goed te koop aangeboden

Open Huis
Donderdag 24 augustus van 17.00 uur tot 19.00 uur in de
bungalow Van Weerden Poelmanstraat 273 Heerlen-Zuid

Geriefelijke patio-bungalow met carport.
Ind.: entree, hal, speelse L-vormige woonkamer (42 m2)

met lamett-parket, keuken, patio-tuin met optimale privacy,
luxe badkamer, 3 slaapkamers en berging.

* Goede kwaliteit materialen gebruikt.
Inl. Stienstr. Makelaardij BV

Tel. 045-712255.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,9%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
U wilt iets kopen maar u
heeft geen tijd, dan komt U
het beslist bij STADS-
BEURS kwijt!!!
Te k. kleine halfvrijst. wo-
ning in LANDGRAAF met gr.
tuin, cv., ged. rolluiken, geh.
onderkelderd, luxe eik. keu-
ken m. alle comfort, woonk.,
w.e. 1e verd.: 2 slp.k's,
badk. m. ligb., douche, w.e.
en v.w. 2e verd.: vaste trap,
evt. voor 3e slp.k. Pr.
’89.000,- k.k. Aanv. in
overl. Tel. 045-322513.
HOENSBROEK Wilhelmi-
nastr, 153, goed onderhou-
den hoekwoning met garage
L-vormige woonkmr ca. 55m2, badkmr. met ligbad en
douche, 3 slpkmrs. en grote
zolder. Een woning met heel
veel ruimte. Vr.pr.

’ 109.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.

HEERLEN, Palenbergstr.
49. Halfvrijst. woonh. met
tuin, woonk., badk., 2 slp.k's
en is direkt te aanv. Pand ligt
in rustige buurt. Vr.pr.
’82.500,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

LANDGRAAF, Nieuwenha-
gerheidestr. 63, hoekwoning
met grote garage voor 2 au-
to's, mooie woonkmr. met
plavuizen, 3 slpkmrs., bad-
kmr. met ligbad en 2e toilet
en is direkt te aanvaarden.
Pr. ’ 97.000,-k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671 .
KERKRADE, Pricksteenweg
29, goed onderhouden tus-
sengelegen woonhuis met
woonkmr. ca. 32m2, mooie
keuken, 4 slpkmrs., badkmr.
met ligbad. Vr.pr.

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

SCHAESBERG bouwterrein
met fraai uitzicht aan de
Heerlerweg/Lommesenweg
(32x55) voor villa of land-
huis. Makelaardij Hendriks
Heerlen. Tel. 045-425574.

SweatshirtKatoen/polyester. Oversized.
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Kamers
Gemeubileerde KAMERS te
huur. Pappersjans 40 Heer-
lerheide.
Gemeub. KAMER te huur
met huiselijk verkeer, ook
oudere heer of dame.
04406-12875.
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19,Kerkrade.
Te huur mooie gemeubi-
leerde kamers met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-452128.
Te huur ZIT/SLPK. te
Hoensbroek. Na 14.00 uur
tel 045-229654.
Gemeub. KAMER te huur
Kerkrade-W. Tel. 045-
-413443.

Te huur KAMERS met gebr.
van alle fac. in gehele huis.
045-721850 tussen 17.00
en 18.00 uur 'STUD. KAMER m. keuk.,
douche, wc. Nabij centr.
Hrln. 045-714151 (na 18u.)
Kamer te h. in rust. buurt,
nabij C.-HEERLEN. Tel.
045-711525.
KAMER te huur bij Centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870
of 452269.

Bedrijfsruimte
Ter overname aangeboden
bodybuilding en fitness-
centrum omg. Heerlen.
Zonder contanten onnodig
te reflecteren. Br.o.nr
B-1741 LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Bouwmaterialen

ABC Beton
levert ook zaterdags

betónmortel en betonpomp
Tel. 04490-55555

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
AKOUTHERM systeem-
bouw ** Dakbedekkingen **
Dakisolatieplaten ** Zink,
lood daktrimmen ** Div. sys-
teemplafonds ** Div. sys-
teemwanden. Industriestr.
7C, Nuth. Tel. 045-245028.
Levering gratis aan huis.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Meer dan 1000 soortenSTEENSTRIPS va. ’ 9,50per 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.

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.

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

Hobby/D.h.z.
WIJNBEREIDEN ook bier
en kaas N.P.I. Heigank 110
Nieuwenhagen wo-do-vrij-
dag 13-17.30 u. za 10-16 u.

Winkel & Kantoor

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

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

Niet lang hellen STADS-
BEURS bellen!!!
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Bedrijven/Transacties

Te k. vrijst. ruim WOON-
HUIS met frituur in Heerlen.
Br.o.nr. B-1745, L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Te k. veeg-zuigmachine, e-
lec, Fabr. Hako, type 1000
E, 91 cm., nieuwe accu's en
acculader. 045-414021.

Landbouw
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

.. :■ .. :. :
Auto's

Te koop BMW 320 I km.
77.000, bwj. '84, kl. antra-
ciet. Tel. 043-633000.
Te k. van 8.V.: CHRYSLER
GTS 2,2 Turbo Automaat, kl.
zilvergrijs, kent. okt. 1988,
km.st. 26.000, i.pr.st.v.
onderh. Pr. ’32.500,-. Tel.
04490-15353, werkdagen
ma. t/m vr. van 08.00-17.00
uur, toestel 12.
CITROEN GSA special '81,
trekh. zonnedak, 5 versn.
radio. Geen roest, nwe ban-
den. APK 5-'9O, ’2.750,-.
Eyserheide 4. Tel. 04451-
-2193, na 18.00 uur.
Te koop CITROEN BK 16
RS, bwj. 11-'B3, APK 2-'9O,
i.pr.st. zorgv. onderh. Tel.
045-459750. '

-§^ _°roficiat!m
Proficiat

John Wetzels,'
met je verjaardag jj

van de Pap en de_M| I
Na 14 maanden balen.'

Èt'_mWm*^

*^L W **---H|
toch de eindstreep te fDaarom is hij nu zo blij." 't

weer in de
BurgermaatschapP' J
Michelle, Pap en Ma' i

Schitterende
Citroen BK 14 RE, bwj. 05-'BB, 1e eigen., kl. gebr *fc

km.st. 42.000, vr.pr. ’ 17.500,-. Tel. 045-25573 'Volvo 240 DL, LPG, blauw 1985 ’ *&\ XCitroen CX 2.0 RE, rood, 60.000 km 1986 ’ 15J fCitroen BK 16TRS LPG, zwart 1984 ’ 'K »Citroen BK 16TRS, brons 1983 ’ 7i
Ford Sierra 2.0 GL combi, blauw 1983 ’ I°-3 IFord Sierra 2.0 L, 6 eil., champagne 1988 ’ 6l _,
Ford Sierra 1.6L, LPG, grijs 1983 ’ K \Lada Samara 1.3, bruin 1986 ’ K l
Saab 900 GLS, wit 1982 ’ Ht
Skoda 105 L, rood, 20.000km 1985 ’ 4|B
Fiat Panda, rood, 35.000km 1982 ’ *\ E
Opel Ascona D, antraciet 1983 ’ 62 K
Mitsubishi Tredia, groen 1984 ’ %ikSuzuki Swift GL, brons, 60.000km 1984 ’ 7"

Telefoon: 04492-3234
Wij hebben vraag naar onderstaande inruilauto5 |

Op 10 nieuw gekentekende Fiat Tipo's . jAuto van het jaar 1989, bieden wij voor schadew k
goede staat verkerende auto's met max. 70.000 *■' I

Wij geven voor Golf 86 ’ 17.0Ö 5
Wij geven voor Golf 87 ’ 20.0Ö01!;

Wij geven voor Escort 87 \
’lB.OOO,- l

Financiering mogelijk. Aanbieding geldt t/m maandag Ij

Fiat Sittycar Sittard
Pres. Kennedysingel 8-12, Sittard, 04490-175f3> _
Inruilauto's
Voordelig te koop

Corsa 12S 3-d. ’8.900,-
Kadett 13N 3-d. ’2.900,-
Kadett 12S 5-d. ’3.900,-
Kadett 12S aut. ’6.950,-
Kadett 1253-d. ’7.450,-
Ford Escort 5-d. ’ 7.450,-
Ford Fiësta 3-d. ’ 6.950,-
Ford Fiësta 3-d. ’ 1.200,-

Renault 18TL4-d. ’ 1.900,-
Talb. Horizon 5-d. ’ 4.950,-
Talb. Horizon 5-d. ’ 2.950,-
Hyun. Pony 3-d. ’ 4.950,-

Mazda 323 3-d. ’ 500,-
Mazda 323 combi ’ 9.900,-
Fiat Panda 45S ’ 5.950,-
Skoda Coupe ’ 4.950,-

Lada 1200S4-drs. ’ 5.950,-
Auto's zijn APK gekeurd
Smeets Opel

De Griend 2 Maastricht.

Kera
Groot aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen
045-422610 ook 's avonds.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, ook sloop- en
schade-auto's. Tev. cara-
vans. 045-751446/753723.
Zéér zuinige Opel KADETT
City 1200 coupé, koopje,
APK ap. '90, 100%, vr.pr.

’ 1.875,-. Tel. 045-323830.
I

Zaterdag 2 septernb6 „
verschijnt het Lim
Dagblad huis-aan-huis^ Srgehele Oostelijke- ej^
telijke Mijnstreek (G e j *gebieden 45 en 49) |P

j

oplage van 192.000 e\ ">
plaren. Dat betekent: *| 5
dagmorgen 2 septem" ,
Limburgs Dagblad "JU ifj
110.000 huishojfij
EXTRA in de bus, -OJT *

EXTRA KOSTEN vO" >
Haak dus op zate'% "september in met uw a

|(] :tentie! Bel voor mee' ;
matie of uw adverter"J
dracht 045-739380. S
oplage, extra bereik. » «
extra kosten!!! s 0
Rode ALFA Romeo * <,

cabriolet te k., veel f 1'a *derdelen. Tel. 045-4'
na 18.00 uur. _^s\ \
A.R. GIULIETTA 2.0 f. k
'82, LPG, APK, 3-'9o,f'
iz.g.st., vr.pr. ’ 4.750. I
045-319328
Te k. prachtige BMWpT
type '81 (1e lak, nvv^jf
den) vr.pr. ’ 5.250,-- "j
5473, na 17.00 uur^jfl
BMW 316, aug. '86. *5|
km, grijsmet., getgl- £Rcass., enz. Pr. ’ l' fl
Tel. 04405-1949 .^f1
Tek. BMW 315, bwj- p»
lapis blauw, km.st. y fc
Tel. 045-242924. _^»
Datsun SUNNY CC-UP^ i'
'79, APK 02-'9O, 7 1

Tel. 045-415528._^ s'Te k. Datsun STANzai {
GL, t.'B3, i.nw.st.,l6 |l .
84.000 km., geen ro-^j |
Hoenstr. 181, HogngP>i |

Dir. contant geld voo'^l [;
vanaf bwj.'Bo tot '8'- -i f
045-414372. Wij kor* 1"

's avonds
_öL 'Te k. TAUNUS 1-6 |H

metall. bwj. '80,
APK, 100%, vr.pr. f^Jt045-413116 na 16J^>1)(

X
\ I il

: 1 ’ ü'
■- i IU^zl.l.\_\_M.\zU^\f__^\

Opel KADETT '80. Renault
4 GTL '80 met APK. Zwa-
luwstr. 10,' Heksenberg.
045-216588
Ford Escort 1100 L '83 met.
blauw; Renault 9 C m.'B3,
blauw, 59.000 km., optimale
cond; VW Passat Diesel nw.
model, 4 deurs, '82; Austin
Metro 1100 Surf '86, kl. zil-
ver, 52.000 km; Ford Sierra
'83, automatic, blauw met.
type 16 CL; Fiat 127 VAN gr.
kent., '85; Renault 4F6 com-
bi '82; Inr. mog. Autobedrijf
BOSCHKER, Heerlerweg
67, Voerendaal. Tel. 045-
-751605.

MAZDA 323 2 »
’3.750,-; Kadett ,1 fl }<fr

’ 3.500,-; VW Polo>f’ 1.750,-; Datsun 1U £> i’1.750,-. Inr. rrio gstr .I
211071. Overbroek" i

Hoensbroek ____^^' ?
Fiat PANDA 750 L,A-jj
17.000 km., -i.4%t
blauw, in nw.st_oz~-^j. ] i
Ford FIËSTA XR^Vf
wit, nw. model, '045-325647, njjjg^ii»
FORDLTD'B4 6^l88.000 km., a'"^. I
’9.750,-. Inr. rtVW
211071

Limburgs Dagblad
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Auto's

INDRIJF E. Custers,
FMe Lindelaan 23,
F^. 04492-5261.
M* k. aan: Ford Sierra
[Jliesel Laser t'B7,
■£?■■; Ford Escort 1.6|*f ’8.900,-; Pontiac
"E0 t'Bl, ’5.900,-; Vol-I? GLE nw m. '81

P_j Opel Ascona 1.6
°'s., t'B4 ’9.000,-;320i t'B4, ’17.000,-;

J'erra 1.6 GL, LPG t.
É/-900,-; Mini t.'B4,
J^Opel Ascona 16 S

' t. 78, ’ 1.900,-;
J. 323 autom. t.'79
P--; Opel Kadett 13 N
.'4-900,-; Cabriolet
ï-1 Charade bwj.'Bs,
e""; Opel Ascona 16 S
[6.200,-. Opel Kadett
fation t.'79, ’1.500,-.f Alto t.'B3, ’ 3.500,-.
L 320, 6 eil., t.'Bo,
¥__"<"■ Lada Jeep bwj '79./3.500,-; Ford Tau-
fU'Bl ’2.400,-. To-
jjto Corolla bwj.'79
17- 2x Opel Ascona

|i.»S autom., '77, '78 v.1k.°00,-; Volvo 6 I t'Bl
ij?'-- Renault 5 Rally
f Carlo t'79, ’1.500,-;IfO CL t'Bl ’3.900.-;[520 t'Bo, ’3.200,-;F bestel '82, ’2.900,-;f2105 '84, ’3.500,-;
record 2.0 S, LPG t

Mini Metro t| L\3-900,-. Mitsubishi111 LPG, t'B2 ’ 3.900,-;
| L"f?ona '79, ’ 2.700,-;

S? Taunus '79, '80 v.a.
$"'■ Mazda 626 t'Bo,
ff- Suzuki busje t'B4,
[/"■; 2x Toyota CarinaliVa ’1.900,-; Talbot
\^ 1,6 Tl t'Bl,
GS-: Alfa Sud t'79,
j£'-; Mazda 323 t'7B,
Wf "*: Honda Accord aut1, 900,-. Fiat Ritmo tl*L'-600,-;. Golf t '79,
lijp Toyoia Celica '75,
Ijyp". Diverse goedko-
Kj frs. alle auto's metki *. Geopend van

injr'vii 10-19 uur. Zat. tot
fr-^ijMin. gar. mog.
kJscort 1.6 L, 9-'B2,
k_. 5-speed, 5-drs.,
lU,! 1- Volvo Jac KLIJN

2.8 GL bwj.
Clom„ LPG, stereo,
i* .' trekh. etc, nw.
tar jf1nw. motor. Papier-
„v^age, i.z.g.st., vr.pr.

Sf-f, '"" Heerlerweg 78,l^ga[nal6uur.
.' f°rc. CAPRI 2.0 GL,

:, s nd'Bl, kantel/schuif-
Sfjn re°. i.z.g.st. vr.pr.
""SCjgl. 045-324652.
df^P Ford ESCORT

'" N. '82, i.z.g.st. kl.
SsnBel extra's, vr.pr., J^RDGranada2ltr., 6
1.81 -f 2uini9. APK 8-'9O,
l^gU)4s-711545.
",SAÜNUSI6GL, m.'Bo,fcj APK 2-'9O, vr.pr.
!><Cj"el. 045-319328' sii-_

_>,r tF.RA L6Laser 3-
|* u*yi- '85, in.st.v.splin-
I mooi met re-

?r n keuringsrapp.
tTjS-lJnf. 043-254462.■ >d ESCORT 1300L,
S u nw. model, kl. d.
:%> LPG en trekh.gco4s-242106.I aAc>iAccc""°' 4-drs. type
<5n *" trekh., i.z.g.st.

1 A
A Civic, autom., bwj.

(I.'tJPNDA Prelude zil.«s^. electr. ramen etc.

|L 626 1.8 GLX NB
Sg: Mazda 626 2.0 iMazda 626 2.0
.^,D83: Mazda 626 1.6Nht en '85; Mazda*da UK autom. NB '83;
Dé !£6 1-6 SDX NB en

1 6Ö' en '82; Mazda
5.Q LX HB '83; Mazdai:^a>!f * Coupé autom.8^a 6261.6LXC0u-
-8/7*da 323 1.6 1 GLX[Vlazda 323 1.3 LX['86^3 323 1.5 GLXLiVlaJ?^aa 323 1.3 DBN '«f 323 1-5 Dx NB

' IJI -ll' Mazda 323 1.3
f> Hö _; Mazda 323 1.55'JB7; Mazda 323Nê^LX'Bs; Mazda 323P*hc,'B4; Mazda 323
kvLf.s '85; Mazda 323
ÏGoif Jesel Estatte '87;?* i'! ].6 HB '84; VWL 6"*--871 Ford EscortidESc^cLHß'B6en'B7;

? 160 S '83; Fiat 127M, /'^a" '83; Toyota
?C,rn3 NB DX '83; To-XraV'6GL'B4;Nis-(en g^1 GL en L autom.ri^M'tsubishi 1.2H8li>. 'nf Accord 1.6 GLl\a\ ’2.750,-; Volvo
i» ftiet le. sel '85. Occasi-*. I Mazda-Kroonga-

H A^obedrjjf LEY
y
M.

■Wch't t ornerwe9 2-8,
14490-15838

JV6C, QU 3-drs,
4, 04 si oen met 9etint3 HB6. volvo Jac
vjSöQp. Kerkrade.
ii' O'*^ —■——-t'3ona"0 oPgeletü Wijfe^-nf ,ot /20.000,--|%j^!QJ45J411572.
'Orsai6sliauto"s: Mercedesto^autn aut°maat '87;'ornaat '86; 230 É
VS' aft k3O E auto"sr.Laüt^oo benzine '87;ISJBO e'S^aat '79; 300 D
V^tom aut°maat '86;
Caat 2_aa,'B4; 500 SE
C >9- B& 280 CE auto-&at''B2°JDT statjon

■^ 'B\4;^orsche 911A Au,?:; Porsche 911

i,öMW ,;fB5 i automaat>rbo 118I18
D

B5; BMW1-N Sa?VBMW 525 '>rbo54 TD '85; Re-B 9hia %%Sell87; Ford
ffc 35 o 8?; lridus-V^-loils s'ttard. Tel.

HONDA Civic automaat '81,
slechts 56.000 km, pr.
’4.500,-; Citroen CX '80,
slechts 70.000 km, pr.
’3.500,-. Beide auto's in
nieuwst. Tel. 045-413404,
na 18.00 uur.
Honda CIVIC 1200, bwj. '79,
m. ruilmotor en APK '89, pr.
’850,-. Tel. 045-718769 of
718867.
Te k. Honda ACCORD bwj.
'78, autom., APK tot 8-'9O,
pr.n.o.t.k. Tel. 04492-2644
na 18.00 uur.
Tek. LADA 1600 LS op LPG
m. trekh., APK 7-'9O, t.e.a.b.
Tel. 045-254931
Te k. MAZDA 626 GLX 2.0
Itr. D, HB, bwj. '86, m. stuur-
bekr. zeer luxe uitv., vr.pr.

’ 16.000,-. 04748-2328.
Mazda 323 1.1 wit, 04-'B3
Volvo Jac KLIJN Kerkrade.
045-458000.
Tek. MAZDA 323, t. '81, i.pr
st., APK, ’2.500,-. Ridder
Hoenstr. 181, Hoensbroek.
Te k. MERCEDES 207 die-
sel verl. gesloten bus met o-
lievrije motor en trekh. bwj.
'79, ’4.950,- APK gek. tot
9-590, 045-323178.
MERCEDES 280 SE autom.
'78, ’ 4.900,-. 045-211071
Te koop MERCEDES 220
D, mechanisch 100%, bwj.
nov. '78. 045-423699.
Te k. i.z.g.st verkerende
MERCEDES 300 D, sept.
'80, stuurbekr., schuifd.,
slotvergr., trekh., enz.

’ 8.950,-. 04450-2826.
MITSUBISHI Celeste, 1600
ST typ. '79, APK, i.z.g.st.

’ 1.850,-Tel. 045-720951.
Tek. Nissan BLUEBIRD 1.6
GL, bwj,'Bo, pr.n.o.t.k. Tel.
045-326729.
Te k. Opel MANTA, bwj. be-
gin '80, i.z.g.st. Bellen na
18.00 uur, 045-257817.
Te k. Opel KADETT hatch-
back 12 N einde '80, auto i.
a.nw. 04490-36860.
Te koop Opel KADETT 12N
Hatchback 80. Tel. 045-
-271003.
Te k. Opel KADETT GT 13
S, i.z.g.st., pr. ’16.500,-,
bwj. '86. Tel. 045-213988.
Te koop Opel ASCONA 2.0
S, bwj. eind '80, APK-gek.
met trekh. Auto verkeert i.z.
g.st. 045-228398.
Opel ASCONA i.z.g.st.,
APK-gek. t/m '90, bwj.'79,
vr.pr. ’ 1.950,-. Palmstr. 60,
Heerlen.
Opel CORSA 1.3, bwj. '87,
kl. rood, i.z.g.st. vr.pr.

’ 14.950,- tel. 04493-4064.
Te k. Opel KADETT HB 12
N bwj. '81, 5-drs., rood,
APK, ’4.500,-, mr. mog.
Tel. 045-728213.
Opel KADETT Caravan 16
D, grijs k. '85 ’7.500,-;
Caravan '80 ’3.250,-. Tel.
045-457145.
Te k. PEUGEOT 305 SR
break, stationcar, 4-drs.,
met LPG instal., bwj. '81, pr.
/ 2.950,-, APK tot '90. Tel.
045-323178.
PEUGEOT 305 D '82,
’2.350,- of ruilen gr. auto
met gas. W. Barentzweg
101 Heerlerheide.
Te k. v. part. RENAULT 9
Avenue, 55.000 km, bwj.
'84, v. extra's. Dir. Schrij-
nenstr. 14 Kerkrade. Tel.
045-457804.
Te k. RENAULT 5 GTL, t.
'81, i.pr.st., 5-deurs, Ridder
Hoenstr. 181, Hoensbroek.
Nieuw model ROVER 2600
S, bwj. '83 met Vialle gasin-
stall., kl. bronsmet., Pullman
int. o.a. electr. ramen, get.
gl., stuurbekr., centr. deur-
vergr., electr. verw. spiegels
etc. met APK pr. ’ 7.850,-.
Bergstr. 18 Kerkrade. Tel.
045-458666.

'Te k. SKODA 105 lux, bwj.
6-'B5, auto is als nw., pr.

’ 3.500,-. 04490-22689.
Te koop Talbot SOLARA SX
'81, aut. stuurb. centr. deur-
vergr. i.z.g.st. ’ 3.900,-. A.
Brouwerstr. 73, K'rade.
Te k. Talbot HORIZON i.z.g.
st., '82, APK 6-'9O, roestvrij,
weinig gel., stereo. Tel. 045-
-455417.
Toyota Camry 2.0 XLI, com-
bi beige met LPG, 01-'BB,
Volvo Jac KLIJN Kerkrade.
045-458000.
Te k. VW JETTA derby S,
bwj. '81, kent. jul'B4, km.st.
76.000, APK gek. tot 16-8-
-'9O, ’ 3.850,-. 04498-52956
Te k. VW GOLF diesel, antr.
grijs, bwj. '86, 72.000 km., pr
’17.950,-. Tel. 04492-3971
na 19.00 uur.
VW GOLF bwj. '79, APK
febr. '89, ’1.000,-, Plen-
kertstr. 34, Valkenburg.
VW Passat caravan '80,
APK 5-'9O, i.z.g.st. Tel.
04499-3398.
Te k. GOLF CL luxe uitv.,
bwj. '83, LPG, antr., 5-drs.,
’7.000,-. 045-451270.
Te koop VW GOLF Turbo
diesel, bwj. '87, kl. wit, i.st.v.
nw. Vr.pr. ’26.000,-. Tel.
04490-12341.
Te koop VW JETTA CL die-
sel, bwj. 9-'Bl, ’3.000,-.
Tel. 043-642494.
VOLVO 340 automaat, nov.
'86, 40.000 km., in z.g.st.
van onderhoud, gunstige
prijs. Tel. 04490-34411.
OPEL 2 Itr. '80 APK; Galant
'79 ’1.000,-; Kadett '78
’750,-; Mini '79 ’950,-.;
Granada '79 ’1.250,-;
Fiësta '77 ’ 950,-; Renault 5
'80 ’750,-; Golf diesel '78
’1.950,-; Kever ’950,-;
Ascona ’ 850,-; Honda '79
’950,-; Volvo 343 ’950,-;
Datsun '79 ’ 750,-. Alle au-
to's APK. 04499-3398.
KADETT diesel '83 APK 5-
90; Golf diesel '79 APK; Re-
nault 4 '81 APK 04499-3398

VOLVO 343 DL '78, goed,
mooi, APK '90. Vr.pr.

’ 1.650,-. 04490-11710.
VOLVO 360 GL (2 liter, s-
drs.) i.st.v.nw. ’ 14.250,-.
04490-12138.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Citroen AX als nw. '88; Ci-
troen 2CV 6 '84; Ford Siërra
sedan 4-drs. '87; Opel Ka-
dett Caravan diesel 5-drs
'87; Ford Escort 1600 CL '86
Ford Escort 1100 Bravo '86;
Ford Scorpio 2.0 i GL '85;
BMW 316 5-drs., 5 versn.
'86; Opel Rekord 2.0 '80
’3.500,-; Opel Corsa bwj.
'84. Auto's met Bovagga-
rantie. Inruil en financiering.
APK-keuringsstation. Auto-
bedrijf Stan WEBER, Baan-
str. 38 Schaesberg. Tel.
045-314175.
SEAT Fura 5 versn. '84
’6.250,-; Lada 1600 GL '82
’2.000,-; Skoda 120 GLS 5
versn. '85 ’ 5.250,-; Dacia
1200 '86 (Renault 12)
’6.250,-; Mitsubishi Galant
Turbo diesel '81 ’2.250,-;
Mitsubishi Celeste 1600 ST
77 ’1.250,-; Citroen G
special Break '79 ’ 900,-;
Fiat Ritmo 65 CL '80
’1.250,-; Skoda 105 Sun-
shine '85 ’4.250,-; Lada
1200 '81 ’500,-; Lada 2107
'83 1.5 ’3.250,-. S.S.O.
Dealer Schloesser, Indus-
triestr. 9 6433 JW Hoens-
broek. Tel. 045-210345.

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
VOLVO 343 automatic '78
’1.250,-, APK '90. Tel.
045-323178.
Volvo 240 DL wijnrood,
71.000 km, 03-'B5,
’18.500,-. Volvo Jac KLIJN
Kerkrade. 045-458000.

■■■■■■ ——~—
Sloopauto's

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Sloop- en SCHADEAUTO'S.
Oud ijzer en metalen. 045-
-252216/272516'savonds

Bedrijfswagens
Mercedes 207 D; Mercedes
208; Mercedes 307 D;
Mercedes 407 D; Mercedes
508 D; Mercedes 809 D;
Mercedes 813 D; Mercedes
814 D; Mercedes 1417 D;
VW LT 35 D; VW LT 45 D.
Steeds keuze uit 30 ver-
schillende uitvoeringen.
W. Feyts Auto's

Vaesrade 61-63 Vaesrade.
045-243317.

Te k. VW TRANSPORTER
2.0 L, bwj.'B2, APK tot '90,
pr. ’ 4.500,-, mr. dubb. ass.
aanh. mog. Steenkoolstr. 1
Hoensbroek.

Auto onderdelen en accessoires

Koni Schokdempers
"de allerbeste"

100.000 km garantie.
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

Y_ZgP B.V.

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines en testapparatuur

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

Erkend inbouwstation:
Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat.

Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

In deCramer 31. Tel. 045-716951.
Gebruikte en nieuwe ON- Van maandag t/m vrijdag,
DERDELEN v. jonge scha- van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
de-auto's. Deumens Haef- uw PICCOLO telefonisch
land 20 Bruns. 045-254482. opgeven. Tel. 045-719966.
Goede gebruikte onder- SPOELTHINNER ’ 1,95 per
delen voor alle types van nter excl. BTW Carshop, Au-
alle merken. ROBBY'S - tomaterialen. Pieterstr.6,
auto-onderd. 045-224123. Schaesberg, 045-326148.

Aanhangwagens
AANHANGER te koop Een PICCOLO in het üm-’2so,- of te huur a ’l5,- burgs Dagblad helpt u opper dag of ’ 65,- per week. weg naar snel succes. Bel:Spoordijkstr. 78 Hoensbroek 045-719966.

Motoren en scooters: - i " " ' i : ■ in.

Te k. HONDA CX 500 C, kl. Te k. HONDA 80l dOr F2
rood, 3 koffers, z.g.a.nw., pr. 900, bwj. '82, i.z.g.st. Tel.
’4.250,-. Tel. 045-223284. 04490-41842. na 18.00 uur.

(Brom)fietsen
Te koop Vespa CIAO en Te koop Puch MAXI meiPuch Maxi. na 18.00 uur sterwielen en div. onderde-Groenstr. 202 Landgraaf. | ien, i.z.g.st. 045-752126.

TYPHOON 2 wielerspe- I
ciaalzaak de grootste keuze I
in fietsen, onderdelen, ban- »
den en voor reparaties 'Marisstr.l4, Geleen-Zuid. 'Mobylette BROMMER te ]
koop, zeer goed en mooi.

’ 300,-. 04406-12875.
Verz. vr. te k. of te ruil ant.
BROMFIETS of onderd. Tel.
045-317395.
Div. gebr. VESPA'S CIAO,
ook gebr. onderdelen, inruil
mogel. H. Kruisstr. 65, Gre-
venbicht. Tel. 04498-57844.
Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’ 40,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de. Tel. 045-211486.
Te k. gevr. Vespa/Citta
SNORBROMFIETSEN en
gewone Vespa/Ciao auto-
maten. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54 Heerler-
heide. 045-211486.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Watersport
Te k. TERHI 4 pers. pol.
toer/visboot 3.20 L 1.60 br.
met besturing. 045-425951
na 18 uur

Vakantie
Te huur: STACARAVANS
op camping aan zee (Zld./
Walch.). Vrij vanaf heden.
Zeer red, pr. Inl 01181-1882
In Meppen; DRENTHE te h.
aan bosrand, 6 pers. Vakan-
tiehuisje met fietsen na 26
augustus. Inl. 045-441501.
OBS. Zoek je een land zon-
der leren! Kom dan naar
Regenboogland. Ontvangst
met cola en chips.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Donderdag REKREATIE
koopavond. Na seizoens-
voordeel van oa. caravan
voortenten geheel katoen
va. ’ 595,-; seizoens voor-
tenten geheel PVC en dra-
lon doek va. ’ 895,-; be-
perkte voorraad. Nu op
schuif en dakluifels 25%
voordeel, op is op. Verder
alle onderdelen en acces-
soires in onze uitgebreide
camping shop. Tevens extra
voordeel op onze show en
verhuur 1989 modellen Wilk, .
Beyerland caravans en Wal-
ker vouwwagens. Voor ser-
vice en kwaliteit naar De Ol-
de Caravan, Langs de Hey
7, Ind. park nrd. Sittard. Tel.
04490-13634. -Caravans
Geen plaats geen tijd, bij
STADSBEURS komt u het
kwijt!!!
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS en vouwwagens, ook
schadewagens. Tel. 045-
-323178.
Grote INTRODUCTIE show
André - Jamet vouwwagens
modellen 1990. Profiteer nu
van onze najaars aktie.
Dealer voor geheelLimburg.
Tentenhuis Hans Stassar,
Heisterberg 78, Hoensbroek
Tel. 045-224200.
De Reu Trianon 5.50 m. '84,
tandem-asser. Nwe zomer
en wintertent. Extra geïsol.,
magnetron, 2 ijskasten, gei-
ser, stereo, antenne, cv, ex-
tra groot aanrecht, verzw.
'waterpomp enz. Uniek, eni-
ge in NL. 045-323111.
Te k. ALPENKREUZER Se-
nior, camping-ijskast. Tel.
045-214619
Te k. VOUWWAGEN va.

’ 700,-. Parkstr. 52
Brunssum.
Te k TOURCARAVAN Adria
bwj.'BB, 4 pers., toiletruimte,
ringverw., ingeb. watertank.
Op camping Belgische Ar-
dennen, ’13.000,-. Tel.
045-422384

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer jehunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

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

06-320.330.03
Warme dagen, hete meisjes, korte rokjes 50 et/min.

Tieners 06-320.323.10
Gezellig flirten met zn tienen

I Flirt-box 06-320.330.01
Donna-Maria 045-227734

045-229718 met haar 7 vriendinnen
Al onze zomersproetjes zijn er weer

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

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

Privéhuis Diana
I 045-213142
! NieuwJeany met een speciale massage. Kom eens kijken., U bent van harte welkom.

Escort Marlie
ï Salmanita en vriendinnen. Wippen bij U binnen

Telefoon 045-451033

Niet alleen de zomer is heet!!! ,
Privéhuis Michélle

met 10 leuke dames

045-228481 /045-229680 l
c

Tevens meisje gevraagd. _■
Gezellige dames ]

charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
Club Pin Up

Geopend ma. t/m vrijd. van 14.00 tot 02.00 uur.
Pr. Hendrikln 312, Brunssum. Tel. 045-272929. -
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Sex met m'n tante Chantal's
sex-interviews
06-320.326.01 (50cpm)

Op zoek naar lekkere mei-
den 06-320.326.33

hetevrouwenlijn
Jonge meisjes, rijpe vrou-
wen en hete grieten. Ze

willen allemaal snel sexcon-
tact 06-320.326.66 (50cpm)

Tippelbox
Homo zoek jij 'n lekkere boy

Gay Date
06-320.330.18 (50cpm)

Tippellijn
06-320.330.66 Tieners

zoeken sexcontact (50cpm)

Ilona's live-box
.uister naar de spannendste
live opgenomen) gesprek- -(en tussen Ilona en haar
bloedhete bellers. 50 c/m
06-320.330.60 .
06-sex

Zevende Hemel
06-320.320.07

GRATIS PORNO POSTER

Relax-Line
06-320.320.06

ÜLiveü
Sex Relax Box

06

320.324.06
Addink Prod. 50 et/min.

Nimf Debbie
alle gaatjes gevuld

50 et/min. 06

320.320.14
Tieners

GRATIS PORNO PAKKET
50 et/min. 06-

-320.320.10
JONG MAAR HEERLIJK!
LIVE-LIVE-LIVE 50ct/min.

S.M. Box
06-320.330.70
sex party box

06
320.323.06

Talk prod. 50 et/min.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardlesbi

Rijpe Sex
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*323*24
Op zoek naar 'n lekker ding?
Sex Contact Lijn
Bel 06-320.320.33 (50cpm)

Direct snel sex-contact
(50cpm) LIVE afspreeklijnü!

06-320.320.55
Voor bi, SM, paren & trio's

Erotische Afsprakenlijn
06-320.325.80

Flirten, Versieren, Afspre-
ken en dan... 06-320.330.77

't Flirt-Cafe
"De Jachthut"

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

Homo Michael
luistert met open mond naar
sexavonturen 06/320.330.88

Gezellig flirten
met zn tienen op de Flirtbox

06-320.330.01 (50cpm)

Sex-oproeplijn
Direct snel sex-contact
06-320.320.55 (50cpm)
" 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Hardsex
lekker hard 50 c p.m. 06-

-320*325*35
320*325*35

Je lijkt zo
onschuldig

ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et p/m

Tuk
NEDERLANDS

BLOOTSTE BLAD
Sexteen

DE JONGSTE MEISJES
06-320.323.63

50 et p/m

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

320*323*45

320*323*45
Op je knieën

v00r...
Lady Bizar- 50 et p/m 06*320*

3*2468
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.

SCHOOL
MEISJE

06-320.324.35 / 50 cpm

MEISJES
DROMEN

06-320.329.93 / 50 cpm

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington

06
320.320.22

50ct p.m.

Escort service all-in
045-326191

Club
Merci I

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.

Durf je?
Bel me dan maar

50 cpm 06-

-320*327*27
't Stoeipoesje

Ik ben 'n roodharig, lang-
benig meisje, 18 jr. en wil

zachtjes verwend worden!!
06-320.325.11 - 50 et p/m

Nieuw
Frisse meiden onder elkaar.
Pik ons op voor 50 et p/m.

Bel 06-320.322.38

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

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

gens vanaf 10.00 uur.
Haar waanzin grijpt je naar

de keel!
SM Maniac

06-320.324.12. Soms is ze
streng, soms vernederend.
Maar schokkend is ze altijd!

Luister zelf! 50 cm
op de SexSuperßox zijn die
hete praters die best willen,

maar op de Heetste Box
daar doen ze 't na het

praatje.
SexSuperbox

06-320.324.30
Heetste Box

06-320.328.29 - 50 et p/m
Je vindt snel een fijn paar op

de box voor

Ruilsex
06-320.326.88 en wil je echt

genieten, bel de XL Box
voor extra grote sexmaten
voor dames en heren XL
06-320.326.99 - 50 Ct p/m

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

warme straaltjes.
06-320.327.88 - 50 et pm
Alweer die Wip-ln Box in

gesprek...en das de box om
wat te versieren, wat een

mazzel, dat er op deLijfsex-
box ook een paar vrije

schatjes zijn.
De Wip In

op 06-320.324.60
De Lijfsexbox

06-320.324.90 - 50 et 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
06-320.324.40? of
De Sexbox

06-320.322.22 - 50 et p.m
Voor Piccolo's

zie verder pagina 22
■■■■""■■o"**»»
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TRAKTEERT OPDE COLT NINETY ___M
hier tenslotte om de exklusieve versie
van eenerkend eigentijdse en veelzijdige

| auto met een pittige motor en sportief
weggedrag. Een auto bovendien met een
opmerkelijk hoog uitrustingsnivo. Zo is
de Colt 1.3GL Ninety uitgerustmetveilig-
heidsriemen voor èn achter, gescheiden

J/ftim^mMmuuW^K^mm_W jpPllM^**»***^^MMWl neerklapbare achterbank, in de hoogte

Sa?'' " ' '" " " '*3M We' ____\\\ _M_W___W_________s en naar voren en achteren verstelbaar
_dÉÊ __fij stuur, van binnenuit te regelen buiten-

_^È J__\ W^^^^^Êf spiegels,ruitewissers met intervalen ver-
_^M JÊÊ wP~^^^ derachterruitverwarming, digitaal klokje,

j_^_\ Ém U^^^^ wl\ mistachterlamp en andereextra's dieuel-
__m_\\ _W __¥______________________________< \k \? ders duur moet bijbetalen. En wat u ook

1 __Z— WWW É_\ _\\ ■'' „„iiiiiii iniiliiJ nog even moet weten: onder andere in
f J"**^T-S£SMrtS»ea--a<ii^mtmm_-_^^___^t__^gf/g//^ M B WS-mmmWSSSSß^^^^^^__^A west-Duitslandwerd de Colt tot de minst

(PP^*^ \ mkmmmmmmmm^tmmMww^mm> \ »I&___\?^Ê pechgevoelige auto in zn klasse be-
|PP^^^^ ._.--"""" \ t___ \ H.Mty| kroond. En door vriend en vijand tot de

JÊf^^ „.."-."<■ ~ H meest komplete in zn segment. De Colt
1 W^T^ y^

h iigm dg\ ® NinetywachtopubijdeMitsubishidealer
■ MHWW Bfc> Sf __________________________ _£; -ÜfpJiM M'.'JLJLJU __________________________ ■ voor een vrijblijvende kennismaking enMoWil» *>^o^': *= fc M EPfffi ___*r\^ii***_^x^_lWm_\J&' _——\ ———^ r***f***; rï"vi iiii^----o-!r^^TTT ii.' _^m WÊ^_\g&»é'ïJt 1 |E^ HF|'JV-.«*» .J^SiJnr ___■ _____ -SS..-_P \ _m W^ —^ overtuigende testrit. En dat dan liever

SS-Pl PIPI-MooJHooflß !^^»o*__HßuH_Bm-_ao«iMHMooofi_llb__H_o_io^o***^ _^B l - ...—__n_—BHf _«__^__l __k___«-___^-__-____i_a^____*--_____i^n vandaag dan morgen, want de _.
»*-P*"*"*^^^^B B^^ oplage van de Ninety is vanzeIf-

■PHHMHHHH-H _\^^^^^ \ _mW?&S_% K fl sprekend beperkt.Wijzigingen -v^k
.*"& ____^ . / _t______\\ \_s_Wi__ o*m*^H ***^ fINS MITSUBISHIMKfl| fAI »**" WMM__i_- _■_■_. _■ HK* wl f I k_\ mm' "**_« am_ voorbehouden. motors: i fi^^l LULT __k^i Wwê fl ff^isyil I 1 ........../...........,.... J_-»^-Ml _^

v^VH _B_^_^_éÉH

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 KLEUNEN HEERLEN, MAASTRICHT AUTO KLEUNEN, 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.
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MESTREECH IS NEET BREID MEH BRAND.

fcand
Het bier waar Limburg trots op is.
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Veteranen

jl <^e komen er weer aan. Our-
leranen uit de Stales. die
veertig jaar geleden in

.'2e co?itrete?i verbleven. Op 17
gember vieren zon 375 vete-
l''<-'?i samen met de Heerlense

een groots bevrij-
v l9sfeesl. Onder de veteranen
Mi e?- et> n aantal 'Ozarks' van
ij '02e divisie. Zijwillen graag
l c'0'itact komen met personen.
Mir ze indertijd in huis zijn

est. Zo is Frank Aljïero nit
Jersey op zoek naar Joke

W Wagda Aldenliojf (zie foto).
L. beide kinderen waren toen

" aar of zeven. acht. „Hun
EJ?er ho.d een bakkerij tegen-
inI'de bioscoop. We dronken er
E-J-he, aten koekjes en maakten
; met de kinderen." aldus
[ u"fc, die de Aldenliojfs graag
v september zou willen onl-d^ten. En natuurlijk weer van
,ie lekkere koffie wil komentl»ken.

Veteranen (2)
■L uo/c William Kamsler uit Co-
E^do is zoekende. Hij wil
§..00 welen hoe liet met Mar-
tel Mollema uit Nieuwenlia-
l' 9aat. .Margriet zal nu wel

Wrrouwd zijn en zodoende kan
foSeen adres vinden." aldusVjkam. Tenslotte doet Ed Col-
iUU Kansas ecu beroep op de
luJ1' Ban deze kolommen. Hoe-
[,
t

fid niet naar Heerlen kan
L e", zou hij graag te welen
lt) "e", hoe Serv en Annie Mar-

|> ls uit Heerlen het maken.
kj' beste lezer, zet U schrap en
i(j ' ons de uitkomsten vau Uw

e'o-ioerfc welen:

Record
L °M-s kom je tocli rare din-L' legen. Zondag probeert

Ruud Vrencken
ef ' kruiwagen met een vat bier
i,, !-> 20 snel mogelijk vau Roer-
i-jj' ld naar zijn woonplaats te .
iij. e H. De afstand is 'maratho-
i/[ c'I', namelijk 41,8 kilometer.
% eze haast onmenselijke in-

'<e
, Ul"9 hoopt de drievoudige

it^rlandse kampioen zakken-
% n een rolstoel te verdienen
ff^ 1' het Franciscusoord in
i^them. Om 15.30 uur denkt
L' dal hij met gekromde rug
Ij. sportpark aan de Mesweg

"en stormt.

Wielerfans
''iei emaa' mesjokke van
t?. lrennen. Dat zijn Frits Jans-
\Vn zijn zoon Fred uit Bruns-
O' Al jaren zijn zij vaste be-
btr, 's van het wereldkam-
C^'sc/iap wielrennen op de
ïjji " Ook komend weekeinde
\ | de Jayissen's ua?i de partij
%*l * ranse Chambéry als ho-
ty.*"- Steven Roofcs of mis-
*!(, eit wel de Limburger Frans
% &sen liet regenboogtricot in
h^Q-cht slepen. Frits en Fred
\.en een speciale vijfdaagse
\m^& georganiseerd naar dit
kSrsPektakel. Donderdag om%Jr ïi-ur vertrek vanafhet Lin-
\ ejn en maandagavond te-
>Sq ey uur weer terug. Kosten:
\ Jhtldeïi met hotelreservering
% gulden voor verblijf op
\ Ca,"ping. Opgave kan tot
ki,' liddag 15 uur: 'S 045-U9 J of 255161.

Acht schapen
afgemaakt na
beet honden

HEERLEN - Twee honden heb-
ben gisterochtend op een wei-
land in Rennemig te Heerlerhei-
de acht schapen zodanig gebe-
ten, dat ze naderhand afgemaakt
moesten worden. De eigenaar
van de schapen heeft dat gister-
avond gemeld. De dieren waren
eigendom van de familie Prevos.
De bloeddorstige honden, een
zwarte bouvier en een bastaard-
hond, werden opgepakt en over-
gebracht naar het asiel in Heer-
len.
Volgens een woordvoerder van
de politie hebben de twee hon-
den al meer 'moorden' op hun
geweten. Twee weken geleden
beten dezelfde twee honden in
een weiland aan de Herenweg
reeds één schaap dood. Eén an-
der verwondden zij zodanig, dat
het schaap later afgemaakt
moest worden. " Alleen dank zij veel stuurmanskunst van de VSL-chauffeur komt de bus vrij van deuken en

I krassen langs de omstreden bloembakken in Rimburg. Foto: fransrade

Kritiek op Heerlense horeca

Caumerbron zegt
overeenkomst op

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het bestuur van ge-
meenschapshuis Caumerbron (e
Heerlerbaan zegt eenzijdig het con-
tract op dat ooit gesloten werd met
de horeca-ondernemers in die Heer-
lense wijk. Afgesproken was dat de
Caumerbron zich niet op commer-
cieel terrein zal begeven. Zodoende
werden er in het gemeenschapshuis
geen koffietafels gehouden na be-
grafenissen en bij bruiloften etc.

Omdat de staatsecretaris van Eco-
nomische Zaken onlangs heeft aan-
gekondigd met een landelijke rege-
ling te komen aangaande het 'com-
merciële' gebruik van gemeen-

schapshuizen, ziet de Caumerbron
geen heil in een verdere voortzet-
ting van de afspraken op de Heerier-'.
baan.

Voorzitter Karel Scholtissen van
het bestuur van het gemeenschaps-
huis zegt: „Wij zijn zo netjes geweest
om ons al tien jaar, blijkbaar als eni-
ge gemeenschapshuis, te houden
aan afspraken met de horeca. Er zijn
geen bruiloften geweest en koffieta-
fels bij begrafenissen hebben
slechts plaats gehad na overleg met
en toestemming van de vorige eige-
naar van het Drieluik cq. de Euro-
dancing, te weten de heer Hun-
scheid."

Directe aanleiding tot het opzeggen
van de overeenkomst blijkt de hou-
ding van Horeca Nederland, afde-"ling Heerlen, te zijn in de^ kwestie "rond het carnavalsfeest in garage'
Canton Reiss. De Heerlense horeca
stak toen een stokje voor dit feest,
door goedkeuring aan het plan te
onthouden. „Door deze hemelter-
gende arrogantie van de heer Hun-
scheid, de voorzitter van Horeca Ne-
derland in Heerlen, is begin van dit
jaar de Heerlense carnaval van een
fantastische feestruimte beroofd."
aldus Scholtissen.

Rimburg ontevreden over verkeersremmende maatregel

Bloembakken spoedig weg
Van onze verslaggever

RIMBURG - De tot bloembakken omgebouwde rioolbui-
zen die het doorgaand verkeer in Rimburg moeten afrem-
men, blijken in dit Landgraafse dorp een steen des aan-
stoots. Opgewonden bewoners, boze ondernemers en kla-
gende buschauffeurs. Een hoop drukte over een tijdelijk
project.
Inwoners van Rimburg zijn niet te
spreken over de houding van het
Verenigd Streekvervoer Limburg,
omdat de Heerlense busonderne-
ming dreigt met opheffing van 'lijn
28' als het proefproject zó blijft. De
kruidenier en de eigenaar van een
tankstation mopperen voortdurend
over de grootte van de bloembak
ken die op en langs de Palenberger
weg, de Rinckberg en de Broekhui-
zenstraat zijn geplaatst.

Geslaagd
Zowel de politie als wethouder Mid-
deldorp vinden het proefproject ge-
slaagd,-maar zijn niet te spreken
over de esthetische vorm. Het ver-
wijderen van de wit geverfde riool-
buizen is dan ook slechts een kwes-
tie van tijd.
„Op de tekenkamer van de techni-
sche dienst is men druk bezig met
het ontwerpen van nieuwe plannen
om de verkeersveiligheid in Rim-
burg te waarborgen", zegt politie
woordvoerder Haan. „Op 7 septem-
ber komt de ambtelijke werkgroep
van verkeer bijeen en geeft vervol-
gens advies aan het gemeentebe-
stuur van Landgraaf. Welke ver-
keersmaatregel uiteindelijk wordt
doorgevoerd, is niet de taak van de
politie".

Vroeger werkte de tractor met de
mestkar nog afremmend voor de
automobilisten. Maar tegenwoordig
moet naar een ander middel worden
gezocht. Haan: „Laat de planoloog
van de gemeente Landgraaf maar
eerst zijn werk doen. Ik adviseer
hem eens eenkijkje te nemen in Els-
loo. Daar is iets moois en tegelijker-
tijd effectiefs gerealiseerd door de
uitvoering aan te passen aan de be-
strating".

Dreiging
„De dreiging van VSL is voor die fir-
ma dé manier om van de onrenda-
bele buslijn naar Rimburg af te ko-

men", zegt Annie Beckers, lid van
de bewonerscommissie. „VSL heeft
de buslijn al eens eerder opgeheven,
maar kwam op dat besluit snel te-
rug. Wil men de oudere mensen, die
van het openbaar busvervoer alhan-
kelijk zijn, opnieuw in de kou laten
slaan? De dreiging vun het VSL
maakt de verkeersproblematiek in
Rimburg alleen maar erger."
De heer De Jong, woordvoerder van
het VSL, betitelt die uitspraak van
mevrouw Beckers als* 'de betere
borrelpraat. „De buslijn van Heer-
len, via Schaesberg, Nieuwenhagen,
Übach over Worms naar Rimburg
loopt zelfs uitstekend. Alleen het
laatste gedeeltevan deroute is min-
der druk. Van opheffing is inder-
daad sprake als déze bloembakken
zó blijven staan. Buschauffeurs ko-
men slechts met de grootste moeite
langs de bakken. Aan beide kanten
van de bus is amper dertig centime-
ter ruimte.
Daarnaast zijn de gemarkeerde par-
keervakken in Rimburg een doorn
in het oog van de VSL-chauffeurs.
Er ontstaan met name op de zater-
dag grote vertragingen, die nare ge-
volgen hebben voor de klanten. Zij
moeten dikwijls twintig minuten
wachten en missen daardoor de
aansluiting met ander openbaar ver-
voer".

Gesprek
Wethouder The. Middeldorp: „De
verkeersveiligheid is door het plaat-
sen van die grote bloembakken
Hink toegenomen. En de veiligheid
staat toch voorop bij het hele expe-
riment. Half september vindt er met
alle betrokkenen, dus ook de poli-
tie, VSL, woningcommissie, onder-
nemers en bewoners van Rimburg
een evaluatiegesprek plaats. Uitein-
delijk moet dat leiden tot een ver-
keersremmende maatregel waar
iedereen vrede mee kan hebben.
Voorop staat daarbij dat het open-
baar vervoer gehandhaafd moet
blijven".

" 'Foutparkeerders' bezetten de hele dag parkeerplaatsen voor winkels in de Hoofdstraat. Dit
tot ergernis van dewinkeliers. Foto: FRANS rade

Even wachten
met instappen
" Negen dames en evenzo-
veel picknickmandjes in een
huifkar. Alleen de linten
ontbraken op de strohoed-
jes. anders zou het tafereel
zo verplaatst kunnen wor-
den naar de jaren twintig.
Gistermorgen, klokslag tien
uur, begonnen de negen
Doenraadse vriendinnen
aan een toer door het zon-
overgoten landschap. Rich-
ting Valkenburg. Ztmiaar,
voor de gezelligheid en kou-
de kip toe, ergens iv een
berm.
Even dreigde een voortijdig
einde aan de tocfit te komen
toen de twee trekpaarden
na een korte stop begonnen
te steigeren. De koetsier
hoefde geen tweemaal te
zeggen dat uitstappen nood-
zakelijk was om de paarden
weer rustig te krijgen. En zo
zagen een aantal verbouwe-
reerde automobilisten een
voorttrekkend leeg rijtuig
met daarachter negen tjok-
kende vrouwen. Een
sdiouwspel waardig voor
een impressionistisch olie-
verfdoek van Renoir. De
Doenraadsen lieten zich
echter niet uit het veld slaan
gezien de uitlating van een
van de deelneemsters: „Och,
een stukje wandelen ka?i
ook leuk zijn." Rond vijf uur
in de middag keerde het ge-
zelschap weer terug naar
hun dorp.

Foto: DRIES LINSSEN

Kerkraadse winkeliers
zijn fout parkeren zat

staan, laten automobilisten hele da-
gen hun voertuigen staan zonder
ook maar een kwartje te betalen.

Groot is de kritiek op de politie, die
te weinig of zelfs helemaal niet zou
optreden. Diverse winkeliers heb-
ben al regelmatig bij de betrokken
instanties geklaagd.

Drogist Pierre Loop: „Enkele jaren
geleden werd hier het voetgangers-
domein aangelegd. Destijds werd
gesproken over doortrekking tot
aan de Oranjestraat. Toen dat niet
doorging, kregen wij extra parkeer-
havens voor de deur als compensa-
tie. Voor de klant natuurlijk prettig,
maar de wagens die nu hier staan
zijn niet van de consument maar
van werkend personeel en beboet
wordt niemand meer. De parkeer-
meters staan constant rood. Het is
schande dat oudere mensen bij het
slechte weer straks hele stukken
moeten gaan lopen om hier te ko-
men."

„Al jaren hebben we nul op het re-
kest gekregen bij protesten. Maar er
is nog één troef; burgemeester Jan
Mans hebben we eerst een tijd laten
inwerken en hij wordt nu onze laat-
ste hoop."

Een woordvoerdervan de gemeente
liet gisteren weten datKerkrade be-
leidsmatig geen parkeersproblema-
tiek kent: „Bezoekers kunnen vlak-
bij het voetgangersdomein hun
auto's kwijt om de Roda-hal en op
het Old Hickory-plein. Daar is vol-
doende plaats."

Politie-woordvoerder Van Daatse-
laar toonde begrip voor de klachten
van de winkeliers: „Dat we hele-
maal niet bekeuren, klopt niet. Na-
tuurlijk delen we op die plaatsen
niet elke dagboetes uit en hetkan in
de ogen van de winkeliers best on-

voldoende zijn. Maar deze situatie
heeft nu eenmaal niet de hoogste
prioriteit".

(ADVERTENTIE)
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DANSSCHOOL DEGENKAMP

Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711
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Van onze correspondent
KERKRADE - Een groep winke-
liers uit voornamelijk de Hoofd-
straat in Kerkrade is de 'foutpar-
keerders' in de buurt van hun zaak
goed zat. Daardoor kunnen hun
klanten geen gebruik maken van de
daar aanwezige parkeerplaatsen.
Met name op de Hoofdstraat tussen
de kruispunten Ambachtstraat en
Poststraat (en zéker ook op het
marktplein) waar parkeermeters



T I
Wanneer je verdrietig bent
blik dau in je hart
en jezult zien dat jeweent
om wat je vreugde schonk.

Met groot verdriet, maar ook met grote dankbaar-
heid voor hetgeen hij voor ons betekend heeft, ge-
ven wij u kermis dat geheel onverwacht van ons is
heengegaan, onze dierbare broer, schoonbroer,
oom en neef

Guus Kitzen ■

Hij overleed op de leeftijd van 62 jaar.

Familie Kitzen
6127 BL Grevenbicht, 22 augustus 1989
Raadhuisstraat 4 c
Corr.adres: Wilhelminalaan 11,
6127 BS Grevenbicht
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 26 augustus om
10.30 uur in de parochiekerk van deH. Catharina te
Grevenbicht.

"Samenkomst in de kerk om 10.00 uur, alwaar gele-
genheidtot schriftelijk condoleren.
Avondmis vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
tterk.
Guus is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Vouershof 1 te Geleen. Gelegenheid tot afscheidne-
men heden donderdagen vrijdagvan 18.00 tot 19.00
uur.
Wilt u, indienwij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het plotseling overlijden van ons zeer ge-
waardeerde medelid en toegewijde muzikant, de
heer

Guus Kitzen
begiftigd met het gouden federatie-insigne van de

LBM
Gedurende meer dan 50 jaren heeft hij zich op
voorbeeldige wijze ingezet voor „zijn" harmonie
waarvoor wij hem bijzonder veel dank verschul-
digd zijn.
Wij zullen Guus aanstaandezaterdag dan ook op de
meest eervolle wijze naar zijn laatste rustplaats be-
geleiden.

Beschermvrouwe, dirigent,
voorzitter, bestuur,
drumbandleden, muzikanten,
damescomité en ereleden van
de harmonie St. Cecilia
Grevenbicht-Papenhoven

Grevenbicht, augustus L989

T I
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij hem moeten
missen, delen wij u mede dat, toch nog onver-
wacht, van ons is heengegaan,mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Martin Augustus
echtgenoot van

Barbara Bakker
Hij overleed op de leeftijd van 68 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Heerlen: P.M.B. Augustus-Bakker
Ransdaal: Thea en Jan Pieters-Augustus

René en Petra
Petra, Roger

Alkmaar: Ger en Wilna Augustus-v.d. Fluit
Marjolein,Paul
Familie Augustus
Familie Bakker

22 augustus 1989
Limburgiastraat 12, 6415 VT Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
zaterdag 26 augustus 1989 om 11.30 uur in de paro-
chiekerk H. Drievuldigheid, Schaesbergerveld
Heerlen, waarna aansluitend crematie in het cre-
matorium te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 11.10

*-_tir achter in de kerk.: vervoer van en naar het crematorium is ge-
4d.
ndmis op vrijdag 25 augustus as. om 19.00 uur

voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het rouwcentrum
v/h Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen, ingang
St.-Antoniusweg: gelegenheid tot afscheid nemen
aldaar, dagelijks van 17.30 tot 18.00 uur.
Geen bloemen gewenst, liever een bijdrage aan de

in de rouwdienst, die bestemd zal worden
voor de kankerbestrijding.

ON. die onverhoopt geen kennisgeving mochten
vangen, gelieven deze annonce als zodanig tebeschouwen.

t I
liepe verslagenheid geven wij u kennis dat he-

'don geheel overwacht van ons is heengegaan, voor-
zien van het h. oliesel, onze lieve broer, zwager,
oom en neef

ZefKeulen
op de leeftijd van 64 jaar.

In dankbare herinnering:
Broers en zusters
neven en nichten
Familie Keulen

22 augustus 1989
Buttingstraat 24, Hoensbroek
Corr.adres: Nieuwstraat 104, 6431 KW Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden

' op zaterdag 26 augustus om 12.00 uur in de dekena-
le kerk van St.-Jan Evangelist te Hoensbroek, ge-
volgd door de crematie te Heerlen-Imstenrade.
Bijeenkomst in de kerk. Daar wij overtuigd zijn
van uw medeleven is er geen condoleren.
Vrijdag 25 augustus as. om 19.00 uur avondwake in
de kleine St.-Jan aan de markt.
Zef is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek, gele-
genheid tot afscheid nemen dagelijks van 14.00 tot
15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving
Geheel onverwacht is uit dit leven weggegaan onze. lieve zoon en broer

Ruurd Hallema
* 9 mei 1962 t 22 augustus 1989

Geleen: F.J. Hallema
G.P. Hallema-van de Pol

Haarlem: M. van der Veen-Hallema
M. van der Veen
Martijn

6164 BL Geleen, 22 augustus 1989
; Kamerlingh Onnesstraat 51
'.De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zater-

dag 26 augustus as. om 14.00 uur in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 le Geleen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aan-
vang van de dienst in genoemd crematorium.

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis, dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame
vader, opa, zwager, oom en neef

Sjef Erkens
echtgenootvan

Anna Halmans
Hij overleed op 81-jarige leeftijd, in het St.-Grego-
riusziekenhüis te Brunssum, gesterkt door het h.
oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg: Anna Erkens-Halmans
Übach over Worms: Elly en Hein

Jon, Gar
Schaesberg: Jon

Veerle, Sanne
Familie Erkens
Familie Halmans

6372 GA Landgraaf, 22 augustus 1989
Joes Jongenstraat 11
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 26 augustus as. om 11.00 uur in de de-
kenale kerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg-Hoofdstraat, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op het r.-k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.Het rozenkransgebd tot intentie van onze dierbare
overledene wordt gebeden op vrijdag 25 augustus
as. om 18.45 uur, aansluitend avondmis, in voor-
noemde dekenale kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
De mens wikt en God beschikt.

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor hem betekende, geven wij u kennis
dat heden van ons is heengegaan, voorzien van de
h.h. sacramenten, op de leeftijd van 74 jaar, mijn
dierbare man, onze lieve vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Sjoke Waelen
echtgenoot van

Maria Clerx
Urmond: M. Waelen-Clerx

kinderen en kleinkinderen
Familie Waelen
Familie Clerx

6129 CP Urmond, 23 augustus 1989
Grotestraat 20
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zul plaatsvinden op zaterdag 26 augustus om
11.00 uur in de St.-Martinuskerk te Urmond.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis ge-
houden tot intentie van de dierbare overledene in
voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn. Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30
uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, clan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt be-schouwd.

t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven, is heden,
vrij onverwacht, van ons heengegaan, voorzien van
het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van 73
jaar, onze broer, schoonbroer, oom en neef

Jeuf Deckers
De bedroefde familie:

Bocholtz: IM. Kamakers-Deckers
Bocholtz: 11. Deckers

H. Deckers-Meesen
Heerlen: F. Deckers-Degens

Familie Deckers
Bocholtz, 21 augustus 1989
Corr.adres: Op de Weijer 53, 6351 CS Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 26 augustus as.
om 11.00,uur in de parochiekerk van de H. Jacobus
de Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is ei
geen condoleren.
De rozenkrans wordt vrijdag 25 augustus as. gebe-
den om 18.45 uur, waarna aansluitend de avondmis
in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium.
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld; bezoekuren van
18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Zij?i handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor uns geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Hij heeft zijn taak volbracht.
Hij ruste nu in vrede.

Heden is van ons heengegaan, onze lieve vader,
schoonvader, groot- en overgrootvader, broer, zwa-
ger, oom en neef

Henri Schrijnemakers
weduwnaar van

Marie-Louise Pinckaers
Hij overleed op de gezegende leeftijd van 85 jaar,
voorzien van het h. sacrament der zieken.

Heerlen: Miny en Hub
Opbroek-Schrijnemakers

Heerlen: Piet en Finy
Schrijnemakers-Wijckmans

Heerlen: Harry en Colet
Schrijnemakers-Langius

Heerlen: Sjef en Elly
Schrijnemakers-de Haas

Landgraaf: Jean en Marij
Schrijnemakers-v.d. Eerden

Heerlen: Annie Schrijnemakers
Bocholtz: Nico en Elly

Schrijnemakers-Prevoo
Heerlen:Marie-Louise en Jack

Cerfbntaine-Schrijnemakers
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Schrijnemakers
Familie Pinckaers

22 augustus 1989
Huize Tobias, Heerlen
Corr.adres: Burg. Waszinkstraat 9, 6417 CTHeerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
vrijdag 25 augustus 1989 om 11.00 uur in de paro-
chiekerk H. Moeder Anna te Bekkerveld, Heerlen,
waarna aansluitend begrafenis op de algemene be-
graafplaats te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.40
uur achter in de kerk.
Avondwake heden donderdag 24 augustus om
19.00 uur in voornoemde kerk.

I :j I
„Fort et constant."

Op haar karakteristieke, dappere wijze, pijn noch dood vrezend, iedereen
ontziend behalve zichzelf, is op 18augustus 1989 in de leeftijd van 63 jaar,
na jarenlangestrijd tegen haar ziekte en na een lange reeks operaties, te-
midden van haar gezin gestorven

Theodora Gerarda Elisa
(Toet) van Knippenberg

toegewijde en altijd vrolijke echtgenote van

Jules Kockelkoren
en lieve, zorgzame en onvergetelijke moeder en oma.
Blijvend doorons geëerd zal haar naam zijn, die staat voor onbaatzuchtige
liefde, levensmoed en geestkracht.
Op haar verzoek hebben wij haar laten cremeren in de kring van gezin, fa-
milie en naaste vrienden.

Maastricht: Jules Kockelkoren sr.
Enschede: Petran 'Kockelkoren

Annemieke Sueters
Astrid, Sophie, Mirte, Ardan Kockelkoren

Haarlem: Jules Kockelkoren
Hanny Westrik

Maastricht: Mariel Kockelkoren
Indy Hermans

Groningen: Hein Kockelkoren
Sandra Vanaubel

Enschede: Geertrui Roijackers
6226 BC Maastricht, 23 augustus 1989
Bergerstraat 119

t Maria Engelen, 86 jaar, weduwe van Frans Knoops, Ario 75, 6041 CL
Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op vrij-

dag 25 augustus om 11.00 uur in de O.L.V. Munsterkerk te Roermond.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn onvergetelijke man, onze goede
en zorgzame vader .

Hub Ritzen
zal worden gehoudenop zaterdag 26 augustus a.s. om 19.00 uur in de paro-. chiekerk van de H. Bavo te Nuth.

Fieny Ritzen-Pansters
Marlou en Henk
Marij en Piet

Nuth, 24 augustus 1989

De blijken van medeleven, mij op velerlei wijze betoond, na het onver-
wachte overlijden en bij de uitvaart van mijn inniggeliefde man

Miei Ritzen
waren en zijn mij tot grote steun bij het verwerken van het verlies dat zijn
heengaan voor mij betekent. Hiervoor betuig ik u mijn hartelijke dank.

M. Ritzen-Heynders
Voerendaal, augustus 1989
De plechtige uitvaartdienst zal gehoudenworden op zondag 27 augustus
as. om 10.00 uur in de parochiekerk St.-Laurentius te Voerendaal.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te bedanken voor de vele 'blijken van medeleven diewij mochten ontvangen bij het overlijdenen de
begrafenis van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Lieske Meertens-Stevens
betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Geleen, augustus 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 26 augustus om I19.00 uur in de dekenale kerk St.-Augustinus te Lutterade-Geleen.

t
Na een fijne tijd moesten wij veel te vroeg afscheid
nemen van mijn goede vrouw, onze lieveen zorgza-
me mam en oma, zuster, schoonzuster en tante

Gerda Fischer
echtgenote van

Winand Kemmerling
Zij was 64 jaar.

Winand Kemmerling
Ina Lukasscn-Kemmerling
Jan Lukassen
Vivian en Ronnie
Ad Kemmerling
Margriet Kemmerling-Willems
Familie Fischer
Familie Kemmerling

6464 XH Kerkrade, 23 augustus 1989
Berkenlaan 26
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 26 augustus om 14.00 uür in deparochiekerk
H. Lambertus, Kerkplein 8 te Kerkrade, gevolgd
door de begrafenis te Schifferheide.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Voor vervoer is gezorgd.
Vrijdag, tijdens de avondmis van 19.00 uur, wordt
de overledene bijzonder herdacht in voornoemde
kerk.
Gerda is opgebaard in het streekmortuanum, gele-
gen op het terrein van de Lückerheidekliniek te
Kerkrade-Chevremont; bezoekuur van 18.00 tot
19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

l j
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, geven wij u kennis, dat na langdurige ziekte is
overleden, in de leeftijd van 64 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken, onze lieve broer, zwa-
ger, oom en neef

Aleks Solarski
weduwnaar van

Tiny van der Loo
in vriendschap verbonden met

Finy Debets
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Familie Solarski
Familie van derLoo

Brunssum, 18 augustus 1989
Junostraat 8
Corr.adres: Akerstraat Noord 89
6413 JC Hoensbroek
Ingevolge de wens van de overledene heeft de cre-
matieplechtigheid in besloten familiekring plaats
gevonden, op woensdag 23 augustus jl..

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

H. Noben
De heer Noben was tot aan zijn pensionering in
1981 ruim 22 jaarwerkzaam bij onze afdeling Alge-
mene Technische Diensten.

Directie en Personeel
NV Provinciale Limburgse
Elektriciteits-Maatschappij

Maastricht, 21 augustus 1989

Aan allen die op welke wijze ook met ons
hebben meegeleefd met het overlijden
van mijn lieve vrouw, moeder en zus

Ine Reintjens
betuigen wij onze oprechte dank.

Familie Gerards
Familie Reintjens

De zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 26 augustus 1989 om
19.00 uur in de parochiekerk van de H.
Gertrudis te Wijlre.

Voor de hartelijke blijken van medeleven bij het
overlijden van onze vader en opa

Pierre Counen
danken wij u allen hartelijk.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zondag 27 augustus om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Salvius te Limbricht.

Dankbetuiging
Bij het overlijden van mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader en opa

Jac Kamp
mochten wij vele blijken van deelneming ontvan-
gen. Zij zijn ons tot troost geweest en wij betuigen
daarvoor aan alle betrokkenen onze hartelijke
dank.

D. Kamp-Scckles
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 26 augustus as. om 19.00 uur, in de pa-
rochiekerk van H. Gerardus Majella te Heksen-
berg-Heerlen.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon- _.
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij het
overlijdenen de crematie van onze lieve moe-
der, oma en overgrootmoeder

Ida
Kluijtmans-Hebert

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 26 augustus a.s. om 19.00 uur
in de parochiekerk van de H. Maria Goretti te
Nulland-Kerkrade.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ondervonden
bij het overlijden en de begrafenis van onze dierba-
re moeder, schoonmoeder en oma

Louise
Logister-Mennens

betuigen wij u allen onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen

Schaesberg, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 26 augustus as. om 19.00 uur in de Pe-
trus en Pauluskerk te Schaesberg.

Langs deze weg willen wij allen dank zeggen _
voor de steun die wij ondervonden bij de be-
grafenis van

Alfons
van Ophuizen

Met name Z.E.H. Pastoor, het kerkelijk zang-
koor, alsmede zovelen uit onze familie en
kennissenkring maakten deze droevige dag
tot een draagbare en troostvolle gebeurtenis.

Mia van Ophuizen-Didden
Kinderen en kleinkinderen

Kerkrade-West
Leliestraat 44
De plechtige zeswekendienst wordt gehou- "-»
den op zaterdag 26 augustus as. om 19.00 uur p
in St. Jozefkerk te Kaalheide-Kerkrade.

Wij bedanken u allen voor de vele blijken
van medeleven ons betoond bij de begra-
fenis van onze zoon

Leike Schaap
Fam. Schaap-Verspaget

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zaterdag 26 augustus a.s.
om 19.00 uur in de parochiekerk van O.L. _
Vrouw van Lourdes te Gracht-Kerkrade.

Wij danken u allen, ook dank aan het Groene
Kruis, voor de hartelijke condoleances, bloe-
men, h. h. missen en begeleiding naar de laat-
ste rustplaats van onze moeder, oma en over-
grootmoeder

Gertruda Haan-Jaeqx
De plechtige zeswekendienst zal plaatsheb-
ben op zondag 27 augustus a.s. om 10.00 uur *■
in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus *■
te Heerlen, Meezenbroekerweg 116, Schande-
len.

f
Hij geeft ons niet meer zijn hand.
de dood verstoorde de mooiste band-

Wij bedanken u allen voor de hartelijke condoléai''
ces, bloemen, h. missen en begeleidingnaar de laai'
ste rustplaats van onze lieve moeder, schoonmo^
der en oma

Sophia Bohadlo
echtgenote van wijlen

Lambert Jan Derrez
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst, tevens jaardienfl
van vader, zal gehouden worden op zaterdag *Jaugustus a.s. om 19.00 uur in de kerk van de H-**JDionysius en Odilia te Sweikhuizen.

Dankbetuiging
Onze hartelijke dank voor het medeleven en &a
sympathie die wij hebben ondervonden bij h«*j
overlijden van

Paul Claessen
Minka en Ine Claessen j

Guttecoven, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 26 augustus 1989 om 19.00uur in de p*l
rochiekerk van de Heilige Nicolaas te Guttecove"

-*-H
Dankbetuiging

In plaats van kaarten
Voor de vele blijken van belangstelling en mede'4'

ven ondervonden bij het overlijden en de bega
nis van mijn lieve man

Wim Engelen
dank ik u van harte. Het medeleven, persoonlij
schriftelijk, of in de vorm van bloemen en h. & a
sen tot uiting gebracht, was een grote troost en zaj
een dankbare herinnering blijven. Het toonde *'*hij voor u allen als mens en vriend betekende.

Greet Engelen-Claesse"
Kerkrade, augustus 1989
Stationstraat 46
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden **zaterdag 26 augustus om 19.00 uur in de dekene
kerk St.-Lambertus te Kerkrade.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk^ I
bedanken voor de vele blijken van medeleven d
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de <$
matie van onze lieve vader, schoonvaderen opa

Gerardus (Broer)
Heijne

betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou<£
op zaterdag 26 augustus a.s. om 19.00 uur in de►"-'Josephkerk te Brunssum. J

Voor uw blijken van medeleven bij het overlijd
en de begrafenis van

Maria
Banens-Wouters

zeggen wij u hartelijk dank. ,
Een bijzonder woord van dank aan dokter Wi*l^,
en de dames van het Groene Kruis en Gezinsz0rf>

Familie Wouters
Familie Banens

Beek, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenw°v a
op zondag 27 augustus a.s. om 10.00 uur in de ke
van de H. Martinus te Beek. a

De eerste jaardienstvoor onze onvergetelU
vader, schoonvader, opa en levensgezel

Johan Eygelshovefl
zal plaatsvinden op zaterdag 26 augustus ajj,
om 19.00 uur in de parochiekerk van de
Drievuldigheid te Rimburg-Landgraaf-

Kinderen en kleinkind»**
Bertie Heijnen

Vervolg familieber. zie pag- v,
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Mestfabriekin
Kronenburg
kan starten

Van onze correspondent
DEN HAAG/SEVENUM - De ver-
gunning voor de bouw van een-
mestverwerkingsbedrijf in Kronen-]
burg blijft geldig. Er moet wel een
rapport over de milieu-effecten van_
de fabriek worden opgesteld. Dat is-
beslist door de waarnemend veor-*
zitter van de afdeling bestuursge--
schillen van de Raad van State.
B. Veldkamp.

Een en ander betekent dat de bouw;
van de fabriek binnenkort kan be-
ginnen. Een woordvoerder van de
provincie stelde gisteren dat de
MER-verplichting niet tot uitstel
van de bouw zou leiden.
De Dorpsraad America en buurtver-
eniging 'De Drey Weag' hadden bilde Raad van State beroep ingesteld"
tegen de plannen tot bouw van een
mestverwekingsfabriek. De oppo-
santen kregen tijdens de zitting un-
verwacht steun van een speciale ad-
viseur van de Raad van State. Deze
was van mening is dat de uitstoot
van ammoniak in de omgeving veel
te hoog zal worden.

De voorstanders van de bouw van
het bedrijf- gemeente en provincie .
- brachten daar tegenin dat de uit-
stoot in de rest van Noord-Limburg ,
aanzienlijk daalt en dat van het ille- ',
gaal uitstrooien van mest geen spra- '
ke meer zal zijn.

m Mevrouw Goossens (midden), de 25.0005te patiënt die het ziekenhuis Brunssum dit jaar
mocht begroeten, wordt in de bloemetjes gezet. Foto: marcel van hoorn

In vergelijking met 1988 valt nu het
verschil tussen de Limburgse en
landelijke werkloosheid nog mee.
De regionale component bedroeg in
julivorig jaar 0,6 procent.

Zomer
Zijn beslissing is overigens een .
voorlopige, vooruitlopend op de de-.,
finitieve uitspraak van de Raad van,,
State, die nog wel een jaar op zich.!
kan laten wachten.

Staatsraad Veldkamp heeft een sa- ,
lomonsoordeel geveld: de vei>ning'blijft geldig, maar er moet
onderzoek worden gedaan naar de 'effecten op het milieu.

Overval op
postkantoor

Afferden
Onder de mannen werd in juli een
groei in alle rayons van de zes ar-
beidsbureaus gesignaleerd. In de
meeste regio's bleef de groei van het
aantal mannelijke werklozen welis-
waar beperkt van omvang, maar in
de Westelijke Mijnstreek en Heerlen
was de stijging duidelijk forser.

Net zoals in voorgaande jaren stag-
neerde de daling van het aantal
werklozen in de zomer. Het aantal
mensen zonder baan lag in juninog
rond de 49.000 en steeg vorige
maand weer tot meer dan 50.000.

Ook de vrouwelijke werkloosheidnam toe, maar steeg minder hard
dan in juni het geval was. Eind juli
zat 19,4 procent van de vrouwelijke
beroepsbevolking zonder werk.

AFFERDEN - Op het postkan!
aan deKapelstraat in Afferden heelt
zich gistermiddag om vier uur een
gewapende overval voorgedaan
Een jongeman die een bivakmuts
droeg kwam op dat tijdstip het kan-
toor binnen waar hij een aahwe.
vrouwelijke cliënte onder s<
hield en onder bedreiging de 40-jaij-
ge cassière dwong geld af te staan

Kopstukken van politieke partijen doen Maastricht
aan, liet is weer verkiezingstijd. Opende Wim Kok eer-
der deze week de PvdA-campagne in de Limburgse
hoojdslad en voorzag minister Ruding van financiën
het Preuvenemint van een CDA-stempel, gisteren was
liet Roel van Duin die als lijsttrekker van Groen Links
op een kistje nabij het Vrijthof de aandqclit van liet
publiek trok (zie foto). Net zoals hij een dag tevoren in
Den Haag deed, gebruikte f tij het stokpaardje vau elke
politieke partij - de milieuvervuiling - om reclame te
maken voor iiet linkse blok. Van Duin gafonder meer
uitleg over gevolgen van het grootschalige PVC-ge-
bruik.

Foto: WIDDEKSHOVEN

Met een buit van enkele duizenden
guldens verdween de overvaller per!
bromfiets. De rijkspolitie van Ber-
gen, geassisteerd door collega's uit!
de regio, begonnen aan een grote
zoekaktie die geen resultaat ople-
verde.

Pastoraal werksters op studiereis in de Verenigde Staten
Een witte priesterboord
boven een fleurige bloes

Computer wijst
25.000ste aan

Van onze
verslaggever

- Het
jH-Gregoriuszieken-|J visuis in Brunssum
?|eft gisteren de
r-OOOste patiënt van
?jt jaar begroet. Het
?Jeek de 83-jarige
Mevrouw H. Goos-

sens-Cremers uit
Brunssum te zijn,
die een bezoekje
kwam brengen aan
een specialist. Dat
het ziekenhuis zo
exact kon zeggen
wie de 25.0005te was,
komt door het nieuw
ingevoerde compu-
tersysteem.

„Vanwege de fusie
met het ziekenhuis
in Heerlen hebben
we nu een gekop-
peld comuptersys:
teem. Voor ons bete-
kent dat, dat we van-
af 1 januari op een
nieuwe manier de
gegevens veweiken,
zodoende konden
we de 25.0005te pa-
tiënt via de compu-
ter heel makkelijk
aanwijzen," aldus
een woordvoerder
van het ziekenhuis.

Tweederde van de mensen die zich
in juli inschreven bij de arbeidsbu-
reaus zijn schoolverlaters. Dat wa-
ren er ruim 1.600 tegenover bijna
3.000 in de maand juni.

Transculturele
verpleging van

Wezenlijk belang
i. Van onze verslaggever

J^STRICHT-Kennis van de cul-
.lfc e en mentale achtergronden
Conische minderheden is voor
F i>!n ':>'L'^'nK van wezenlijk belang,
ril- °' omc*at er steeds meer bui-KJ^ders komen. Om die kennis te
f%r°*en kan de conferentie die
|Sd Week in Maastl'icht wordt ge-
K*t . n van enorme betekenis zijn.
l^ii^ 01 ex-staatssecretaris Veder-
Kit. w°ensdagmorgen bij de ope-
I e van de conferentie.L
■"itf. c °nferentie heeft als thema

Scülturele verpleging en migra-

tic. Niet alleen kennis is van belang,
maar ook de bereidheid om te luis-
teren en begrip op te brengen voor
deverschillen in cultuur en mentali-
teit van de buitenlandse patiënten.

Vijf procent van de Nederlandse be-
volking wordt reeds gevormd door
leden van etnische minderheids-
groeperingen. Dit aantal neemt met
de dag toe en is in de VS en Canada
al vele malen groter dan in ons land,
aldus Veder-Smit. Zij toonde zich
erg ingenomen over het feit dat deze
sinds 1974 jaarlijks georganiseerde
conferentie thans voor het eerst bui-
ten Noord-Amerika wordt gehou-
den.

" Olga van Kollenburg, Betty Morel, Emma Janzing en Pauli-:.nie Linderhof waren een paar dagen te gast bij de bekende^theologe Rosemary Radford Ruether (tweede van links).
In de VS bestaan overigens honder-
den christelijke kerkgenootschap-
pen. In de VS wordt ook nogal ge-
makkelijk van kerk gewisseld, zegt
Betty Morel. „Opvallend is dat er in
de Amerikaanse kerken weinig
wordt gereflecteerd over de eigen
maatschappij. Wij zijn hier in Ne-
derland veel meer politiserend en
maatschappelijk bezig. Dat vind je
daar ook wel terug. Aan de basis.
Maar bij het (witte) kader heerst een
ander denkpatroon."

Teleurstellendvonden de beide pas-
toraal werkers de grote versprei-
ding en kleinschaligheid van de fe-
ministisch theologische groepen.
„Als je rekent dat de Amerikaanse
feministische theologie tien jaar

voorloopt op Europa, dan verwacht
je praktisch gezien een behoorlijke
organisatie. Maar dat hebben wij
niet gezien."

Olga en Betty hebben in de .
enigde Staten weinig gezien om ja-
loers op te zijn.-„Behalve de na-
tuur," roept Olga uit. Betty: „Het is
er interessant en gevarieerd, maar
hier is het nog gevarieerder met
name op politiek gebied. En er. is
meer cultuur. Je voelt daar toch
vaak een gevoel van machteloost
heid bij de mensen." Het enige wat
Olga wel eens zou willen is een half
jaar in Cambridge studeren. Want
Cambridge is met zijn negen theoloö
gische instituten voor haar een waar
mekka.

Twee pastoraal werksters van de
Werkgroep Vrouw, Geloof en Le-
ven, Olga van Kollenburg en Betty
Morel, reisden er vier weken rond in
gezelschap van Emma Janzing (stu-
dente UTP) en Paulini Linderhof
(ook actief binnen de werkgroep).
Nu weer thuis laten VanKollenburg
en Morel hun gedachten teruggaan
naar de tocht die onder meer voerde

Van Kollenburg werd gefascineerd
door een workshop met een In-
diaanse vrouw, behorende tot de
Irokezen-natie. Zij was een medi-
cijnvrouwe - een wijze vrouw - in
opleiding. Een 'roeping' die al jaren
van moeder op dochter overging.
Met haar zou .er een einde komen
aan de lijn. Vandaar dat ze haar ken-
nis wilde overdragen, opdat er nog
iets van bewaard zou blijven. Het
niet bezitten, het wederzijs afhanke-
lijk zijn, maar tegelijkertijd ook on-
afhankelijk zijn, waren de denk-
beelden uit deze cultuur waarvan
Olga erg onder de indruk was.

De twee waren heel verrast door het
opvanghuis dat de Chicago Catholic
Wotnen hebben opgezet om jonge
zwarte vrouwen, zwanger of met
kind, op te vangen. Door hen te la-
ten werken met bejaarden worden
ze weer teruggebracht in de maat-schappij. „Dergelijke initiatievendie dooi- de vrouwengeloofbewe-
ging zijn genomen, kennen wij niet.
Dat is iets waarvan we kunnen le-
ren."

Heks

Dubbel, want het traditionele van
het witte boordje lijkteen lijnrechte
tegenstelling met het progressieve
van een vrouwelijke priester. De
woorden van het lied lijken in strijd
met dekracht van de uitvoering. Te-
genstrijdigheden en tegenstellingen
kenmerken dit land, dat te boek
staat als de bakermat van de femi-
nistische theologie.

De twee pastoraal werkers hebben
moeten constateren dat in de VS
een enorm contrast bestaat tussen
arm en rijk, gekleurd en wit. „En hetis er nog individualistische!- dan ik
had gedacht. In Nederland denken
de mensen toch in zekere zin in een
maatschappelijke context. In de VS
ligt alles altijd aan jezelf. Je kunt
miljonair worden en als je dat nietwordt ligt dat aan jezelf. Dat bete-
kent ook dat er weinig opvang is
voor degenen die buiten de bootvallen," legt Morel uit.

Contrast

ROERMOND/CHICAGO Ken
Zuidatrikaansevrouw, wier dochter
is gedood bij een bomaanslag, zingt
tijdens de herdenkingsmis een
kerklied met een sterk traditionele
tekst. Door haar krachtige en inten-
se- vertolking wordt het een strijd-
baar lied. Twee vrouwen slaan ach-
ter het altaar in een Episcopaalse
eucharistieviering, die veel elemen-
ten van de katholieke liturgie in zich
draagt. Vrouwen dragen oen witte
priesterboord boven een fleurige
blouse met mantelpak. Dubbel,
noemt Olga van Kuilenburg deze er-
varingen, opgedaan tijdens een stu-
diereis in de Verenigde Staten.

Op een vrouwenfestival in Bloo-
mington, Indiana, maakten Van
Kollenburg en Morel kennis met
Merlin Stone, die onderzoek heeft
gedaan naar de godinnencultussen,
en Z. Budapest, een heks van Hon-
gaarse afkomst, die vindt dat vrou-
wen de wolvin in zichzelf moeten
ontdekken. „Zo kon het gebeuren
dat je 's morgens wakker werd van
het gehuil der wolvinnen in de tuin.
Dat was wel lachen." Met name de
Symboliek in de godinnencultussen
en de hekserij is interessant. Maar
dergelijke groeperingen staan na-
tuurlijk wel ver van de werkelijk-
heid af, bekritiseren de twee theolo-
gen.

langs de universiteitsstad Cambrid-
ge, de bekende feministisch theolo-
ge Rosemary Radförd Ruether en
Grailville, het Noordamerikaanse
centrum van de internationale
Graalbeweging, in 1921 opgericht in
Nederland.

(ADVERTENTIE)
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Veder-Smit gingook in op het grote
belang van het beroep van verpleeg-
kundige. In die sector bestaat een
achterstand van 20 procent in belo-
ning vergeleken met de salarissen
in handel en industrie. Buiten deze
salariswens moeten nog andere
wensen in vervulling gaan, zoals
meer duidelijkheid over een wette-
lijke status, betere promotiekansen,
behoorlijke opleidingen en een be-
tere planning ten aanzien van de in-
zet van verpleegkundigen.

Belang

Si <^

v^f^ARD Een voorlichter. 'i de PTT heeft gisteren ge-
kift at de oproepkaarten voor
0\,e a.rdse kiesgerechtigden in
t^,. !'eg met de gemeente Sit-
s^ Jn de bezorging van aan-
*ijri e donderdag en vrijdag
(5fcn °Pgenomen. Er is aan de
IWj er>te gemeld dat vanwege
Ir, 'arr>everplichtingen dat al-
1le °P die data kon, omdat
di/1 niet tegelijk met folders
<i(. .'^roepkaarten bezorgd wil-
\Vy en- ..Zonder die restrictie
ty het wel eerder mogelijk ge-t4r st«" aldus de PTT-voorlich-

Stemkaarten
in overleg
bezorgd

Aan de conferentie in Maastricht
nemen rond 150 beoefenaars van de
verplegingswetenschap deel uit
dertien landen, in hoofdzaak uit de
Verenigde Staten en Nederland. Die
leveren meer dan 100 deelnemers.
Zij wisselen kennis uit en bespre-
ken bepaalde methoden om de ge-
zondheidszorg voor migranten te
verbeteren.

Omdat de gedaagde partij niet
kwam opdagen, is het kort ge-
ding niet doorgegaan. Niettemin
doet de rechter vrijdag uit-
spraak.

Artiesten
eisen

doorbetaling
'{SpVASTRICHT - De Stichting
bevordering Bijzondere Evene-
menten in Heerlen heeft het gis-tren laten afweten bij een kortBeding, dat twee Amsterdam-mers tegen haar hadden aange-
bannen. Jovce Hoezee (22) en
pul Little (23) daagden de stich-
'"■g voor de rechter omdat zef[vii salaris doorbetaald willenhebben.

De twee waren op 23 maart van
dit jaar tijdelijk in dienst getre-
den van de Heerlense stichting,
maar zouden in feite werken
voor circus Mullens. Op 11 juli
werden ze echter op staandevoet
ontslagen, zonder opgaaf van re-
den. Vaag vernamen zij later dat
ze onvoldoende zouden preste-
ren.

Hoezee en Little ontkennen dat
en vinden evenmin dat er voor
het ontslag een dringende reden
was.

MAASTRICHT - Het Economisch Technologisch Insti-
tuut Limburg (ETIL) vreest dat de werkloosheid in Lim-
burg dit jaar niet meer onder het landelijk gemiddelde
komt. Na de presentatie van de nieuwste cijfers toont on-
derzoeker drs W. Derks zich minder optimistisch dan
eerder dit jaar. „Ik ben bang dat we dit jaar niet meer on-
der het landelijk gemiddelde komen," zegt de arbeids-
marktdeskundige.
Gisteren bleek uit de nieuwe werk-loosheidscijfers, over de maand juli,
dut het verschil tussen Limburg en
de rest van het land weer groter is
geworden. De regionale werkloos-
heidscomponenj nam toe tot 0,3
procentpunt: gemiddeld is nu 13,5
procent van de Limburgse beroeps-
bevolking werkloos tegen 13,2 pro-
cent landelijk.

Van onze verslaggever

De ETIL-onderzoeker meent dat de
tegenvallende werkloosheidscijfers
mogelijk toegeschreven kunnen
worden aan de grotere gevoeligheid
van de Limburgse economie voor
schommelingen. Derks: „In 1988/89
hebben we een economische top ge-
had. Ook volgend jaar zal econo-
misch goed zijn, maar minder goed
dan dit jaar." Maar het voert hem te
ver om te spreken van een terug-
slag. „Daar is het nog te vroeg voor."

Verschil met landelijk gemiddelde loopt weer op

ETIL terughoudend
over werkloosheid

provincie
Donderdag 24 augustus 1989 "21
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Uitbreiding in Beek definitief van de baan

Fokker investeert op Schiphol
ker gaat binnenkort in Frankfurt
de beurs op.

een nieuwe hal zo snel mogelijk
beschikbaar komen. Bovendien
wil Fokker sn«l de benodigde
bouw- en hinderwetvergunnin-
gen.

Verreweg het leeuwendeel van
de investering van een miljard
zal overigens niet op Schiphol
worden besteed. Het geld wordt
gestoken in de uitbreiding van
het onderhanden zijnde werk bij

Van onze correspondent
AMSTERDAM/BEEK - Fokker
zal een miljard gulden investeren
lrt de produktie-uitbreiding vande Fokker 100. Het bedrijf wilJaarlijks zeventig Fokker 100's
°P Schiphol bouwen. Morgen,
vrijdag, zal de raad van commis-
sarissen een definitiefbesluit ne-men over het plan. De optie omsen tweede produktielijn bij
Loekheed in Amerika te starten
's hiermee echter niet van de
baan. Indertijd had ook de ge-
meente Beek zich opgeworpen
Voor een produktievestiging vanFokker opMaastricht Airport. Al
eerder had de Fokker-directiegekend gemaakt dat Zuid-L,im-
burg hiervoor niet aanmerking
j*Wam. Er zou te weinig ervaren,Personeel in de regio wonen.

Fokker er niet aan het produktie
tempo nog verder op te schroe
ven.

Fokker en zijn toeleveranciers.
Dat zijn kosten die betrekking
hebben op de vliegtuigen die in
produktie zijn.

Opties
Met de beslissing om op Schip-
hol uit te breiden is de opties om
een tweede eindlijn in Amerika
te starten niet van de baan. Deze
optie zal echter alleen worden
gebruikt als nieuwe klanten be-
reid zijn de extra kosten verbon-
den aan een tweede eindlijn te
betalen in de vorm van een hoge-
re prijs. Fokker onderhandelt
momenteel met enkele grote
Amerikaanse maatschappijen
over orders met een omvang van
honderden vliegtuigen per stuk.

Fokker kan met de huidige man-
kracht en faciliteiten op Schip-
hol de capaciteit opvoeren tot
maximaal 46 Fokker 100's en 33
Fokker 50's per jaar. Dit jaar wor-
den circa dertig Fokker 100's ge-
bouwd. Gezien het grote aantal
orders en opties voor de Fokker
100 (366) en de lopende onder-
handelingen met grote Ameri-
kaanse maatschappijen als Delta
Airlines voor nog eens enkele
honderden vliegtuigen, ontkomt

Daarom wordt op Schiphol ver-
der uitgebreid. Fokker is erin ge-
slaagd bij de financiering van die
uitbreiding de Nederlandse
overheid buiten de deur te hou-
den. Duitse en Zwitserse banken
zijn betrokken bij de financie-
ring. Ook de ABN doet mee. Fok-

Fokker streeft ernaar het pro-
duktietempo opSchiphol in 1993
op zeventig toestellen per jaar te
brengen. Aan de produktie-uit-
breiding op Schiphol is een aan-
tal voorwaarden gesteld. Zo
moet de grondvoor de bouw van

Tempo

Voorzitter Willems van Geen Uitbreiding Vliegveld Beek:

'Harde acties rond aanleg
Oost-westbaan mogelijk'

Activiteiten
UTP Heerlen

HEERLEN - De Universiteit voor
Theologie en Pastoraat in Heerlen
opent op 4 september het acade-
misch jaar met een eucharistievie-
ring.

In de maand september houdt de
Universiteit voor Theologie en Pas-.
toraat meer activiteiten waarbij pu-
bliek welkom is. Deze staan in het
teken van feministische theologie.
Op 11 september houdt dr. Athalya
Brenner, docent aan de universiteit
van Haifa in Israël, een gastcollege
met als thema 'Humour as a tooi ïor
exegesis'. Het college begint om
16.00 uur.
Op 14, 21 en 28 september worden
vanaf 20.00 uur openbare colleges
gehouden. De entree hiervoor be-
draagt vijf gulden. Het eerste colle-
ge heeft als titel 'Mary Daly: onder-
steboven' en wordt ingeleid door fe-
ministisch theologe Irmgard Busch.
Olga van Kollenburg, feministisch
dogmatica en pastoraal werkster bij
Vrouw-Geloof-Leven Limburg,
leidt op 21 september om 20.00 uur
een college in met als thema 'Ruse-
mary Radford Ruether: een traditio-
neel spanningsveld. Het laatste col-
lege heeft als titel 'De beelden-
schokkende theologie van Nelle
Morton' en wordt ingeleid door Ma-
rian Papavoine, projectmedewerk-
ster bij de Interfacultaire Werk-
groep Feminisme en Theologie in
Utrecht.
Op 29 september aanvaardt prof. dr.
M. Menken officieel zijn ambt als
hoogleraar in de exegese van het
Nieuwe Testament. Om 16.00 uur
houdt hij zijn inaugurelerede.

officiële mededeling
GEMEENTE BRUNSSUM

OPENBARE BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van
Brunssum maken ingevolge artikel
4 van de Inspraakprocedure Speci-
fiek Welzijn, Volksgezondheid en
Culturele Minderheden, bij deze
openbaar bekend
dat met ingang van donderdag 24
augustus 1989 tot dinsdag 26 sep-
tember 1989 voor een ieder ter -le-
zing ligt het concept-jaarprogram-
ma Specifiek Welzijn 1990.
Het concept-jaarprogramma ligt ter
lezing in de navolgende gebouwen:
het gemeentehuis, de openbare bi-
bliotheek, de gemeenschapshuizen
Casino, Open Huis, de Kepper, In 't
Ven, Concordia en het ontmoetings-
centrum dr Brikke-oave.
Gedurende de termijn van 24 augus-
tus tot 26 september kan een ieder
schriftelijk bezwaren uiten, respec-
tievelijk opmerkingen maken aan-
gaande het concept-jaarprogramma
Specifiek Welzijn 1990 bij burge-
meester en wethouders. Zij die dit
wensen, kunnen burgemeester en
wethouders daarbij verzoeken mon-
deling te worden gehoord.
Brunssum, 23 augustus 1989.

B. en W. van Brunssi.
w.g. G.A.M. Boumins,
loco-burgemeester,
G. Geursen, loco-secrfcta-
ns.

Kremers terug
van Fiji-missie
S^ASTRICHT - Gouverneur Kre-
|ers is gisteren teruggekeerd van
C^iji-eilanden. Hij verbleef daar
j*Kele dagen om bestuurlijke ad-

uit te brengen aan de rege-
J*Sp op verzoek van een in Maas-
L'cht gevestigd instituut.

»? Limburgse gouverneur liet na
Nr 1 aankomst bij monde van zijn
ryordvoerder weten dat hij nietI'de ingaan op zijn missie. Hij zouW, *} niet vrij voelen om daarover tePten.
Fc
k erners adviseerde deregering van
(J 1* een eilandengroep in de Stille. over hervorming van het
feitelijk apparaat en ■ grondwette-
SK^ aangelegenheden. Het Maas-
J^htse instituut, dat Kremers be-terde om zijn brede ervaringen,
f'Pt ontwikkelingslanden die pro-
Sj^en hebben van bestuurlijke

Van onze verslaggever
HEERLEN - Voorzitter Wim Willems van de Vereniging Geen
Uitbreiding Vliegveld Beek (VGUVB) sluit gewelddadige ac-
ties niet uit als de aanleg van de Oost-westbaan doorgaat. Wil-
lems zegt dat in het jongste nummer van Limburg Manage-
ment, dat deze week verschijnt. „De vereniging houdt zich aan
de regels, maar voor wat er buiten ons om kan gebeuren, houd
ik mijn hart vast. Als de politiek geen boodschap heeft aan wat
de rechter zegt, dan weet ik niet waar het op uitdraait", aldus
Willems, die overigens ontkent dat de VGUVB contacten on-
derhoudt met de groeperingen die indertijd felle acties hebben
georganiseeerd tegen de uitbreiding van de luchthaven in
Frankfurt.

Van onze verslaggever

Marjanne Sint
beschermvrouwe

zwakzinnigen

Radio-actieve
stoffen in
Maasslib

j^STRICHT- Sporen van de ra-
stof kobalt 58 en 60 zijn

«t ngs aangetroffen in Maasslib bij
ij^eetpunt Eijsden nabij de Bel-
■V e grens. Ofschoon de concen-
l^ es duizend maal hoger waren
W'-ormaal, hebben zij geen ge-
\q opgeleverd voor de volksge-

|"j s, heid. Dit heeft rijkswaterstaat
l)Liren in Maastricht bekend ge- Van onze verslaggever

Wel geeft Willems toe dat medewer-
kers van de Rijksuniversiteit Lim-
burg optreden als adviseurs van de
Vereniging Geen Uitbreiding Vlieg-
veld Beek (VGUVB). Die steun
wordt gedeeltelijk via rechtsbij-
stand gefinancierd. „Als de gewone
burger geconfronteerd wordt met

een overheid die weigert de wetten
uit te voeren, dan zoekt hij steun.
Als je dan geen geld hebt om tegen
de overheid te vechten, dan moet je
het op een andere manier spelen en
zorgen dat die overheid het toch zelf
betaalt", zegt Willems.

Hij dóet zijn uitspraken tijdens een
door Limburg Management georga-
niseerde confrontatie met Bert van
Goethem, burgemeester van Beek
en lid van de raad van bestuur van
het vliegveld. Volgens Van Goe-
them hebben de voorstanders van
uitbreiding van het vliegveld in het
verleden te weinig rekening hebben
gehouden met de VGUVB die met
name de aanleg van de Oost-west-
baan en de uitgroei van bedrijven-
park TechnoPort Europe probeert
tegen te houden.

BELFELD - Vanavond wordt in het
programma 'Opsporing Verzocht'
aandacht besteed aan de verkrach-
ting van een 14-jarig meisje te Beï-
feld op-dinsdag 8 augustus j.l. Daar-
bij deed de onbekende dader ook
nog een poging om het kind te wur-
gen. Het programma wordt uitge-
zonden op Nederland 2. Aanvang
20.55 uur.

Het misdrijf vond plaats tussen
21.30 en 22.00 uur op het Poortjes-
pad, een verbindingsweg tussen de
Berkenhof en de spoorwegover-
gang ter plaatse. Vanavond zullen
enkele dia's worden vertoond en zal
een korte uitleg over de gangvan za-
ken worden gegeven.

Van onze verslaggever

Verkrachting
Belfeld in

'Opsporing'

HEERLEN - Andree van Es, num-
mer twee op de lijst van Groen
Links, maakt morgen, vrijdag, een
verkiezingstournee door Limburg.

Van Goethem stelt de VGUVB ver-
antwoordelijk voor alle vertragin-
gen en het mislopen van investerin-
gen die onmisbaarzijn voor de Lim-
burgse economie. Hij blijft er echter
vast op rekenen dat de rijksover-
heid op korte termijn akkoord gaat
met de aanleg van de Oost-west-
baan.

VerantwoordelijkPasman en officier zaten in deze
||* vrijwel op één lijn. Advocaat
ï Wagenaar: „Heel veel argumen-E die ik had willen aandragen zijntaangedragen door de officier. Ik
%\°P het tijdsverloop, het feit dat
L achte sinds '81 op het rechte
% ls.en aat hij enorme spijt heeft
L zijn ingrijpende misstap. Ik
"%i *^e recntbank de officier in
iiv, eis te volgen." Uitspraak op 5Gember.

Geen eel voor
ontucht met

jongetjes
|£ERMOND - Als de rechtbankU}_Roermond de eis van officier
jjjjustitie mrJ. van denHark over-
jrjfrit, hoeft de 41-jarige Weerte-
|Cr A. M. niet de cel in voor het ple-
F| van ontuchtige handelingen
K'twee minderjarige jongetjes. De
P'eier liet het in zijn eis bij tweeI a*iden voorwaardelijk.

V:- *e* gisteren weten ontzettend
gj.lt te hebben van zijn daden die

gepleegd in de jaren '78, '79, '80__, °1- M., die een goede huisvriend
t^s van de familie van een van de

ziet volgens zijn raads-
lid !| in dat hij veel te ver is gegaan
il, hij bereid is de volle verant-
i °rding te dragen voor zijn daden. Van Es (Groen Links)

op tournee in Limburg
baar vervoer tussen Roermond en
Swalmen

Rookvrije
stemlokalen

De rijkspolitie Limburg hoopt dat
ie uitzending zal leiden tot de op-
ossing van deze zaak. Een oproep
n de kranten leverde nog onvol-
doende aanwijzingen op.

Willems betwijfelt dat. Volgens hem
steunt de besluitvorming rond het
vliegveld op een onwettige basis.
Hij vindt dat de overheidsinveste-
ringen in de luchthaven ('anderhalf
miljard, is mij gezegd') beter be-
steed had kunnen worden aan mi-
lieuprojecten.

Om 9.30 uur brengt ze een bezoek
aan deKasteeltuinen in Arcen, waar
ze met medewerkers van de stich-
ting Het Limburgs Landschap zal
praten over de mestproblematiek
en de verzuring van de bossen.
Daarna vertrekt Van Es naar Swal-
men waar ze haar visie zal geven op
de aanleg van de R73 en het open-

Tussen 13.45 en 15.30 uur doet Van
Es Stevensweert aan, waar ze zal
worden geconfronteerd met de ont-
grindingsproblemen in Midden-
Limburg, met name voor wat be-
treft het Stevol-gebied. Vervolgens
gaat Van Es naar Schinnen, waar
een bezoek aan het asielzoekerscen-
trum op het programma staat. Van
Es sluit haar toernee af in Geleen,
waar in het Plenkhoes een openbare
verkiezingsavond wordt gehouden.
Aanvang 20 uur.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Als het aan de
CDA-Tweede Kamerleden
Frissen en Esselink ligt mag er
in de toekomst in stemlokalen
niet meer worden gerookt. Een
wettelijk rookverbod is voor de
Tweede Kamerverkiezingen op
6 september echter niet meer
haalbaar, omdat daar een zoge-
naamde algemene maatregel
van bestuur voor moet worden
genomen.
Vandaar dat Frissen en Esse-
link de ministers Van Dijk
(Binnenlandse Zaken) en
Brinkman (WVC) hebben ge-
vraagd 'een morele oproep' tot
de gemeentebesturen te rich-
ten om de stemlokalen zoveel
mogelijk rookvrij te houden.
Frissen en Esselink schreven
hun brief aan beide ministers
op dringend verzoek van een
vertegenwoordiger van de
Cara-patiëntenvereniging.
„Nu is het nog een oproep,
maar ik ben ervan overtuigd
dat uiteindelijk een officieel
rookverbod gaat gelden. Waar-
schijnlijk al tijdens de gemeen-
teraadsverkiezingen in maart
volgend jaar",aldus Frissen die
tijdens het zomerreces zelf met
roken is gestopt.

Examens
Aan de Katholieke Universiteit Nij-
megen slaagde voor het doctoraal
examen in de pedagogische weten-
schappen de heer H.A.J. Groen uit
Schaesberg.

VENRAY - PvdA-partijvoorzitter
Marjanne Sint is gistermiddag in
Venray benoemd tot bescherm-
vrouwe van huisorkest 't Rooy van
zwakzinnigencentrum Nieuw
Spraeland. De PvdA was gisteren
op verkiezingstoernee in Noord- en
Midden-Limburg.

Na Venray werd een bezoek ge-
bracht aan transportbedrijf Frans
Maas in Venlo. Aansluitend vertrok-
ken de PvdA'ers, onder wie onder
anderen de Kamerleden Wöltgens,
Huys, Castricum en De Cloe, naar
Weert waar een politiek café op het
programma stond.

- In het kader van de
*tH?2ingscampagne brengt een
&H Prominente D66'ers vanmor-
'6frit ° werkbezoek aan Limburg.
\ l Jan Wolffensperger, Dick
&l s Doeke Eisma en Paul Wes-
%h 2iJn in Echt, terwijl Jacob
't y'stamm, Olga Scheltema, Ger-
\?ma en Jan Willem Bertens

Heerlen gaan.

D66in Echt
enHeerlen

f(,ff.a(ho-actieve stoffen zijn aange-
Lj^ na een zogenaamde risico-L «evan genomen monsters, Na-
fer°^derzoek wordt nog ingesteld
Pit de herkomst van het kobalt.L wordt bemoeilijkt
Pè J!a* geen meldingenvanuit Bel-
kuitl ontvangen over lozingen opaas van radio-actieve stoffen.

Afcent vierde 40 jaar NAVOffeV« staat een bezoek aan kalk-n leenfabriek De Hazelaar op
i^tw°gramma. Dit bedrijf is in
ftt totTl v"egas voor honderd pro-

verwerken.
leL^rlen zal de D66-delegatie methffeester Ritzer van Onderhan-
deld secretaris Geukers van hettgKgewest Oostelijke Zuid-Lim-
f füVan. gedachten wisselen. overUnctioneren van streekgewes-

De plechtige eerste jaardienst voor mijn echtge-
noot, onze vader en opa

Huub Op den Kamp
zal plaatshebben op zaterdag 26 augustus a.s. om
19.00uur in deparochiekerk van de H. Maria Goret-
ti te Nulland-Kerkrade.

Mevr. C. Op den Kamp-Lennertz
Kinderen en kleinkind

De plechtige eerste jaardienst voor mijn echtge-
noot, onze vader en opa

Hubert Handels
zal plaatshebben op zaterdag 26 augustus as. om
19.00 uur in deparochiekerk van St.-Jan de Dooper
te Eygelshoven.

Mevr. Handels-de Hoogh
kinderen en kleinkinderen

'mmmmmmmmm
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De eerste jaardienstvoor mijn man, onze vader eij
opa

Ben Houkes
zal plaatsvinden op vrijdag 25 augustus a.s. oni
19.00 uur in de kerk van St.-Gerardus Majella ta
Heksenberg-Heerlen.

Mevr. Houkes-Muyrers S
Kinderen en kleinkinderen!

De plechtige eerste jaardienstvoor onze onvergete-
lijke echtgenoot en vader

Frans Souren
zal plaatshebben op zaterdag 26 augustus as. om
19.00uur in dedekenalekerk van deH.H. Petrus cri
Paulus te Schaesberg-Landgraaf.

Mevr. T. Souren-Houtman [
en kinderen

Landgraaf, augustus 1989
mmmmm-mmm-mm-mm _. -—---*-*--—---mm

tieven zo plotseling zijn ontwikkeld en dienover-
eenkomstig serieuze onderhandelingen voeren,"
zei hij. Bij gelegenheid van bovengenoemde gele-
genheden werd dinsdag in de Afcent Officiers Club
een receptie gegeven. Onder de gasten bevonden
zich o.a. dr. Joseph Luns, oud-secretaris-generaal
van de Navo, gouverneur Vandermeulen van Bel-
gisch-Limburg en vele wereldlijke en militaire
autoriteiten.

BRUNSSUM - Tijdens een toespraak bij gelegen-
heid van het veertigjarig bestaan van de NAVO en
de 22-jarige aanwezigheid van Afcent in Brunssum
heeft Hans-Henning von Sandrart, de opperbevel-
hebber van de Geallieerde Strijdkrachten in Cen-
traal Europa de recente Sovjetinitiatieven als zeer
welkom bestempeld. „In feite hebben wij daar al
veertig jaar om gevraagd. Wij moeten nu met zijn
allen trachten te doorgronden waarom deze initia-

" Voorzitter Wim Willems van de Vereniging Geen Uitbreiding Vliegveld Beek.
Archieffoto: WIDDERSHOVEN

" Generaal Von Sandrart (rechts) begroet tijdens dereceptie mevrouw E. Coenen-Vaessen,
burgemeester van Nuth.

Donderdag 24 augustus 1989 ♦23
provincieLimburgs dagblad

Meisje (18)
verkracht

VENLO - In Venlo-Zuid is dins-
dagavond tussen kwart over zes
en kwart voor zeven een 18-jarig
meisje uit Belfeld, dat per fiets
op weg was van haar werk in
Venlo naar huis, door een nog
onbekende man verkracht.

Het meisje kwam de man op de
Hulsterweg bij de algemene be-
graafplaats tegen. Hij stond
langs de kant en pleegde toen hij
het meisje zag schennis. Het
meisje reageerde niet maar fiets-
te verder. De man die circa 1.80
meter groot was liep haar daarna
achterna en dwong haar af te
stappen. Hij begon haar onzedig
te betasten waarop het meisje be-
gon te gillen en de man in het ge-
zicht sloeg. Zij wilde weer weg-
fietsen maar de man greep haar
opnieuw vast en onder bedrei-
ging haar neer te zullen slaan
dwong hij haar voor hem uit te
lopen. De vrouw is daarna ver-
kracht.

Toen de man weg was is zij naar
haar vriend in Tegelen gereden
waar de Venlose politie werd ge-
waarschuwd. De verkrachter
heeft een fors postuur, kort ge-
permanent zwart haar en een
dunne zwarte snor. De man die
met een Tegels accent sprak ver-
plaatst zich vermoedelijk in een
oranjekleurige personenauto.
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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 '»"
constructiewerk-
zaamheden aan *.
westelijke hoofdrijbaafl
en de westelijke ran-
geerbaan van de *®
Belgische grens - Maas-
tricht - Weert - Eindho-
ven - 's-Hertogenbosdl!- Utrecht - Amsterda^(rijksweg 2), noord-
westelijke verbindings-
weg, noordwestelijk
lus en zuidwestelijke luS
van het knooppunt K«"
rensheide, de navolge"'.
de wegen c.g. wegg?.
deelten voor alle verkt*rl
worden afgesloten:

a. de noordwestelijke V"''l
binding rijksweg 2/rijl<s'-l
weg 76 van het knoop-
punt Kerensheide te _t
leen en Stem in de Pc'
riode van maandag 'I*1
augustus 1989 t/m vrtt
dag 8 september 1989;

b. de westelijke toe- en *
rit Elsloo van de rijK*!
weg 2 nabij km 243.00":
te Geleen in de periode.
van maandag 18 scp"!
tember 1989 t/m vrijd»
6 oktober 1989;

- dat voornoemde pc"0'
den zoveel korter zuliej
zijn als mogelijk dan *»j
zoveel langer als noo"^
zakelijk zal blijken;

- dat het verkeer zal w-"\l
den omgeleid zoals »
plaatse door borde"!
aangegeven.

DE WND. HOOFD-
INGENIEUR-DIRECTEUR.
Maastricht, 24 juli 1989

mr. J. Teders. -_y_ iiiiiiiiimiiiiiiiiiMiiiiiiiuiiiiiii 11"

Kontakten/Klubs

Man-Power
Man achter man 50 cpm. -
06-320.326.57

Conny droomt over sex met
'n meisje. Haar man helpt
haar, en dan...3 gelukkige -mensen.
Rosie-Lesbilijn
06-320.330.52 - 50 et p/m

Dame zoekt gave jongeknul ,
Meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het -op de
Generatiebox

06-320.326.27 - 50 et p m
Toppunt van gezelligheid.

De eerste (
Dikke

mensenbox. Hier vinden ze
elkaar om dik gelukkig

te worden. 06-320.327.37 -50 et p/m

Vera
Privé, tel. 04754-85818.

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
ma. t'm vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22, Geleen -Tel. 04490-42315.
Tev. meisje gevraagd.

Diana Escort
045-215113.

-Met Ina en vriendinnen.

Contactburo
Yvonne bemid. dames- Trio

Pr. inschr. gevr. Vrangen-
dael 154, Sittard. Tegenover
Fortuna St. 04490-23203.

Attentie Attentie
Privé Club

Yvonne
De betere de beste. Nu voor
U deze week speciale aanb.
Bel info. En eerlijke service.
Kapelweg 4, Kerkrade. 045-

-425100. Zon. 15-24 u.
Ma.-za. 11-24 u.

- Peggy Privé
" Geen aanbiedingen maar
(heerlijke service. Tev. ass.- gevr. 04490-74393

van 11 tot 19 uur.
_j

Privé en escort
045-220866

Nancy's
Heetste

broom komt uit. Haar man is
op reis als ze die schooljon-
gen laat zien hoe mooi ze is.
06-320.323.84 (50ct. p.m.)

-■■■'" ■ ■■-■■■ ■

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Privé bij

Roger
evt. ook escort. 045-727709

Stoute poes
zoekt strenge kater. Wij zijn

dag en nacht geopend.
Rijksweg Zd. 131 B, Geleen.
-04-490-48448.Meisjes qevr.

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

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

Contactburo
Lucie voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen.
04490-50921.

Bij box olympus
zoeken ze elkaar. Mannen
Heren Jongens Knullen. En
ja hoor, ze VINDEN elkaar
ook. Tel. 06-320.326.37 (50

ct./p.min.)
Frank twijfelt. Houdt hij van

meisjes of was het toch
opwindender

Met die 2 mannen. Hij zoekt
ze op, en dan..

06-320.323.86 (50 Ct.p.min)

Club Exclusief
Goedkoop is Duurkoop!

Wij 9 meisjes van
Exclusief zijn sexy en

lief. 100% safe sex
van 11.00 tot 23.00 uur.
's Zondags van 12.00 tot

21.00 uur.
Industriestr. 13
Kerkrade-W.

Tel. 045-422685.
De Beter Escort Service

Escort
Exclusief. Steeds jonge

charmante meisjes aanw.
Bel. 045-422685.

Joyce is heet
06-

-320.321.65
50 cent p.m.

HotGirls
06

320.322.87
50 cent p.m.

Charmante dame ontvangt

privé
Inl. Pb 30185

6370 KD Landgraaf.

Patrick
Privé voor heren. Inl. Pb

30185 6370KD Landgraaf.

J.man 38 j.
z.k.m. j.vrouw/j. echtp. v.

vaste sex-rel. Br.m.tel.no.n.
Postbus 57, 6200 AB

Maastricht.

Calcutta
je weet wel!!
Loesje met

die lollie
06-

-320.320.13
50 c.p/m.

Sex!! Sex!!
Zoenbabwe

06-
-320.325.22
Echte Donkere

Sexü

Sex!! Sex!!
Beurtlijn
voor 'n echte

beurt!!
06

320.325.33
50 ep/m,

Nieuw Nieuw
club hof van ede

Putstr. 85A Sittard.
Tel. 04490-10218
bgg 04490-51892
Dames gevraagd

Intern mogelijk.

Buro Elvira
Adres Bemiddeling

045-419384. Meisje aanw.

Ik ben jarig (18j) |
06-320.324.94 (50 cpm.) i
Krijg ik van jou ook wat?? \

Anita
privé, ook zaterdags

Tel. 045-352543.

Sex! Porno!
Nombre
Hombre

Nooit
weggeweest!!

06. 320.320.23
50 cpm.

Katja
Tel. 045-423608.

(Huis)dieren
De Maastrichtse Honden Sport Vereniging organiseert
curcussen.

Gedrag en Gehoorzaamheid
Voor ras en niet rashonden van alle leeftijden. Wekelijkse
lessen onder deskundige begeleiding. 12 weken inclusief
examen slechts ’40,-. Cursusplaats: Manege Plenkert-
straat 88 te Valkenburg.

Informatie: 043-644821/04406-13754/04405-2263.
De Maastrichtse Honden Sport Vereniging organiseert op
zondag 1 oktober a.s.

Een jonge Hondendag.
Voor alle rashonden in de leeftijd van 4 t/m 18 mnd.
Inschrijving slechts ’ 25,- mcl. entree. Plaats: Manege
Valkenburg. Uw hond wordt gekeurd door desk. keurmees-
ters. Inschrijven kan tot 23 september a.s.lnschrijfformulie-
ren verkrijgbaar onder tel.nrs. 04405-2263 of 04406-13754
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 koop gevr. PAPAGAA-
IEN, Kaktoe's en Ara's. Tev.mr. op tamme en sprek. pap.
Tel. 04490-75359.
De KYNOLOGENCLUB Ge-
leen EO organiseert de vol-
gende cursussen: Gehoor-
zaamheid/ shuw: ma-, woe.-
do.-, vrij- avond. Behendig-
heid: za- ochtend. Algeme-
ne Kynologische kennis
(AKK.): di- avond. Inf. en in-
schrijving 5 sept. 20 uur ho-
tel Molenbron, Limbricht. In-
lichtingen 04750-16637 en
04490-78662.
TRIMSALON Charèl knipt
en trimt alle rassen bij u
thuis. 045-423400.
Te k. VORK terriër pups.
Tel. 045-250210.
Te k. van fokker zwarte, wit-
te, grijze DWERGPOEDELS
Tel. 04750-16590.
Te k. jonge HONDJES, krui-
sing York-terrier en Malthe-
zerpr. ’ 150,-. 045-451054.
Te koop LASSIEHONDJE
13 weken oud. Tel. 045-

-416529.
Jonge BOUVIERS te koop.
Tel. 045-458370.
Ter overname aang. HOND,
1 jr. oud, Leonberger m.
stamboom; verder hok en
rek v. auto. 045-713633.
HONDJES Tte koop. Spoor-
dijkstr. 78 Hoensbroek.

AANBIEDING t/m 2 septem-
ber zwarte kippen bij 10
stuks 1 gratis. Henk Ploe-
men, 'Broekhuizenstr. 538,
Rimburg. 045-320229.

In/om de tuin
HOUTHANDEL Landgraaf
voor al uw tuinschermen,
planken, palen>balken, kee-
pers, panlatten, stookhout
enz. Buizerdweg 8, Indus-
trieterrein Abdissenbosch
Landgraaf 045-318518.
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
Houth. IMPREG, In de Cra-
mer 104, Hrl., 045-751687
voor uw druk geïmpregneer-
de en op maat gezaagde
planken, palen, schermen,
nwe. en gebr. biels, rolbor-
ders enz. Bez. mog.

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Bewijs
verplicht. Het bestuur.
Zoekt U een ser. relatie bel
dan 045-211948 Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
"PARTNERS-TRUST",
huw.-relatieburo. Info: 045-
-210627.
Gezocht vrouw. PARTNER,
norm. postuur, leeft. 20-30
jr. i.b.v. rijbewijs, Doel:
vriendschap, relatie en va-
kantie naar Afrika per auto v.
26-2 t/m 31-3-90. Br.o.nr.
B-1727 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

leder weekend voor elk wat >
wils. Gezellig vertoeven en !
dansen in Café/dancing IWINDROSE, Akerstr. Nrd I
150, Hoensbroek.

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

Opleidingen
Binnenkort starten in Venlo, Sittard en Maastricht

weer de opleiding voor:
* Basiskennis Boekhouden

* Praktijkdiploma Boekhouden
* Moderne Bedrijfsadministratie

* SPD
* PD Maketing, NIMA-A
U kunt nu inschrijven.

Bel: voor gratis prospectus 077-510111 studieleider,
013-368645 secretariaat

Bedrijfshogeschool Katholieke
Leergangen. Tilburg.

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, Salsa, en de nieuwste grote danshit
de Lambada. Hubertusstr. 77, Beek. Tel. 04490-73273.
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vfachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 Space-
Cap. Start cursus chauf-
feursdiploma op 26-8-'B9.

Drs. Oosterse Talen Univer-
siteit Utrecht start begin-
nerscursus SANSKRIET.
Inlichtingen: 's namiddags 'tel. 045-411875 ;
PIANO/keyboardles gedipl. '.docent, heel betaalbaar, bel
vrijbl. . 045-426054 b.g.g.
045-725597.
PIANOLES v. gedipl. doe/
conc. pianiste. Bel v. info.
045-424432.j <

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

i.R.o.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Daklekkage
bel 045-219615
H Arndts

dakservice
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, gebr.
Veenstra'Tel. 045-316238.
Voor vakkundige DAK-
WERKZAAMHEDEN met
garantie en gratis advies.
Bel dakdekkersbedrijf M.
Haas 045-451862.
Diepvries en KOELKAST-

REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen: 04490-
-45230 service binnen 24 uur

TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Gevelrenovatie uitkappen
nat zandstralen opnieuw in-
voegen impregneren tegen
VOCHT 045/218363/259492
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.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Mijn keus was vlug gedaan,
toen ik het bij STADS-
BEURS zag staan!!!

Wonen Totaal

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effe kleu-

ren, compl. set 10 stuks mcl. vulling v.a. ’ 395,-. Rundlede-
ren kussens in div. kleuren v.a. ’ 998,-. Rundlederen kuip-
kussens, rug en zit uit een stuk, dus geen geschuif meer,

’ 395,- p. stuk. Fuhren Discount, Ganzeweide 84, Heer-
len-noord (Heerlerheide). Tel. 045-222622.

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen, bij tennishal.

Opruiming showroommodellen manou en pitriet meubels.
Maandag en dinsdag gesloten.
20 - 50% korting.

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.

Te k. antieke TERRAS-
STOELEN met tafels plm.
300 stuks Tel. 04406-12289
Te k. oud BED, meer als 65
jaar oud, met de hand gem.,
2-pers., vol eiken, met in-
leg-spiraal, vaste pr. ’ 150,-
Te bevr. Damoiseaux, Ruys
de Beerenbrouckstr. 10-1,
Sittard.
Te koop eiken kast, 5-deurs,
helemaal uitgesneden. Tel.
045-220018.
Zwaar massief eiken EET-
HOEK 6 stoelen, 1 jr. oud,
vr.pr. ’ 1.675,-. 045-323830
Te k. manou EETHOEK 4
pers. en een manou salon-
tafel. 045-227931.

Rustieke grenen eethoek
’295,-. Idem bijp. kast

’ 395,-. Engelse eethoek
20e jaren iets aparts ’ 395,-
Idem eethoek 50e jaren

’ 495,-. Schitt. Engelse
dressoir met bijp. theekast
samen ’ 495,-. Div. antieke
kasten v.a. ’ 295,-. Zeer
aparte rustieke eetkamer
compl. met pracht, dressoir

’ 795,-. Enige boekenkast
20e jaren ’395,-. Verder
div. antieke eethoeken, mo-
derne eethoeken, div. ste-
reo-apparatuur, schilderijen
op doek v.a. ’ 65,-. Spie-
gels v.a. ’ 10,-, meubelstof-
fen v.a. 5 p.mtr. er is beslist
teveel om op te noemen
maar; alles mooi spul spot-
goedk. en! inruilen mogelijk.
HET WITTE HUIS, Rijksweg
centrum 86-88, Geleen
naast Hotel Stadion en vlak-
bij Alb. heyn. Let op Geleen
kent ook Rijksweg noord en
zuid. Let dus op centrum
Voor alles groot of klein?
Moet U bij STADSBEURS
zijn!!!
Voor een complete kollectie:
Bedden - matrassen - spira-
len - lattenbodems - water-
bedden - watermatrassen
en slaapkamers. HOWA
beddenspecialist M.Snijders
Nieuwstraat 12-14, Hoens-
broek. Tel. 045-212900.
GASFORNUIS ’125,-;
diepvries ’ 225,-; gasplaat

’ 85,-. 045-725595.
BANKSTEL eik. ’ 250,-;
eethoek eik. ’ 275,-; antieke
eik. kast ’450,-. Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek.
Te k. ant. SLAAPK., ant.
kast, zwaar eik. bordenkast.
Schaesbergerwg. 133,
Heerlen..KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

Muziek

Grote Orgel- en Keyboardshow
Als primeur voor Nederland en vooruitlopend op de

internationale muziekbeurs zal
Peter Baartmans

De nieuwe orgel en keyboardlijn van
G.E.M.

demonstreren op zaterdag 26 aug. v. 11.00-1.7.00 u. bij
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48 Stem. Tel. 04490-33227.
Te k. Roland SYNTHESI-
ZER D-20, ’2.950,-. Tel.
045-324208.
Te koop TROMPET zeer
goede kwaliteit, Holton Col-
legiate, pr. ’ 395,-. Prof.
mondharmonica Hohner
Chromatica, pr. ’ 195,-.
Eyserheide 4, tel. 04451-
-2193. Na 18.00 uur.

Te koop electr. ORGEL 2
klaviers, merk Farsisa, pr.

’ 1.800,-. Tel. 045-728792
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.

Aangeb. wegens aanschaf 'CD's, 400 SINGELTJES I
’250,-; 200 LP's ’250,-; I
125 oude 78-toeren platen 'f 200,-; zes oude lepeltjes
beeltenis Elvis Presley 'f 50,-; 6 van ons Konings-
huis ’ 50,-. Remb. mog. Tel.
070-638667 of 070-894543.
I

72 Bas Hohner. p. ACC*»
DEON. Heemskerkstr "
Heerlen. Tel. 045-724gjg>-
Wat VERKOPEN?
teer via: 045-719966
Te koop electr. OnJJ|
merk Riha, Saturn. Tel- "1
227277.

Zonnebanken/Zonnehemels s

Zonnehemels
Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf ’ °;jj
Nu 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, venti|al
compleet met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-dealef

Ook reeds vanaf ’ 10,-p.wk. . ,
Van Erp, Limbrichterstraat 18, Sittard, 04490-135 JI

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999. __^/x

Radio en Afspeelapparatuur ;

Kom nu
profiteren van

onze
massale ,
magazijn
verkoop

Koelen-vrieze'n-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:
Akai luidspre-
kerbox SRHM
310, 2x50 W,
geen ’ 108,- of

’ 88,- maar
’49,-

Maar ook: Fisher music-
center M46, bestaande uit
volautom. platenspeler,

dubbel cassettedeck, tuner,
versterker, geen ’ 999,- of

’ 748,- maar ’ 498,- Maar
ook: Philips videorecorder
VR 6468 met afstandsbe-
diening geen ’ 1.398,- of

’ 1.198,- maar ’ 798,-. En
nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg
tel. 04490-18162)

Top Hi-f
_mwmwjh__________ m_m_^_m_^_^_m j \s__H
-_-._.■__._-..-_. PW oftf _*"_*%JBaX_m3otP

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox ]

Als het echt héél _oelLjl»|
zijn. Kom dan naar sp^ Izaak.

Jo Kreut*
Kerkplein 39 Schaes"*j

Tel. 045-31381^*1
ModeTotaal^j

ledere zondag gezellig\\
kelen in Valkenburg, &.- I
Nassau, (Ophoven ->L
tard) en Antwerpen \
markt, bij Rovan en Dj*-^
Ledermode, Nieuwe * ,
kollektie: lammycoats j
’299,-. Suede en le'fv
ken ’299,-, ’399- *rokken, broeken, ja^J
kolberts ’99,-, >ji
f 299,-. 3/4 leren dar*".*1,
sen ’ 149,-, ’299,-. > ■*Dames en heren leref*"
’129.-, ’299,- ’ 390^-*ren broeken en rokKj^j
’89,90, ’199,-, /pl
Leren truien, vesten
dywarmers ’ 99,--
Bruidsmode en mo h.l
ding. Inruilen leer s<] J
mogelijk. Bij aankoop.-)
den reiskosten vey
Ook gespecialiseerd
maten. Venlosesteen^Jj
Ophoven (tussen SW
Maasseik) België, te'J
3211566901. Wevers".,-!
Baarle-Nassau, .aS
04257-8960. Grenay
16, Valkenburg-Ce' <fl
telef. 04406-16617- \\
info: Hurksestraat 2" -J
mond, telef. 04920j<^|
Met een PICCOLO "V
Limburgs Dagblad ,' srj
uw oude spulletjes ' rf
kwijt. Piccolo's doey,/
wonderen... Probeö'
Tel. 045-719966.

Voor Piccolo'^zie verder pagiro

Donderdag 24 augustus 1989" 24Limburgs Dagblad



Brunssumse voetbalclub huldigt zeven trouwe leden

SV Langeberg combineert
jubileum met zomerfeest

" Het driemanschap van SV Langeberg. Vlnr:Koos Krocké, Jo Cox en Huub Hendrix
Foto: FRANSRADE

zelfde moment dat het ook op
sportief gebied bergafwaarts
denderde. Het klassebehoud in
4d hing aan de spreekwoordelij-
ke zijden draad. De komst van
trainer Wiel Baltus leverde voor-
alsnog niet het verwachte resul-
taat op. Totdat de club zich dit
jaar in de tweede competiehelft
verrassend herstelde en een goe-
de plaats veroverde op de rang-
lijst.Huub Hendrix en pr-man Jo
Cox weigeren categorisch na te

trappen als ze de 'zwarte' Lange-
bergperiode in ogenschouw ne-
men. Daarom de blik vooruit ge-
richt en alleen nog kort achter-
waarts kijken naar de roemruch-
te daden van de Brunssumse
voetballers.

Fusie
Die zij echter niet overdadig.
Sinds de overstap van de afde-

ling in 1956 naar de vierde klasse
van deKNVB vallen er drie kam-
pioenschappen te noteren. Jo
Cox heeft ze op een papiertje
staan. In 1964 feest met trainer
Segeren. Vier jaar later weer de
bloemen, nu met oefenmeester
Hellemons en in 1976 tenslotte
vloeide voor de laatste keer de
champagne, ditmaal in de kelk
van trainer Bruist. Desondanks
voelen de Langebergers niets
voor een fusie met 'grote broer'

bioscopen
HEERLEN
'"yal: License to kill, do t/m do! 15 18
J" 21 uur. Rivoli: The Karate Kid 3, do

'"" do! 15.30 en 18.15 uur. A cry in the
"**, do t/m do! 20.30 uur. Maxim: The'
"«ked gun, do t/m do! 15 18.30 en 20.30
"""■ H5: Voorst, do t/m do! Lethal Wea-
to» 2, dag. 14.30 19.15en 21.30 uur, za zo
!* 16.15 uur. K-9, dag. 14.15 19.15 en
'15 uur, za zo ook 16.15uur. Roadhou-
Jjp dag. 14 18.30 en 21 uur, za zo ook
'6-15 uur. Three Fugitives, dag. 14 19 en
jjuur, za zo ook 16 uur. Rainman, dag.
"30 uur, do vrij ma di do ook 14 uur, za
13ook 17 uur. Platvoet en zijn vriendjes,
!? zo wo 14 en 15.30 uur. De Spiegel:
Une from the heart.vr zo 21 uur, za opampus Niger 22 uur.

SCHAESBERG
*"tokino: CanonballFever, do t/m di 21
"T. Police Academy 6, vr t/m zo 23.15

exposities
HEERLEN
Uttsgalerij, Raadhuisplein 19. Kera-?'sch werk van Rob Brandt, Tjitske
'Jkstra, Marja Hooft, Michel Kuipers

? Jan van Leeuwen. T/m 27/8, open di
ï"1vr 11-17 uur, za en zo 14 t/m 17 uur.
r*l«rie Signe, Akerstraat 82a. Litho's?"> Bram van Velde. T/m 10/9. Ther-
S'lmuseum, Coriovallumstraat 9.
"errnen en badgebruiken in de Ro-

3»nse tijd. T/m 1/10, open di t/ra vr 10-
-,! uur, za en zo 14-17 uur. Stad en land
SP de helling. T/m 27/8. NMB Bank,
f^gerd 13. Werk van J. Lips-Besse-
■_*■ T/m 31/8, open na t/m vr 9-16 uur.
? Spiegel, Akerstraat 88. Staal/textiel-J^stieken en schilderijen van Doréeulen. T/m 19/9, open aug.: vr t/m zo,
*M.: vrij t/m di 20-01 uur. ABP, Werk
p?t> Sabine Borgerhoff, Marina Jans en
:»Ud Lammerink. Open dag 27/8 14-17

Van onze correspondent

BRUNSSUM - Voorzitter Huub
Hendrix van de Brunssumse
voetbalvereniging SV Langeberg
is zelf éénvan de zeven jubilaris-
sen. Vijfentwintig jaar lang is hij
lid van de club en bezig aan zijn
tweede seizoen als voorzitter.
Wie hem zal toespreken op vrij-
dag 25 augustus in de grote feest-
tent op het parkeerterrein bij het
sportpark blijft nog even de
vraag. Veertig jaar lang Lange-
bergs voetbal. Een jubileum, ge-
koppeld aan het jaarlijks terug-
kerende driedaags zomerfeest.
De club lijkt ten opzichte van
enige tijd geleden een metamor-
fose ondergaan te hebben. De
stemming is optimistisch. Kleed-
ruimten en douches worden op
dit moment in eigen beheer gere-
noveerd. Plafonds vernieuwd en
op het bijveld worden in het ver-
volg alle competitiewedstrijden
gespeeld. Het hoofdterrein is
door deKNVB afgekeurd omdat
het te drassig blijkt.

Zelfwerkzaamheid staat hoog in
het vaandel van de Langeber-
gers. Vandaar dat ze ookgraag de
50.000 gulden van de gemeente
Brunssum in ontvangst namen
voor het groot onderhoud aan de
accommodatie. SV Langeberg
kan met eigen mensen meer
doen voor deze centjes dan de
gemeente en Brunssum heeft
een zorg minder.

Herstel
Vorig jaar ging het miserabel aan
de Nicolaes Maessenstraat waar
de vereniging sinds 1966 huist.
Maar liefst zes bestuursleden
stapten tegelijkertijd op. Op het-

Limburgia, vijfhonderd meter
verderop gelegen.

De suggestie hieromtrent van
wethouder Van Goethem ten
spijt. „Die is waarschijnlijk ge-
daan in een minder helder mo-
ment", reageert oud-Langeberg-
voorzitter Koos Krocké nogal
vinnig. „ Wij zijn en blijven een
gezonde vereniging zonder
schulden en voelen er absoluut
niets voor om onder te gaan bij
een club die nog altijdroept naar
betaald voetbal te streven".

Jubilarissen
De lijn van afgelopen jaar vast-
houden. Met een beetje geluk
voert die naar promotie. Meer
ambities hebben praeses Hen-
drix en zijn acht medebestuurde-
ren op dit ogenblik niet niet. De
werkzaamheden rondom het zo-
merfeest en de jubileumviering
namen alle aandacht in beslag.
Tijdens de receptie op vrijdag 25
augustus worden Jacob en Fer
Dehing, Jan Ijssermans en Sjeng
Nauts gehuldigd voor het veer-
tigjarig lidmaatschap. Henk Sta-
wenga, de huidige voorzitter en
Huub Peeters delen een kwart
eeuw het lief en leed bij Lange-
berg.

Wie zeker niet op de receptie zul-
len ontbreken zijn Serve Kuyer
en Hens Coerver, respectievelijk
voorzitter en manager van Roda
JC. Kuyer speelde één decen-
nium bij Langeberg en Coerver
trainde er drie jaar. „Vergeet
vooral niet te vermelden datoud-
leden Langeberg natuurlijk ook
van harte welkom zijn op deze
avond", besluit Jo Cox. „Helaas
hebben wij niet iedereen per-
soonlijk kunnnen uitnodigen."

HEERLEN - Dat de Christus Ko-
ning-kerk in Nieuw-Einde 25 jaar
geleden in gebruik werd genomen,
wordt komende zondag op feestelij-
ke wijze gevierd. Om tien uur is er
een plechtige mis, opgedragen door
de hulpbisschop van Roermond,
mgr Castermans. Vervolgens is er
om halftwaalfreceptie in denieuwe
parochiezaal onder de kerk. Daar
wordt tevens een expositie gehou-
den van oude foto's die een inkijk
geven in het het parochieleven in
vroeger jaren. De receptie duurt tot
half twee. Uiteraard is eenieder wel-
kom.

'Nieuwenhagen' wil 100 woningen bouwen

IAO-garage gaat
tegen de vlakte

PetitParis
in Schaesberg
# In Schaesberg maakt
men zich op voor de
'Franse slag. Komend
weekend moet de
Landgraafse kern gelijken
op een voorstad van
pakweg Parijs. Vandaar
dat de organiserende
ondernemersvereniging
gisteren al een eigentijdse
nabootsing van de Are de
Triomph en de Eifeltoren
heeft geplaatst (zestien
meter hoog!) nabij de
markt aan de Hoofdstraat.

Foto: WIMKüSTERS

Feest rond
parochiekerk
Nieuw-Einde

heeft de vereniging een principe-ak-
koord gesloten over de verkoop.
Het is de bedoeling dat de hoeve
geïntegreerd zal worden in het tota-
le bouwproject. Er bestaan ideeën
om in die monumentale hoeve een
aantal recreatiezalen in te richten.
Bijvoorbeeld voor de bejaarden die
straks in dat gebied zullen gaan wo-
nen. Naast bejaardenwoningen wil
de woningvereniging ook eensge-
zinswoningen en de wat duurdere
huurwoningen realiseren. Hoewel
men nu al waarschuwt dat het geen
'hals over kop-project' gaat worden.

Terechte korting voor analfabeet

Van onze verslaggever

- De woningvereniging Nieuwenhagen heeft'rgevorderde plannen om op de Hoogstraat in die Landgraaf-

'kern, tegenover de kerk, ongeveer honderd woningen te
I^Wen. Ook in de monumentale hoeve Frösh heeft de vereni-
:*§ appartementen gepland. Met het totale bouwproject is

van 12 miljoen gulden gemoeid. De lAO-garage aanI Hoogstraat zal door de woningvereniging gesloopt worden.
eri hoopt dat dit eind volgend jaar zijn beslag zal krijgen.
het verleden is er altijd veel inte-
.Se geweest van beleggers vooi. Wek. De woningverenging is het> jntegenstelling tot diebeleggers,
?om te doen slechtseen deel van? ëebied te bebouwen. De vereni-
J» ziet de aankoop van de gron-
' °ok meer als een investering in

de toekomst. Zo veel bouwgronden
zijn er immers niet meer voor han-
den in Nieuwenhagen. Bij het colle-
ge van b en w in Landgraaf ligt in-
middels de machtiging, die noodza-
kelijk is om over over te gaan tot
aankoop van de gronden.
Met de eigenaar van hoeve Frösh

klein journaal
per persoon

Pleintje
Belangrijk onderdeel in de plannen
noemt de vereniging het saneren
van de Hoogstraat. De woningen
zullen niet te dicht aan de straat
worden gebouwd. Gedacht wordt
aan een soort pleintje. In de eerste

opgedoekt, leefde hij op kosten van
zijn ouders, vriendin en vele vrien-
den. Vlak voor zijn inschrijving bij
het arbeidsbureau zou hij ook naar
werk gezocht hebben, maar de ge-
schillenafdeling vond dat de Kerk-
radenaar zijn sollicitaties niet aan-
nemelijk had gemaakt. Ook was het
analfabetisme van de man geen be-
lemmering om werk te zoeken.

fase zullen 25 woningen gebouwd
worden. Het zal nog zeker een jaar
duren voor de lAO-garage tegen de
grond gaat en de huurders van en-
kele garageboxen een alternatief
moeten zoeken. Voorlopig blijft de
woningvereniging Nieuwenhagen
nog in onderhandeling met de ge-
meente. Met name over de invulling
van het gebied en de mogelijkheden
met de monumentale hoeve.

Van onze correspondent

Sj HAAG/KERKRADE - Een
\ "abeet uit Kerkrade heeft van
(jï^meente terecht een korting op
ivJ'Jstand van tien procent gedu-
lipe een halfjaar gekregen, omdat
l^'ch voorafgaande aan zijn aan-
LJJë om een uitkering niet had in-
Ij^hreven bij het arbeidsbureau.
L.^eeft de afdeling voor de ge-
C'en van bestuur van de RaadL tate bepaald.
L die nauwelijks
\ 'ezen maar wel kon tellen, had

zomer van 1984 een handel in
l;| 'eten auto's. Nadat hij deze han-_ te lage opbrengsten had
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IVN pleit voor
behoud Terworm

HEERLEN - Laat geen zwem-para-
dijs, vakantiebungalows, campings
of grote parkeerterreinen toe in het
natuurgebied Terworm. Met dit
dringende verzoek heeft het Insti-
tuut voor Natuurbeschermingsedu-
catie, afdeling Heerlen, zich gewend
tot de Heerlense raad. Hoewel de
raad zich onlangs bij het bestem-
mingsplan Geleendal keurig gehou-
den heeft aan de ook door de Pro-
vincie goedgekeurde afspraken,
vreest het IVN toch dat op den duur
de druk op deraad voor het toelaten
van zogeheten intensieve recreatie-
ve projecten te groot wordt.

Het IVN blijft erbij dat er in de
dichtbevolkte Oostelijke Mijn-
streek juist grote behoefte is aan het
instandhoudenen koesteren van 'de
laatste resten natuur. De raad
wordt tevens gevraagd erop toe te
zien dat de eigenaren van het na-
tuurgebied Terworm niets nalaten
om de hoge landschappelijke waar-
den te beschermen.

Kortingen
voor minima

HEERLEN - Heerlenaren met een
minimuminkomen en hun gezinsle-
den, komen in aanmerking voor
korting bij diverse culturele instel-
lingen en verenigingen. Bij de
schouwburg bestaat een regeling
dat minima een korting van 50 pro-
cent krijgen op de aanschafvan een
seizoenskaart. Ook bij de biblio-
theek is zon reductieregeling van
kracht. Via de Sociale Dienst van de
gemeente kan men voor de korting
in aanmerking komen.

Maar ook de contributie voor mu-
ziek- en zanggezelschappen, sport-
verenigingen, peuterspeelzalen,
muziekschool en bepaalde ouder-
bijdragen.
Een speciale folder over de kor-
tingsregelingen is verkrijgbaar bij
de kantoren van het Aglemeen
Maatschappelijk Werk, van de So-
ciale Dienst, in het gemeentehuis of
in de bibliotheek.

Oogstdankfeest
„Mei ivaare”

BOCHOLTZ - De vereniging van
Katholieke Plattelands Jongeren
(KPJ) uit Bocholtz zet komend
weekeinde een oeroude traditie
'Mei i vaare' voort. Het jaarlijkse
oogstdankfeest wordt gehouden op
de hoeve van de familie Grooten-
Scheeren aan deKoolhoverweg 28A
te Bocholtz. De optocht van de ver-
sierde oogstwagen, die in beweging
wordt gezet door vier Belgische
boerentrekpaarden, vertrekt om
13.30 uur. Op de hoeve worden door
de KPJ'ers de allerlaatste schoven
tarwe opgeladen. De trektocht door
het dorp is steeds opnieuw het aan-
zien meer dan waard.

Terug op de hoeve wacht de geno-
digden een koffietafel met lokale
lekkernijen zoals „proemevlaaien"
en boterhammen „mit schink". Op
de tonen van de fanfare St.-Cecilia
wordt vervolgens de cramignon ge-
danst. Een ceremonie waarop elke
boerenzoon en -dochter zich ten
zeerste verheugt.

Om 20.30 uur volgt er een feest-
avond. De KPJ zal de familie Groo-
ten voor haar gastvrijheid enkele
geschenken aanbieden en Bart
Conjarts overhandigt aan de gast-
heer de laatste schoof tarwe van dit
jaar, de zogenaamde 'hoakebuut'
gestoken op een 'zieëtehoak'. Het
KPJ-feest krijgt op zondag 27
augustus om 10.00 uur een vervolg
tijdens een speciale Oogstdank-
dienst in de parochiekerk te Bo-
choltz.

Huldiging van
OLS-kampioenen
LANDGRAAF - Na een spannende
strijd met 142 kavelronden werd het
zestal van schutterij St.-Hubertus
uit Schaesberg op 9 juli jl. winnaar
van het Oud Limburgs Schutters-
feest in Niel-As. Zaterdag 26 augus-
tus worden de schutters Fré Han-
nig, Hein Kosters, Henk Niels, Rob
Silvertand, Peter Berben, Johan
Mommertz (tevens schietmeester)
enreserve Ger Willemsen uitbundig
gehuldigd tijdens een receptie.
De receptie wordt gehouden van 10-
-21 uur in het Schutterslokaal Oud
Schaesberg, Streeperstraat 56*58,
Schaesberg-Landgraaf.

Secretaris
Landgraaf woensdagavond van 18.30 tot 20.00

uur. Men kan zich aanmelden bij A.
Drabbe, S 257648.Jubileum

van ANBO Eygelshoven" In het Grand Theater aan de
Kerkberg 4 te Waubach wordt mor-
gen vanaf 21.00 uur weer een Café
Chantant gehouden. Deze keer
staan dier en mens centraal in 'Het
Theater van de Vogel. De entree is
vrij en een consumptie kost f 1,75.

" Woensdag 13 september aan-
staande onderneemt de Heilige Fa-
milie-parochie Langeberg Bruns-
sum onder leiding van pastoor
L. Cordewener een bedevaart naar
Kevelaer. Het vertrek vindt plaats
om 8.00 uur vanaf het kerkplein. De
terugkomst zal zijn rond 20.00 uur.
De kosten voor deelname bedragen
17,50 p.p. Deelnemers kunnen zich
opgeven bij de heer Van Zandvoort,
Akerstraat 80a. Telefoon: 251290.

" Vanwege het 25-jarig bestaan van
de supportersclub van VV Hopel
speelt het eerste elftal zondag om14.30 uur een huldigingswedstrijd
tegen Laura. Om 14.00 uur krijgen
de spelers nieuwe tenues van de
sponsor.

Heerlen

" De ledenstop bij de politiehon-
denvereniging Edeltrouw is opge-
heven. Wie lid wil worden en zijn
hond wil africhten voor de certifica-
ten kan zich aanmelden bij de heer
H. Lankhorst, Burg. Beckersstraat
53, 63745MLandgraaf.

Brunssum

Simpelveld

E^NSSUM - De afdeling Brun-
JL van de Algemene Bond voor
i\n e"en viert zaterdag het veertig-
m^bestaansfeest. Het is de oudstefi^-ng in Limburg. Van 16.00 tot
Vu ur *s er een receP.ue m (*e

\cht aan de Wieënweg in Bruns-
\' Waarna een koffietafel volgt. aUe leden, met tot sloteen gro-
ftl,festavond met muziek van de

iQ° s. De avond wordt hijge-
nd door gasten uit Alsdorf
fr~X de partnerstad van Bruns- Nieuwenhagen0 Op zondag 27 augustus maakt de

afdeling Bocholtz-Simpelveld van
het IVN een wandeling over de Me-
chelse Heide. Vertrek om 9.00 uur
per auto vanaf de Markt te Simpel-
veld. Nadere informatie is verkrijg-
baar bij H. Merx S 045-443214, H.
Winands S 045-443957.

# 'Leefbaarheid' is het thema van
het oecumenisch avondgebed, dat
vrijdag om 19.30 uur plaatsvindt in
de aula van Huize De Berg, Gast-
huisstraat 45. Het thema is uitge-
werkt in een Geloofsdoek, die na de
viering wordt aangeboden aan de
Raad van Kerken in de Oostelijke
Mijnstraak. Na afloop staat dekoffie
klaar.

De Stichting 'Het Gehandicapt
Kind' viert zaterdag het 12V_-jarig
bestaan. Om 15.00 uur wordt een
mis tot dankzegging opgedragen in
de kerk aan deHeigank. De receptie
vindt van 18.00 tot 19.30 uur plaats
in het Dorpscentrum, Sunplein 19.

Afscheid
" Martha Sonnenberg uit Heer-
len neemt vrijdag 25 augustus of-
ficieel afscheid van het ABP. De
nu 60-jarige medewerkster van
de afdeling 'Beoordeling Aan-
spraken' van de bedrijfseenheid
Externe Administraties maakt
gebruik van de VUT-regeling.
Op de dagvan haar afscheidviert
zij ook haar 40-jarig dienstjubi-
leum. Martha Sonneberg ontving
op 30 april jl. eenkoninklijke on-
derscheiding in zilver vanwege
al haarverdiensten op diverse af-
delingen van de rijksoverheid.
Zij werkte onder andere op het
departement van defensie, het
ministerie van binnenlandse za-
ken en de Raad van State.

" Omdat de heer G. Biemans
per 1 oktober ontslag neemt als
gemeentesecretaris van Voeren-
daal vanwege zijn benoeming in
dezelfde functie in Valkenburg,
komt het collegemet twee kandi-
datenuit eigen gelederen voor de
ontstane vacature.
Als eerste op de lijst van aanbe-
veling staat de heer C. Raes, 44
jaaren vanaf 1985 hoofd afdeling
financiën en economischezaken.
De in Amstenrade geboren, maar
in Merkelbeek wonende heer
Raes was voorheen werkzaam
als ambtenaar in de gemeente
Nuth.
De tweede kandidaat is de heer
J. Hanssen, 54 jaar en hoofd af-
deling gemeentwerken. De in
Nieuwenhagen geboren heer
Hanssen is sinds 1959 werkzaam
bij de gemeente Voerendaal. Ko-
mende maandagavond maakt de
raad van Voerendaal zijn keuze.

ven Walker benoemd. Steven,
beroepsmusicus, is ook dirigent
van de fanfares St. Jan Leyen-
broek en St. Barbara Heilust en
van de harmonie St. David Voe-
rendaal. De nieuwe dirigent gaat
zelf de jeugdleden opleiden.

Geslaagd

" Het Kreativiteitscentrum Heer-
len houdt zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur open dag in het geouwLu-
ciushof aan de Putgraaf 3. In het
grbouw van de Muziekschool
Hoensbroek vindt zondag van 14.00
tot 18.00 uur de open dag plaats.

" De sektie „Dialekt" van de Sim-
pelveldse Heemkundevereniging
„de Bongard" houdt op dinsdag 29
augustus een bijeenkomst in zaal
Wiel Dackus aan de Irmstraat te
Simpelveld. Aanvang: 19.30 uur. " De volleybalvereniging lm Weis-

sen Rössl zoekt nog leden voor de

Inzenden van
WMC-foto's

KERKRADE - De inzendtermijn
voor de fotowedstrijd van net
WMC sluit op 1 september. Tot
die tijd kunnen foto's van ge-
beurtenissen tijdens dat WMC
nog ingeleverd worden. Ze din-
gen mee naar het prijzengeld van
in totaal 2.500 gulden. Er kunnen
maximaal drie foto's per deelne-
mer worden ingezonden. Is het
formaat kleiner dan 20x28 cm
dan moet ook het negatief wor-
den ingestuurd.

In het najaar houdt de stichting
nevenactiviteiten WMC een ten-
toonstelling van een selectie uit
de inzendingen. De inleveradres-
sen zijn: Medtronic, postbus
1013, Foto Meys Akerstraat 104a,
Jo Póttgens, Poststraat 5, Foto
Vinders, Markt 19.

Schinveld

" Bij voldoende aanmeldingen
wordt in oktober gestart met een
EHBO-cursus. Deelnemers kunnen
zich dagelijks na 17.00 uur aanmel-
den bij de heer van Leeuwen,
S 04405-2208.

" De Volkssterrewacht begint op
woensdag 13 september met een
cursus 'Inleiding Sterrenkunde. De
lessen vinden op 10 woensdagen
plaats van 19.3«t0t 21.30 uur. Voor
informatie kan men terecht bij de
Volkssterrewacht, Schaapskooiweg
95, t_f 225543.

Hulsberg" Elke vierde donderdag van de
maand houdt het Bureau Sociale
Begeleiding in zaal Dackus te Sim-
pelveld (Irmstraat 23) spreekuur
voor ex-mijnwerkers. De eerstvol-
gende keer is dat donderdag 24
augustus, van 14.00-16.00 uur. Pen-
sioen, inkomen, arbeidsongeschikt-
heid, ww, weduwenpensioen e.d.
kunnen dan ter sprake komen.

CDA-campagne
in de regio,ta^LiEN - De verkiezingskara-

Ji|' van hetCDA doet dekomende

" S v ok de Oostelijke Mijnstreek
il <fjaf

vandaag, donderdag, is meni V 12.00 uur in Landgraaf met
I' i andere René van derLinden.

<jj<*ag is in caféAod Zumpelveld
rji«; f.P.elveld om **-00 uur een po-
jL*rühshoppen met onder ande-
l^o Brinkman en René van der
iVn> terwijl ook WMC-kampioen
t(j.arttïonie Bocholtz gehuldigd
r^ 1 «oor Brinkman, 's Middags is
\ Van der Linden om 14.00 uur
t^^ig op de Franse jaarmarkt inJpaaf en om 16.00 uur tijdens
ir in zijn woonplaats

" De fanfare St. Callistus uit
Terwinselen heeft zondag af-
scheid genomenvan dirigent Jan
Rybakowski. Rybakowski heeft
negen jaar lang de muzikale lei-
den van het korps gehad. Tot zijn
opvolger werd de 26-jarige Ste-

Dirigentenwissel

Installatie
" Pastoor M. Kenis wordt zon-
dag 27 augustus geïnstalleerd tol
pastoor van de Heilige Jozefpa-
rochie Waubach-Groenstraat.
Tot voor kort was M. Kehis pas-
toor/kapelaan in Weert.
Om 10.00 uur is begroeting van
de nieuwe pastoor en zijn familie
aan de parochiegrens op de hoek
Sloterstraat-Groenendaal. Daar
wordt het herdersschopje over-
handigd. Voor deheilige mis, die
om 10.45 uur begint, is de instal-
latie door H. van Galen, deken
van Landgraaf.

" De heer A.M.P. Nuy uit Heer-
len mag zich sinds kort 'fiscaal
jurist' noemen. Hij slaagde aan
de Faculteit der Rechtsgeleerd-
heid van deKatholieke Universi-
teit Brabant te Tilburg
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Baby ên Kleuter
TEUTONIA combiwagens
showroommodellen vanaf
f 598,- mcl. ace. Harlekijns
3abyland, Kouvenderstr.
141, Hoensbroek. Tel. 045-
--21263.
KINDERWAGEN merk Teu-
onia, donkerbruin rib, t.e.a.
3. Tel. 04493-1050.

Huish. artikelen
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.
Te k. z.g.a.n. KEUKEN-
MACHINE, merk Reactor

’ 65,-. Tel. 045-452083.
Te k. zeer mooie DIEP-
VRIEZER en gashaard.
045-216876.

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munt, postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 (verl. naar
stat. Lutterade) Geleen.
KLEUREN TV's en video's
defect geen bezwaar. Tel.
045-728130.
Gevr. IJSKAST, gasfornuis,
diepvries, bankstel, hele in-
boedels. 045-725595.
KOELKAST gevraagd. Tel.
04406-12875.
TIJDSCHRIFTEN, foto-,
breiboeken en folders uit de
jaren '40-'5O over sport, vrije
tijd en breimode. Tel. 045-
-728682 na 18.00 uur.
Te k. gevr. 1-pers.

" OPKLAPBED. Tel. 04490-
-16602.

Lage CARAVAN opkl. dak
Rapido etc. of vouwcar. vas-
te wanden. 04490-47218.
Te k. gevr ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en direktieketen. tel. 01891-
-15603 of 18368.

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
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.
BLOEMKOOL te k. vers van
het landva. ’ 0,50, na 13.00
uur. Hamers, Houtstr. 26,
Merkelbeek. 04492-1742.
De massage van VERO-
NIQUE is meer dan Uniek.
Tel. 045-228481.
Wilt U veel moeite besparen
kom het dan bij STADS-
BEURS halen!!!
PARAGNOST biedt hulp in
probleemsituaties Tel. afspr.
045-464189 tussen 10.00
en 12.00u of 20 en 21uur.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest,
u blijft komen. 045-353489. j
Welke Machinebreister kan j
mij een TRUI breien van
dunne wol. Tel. 045-452083 j

Wie kan HEAO-STUDENT
vanuit Bocholtz ieder ma t/m
vrijd meenemen naar Sittard
tegen betaling. 045-442841.- Kunst en Antiek
Wedden dat I! 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.

Braderieën/Markten
JAARMARKT te Thorn op
17 september. Nog enige
standhouders gevraagd. Inl.
01620-55776.
Wilt U niet lang wachten bij
de telefoon, stel het dan bij
STADSBEURS tentoon!!!

TV/Video
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
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.
iWij vragen VIDEO'S VHS,
kleurent.v.'s, stereo-torens,
jbrommers. Tel. 04406--112875.

Kachels/Verwarming
Kachels, grote keus, koop
bij de vakman DE KACHEL-
SMID, de beste en de goed-
koopste Walem 21, Klim-
men. tel. 04459-1638.
Hete zomer... strenge winter
bestel tijdig Uw STOOK-
HOUT Houthandel Land-
graaf, 045-318518
Te koop houten blokjes voor
potkachel, ’ 10,- per m3.
Daemen HOUTWARENFA-
BRIEK. Tel. 045-751253.

Lepra zalons zeker
een zorgzijn!

Een heel jaar medicijnen voor
een leprapatiënt kost maar 60
Hulden. Reden genoeg voor u
om nu donateur van de NSL te
worden.

Giro50500
Bank 70.70.70.929

Nederlandse Stichting
voorLeprabestrijding

Wibautstraat 135,
1097 DN Amsterdam,

tel. 020-9 3897 3.

I LAAT DE BUREN
MAAR DENKEN
DAT-IE 30.000

KQSTa^^-
* typisch Engelse voorkomen

i__^L««iï|M(rtSp^^ ï**M
anders doet vermoeden, is jjPli irj-jfcfei «_ajKflyg|js ME-SBS..de Maestro verrassend #&§ üjs| HF maestro""] p?
billijk geprijsd en zuinig in WmmmmmWmmmw

u. T "" _■ ■ . P ü 3K»"__P ilT""'"1»II' ' *Sgebruik. Opvallend is ook f magggggjggm ■_■_■_■_______■ Wdeonverwacht grote binnen- \^m^ §F
ruimte (ruimte voor 5 vol- ■■&hmbJ ____W_mmWmimWw^k^m\ _______
wassenen) en de enorme I Y%TqTQiM
bagageruimte door de __L_MiKlïi\§V7^ I W^Jh-^_f^_T^J%\
neerklapbare achterbank. I

BEEK: BV AutobedrijfSpronken-Beckers, SITTARD: HaveAutomobielbedrijf,
Pr. Mauritslaan 97, Tel. 04490-75 945 Industriestraat 31,Te1. 04490-15195
HEERLEN:Autobedrijf Balt BV, SUSTEREN: Firma Moorthaemer,

- Kasteellaan l.Tel. 045-721541 Rijksweg Noord 16,Te1. 04499-1549
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Bij Edah betaalt u altijd al een hele lage UyMRIM-lïoff-B m mr\\_zt\ Tm
prijs voor uw koffie. Nu doet Edah daar %^_]____)___t__i__M_t _i*_ I f 4 _M
nog een schepje bovenop, door de prijs .EMFMffiM!!
nog verder te verlagen. RSbI
Roodmerk koffie jSYj H^fs!!
pak 250 gram, is Ivacuüm, gemalen, jr Jr
2-49 I" # # ELLwWUM Pf®PiRoodmerk koffie MffifißM||w BjA^lWyW
pak 500 gram, I^HS^hl
vacuüm, gemalen, -**% MW M WÊmmm

Buys negerzoenen IIQ 1 \fm^>jStimF M je
doos 9 stuks 4-5» _... I " I 7 J

/0-^----~ 'ft-vS.

achterham %jj§ {f.
-snijvers-, _l _f%JPW| e^^««*^*^_^-^^ V|
per 100 gram QO Sinaasappelsap 1 IQ S-i-» I "V-f / pak 1 liter 4^5- I " 1 #

Edah heeft steeds meer te bieden.EDAH f■oooot^oot*****"""""^^^EDAH HEEFT 'N GRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag 's morgens van 10 tot 12 uur 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- k
heids-en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden Prijzen geldig t/m zaterdag 26 augustus 1989.Zolang de voorraad strekt .
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SMEETS OPEL, Opel en Isuzu-dealer voor
Maastricht en omstreken, zoekt om expansieplannen
te kunnen realiseren, een actieve

VERKOOPLEIDER
Voor het goed vervullen van deze belangrijke
functie is het noodzakelijk dat u:

" zelfstandig kunt werken;

" ervaring heeft in de verkoop van
automobielen;

" doorzettingsvermogen bezit en beschikt over
goede contactuele eigenschappen;

" initiatieven ontplooit om de verkoop te
stimuleren;

" leeftijd ca. 30 jaar;

" IVA, MTS, HTS of gelijksoortige opleiding.
Uw schriftelijke sollicitatie met pasfoto wordt
vertrouwelijk behandeld door de directie Smeets
Opel, Griend 2, 6221 HJ Maastricht. 228779

GUNSTIGE LENINGEN \M HUISBEZITTERS; f PERSOONLIJKE LENINGEN ■ DOORLOPEND 8
m EXTRA LAGE LASTEN ■.||,l,lJ,lJj,|.M.t.|^j.|J|.l KREDIET <

16) *-6 Cri'Oe nlrUI "fl. Persoonlijke leningen zonder ondorpand lZOnder taXatie-kOSten I verstrekbaar en meestal kwijtschelding Krediei- p.mnd Ren» Th»*'o-UoIUC- WAÜIIC IXUSICII ■ bi|overli|den TncLmnH -.■4»*! Ih,
KREÖtET- LOOPTUDIN ■ NETTOIN ** *hBEDRAG MAANDEN I HMBEM 72x -""» *"« 5 000 - 100- 089% 6l b-'I SJT »?■&»■ 3.000,- - 75, 91,: "-J* » }{» g SI 10.000,* 73,* 106,-- 117,- I 6.000,- 124, 143, 175, 20.000, 400, 0,89% . \

I 15.000, 109, 160, 175, 11 12.000, 225, 280, 343, 30JXX), 600, 0,89% \\
25.000, 182, 266, 292, II 18.000, 338, 419, 514, 4.0000'" 800"" °-87% __+ i*,)
40.000, 291, 426, 467, II 24.000, 450, 559, 685, m_-_mmmmmmmmaÊmm~mr '75.000, 545, 800, 876, || 36.000, 674, 839, 1028, | FINANCIERINGSKANTOOR,. »

% Ander, bedragen/ looptijden óók moelijk. M50.000, 936, 1165, 1427, | fTUTI_^^*^^ (ATI Ptf WVTJArjj:^ "» -=r-::r- | l]Mm**Plwli^ '■:;
PW**^^WH|VP^PV| Ischarnerweg 108 Maastri^ 1

| y l'L f*M T(Tl fI1 M teL M3-6362001,-i-i-a -jfl-_UrTTw9iPf--MP!VnM ■ Bijkantoor: Hoofdstraat 9 HoensW** . u
■ BdKlï-jMlipl.^^ Tel. 045-225000van 11.00 ■ 20.00 jjjyk'



het alleen ook niet redden. En aan-
gezien Haarlem alleen naar het zui-
den was afgereisd om de nul vast te
houden en daardoor geen enkele be-
hoefte verried op te willen stomen
naar het doel van Hesp, was het re-
sultaat voorspelbaar. Voor rust was
het een zeer saai duel met twee om-
zichtig spelende elftallen.

Berger kon niet heen om het feit
heen dat Fortuna zeker in die perio-
de een povere prestatie had neerge-
zet. „We hebben duidelijk proble-
men met het maken van het spel.

„Ja, dat was zuur voor die jongens,"
aldus Han Berger, die na afloop
uiteraard toch niet echt met de
Haarlem-trainer Verlangen kon
meeleven. Maar zoals duidelijk mag
zijn: na het laatste fluitsignaal geldt
alleen nog de einduitslag. Fortuna
kent een aanzienlijk sterkere sei-
zoensstart dan men in de Baandert
na een zeer beroerde oefencampag-
ne van tevoren had durven dromen.

door fred sochacki
JNDHOVEN - Met een gezicht als een oorwurm zatvvs Hiddink de brokstukken van een mislukte sei-

te lijmen. Tegen Willem II kon de schade wel-vaar nog beperkt worden, maar de mokerslag die Roda
0 i

Vin het uitverkochte Philipsstadion uitdeelde (3-
U 2al langer nadreunen dan het fluitconcert dat de forma-* de catabomben in begeleidde. De landskampioen wasl'zijn gezicht gegaan aan eigen hoogmoed en lanknloe-'sheid.
ij! toen de ploeg eindelijk van ac
»^kel afstapte en de mouwen op-
kopte was het kwaad geschied.-
lC*a JC had reden om feest te vie-
rV- >Je wint eens in de tien jaar bij
r»", becijferde Roda-coach Jan
k*er- „En dat mag gevierd wor-
k 1

*- Hoe die winst ook tot stand
J^t. Ik onderken echt wel dat we
J^r in de slotfase het geluk aan
"^ kant hadden".

Spanning
Ik gang van zaken in het Philips-
Ck on had wel tot gevolg dat het
ï^lick een onvergetelijk duel

kreeg. Spanning,

tSv-Roda JC 3-4 (0-3) - 20. Fraser 0-1,
??" Van Loen 0-2, 41. Hofman 0-3, 50.
'an Aerle 1-3, 57. Hofman 1-4, 62. Van
?erle 2-4, 70.Kieft 3-4. Scheidsrechter:'an den Ende. Toeschouwers: 27.000.
L^'e kaarten: Vanenburg (PSV), Dili-
j*'to, Broeders, Hofman, Smits (Roda

VSV: Nederburg; Gerets, Koot, Cho-
}*«lec (46. Gillhaus) en Heintze;
ia'ckx, Vanenburg, Van Aerle (75.
h'lskens) en Lerby; Kieft en Povlsen.
J°da JC: Smits; Verhagen, Fraser en
ijT°st; Broeders, Hanssen, Van der
"jaart, Diliberto en Groenendijk (70.

V an der Luer); Hofman en Van Loen.

wacht toen ik bij PSV, toch een top-
club, aan de slag ging". Om Neder-
burghs woorden kracht bij te zetten
gaf de formatie van Guus Hiddink
enkele voorbeelden van de persoon-
lijke blunders waarop de keeper
doelde. Een pijnlijke hoofdrol in het
foutenfestival eiste Jan Heintze
voor zich op. Zijn te korte terug-
speelbal onderschepte Van Loen (0-
-2), daarna miste de kleine Deen een
voorzet van René Trost, waarop
Hofman het karwei mocht afmaken.
Omdat bij de eerste treffer (Fraser)
Chovanec en Koot ook al niet vrijuit
gingen, konden Hiddink en Dorjee
in derust de balansvoor de titelpre-
tendent opmaken. Anderhalve wed:
strijd gespeeld en zes tegentreffers.
En de wetenschap dat tegen Roda
JC, een opponentvan een ander ka-
liber dan bijvoorbeeld Willem 11, in
drie kwartier een 0-3 achterstand
moest worden rechtgezet.

„Wat moet je dan nog zeggen in de
kleedkamer", verzuchtte Guus Hid-
dink. „Als er op dit niveau dergelij-
ke kapitale blunders gemaakt wor-
den, danverdien je niet beter dan af-
gestraft te worden. Zeker als je ook
nog weigert strijd te leveren. Het
liefst kruip je dan onder de graszo-
den".

Oostenrijk op
drempel eindronde
SALZBURG - Doelpunten
Pfeiffenberger en Zsak in de twl^Hhelft tegen IJsland hebben Oo>
rijk dichterbij de eindrondevai
wereldkampioenschap voetbal
Italië gebracht. Pfeiffenberger.
butant in de Oostenrijkse pl
opende vier minuten na rust de sto-
re. Een minuut later was het g<
door Margeirsson. Oostenrijk zege-
vierde door een treffer van Zsak in
de 62e minuut. Door deze over.
ning kwam Oostenrijk op de tweede
plaats van de ranglijst in groi
Over twee weken valt de beslis
in de ontmoeting tegen kopl
Sovjetunie. Turkije is derde in
groep en heeft eveneens nog
kans.

Liverpool verzaakt
LONDEN - Liverpool heeft in Bir
mingham twee punten laten liggen
in de wedstrijd tegen Aston Vise.
De landskampioen domineerde
duel het eerste uur volledig. Barfies
soleerde in de 24e minuut door de
verdedigingvan Aston en prikte Ö-l
achter doelman Spink.

In de 60e minuut sloeg de thuis
bij verrassing toe. Een uitval w«t*rd
door Platt doeltreffend afgerond 11-
-1). De gelijkmaker haalde Liverjijel
op slag uit het ritme.
Na de tweede speeldag is er al f
club meer met een score van hon-
derd procent. Manchester Unitid
verspeelde dinsdag in Londen ."bij
Crystal Palace twee punten Ojï).
Norwich kwam gisteren thuis tegen
Nottingham Forest tot het zelfd>
sultaat. Manchester City leed netals
Sheffield Wednesday de tweede ne-
derlaag.

Arie Haan een punt wegsleepte Tl-
-1). De remise betekende het vierde
verliespunt voor de club van Haan.

Uerdingen klom naar de vierde
plaats door de forse zege (5-2
Hamburger SV. De Deen Brijjn
Laudrup scoordetwee keer zijn eer-
ste doelpunten in de Bundesliga.
VfL Bochum, declub van Plompen
Reekers, nam door Leifeld di
ding met 2-0 in de uitwedstrijd
gen Fortuna Düsseldorf. Het eindre
sultaat viel desondanks tegen: -

Bayern snoert
branieschopper

Daum de mond

MUNCHEN - Bayern Munchen
heeft branieschopper Christoph
Daum voorlopig demond gesnoerd.
De trainer van FC Köln blufte dat
zijn club gelijkwaardig, zo niet beter
was aan de landskampioen. In het
Olympisch stadion maakte Bayern
aan alle onzekerheid een einde. De
ploeg gaf voor 68.000 toeschouwers
een gave demonstratie, waarbij de
Keulenaren wit wegtrokken (5-1).

score had gezien de vele doelrijpe
kansen veel hoger moeten uitvallen.
Door de overwinning achterhaalde
Bayern koploper Eintracht Frank-
furt, dat in Stuttgart bij deploegvan

Drie doelpunten kwamen van de
voet van middenvelder Thon. De

JanCeulemans
scoort in eigen
feestinterland

ft.
*H ,?GE - In de 82e interland vank^eulemans heeft het Belgische
Ij^nale voetbalelftal gisteravond
\ uëge met 3-0 van DenemarkenCfinen. Op zijn eigen feest
dj *te de record-international, die
Wan Himst in interlands-aantal

* streefde, twee doelpunten naPeningstreffer van Degryse.

i^^rste half uur was nauwelijks
|| Bij de eerste goede aan-
hakte België in de 22e minuut
thjOor Degryse op aangeven van
i(j:ernans. Debutant Broeckaert

in de 32e minuut Ceule-s Voor het tweede doelpunt. Na
I^Ur schoot Ceulemans een straf-
fe in. Zeven minuten voor tijd
L e Belgische bondscoach Walter

hem een applauswissel.

Blunders
v'fan Jan Nederburgh had erkr de wedstrijd al voor gewaar-
Wj'Wd. „Het gemak waarmee onze
Verhoedekansen weggeeft, is on-
v rs telbaar. Ik had dat niet ver-

Fortuna begon in dezelfde opstel-
ling als afgelopen zondag tegen
Feyenoord. In de eerste thuiswed-
strijd van het seizoen bleek de faal-
angst echter hoog opgelopen. De
ploeg speelde zonder enige overtui-
ging en op een handvol kansjes na,
kon men nauwelijks gevaarlijk wor-
den voor het doel van Haarlem-goa-
lie Metgod. Op het middenveld
draafden Mordang en Reijners dat
het een lieve lust had, maar echt zo-
den aan de dijk zette het niet.

" Richard de Vries (rechts) wordt op onreglementaire wijze afgestopt door Haarlemmer Does-
burg. Foto: PETER ROOZEN

Jan Reker na 4-3 zege: 'Dat mag gevierd worden'

PSV-Roda: superavondje Sneekes, in de centrale rol op het
middenveld, trok wel regelmatig
het spel naar zich toe, maar kon de
grote vorm eveneens niet vinden.
Farrington speelde als spits op een
eiland, werkte keihard, maar kon

Tot nu toe hoefde dat ook niet, maar
in thuiswedstrijden moetje dat wel
kunnen. Ik denk dat het ook een
kwestie van overconcentratie is ge-
weest. Een eerste thuiswedstrijd is
altijd wat moeilijk."

Hulp
De tweede helft begon van Lim-
burgse kant meteen een stuk feller
met als resultaat dat Haarlem toch
onder druk kwam te staan. Duut
met name was een aantal keren
dicht bij een doelpunt. Die goal
moest evenwel tot stand komen met
hulp van scheidsrechter Overkleeft.
Haarlem-speler Doesburg stuitte De
Vries op onreglementaire wijze in
zijn rush. Volgens de bezoekers bui-
ten de 16-meter, volgens Overkleeft
er binnen. De strafschop die na de
ongemeen felle protesten genomen
mocht worden, was voor Duut geen
enkel probleem: 1-0.

Een kwartier later volgde deel twee
van het verhaal rond Overkleeft.
Matthaei protesteerde hevig na een
op zich onbelangrijke, beslissing
Vervolgens gooide hij de bal rich-
ting scheidsrechter die hem teger
de voeten kreeg. Het vonnis was on-
verbiddellijk: rood. Vanaf dat mo-
ment was de koers gelopen en kor
Fortuna de eerste punten in eer
thuiswedstrijd behaald veilig stel
len. Maar om nu te zeggen dat het al
lemaal overtuigend was gegaan..
Realist Berger had het laatst*
woord: „Beter een slechtewedstrijc
met twee punten, dan goed speler
en met legen handenachterblijven.'

Klappen
Haarlem daarentegen lijkt nu echt
terechtgekomen in de hoek waar de
klappen vallen en heeft nog geen
punt veroverd. Voor Verlangen, die
al heel snel de hyperventilerende
Hans Eijkenbroek moest vervan-
gen, waren de druiven dan ook be-
hoorlijk zuur. „Ze hebben die goal
gewoon cadeau gekregen," brieste
hij na de wedstrijd

" Henk Fraser zet Roda JC op het goede spoor: 1-0.
Foto's: DRIES LINSSEN

JozefChovanec kreeg van het tech-
nische duo de Zwarte Piet toege-
speeld. Niet ten onrechte want de
Tsjech viel volledig door de mand.

ijrsen en veel doelpunten; kortom
(tj s Waarvoor de toeschouwer naar
i. stadion komt herbergde de ont-

tussen PSV en Roda JC.
voor het ver-

Vel»jke avondje was Roda JC.
tv. troefde PSV voor derust af op
'^vaardigheid. En PSV liet zich
'pjipen verschrikkelijke manier inKaart kijken.

woordde JanReker, „dat die treffer
zo snel viel. Dat was uiteindelijk de
beslissing. We hebben weliswaar
nog vijfentwintig minuten lang
moeten watertrappelen met de
hoop om niet te verzuipen, maar we
hebben het hoofd boven water we-
ten te houden".

De allerminst stressbestendige
Oosteuropeaan bleek niet opgewas-
sen tegen de 'Koeman-rol' die hij
djende te vervullen. De meeste
PSV-ellende begon dan ook als de
bal in zijn buurt kwam. Hans Gill-
haus was de logische vervanging en
een fikse portie opportunisme de
compensatie voor de matte verto-
ning van voor de pauze.

Konde douche
Berrie van Aerle zette de toon al na
vijfminuten in de tweede helft. Met
zijn treffer wakkerde hij het gedoof-
de PSV-vuur aan. Voor de koude
douche zorgde René Hofman. Een
snel uitgevoerde vrije trap van Al-
fons Groenendijk kwam via Peter
van de Waart bij de trefzekere Hof-
man, die PSV de genadeslag ver-
kocht. „We hadden de mazzel", ver-

Zelfs de treffers van Van Aerle en
Kieft veranderden daar niets aan.
Treffers waaraan Guus Hiddink niet
eens meer aandacht schonk. De
hele tweede helft, waarin zijn ploeg
zich enigszins rehabilteerde, telde
voor Hiddink niet. „Voor de rust
hebben wij de wedstrijd verloren.
En op een manier die PSV onwaar-
dig is. Ook zogenaamde topverdedi-
gers zullen moeten beseffen dat bij
tijd en wijleeen bal eens richting tri-
bunes getrapt dient te worden. Mijn
spelers hadden echter niet de instel-
ling om zelfs dat te beheersen."

Scheidsrechter Overkleeft helpt Sittardse ploeg een handje

Fortuna fortuinlijk naar winstLimburgs Dagblad Sport
Donderdag 24 augustus 1989 " 27

door bert groothand

"Roda-feestje (na het eerste doelpunt van René Hofman) met onder meer SilvioDiliberto, AlfonsGroenendijk en Peter van der Waart.

Fortuna Sittard-Haarlem 1-0 (0-0) -
61. Duut (strafschop) 1-0. Scheidsrech-
ter: Overkleeft; toeschouwers: 5000:
Rode kaart: Rob Matthaei (Haarlem).
gele kaarten: Tevreden en Stafleu
(Haarlem).
Fortuna Sittard: Hesp; Boesseh
Liesdek. Duut en Frijns; Van Hel
mond, Sneekes, Mordang en Reijners
(81. Brusselers); Farrington en De
Vries.
Haarlem: Metgod; Tevreden (71
Trustfull), Stafleu, Baas en Purper
hart; Numan, Rob Matthaei en Does
burg; Van Roon, Holverda en Looijei
(Dikstaal).

SITTARD - De man in het zwart bleek uiteindelijk de redden-
de engel voor Fortuna. Niet dat de 1-0 overwinning op degrada-
tiekandidaat-in-spe Haarlem onverdiend was, maar de ploeg
van Han Berger was in ieder geval wel gebaat bij de beslissin-
gen van arbiter Overkleeft. Een kwartier na rust legde hij de
bal op de penalty-stip van Haarlem na een niet bepaald kwalijk
ogende overtreding. Nauwelijks een kwartier later stuurde hij
één van de betere Haarlemmers, Rob Matthaei, uit het veld
voor iets waar de meeste scheidsrechters hoogstens een gele
kaart voor geven. .
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Ook vooreen
«

sfeervol 'woonburo' bent u bij
Sijben aan het goede kantoor.

Met het 'woonburo' introduceert Sijben een nieuw begrip voor aktieve Terecht een systeem, omdat alles kan worden aangepast tot een harmo-
mensen. Een verantwoorde integratie van wonen en werken in eigen huis, nisch sluitend geheel. Het 'woonburo' is niet alleen uitstekend geschikt
zonder dat de sfeer van zowel het een als het ander wordt aangetast. voor thuis-werkende zelfstandigen, maar voor iedereen die het gemak
Het nieuwe 'woonburo-systeem' bestoof uit schrijftafels, buroladen, lade- van een gerieflijke schrijf-, werk-, huiswerk- en studiehoek prefereert,
blokken, hoge en lage kasten, open vitrines, enz. enz. Leverbaar in de kleuren wit, grijs en anthracietgrijs.

Een sfeervolle bijdrage aan moderne interieurs.

Hoewel kwaliteit en design van hoog niveau zijn, zal de prijs u aangenaam
verrassen. Uiteraard kunt u elk element ook los verkrijgen en naar uw eigen

wens samenstellen.
" '

,^—fTflll «!""■" Maandag gesloten.
Maasmeldervveg 33. Roermond L UU 1 1 ! !£!"■!» _____LXi-D-i=^ Geopend: di. l/m vr. 9.00-18.00 uur,

\ Tel. 04750-16141 '
w ■ 1 ■"" _ za.: 9.30-17.00 uur, do. koopavond.

VOOR UW TOEKOMST EN/OF HOBBY! Wilt u een café, disco, coffeeshop, cafetaria, bistro, restaurant, hotel of
een gemeenschapshuis beheren of zelfstandig uitoefenen of in de horeca gaan werken?
Begin september starten de morgen-, middag- en avondcursussen weer in GELEEN (restaurant
Van de Walt, HEERLEN (HKB-gebouw), MAASTRICHT (Maaspaviljoen), SITTARD' (Hotel de
Limbourg) en ROERMOND (Cafetaria Het Rein)..

■BÉff] VAKBEKWAAMHEID CAFÉBEDRIJF
KJ HANDELSKENNIS HORECABEDRIJF

EJjiijSP Erkende opleidingen, examens 4 januari 1990, rijkserkende diploma's.
HggM^Pv». Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij het:

INSTITUUT VAKONDERWIJS, SAGITTALAAN 24, 5632 AL EINDHOVEN,
telefoon 04(M25526 (ook 's avonds), of Roermond 04750-15440.
De cursussen kunnen ook thuis schriftelijk worden gevolgd. __.Ni I
Wij verzorgen eveneens de cursus vakbekwaamheid restaurantbedrijt. ,
Erkend door ac minister van onderwijs en wetenschappen op grond van de Wet op de erkende (xxteiwitsiristeMe^

Voor Vaals vragen wij met spoed

bezorgers m/v
voor werkzaamheden tussen 6.00 en 7.00 uur i
in de ochtend. i
Melden Limburgs Dagblad, Reinaldstraat 40,
Valkenburg. Tel. 04406-15045.

LimburgsDagblad I

9§ Permeca
Staalbouw Permeca BV is een modern, verantwoord
groeiend bedrijf met moderne produktiemiddelen waar voor de
(aankomend) metaalvakman een baan met zeer goede
toekomstperspektieven is weggelegd.

Wij van Permeca zijn aktief bezig op het gebied van ontwerp,
vervaardiging en montage van uiteenlopende meest
hoogwaardige metaalconstructies ten behoeve van industrieele
proauktiemiaaelen, milieutechnische apparatuur,
bulkhandling-equipment en intern transportmaterieel.

Zoals het een modern en goed georganiseerd bedrijf betaamt
hebben wij oog voor de belangen van onze werknemers en \
bieden de juiste mensen een interessante baan met goede
vooruitzichten en een goede (bovengemiddelde) beloning.
Tevens is het mogelijk om via interne of externe opleiding snel
'hogerop' te komen.
Denkt u te beschikken over onderstaand gevraagde
vaardigheden, of bent u van nature erg handig en technisch
aangelegd, neem dan kontakt met ons op of solliciteer schriftelijk
(heeft onze voorkeur!) naar één van de volgende functies:
a. Ervareren metaalvaklieden

voor onze afdeling plaatwerk en konstruktie.
b. Leerling metaalbewerkers

die opgeleid worden tot ervaren konstruktiebankwerkers of
plaatbewerkers. LTS, (gedeeltelijke) Mavo/Havo-MTS of
gelijkwaardige opleiding strekt tot aanbeveling.

c. All-round machinebankwerker
(draaien-frezen) met grote mate van
zelfstandigheid (geen serieproduktie).

Leeftijd sollicitanten is in principe onbelangrijk! Il \\_4 i

Staalbouw Permeca BV Galjoenweg 1 9-27 ___}_*'
6222 NS Maastricht tel.: 043-632569 (voor afspraak). ' tt.

**?} Limburgs Dagblad X

®piccolo's |
________Yr*rmt_mWVI_WymWTmml_______\ **
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Mag ik
vandaageens op
üwwaaksheid

M W-_m.CMM.d___"

■ Ijndbouw en Visserij mÊ_*_^_w_W\Vuoi'' inde bijval-bonen
in gedachten heett is J^j K& stuur 'm op in een open

,; BIJ VAL-BON ,
3 Zetdanhieruw "poot", j
\* Ik teken ooKVoor de hetere dierenwel van deDierênbestherminß. I
f

I _ I
I I

' '—g hiMi.mil }
\ Wiltu méér doen, dan kan 'l zo: l>icronhiNOßTiiiii.fcU-n !»**■.>".\"< am-

p.iniuWiii-fvint;

IKkwl RfoUK 'mi dn* L-unpditn. u Lu. n lk**W(_ liJ van d nniiiti■ : Ik itujkv_nd__t mm I . ■ |>»t i.i.irvtMnitv.iiij"hk-r\.nirti\
■' uw-t up >-,(""<"'-. Ijnv ik (xr \_éi ,:r.uishel kliiiunbLuJ l>n.r
L. -.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiii

i -A
"Is deNederlandse zomer nietwatkort voor>n Cabrio?» vï

Leßaron Cabrio I
Een opvallende verschijning op de boulevard* ;
van Saint-Tropez en Cannes. Op de high-way5

_—W___t |Ips

S*fl van Californië en Florida. Hij heeft dan ook31 l)|
Bil waar je bij een cabrio van droomt. Pit, glamOü' i
wmmË elegance en comfort. Hetkomt tot uitdrukt" ~'_nw_wa__\ W?Ë%F___\ H in

\m^ in de motor met ge' ,""
3J i(| ■*,"""""*',"""1,11 [chrysler jC jAARI gelde 3-weg katalyse ;-W_W_ __—W£Ê WÊ l__W—______ IGARANTIfch*W -..,.. ,m 6 6

PBSHH -■■■■■ mll t
u \) I 2,5 liter met injectie ____

»^^nMMM AÊ&^^^^~~ \ turbo-uitvoering (107 kW/145 pk) beide lever' ■;
s£ \ baar metautomaat, danwei de 2,2 liter turber

v^*"^ | versie met intercooler van deLeßaron GTC , |t|
.yy \M\.Jm (130 kW/177 pk). Het komt ooktot uitdruk' J

Wij W—M WKÊÊÊÊÊÊÊK_W———f f _______ .'^_a 9IËiÉ_- in het leer van de stoelen, het verstelbare spo.,.
tim ¥ / _$f Wk '^^_I^_^_________JÈ stuur en de lichtmetalen veleen. In de electr'5 \

j^"*''n>^'*,***w*mm*wv»^timtwÊttM^t_^__ B_____*_j___i ___f ■ f mam ■^^''^'''__^^^^^^_—^Z^**^______W^ '**i VP^Vr^f»*^ '"'TTm**-^ -T j-W«.^T.ri-i-i.,-.-,,-,-,-,;.-.^..-^_, ,*,<-~-____ __li_-^__i__fi__ll__l **^^7^__l _■ ■ ramen en de boordcomputer. En natuurlijk' . J
'Spißaa-^--* w***-~---

ij irrnfi;inH~~"'!''r *tsl!g?''ir ■■■■~',**Tll?r^_-_M^_-_ Hm__B W**9^^ / WH J 9_LLi ■" . j j . i-s "-dr" '__B_ai__B__B__M------i-^£»-i--«'^-'^ i--^rr**a-sr-r-fr-—~_-.-_44""!"'^^ m%W-mm^^^ t JHftH l ___\ het dubbel-geïsoleerde dak. Dat u met een " ij,
-ffllßlll ______m**t"*____E________M JBv*' ■■'■' " __-_-ti / ___Km lt* R "■ü °_■■"*»*■ B \ ..,.,.] B_ KM-B op de knop afschermt tegen al te Hollandse

_H ! / .«, ÉtünÜJÉ BÉ..H Hfl weersomstandigheden. Of u juist in alle vrij"1 ,\
_■ wmt^_m ___»_Hk: mWw Jn nJl BrJ»^B l___m_ W/km laat genieten van subtropische temperature' ik

■ÉpÜs*#!' Aj \vwm ByÉÉ ■___■ een verkoelende bries. "

y««_3 SIGNATUUR VAN EEN NIEUWEKLA^J je

"Deze heeft een dubbel-geïsoleerdelectrisch dak? J
AMERICAN CARS SCHIMMERT

Groot Haasdal 6,6333 AW Schimmert Telefoon 04404-1888.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-18.30 uur, zaterdag 1000-17.00 uur. J

Limburgs Dagblad



Van onze verslaggever
- Een ton voor een regenboogtrui. Dat is het

dat Steven Rooks eind deze week zal voorleg-
; aan de profwielrenners die Nederland zullen vertegen-
Jü'rii^en in de de strijd om de wereldtitel. Voorwaarde is wel
'. j*e zich voor honderd procent inspannen om Rooks in het
?nse Chambery aan het begeerde wereldkampioenschap te

h^en. Lukt dat, dan betaalt Rooks uit eigen zak honderddui-
gulden aan zijn elf ploeggenoten.

|iP 'iet eerste gezicht een rib uit
maar de vaderlandse WK-fa-
iitkent dat. „Als je wereld-

on wordt, heb je dat bedrag
I, u it na vier of vijf criteriums.
Cjjjjt heb jedanzo weer terugver-
!(3 ■ Rooks acht zijn kansen op
'"senboogtrui dit jaargroter dans jaren. „Dat heeft al-

A niaken met het parcours",i de Noordhollander toe. „Het iswaar dat ik denk dat daarop

slechts voor een man of vijftien goe-
de mogelijkheden zijn. De spoeling
zal dus dun zijn en dat is in mijn
voordeel".

Rooks, gisteren relaxed rijdend in
Veenendaal-Veenendaal, staat in
elk geval op scherp. „Meer dan vo-
rig jaar", stelt hij vast. „Ik denk dat
dat te maken heeft met de niet voor-
ziene rustperiode (ontstoken teen -red.) die ik na de Tour achter de rug
iieb. Die heeft me geestelijk goed
gedaan. Dat is ook nodig, want je
zult in Chambery heel attent moet
rijden om mee te doen. Op dat par-
cours lijkt me het heel moeilijk om
iets recht te zetten. Je moet steeds
op de eerste rij zitten, anders kun je
wel eens geklopt zijn".

'Parcours is in mijn voordeel'

Rooksbiedt ton
voor wereldtitel

Geslaagde start
Weyzen en Cox

in WK kanovaren

" Maik Landsmann. Jan
Schur, Mario Klimmer en
Falk Boden (vlnr), liet
Oostduitse kwartel dat gis-
teren de wereldtitel op liet
onderdeel 100 kilometer
ploegentijdrit veroverde.

Kuijs: 'Gewoon puur slecht gereden'

Amateurploeg stelt
opnieuw teleur

Merekx geef!
reserveskans

ChHÉRY - De Belgische Wie-
A^ heeft gisteren op het laatste

de profploeg gewijzigd. De
pkelijke reserves Herman
n Mare Sergeant werden ge-
Miehel Dernies werd toege-
in de lijst, waarop ook Jo-L Museeuw als reserve is voor-

ler Merckx wil echter Der-
■'h Museeuw als reserve be-

■n voor de ploeg over het
is geweest. Pas vandaag

L. definitieve keuze worden ge-
vaarbij ook voor de twee re-
en kans bestaat zich een

oij de twaalf te verwerven.

ContractBanesto
levertDelgado

2,5miljoen op

PLOVDIV Op de eerste dag van
de wereldtitelstrijd kanovaren in
het door extreme hitte geteisterde
Plovdiv hebben drie van tic vier Ne-
derlandse boten op de 500 meter de
halve finales bereikt. Alleen Jean-
Paul Sits werd in serie en herkan-
sing te licht bevonden. Mei Limbur-
ger Mark Weyzen kwam de vaarder
uit De Ki.jp wel in de halve finales
van de K 2. Bij tic vrouwen plaatste
Armemarie Cox zich voor de halve
finales doorhaal herkansing te win-
nen. Met haar nieuwe partner Nico-
le Bulk (in de plaats van de gestopte
Annemiek Derckx) mag de Roer-
mondse, die tweemaal zilver behaal-
de bij vorige gelegenheden, ook in
de halve finales van de K 2 uitko-
men. Gezien het feit, dal er slechts
achttien boten hadden ingeschre-
ven, hoefde daar geen extra inspan-
ning in de vorm van een herkansing
voor te wolden geleverd.

De grootste verrassing op de eerste
dag was de uitschakeling van de
Hongaar Gyulay, een van de favo-
rieten op de K i by de mannen. Hij
werd na twee valse starts in de se-
ries van de vroege ochtend gedis-
kwalificeerd.
Sits kwam duidelijk ervaring te
kort. Hij werd vijfde in zijn serie in
1.48,78 en was in de herkansing (op-
nieuw vijfde) nog bijna drie secon-
den langzamer (1.51,45).

Met de Maastrichtenaar Mark Wey-
zen ging het in deK 2 beter, al werd
de plaats in de halve finales op het

nippertje afgedwongen. Uit de her-
kansingen gingen tic eerste vier
over plus de snelste vijfde boot. Met
1.40,50 greep het duo Sits Weyzen
die laatste kans. In de eerste serie
waren de Nederlanders in 1.4Ü.15
achtste en laatste geworden, al lie-
ten ze zich in de slotfase uitdobbe-
ren om krachten te sparen.

Armemarie Cox. die de avond tevo-
ren bij de openingsceremonie in een
sfeervol amfitheater vlaggedraag-
stei' van de nationale ploeg met vier
mannen en twee vrouwen was,
sloeg in de herkansing toe. In haar
race bleef de Limburgse fysiothera-
peute, die niet optimaal getramd
had. di' concurrentie voor, al was
het verschil gering. Cox finishte na
2.05.31, kort voor de Tsjechoslo-
waakse Pletsjkova (2.05,53) en de
Noorse Rasmussen (2.05.83). In de,
ochtendserie, gewonnen door dej
Westduitse Josefa, werd Cox vijfde
van de zeven vaarsiers.
Met Nicole Bulk werd Cox zevende!
in de serie in 1.53,47. Alleen de eer]
ste twee gingen direct over naar do
finale. De Oostduitse vrouwen-
Nothnagel en Singer zegevierden irj
1.46,02.

De halve finales, en finales, van de
500 nieter staan voor morgen op hetj
programma. Vandaag worden de se-1
nes en herkansingen gevaren op do
dubbele afstand met voor Neder-;
land Weyzen in de soloboot en dd
broers Ronald en Ene Pel in de K 2.;

Van Poppel overtuigt
met nieuwe sprintzege

VEENENDAAL - In de Ronde vanFrankrijk heeft hij niet kunnen be-
wijzen de snelste wegsprinter te
zijn. In de Ronde van Nederland
deed hij het met twee etappezeges
en de laatste twijfelaars aan zijn ca-
paciteiten overtuigde hij „gisterenmet een nieuwe overwinning m een
massasprint. Jean-Paul van Poppe]
won Veenendaal - Veenendaal.
In de laatste test van de Nederland-
se profploeg voor het wereldkam-
pioenschap van zondag in Chambe-
ry kwamen de renners gegroepeerd
in Veenendaal terug. De massa-
sprint lag in de lijn der verwachtin-
gen, net als de overwinning van
Jean-Paul van Poppel.
Toch was er woensdag sprake van
een levendige wedstrijd. De Belg
Jos Op 't Eyndt ontsnapte na twin-
tig kilometer. Hij bouwde tijdens
zijn lange vlucht een voorsprong
van maximaal elf minuten op. Na de
passage van de Grebbeberg was het
vlug afgelopen met de vluchter en

ontwikkelde zich een interessante
slotfase met vele vluchtpogingen.
Een van de bedrijvigste aanvallers
was Gert-Jan Theunisse, die door
een paar keer 'diep te gaan' de laat-
ste hand legde aan zijn voorberei-
dingen op het WK van komend**
zondag.

Kent ree Beekman
ARNHEM - Nico Beekman gaat
weer handballen. Na afwezigheid
van twee jaar keert de vroegere in-
ternational bij Swift Arnhem terug
in de hoofdklasse. Als gevolg van
een ernstige knieblessure heeft de
inmiddels 29-jarige Beekman sinds
15 oktober 1987 niet gespeeld.
Hij heeft de afgelopen drie maan-
den in stilte getraind en vervolgens
het besluit genomen de wedstrijd-
praktijk te hervatten. Beekman, die
in zijn loopbaan ook uitkwam voor
De Gazellen en Blauw-Wit, zal al-
leen verdedigend worden ingezet.

Vr j;lD - Pedro Delgado heeft
L&h. oen <-'°ntract getekend bij

'ise wielerstal Banesto. De
;'d, dit jaar winnaar van de

an Spanje en derde in de
j Ut-' Prance, zette zijn handteke-

ler een verbintenis voor
&L. Ul'.

gaat bij Banesto een basis-
eidienen van 2,5 miljoen

%'■ Hij wordt daarmee de best
Ijo.*-' wielrenner. Het Spaanse
■' Was dit jaar co-sponsor van
jlfljj dige ploeg van Delgado, Rey-

op Rasch na, gewoon puur slecht
hebben gereden. Wie na het eerste
kwart al tiende ligt vertrekt niet le
rap, alleen dc Amerikanen hadden
triathlonsturen, als je een bidon
mag meenemen moet die niet al na
25 km leeg zijn, en opboksen tegen
dc wind moest iedereen. Het liep
nut, en vraag me niet waarom, ik
weet het antwoord niet. Maar is dat
niet juist het mooie van sport?"

Net als bij dc vrouwen 's ochtends,
was er sprake van een superslechté,
één goeie en twee niiddelmatigen,
die naarmate dc finish naderde ech-
ter steeds zwakker kopwerk begon-
nen te doen. Dc Hennie Top van dc
amateurs heette Erik Cent. Dc hard-
rijder uit Goor was op dc autoroute
in dc Savoie nog geen centime
waard. Hij moest na 55 km lossen,
werd nog even opgewacht door zijn
maten, maar na 64 km was zelfs het
aanklampen over.

Cent: „Ik reed al in dc eerste kilo-
meter op niveau nul. Dan kun je
twee dingen doen: je voluit geven,
of je voluit geven... Daar is het een
100 km voor. Maar ja, als je niet
draait, vergeet het dan maar. Ik kon
tot halverwege mijn werk doen,
maar daarna: finito. Ik voel me echt
ontzettend lullig tegenover dc ande-
re jongens."
Nederland veertiende, voor het
eerst sinds lange tijd achter België,
en zelfs achter een land als Cuba. op
weg geholpen door dc DDR-trai-
ners. Dat dc Oostduitsers nog
steeds grote klasse zijn op dit onder-
deel, bewezen Mario Kummer, Falk
Boden, Jan Schuren Maik Lands-
mann gistermiddag. Drie 'derde'
tussentijden, om dan in dc finale, op
hun carbonkaders, toe te slaan.
Ruim een halve minuut sneller dan
dc Polen, die daarmee oprukten
naar dc tweede plaats, en dc tot 75
km steeds leidende Sovjets naar het
brons verwezen.

Van onze verslaggever
CHAMBERY - Op twee seconden
van het brons de Nederlandse vrou-
wen tijdritploeg kon de 33e verjaar-
dag van Hennie Top vanmorgen op
het WK wielrennen in Chambery
slechts in tranen vieren. Cora West-
land, na 50 veeleisende kilometers:
„Als ik dit hoor, dat we op zon klein
stukjena vierde worden, kan ik wel
janken..". Maar, Nederland was niet
het enige land, dat met gemengde
gevoelens aan het WK-optreden zal
terugdenken. Italië kwam voor pro-
longatie van de regenboogtitel min-
der dan een seconde tekort.

De azzurri klokten een 87-honderd-
ste seconde (...) langzamer tijd dan
de Sovjet-rijdsters. De voornaamste
wielerwedstrijden van het jaar blij-
ven een kwestie van tellen. Neder-

Vrouwenkwartet mist
brons op 'n haar

land leek op weg een serieuze gooi
naar het eremetaal te doen. Halver-
wege hadden ze een hoopgevende
derde tijd genoteerd: slechts 11,
resp 12 seconden langzamer dan de
Sovjets en Italiaansen. Het verschil
met Frankrijk was toen nog 28 se-
conden in het voordeel van de vier
van Piet Hoekstra. Maar de klap zou
komen op de terugweg naar Cham-
bery, waar de wind tegen was en het
asfalt enigszins omhoog liep.

Hoekstra had Hennie Top heropge-

vist uit de Verenigde Staten, omdat
hij overtuigd was van haar capaci-
teiten als tijdrijdster. „Zij is de beste
voor dit werk", had hij vooraf ge-
zegd. „Dat mijn voorganger haar
over het hoofd heeft gezien, is zijn
zaak. Ik kan Top nog uitstekend
voor dit werk gebruiken". Maar na
32 kilometer moest Hennie Top 'los
van de rol', de drie anderen laten
gaan.
„Ik vond het vreselijk, maar het
ging gewoon niet. Vanaf het begin
niet. Ik kwam iedere keer liet kortst

op kop, en als ik op kop reed ging
meteen het tempo omlaag. Ik heb
alles gegeven wat ik had, maar op
een gegeven moment is het op",
treurde de ex-kampioene van Ne-
derland op de ochtend van haar ver-
jaardag.

Terwijl de dames Zilporitee, Polia-
kova, Kibardina en Melekhina hun
nipte goud kusten, en de Ita-
liaantjes onder aanvoering van
'grootmoeder' Maria Canins tranen
van treurnis wegpinkten, resumeer-
de Piet Hoekstra, dat het toch een
dag met een positieve uitstraling
was geweest voor het vrouwenfiet-
sen. „Als er tegen de 47 gemiddeld
wordt gereden is dat niet slecht. Als
je als Nederland dan op een half mi-
nuutje van de winnaar strandt is dat
eigenlijk uitstekend."

Dopinggevalbij
EK-finale atletiek

~ l-*0 Internationale Ama-
CJ^Üek Federatie (lAAF) heeft
Od gemaakt dat bij de finale
S{. sbijd om de Europese beker
'si^^denteams op 5 en 6 augus-

.^ateshead een geval van do-
t's geconstateerd. De lAAF

'Dtjj. e dat bekend nadat de contra-
-6 was u'tgevoerd en op-

jjL net mannelijk hormoon tes-
\h Was aanëetoond in de afge-

urinestaal. De verklaring
IAAF gaf geen naam, natio-
-1(jj. en sexe van de betrapte, om-
\ J het gebruik van testosteron

1 sPeciale test moet worden
\"d rd om cle noogte van de
\ ?. testosteronspiegel aan te'S ' Oe lAAF verwacht dat vrij-
*% er mededelingen kunnen. n gedaan.

! jill^'ADE - Atletiekvereniging
u\t. ÜP zet de wedstrijdenreeks
(|^l(

,av°nd voort met een interre-Jk ontmoeting voor senioren enpi V-m et*ct eerste startschot in het''üij'^'nk sportpark Kerkrade valt
P Uur. Op het programma staan
hik'». *jen'A-jongens en dames/A-

-"ÜO m, 1000 m,2000 m, 4x400
ly.J^Pringen, kogelstoten en dis-'<An- Voor de heren is tevens''oogspringen. De B-jeugd

de volgende nummers: 100
r l:^sPringen, discuswerpen en

wielrennen in cijfers
WK Ploegentijdrit amateurs, 99,2 km:
1. DDR (Klimmer, Boden. Schur,
Landsmann) 2.02.30 uur. gemiddelde
snelheid 48.540 km/u. 2. Polen (Jaskula,
Halupczok, Lesniewski en Svpvtkows-
ki) 2.03.19. 3. Sovjetunie (Klimov, Ma-
noeilov. Zagi-ebelni en Ualkin) 2.03.37. 4
Verenigde Staten (McCarthy, Copeland,
Stenncr, Frey) 2.04.54. 5. Bondsrepu-
bliek Duitsland (Aldag. Christl. Lehnert
en Rich) 2.05.5(1. 0. Frankrijk (Harel,
Heutot. Henry, ITlicher) 2.00 22. 7. Zwit
seiLu id 2.08.52. 8. Denemarken 2.08.54.
9. Australië 2.09.19. 10. Italië 2.09.43. 11.
België 2.10.30. 12. tsjechoslowakije
2.10.58. 13. Cuba 2.11 23. 14. Nederland
(Rasch, Luppes. Voskamp. Cent)
2.11.59, 15. Joegoslavië 2.12.28.

WK ploegentijdrit vrouwen, 52.9 km: 1.
Sovjetunie (Zilporite. Poljakova. Kibar-
dina en Meiekina) 1.08.5.02 uur. 2. Italië
(Canins. Bonanomi, Galli, Bandini)
108.05.89. 3. Frankrijk ISimmonet.Odin, Marsal. Cantet) 1.08.35. 4. Neder-
land (Westland. Monique de Bruin,
Knul. Top) 1.08.37. 5. Verenigde Staten(Davis, Manley. Bienneiiian. Maass)
1.09.42. 0. Bondsrepubliek Duitsland

(Halbuch. Schmidt. Paulitz. Niehaus)
1.09.50. 7. Zweden 1.10.03. 8. Zwitser-
land 1.10.10.9. Canada 1.12.06. 10.België
1 12.38.
Veenendaal - Veenendaal. pruts: 1. Van
Puppel .14 km in 5.15 43. 2. Vos. 3. Her-
mans. 4. Dauwe. 5. Nijdain. 0. Adrie van -der Poel, 7. Vlassaks. 8. Pieters. 9. Xe- .
dant, 10. Klaut. 11. Anderson. 12 Rooks.
13. Schurer, 14. Bogers, 15. De Mol, 16.
Hoonden, 17. Patry, 18. Van Slijcke. 19.
Heynderiekx, 20 Beuker.

Overijsse, Omloop van de Druiven-
slreek, profs: 1. Bomans 200 km in 4
uur, 49 min-, 2. Dirk de Woll _.(_ 3 De
Clercq op 35 sec., 4. Edwig van Hooy-
donck op 1.13. 5. Bruyneel z.t., li. Ver-
schueren op 1 43, 7. Van de Laer. 8. Tol-
hoek, 9. Durst allen z.t. als Verachueren,
10. Bruycre 2.02. 22. Durgelo.

Marostica, derde wedstrijd in Triuico
Veneto, prots: 1 Bugnu 184.(i km in
4.22.15. 2 Chioceioli, 3. Cesanni. 4.
Echave, 5. Gaston, 0. Konisjcv op l(i
sec., 7. Mujika. 8. Aja, 9. Indurain, 10.
Paenin uu 2.38
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De vurige week vrijdag
plotseling overleden ex
proffvtelreiiner Ben Oos-
terbosch werd gisteren in
zijn woonplaats Eindho-
ven "begraven. Zijn and
collega's Jan van Gerwen,
Guus Bierings, Hans Kool,
derrie van Gerwen. Bart
van Est en Leo van Vliet
(vlnr) droegen dc kist mei
liet stoffelijk overschot
naur zijn laatste rust-
plaats. Naar schatting 100
belangstellenden, waarbij
uiteraard velen uit dc wie-
lerwereld, gaven acte dc
présence bij dc begrafenis
van Bert Ooslerbosch.

CHAMBERY - Nederland lijkt de
100 km ploegentijdrit in de ban te
hebben gedaan. Voor het derde ach
tereenvolgende jaar scoorden Ne-
derlandse amateurs lager dan m de
voorspellingen voor mogelijk was
gehouden. Na de twee elfde plaat-
sen op de WK van '87 en de OS van
'88, was er gisteren voor het Kuijs-
kwartet in Chambery niet meer
weggelegd dan een 14e tijd; ruim
negen minuten achter het super
viertal uit de DDR, de geprolon-
geerde winnaars van Seoel.

Terwijl Richard Luppes zich in een
bloemperk liet ploffen, Bart Vos-
kamp sterren telde, 'invaller' Pa-
trick Rasch van iedereen hoorde,
dat hij de beste was geweest, en
Erik Cent (nog) ergens onderweg
bezig was zijn ontgoocheling te be-
teugelen, zocht de bondscoach niet
naar excuses.
Kuijs. heel reëel: „Er moet niemand
bij me aankomen met opmerkingen
als: te snel gestart, geen moderne
sturen, te weinig drinken of te veel
wind. De enige waarheid is, dat ze.

Wereldrecord Carl Lewis c.s.
■ftMBERY - Neder-a heeft een kleding-
*f"e met het hoogsteN-orgaan, de UCI,

1 de hand. De pas
worpen kleding
* de professionals is

omdat ze
t overeen komt met
°'unje tenuen van

en vrouwen.
I dt' reglementen be-
ïCn. dat er maar één

per evenement is
H&staan.
L'ëe week reeds
F"11! het tot een inci-
rl op de WK baan te|^- De UCI dreigde
ff"*i'land te beboeten

Herrie om
wielertenue

met 5000 Zwitserse
franc (6500 gulden), om-
dat de baanprofs er an-
ders uitzagen dan de
amateurs. De straf werd
op het laatste moment
ingetrokken, toen de
beroepsrenners alsnog
met 'oude' kleding gin-
gen rijden. Maar nu het
wegkampioenschap
voor de deur staat.

dreigt er opnieuw her-
rie.
De profsectie van de
KNWU heeft onlangs
een vijfjarig contract af-
gesloten met de Belgi-
sche oud-renner Frans
Verbeeck, die voor
30.000 per jaar zijn Ver-
marc-sportkleding mag
leveren. Tijdens de
Draai van de Kaai in

Roosendaal, 31 juli,
werd het oranje honing-
raat-shirt trots gepre-
senteerd. Het leek een
regelrechte kopie van
de Europese voetbal-
kampioenen, maar
'iedereen' toonde zich
enthousiast.
Behalve de UCI dus.
Die heeft het inmiddels
in Chambéry gearri-
veerde, oranje kleding-
pakket afgekeurd, en
gewaarschuwd, dat
iedere overtreding zon-
dag zal worden gehono-
reerd met 5.000 Zwitser-
se franks boete. Hoe de
KNWU het probleem
wil oplossen, is nog niet
bekend.

■*wmmww*mmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmn>urgs dagblad _\ sport

sportkort

KOBLENZ - Het viertal
Danny Everett, Leroy Bur-
rell, Floyd Heard en Carl
Lewis van de Santa Monica
Track Club heeft gisteren
tijdens internationale atle-
tiekwedstrijden in Koblenz
het wereldrecord op de 4 x
200 meter estafette verbe-
terd en gebracht op 1 mi-
nuut en 19,38 seconden.De
Amerikanen hadden eerder
dit jaaral verscheidene mis-
lukte pogingen, onder meer
bij de Adriaan Paulen Me-
morial op 13 augustus in
Hengelo, gedaan om de tijd
van 1.20,26 die een ploeg
van de universiteit van Zuid
Californië (USC) op 27 mei
1978 in Tempe liep, te ver-
beteren.

" Uitzinnig van vreugde
maken de vier kersverse
wereldrecordhouders, met
helemaal links Carl Lewis,
een ererondje op de
sintelbaau van Kobleuz.



EREDIVISIE - 1. Hoekstra (RKC) & '
Winter (Ajax), Kieft (PSV) en Holm»
(Roda JC) 3; 5. Fischer, Roland de &<&■
Wouters (Ajax), Delahaye. Vince"
Smeets (MW), Povlsen, Van Aer*
(PSV), Steur, Berghuis (Volendai"
Fraser(Roda JC), Moore (FC Utrecht)*1
Loggie (Willem II) 2.

Sef Vergoossen zweert bij aanval-
lend voetbal en weigert, als een van
de weinige Nederlandse oefenmees-
ters, concessies te doen aan taktiek
en sterkte van de tegenstander.

NEC: Brookhuis, Gemert, Woudsma,
Lok, Paymans, Aalbers, Kooien. Van
Wanrooy, Vroomans (45. Willemsen),
Arts, Janssen.

MVV-NEC 2-0 (0-0) - 47. Vincent 1-0,
90. Smeets 2-0. Scheidsrechter: Eg-
bertzen. Gele kaart: Linders, Kooien
enLok. Toeschouwers: 4266.
MW: De Haan, Linders, Quaden,
Thai, Van Berge-Henegouwen, Dela-
haye, Smeets, Vincent, Lanckohr,
Francois, Verbeek.

kaarten

EERSTE DIVISIE - 1. Van VeJ-*_
(SVV) 5; 2. Roos (AZ), Beuk (DS) *JVan der Gijp, Verschoor (NAC). Van »
Pol (Wageningen) en Stewart iC*"?*
buur) 3; 8. Metz, Schaap (Emmen). W<>'
(Excelsior), Lukuhay (SVV), Vis^!;
Oostrom (Telstar), Corbijn, Maas (Eir"j
hoven), Kraus, Kreekels (Helw°n
Sport), Velten (Heracles), Den Tur*
Groot (AZ), Bijl (Heerenveen) en Lee"
werik (De Graafschap) 2.

Heracles-Helmond Sport 2-1
NAC-Eindhoven 3-1
AZ-Emmen 3-2
SW-VW 1-0
Cambuur-Heerenveen 0-2
PEC Zwolle-Wageningen 0-0
Veendam-De Graafschap 1-2
DS'79-RBC 1-2
Excelsior-Telstar 1-0

SVV 4 4 0 0 8 11-2
Heerenveen 4 3 10 7 8-3
NAC 4 3 0 16 11-5
AZ 4 3 0 1 6 10- 8
Excelsior 4 13 0 5 7-6
Wageningen 4 13 0 5 7-6
Telstar 3 2 0 14 6-3
Heracles 3 2 0 14 5-3
VVV 4 2 0 2 4 4-3
RBC 3 1113 5-5
DS 4 112 3 7-8
PEC Zwolle 4 0 3 13 2-3
Eindhoven 4 112 3 8-10
Emmen 4 112 3 6-8
Graafschap 4 112 3 5-9
GAEagles 3 10 2 2 1-4
Veendam 4 10 3 2 4-6
Cambuur 4 0 13 1 3-9
Helmond Sport 4 0 0 4 0 4-13

Zaterdag 19.30 uur:
Wageningen-Cambuur
Heerenveen-SW
VW-AZ
Emmen-NAC
Eindhoven-Heracles
Helmond Sport-GA Eagles
Telstar-DS
Zondag 14.30 uur:
RBC-Veendam
Graafschap-PEC Zwolle

buitenland

Rood: Matthaei (Haarlem), Tular (Gr»*
schap) en Smand (Emmen). Geel: V» ,
enburg (PSV), Diliberto, Broeders. r%,
man en Smits (Roda JC), Gösgensen *"j
Meijer (Den Bosch), De Roode (Wi»f'
II), Linders (MW), Lok en Kuu*
(NEC), Tevreden en Stafleu (HaarW
Pattinama en Schuman (Helm"'
Sport), Versleeuwen en Van Corsta",
(Eindhoven), Roosa, Ridderhof en »'
der Laan (SVV), Rijnink, Lemkens "
Roox (VVV), Gall en Wiebing (Ve*;,
dam), De Kant (DS), Raven (Tel*»"
Haverkort (Emmen).

" Frank Verbeek zorgt voor gevaar in deNEC-defensie. Rechts HansLinders. Foto: WIDDERSHOVEN
„Dat betekent dat we ook regelma-
tig tegen de lamp zullen lopen",
houdt de Noordlimburger zijn ge-
hoor altijd voor. Vooralsnog hoeft
Vergoossen " daar niet echt bang
voor te zijn. Nederlagen tegen top-
clubs kan een club als MW, die
Europees voetbal nog niet tot doel
heeft verheven, zich permitteren.
Zolang tegen de mindere Goden de
punten worden gepakt, is er geen
vuiltje aan de lucht.

kracht op de eigen speelhelftzou te-
rugtrekken, bleef men nu de aanval
zoeken. Francois en Quaden had-
den de beslissing vroegtijdig kun-
nen forceren, maar de afronding liet
te wensen over. Nu moest het pu-
bliek tot de laatste minuut wachten.
Raymond Smeets scoorde op aan-
geven van Rob Delahaye 2-0.

'Jeugd' VVV gebukt
onder prestatiedruk

scoreverloop

BUNDESLIGA ,j
Leverkusen-Karlsruher SC
Kaiserslautern-Waldhof
Fortuna Düsseldorf-Bochum
Uerdingen-Hamburger SV
Bayern München-FC Köln
Stuttgart-Eintracht Frankfurt

Twee minuten na rust zette de klei-
ne middenvelder de thuisclub op
het spoor van de overwinning. Lis-
tig lanceerde hij Hans Vincent in de
diepte. Terwijl iedereen een voorzet
van de Brabander verwachtte, zocht
de technicus de kortste weg naar
het doel, omspeelde Brookhuis op
gerafineerde wijze en scoorde uit
een scherpe hoek de openingstref-
fer.

voorzetten reikten niet tot bij speel-
punt Jeroen Boere.

voorbereidend werk van Rob Dela-
haye, oog in oog met Brookhuis.
Onzorgvuldige balcontrole of attent
ingrijpen van de NEC-doelman
stonden vroeg succes in de weg.

eerste minuut gehuldigd. Binnen
" een kwartier kwamen Lanckohr,

Vincent en Francois, telkens na

NEC werd dat principe vanaf de

Dwingend
MW wil dwingend spelen. Tegen

Sef Vergoossen was vooral te spre-
ken over de aanvalsdriften die zijn
spelers ook na de 1-0 voorsprong
bleven etaleren. „Dat vond ik echt
klasse", genoot Vergoossen zicht-
baar. „Het vergt zeer veel discipline
om bij zon kleine voorsprong puur
aanvallend té blijven voetballen.
Zeker als de tweede treffer dan lang
uitblijft".

Stand: Eintracht Frankfurt 5-8. W*l
Munchen 5-8, FC Köln 5-7. UerdinSJ5-6, Werder Bremen 5-6, Stuttgart K
Borussia Dortmund 5-6, MönchenüVjj
bach 5-s,Kaiserslautern 5-5,LeverkU'v
5-5, Waldhof Mannheim 5-5, FC Nu',;
berg 5-4, Homburg 5-4, Hamburger
5-4, Fortuna Düsseldorf 5-3, Boen lJ

5-3, Karslruher SC 5-3, St Pauli 5-2.

Tweede Bundesliga:
Alemannia Aken-Unterhaching

ENGELAND ~1
Aston Villa-Liverpool
Derby County-Wimbledon |j
Manchester City-Southampton j.l
Norwich City-Nottingham

Groningen: Tukker; Koorman, Koever-
mans, Boekweg en Wilson; Olde Rieke-
rink. Van Dijk en Roossien (83. Belt-
man); Meijer, Ten Caat en Eykelkamp.

Utrecht: Van Ede; Verrips, Ophof (70.
Willaarts), De Koek en Van de Meer;
Van Hanegem (85. Lettinck), Alflen en
Steinmann; Boogers, Moore en De
Kruijff.

EREDIVISIE
Utrecht-Groningen 1-0(0-0) - 88. Moore
1-0. Scheidsrechter: Van Swieten; toe-
schouwers: 11.000.

Doelpunten bleven uit en gaande-
weg sloop er enige onzekerheid in
het MW-spel. Omdat de Nijmege-
naren bovendien een taktisch con-
cept hanteerden dat het best beti-
teld kan worden met anti-voetbal
(ontelbare terugspeelballen en veel-
vuldig oponthoud voor blessure-be-
handelingen), bleven reële scorings-
kansen uit.

wk-kwalificatie

De enige SW-treffer kwam eigen-
lijk onverwacht. Pas in het slot-
kwartier kreeg de thuisclub (met
name Jos Luhukay) nog fraaie
countermogelijkheden op 2-0. In
die fase speelde VVV va banque en
toen moest doelman Carlo I'Ami
meer dan eens corrigerend optre-
den bij inzetten van Derix en Van
Mierlo. Doeke Hulshuizen was niet
ontevreden over zijn verjongde
ploeg: „Deze groep moet zich nog
ontwikkelen in dit prestatieklimaat.
Dat geldtvooral voor de debutanten
(VW telde zes tot zeven spelers uit
het tweede elftal van vorig jaar). Al-
leen jammer deze nipte nederlaag.
Een puntje zou een welkome men-
tale opsteker voor deze brigade zijn
geweest."

Willem II: Brügel; Van Gobbel, Brood,
Werdekker en Dijkstra; Feskens, Log-
gie, Van de Ven en Van der Borgt (62.
Jansen); De Roode en Broeken.

RKC: Teeuwen; Brard, Joore, Gouda en
Bogers; Moniz, Hoekstra, Hutten en
Van Hintum; Schapendonk en Van de
Wiel.

RK( -Willem II 2-2 (1-2) - 33. Van de Ven
0-1, 39. Van Hintum 1-1, 44. Loggie 1-2,
81. Hoekstra 2-2. Scheidsrechter: Van de
Niet. Toeschouwers: 6500. Gele kaart:
De Roode (Willem II).

Rob Delahaye, in het verleden vaak
afgeschilderd als een werkpaard
met weinig techniek, onpopt zich
meer en meer als de spelbepalende
figuur binnen MW. Omdat Edwin
van Berge-Henegouwen de kleine
middenvelder gisteren voldoende
rugdekking gaf, kon Delahaye zich
naar hartelust aanvallend uitleven.

Uitleven

Arts weer drie
weken buitenspel
MAASTRICHT - Alfons Arts
keek gisteren als enige MWer
sip voor zich uit. De verdediger
had na een slepende buikspier-
blessure gehoopt weer plaats te
kunnen nemen op de reserve-
bank. Gistermorgen moest Arts
echter alle hoop op een rentree
laten varen. Tijdens de laatste
training speelde hetzelfde euvel
hem opnieuw parten. De medi-
sche staf heeft Alfons Arts drie
weken absolute rust voorge-
schreven. „Ik baal als een stek-
ker", was het korte commentaar
van de Brabander.

De Schiedamse formatie wilde
blijkbaar snel toeslaan, omdat de
Venlonaren met een geïmproviseer-
de defensie moesten aantreden. Na
blessures van Frans Nijssen en Ro-
ger Polman was Jos Rutten bij de
laatste training ongelukkig ten val
gekomen met als resultaat twee ge-
broken middenhandsbeentjes.

VW-trainer Hulshuizen: „Daar
stond de verdediging van het twee-
de elftal van vorig seizoen tegen de
meest geroutineerdevoorhoede van
de eerste divisie. SVV schakelde
sneller over van verdediging naar
aanval. Wij hielden de bal te lang in
de breedte."
SVV domineerde weliswaar, maar
VVV controleerde het wedstrijdge-
beuren. Na de hervatting startte
VVV brutaler en ook agressiever.
Toen bleek ook dat de SW-defen-
sie- eenmaal onder druk gezet - al-
lerminst waterdicht was. Vooral
Toine van Mierlo kwam meer dan
eens tot aan de achterlijn, maar zijn

SCHIEDAM - Op het moment dat
VW het initiatief leek over te ne-
men, sloeg SVV koelbloedig en ge-
routineerd toe. Uitverdedigend
reikte een pass van Jay Driessen
niet tot bij Toine van Mierlo. De at-
tente onderschepping van de thuis-
club resulteerde in het snelle aan-
spelen van de linkervleugel. Daar
kwam Jerry Cooke uit een lijf-aan-
lijf-gevecht met Hugo Lenkens als
overwinnaartevoorschijn en uit zijn
liniaalzuivere pass kon Peter van
Velzen moeiteloos intikken: 1-0.
Dat was de beslissende treffer in
een spannend en temporijk duel
waarin SW in de eerste helft de
spelbepalende ploeg was.

Van onze medewerker
HENK HAFMANS

VVV: Roox, Lenkens, Verberne,
Weerts, Derix, Driessen (72. Graef),
Reynierse, Rijnink (46. Peters), Van
Mierlo, Boere, Stewart.

SVV-VVV 1-0 (0-0) - 52. Van Velzen
1-0. Toeschouwers: 5.400. Scheids-

rechter: Luijten. Gele kaarten: Len-
kens, Rijnink, Roox (VW); Van der
Laan, Ridderhof, Roosa (SW).
SVV: I'Ami, Roosa. Rietbroek, Van
der Net, Plugboer, Gorré, Refos, Rid-
derhof, Luhukay, Van Velzen (Van der
Laan), Cooke.

Groep 3: -ü
Oostenrijk-IJsland

Sovjetunie 5 3 2 0 « gjj
Oostenrijk 5 2 2 1 jj gi
Turkije 5 2 1 2 * i.l
IJsland 6 0 4 2 * J
DDR 5 113-

toto/lotto
Den Bosch: Van Grinsven; Bults (46.
Meulendijk), Barendse (46. Grim), Van
Eek en Willems; Gösgens, Van der Hoe-
ven en De Meijer; Van Duren, De Gier
en Van Cuyk.

Volendam: Schilder; Van Loon, Bin-
ken, Steltenpool en Bartelings; Steur,
Guyt, Zwarthoed en Pastoor; Vermes en
Berghuis.

Volendam-BVV DenBosch 3-0 (2-0) - 21.
Steur 1-0, 36. Steur 2-0, 81. Berghuis 3-0.
Scheidsrechter: Houben. Toeschou-
wers: 4.000. Gele kaart: Gösgens en De
Meijer (Den Bosch).

oefenvoetbal

Toto 33a; juist ingevulde kolom: 1-*'
2-1-1-1-2-3-2-1. jtfMittwochslotto; resultaten van £'__!■
ren; trekking A: 4-10-34-41-42-45. r*?j)
vegetal 7; trekking B: 2-4-10-36-»"
reservegetal 14. Spiel '77: 4089952-

Bax 'zilveren'
verslaggever

EINDHOVEN - Jaap Bax vier-
de bij de wedstrijd PSV-Roda
JC zijn 25-jarig jubileum als ra-
dioverslaggever. Op 23 augus-
tus 1964 debuteerde Bax bij het
duel Holland Sport-Alkmaar (4-
-0). Later verwierf hij vooral be-
kendheid als reporter in het za-
terdagvoetbal. Bax werd na af-
loop van de wedstrijd PSV-
Roda JC gehuldigd door beide
clubs en de Nederlandse Sport-
pers.

EERSTE DIVISIE
Heracles-Helmond Sport 2-1 (1-0) - 15.
Velten 1-0, 65. Kreekels 1-1, 82. Waslan-
der 2-1. Scheidsrechter: Lammers. Toe-
schouwers: 2750. Gele kaart: Pattinama VANDAAG: flUi)(

Limburgia-Schuttersveld 19"u _Aanval
NEC doorbrak het cordon rond
Brookhuis. Tevergeefs. Waar MW
in het verleden angstig alle man- wedstrijd Wijnandia-RKSN*5 j

16 april de scheidsrechter ne(
!eD'

doende in bescherming te ""ben genomen.
Eerste overwinning

AlemanniaAken

voetbal panorama " LONDEN - Pat van den H»
we, de international van Wf j,jj
heeft een contract getekend j

Tottenham Hotspur. De 28-J*,IJ,i
verdediger is afkomstig j>
Everton. Met de transfer is^ji
bedrag van bijna twee miJ A
gulden gemoeid. Van den &a ftis de eerste aankoop van
Spurs sinds de verkoop ,etWaddie voor 15 miljoen gul
aan Olympique Marseille.

AKEN - Alemannia Aken won
gisteravond op eigen terrein van
Unterhaching. Het was de eerste
zege van de Akenaren in deze
competitie. In de 36ste minuut
scoorde Krella 1-0. In de 50ste
minuut bepaalde Damgen de
eindstand op 2-0. Schneider van
Alemannia kreeg de rode kaart.
Door deze overwinning deed
Alemannia de laatste plaats in de
tweede Bundesliga over aan
Hannover '96.

" ERFURT - Niet meer dan
4.500 toeschouwers keken in Erf-
urt naar de vriendschappelijke
interland DDR-Bulgarije. Het
duel eindigde in 1-1. De eind-
stand was al bij de rust bereikt.
Kirsten scoorde 1-0, Jordanov
2-0.

AC Milan naar
tweede ronde

PARMA -AC Milan heeft met moei-
te de tweede ronde bereikt van het
toernooi om de Italiaanse voetbal-
beker. Milan was in Parma tegen de
oude club van oefenmeester Sacchi
iets gehaaider in het nemen van
strafschoppen: 7-6. Na de reguliere
speeltijd en de verlenging van een
half uur stond het nog steeds 0-0.
Milan miste zeven basispelers, on-
der wie Evani, Donadoni en het Ne-
derlandse trio. Van Basten zat, licht
geblesseerd, wel op de bank. Na
rust toen Parma af en toe aandrong,
kwam Van Basten het veld in. Het
'tweede elftal' van Milan ging door
de komst van de Nederlandse spits
beter spelen, maar slaagdeer niet in
de hervonden aanvalslust in treffers
uit te drukken. André Hoekstra redt RKC

" Ex-Roda JC'erPeter van de Ven (links), hier in duel met Cees Schapendonk, nam de openings-
treffer van Willem II voor zijn rekening.

" SCHAESBERG- Tijdens het inter-
nationale worsteltoernooi om de Chal-
lenge Cup in Manchester legde Frans
Snijders van Simson Schaesberg be-
slag op de tweede plaats in de 62 kg-
klasse vrije stijl. In de finale verloor
hij op touche van de Amerikaan Fryd.
Arno Postma, eveneens van Simson,
eindigde als vierde in de 82 kg-klasse
vrije stijl.

WAALWIJK - Op de vierde speeldag van de eredivisie
behield RKC door een zwaar bevochten gelijkspel te-
gen Willem II de leiding in de hoogste voetbalklasse.
De ongeslagen koploper knokte voortdurend tegen
een achterstand. Peter van de Ven maakte 0-1, Van
Hintum gelijk en op slag van rust zette Loggie Willem
II weer op voorsprong. De tweede treffer van RKC,
van topscorer André Hoekstra, viel pas negen minu-
ten voor tijd.

Johan Steur bleek weer eens van onschatbare waarde
voor Volendam te zijn. Met twee doelpunten en een
beslissende voorzet had hij een enorm aandeel op de
ruim uitgevallen zege op BW Den Bosch. Berghuis
bracht het derde doelpunt op zijn naam. FC Utrecht
behaalde op FC Groningen de tweede overwinning.

Het werd 1-0 door een doelpunt in de voorlaatste mi-
nuut van Moore.

Finland bedwing
Joegoslavië: 2-2
"KUOPIO - Finland, een va<j j[)
tegenstanders van Nederla 1?.g jd
devoorronden van het WK. "|Lp-
Joegoslavië in een vriendsc
pelijke wedstrijd op 2-2. Ta» $■
bracht de 6.386 toeschouwer*^
reet tot enthousiasme. Hij \ of
Finland in de eerste rninu^ $
voorsprong. Pancev maa^ tlerlde 11e minuut gelijk. De F 1}1 07.
kwamen in de 27e minuti* j.
nieuw voor door Ukkonen. _ jf
cevic bracht zes minuten ■*
rust 2-2 op zijn naam. J

WIJNANDSRADE - Wijnandia-
Nieuw Einde, bekerwedstrijd bij
de amateurs, moet zondag zon-
derpubliek worden gespeeld. Al-
dus heeft de tuchtcommissie van
de KNVB ook na hoger beroep
van Wijnandia bepaald. Wijnan-
dia werd er van beticht tijdens de

Wijnandia zondag
zonder publiek

" ZÜRICH - Chili moet zijn laat-
ste thuiswedstrijd in de WK-
kwalificatieronde, tegen Vene-
zuela, op last van de Fifa in de
Argentijnse stad Mendoza spe-
len. Na de veldslag tijdens Chili-
Brazilië (1-1) op 13 augustus -met onder andere een rode kaart
voor Romario - heeft de Fifa het
Estadio Nacional in de Chileense
hoofdstad Santiago 'besmet' ver-
klaard. Chili heeft nog gesugge-
reerd voor het duel tegen Vene-
zuela uit te wijken naar een ande-
re Chileense stad, maar daar
trapte de Fifa niet in.

Donderdag 24 augustus 1989 "30
f limburgs dagblad J

Aanvallend voetbal in Geusselt beloond met 2-0 zege

MVV ronduit positief eredivisie

Fortuna Sittard-Haarlem 1-0
Utrecht-Groningen 1-0
Volendam-Den Bosch 3-0
RKC-Willem II 2-2
PSV-Roda JC 3-4
MVV-NEC 2-0

RKC 4 3 10 7 9-4
Utrecht 3 3 0 0 6 6-1
MW 4 3 0 16 9-4
RodaJC 4 2 2 0 6 9-7
Volendam 4 2 115 5-4
Ajax , 3 2 0 14 10-4
Fortuna Sittard '. 2 110 3 2-1
Sparta 3 1113 4-4
Twente 3 0 3 0 3 3-3
NEC 3 1113 4-5
PSV 2 10 12 7-7
Den Haag 2 10 12 2-5
Groningen 3 10 2 2 4-4
Willem II 4 0 2 2 2 6-8
Feyenoord 2 0 111 1-4
Vitesse 3 0 12 1 4-8
Den Bosch 3 0 0 3 0 1-8
Haarlem 4 0 0 4 0 I'6

(De op 20/8 gestaakte wedstrijd Feyen-
oord-Fortuna is niet in stand opgeno-
men).

Zaterdag 19.30 uur:
Willem 11-Volendam
Den Bosch-FC Utrecht
Zondag 14.30 uur:
Ajax-MVV
NEC-PSV
Roda JC-RKC
Groningen-Fortuna Sittard
Sparta-Vitesse
Den Haag-Twente

topscorers

(Heracles), Schuman (Helmond Spurt
NAC-Eindhoven 3-1 (2-1) - 5. Van d»
Gijp 1-0, 15. Van der Gijp 2-0, 39. Maas
2-1, 89. Verschoor 3-1. Scheidsrechter
Luinge. Toeschouwers: 4032. oe
kaart: Versleeuwen en Van CorstaW
(Eindhoven). .
Cambuur-Heerenveen 0-2 (0-1) - -T
Goulooze 0-1, 72. Bijl 0-2. Scheidsrecn;
ter: Blankenstein. Toeschouwer*
11.000. Gele kaart: Maarten de Jong e"
Groen (Heerenveen), Jan de Jo"*
Koopman en Kuitert (Cambuur).
PEC Zwolle-Wageningen0-0 - Schelfrechter: Brekelmans. Toeschouwer*
2000. .
Veendam-De Graafschop 1-2 (0-1) -J.[
Van Stee 0-1, 75. Leeuwerik 0-2, 90. Fw
ler 1-2. Scheidsrechter: Reygwart. T0*schouwers: 2400. Rode kaart: Tul*
(Graafschap); gele kaart: Gall en W"
bing (Veendam).
DS-RBC 1-2 (0-0) - 69. Beuk 1-0. 74. J^han Molenaar 1-1, 90. Magielse 1*
Scheidsrechter: Dolstra. Toeschouwer*
1750. Gele kaart: De Kant (DS).
Excelsior-Telstar 1-0 (0-0) - 74. Vale";
tijn 1-0. Scheidsrechter: Van Riel. T<_:
schouwers: 1200. Gele kaart: Ra ye"
(Telstar). ~AZ-Emmen 3-2 (2-0) - 9. Kool 1-0. *[
Den Turk 2-0 (strafschop), 70. Roos 3*
82. Schaap 3-1, 90. Haverkort 3~
Scheidsrechter: Kok. Toeschouwer*
3000. Rode kaart: Smand (Emmer»
Gele kaart: Haverkort (Errimen).

MAASTRICHT - MW heeft
zich gisteravond tegen NEC
op uitstekende wijze gere-
vancheerd voor de zwakke
prestatie tegen Roda JC. De
ploeg van trainer Sef Ver-
goossen legde de Nijmegena-
ren vrijwel de hele wedstrijd
haar wil op en won verdiend
met 2-0. 'Minstens even be-
langrijk als de puntenwinst
was dat het publiek De Geus-
selt opnieuw voldaan verliet.
MW lijkt definitief gebro-
ken te hebben met het hots-
bots-knots-voetbal van de
laatste jaren en koppelt
fraaie acties ook nog aan aan-
sprekende resultaten.

door ivo op den camp

eerste divisie

sport
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	Gisteren is in de Zwitserse stad Basel 'de hamerende man' van de Amerikaanse kunstenaar John Borofsky onthuld. Borofsky maakte het beeld in opdracht van een Zwitserse bank. Het kunstwerk kreeg dan ook een plaats voor het hoofdkantoor van die bank, waar het 'al hamerend' tegen de gevel – volgens Borofsky – solidariteit, werk en een beter bestaan symboliseert.
	Niet alleen het omstreden boek 'Satanic Verses' van de Britse auteur Salman Rush is handel geworden, ook met de internationale verwikkelingen na de verschijning daarvan is dat het geval. Uitgever Rob van Gennep toont op de foto de Nederlandse versie van het boek dat over die verwikkelingen is verschenen en bij ons de titel 'Het Internationale Rushdie Dossier' meekreeg. Het boek is vanaf vandaag in de handel verkrijgbaar.
	Kopstukken van politieke partijen doen Maastricht aan, liet is weer verkiezingstijd. Opende Wim Kok eerder deze week de PvdA-campagne in de Limburgse hoojdslad en voorzag minister Ruding van financiën het Preuvenemint van een CDA-stempel, gisteren was liet Roel van Duin die als lijsttrekker van Groen Links op een kistje nabij het Vrijthof de aandqclit van liet publiek trok (zie foto). Net zoals hij een dag tevoren in Den Haag deed, gebruikte f tij het stokpaardje vau elke politieke partij – de milieuvervuiling – om reclame te maken voor iiet linkse blok. Van Duin gaf onder meer uitleg over gevolgen van het grootschalige PVC-gebruik. Foto: WIDDEKSHOVEN
	De vurige week vrijdag plotseling overleden ex proffvtelreiiner Ben Oosterbosch werd gisteren in zijn woonplaats Eindhoven "begraven. Zijn and collega's Jan van Gerwen, Guus Bierings, Hans Kool, derrie van Gerwen. Bart van Est en Leo van Vliet (vlnr) droegen dc kist mei liet stoffelijk overschot naur zijn laatste rustplaats. Naar schatting 100 belangstellenden, waarbij uiteraard velen uit dc wielerwereld, gaven acte dc présence bij dc begrafenis van Bert Ooslerbosch.


