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Zes overspelige
vrouwen gestenigd

TEHERAN - In de Westiraanse
stad Bakhtaran zijn gisteren zes
vrouwen terchtgesteld door ste-
niging. Zij waren door een isla-
mitisch tribunaal schuldig be-
vonden aan 'overspel' en 'corrup-
tie. Dit heeft het Iraanse dagblad
Kayhan gemeld. De krant
schrijft dat de straf van de vrou-
wen was bekrachtigd door het
tribunaal van de heilige stad
Qom in het zuiden van het land.
Zij werden terechtgesteld op de
'mossala' (gebedsplaats) van
Bakhtaran, aldus de Kayhan.

Wetenschappelijk
instituut naar

Roldue-Kerkrade
KERKRADE - Er
bestaan plannen om
in de gebouwen van
Rolduc in Kerkrade
een wetenschappe-
lijk instituut voor
Noord en Midden-
Europa betreffende
de studie van het hu-
welijk en het gezin

onder te brengen. De
totstandkoming van
het instituut ge-
schiedt op uitdruk-
kelijke wens van
paus Joannes Paulus
11. Volgens het bis-
dom Roermond past
het instituut in het
veelvormige gebruik

van het complex
Rolduc als kerkelijk
vormingscentrum.

Over de juiste opzet
is nog overleg gaan-
de met een groot
aantal bisschoppen
in Noord- en Mid-
den-Europa. Op het
inhoudelijke van de
opleiding wordt ook
nog gestudeerd.

Een woordvoerder
van het bisdom ver-
wacht dat in het na-
jaarnadere gegevens
kunnen worden ver-
strekt.

Gijzelaar Higgins opgehangen
Van onze correspondenten

FEL AVIV/WASHINTON - De Amerikaanse gijzelaar luite-lant-kolonel William Higgins is opgehangen als vergelding
[Oor de ontvoering van de pro-Iraanse sjeik Abdul Karim■beid door Israël. Higgins sji'itische ontvoerders hebben dat
ystermiddag bekendgemaakt in een brief aan Westerse pers-
bureaus in de Libanese hoofdstad Beiroet. Bij de brief was eenideocassette gevoegd, waarop een man is té zien die is opge-fcngen aan een stuk touw, zijn voeten gebonden en een prop
f zijn mond. In Israël is voorzichtig gereageerd op de berich-
■#n uit Libanon. Men houdt rekening met de mogelijkheid dat
Jet gaat om een oude video-opname. In het verleden zijn her-haaldelijk berichten verspreid dat Higgins was gedood.

1} de brief verklaart de Organisatie
fn de Verworpenen der Aarde dat
N spion Higgins' is geëxecuteerd
Pidat 'het misdadige Amerika en
f Zionistische vijand' niet serieus
Pdden gereageerd op het ultimafcrn dat gistermiddag om twee uurPiep. De ontvoerders hadden voor|e tijd de vrijlating geëist van sjeik
foeid.

" Terwijl bij ons de
regen met bakken
neerkomt is het in
Zuid-Europa nog

altijd kurkdroog. De
bosbranden in

Frankrijk zijn dan
ook, ondanks een

grootscheepse inzet
van mensen en

materiaal, nog altijd
niet bedwongen. De

branden eisten
gisteren op Corsica
het leven van twee

Italiaanse toeristen.

Onbeschaafd
|e Amerikaanse president Bush|ageerde geschokt op de dood van
f'ggins. Tijdens een spreekbeurt in
Jhicago zei president Bush: ~Ikf^et dat ik namens iedereen spreek
fSnneer ik de woede tot uitdruk-
ï^g probeer te brengen over dit
fort wreedheden, deze onverant-
woorde vorm van terrorisme." DeJtierikaanse minister van Buiten-ïldse Zaken, James Baker noemdeI-t vermoorden van Higgins 'schan-flig en onbeschaafd gedrag.

De president onderbrak een twee-
daagse binnenlandse reis. Hij reisde
hals over kop terug naar Washing-
ton voor overleg over een eventueel
Amerikaans antwoord op de moord
op de VN-kolonel. Samen met de in
de haast opgeroepen nationale vei-
ligheidsadviseurs zal worden on-
derzocht of Higgins inderdaad dood
is, 'om zich daarna te bezinnen wat
er gedaan moet worden.

Ruil
Kort na het aflopen van het ultima-
tum kwam minister van Defensie
Rabin van Israël met een korte ver-
klaring, waarin hij het aanbod deed
Obeid en enkele andere Libanezen
in Israëlische gevangenschap, te
ruilen tegen alle buitenlandse gijze-
laars (22 mcl. Higgins) en een drietal
Israëlische militairen in Libanon.
Volgens Rabin ging het om een zui-
ver Israëlisch aanbod is. De Ver-
enigde Staten, noch enig ander
land, is geraadpleegd of om toe-
stemming gevraagd.

Inmiddels heeft het Israëlische le-
ger meegedeeld, dat de Libanese
sjeik Obeid heeft toegegeven dat hij
betrokken is geweest bij de ontvoe-
ring van luitenant-kolonel Higgins.
In het legercommuniqué staat dat
de sji'itische geestelijke ook heeft
bekend een persoonlijk aandeel te
hebben gehad in de ontvoering van
twee Israëlische militairen in 1986.

TUIEN
I&ndaag is er veel bewolking
f 1af en toe een bui. Er waait
fn vrij krachtige noord-westelijke wind, kracht 4 tot
■ De middagtemperatuur
'opt op tot 19 graden en zakt
\ nachts tot 12 graden.
°or actuele informatie be-
ffende het weer in Limburg
(Unt u bellen 06-91122346."*k in de rest van ons land is
*t vandaag half tot zwaar be-
volkt en vallen enkele buien.
"e middagtemperatuur loopt
t> tot 18 gradenbij een matige
't vrij krachtige noordwes-
'nwind, aan de kust en op het'sselmeer af en toe hard.

Kiszczak
voorgedragen
als premier

WARSCHAU - De nieuwe Poolse
partijleider, Mieczyslaw Rakowski,
heeft gisteren tijdens een vergade-
ring van de communistische parle-
mentsleden de huidige minister van
Binnenlandse Zaken, generaal
Czeslaw Kiszczak, voorgedragen als
Premier, een functie die tot nu toe
werd vervuld door Rakowksi.
De president van Polen, Wojciech
Jaruzelski, zal Kiszczaks benoe-
ming vandaag formeel voorstellenaan het parlement. Een vertrou-
wensstemming wordt later op dedag verwacht, zo werd vernomen in
parlementaire kringen. In het Pool-se lagerhuis, dat zal stemmen overde benoeming van de premier, heeft
de door communisten geleide rege-ringscoalitie een meerderheid van65 procent van de zetels. Maar naarverluidt was de partij niet eensge-zind in de steun voor Kiszczak. Er
i.° h.? biJ de stemn mS over zijn
kandidatuur tegenstemmen en ste-
rnonthoudingen zijn gevallen.

Veel afgevaardigden van Solidari
teit verklaarden eveneens tegen d€kandidatuur van Kiszczak te zijn

En ook in communistische kringen
vreesde men dat een benoeming
van Kiszczak tot premier veel Polen
zal doen denken dat de politieke
hervormingen feitelijk geen enkele
verandering hebben gebracht en
dat het meer een stoelendans is van
partijleiders. De 63-jarige Czeslaw
Kiszczak is beroepsmilitair en geldt
als naaste vertrouweling van presi-
dent Jaruzelski. In 1972 maakte de
toenmalige minister van Defensie
Jaruzelski hem tot hoofd van de
contra-spionage en vice-opperbe-
velhebber.

" Czeslaw Kiszczak

Zand uil schip
de

’Oostzee’

zeer giftig
BRUNSBÜTTEL - Het zand dat af-komstig iS uit het Nederlandsevrachtschip de 'Oostzee' is besmetmet het zeer giftige epichloorhydri-ne- " c°ncentratie van epichloor-hydnne li gt ver boven de toegesta-ne norm," aldus een ambtenaar van

de Westüuitse aroeidsinspecüe gis-
teren.
De 'Oostzee' ligt al tien dagen met
zeker 120 beschadigde gifvaten voor
de haven Brunsbüttel aan de Elbe-
monding. Gistermorgen is een pon-
ton de haven binnengesleept met
zand dat een dageerder uit de 'Oost-
zee' was gelost. Een deskundige had
zondag verklaard dat dit zand niet
was besmet. Sinds zondag worden
de bergingswerkzaamheden ver-
traagd door een zware noordwester-
storm, die volgens havenmeester
Horst Dietze tot het volgende week-
eindekan aanhouden.

Ook andere
gijzelaars met
dood bedreigd
BEIROET - De pro-Iraanse 'Or-
ganisatie voor Revolutionaire
Rechtvaardigheid' in Libanon
heeft gisteren gedreigd een ande-
re Amerikaanse gijzelaar, Joseph
Cicippio, te 'executeren' als de
vrijdag door Israël ontvoerde sji-
'itische leider sjeik Abdul Karim
Obeid niet voor vanmiddag 17.00
uur (onze tijd) is vrijgelaten. Dit
staat in een in het Arabisch ge-
schreven verklaring die is afge-
geven bij de onafhankelijke Li-
banese krant 'An Nahar'.

Aan de verklaring was een pola-
roidfoto van de'ontvoerde toege-
voegd.

De 'Organisatie voor Revolutio-
naire Rechtvaardigheid' ont-
voerde de 59-jarige vice-rector
van de Amerikaanse universiteit
van Beiroet op 12 september
1986. Zij heeft eveneens de Ame-
rikaanse boekverkoper Edward
Tracy in haar macht, die op 21
oktober van datzelfde jaar werd
onWoerd.

Een anoniem persoon heeft
maandag al gedreigd dat na Hig-
gins gisteren ook de Britse gijze-
laar Terry Waite zou worden geë-
xecuteerd als Israël niet onmid-,
dellijk sjeik Obeid zou laten
gaan. Het dreigement werd geuit
in een telefoontje aan een wes-
ters persbureau in Nicosia op Cy-
prus.

De man zei te behoren tot de 'Or-
ganisatie van de Verdrukten dei-
Aarde', die zich ook verantwoor-
delijk heeft gesteld voor Higgins
dood. Waite, de speciale afgezant
van de Anglicaanse kerk, ver-
dween in januari 1987 in Libanon
tijdens een poging de buiten-
landse gijzelaars aldaar vrij te
krijgen.

Weekblad Stern: VS
plaatsen 600 nieuwe

kernbommen in BRD
HAMBURG - De Verenigde Staten
treffen voorbereidingen voor het
stationeren van 600 nieuwe kern-
bommen in ondergrondse bunkers
in de Bondsrepubliek. De bommen
dienen ter vervanging van bestaan-
de wapens. Dit meldt het Westduit-
se weekblad Stern.

Het ministerie van Defensie in
Bonn weigerde commentaar te ge-
ven. Het bericht staat in de nieuwe
editie, die donderdag in de kiosken
ligt. Het weekblad besloot het be-
richt reeds eerder wereldkundig te
maken.
Stern schrijft dat op negen Ameri-
kaanse bases in de Bondsrepubliek
200 bunkers in aanbouw zijn waar
de bommen zullen worden opgesla-
gen. Het betreft nieuwe vliegtuig-
bommen, de 'B-61 Modellen 3 en 4',
die elk 25 maal krachtiger zijn dan
de atoombom die in 1945 de Japan-
se stad Hiroshima in de puin legde.

Behalve deze nieuwe bommen wor-
den ook nieuwe nucleaire artillerie-
granaten ingevoerd. De modernise-
ring maakt deel uit van het Monte-
bello-besluit, de uit 1983 daterende
belissing van de NAVO om de kern-
wapensvoor de korte afstand te ver-
nieuwen.

Het meest omstreden onderdeel van
dit programma is de vervangingvan
de Lance-raket. Op de NAVO-top
van eind mei is onder grote druk
van de Westduitse regering besloten
het definitieve besluit over de mo-
dernisering van deze op land gesta-
tioneerde raket uit te stellen tot
1992. In Washington zei een woord-
voerder van het Pentagon dat d_
uitvoering van het Montebello-be-
sluit gestaag vordert.

Vakantiegangers
namen dode mee

terug naar huis
AKEN - Douaniers aan de Bel-
gisch/Duitse grens in Aken kon-
den het eerst niet geloven, toen
zondagavond een Duitse^ be-
stuurder van een camper hen
vertelde dat achter in de wagen
het stoffelijk overschot van zijn74-jarige schoonvader lag.
De man was in de nacht van za-
terdag op zondag tijdens een va-kantie in Zuid-Frankrijk overle-
den. De familie, vier personen,
vreesde ernstige moeilijkheden
als zij in Frankrijk aangifte van
het overlijden zou doen en be-
sloot daarop ijlings naar Duits-
land terug te keren. Met het stof-
felijk overschot achter in de cam-
per kwam men zonder proble-
men over de Frans/Belgische
grens. De moeilijkheden kwa-
men er overigens toch, want dedouane schakelde de Akense re-
cherche in. Die onderzoektnu de
precieze doodsoorzaak.
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Spanningen in
Joegoslavië

lopen verder op
BELGRADO - De bijeen-
komst van het Centraal comité
van de Joegoslavische com-
munistische partij over de
spanningen tussen de nationa-
liteiten in de verschillende
deelrepublieken, is gisteren
geëindigd zonder akkoord. In
tegendeel, de geschillen tra-
den duidelijk aan het licht, en
daarbij zaten de leiders van
Servië en vooral partijleider
Slobodan Milosevic in de be-
klaagdenbank.
De rond 80 deelnemers die het
woord voerden waren het unaniem
eens in hun bezorgdheid over de
toeneming van de nationalistische
spanningen en de gevolgen voor de
stabiliteit van het land. De spannin-
gen uiten zich sinds enige dagen in
een reeks incidenten tussen Serven
en Kroaten.
De afgevaardigden waren het verre-
gaand oneens over de oorzaken en
de middelen om een einde aan de
spanningen te maken. Sommige
CC-leden zagen de wortels van de
problemen in het socialistische
staatsmodel van Joegoslavië, dat de
tegenstellingen in de samenleving
niet heeft kunnen oplossen. Ande-
ren zagen achter de problemen de
economische crisis, met een inflatie
van ruim 700 procent.

Maar de meerderheid van de spre-
kers noemde als belangrijke factor
van de spanning de politiek van
Servië, de grootste van de republie-
ken. De Servische leider Milosevic
werd beschuldigd ambitie te koes-
teren leider te worden van heel Joe-
goslavië.
De premier van Joegoslavië, Ante
Markovic (een Kroaat), verklaarde
dat het verzet tegen economische
hervormingsmaatregelen, die het
sterkst zijn in Servië, „een scenario
zijn voor het omver werpen van de
regering".

"William
Higgings,
zoals hij op
22februari
1988
door zijn
ontvoerders
op een
videoband
werd
opgenomen.

Washington
beraadt
zich over

maatregelen

9 Zie verder pag. 3
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Ongerust
Ze weigerde echter de film af te
staan of toestemming te geven om

er een kopie van te laten maken.
Volgens haar ging het slechts om
'familiekiekjes zonder enige ver-
dere waarde. De Dali-kenners be-
sloten hierop voorlopig de kwestie
te laten rusten. Na de dood van
Anna Maria Dali begonnen zij zich
echter ongerust te maken, vooral
toen bleek dat er geen erfgenamen
waren en dat het wel eens een hele
tijd kon duren, voordat duidelijk
was wat er met haar bezittingen gaat
gebeuren.

De drie kenners vrezen met name,
dat de 'film-in-de-koekjestrommel'
van Bunuel in verkeerde handen
kan komen of weggegooid wordt,
omdat iemand het belang ervan niet
inziet en daarom hebben zij een be-
roep op de Spaanse regering gedaan

om in te grijpen. Ze verzochtten te-
vens de Catalaanse deelregering uit
te vinden of er in iedere geval niet
een kopie van kan worden gemaakt,
die dan beheerd moet worden door
het Filmmuseum van Catalonie.

Volgens de woordvoerder van de
drie, Roman Gubern, is moeilijk
vast te stellen, wat de waarde van
het filmpje is, maar vanuit kunsthis-
torisch oogpunt kan die enorm zijn.
Het bijna zestig jaar oude filmpje
moet zon beetje het laatste contact
tussen Bunuel en Dali vertegen-
woordigen, aangezien de twee
Spaanse surrealisten vlak daarna
van elkaar vervreemd raakten, on-
der meer door Dali's latere vrouw
Gala.

Wisselend niveau
eerste Orlando
satellietconcert

MAASTRICHT - In het kader
van de Maastrichtse
Kunstmanifestatie 'De Zomer'
en onder auspiciën van de
Orlando Festival Stichting werd
zondagmiddag in de tot de
laatste plaats bezette aula van de
Maastrichtse Stedelijke
Muziekschool een Orlando
Satellietconcert gegeven door
het Neues Leipziger
Streichquartett.

Het Neues Leipziger
Streichquartett is een van de
jongeprofessionele ensembles
die deelnemen aan de
.internationale meesterklassen
van het lopende Orlando
Festival.

Het pas drie jaar bestaande
kwartet uit de DDR deed zich
over het algemeen kennen als
een veelbelovend en uiteraard
zeer gedisciplineerd spelend
erisemble, met een fraaie,
homogene kwartetklank. Doch
qua stilistische interpretatie en
automatismen in het exacte
samenspel zal het jeugdigviertal
ook na de Orlando-lessen nog
heel wat muzikale bergen te
verzetten hebben, wil men een
topniveau bereiken in deze
specialistische
kamermuzieksector.

Zo heb ik in de uitvoering van
het Kwintenkwartet van Franz
Joseph Haydn het onmiskenbare
klassieke klankbeeld gemist dat
zo typisch is voor de
(kamer)muziek van Haydn,
Mozart en de jonge Van

Beethoven. Het Haydn-kwartet
werd met een voelbare innerlijke
onrust gespeeld en kreeg
daardoor in de hoekdelen een
apert Sturm und
Drang-karakter. Deze
romantische aanpak paste wel
bij de erna uitgevoerde
Quartettsatz van Franz Schubert.
De vertolking van dit eendelige
opus van de Weense
grootmeester van het kunstlied
klonk hoorbaar vrijer, veel meer
los van het notenbeeld en bezat
daardoor enige allure.

Het befaamde strijkkwartet van
Maurice Ravel is zowel technisch
als muzikaal een veeleisend
werk, en blijkbaar voor jonge
musici nog té veeleisend. Niet
alleen dient bij dit werk een
zekere vorm van muzikaal
academisme uitgedragen te
worden, maar is het tevens
ongelooflijk moeilijk om in
beide, veelal pianissimo te
spelen binnendelen de muzikale
spanning voortdurend vast te
houden. Het Neues Leipziger
Streichquartett voerde na een
voorbeeldig begin deze twee
delen nogal flets uit en had
hoorbaar problemen met het
doortrekken van de grote
muzikale lijn in dit werk. De
onstuimig uitgevoerde finale
maakte veel, maar beslist niet
alles goed. Voor het jonge
kwartet uit de DDR geldt
ongetwijfeld het oude gezegde:
'Niemand wordt meester
geboren.'

Peter P. Graven

kunst

Film over Dali lag
in koekjestrommel
BARCELONA - Een film van Luis
Bunuel, opgenomen in 1930 in het
huis van de eind vorig jaar overle-
den Spaanse surrealist Salvador-
Dali in Cadaques (Noord-Spanje)
dreigt verloren te gaan. En daarom
hebben een aantal Dali-kenners een
beroep op de Spaanse regering ge-
daan om in te grijpen.

Het bestaan van de film kwam vorig
jaar bij toeval aan het licht tijdens
een interview van drie Dali-kenners
met de zuster van de excentrieke
Catalaanse surrealist. De drie, de
Britse historicus lan Gibson, kunst-
criticus Rafael Santos Torella en
producer Roman Gubern, maakten
dit interview in het kader van een
documentaire voor de Spaanse tele-
visie over de geschiedenis van sur-

realisme op het Iberisch schier-
eiland.
De hoogbejaarde zuster van Dali,
Anna Maria Dali, die in mei dit jaar
overleed, maakte ongevraagd een
verwijzing naar de film. Bunuel had
die in 1930 in Cadaques opgeno-
men, vlak voordat de filmer uit Ara-
gonzijn beroemdeLage dOr maak-
te. Op de vraag van de interviewers
waar die film dan was, haalde zij uit
een andere kamer een koekjestrom-
mel tevoorschijn, met daarin de
film, die tussen de vijfen tien minu-
ten moet duren.

I#De begin dit jaaroverleden
Salvador Dali.

Onverdraaglijk
Zelfs al zouden er op het filmpje uit-
eindelijk slechts familiekiekjes
staan, dan nog is het van belang, al-
dus Gubern in een open brief in El
Pais: „Het moet van fundamentele
waarde zijn voor ieder die het
Spaanse surrealisme wil bestuderen
en het idee dat deze film in een
koekjestrommel bewaard wordt, is
bijna onverdraaglijk. Laten we ons
uiterste best doen de film te red-
den".

Pakkende opening
Orlando Festival

KERKRADE - Een week na beëin-
diging van het Wereld Muziek Con-
cours ging zondagavond in het
Kerkraadse Wijngrachttheater het
achtste Orlando Festival van start.
Voor een goed gevulde zaal bracht
het Orlando Kwartet composities
ten gehore van resp. Haydn, Szöllö-
sy (een première) en Brahms.

De opmaat van dit openingsconcert
was echter een heel bijzondere: ze-
ven korte liederen voor sopraan en
cimbalom van de Roemeens/Hon-
gaarse componist György Kurtag -
een compositie die sterk aan de
werkwijze van Anton Webern doet
denken. Liederen in een eigentijd-
se, expressieve toonspraak, waarin
de muzikale wereld van Béla Bartok
en Zoltan Kodaly op de achtergrond
onuitwisbaar aanwezig is. Liederen
ook waarin Kurtag, net als Webern,
zich muzikaal heel kort en bondig
uitgedrukt heeft.

Het voorschrijven van een cimba-
lom in plaats van de gebruikelijke
piano gaf aan de uitvoering een spe-
ciaal en duidelijk Hongaars accent.
In de dwingende vertolking van

Adrienne Csengery (sopraan) en
Marta Fabian (cimbalom) was dit
een opening die menigeen lang zal
heugen.

Het Orlando Kwartet bracht daarna
in zijn bekende, muzikaal doorleef-
de visie het strijkkwartet opus 74
nr.l van Franz Joseph Haydn. De
enige echte Haydn, die ik 's mid-
dags in Maastricht node gemist had,
was hier wel degelijk aanwezig, met
zijn lichtvoetige, in het menuet
soms zelfs frivool overkomende
klanken, gelukkig zonder de ordi-
naire bijwerking die van muzikale
frivoliteit zou kunnen uitgaan. Het
aan het Orlando Kwartet opgedra-
gen en deze avond in première ge-
brachte strijkkwartet van de (in de
zaal aanwezige) Hongaarse compo-
nist Andras Szöllösy is een adembe-
nemend werk.

In tegenstelling tot Kurtag heeft
Szöllösy echter veel noten nodig om
muzikaal het zijne te zéggen en
maakt behalve de 'normale' stnj-
kers-expressiemogelijkheden veel-
vuldig gebruik van speciale klan-
keffecten. Daardoor is het wel moei-

lijk direct een gefundeerd oordeel
over dit werk te geven. De organisa-
tie van het Orlando Festival heeft
dit blijkbaar ook begrepen: het
strijkkwartet van Szöllösy staat te-
vens geprogrammeerd op het slot-
concert. Enkele al dan niet zinnige
opmerkingen omtrent deze compo-
sitie kunnen dus met een gerust
hart naar de laatste festival-avond
verschoven worden.

Het openingsconcert werd besloten
met een pakkende vertolking van
het magistrale klarinetkwintet van
Johannes Brahms. Bij de 'voorge-
schreven' roestbruine klank van
Brahms' muziek, door het Orlando
Kwartet voortreffelijk geëtaleerd,
voegde zich vrijwel naadloos de flu-
weelronde klank van de klarinet
van Kalman Berkes. Het intieme ka-
rakter van deze bijna een eeuw oude
compositie werd door het vijftal in
een voelbare muzikale spanning-ge-
houden, waarbij het voortdurend
heen en weer in de diverse variaties
in de finale als van het bekende
leien dakje liep.

Peter P. Graven

" Het OrlandoKwartet tijdens de opening van hetfestival inKerkrade. Foto: WIMKÜSTERS

recept

Eendeborst met
donker bier en honing
Benodigdheden voor 4 personen: 4
eendeborsten, peper en zout, 33 cl
donker bier, 50 g bloemenhoning, 2
dl olie, 1 takje tijm, 125 g slagroom en
100'gboter.
Snijd de eendeborsten aan de dunne
zijde kruiselings in en bestrooi ze

licht met zout en peper. Meng in een
schaal het donker bier met de ho-
ning, voeg daaraan het takje tijm toe
en laat hierin de eendeborsten vier
uur marineren. Neem het vlees uit de
marinade, dep droog met keukenpa-
pier, bak in de olie mooi roze en houd
het vlees warm. Giet het overtollige
braadvocht weg en doe de marinade
met tijm in de pan en laat dit inkoken
tot ongeveer de helft. Voeg de room
toe en laat de saus wederom inkoken

totdat deze licht begint te binden.
Neem de pan van het vuur, verwijder
takje tijm en klop er de in klontjes
verdeelde ijskoude boter door (mon-
teren van de saus).
TIP: Verdeel voor het serveren de
saus over vier borden. Snijd de een-
deborsten in plakjes en leg ze waaier-
vormig op de saus. Serveer hierbij
krielaardappeltjes en peultjes.

hub meijer

Raad voor
de Kunst

overbelast
DEN HAAG - De Raad voor de
Kunst komt niet voldoende toe aan
beleidsadvisering, omdat hij zich te-
veel met ad hoc subsidieaanvragen
moet bezighouden. De overbelas-
ting moet worden opgelost door uit-
breiding en versterking van het se-
cretariaat. Afstoting van taken moet
worden voorkomen.

Dit blijkt uit een rapport van onder-
zoeksbureau Berenschot over het
adviesorgaan van minister Brink-
man van WVC. Het bureau heeft on-
derzoek verricht naar de positie van
de Raad ten opzichte van het depar-
tement, de taakstelling, en de orga-
nisatie van het secretariaat.

Vooral de nieuwewerkwijze van be-
leidsvoering op het ministerie van
WVC, via 'vierjaarlijks op te stellen
Kunstenplannen, heeft de werk-
druk doen toenemen. „Een gezag-
hebbende Raad voor de Kunst is
een noodzakelijke voorwaarde voor
een goed kunst- en cultuurbeleid in
ons land, maar deze zal aan gezag in-
boeten als de werkwijze niet wordt
aangepast", stellen de onderzoe-
kers.

Als remedie tegen de overbelasting
wordt aanbevolen het secretariaat

uit te breiden. Overheveling van ad-
visering over subsidie-aanvragen
naar aparte fondsen wordt onraden.
De herkenbaarheid voor en de be-
kendheid met het gehele kunsten-
veld moet bewaard blijven.

Ook een verbetering van de com-
municatie tussen deRaad en het de-;
partement wordt van fundamenteel]
belang geacht. Nu laat de effectivi-
teit van die samenwerking nogal
eens te wensen over.

Om de kwaliteit van de adviezen te
verbeteren, zou de Raad een grotere
invloed moeten krijgen op de eigen
samenstelling, door de benad.
van 'uiterst gekwalificeerde perso-
nen. De Raad zou daartoe een bin-
dende voordracht moeten kunnen;
doen voor een derde deel van
aantal te benoemen leden. Nu selec-
teert een aparte adviescommissie de
kandidaten.

De Kernraad, het bestuur van de
Raad waarin de voorzitters van de
verschillende afdelingen zitting
hebben, is tevreden over de aanbe-
velingen en heeft gepleit voor een
snel besluit van minister Brinkman,
omdat verder tijdverlies zou de vier-
jarigekunstenplanprocedure in ge-
vaar te brengen.

De nieuwe manier van werken die
het ministeriële plan voor het
kunstbeleid 1988-1992 van de Raad
eiste, had eigenlijk al per 1 septem-
ber moeten worden ingevoerd.
Maar dit bleek niet mogelijk zonder
een grondig onderzoek naar de in-
terne organisatie en het functione-
ren van de Raad.

Oplossing van gisteren

BAKSCHÜIT
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puzzel van de dag

Horizontaal:
1. drinkgelegenheid; 4. geluid waarmee
men iemands aandacht probeert te trekken;
7. toespraak; 8. automatisch vuurwapen
(verkort); 10. Engelse biersoort; 12. doch-
ter van Cadmus en Harmonia; 13. pot voor
het bewaren van zeker produkt; 16. land-
bouwwerktuig; 17. lofdicht; 18. dwarshout
aan een mast; 19. scheidingslijn; 20. wis-
kundig getal; 22. vlaktemaat; 23. briefaan-
hef (afk. Latijn); 25. genootschap; 28. uit-
drukking van ontkenning; 29. noordnoor-
doost (afk.); 30. soort wijnglas; 32. aardig;
33. hofpersoon in vroegere jaren; 34.
hoofddeksel.

Verticaal:
1. belegering; 2. levenslucht; 3. muzie
noot; 4. naschrift (afk. Latijn); 5. punt;
zangstem; 7. bevlieging; 9. rekening; 1
ootmoedig; 14. soort sajetgaren; 15. a
pelsoort; 20. deel van de hand; 21. in <kaar; 22. vestingwerk; 24. weefsel; 2
muziekteken; 27. verbond; 31. symbo
van krypton; 32. langspeelplaat (afk. E
gels).
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Naar verwachting zullen de Ameri-
kanen geen wraakacties onderne-men tegen de Hezbollah-groep.
oush wil voor alles voorkomen datac levens van andere gijzelaars dooracties van de regering in Washing-ton in gevaar worden gebracht. Het's overigens nietvoor 't eerst dat een

Amerikaanse gijzelaar om het leven
wordt gebracht. Higgins is het der-
de dodelijke slachtoffer. In totaal
zijn"in Libanon negen Amerikanen
gegijzeld.

Een woordvoerder van de Ver-
enigde Naties in Libanon, de orga-
nisatie waarvoor Higgins werkte tot
hij in februari 1988 werd ontvoerd,
zei gisteravond niet zeker te weten
of Higgins gisteren is opgehangen.
„De laatste keer dat we een foto van
hem te zien kregen was in mei van
het vorig jaar,"zei hij. „In december
was er een verklaring dat hij schul-
dig was bevonden en zou worden
gestraft. Maar die ging vergezeld
van een oude foto. We hebben nog
nooit een overtuigend bewijs gekre-
gen van zijn situatie."
Israëls minister van Buitenlandse
Zaken, Moshe Arens, zei gister-
avond eveneens niet over bewijzen
te beschikken van Higgins dood.
„Maar als de berichten juist zijn,
gaat het om een vreselijke mis-
daad." Hij legde er de nadruk op dat
Israëls betrekkingen met de Ver-
enigde Staten geen schade zullen
oplopen en dat de twee landen sa-
men verder zullen gaan in de strijd
tegen terreur.

Risicometingin Dordrechtse polikliniek:

Cholesterolgehalte
bij ruim kwart van

onderzochten te hoog

Van onze correspondent

DORDRECHT - Bij ruim een
kwart van de bijna vijfduizend
mensen, die sinds februari in het
Dordrechtse Diakonessenhuis
Refaja hiin 'risicoprofiel' lieten
vaststellen, blijkt het choleste-
rolgehalte in het bloed te hoog.
Bij acht procent van de onder-
zochten is het zelfs 'apert te
hoog. En bij een niet nader aan-
geduid aantal werd 'onverwacht
een verhoogde bloeddruk' gesig-
naleerd.

Dit blijkt uit de eerste resultaten
van de risicometing met betrek-
king tot hart- en vaatziekten,
waartoe sinds half februari ieder-
een in de polikliniek van het

Dordrechtse ziekenhuis terecht
kan. Bijna vijfduizend mensen,
waarvan sommigen speciaal van-
uit Groningen, Limburg of
Twente naar Dordrecht kwamen,
hebben daar inmiddels gebruik
van gemaakt.

Tot dusverre kreeg iedereen die
zijn bloed en bloeddruk liet on-
derzoeken enkele folders mee
met adviezen en tips voor een ge-
zondere manier van eten. Bij wij-
ze van proef wordt de 'choleste-
rol-stand' in het Diakonessen-

huis Refaja van 1 augustus tot
eind september uitgebreid met
een diëtiste, die in samenwer-
king met het Voorlichtingsburau
voor de Voeding en Becel per-
soonlijke dieetadviezen gaat ge-
ven. Daarbij kan rekening wor-
den gehouden met persoonlijke
voorkeuren. Hieraan zijn geen
extra kosten verbonden.

De initiatiefnemers van de risico-
meting in het Dordrechtse zie-
kenhuis, de cardioloog I. Stoel
en de internist B. P. Hazenberg,
zijn zeer tevreden over de resul-
taten van de eerste zes maanden:
„De grote waarde voor de volks-
gezondheid van deze voor Ne-
derland unieke en voor iedereen
toegankelijke voorziening is al
heel snel bewezen."

Aan vooravond van forse prijsverhogingen voor levensmiddelen

Polen belegeren winkels
WARSCHAU - In Polen werden gisteren winkels belegerd en
soms gingen mensen op de vuist om vlees te kunnen kopen.
Dat alles een dag voor naar verwachting de prijzen sterk zullen
stijgen door het invoeren van een markt-systeem naar westers
Voorbeeld.

Jn het Poolse parlement stelde dedoor Solidariteit aangevoerde oppo-
sitie gisteren voor een onderzoek in

stellen naar het beleidvan de ver-rekkende regering van premier
Mieczyslaw Rakowski. Rakowski,
die zaterdag werd benoemd tot par-
tijleider, en de minister van Finan-
ciën, Andrzej Wroblewski, worden
door de oppositie beschuldigd van
■alend economisch beleid. Het kabi-
net-Rakowski laat een inflatie van
honderd procent achter, een reus-
achtig begrotingstekort, een inge-
hakte munteenheid zloty en enorm
voedseltekort.

"Neem hier geen foto's van. Het is al
zo vernederend om hier in zon lan-
Se rij te moeten staan," riepen men-
sen naar een fotograaf, toen ze zich
naar binnen vochten bij een staats-
winkel voor vlees, waar alleen saus
te koop was. De prijzen van vlees en
de meeste voedingsmiddelen zullenvandaag naar verwachting twee totdrie maal zo hoog worden, als na ze-

ven jaareen eind komt aan de vlees
rantsoenering.

De prijzen van een groot aantal le-
vensmiddelen worden vrijgelaten in
het kader van een 'markt'-plan van
de overheid. Daar is echter wijdver-'
breide kritiek op omdat het slecht
voorbereid zou zijn en de bevolking
onvoldoende compensatie biedt.

Armoede
De verhoging van de voedselprijzen
zal 60 procent van de 38 miljoen in-
woners van Polen onder de armoe-
degrens dringen, zo hebben enkele
partijfunctionarissen die het er niet
mee eens zijn, verklaard.

Leiders van zowel de communisti-
sche partij als de oppositie hebben
gewaarschuwd voor onrust onder
de bevolking, die een eind zou kun-
nen maken aan het akkoord over
politieke en economische hervor-
mingen, waarmee Polen de weg
naar de democratie wil inslaan.

Storm verrast
kampeerders
op eilanden

VLIELAND - De noordwester-Sl°rm heeft zondagavond en -nacht
°P enkele plaatsen voor een chaos
Sez_rgd. vooral op de kampeerter-
einen langs de Noordzee op Vlie-
and en Ameland. Van de camping

4ftnrtemelk op Vuelanu moesten"0 kampeerders een goed heenko-rrien zoeken, nadat hun tenten wa-ren vernield. Op het tentenkampvan Duinoord bij Nes op Ameland
haaide een kwart van detenten om-
Ver.

UP Vlieland werd men in de loop
Jfan de avond verrast door de storm
"?et windkracht tien. Veel tenten
S'ngen tegen de vlakte of spoelden

eg. Volgens directeur Hans Bijte-
'aar van de camping Stortemelk
sPeelde ook de wateroverlast een
Srote rol. Het regende de hele dagen het water kon volgens Bijtelaar
?*et meer wegkomen. Er kwam op
yheiancj meteen een hulpactie opSang.

Jr°k watersporters kwamen in
T'oeilijkheden door de storm al had-gen de meesten voor de avond een§oed heenkomem gezocht.

reddingsdiensten moesten vooral.en zuiden van de lijn Enkhu.zen-elystad hulp bieden op het IJssel-Jheer en de randmeren, waar boten
j^nade opliepen of omsloegen.
j~aarbij deden zich geen persoonlij-ks ongelukken voor.

Kritiek
Het Amerikaanse Congres heeft in-
middels kritisch gereageerd op de
ontvoering vorige week van Hezbol-
lah-leider Abdul Karim Obeid door
Israël. Bob Dole, de leider van de
Republikeinen in de Senaat, noem-de het 'verfrissend' wanneer Israël
zich beter zou realiseren wat de ge-
volgen van hun optreden kunnen
zijn. Vooral wanneer burgers van
een ander land het slachtoffer wor-
den van die daden.
Ook president Bush heeft - hoewel
in veel voorzichtiger bewoordingen- afwijzend gereageerd op de ont-
voering. Vrijdag antvvoordde hij op
een persconferentie op de vraag otde ontvoering door de Israëli's bev-orderlijk was voor vrede in het Mid-den-Oosten: „Ik denk niet dat kid-napping en geweld de zaak van devrede vooruit helpen."

’In Ierland en Vereiiigde Stalen’

Dagblad: IRA testte
anti- luchtdoelraketten

P^BLIN _ Guerrillastrijders van,.et lerse Republikeinse Leger
lftA) hebben in de lerse republiek
fn in de Verenigde Staten anti-uehtdoelraketten getest om ze te-
£en het Britse leger in Noord-ler-
K,nd te gebruiken.Dit heeft het dag-
blad The Irish Times gemeld.

j.°lgens de krant heeft de politie in-
en 'andere gegevens' overa^etproeven in lerland in handensekregen na de aanhouding van»nA-leden in de Verenigde Staten,

er'and en Frankrijk. In het onder-
C^ksrapport van de Amerikaanseederale politie FBI, dat drie ver-

meende aanhangers van de IRA ar-
resteerde, bevinden zich transcrip-
ties van telefoongesprekken over
proeven met SAM-raketten van
Sovjetmakelij in de Verenigde Sta-
ten.

Een politiewoordvoerder in Dublin
weigerde commentaar te leveren op
de onthullingen van The Irish Ti-
mes. De politie aan weerszijden van
de lerse grens vreest dat de IRA
anti-luchtdi»elraketten zal gebrui-

ken tegen Britse helikopters in
augustus. Dan zal het 20 jaar gele-
den zijn dat Britse troepen naar
Noord-lerland werden gestuurd.

In het centrum van de Noordierse
hoofdstad Belfast is maandag een
bestelwagen vol explosieven ont-
ploft, aldus de politie. Er waren
geen slachtoffers. Guerrillastrijders
van de IRA hadden de bestelwagen
gekaapt en met een bom van 450
kilo voor het gebouw van het Hoog-
gerechtshof achtergelaten. De
plaatselijke media werden een half
uur van tevoren gewaarschuwd, zo-
dat de politie tijdig de omstreek kon
ontruimen.

Somber
Sovjetminister van Buitenlandse
Zaken Edoeard Sjevardnadze liet
zich na afloop van de zitting som-
ber uit over de vooruitzichten voor
de conferentie: „Er is een aantal
verklaringen afgelegd waaruit con-
frontatie blijkt en dat is slecht. Dit
zou toch een vredesconferentie
zijn."

binnen/buitenland

Jeltsin: partij
moet leidende
rol opgeven

BONN - De artikelen die de leiden-
de rol van de communistische partij
in de Sovjetunie vastleggen moeten
uit de grondwet worden geschrapt.

Dat heeft de hervormingsgezinde
Sovjetpoliticus Boris Jeltsin gezegd
in een vraaggesprek voor de West-
duitse radio-omroep Deutsche Wel-
'le. „Alle Sovjet-instellingen, ook de
Partij, zouden ondergeschikt moe-
ten zijn aan de Opperste Sovjet, het
hoogste wetgevende orgaan in de
Sovjetunie," aldus Jeltsin.

Scherpe tegenstelling lussen China en Vietnam

Kwestie Rode Khmer splijt
Cambodja-conferentie

PARIJS - De tegenstelling
tussen China en Vietnam over
de kwestie van de Rode
Khmer in Cambodja trad gis-
teren op de tweede dag van de
internationale conferentie in
Parijs over de toekomst van
Cambodja na het vertrek van
de Vietnamese troepen eind
september opnieuw in volle
scherpte aan het licht. Deze
kwestie vormt al tien jaar de
voornaamste hinderpaal voor
een vredesregeling voor Cam-
bodja. Vietnam hield vast aan
totale afwijzing van deKhmer.
Maar China deed enige con-
cessies.

Het verklaarde zich onder voor-
waarden bereid zijn militaire hulp
aan de Khmer stop te zetten en
stapte af van de eis tot integratie
van de Khmer in een nationaal le-
ger. Dit laatste betekent dat de
Khmer-troepen op hun bases zou-
den blijven aan de grens met Thai-
land.
De Rode Khmer, die wordt ge-
steund door Peking, was van 1975
tot 1979 onder haar toenmalige lei-
der Pol Pot verantwoordelijk voor
de dood van zeker één miljoen
Cambodjanen. Vietnam, dat wordt
gesteund door de Sovjetunie,
maakte in 1979 een einde aan het
schrikbewind door Cambodja bin-
nen te vallen. Maar de Rode

Khmer, thans geleid door Kiev
Samphan, is nog steeds de sterkste
van de drie Cambodjaanse verzets-
organisaties die vechten tegen het
door Vietnam gesteunde bewind
van premier Hun Sen in Phnom
Penh.

De Vietnamese minister van Bui-
tenlandse Zaken, Nguyen Co
Thach, begon de tweede dag met
de verklaring dat het 'volkenmoord.
bedrijvende bewind van Pol Pot op
dezelfde definitieve wijze dient te
worden uitgeroeid als aan het eind
van de Tweede Wereldoorlog ge-
beurde met de fascistische regimes
in Duitsland en Italië' en met het
militaire regime in Japan.
Deze bedrijvers van volkenmoord
dienen te worden gestraft en deze
conferentie dient hun onder geen
enkele omstandigheid ook maar
enige legale status en vooral geen
enkele vetobevoegdheid te geven.

Maar China en de westelijke lan-
den op de conferentie zijn voor-
standers van deelneming door de
Rode Khmer in elke eventuele vre-
desregeling voor Kampuchea. Zon-
der deelneming door de Khmer
lijkt ook geen oplossing mogelijk.

De Chinese minister van Buiten-
landse Zaken, Qian Qichen, deelde
de conferentie maandag mee dat
zijn land de militaire hulp aan de
Khmer niet zal stopzetten, tenzij er
een vredesakkoord komt waarbij

de drie verzetsgroepen zijn opge-
nomen in een overgangsregering -
onder leiding van prins Norodom
Sihanouk - tezamen met de nu re-
gerende pro-Viëtnamese regering
in Phnom Penh.

" Terwijl in het conferentiegebouw in Parijs vertegenwoordigers van 19 landen onder-
handelen over de toekomst van Cambodja, vragen buiten Cambodjaanse kinderen om vre-
de in hun land.

Hart
De herleving van het opera-
tietoerisme is een absurde
toestand die in het Neder-
land van 1989 tot de onmo-
gelijkheden zou moeten be-
horen. Het is op zich begrij-
pelijk dat de Nederlandse
overheid de ontwikkeling
van de kosten in de hand
probeert te houden door
met de ziekenhuizen aantal-

len hartoperaties per jaaraf te spreken. Maar diecijfers mogen niet
zó geïnterpreteerd worden dat mensen op onaanvaardbaar ris- *
kante wachtlijsten terecht komen. Operaties in het buitenland moe- *
ten achteraf toch door de ziekenfondsen en verzekeraars betaald ■
worden (de patiënten zijn tenslotte verzekerd) en zijn dan vermoe- .
delijk aanzienlijk duurder dan de operaties in eigen huis. Het ".
brengt bovendien onzekerheiden ongemak mee voor patiënten en
familie.
De behoefte is kennelijk toch groter dan de rekenmeesters in Den -Haag hebben uitgerekend. Met name op het gebied van hart- en
vaatziekten gaat de ontwikkeling al jaren heel snel. Dat kan bete-
kenen dat andere methoden worden gevonden die de operatie
vervangen - maar ook dat mensen die tot nu toe niet te opereren
waren, bejaarden boven een bepaalde leeftijd bijvoorbeeld, nu
daarvoor wel in aanmerking komen.
Een echt ongrijpbare factor wordt gevormd door de heroperaties:
mensen die enkele jaren geleden een 'bypass' kregen moeten op-
nieuw onder het mes. Voor een deel daarvan geldt 'eigen schuld, .
dikke bult',.bijvoorbeeld voor degenen die na de operaties vrolijk
doorgerookt, -gedronken en -gegeten hebben.
Het vooraf bepalen van het precieze quotum wordt door dat alles
een hachelijke zaak.
De oplossing voor het probleem van de wachtlijsten zal uiteindelijk
toch een vergroting van het aantal toegestane operaties zijn -
maar ondanks dat mag nu al verondersteld mag worden dat de
bestaande quota geenkeiharde grenzen geven, maar min of meer
de globale ruimte beschrijven. Van geen enkele arts kan immers
geëist dat hij tegen een patiënt zegt: meneer, u moet wachten tot 1
januari, want ons quotum is op.
Het beleid van alle betrokkenen zal er op gericht moeten zijn, te
voorkomen dat de absurde luchtbruggen van weleer gaan herle-
ven. De open hartoperatie is - helaas - geen overbodige luxe,
maar een keiharde noodzaak om een van de belangrijkste doods-
oorzaken in onze samenleving terug te dringen. En het is een voor-
ziening dat er moet zijn, voor iedereen die haar nodig heeft.-

SB

Utrechtse politie
wil duidelijkheid
over Filippino’s

UTRECHT - De gemeentepolitie
van Utrecht wil opheldering van
Buitenlandse Zaken over de oproep
van het Filippijnse leger om infor-
matie over vier in Utrecht verblij-
vende Filippino's. Sinds vorige
week bekend werd dat de vier wor-
den gezocht door het leger, surveil-
leert de politie bij hun woningen.

Inmiddels is er overlegd tussen de
politie en de Filippino's. Aanvanke-
lijk leek het erop dat de Filippijnse
autoriteiten een prijs op het hoofd
van de vier hadden gezet voor hun
aanhouding 'dood of levend. De re-
gering beschuldigt ze ervan het
linkse verzet op de Filippijnen te
steunen met geld en wapens. De op-
roep is later door president Aquino
ontkend. De vier hebben laten we-
ten toch voor hun leven te vrezen.

Doden bij
onlusten in
Sri Lanka

COLOMBO - Singalese militanten
hebben gisteren ten noorden van de
Sri Lankaanse hoofdstad Colombo
een legerjeep overvallen en daarbij
vijf mensen gedood en twee ande-
ren verwond. Dat heeft het leger ge-
meld. Zeker zeven mensen, onder
wie zes burgers en een vermeende
militant kwamen om in andere de-
len van Midden- en Zuid-Sri Lanka,
het gebied waar de extremistische
Singalese JVP actief is. Door de in-
middels 6 jaar durende strijd voor
een onafhankelijke Tamil-staat in
het noorden en oosten, en de op-
stand van de Singalese extremisti-
sche groepering JVP tegen de Sri
Lankaanse regering, vielen tot nu
toe zeker 15.000 doden.

punt uit
Op bezoek

De nieuwe 'Rainbow Warrior'.
het actieschip van de milieu-or-
ganisatie Greenpeace. is giste-
ren in de haven van Amster-
dam aangekomen. Het schip
werd eind 1987 werd aange-
kocht nadat de eerste 'Rainbow
Warrior' in 1985 door een aan-
slag in Nieuw-Zeeland werd
verwoest. De 'Rainbow War-
rior' maakt momenteel een toei
langs een aantal Europese ha-
vens. In oktober vertrekt het
schip naar de Stille Zuidzee.
Daar wordt het schip ingezet
voor acties tegen atoomproe-
ven, het vissen met drijfnetten
en de handel in chemisch afval.
Verder voert Greenpeace strijd
voor een nucleairvrije zee en
het behoud van de koraalriffen.

Vonnis
Het Westduitse federale hoog-
gerechtshof heeft gisteren de
veroordeling tot levenslang van
de oorlogsmisdadiger Wilhelm
Wagner bekrachtigd Het hot
verwierp een verzoek om revi-
sie van het vonnis. Het hol
achtte bewezen dat denu 82-ja-
rige Wagner in augustus 1942
als hoofdwachtmeester bij de
deportatie van joden uit het
Poolse Wielisckza drie mensen
had doodgeschoten. Het vonnis
wordt niet uitgevoerd in ver-
band met de slechte gezond-
heid van veroordeelde.

Arrestatie
De voormalige minister van
Binnenlandse Zaken van Cuba.
generaal José Abrantes, en vier
hoge functionarissen van dat
ministerie, zijn gearresteerd.
Verder zijn vijf andere mede-
werkers van het ministerie, die
de rang van generaal hadden,
gedegradeerd tot kolonel en
met pensioen gestuurd. Als re-
den voor de nieuwe zuiverin-
gen in het partijapparaat gaven
de Cubaanse media onder meer
dat 'lopende onderzoeken .
den uitgediept', hetgeen vol-
gens waarnemers een duidelij-
ke verwijzing is naar het proces
over verdovende middelen dat
onder meer leiddetot de execu-
tie van een aantal hooggeplaaU
ste Cubanen eerder deze
maand.

Uaketaanval
Zeker 17 mensen werden giste
ren in I_aboel gedood bij eenra
ketaanval van Afghaanse ver-
zetsstrijders. Een ziekenhuis
een busstation en een rijwielfa
briek werden getroffen.

Drugs
President George Bush van de
Verenigde Staten heeft giste-;
ren nieuwe inspanningen aan-
gekondigd in de strijd tegen de
verdovende middelen. In een
toespraak tot de vergadering
van Amerikaanse gouverneurs
in Chicago zeiBush onder meer
dat er nieuwe officieren van
justitie worden benoemd, on-
geveer 1.000 man extra federale
politie wordt ingezet en ruim
twee miljard gulden wordt vrij-
gemaakt voor de bouw van ge-
vangenissen.

Vervolg van pag. 1

Vog negen Amerikanen gegijzeld in Libanon

Geen wraakacties
van VS verwacht
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„ipiccolo 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 plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermistgevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven.transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
ißron: Cebuco Summo Scanner) i5....

Mededelingen

Hoge beloning
Op 19 juli 1989 werd te Geleen ontvreemd een

personenauto.
Mazda 323 HB 1.3 LX

Kenteken TN 23 LX, kleur grijs.
De inlichtingen die leiden tot het terugverkrijgen van

bovengenoemd voertuig zullen worden beloond al naar
gelang de waarde van het terug gevonden voertuig en var

de inlichtingen.
Deze worden ingewacht onder telnr. 085-435255,

na kantoortijd 085-455045.
Vragen naar de dhr. Stevens.

Bureau H.A. van Ameyde 8.V., Kleine Oord 181, Arnhem
SETUIGEN gevr. bij aanrijd. Als u ons voor 12 uur 's mor
lotor-auto, woens. 26-7 jl. gens belt, staat uw PICCO
m 15 u. kruis. Wilhelmina- LO de volgende dag al in he
tr-Clausstr. N'hagen. Tel. Limburgs Dagblad. Tel. 045
45-311792. 719966.

Personeel gevraagd
Voor Geleen, Stem, Beek, Schinnen

vragen wij

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

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

Tel. 04490-46868.

Club I
Bubbles

Geleen vraagt nog 2
meisjes. Hoge verdiensten,

intern mogelijk, werkt, in
overleg. 04490-42313.

Jouw- en architectenbureau
ÜEHLEN-GANS BV.,
'richterweg 125, Brunssum
r. voor Duitsland Ervaren
mmerlieden, metselaars en
zervlechters (handlangers
.nnodig te soll.), ook co-
Dnnes omg. Keulen-
«tonchengladbach. Tel.
)45-229529 of 229548.
Ervaren part-time snackbar-
rtEDEWERKER (M/V) gevr.
el. 045-457845.
_evr. FRITUREHULP Ift.
6-17 jr. voor 4 uur per
ivond 4 dagen 045-222790
ïport en Fitnesscentrum
3ody Talk te Elsloo zoekt ter
jitbreiding van zijn huidig
eam een AEROBIC Leraar
n v en een receptiemede-
werker m/v. 04490-72850.

.euke MEISJES gevraagd
/oor exclusieve club, goede
:ondities, intern mogelijk.
345-424330.
3evr. voor Aken, zelfst.
verkende KOK, goed sala-
is. Tel. 09-49-241-33643.
longe dame als ZATER-
DAGHULP voor poets- en
.antoorwerk, ’ 5,- p.uur. Br.
).nr. B-1521, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
HULP voor hotelwerkzaam-
.eden gevraagd. Hotel Vo-
gelzang, tel. 04406-12098.
Part-time TAXICHAUF-
FEURS dag-nacht-week-
enddienst, evt. WAO-ers.
Juhanastr. 6, Brunssum.
Flinke WERKSTER ge-
vraagd, 1 ochtend per 14
dgn, omg. Weiten. Tel. 045-
-718027, tuss. 18-19 u.
Met " spoed gevraagd part-
üme POMPBEDIENDE M/V,
min. leeft. 18 jr. Melden
Texaco-Tankstation Loven.
Dhr. Maas, tussen 15.00-
-18.00 uur. Palemigerboord
401 "Heerlen.

Eerste jaars gez. die bezig
zijn of gaan met de opl.
massage of Stivas PART-
TIME werk. Soll. St. Gez.
Lich. 045-352044.
Part-time BARKEEPER
gevr. te Sittard. Gelieve
zonder ervaring niet te solli-
citeren. Tel. 04490-26653.
Tussen 18.00-19.00 uur.
De Valkenier vraagt voor
seizoen 1989 nog enkele
MEDEWERKERS M/V, Ift.
15 t/m 19 jaar. Voor afspr.

tel. 04406-12289.
Rest. KELNER of serveer-
ster gevraagd. Rest.-café
pension Kleuters, tel.
04492-1448.
Gevr. j. man voor mee rei-
zen met KERMIS Autoscoo-
ter-tev. gevr. j. mannen voor
het op- en afbreken. Bel. vrij
a.s. tuss. 17 en 19 uur. 045-
-425710
Fa. Robek REIFKOEKEN-
EXPRES vraagt een jongen
of meisje van pim. 18 jr. die
mee wilt werken op de markt
zaterdags en op diverse
evenementen. Tel. 045-
-223097 na 20 u.
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.

Te huur gevraagd
m
Arts en vrouw zonder kinde-
ren en huisd. zoekt op korte
termijn een HUIS met tuin,
garage en douche. Huur
’1.300,- tot ’1.600,- p.
mnd. Tel. 045-262934.
WOONHUIS te huur gevr.
liefst vrijst., met 4 a 5 slpks.
Kan hoge huur betalen. Br.
o.nr. B-1528 L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Fa. Robek REIFKOEKEN-
EXPRES vraagt dringend
weg. uitbr. v.d. zaak een
loods of een gedeelte loods
van pim. 100 m2, op Ind.terr.
De Koumen of Emmaterrein.
Tel. 045-223097
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het

I Limburgs Dagblad. .Tel. 045-
-713966.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur magazijn of OP-
SLAGRUIMTE m. kantoor,
plusm. 250 m2teBrunssum,
tel. 045-252257.
Te huur in Echt Chatelain-
plein: APPARTEMENTEN
met 2 en 3 slpks., 2 verdie-
pingen. Tel. 04754-81294.

Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. in Eygelshoven ka-
le huur ’ 450,-. 045-725667
Te huur Beek, Prins Mau-
ritslaan. Luxe exclusief AP-
PARTEMENT met 2 slpk. op
1e en 2e verd. (nieuwbouw
in blok van 4). Huurprijs
’950,- per maand. Lem-
borgh OG Tel. 04490-23634

HEERLEN: te huur Sittar-
derweg/Grasbroekerweg,
appartement. Ind. woonka-
mer, keuken, balkon, badk.,
2 slaapk., berging. Inl. tel.
04490-43275.

STUDIO te huur, Parallel-
weg 69A te Heerlen,
’410,96 per maand excl.
Inl.: van Gerwen & Van de
Geer BV. Tel. 043-252425.
SUSTEREN te huur grote
boyenwoning, 4 slpks. met
garage, dakterras ’ 700,- p.
mnd. 04499-2181, na 18 uur
Susteren, te huur kleine BE-
NEDENWONING, ’ 775,- p.
mnd. mcl. gas-licht-water
04499-2181, na 18 uur.
Te huur per 1 sept. in TER-
WINSELEN een één per-
soons klein bungalowtje,
één slaapkamer, woonka-
mer, keuken. Huur mcl.
’795,-. Br.o.nr. B-1525 L.D
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen
Te h. te OUD-VALKEN-
BURG luxe 2-pers. gemeub.
appartement (nieuw), huur
pr. ’ 700,- p.mnd excl. gas/
electr. Te bevr. 04459-2429.

Onroerend goed te koop aangeboden ;
I --------- ■ ■ — Minimi in.

_
Alle hypotheken J

Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543. (

Geen verkoop, geen kosten ]
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543. ■

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 5,7%.
Spaarhyp. va. 7,4%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

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

Bedrijfsruimte
Te k. U.o.W. Landgraaf,
voor vele doeleinden ge-
schikt, BEDRIJFSPAND
(garage) 300 m2(1200 m3),
625 m 2oprit, 2150 m2
grondopp., tel. 045-352406.

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.

Kamers aangeb

Help!! Help!!
Wie helpt mij aan een kamer

in Maastricht of naaste
omgeving, 1e jr. student

Gezondheidswetenschap-
pen. J.C. Geuze, Wille-

mstad, 01687-3278.

oden/gevraagd

Te huur grote ZIT/SLPK. te
Hoensbroek. Na 14.00 uur
tel. 045-229654.

Gem. ZIT/SLK met cv, dou-
che, en gebr. v. keuken. Tel.
045-456877/464818.

Bouwmaterialen
UITVERKOOP: Kortingen
10 tot 25%, alle schrootjes,
rabat, plaat- en dakmate-
rialen, nog slechts 3 weken.
Houthandel Rinkens, Ey-
gelshovenerweg 60, Übach
o. Worms. Tel. 045-319846.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

Winkel & Kantoor

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

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

Te koop aangeb. weg. be-
drijfsbeëindiging BUREAU,
weegschalen, kassa, toon-
bank, rekken, glasplaten,
gondola's deodorants en
shampoos enz. Lipperts, A-
kerstr, 43 Kerkrade-W. Tel.
045-413503.

Geldzaken
Betaal Uw autoverzekering
per mnd va. ’ 35,- zonder
korting. VROUWEN extra-
korting 45% bij meerdere
verz. Heja 04742-3362.

Bedrijven/Transacties
B en B BALLONNENEX- Als u ons voor 12 uur 's mor-
PRESS, ballonnen van 65 gens belt, staat uw PICCO-
cm. tot 9 mtr. bedrukt met U LO de volgende dag al in het
eige n tekst. Snelle levering Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-020-122446. 719966.

Auto's
Te koop gevraagd alle merken

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

Fiat Panda 1000 IE
Kenteken klaar, direkt leverbaar
van ’ 13.950,- voor ’ 12.750,-

Fiat Klankstad
Kaalheidersteenweg 185Kerkrade-W. Tel. 045-413916.

Saab Select auto's
koopt u bij Kompier

1 jaar garantie en een perfecte service.

WANT EEN 2E HANDS SAAB IS EEN 1E KLAS AUTO

Saab9000 CD turbo 16 demo 12.000km
nu voor zeer specialeprijs 1989
Saab 9000 T, 5-deurs 1986
Saab 9000 T 5-deurs 1985
Saab 900 C met LPG in nieuw staat 1985
Saab 900 T sport, div. extra's oa airco 1984
Saab 90 2-drs. in nieuwstaat 1986
Saab 900 TAPC 3-deurs 1983

Saab 99 GL 2e helft 1982,4-deurs
zilver, i.pr.st 1982
Saab 99 GL 4-deurs, donkerblauw, zeer mooi!! 1982
Saab 99 GL 4-deurs, kleur chamot 1981

Informeert u naar de prijs van deze aparte automobielen.

Lancia Occasion Label
Lancia Thema lE. ABS, demo, 1 jaargarantie 1989
Lancia Thema V6,1 jaargarantie 1986
Lancia Thema IE donkerblauw, schuifdak 1986
Lancia VlOTurbo 1987

Tip Occasion
Vraag naar de prijs!!!

OpelKadett Berlinal2S 39.000 km 198"
Golf 1.64-deurs, open dak, centr. deurvergr 1987
Volvo 740 GLE automaat 198.
Fiat Uno 70 S 5-deurs 1987
Suzuki Jeep met open kap 198f
Volvo 240 DL stationwagen 15.000km, maart 198.

, Heerlen, Akerstraat 150. Tel. 045-717755.

Fiat Uno 45
Kenteken klaar, direkt leverbaar
van ’ 17.800,- voor ’ 16.000,-

-\ Fiat Klankstad
Kaalheidersteenweg .185, Kerkrade-W. Tel. 045-413916.

Kera
Groot aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
G.G. auto's heeft voor u in
voorraad pim. 20 gebruikte
auto's van de bekende mer-
ken, tegen concurrende prij-
zen met degelijke garantie
en erkende keuringen. G.G.
auto's, Heerenweg 284-286
Heerlen, (gr. weg Hrl.-Brs.)
AUSTIN Metro Surf 1986,
pim. 53.000 km. kl. zilver,
zeer zuinig, interr. prijs, mr.
mog. Autobedrijf Boschker,
Heerlerweg 67 Voerendaal.
045-751605.
Te k. BMW 518, bwj. '78,
APK 3-'9O, pr. ’1.750,-.
Tel. 045-423906/420063.
Wegens omst.heden te
koop BMW 316, bwj. '82.
Tel. 045-441172.
Te k. 2 CV 6 Club bwj.B-'B3,
i.z.g.st., APK mei '90, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-752103
Te k. Datsun CHERRY, eind
'82, LPG, APK, 72.000 km.
Tel. 04490-36860.
FIAT 127 stationcar bestel,
gr. kent., '85, kl. wit, optima-
le cond., inruil mog. Autobe-
dr. Boschker, Heerlerweg
67, Voerendaal. Tel. 045-
-751605.
Ford FIËSTA 1.1 L, bwj. '80,
APK gek., pr. ’ 3.500,-. Tel.
04490-22689.
Te k. FORD Mustang Fast-
back 6 cyl., bwj. '79, APK t/m.
14-02-'9O, goed onderh., vr.
pr. ’ 3.750,-, 04750-4788.
Te k. Ford SCORPIO 2.0i
CL, 4-'B7, pr. ’22.000,-.
Tel. 045-718552.
Te k. Ford FIESTA '77, i.g.
st., vr.pr. ’1.000,-. Tel.
045-453886.
Automatic Ford SCORPIO
2.0 CL '85 kl. wit. stuurbekr.,
sportbak, pim. 75.000 km.
optimale cond., lage prijs,
mr. mog. Autobedrijf
Boschker, Heerlerweg 67
Voerendaal. 045-751605.
Te k. Honda Accord AIRO-
DECK, met. grijs, '87, pr.
n.o.t.k. Tel. 04454-4781.
Te koop Honda CIVIC, bwj.
'79, vaste pr. ’300,-. Tel.
045-228370, na 18.00 uur.
Tek. Honda CIVIC 5 D luxe,
bwj. '82. Tel. 04492-3415.
MAZDA 1600 E open laad-
bak, dcc. '83, 45.000 km,
gunstige prijs, inruil mog.
Üutobedr. Boschker, Heer-
lerweg 67, Voerendaal. Tel.
045-751605.
MERCEDES 190 D, bwj.
'84, div. extra's, nieuw staat.
Tel. 045-444584.
NISSAN Laurel 2.8 diesel,
bwj. '86, alle denkb. extra's.
Tel. 045-458126.
Te k. Nissan CHERRY 1.3,
bwj. '82, i.g.st., koopje! Tel.
045-421603, na 18 uur.
Te koop Opel KADETT 1200
SC, bwj. 5-'B6, kl. wit, sport-
uitv. mcl. radio en ATS
sportvlgn. ’ 14.900,-. Tel.
04404-1603.
OPEL Kadett 1.2 LS, bwj.
'85 met LPG. Tel. 045-
-222451.
Opel Kadett CARAVAN LS
dcc '87, gel. 18.000km., i
nw.st., Ed. Lemmens Auto-
mobielen Koningsweg 37
Kerkrade. 045-455432.
Te k. mooie PEUGEOT 104
GL, t.'Bo, APK, pr. ’1.250,-
Tel. 045-422610.
Te koop sportwagen Toyot.

" TWINCAM MR2 16V, nw
mod. '88, schadevrij, verk
geh. in nwst. Nw.pr
’56.000,- vr.pr. ’32.500,
evt. mr. mog. 045-423265.

Te k. JETTA bwj. '80, i.z.g.
st., tel. 045-352406.
KEVER 1303 S bwj. '73, (
APK gek. tot 1-9-'9O, (
’2.500,-. Tël. 045-715617, vna 18.00 uur. (
Te koop VOLVO 340 DL, I
bwj. 11-'B2, in pr.st., vr.pr.
’5.500,-. Tel. na 17.00 uur
045-214641.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Wij betalen de hoogste
PRIJS voor uw auto met vrij- .
waring bewijs. Bel. 045-
-462441.

AUTOBEDRIJF E. Custers,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. Tel. 04492-5261
biedt te koop aan: Porsche
924 Targa t'B2 in nw.st.;
Mercedes 230 TE t'B3 5-bak
schuifd. sp.velgen
’14.500,-; BMW 520 I t'B3
m-style ’ 13.500,-; Pontiac
Sunbird 6-cyl. t'Bl
’5.900,-; Audi 200 I t'Bl
’7.900,-; Audi 100 5E t'Bo

’ 3.900,-; Golf D t'Bo en '81
va. ’4.250,-; 5 x Golf 1600
autom. schakel '77, '78, '79
va ’1.000,-; Opel Kadett
Staion t'79 ’2.400,-; Ford
Granada 2300 GL t'Bo
’1.900,-; Ford Taunus t'B2
’4.900,-; Datsun Cherry
t'B3 ’ 4.500,-; Suzuki Busje
t'B4, ’3.900,-; Renault 5
GTL t'B3, 5 bak ’4.500,-;
Mazda 626 t'Bo, in nw.st.

’ 2.900,-; Renault Fuego
t'B2 ’4.500,-; Honda Civic
automaat t'B3 ’5.900,-; 2x
Opel Ascona 1900 en 1600
S va. ’1.400,-; Peugeot
305 t'Bl ’1.700,-; Fiat Rit-
mo 75 CL t'B4 ’4.900,-;
Opel Manta 20 GTE aut. t'Bo
i.z.g.st. ’ 6.900,- Opel Man-
ta I 200 uitv. t'79 ’ 5.900,-;
Toyota Carina t'Bo

’ 2.400,-; Fiat Ritmo 75 CL
t'Bo ’ 1.900,-; Alfa Sprint
t'B2 ’4.900,-; Audi 80 CL
diesel, nw. motor t'B3

’ 6.750,-; Talbot Samba LS
t'B3 ’ 2.900,-; Zastava Yugo
t'B4 ’2.900,-; 2x Datsun
Cherry t'Bl, '82 va.
’2.700,-; Renault 18 TS
Stationcar t'Bo ’ 2.900,-;
Skoda 120 LS t'B4
’1.900,-; Alfa Alfetta t'79
’1.900,-; Opel Rekord 20
S, LPG t'79. ’ 2.200,-; Ford
Fiesta t'79 ’2.100,-; Honda
Accord t'Bo aut. ’2.100,-;
Simca 1307 t'Bo ’500,-;
Ford Escort'79 ’ 2.100,-; 2x
Honda Civic t'B2 ’4.250,-;
Opel Manta 1900 HB t'Bo
’3.900,-; VW Polo t'7B
’1.200,-; Citroen GS t'Bl
’1.500,-; Opel Ascona 1.2
t'79 ’ 2.600,-. Div. goedko-
pe inruilers, alle auto's met
APK. Tevens alle repara-
ties. Geopend ma. t/m vr.
10.00-19.00 uur; zaterdag
tot 17.00 uur. Inruil en finan-
ciering mogelijk.

AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Te koop aangeb. Ford Fiës-
ta, bwj. '78, APK gek. en
Opel KADETT stationwagen
bwj. '77 APK gek., pr.n.o.t.k.
Europalaan 83, Brunssum.
Ford TAUNUS '80 ’ 2.200,-;
Opel Ascona 1600 SR '79

’ 2.400,-; Renault 5 GL '81

’ 1.700,-; Honda Prelude
'80 ’ 5.200,-; VW Golf D '79
’3.900,-; Mitsubishi Galant

i '80 ’2.500,-; Ford Escort. '79 ’ 1.750,-; Datsun Cherry
I '79 ’1.500,-; Toyota Corol-

la'7B ’ 1.100,-. Oude Land-
graaf 101, Schaesberg-- Landgraaf. 045-311078.

■ Ford Siërra sedan 4-drs.
'87; VW Golf 1300 '86; Opel

jKadett Caravan diesel 5-drs
'87; Kadett 1200 GL '85;. Ford Escort 1600 CL '86;
Ford Escort 1100 Bravo '86;

' Ford Scorpio 2.0 i GL '85;- Ford Siërra 1600 3-drs,

* LPG, '85; BMW 316 5-drs.,

■ 5 versn. '86; Opel Rekord. 2.0 '80 ’ 3.500,-; Ford Tau-
i nus 1600 '81 ’3.900,-.. Auto's met Bovaggarantie.
i. Inruil en financiering. APK-. keuringsstation. Autobedrijf- Stan WEBER, Baanstr. 38
I Schaesberg. 045-314175.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en Te k. gevr. Loop-, sloop- en

) SCHADE-AUTO'S. Ik betaal SCHADEAUTO'S. Teg. re-
-5 de hoogste prijs in Limburg, delijke pr. Gratis afhalen,
j Tel 045-254049. Tel. 04405-1602

i Auto onderdelen en accessoires

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

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

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

I KiBP V;
7

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

Gebruikte en nieuwe ON- Een PICCOLO in het Lim-
DERDELEN v. jonge scha- burgs Dagblad helpt u op

, de-auto's, Deumens Haef- weg naar snel succes. Bel
' land 20 Bruns. 045-254482. 045-719966.
b —i—______-___________-—,-----—-—-^
l (Bromfietsen6 ' '3 Div. VESPA'S CIAO, ook

onderdelen, inruil mogel. H.
Kruisstr. 65, Grevenbicht.
Tel. 04498-57844.

I Te koop ZUNDAPP KS 50,
zond. blok. Te bevr. Veldstr.

' 17, Landgraaf.
Voor uw (kinder)fiets, brom-
fiets en reparatie. Fa. H.
PLAS & Zn., Schildstr. 36,_ Treebeek-Brunssum en
Mauritsweg 52, Stem.
Te koop gebruikte FIETSEN
als nieuw. Anjerstr. 8,
Schinveld. Tel. 045-256719.

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

Te k. RENFIETS "Roger de
Vlaeminck", i.z.g.st. Tel
04490-47381, na 18.00 uur.

Watersport
Te k. SURFPLANK Fanatic
Club, all-round fun, 3.5E
mtr., compleet, zeil 5.6 mtr
prijs ’BOO,-. Tel. 045
257213.

Caravans
Te koop winter en zomer ca
ravan 5-pers. HOBBY 4601
met nwe voortent en erker
speedboot 6-pers. bay-line
Volvo tentamotor 120pk
mcl. Atlanta trailer. Nieuwstr
14a, Kerkrade.

Vakantie en Rekreatie
Comf. VAKANTIEWONIN- Van maandag t/m vrijdag,
GEN 4 pers. ’ 448,- mcl per van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
week, vrij v.a. 12-08. Tel. uw PICCOLO telefonisch-
-05910-22293. opgeven. Tel. 045-719966.
; 1

__
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
NIEUW LIVE...NIEUW LIVE...NIEUW LIVE...NIEUW LIVE

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

midzomernachtflirtwedstrijden

Flirt-Box 06-320.330.01
Poesje mauw kom eens gauw
wij hebben lekkers voor jouw!!!

Privéhuis Michelle
met nieuw Diane jong en sexy

045-228481 /045-229680
Club Pin Up

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

Geopend van ma. t/m vr. van 14.00 t/m 02.00 uur 's nachts.

This side up... and up... and up
Eroslijn: 06-320.321.22

50 et p/m
B.A.G.D.

Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Escort service all-in
045-326191.

Man
Connection

06

320.324.14
MEN MEET MEN

50 et p.m.

Kusje
op je...
van Karin 06-50cm.

320*327*27
Diana Escort

045-215113
Ina is weer terug.

Privéhuis Diana
045-213142.

Kom eens kijken. U bent van
harte welkom.

sex party box
06

320.323.06
Talk prod. 50 et/min.

Grieks Intiem
Marcha

50 et/min. 06-

-320.325.55
Bel voor GRATIS porno
stickers HETE Amanda

50 et/min. 06-

-320.320.08
Tieners

GRATIS PORNO PAKKET
50 et/min. 06-

-320.321.10
' ledere keer weer meer!

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

Sex-Box
06-320.325.06

Privé en escort
045-220866

Wij zuigen het niet uit'onze
duim

De meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen.
04490-42313

2 meisjes
06

320.322.65
50 cent p/m.

Kiss 82 is gay
06

320.322.82
50 cent p/m.

Joyce is terug
06

320.321.65
50 cent p/m.

Videoclub
vanaf ’ 20,-. Dame aanw.

Tel. 045-718067.

Nieuw Escort
Het adres voor een lief

meisje bij u thuis
va. ’ 100,-all-in.

06521-27896
Privé

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

gens vanaf 10.00 uur.

Bel je eigen
provinciebox
BABBEL, KLETS, RATEL,

RODDEL
bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611. 50 et p.m
Mindy's

Masturbatielijn
06-320.320.66 ( 50 et. p.m.)

Satisfaction
06-320.323.43 (50 c.p.m)

Mike
belt jou terug

06-320-331.63 (50 c.p.m.)

Trio-sex
06-320.331.93 (50 c.p.m.)

*?r_£-P^ Cp7~iZ7iLc,'Lci-~t-f

Proficiat
Nathalie

met je 12e verjaardag \
Pappa, Mamma en Brigitte t

Anderen doen alsof, maar
Rosie heeft de lesbische
lezeressen, die 't life doen

voor
Rosie's Lesbilijn
06-320.330.52 (50 ct./p.m.)
Volwassenen vinden elkaar
op die 2 speciale boxen voor
hun SPECIALE wensen. De -Box voor volwassenen 06-
-320.326.88 De Box voor het

grote verlangen
06-320.326.99 50 cent p.m.

Op de box voor
Boven de 18

hoef je je echt niet in te
houden. Dat doen anderen

ook niet. Bel maar
06-320.326.37 (50 ct./p.m.)
Toppunt van gezelligheid.

De eerste

Dikke mensen
box Hier vinden ze elkaar

om dik gelukkig te worden.
06-320.327.37 (50 ct./p.m.)

De Douche-box
waar ze durven te zeggen
wat ze met elkaar zullen

doen onder de lekker warme
straaltjes. 06-320.327.88

(50 ct./p.m.)

Naaktcreatie
2 gebruinde jongens in het

duin. Olie op soepele bodies
en dan... die man tussen de

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

Lezeressen van Rosie
vertellen zelf óver hun

heetste nachten op
Rosie's storylijn

In Rosie zie je ze
06-320.323.84 (50 ct./p.m.)
het leven begint bij 40, ook

het sexleven. Op de
40plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 (50 ct./p.m.)

Piepshowbox
Alle meiden zijn uit de kleren

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

Stoute poes
zoekt strenge kater. Wij zijn

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

Piek Up clubbox
voor sexafspraakjes met de
mooiste en heetste meiden

van het land
06-320.328.40 - 50 cpm

De Sabbelbox
De heetste meiden bellen.
Geen bandjes, live sex!!
06-320.325.69 - 50 cpm

Escort
exclusieve meisjes

18 t/m 30 jr. 045-423634.

Proficiat
Oma Winterink

met Uw verjaardag
Groetjes van uit Italië.

Pierre, José, Mandy, Dana'
en Ardy.

Heerlijk 29-07-'B9
wij zijn Opa en Oma

geworden
van onze kleindochter
Sharmayne

Jaap en Tiny Hoekstra
Smalstr. 12, Hoensbroek.

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

Nee, nog beter kan niet
denk je als je ze op de

Orgiebox
zo bezig hoort., en toch.. Op
de sexbox? Vooral die meis-
jes. Je twijfelt wie 't heetst
zijn. De Orgiebox op 06-

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

Voor een heerlijke 1ik....
Loesjes lollybox

voor liefhebbers om je
vingers bij af te likken.

06-320.328.38 (50 ct.p.m.)

Club Exclusief
Zes sexy meisjes ontvangen

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

Vera
privé tel. 04754-85818.

** 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
Zoek jij 'n lekker ding?

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

06-320.320.55 I
Topsex

18 jaar, 2 handen vol
maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Linda en Bianca vermaken

zich wel in
't Flirt-cafe

06-320.330.77 (50 cpm) __
Gezellig flirten

met zn tienen op de Flirtbo*
06-320.330.01 (50cpm) \
Op zoek naar lekkere

meiden? Bel de
Hetevrouwen

lijn: 06-320.326.33 (50 cpm]
Hete meisjes & pikante da-
mes zijn op zoek naar een

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

Tippelbox
en doe mee (50 cpm)

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

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 U.

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

Peggy
en vriendinnen, ma.-vr.,

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

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8

: i j

~ /ERVICE RUBRIEK

FONTEINPOMPEN
en alle soorten sproeiers voor dtt
grote en kleine waterpartijen,
alsmede vijverfolie, filters,
koppelingen, slangen en
verlichting uit voorraad.

HYDRAFLEX NUTH Kathagen 4, tel. 045-243131 j

GUNSTIGE LENINGEN
__________HDEZE KUNNEN WIJ MEESTAL BlNNEN________■*

ÉÉN DAG AAN U UITBETALEN
MEESTAL KWIJTSCHELDING BIJ OVERLIJDEN

(PERSOONLIJKE LENINGEN TÊÊW DOORLOPEND \W KREDIET 1
Kredietbedrag 96x 84x 72x 60x 5.x 42x 30x I Kre*ei- p__ Rente Tneot

I bedrag mcl. renle per mnd loopt
2.000 ----- 60 79
5..00 - - - 113 122 148 197 5.000,- 100,- 0,89 %67

10.100 158 170 190 2,7 238 288 384 »■"* «0.- 0.89% 67
I 20.000.- 400,- 0,89 °b 67

18.000 231 253 281 322 390 428 570 „^ Q' % „
20.000 309 337 375 430 468 871 761 I 40.000,- 800.- 0,87 %66
25.000 386 421 469 537 583 714 950 ■■h__________________-______BM
35.000 539 602 686 781 816 999 1331 I FINANCIERINGSKANTOOR
50.000 769 860 936 1074 1165 1427 1901 ■ fTW"] _^Lmf^Lm_ mPSjl [~P[Af

Looptijd 84 en 96 mnd. gelden bij aanschaf duurzame goederen. n/I_| 'IN? lil N?Effekt. rente vanaf 0.87% per maand ■ U_/_J^l_P^_^ U\J ______\J
■■^■^^■■■■■■■■■H ■■ Scharnerweg 108

Bijkantoor:
\ _T J_L*_rl*7 \ AV J Hoofdstraat 9. Hoensbroek

I I"T3__*^_k___*r^Ti__vr^_HnP ll __ _ _ m l l' i^i_T*T^^llil^srl
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Verwachting
f <-jaarnemers menen.dat Rafsanjani
°h vooral met de dagelijkse poli-

ip zal gaan bemoeien, terwijl Cho-
'£'nis opvolger Ali Chamenei als

leider zich meer met reli-■ &uze zaken zal bezighouden. Cha-■ *f}ei steunt in grote lijnenRafsan-n' s liberale economische en bui-
"andse politiek. Beide herenken-; -^ elkaar al vanaf hun studenten-

' a> toen ze in de stad Qom theolo-e studeerden en een kamer deel-
." In de jarenzestig waren beiden

«ef in het verzet tegen de sjah toteze in 1979 het veld ruimde.

Rafsanjani was negen jaar lang
voorzitter van het Iraanse parle-
ment (majlis). In juni werd zijn
voorzitterschap met een jaar ver-
lengd. Als voorzitter van de majlis
kende hij als geen ander de vele pro-
blemen waarmee het land te kam-
pen heeft. Vorig jaar werd hij door
Chomeini benoemd tot plaatsver-
vangend opperbevelhebber van de
strijdkrachten en werd hij belast de
strijdkrachten en de Revolutionaire
Gardisten te coördineren.

Rafsanjani werd geboren op 23
augustus 1934 in een boerengezin in
een dorpje nabij de stad Kerman in
het zuidoosten van Iran, in een
streek waar pastiches worden ver-
bouwd. Op veertienjarige leeftijd
begon hij al aan zijn studie theolo-
gie. In 1963 kreeg hij ook onderricht
van ayatollah Chomeini.

Met enkele duizenden andere
geestelijken heeft Rafsanjani de
middelhoge rang van hojatoleslam.
Zijn politieke activiteiten verhin-
derden hem om echt carrière te ma-
ken in de religieuze hiërarchie van
de sji'itische geestelijkheid. Als ho-
jatoleslam stond hij twee rangen la-
ger dan Chomeini die groot-ayatol-
lah was, waarvan er maar een paar
zijn. Afgezien van Chomeini laten
de meesten zich niet of nauwelijks
in met politieke zaken.

In arrest
Rafsanjani woonde tegenover zijn

leraar ayatollah Chomeini, toen le-
den van de geheime politie (SA-
VAK) diens huis in 1963 bestorm-
den en de geestelijke arresteerden
wegens zijn staatsvijandige uitlatin-

gen en geschriften. Ook Rafsanjani
maakte meermalen in zijn leven
kennis met de gevreesde SAVAK.
In totaal werd hij vijfkeer opgepakt,
waarbij hij gevangenisstraffen
kreeg die varieerden van veertig da-
gen tot drie jaar.

In 1977 toen Chomeini vanuit het
buitenland een grootschalige cam-
pagne organiseerde om het bewind
van de gehate sjah omver te werpen,
werd Rafsanjani lid van het gehei-
me, zeven ledentellende comité van
geestelijken in Iran die Chomeini's
orders uitvoerden. Toen al trad Raf-
sanjani op als Chomeini's vertegen-
woordiger. Chomeini droeg de
geestelijken op de islamitische re-
volutie te organiseren, maar zelf zo-
veel mogelijk op de achtergrond te
blijven, waardoor de hiërarchische
structuur van de clerus nagenoeg
ongeschonden bleef.

Om de aandacht van hen af te lei-
den, organiseerden de geestelijken
protestbijeenkomsten van gelovi-
gen ten gunste van leiders van het
oppositionele Nationale Front en
andere dissidente partijen. Hier-
door traden de al bijna vergeten le-
den van het Front op de voorgrond
tijdens de anti-sjah betogingen, tot-
dat na de revolutie bleekwie werke-
lijk aan de touwtjes trok. Na de isla-
mitische revolutie kreeg Rafsanjani
spoedig de gehele controle over het
ministerie van binnenlanse zaken
als supervisor.

Opmars
In deze hoedanigheid had hij de
controle over het referendum dat
Chomeini's grondwet goedkeurde
in 1979. Hij kon echter niet verhin-
deren dat Abol Hassan Bani-Sadr
gekozen werd tot president: Bani-
Sadr ontvluchtte enkele jaren later
het land, omdat hij de steun van de
geestelijkheid ontbeerde en vreesde
voor zijn leven. Sindsdien verblijft
hij in Parijs in ballingschap.

Rafsanjani wist zich ook te ontdoen
van een andere politieke rivaal,
Massoud Rajavi, de leider van de
oppositiegroep Volksmoedjahe-
dien. Rajavi had het referendum ge-
boycot en Rafsanjani concludeerde
dat de leider van de moedjahedien
dus niet de Islamitische Republiek
steunde en dientengevolge niet ge-
schikt was als kandidaat. Rajavi
voert tot op de dag van vandaag
vanuit de Iraakse hoofdstad Bagdad
het verzet tegen de regering in Te-
heran. In de Golfoorlog steunde hij
ook militair de Irakezen.

Toen in november 1979 jonge Iraan-
se radicalen de Amerikaanse am-
bassade bestormden en 52 Amerika-
nen gijzelden, waren Rafsanjani en
Chamenei bezig met de 'haj', de pel-
grimstocht naar de heilige stad
Mekka in Saoedi-Arabië. Na terug-
keer deden zij echter niets om de
gijzelingsactiete beëindigen.

Meer dan 80.000onterechte inbraakmeldingen

Vals alarm kost per
jaar ruim 30 miljoen

Van onze correspondent
*?EN HAAG - De politie wordt

eeds vaker geconfronteerd metalse meldingen van inbraak.r lk Jaar rukt de politie 80.000eer voor niks uit, omdat het
larrnsysteem van een bedrijf of

'nstelli ng onraad meldt. Dat is 94Procent van alle inbraakmeldin-
spu va alarmsystemen. Volgens
~hatting van het ministerie vanbinnenlandse zaken kost dat de
verheid jaarlijks30 miljoen gul-

/.e Centrale Politie Surveillance
pmmissie (CPSC) heeft becij-erd dat het aantal valse meldin-gen bij ongewijzigd beleid zal op-

Pen tot meer dan 90.000 in 1990.■ °lgens de heer Luinenburg van
,et Coördinerend Politie Beraad

zon 80.000 bedrijven
J 1 instellingen over een stiljjlarm. „Bij 40.000 bedrijven gaatat alarm gemiddeld twee keer

Per jaar ten onrechte af.

Bediening
.e oorzaak ligt meestal niet aan
6 techniek van het systeem,

/"aar aan de bediening ervan.

Zon 60 tot 65 procent van de val-
se meldingen wordt veroorzaakt
door bedieningsfouten en non-
chalance van de gebruiker.

Uit het rapport van de CPSC
blijkt dat het aantal valse mel-
dingen volgend jaar moet wor-
den teruggebracht tot maximaal
50.000 per jaar. Dat is onder meer
mogelijk door de kosten, die de
politie bij een valse melding
maakt, te verhalen op de eige-
naar van het alarmsysteem.

Het merendeel van de 148 ge-
meentelijke politiekorpsen
brengt de kosten van de valse
meldingen (nog) niet in reke-
ning. Het Amsterdamse .korps
heeft volgens woordvoerder
Klaas Wilting gekozen voor een
andere oplossing. „We werken
hier met gele en rode kaarten. Bij
een eerste valse melding krijgt
het bedrijf de gele kaart, bij de
volgende keer de rode. En daar-
na komen we niet meer. We
moesten wel iets doen, want bij-
na alle alarmmeldingen zijn
vals".

In Den Haag zijn nog geen maat-
regelen getroffen, hoewel ook

daar het aantal valse meldingen
bijzonder groot is. „Wé praten er
weleens over, maar het heeft nog
niet geleid tot concrete maatre-
gelen. Wij zijn niet zon voorstan-
der van het doorberekenen van
de kosten. De politie is immers
een dienstverlenend bedrijf.
Doorberekening doen we alleen
bij oneigenlijke taken, zoals bij-
voorbeeld politiebegeleiding bij
zwaar transport", zegt woord-
voerder Nico Laterveer.

Verordening
Het verhalen van de kosten ge-
beurt alleen door de gemeente-
politie. De rijkspolitie is dat wet-
telijk verboden. Het mag alleen
op grond van een gemeentelijke
verordening, zegt de heer Bloe-
mendaal van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten. „Er
worden geen afschriktarieven
gehanteerd, dus bijvoorbeeld
geen 5000 gulden per valse mel-
ding. Vroeger gingen we uit van
125 procent van de kosten, maar
dat mag tegenwoordig niet meer.
Nu worden alleen de werkelijk
gemaakte kosten in rekening ge-
bracht", aldus de VNG-woord-
voerder.

Irritant
Het is de vraag of Rakowski (63)

hiervoor de juiste man is. Met zijn
vaak agressieve en irritante gedrag
joeg hij vaak zijn tegenstanders te-

gen zich in het harnas. Aan de ande-
re kant staat de nieuwe partijleider
ook bekend als een door de wol ge-
verfde communist die met alle win-
den weet mee te waaien. Jarenlang
was hij een rabiaat tegenstander
van het vakverbond Solidariteit.

Nog geen jaar geleden waarschuw-
de hij voor de vakbond. „De terug-
keer van Solidariteit wordt het be-
gin van een nieuwe rampzalige pe-
riode voor Polen en zal leiden tot
een nieuwe golf van demagogie en
extremisme", zo voorspelde hij vo-
rig jaar oktober toen hij nog maar
net premier was. Maar nog geen drie
maanden later zei hij de toen nog
verboden vakbond geleidelijk aan
te willen legaliseren onder bepaalde
voorwaarden.

binnen/buitenland
Verbetering van betrekkingen met Westen verwacht

Met Rafsanjani krijgt
Iran ’n nieuw gezicht

Van de redactie buitenland

j"ICOSIA - Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, de nieuwe presi-
'ent van Iran zal met zijn gedrongen gestalte, ronde gezicht en
ernoedelijke omgangsstijl zijn land, ongetwijfeld een ander
.fizien geven dan onder de norse ayatollah Ruhollah Chomei-

']I,^et geval was. Afgelopen vrijdag kozen de Iraniërs hem niet
Ween als de nieuwe president, maar spraken zij zich met een

ook uit voor een grondwetswijziging die het
de uitvoerende macht van premier geeft. Hierdoor

5 Rafsanjani de machtigste man in het land.

aar verwachting zal hij de betrek-ken met het Westen verbeteren
de Iraanse economie weer op de*en te helpen na acht jaar oorlog*t Irak en tien jaar wanbeheer,aarbij pragmatisme het moest af-

iSgen tegen ideologie. „Ontwikkel-
* landen hebben ons nodig en wij
*°ben hen nodig op sommige ge-
iden," zo zei hij.

speelde een belangrijke
I bij het zogenoemde Iran-schan-

*?l in 1986, waarbij hij in het ge-*'m wapens van de VS wilde ko-
Jjft inruil voor hulp bij devrijlating
II Amerikaanse gijzelaars in Liba-n- Hij was ook de man die vorig
r augustus Chomeini wist over te

*'en om het bestand met Irak te
in de Golfoorlog. Een

zijn drie zoons was vier maan-
«i eerder gewond geraakt bij eenaakse aanval met gifgas.

ALI AKBAR HASHEMI
RAFSANJANI

.opmars van een pragmaticus.

" Met zijn
hondje Pretty
in de armen
staat de
12-jarige
Roldan Pabua
ietwat verloren
tussen de
overblijfselen
van wat eens
het ouderlijk
huis was in een
voorstad van
Manila. De
Filippijnse
hoofdstad
werd gisteren
in alle vroegte
getroffen door
een
wervelstorm.
Het huis van
Roldan en drie
andere
golfplaten
bouwsels
werden
vermorzeld
onder het
gewicht van
een betonnen
muur die door
het
natuurgeweld
was
weggeblazen.
Vier mensen
kwamen om
het leven en zes
raakten
gewond.

Gezamenlijke oppositie ziel hei-vormingen als eerste slap

Chilenen leggen rol
van leger aan banden
SANTIAGO - De rol van de
militairen in Chili wordt aan
banden gelegd na de presi-
dentsverkiezingen van decem-
ber. De Chileense bevolking
heeft zich zondag in grote
meerderheid uitgesproken
vóór veranderingen in de:
grondwet die de weg moeten
bereiden naar meer democra-
tie.

De regering hield een referendum
over een pakket hervormingen.,
waarover zij het met de oppositie'
vorige maand al eens was gewor-
den. Het was daarom wel duidelijk
wat de uitkomst van het referen-
dum zou zijn. Na telling van 10 pro-
cent van de stemmen, maakte het
Chileense ministerie van binnen-
landse zaken zondag bekend dat 85

procent daarvan zich positief uit-
sprak over het totale pakket van 54
voorstellen.

De 73-jarige president generaal
Augusto Pinochet kwam na de coup
van 1973, waarbij de socialistische
president Salvador Allende werd
gedood, aan de macht. Hij kreeg
eind vorig jaar via een referendum
van de bevolking te horen dat hij
niet nog eens een ambtstermijn van
acht jaarmocht volmaken. Hij werd
gedwongen vrije verkiezingen uit te
schrijven, die Chili weer aan een
burgerregering zullen helpen. Maar
daarvoor moet de oude grondwet,
waaraan de huidige dictatuur haar
bestaansrecht ontleent, worden ver-
anderd.

Hervormingen
De hervormingen behelsen onder

meer dat een uitbreiding van de
macht van het Congres, dat nu nog
voor iedere belangrijke wijziging de
goedkeuring van twee parlementen
nodig heeft. Verder krijgen burgers
en militairen een gelijke stem in de
machtige Nationale Veiligheids-
raad. Bovendien zal de ambtster-
mijn van de toekomstige rpesident
niet acht, maar vier jaar zijn en zal
het verbod op marxistische partijen
worden opgeheven. De nieuwe pre-
sident heeft niet langer het recht
vermeende tegenstanders het land
uit te zetten; een recht waarvan Pi-
nochet veelvuldig gebruik heeft ge-
maakt.

De gezamenlijke oppositie onder
leidingvan Patricio Aylwin heeft la-
ten weten de nu aangenomen her-
vormingen slechts als een eerste
stap op weg naar democratie te be-
schouwen.

Nieuwe leider Poolse communistische partij moet eenheid herstellen

Rakowski wist felle
kritiek te doorstaan

Van deredactie buitenland
WARSCHAU - De Poolse premier
Mieczylaw Rakowski is zaterdag ge-
neraal Wojciech Jaruzelski opge-
volgd als leider van de Poolse Com-
munistische Partij. Hij werd geko-
zen ondanks de felle kritiek die een
aantal parlementsleden hadden op
zijn economische beleid van de laat-
ste tijd. Maar met zijn politieke kwa-
liteiten, die hem al eerder de bij-
naam 'Stary Lis' (oude vos) hadden
opgeleverd, wist hij de storm van
kritiek te doorstaan.

Partij-economen en oppositieleden
beschuldigden Rakowski onder-
meer van wanbeheer gedurende de
tien maanden dat hij premier is ge-
weest. Zij waarschuwden ervoor dat
de recentelijk doorgevoerde prijs-
stijgingen tot nieuwe inflatie leiden,
waardoor 60 procent van de bevol-
king beneden de armoedegrens te-
recht zou komen.
De belangrijkste taak voor de nieu-
we partijleider is in de eerste plaats
het opvijzelen van het imago van de
communistische partij. Daarnaast
moet hij de eenheid herstellen bin-
nen de partijgelederen na de enor-
me verkiezingsnederlaag van juni,
toen Solidariteit een overweldigen-
de overwinning behaalde.

MIECZYSLAW RAKOWSKI
...orthodox coynmunist...

Dreigement
Het Centraal Comité van de partij
wilde hier toen echter nog niet van
horen. Rakowski ging toen zelfs
zover om, samen met Jaruzelski,
met aftreden te dreigen om het co-
mité te bewegen akkoord te gaan
met de legalisering.

Hiermee werd de eerste stap gezet
naar de uiteindelijke legalisering
van de vakbond, dievervolgens met
de verkiezingen in juni Rakowski's
partij een gevoelige nederlaag be-
zorgde. Met andere communisten

verloor Rakowski toen zijn zetel in
het parlement.

Keihard
Jarenlang was Rakowski Jaruzels-
ki's rechterhand. De nieuwe partij-
leider staat bekend als een begena-
digd sprekeren een keiharde onder-
handelaar. Als vice-premier voerde
hij de onderhandelingen met Soli-
dariteit in de rumoerige periode van
1980-81. Hij verdedigde nadien de
staat van beleg die door Jaruzelski
werd ingesteld en vakbonden ver-
bood. Nadat hij vier jaar in het par-
lement had gezeten werd hij eind
1987 lid van het politburo en was
hiermee weer terug in het centrum
van de politiek.

Wegens zijn hervormingspolitiek en
zijn geregelde bezoeken aan wester-
se landen wordt hij in het Westen
over het algemeen beschouwd als
een liberaal die de communistische
partij democratischer en dynami-
scher wil maken. Veel Polen zien
hem echter als het toonbeeld van
een orthodoxe communist die een
strikte partijdiscipline voorstaat en
hartelijke betrekkingen met Mos-
kou wil onderhouden.
Rakowski werd geboren op 1 de-
cember 1926 in een boerengezin in
het dorpje Kowalewko in het noord-
westen van Polen. Hij studeerde
aan de universiteit van Krakow ge-
schiedenis waarin hij promoveerde.
In de Tweede Wereldoorlog diende
hij als legerofficier.

Zij partijcarrière begon in 1946 toen
hij toetrad tot de Poolse Communis-
tische Partij. Twintig jaar later werd
hij lid van het Centraal Comité. Hij
is praktisch de enige die alle zuive-
ringen in de partij in de jaren 50 en
later wist te overleven. Van 1958 tot
1982 was hij hoofdredacteur van het
toonaangevende communistische
weekblad Polityka.

(ADVERTENTIE)
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
17.00 Het geheim van de zwarte

draak. 6-delige serie. Afl. 5: Goud.
Wolff, de Pater en de Tartaren berei-
ken Amur en genieten van het vredige
leven. Wolff vindt zijn vader terug en
dan kunnen ze eindelijk naar China
reizen, (herh.)

17.59 De eerste de beste. Hoogte-

punten. Gast van de week: Joe Alca-
traz. (herh.)

18.26 Het zal je kind maar wezen.
Comedyserie met in de hoofdrol Mi-
chael Crawford. Afl. 1. Frank sollici-
teert als verkoper van ijzerwaren. Zo-
als te verwachten zijn de resultaten
van dit bezoek niet bepaald succes-
vol

18.5.'5 Dierenmanieren. Vanuit Bur-
gers Bush in Arnhem. Presentatie:
Martin Gaus en Leonie Sazias.

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

20.00 (TT)Journaal.
20.28 Dierenbingo. Spelprogramma

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

22.05 Aktua special.

22.35 (TT)Klein Londen, klein Ber-
lijn. 7-delige serie. Afl. 5. 1941. Mar-
griet en Raymond worden in een
compromitterende situatie betrapt,
maar het is echt niet wat de veld-
wachters denken...

23.40 Sport extra. Samenvatting van
de voetbalwedstrijd HFC Haarlem -
Steaua Boekarest in het Haarlem
Stadion. Commentaar: Jack van Gel-
der.

00.05-00.10 Journaal.

Duitsland 1
09.45 ZDF-info Gesundheit. Consu-

mententips.
10.00 Tagesschau und Tagesthe-

men.
10.23 Der Seerauber.
11.45 Brighton - ein englisches See-

vergnügen.
12.15 ML - Mona Lisa. (Herh.)
12.55 Persoverzicht.
13.00-13.05 Tagesschau.
14.40 ""Teletekstoverzicht.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moca - Die Tochter des

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

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

tv-film van Brian Hayles met Sarah
Sutton, Jaines Greene, David Pullau
e.a. Deel 3.

17.15 Tagesschau
17.25 Die schönsten Autos der Welt.

Serie. Afl.: Rolls Royce Phantom 111.
17.30 Die Rückkehr zur Schatzinsel.

Jeugdserie. Afl.: Belastende Bewei-
se.

18.15 Ausschnittweise Kleinkunst.
Met een liedjesrevue van Annete

j Mayer.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Simon & Simon. Serie. Afl.:

Schatz, ich hab's nicht so gemeint.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Dingsda. Spelprogramma met

Fntz Egner. Aansl.: Tagesschau.
21.00 Report Baden-baden.
21.43 Pro und Contra Themenwahl.
Kijkers geven hun mening.

21.45 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:
Madehen vom Lande.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Lenz oder die Freiheit. Serie

gebaseerd op de gelijknamigeroman
van Stefan Heym. Afl. 2: Auf Messers
Schneide. Met Peter Simonisek, An-
nette Uhlen, Brigitte Kamer e.a.

00.35 Tagesschau.
00. .0-00.45 Nachtgedanken. Be

schouwing door Hans Joachim Kv
lenkampff.

" Patrick Duffy en Beth Toussaint in 'Dallas.
(Duitsland 1 - 21.45 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-abonnees
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma

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

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

Nederland 2:31. 33. 35. 49. 54. 56 en 60
Nederland 3: 23. 32. 34. 43. 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België 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 S: satelliet

België/TV 1
17.00 Flipper. Amerikaanse jeugdse-

rie. Afl.: Dolfijnliefde.
17.25 Juke Box.
17.30 Webster. Amerikaanse serie.

Afl.: Burnout. Met Emmanuel Lewis,
Susan Clark, Alexi Karras e.a. (herh.)

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie, (herh.)
18.05 Het gebeurde hier. David Da-

vidse vertelt een verhaal. Vandaag:
De twee tinnen bekers.

18.15 De zevensprong. Fitnesspro-
gramma voor kinderen met liedjes en
sketches van Willie de schildpad en
Wilma de kangaroe. M.m.v. Ilse Uit-
terlinden, Frank Dingenen, Luk de
Visscher, Günther Lesage. Presenta-
tie: Arme de Lille.

18.30 De kleinste zwerver. Canade-
se jeugdserie. Afl. 5: Firehorse (1).
(herh.)

18.55 Levende aarde. 24-delige Brit-
se documentaire reeks van David At-
tenborough. Afl.: Waar land en zee el-
kaar ontmoeten (1).

19.25 Lotto-win naars. Mededelingen
en programma-overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische tv-serie.

Scott betrapt Shane bij het verlaten
van Terry's huis. Danny en Scott tre-
den op.

20.25 Margriet. Talkshow van Mar-
griet Hermans vanuit de North Sea
Vacht Club in Oostende.

21.35 Hercule Poirot. 10-delige En-
gelse serie. Afl. 5: Moord in het flatge-

bouw. Met David Suchet, Hugh Fra-
ser, Philip Jackson e.a.

22.30 Nieuws.
22.45 Kolderbrigade. 6-delige come-

dyserie. Afl. 5: De ontvoering. Met
Romain de Coninck, Leo Martin, Gas-
ton Berghmans e.a. (herh.) Een meis-
jewordt ontvoerd. Zij wordt weer vrij-
gelaten nadat een losgeld werd be-
taald. Niemand weet echter wie de
schuldige was. (herh.)

23.20-23.25 Coda. 'Fantaisie sur le
Chant d'adieux' van Auguste Fran-
chomme door het Servais Ensemble.

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Alison zet Ginny eens flink
op haar plaats. Ginny bedenkt een te-
genzet.

19.23 Superkat & supermuis. Teken-
filmserie.

19.30 Nieuws.
20.00 Het speeltuig. Amerikaanse

speelfilm uit 1982 van Richard Don-
ner met Richard Pryor, Jackie Glea-
son, Ned Beatty e.a.

21.40-22.25 Uitzending door der-
den. Programma van de Socialisti-
sche Omroep.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3mHz. 747 kHz (402 m) en
12:>1 kHz (240 m|

Radio 2: 92 1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 11
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94 5 mHz
Raidio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BFIT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97 5 en 97.9 kHz)
Bt.'lg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 er
321 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91 9 mHz

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

" Scott
Schwarz
en Richard
Pryor in
'Het speeltuig
(België/TV 2 -
20.00 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.

18.30 Sesamstraat.
18.45 De Tijger Leopold. Tekenfilm- i

serie. Afl. 1: Het zonnebloemenhuis. :
18.55 Robin Hood. Serie. Afl. 8: De i

Zwaarden van Wayland (2). De zwar- i
te priesteres wil Robins bende op Lu- i
cifers altaar offeren. Om zijn vrienden ]
te redden heeft Robin het zwaard Al- j
bion nodig.

19.47 Verhalenvertellers. Serie. Afl. I
12: Brer Rabbit and Bullhead.

20.00 Journaal.
20.29 Van gewest tot gewest. Regio- i

naai magazine.
21.03 Oude muziek in Utrecht: Mal- i

colm Bilson speelt Mozart. Serie i
over het Holland Festival Oude mv- j
ziek Utrecht 1988. Deel 1.

21.33 Sprekende film. Documentaire- j
serie over het ontstaan van de spre- j
kende film. Afl. 10: Hollywood nu..

22.30 Journaal.
22.40-22.45 Nieuws voor doven en j

slechthorenden.

# Michael Crowford en Michele Dotrice in 'Het zal je kind
maar wezen. (Nederland 2 - 18.26 uur)

Duitsland 2
Zie Duitsland 1
13.15-13.34 Vereine in Deutschland.

Documentaire over Duitse schutters-
verenigingen, (herh.)

14.55 ""Teletekstoverzicht.
15.15 ZDF - Ihr Programm. Spelpro-

gramma met de Glückstelefon.
15.25 Heute.
15.28 Die Muppets-Show.
15.50 Der Stem des Marco Polo. Se-

rie voor de jeugd. Afl.: Der Storch.
16.15 Logomobil. Jeugdjournaal. Met

een overzicht van speciale vakantie-
activiteiten.

16.30 Alice im Wunderland. Teken-
film naar het boek van Lewis Carroll.
Afl.: Die Honigelefanten.

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

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

17.50 Ein Heim für Tiere. Duitse se-
rie. Afl.: Teure Tauben. (1). Met Hans
Heinz Moser, Bettina Spier, Michael
Lesch e.a. (onderbroken voor: Mem
Butler und ich. Duitse serie. Afl.: Ur-
laub geheim. Met Volker Brandt en
Günther Jerschke.)

18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.25 Es begann in Gladbeek. Auf

den Spuren des Geiseldramas.
20.00 Der Heuler. Tv-film van Rose-

marie Fendel met Heidelinde Weis,
Matthias Ponnier, Töns Heinrich Gre-
vel e.a.

21.30 Heutejournaal.
22.00 Apropos Film. Filmmagazine.

Presentatie: Helmuth Dimko en Peter
Hajek.

22.30 ■Überall ist es besser, wo wir
nicht sind. Duitse tv-film van Michael
Klier met Miroslaw Baka, Marta Klu-
bovicz e.a.

23.50 Zeugen des Jahrhunderts.
Hans-Christoph Knebusch in gesprek
met de hoogleraar, politicus en jour-
nalist Richard Löwenthal.

00.45-00.50 Heute.

België/RTBF 1
18.00Vacaturebank. 18.15L'écran des
vacances. Tekenfilms met o.a. Jimbo
Jet, Madame Peppernote, Mystère et
bulle de gomme en Alex. 19.00 Jour-
naal. 19.03 Ce soir. Waalse actualitei-
ten. 19.25 Lotto- en jokeruitslagen.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.00
Contacts. Verkeerstips. 20.05 Les sen-
tiers du monde. Reportages. Presenta-
tie: Philippe Lambillon. Vandaag:
Grand Nord. Reportage over de Lap-
pen en de Eskimo's. 21.15 La guerre.
Canadese serie over de oorlogsge-
schiedenis. 22.10 Laatste nieuws en

weerbericht. 22.45-00.10 Messagère a
Hollywood. Belgische speelfilm uil
1984 van Chris Vermorcken met Marit-
za Norman, Muriel d'Odemont, Tim
Tenders e.a.

TV5
16.05 Beau et chaud. 17.05 Nouveau

monde. 18.10 Récréation. 18.30 Li-
magination au galop. 19.00' Des chif-
fres et des lettres. 19.30 30 millions
d'amis. 20.00 Le grand échiquier
22.00 Journal Télévisé. 22.35 La
chaise vide. Franse drama uit 1971
00.00 La chance aux chansons
00.30-00.45 Apos.

Duitsland 3 West
15.30 Teletekstoverzicht.
16.00 Vierzig Grad im Schatten. Een

avontuurlijke kerstvertelling uit
Australië.

17.25 Der Schatz ist vergoldet. Pot-
pourri van bekende Duitse schlagers.

17.35 Super-Grips. Das schnelle
Spiel für helleKöpfe. Spelprogramma

met Frank Laufenberg.
18.00 Urmel aus dem Eis. Poppense-

rie. Afl. 4: Die Rettung.
18.30 Vorsicht: Kinder in der Kiste.

Informatie en amusement voor en
door kinderen vanuit een houten kist.

18.45 Abenteuer Wildnis. Natuurfilm-
serie. Vandaag: lm Jahr nach El Nino.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en sport.

20.00 Italienische Reisen. 5-delige
serie. Afl. 5: Die Stadt der Unsterbli-
chen. Een bezoek aan de stad Mate-
ra.

20.45 Wir toten, was wir lieben.
9-delige serie over beschermde die-
ren en planten. Afl. 6: Für einen
Hauch Exotik. Over de bloedige han-
del in ivoor, hoorn en schildpadden.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 DDR-Profile. Filmportret van

solotrompetist Ludwig Güttler.
22.30 Gaste in Bayern. Wat vakantie-

gangers zich wensen en wat hen te
wachten staat. Vandaag: München.

22.50 Junge Frau von 1914. Tv-film
van Egon Günther naar de gelijkna-
mige roman van Arnold Zweig met
Jutta Hoffmann, Klaus Piontek, Inge
Keiler e.a.

00.10 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
nacht.

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7 04 Echo-
magazine. 7.15 Het levende woord
7.30 Nieuws. 7.33 Echo-magazine.
8.05 Programma-overzicht. 8.09
Echo-magazine. 845 Kruispunt.
9.06 Even bijkomen. 10.06 MV-
Magazine. 11.06 Echo-Magazine
12.06 Schone Kunsten 12.55 Me-
dedelingen tb v. Land- en Tuin-
bouw. 13.09 Echo-magazine
14.06 Veronica Nieuwsradio. 17 06Veronica Nieuwsradio. 19.04Vero-
nica Nieuwsradio Extra 20.03 Bo-
rat 2103 De Radiovereniging.
2203 Vlaamse Connectie 2305
Met het oog op morgen. 0 02 De
nacht klinkt anders 2.02 Muziek in
de nacht. 5.02-7.00 Ochtendhu-
meur.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws) 7.04 Radio-
journaal. 9.04 De muzikale fruit-
mand. 10.04 Vrouw zijn. 11.04 Een
dag op stap met... 12.04 Lunchti-
me-magazine 13.04 Tijdsein.
13.30 Als mensen veranderen.
14 04 De plantage. Soortgenoten.
14.48 Musica Exotica. 15.04 Het
spoor terug. 16.04 Ischa. 16.53
Vrije Geluiden. 17.04 Timboektoe.
18.03 Plantage Magazine Zomer-
editie. 20 00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.02 De Ver-
rukkelijke Dinsdag. 6.03 De Leeuw
wordt wakker. 9.04 Rigter. 11.04
Angelique 1204 Jackpot. 1404
Twee meter de lucht in 16.04 De
verrukkelijke vijftien. 18.03 Dries-
poor 19.04 Dubbellisjes 20.04
Popkrant 21.04 Vuurwerk. 22.04
Poppodium. 23 03-0.00 Tracks.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NCRV
.5.35 Entree. Gevarieerd cultureel. magazine gepresenteerd door Doris
■ Baaten. (herh.)
16.21 "" Hoogtepunten uit U zij de

glorie. Compilatie van het koor- en
samenzangprogramma vanuit de
Martinikerk in Groningen, (herh.)

16.40 ""G'oud en nieuw. Muziekpro-
gramma vanuit Ponypark Slagharen

! gepresenteerd door Frank Masmeij-
er. (herh.)

17.30 Journaal.
17.40 Kay O'Brien. Amerikaanse zie-

kenhuisserie. Afl.: Reunion. Kay staat
;voor een moeilijke medische keuze. als een zwangere patiënte leukemie
blijkt te hebben. Dr Doyle heeft een
broer, die hij echter liever kwijt danrijk
is.

18.25 De Gummiberen. Tekenfilmse-
rie. Afl.: De ridders van Gummaroem.
(herh.)

18.48 Alex. Tekenfilmserie.
19.00 Journaal.
19.16 (TT)Kerkepad. 9-delige serie
over duizend jaar goden mensen. Afl.
5: Kerken rondom een feestende
stad.

19.42 (TT)Ja, natuurlijk extra. Van-
dag: Zebra's in Afrika.

20.13 Zo vader zo zoon. Spelpro-
■ gramma gepresenteerd door Gerard

! van den Berg.
20.39 Alles heeft zijn tijd. Ameri-

■ kaanse tv-film uit 1974 van James. Goldstone met Patricia Neal, Ed Flan-
; ders. Mare Singer. Andy staat op het
', punt te trouwen en het boerenbedrijf-

s je van zijn ouders te verlaten. Als zijn
; moeder. Peg, een ongeneeslijke ziek-
i te blijkt te hebben, verandert de situa-
tie.
21.53 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
22.30 Journaal.

22.40 13 Persoonlijke ontmoetin-
gen. Vandaag: mevr. ds. C.K. Kraan
uit Rotterdam over Thomas.

23.50-23.27 Ander nieuws. Vandaag:
Trappistenklooster De Achelse Kluis.
Documentaire, (herh.)

# Relja Basic
en Rita Brown
in 'Het geheim
van de zwarte

draak.
(Nederland 2 -

17.00 uur)

Duitsland 3 SWF
16.00 Christoph Columbus. Engelse

speelfilm uit 1949 van David MacDo-
nald met Frederic March, Florence El-
dridge, Francis Lister e.a.

17.40 Tiere der Heimat: Der Igel.
18.00 Sesamstrasse.
18.28 Menschen und Tiere. Natuur-

serie.Afl.: De terugkeer van de bizon.
18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Ge-,

dachtnislücken.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.

Aansl.: Europabrücke.
19.30 Dörfer in Europa. Jetzt kan

man leben und das Leben geniessen.
Documentaire over rentenieren in
Spanje.

20.15 Reisewege zur Kunst: China.
Hang Zhou en Sozhou.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
neun.

21.15 Frenzy. Engelse speelfilm uit
1971 van Alfred Hitchcock met Jon
Finch, Barry Foster, Anna Massey
e.a.

23.05 Bild(n)er der Chemie. Weten-
schappelijke serie. Afl. 3: Luft zum
Essen - Fritz Haber. (herh.)

23.35-23.40 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nieuws. 7 02 Een goede mor-
gen met pianist Cor de Groot (8.00
Nieuws.) 9.00 Continu klassiek.
11.00 Concertzaal: Concertge-
bouworkest. 12 30 Nieuweklassie-
ke platen. 13.00 Nieuws. 13 02 De
klassieke top tien. 13 30 Belcanto-
rium. Symf. Ork Gothenburg speelt
werken van Grieg 16 00 Het
Kunstbedrijf. 17.00 Vocaal. 18.00
Nieuws. 18.02 Lied van de week.
18.15 Leger des Heilskwartier.
18.30Muziek in vrije tijd. 19.30Ka-
mermuziek uit de Barok. 20 00
Nieuws 20.02 Concert: Neder-
lands Filharm. Ork. 21 30 Literama
22.30 Orgelconcert. 23.10-0.00
Muziek van eigen tijd: Berliner
Festwoche 1988.

Radio 5
6.30-6 49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9 00 Nieuws 9 02 NOS Spor-
tief. 9.25 Waterstanden 9.30 Oor-
log en Verzet in Nederlands-lndiè
10.00 De wereld zingt Gods lof
10 50 Tekst en uitleg. 11.00 Studio
55 12 00 Nieuws 12.05De verdie-
ping. 1300 Nieuws. 13.10 Neder-
land en zijn buren. 13.30Rondom
het Woord. 14.00 Leerhuis. 14.10
Dagvaardig 14.30 A world of
English 15.00 Schone wereld
16.00 Op de rand van het recht
16 30 Ombudsman. 17 35 Postbus

51 Radio-magazine 17 55 Mede-

delingen en Schippersberichten.
18 00 Nieuws. 18.10 Daar waar de
molens staan 18 30 Taal en teken
19.00 Programma voor buitenland-
se werknemers. 20.30-21.00 A
world of English.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Informatief program-
ma.

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

10.00 Reich und Schön. Serie,
(herh.)

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

11.00 Baretta. Politieserie, (herh.)
11.45 Der Chef. Serie, (herh.)
12.30 Klassik am Mittag met het

RTL-orkest.
13.00 Heute bei uns. Aansl.: Heath-

cliff, de Kater. Amerikaanse teken-
filmserie.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie, (herh.)

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

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

panse misdaadserie. Afl.: Das
schwarze Buch.

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

serie. Afl.: Eine Hilfe für Gadget.
17.45 RTL-Spiel. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTL-aktuell.
18.00 Baretta. Politieserie. Afl.: Die

Stimme des Blutes.
18.45 RTL-aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Der Kampf mit Goliath.
20.15 Der Platinbande. Amerikaanse

speelfilm uit 1966 van Ken Annakin
met Robert Wagner, Raquel Welch,
Godfrey Cambridge e.a.

22.05 Explosiv - Extra. Magazine met
Olaf Kracht.

22.50 RTL-aktuell.
22.55 Eine Chance für die Liebe.

Contact-magazine gepresenteerd
door Erika Berger.

23.35 Mannaja - das Beil des Todes.
Italiaanse speelfilm uit 1977 van Ser-
gio Martino met Maurizio Merli, Marti-
ne Brochard, Philippe Leroy e.a.

01.05-01.10 Betthupferl.

SSVC
13.30 Test Cricket. Hoogtepunte

van de gisteren gespeelde wedstrijd
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Australische ser*
14.50 Teil The Truth.
15.15 Anything goes. Paul Barne

bezoekt Guernsey en Victoria Stud
kijkt wat Southampton te biede
heeft.

15.35 Connections. Met Simon PO
ter.

16.00 Children's SSVC. Met M
Berm.

16.20 Grim Tales. De twaalf jagers.
16.35 I Can Do That. Nieuwe serie. J

liefste wens gaat in vervulling.
17.00 Dramarama. Back To Front.
17.25 Home And Away. Serie.
18.45 Champion Bluckbusteri

Nieuwe serie.
18.30 Play Chess. Nieuwe serie. Afl

Checkmate.
18.40 News and Weather.
18.55 Brian Conley - This Way Up
19.20 The Ninetheen Hole.
19.45 Brookside. Serie.
20.35 The 'Slap' Maxwell Story. O

medyserie.
21.00 The Rainbow. The Wideni»

Circle.
22.00 News andweather.
22.30 Inside Story. Nieuwe serie. Al

Animals in War.
23.25-23.55 Pssst - The Really U9

ful Guide To Alcohol.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 BLassie. Afl.: Findlinge.
09.35 Pixi im Wolkenkuckucksheim.
Afl.: Die Hirtin und der Schornsteinfe-
ger. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 General
Hospital. Afl.: Die wundersame Wand-
lung der Heather W. 10.50 Teletip
Haushalt. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05
Zwei schlagen zurück. Amerikaanse
oorlogsfilm uit 1945 van Edward Dmy-
tryk met John Wayne, Anthony Quinn,
Beulah Bondi e.a. Aansl.: Tekenfilm.
13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop.
Aansl.: Programma-overzicht. 14.05
Kimba, derweisse Löwe. Afl.: Der Rau-
ber vom Donnerberg. 14.30 BLassie.
Afl.: Der wilde Hengst. 14.55 Der Gol-
dene Schuss. 15.05 General Hospital.
Afl.: Immer diese Nachbarn. 15.50 Te-
letip Natur. 16.00 BJosh. Amerikaanse
westernserie. Afl.: Kreuzwege. 16.25
Der Goldene Schuss. 16.35 Bonanza.
Afl.: Als Hoss geboren wurde. Aansl.
tekenfilm. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45
Programma-overzicht. 17.50 Bumpers
Revier. Afl.: Gefahrliche Mode. 18.45
SAT 1 Bliek 19.00 Glücksrad. 19.30
Cannon. Afl.: Der Guru. Amerikaanse
politieserie van Seymour Robbie met
William Conrad, John Rubinstein, Keith
Andes e.a. 20.25 SAT.I Wetter. 20.30
Special Squad. Australische misdaad-
serie van Howard Rubie. Afl.: Hohe Po-
litik. 21.25 SAT.I Bliek. 21.30 Drei auf
einer Couch. Amerikaanse komedie uit
1965 van Jerry Lewis met Jerry Lewis,
Janet Leigh, James Best e.a. 23.30

JSAT.I Bliek. 23.40 Barbara. Duits*
speelfilm uit 1961 van Frank Wisb*
met Harriet Andersson, Helmut GrieflM
Hans Nielsen e.a. 01.10-01.20 Proj
gramma-overzicht.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek
8.05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws 12 05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek. 13.05. 14 02, 15.02
en 16.02Kort nieuws. 17.02Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
Actueel, Agenda en Muziek 17.25
Limburg op zijn best: toeristisch
programma 17.55' Kort nieuws.
18.05-18 07 Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Sjapoo (6 30,
7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws, en
VDAB-ber.) 8.00 Nieuws 8.10 Zon-
neslag. 10 00 Nieuws. 10 03 Broc-
coli. 11.55 Mediatips. 12 00 Lim-
burg 1989. 13.00 Nieuws. 13.10
Muziekboetiek. 14.00 De gewa-
pende man 17.00 Focus 17.10
Het Algemeen Belang. 18.00
Nieuws. 18.10 Rock-ola 2000
Lukraak. 22.00 Nieuws. 22.05 Je
weet het maar nooit 23.30-6 00
Nachtradio. (0.00, 500 en 530
Nieuws )

Sky Channel
06.30 European Business Chann'
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.
14.00 Landscape Channel.
14.55 As The World Turns.
15.45 Loving.
16.15 The Lucy Show.
16.45 Lady Lovely Locks.
17.00 Countdown.
17.30 Eurosport overzicht.
18.00 World Games.
19.00 Eurosport what a Week!
20.00 Paardensport.
21.00 Tennis.
22.00 Rugby.
23.00 Motorraces Formule 1.
00.00 World games.
01.30-06.30 Landscape Channel.

Super Channel
07.00 World News and Businf-

Hour.
08.00 The Mix.
15.30 Nino Firetto.
16.30 Hot Line.
18.30 Tracking.
19.30 Teachers only.
20.00 Sport.
21.50 World News and Weather. I
22.00 Sport. English League Footfj
23.00 NBA Basketball.
00.00 World News. Aansl.: The M'
02.00-07.00 Rete Mia. Italiaans f

gramma.

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

20.
21.00 VJ Kristiane Backer.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV - Solid Rock.
01.00 Club MTV.
01.30-07.00 Night Videos.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofruhstuck. 7.15 WufJ|
kasten 745 VeranstaltungsWj
der. 8.30 Besinnliche Worte 1>
Musikexpress 10 00-12 00 K
Aufgelegt. 12.00 Veranstalfr
kalender. Musik bei Tisch. Jl
Veranstaltungskalender. 13.04
schauf. 14 05 Musikzeit heutHj
chesterklange aus aller Welt J,
Nachtmittagsstudio. 16 05 " j
light. 17.05 Oldiekiste. 18 10't
Aktuell 18 40-20.05 Musikjo^t]
i

Luxemburg/RTL
530 Guten Morgen! 9 00 E* 1 [wie kein anderer. 11.00 Tref'1 <
elf. 12 00 Is ja n Ding 14 OO'':
16 00 Entenjagd. 17 00 Musik')
17 50 Sportshop. 18.00MusiK'.
19.00Neunzehn - Vierundzw*c

Rampenlicht. 20.00 Open r><]'(
21 00LP-Charts. 22.00-0 00 **i
Non-Stop.

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Mo1 'melodie 9.05 Musikpavillon ' 'lGut aufgelegt 14 05 Aut der
menade. 15 00 Cafe-Ko.}
16.05 Heimatmelodie 17 OO j,
sik-Express. 20.05 ZwiSY
Broadway undKudamm. 21 C"l
sik zum Traurnen. 22 3^'t
Nachtexpress.
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Investeringen
eerste kwartaal

gestegen
>E N HAAG - Het bedrijfsle-
eri en de overheid hebben in*t eerste kwartaal 5,3 procent
.^er geïnvesteerd dan in datJvak in 1988. Weliswaar is
| minder dan het investe-

over geheel 1988,
de groei is wel gereali-

,erd ten opzichte van een be-
hoog niveau in dat

rste kwartaal vorig jaar.

J bedrijfsleven investeerde 5,9cent meer, de overheid 0,6 pro-
jl*' Het sterkst was de investe-
ësgroei in vervoermiddelen: 12,3

°cent.

opschafvan nieuwe vliegtuigen en
Q
nePen leidde tot deze stijging.
-der deze categorieën bedroegF groei 4,3 procent.

beurs-OVERZICHT
lets hoger

- De Amster-
«ttise beurs is gisterentraag wat, gegaan. Er viel weinig teeleven, maar laterkropen diver-* aandelenkoersen wat in op-
aartse richting, zodat de stem-:r'hgsindex toch 0,3 punt hoger

£0n- sluiten op 192,4. De omzet op
wet Damrak was f 1581 miljoen,„,aarvan de aandelen echter,lechts f430 miljoenvoor hun re-
ding namen. De obligatie-

3arkt begon wat hoger, maarndigde nagenoeg onveranderd.

Ldn de internationale waarden50«- Akzo uiteindelijk f 1,10 aan

Ij^. koers toevoegen op f 114,70.
ji'ddenstandsbank opende wat
S|er, maar sloot f 3 beter op f?°- In de drankensector wist*°ls f 1,20 aan de koers toe te
rijgen, terwijl Heineken gelei-

Tf^'.k omhoog kroop naar
h' 36,70, wat een winst beteken-
J[e van f 1,90. CSM won 90 cent

f71,50. De overige verschui-
.Aen beperkten zich meestal■Lf 1 niet veel meer dan een gul-

„L^ers herstelde Oldelft zich f 5
u' fl9l. Otra ging f 17 vooruit
oJ^r f797. Fondsen als Bege-
'(j^hn en Macintosh lagen in
1 j^e dunne markt ook nog rede-
i(P in de markt.
if*[i'e koers van Übbink ontwikkel-

zich grillig. Na een paar gul-
[r6n lager begin kon dit fonds
ifch de dag f 3 hoger afsluiten op
£°l. Hetzelfde gebeurde bij ver-

f, fabrikant Weweler, die na een
,i |j§er begin f 5 beter sloot op f
it3 Aannemer BAM bleek in de
i' j/ttend niet verkoopbaar, maar

' !'er werden er f 4 lager op f 488
33 nog zaken gedaan. Sphinx

akte f 2,30 weg naar f 124,30.
1.,

(
lj een rustige handel bleken op

,* optiebeurs gisteren de opties
.£ de EOE-Aandelenindex de
likeur van de beleggers te ge-, 'eten. Daarbij speelde de pro-
>MSsionele handel een grote rol.
'X betreffende fonds was goed

5400 contracten van 40.000
Kr, gisteren op de EOE werden
T^andeld.

Arbeidsmarkt
De FME heeft juist in Spanje en
Portugal gekeken omdat dat de eni-
ge twee landen van de Europese Ge-
meenschap zijn die geen aansluiting
hebben op een internationaal sys-
teem van vraag en aanbod van ar-
beidskrachten. Van die landen was
nog niet goed bekend hoe de situa-
tie op de eigen arbeidsmarkt is.

De Industriebond FNV is tegen de
eventuele tewerkstelling van Span-
jaarden en Portugezen in Neder-
land. Aan de vooravond van het ver-
trek van de FME-delegatie naar bei-
de landen heeft bestuurder Berk-
hout al laten weten dat er ruim vol-
doende werkloze Nederlanders zijn
die kunnen worden omgeschoold
voor de banen van de FME-bedrij-
ven.

Steun
De delegatie van de FME heeft in
Spanje en Portugal gesproken met
individuele ondernemers, met
werkgeversorganisaties en met
overheidsinstanties. Zij had daarbij
de steun van de Nederlandse over-
heid, want de ambassades in Ma-
drid en Lissabon hebben gezorgd
voor decontacten. Over de kosten is
niet gesproken, evenmin over aan-
tallen werknemers die naar Neder-
land zouden kunnen gaan, aldus de
woordvoerder van de FME.

De FME zal haar aangesloten onder-
nemingen niet adviseren om perso-
neel in Spanje of Portugal te wer-
ven, zij zal uitsluitend neutraal ver-
slag doen van haar ervaringen. On-
dernemingen die interesse hebben,
moeten zelf het initiatief nemen om
vakkrachten uit Zuid-Europa te ha-
len.
Voor het (tijdelijk) te werk stellen
van buitenlanders is een vergun-
ning nodig van het ministerie van
Sociale Zaken en werkgelegenheid.
Dat departement geeft zo een ver-
gunning alleen af alsvaststaat dat er
in Nederland op korte termijn geen
werknemers te vinden zijn voor de
vacatures.

Unilever wil
Duits bedrijf
overnemen

ROTTERDAM/BERLIJN - Unile-
ver wil de Duitse MB Backmittel
und Essenzen KG in Hannover
overnemen. De afsluiting van de
zaak is hoofdzakelijk afhankelijk
van de toestemming van hetKartel-
lamt in Berlijn, aldus Unilever. MB
(Martin Braun) is actief op de markt
voor smaak- en geurstoffen, bak-
middelen, glazuren, garneringen en
desserts. Het bedrijf had vorig jaar
ruim 300 mensen in dienst en een
omzet van 84 miljoen mark.

economisch kort

Winst Xerox
HEERLEN - Het Amerikaanse con-
cern Xerox heeft in het tweede
kwartaal een winst behaald van 179
mijoen dollartegen 167 miljoen dol-
lar vorig jaar.
De omzet nam toe van 4,1 miljard
tot 4,4 miljard dollar. In de eerste
helft van het jaar kwam de winst uit
op 337 miljoen dollar tegen 319 mil-
joen dollar vorig jaar.

beurs van amsterdam stotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s .k.
AEGON 107,20 107,40
Ahold 130.10 129.70
Akzu 143.60 144,70
A.B.N. 46.00 45.00
Alrenta 162.60 162,70
Amev 55,80 56,50
Amro-Bank 91,90 92.00
Bols 152,60 153.80
Boisunuj W. 122.80 122.00
Bühim.Tet. 66.60 66,40
C.S.M.ceil 71.00 71,50
DAF 55.30 55.60
Dordtsche P. 257.70 257.40DSM 131.10 132.00
Elsevier 78.60 78.80
Fokker eert. 45.70 46.30
Gist-Broc. c. 34.50 34,30
Heineken 134.80 136,70
Hoogovens 110,60 110,20
Hunter Dougl. 121,60 121.40
Int Muller 100.50 100,20
KBB eert. 81,00 80,40
KLM 52,50 52,70
Kon.Ned.Pap. 55,30 55.20
Kon. Olie 141.50 142.00
Nat. Nederl. 66.90 67.60
N.M.B. 265,00 268.00
NedUoyd Gr. 450.50 450.50
Nijv. Cate 97.80 97.50
Oce-v.d.Gr. 301,00 302.00
Pakhoed Hold. 137.50 137.50
Philip* 42.30 e 42.30
Robeco 109.40 109.90
Rodamco 159.20 159.40
Rolineo 107,80 108,40
Rorento 62.10 62.10
Stork VMF 37.30 36.90
Unilever 150,80 150.70
Ver.Bezit VNU 99.80 100.30
VOC 45,60 45.30
Wessanen 91.50 91.00Wolters-Kluwer 50.80 51.40
Binnent. aandelen
Aalberts Ind 47.50 48.00ACF-Holding 49.90 49,90
Ahrend Gr. c 299.00 297,00
Alg.Bank.Ned 45.90 45.60
Asd Opt. Tr 23.00 22.60
Asd Rubber 7.40 7,40
Ant. Verft. 340.00 330.00Atag Hold e 104,40 104.20Aut.lnd.R'dam 91.10 91.10BAM-Holding 492,00 488.00Batenburg 99.00 99.00Beers 143,20 143.10Begemann 131,00 135.00Belindo 372,00 371.00Berkels P. 4.80 4.70Blyd.-Will. 22.7(1 22.80Boei- De. Kon. 429.80 427.00de Boer Winkelbédr. 58.30 58.10Boskalis W. 14.75 14,60Boskalis pr 12.90 12.80graat Bouw 1032.00 1033.00Buigman-H. 3300.00a3000.00 aCalve-Dellt e 983.00 980,50
Calvépref.c 5500.00 5500,00

Center Parcs 67.50 66,60
Centr.Suiker 70,30 70.50
Chamotte Unie 10,80 10,80
Cindu-Key 121,50 121,50
Claimindo 363,00 363.00
Content Beheer 24,00 24,00
Cred.LßN 79,00 80,80
Crown v.G.c 112,00 112,50
Desseaux 234,00 234,50
Dordtsche pr. 257,50 256,40
Dorp-Groep 53,00 52,60
Econosto 266,00 266,50
EMBA 134,00 134,00
Enraf-N.c. 56,10 55,80
Eriks hold. 408,00 409,00
Flexovit Int. 77,00 77,00
Frans Maas c. 83,30 83,80
Furness 124,50 124,20
Gamma Holding 84,00 85,00
Gamma pref 5,80 5,70
Getronics 27,60 27,40
Geveke 44,90 45,20
Giessen-de N. 320,00 314,00
Goudsmit Ed. 395,00 397,00
Grasso's Kon. 103,80 104,20
Grolsch 148,00 146,50
GTI-Holding 186,00 187,00
Hagemeyer 98,70 100,00
H.B.G. 211,20 210,50HCS Techn 14,90 15,10
Hein Hold 117,80 119,00
Hoek's Mach. 185,00 184,00
Holdoh Hout 745,00 745 00Holec 34,20 34^20H.A.L.Tr. b 1675,00 1672,00
Holl.Am.Line 1665.00 1670,00
Heineken Hld 117,80 119 00
Holl.Sea S. 1,38 1,38
Holl. Kloos 565,00 570,00
HoopEff.bk. 10,90 10,80
Hunter D.pr. 5,40 5 40ICA Holding 18,50 18,50
IGB Holding 64.00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 31,40 31.50Industr. My 234,00 232,00
Ing.Bur.Kondor 560,00 560,00
Kas-Ass. 47.90 48,50
Kempen Holding 16.00 16,00
Kiene's Suik. 1380,00 1380,00
KBB 81,00 81,00
Kon.Sphinx 126.60 124.30
Koppelpoort H. 367.00 365.00
Krasnapolsky 235.00 234,00
Landré _ Gl. 58.80 59.00
Macintosh 54.00 55.00
Maxwell Petr. 693.00 693.00
Medicopharma 77.50 77.00
Melia Int. 7.10 7.10
MHVAmsterdam 23.00 20.00a
Moeara Enim 1205.00 1205.00
M.Enim 08-cert 15500.00 15600.00
Moolen en Co 33.80 33.00
Mulder Bosk. 81.00 80.50
Multihouse 10.80 10.70
Mvnbouwk. W. 437.50 .437.50
Nael'f 250.00
NAGRON 51,30 51.30
NIB 574.00 570.00
NBM-Amstelland 21,20 20,80

NEDAP 500.50 355.00
NKF Hold.cert. 385.00 385.00
Ned.Pait.Mij 40.40 40.00
Ned.Spnngst. 11500.00a10850.00a
Norit 940.00 935.00
Nutricia gb 68.20 68.50
Nutricia vb 71.00 72,00
Oldelft Groep c 186.00 b 196.00
Omnium Europe 16.20 16.20
Orco Bank c. "7.90 77.10
OTRA 780,00 797.00
Palthe 75.00 78.00
Pirelli Tyre 52.90 52.60
Polynorm 120.00 120.00
Porcel. Fles 156,00 156.00
Ravast 54.50 52.50
Reesink 76.50 76.10
Riva 60.00 60.00
Riva (eert.) 60.00 60.00
Samas Groep* 71.00 71.00
Sanders Beh. 118.50 117.5»
Sarakreek 30.50 30.20
Schuitema 1495.00- 1490.00
Schuttersv. 154.50 154.50
Smit Intern. 42.50 42.50
St.Bankiersc. 26.40 26.30
Stad Rotterdam 148.30 148.50
Telegraaf De 457.50 458.50
Text.Twenthe 304.00 304.00
Tulip Comp. 57.40 57.20
Tw.Kabel Hold 156.00 155.50
Übbink 128.00 131.00
Union Fiets. 17.20 16.95
Ver.Glasfabr. 320.00 341.00
Verto 66.80 67.50
Volker Stev. 64.50 64,50
Volmac Softw. 50.20 50.50
Vredestein 19,30 19.20
VRG-Groep 64.50
WegenerTyl 189.00 188.50
West Invest 29.60 29,50
Wolters Kluwer 200.00 203.00
Wyers 47.50 48.80

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.l'. 35,80 36.00
ABN Aand.f. 76.30 76,70
ABN Beleg.f. 58.80 58.80
ALBEFO 54.50 54.50
Aldollar BF S 21.40 21.60
Alg.Fondsenb. 250.00 252.00
AllianceFd " 12.40 12.40
Amba 46.90 47,70
America Fund 325,50 322,00
Amro A.in F. 92.00 92.00
Amro Neth.F. 78.90 79.00
Amro Eur.F. 75.00 75.00
Amro Obl.Gr. 153.20 153.30
Amvabel 94,60 97.30
AsianTigersFd 60,10 .60,00
Bemco Austr. 60,50 60,50
Berendaal 115,00 115,50
Bever Belegg. 25,00 b 25,00
BOGAMIJ 118,00 117,30
Buizerdlaan 41,80 41,80
Delta Uoyd 42,00 42,10
DPAm. Gr.F. 25,00 25,00
Dp Energy.Res. 41,25 41,30
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80

EMF rentefonds 66,40 66,40
Eurinvestd) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 7,00 7,00
EurGrFund 60,30 60,40
Hend.Eur.Gr.F. 205,50 205,90
Henderson Spirit 72,50 72,90
Holland Fund 77,20 77,20
Holl.Obl.Fonds 123,80 123,80
Holl.Pac.F. 112,20 114,80
Interbonds 562,00 562,00
Intereff.soo 42,50 42,50
Intereff.Warr. 309,00 310,00
JapanFund 39,50 39,80
MX Int.Vent. 66,40 66,20
Nat.Res.Fund 1490,00 1490,00-
NMB Dutch Fund 38,50 38,50
NMB Oblig.F. 37,20 37,20
NMBRente F. 103,90 104,00
NMB Vast Goed 37,40 37,50
Obam, Belegg. 223,70 224,50
OAMFRentef. 14,30 14,30
Orcur.Ned.p. 49,70 49,70Pac.Prop.Sec.f. 46,40 46,90
Pierson Rente 101,00 101,00
Prosp.lnt.High.lnc. 9,30 9,30
Rabo Obl.inv.f. 76,10 76,20
Rabo Obl.div.f 51,20 51,20
Rentalent Bel. 1356,00 1358,40
Rentotaal NV 31,40 31,40
Rolineo cum.p 102,50 102,50
Sei/Tech 17,90 17,90
Technology F. 16,90 16,90
Tokyo Pac. H. 258,50 262,50
Trans Eur.F. 80,30 80.40
Transpac.F. 555,00 560,00
Uni-Invest 110,00 110,50
Unico Inv.F. 86,00 86,00
Unilonds 31.50 31.30
VWN 58.00 58.00
Vast Ned 120.60 120.70
VentureF.N. 44.00 44.00
VIB NV 86.80 87.00
WBO Int. 77.90 78.00
Wereldhave NV 214.00 214.00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 37.00 37.00
Amer. Brands 78.00 d 77.00
Amer. Expres 36.10 37.00
Am.Tel.& Tel. 40.25 39.80
Ameritech 59.80 59.80
Amprovest Cap. 117.00
Amprovest Ine. 225.00
ASARCO Ine. 29.70 29.80
Atl. Richf. 98.70 98.00
BAT Industr. 8.70 8.70
Bell Atlantic 93.60 93.80
BellCanEnterpr 41.70 41.50
Bell Rcs.Adlr 0.80 0.80
BellSouth 51.50 52.00
BET Public 3.00
Bethl. Steel 21.75 21,80. Boeing Comp. 52.00 52.50
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 24.70 23.90
Citicorp. 32.00 33.30
Colgate-Palm. 58.10 58.10
Comm. Edison 38.75 38.70
Comp.Gon.El. 450.00 450.00

Control Data 21.20 21.10
Dai-Ichi Yen 3470.00 3470,00
Dow Chemical 90.50 90.50
Du Pont 114.75 115.50
Eastman Kodak 48.70 48.50
Elders IXL 3.50
Euroact.Zw.fr. 190.00 190.00
Exxon Corp. 45.00 45.00
Fust Paclnt 1.64 a
Fluor Corp. 35.40 34.50
Ford Motor 50.00 49.30
Gen. Electric 57.25 57.50
Gen. Motors 45.00 44.60
Gillette 45.30 45.50
Goodyear 53.00 53.00
Grace & Co. 33.30
Honeywell 87.50 87.20
Int.Bus.Mach. 112.75 113.60
Intern.Flavor 58.80 58.35
Intern. Paper 50.20 50.00
ITT Corp. 61.20 61.00
ICBenson b 5000.00 5000.00
Litton Ind. 88.70 89.70
Lockheed 47.80
Mmnesota Mining 73.60 75.20
MobilOil 51.50 51.00
News Corp AusS 16.50 17.00
Nvnex 77.20 77.30
Oec.Petr.Corp 27.50 28.00
Pac. Telesis 43.20 44.00
P.& 0. ® 7.00 7,00
Pepsico 60.00 59.75
Philip Morris C. 155.50 155.50
Phill. Petr. 23.00 23.25
Polaroid 47.50 47.80
Pnvatb Dkr 312.10
Quaker Oats 67.00 67.00
St.Gobin FIV 665.00 660.00
Saralee 60.50 60.50
Schlumberger 41.80 42,00
Sears Roebuck 46.00 46.00
Sonv(venl
Southw. Bell 55.20 55,80
Su/uki (yen) 904.00 905.00
Tandy Corp. " 44,00 44,70
Texaco 53.00 53,00
Texas Instr. 39,30 39,20
TIP Eur. 1,69 1,69
ToshibaCorp. 1370,00 1380,00
Union Carbide 27,10 27,00
Union Pacific 77,00 76,50
Unisys 22,30 22,25
USX Corp 36,60 36,75 d
USWest 70,70 71,20
WarnerLamb. 107,90 108,00 d
Westinghouse 68,00 67,80 d
Woolworth 56,80 59,00
Xerox Corp. 67,50 67,60

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 54,00 54,00
Am. Home Prod. 208,50
ATT Nedam 84,40 83,50
ASARCO Ine. 58,00
AU. Richf. 205,00 204,00
Boeing Corp. 162,00 166,20
Can. Pacific 44,50 46,00
Chevron Corp. 115,00
Chiysler 50,00 47,60

Citicorp. 66,50 69,00
Colgate-Palm. 123,50 123,00
Control Data 40,50 40,50
Dow Chemical 189,00 188,00
Eastman Kodak 101,50 101,00
Exxon Corp. 92,00 92,00
Fluor Corp. 72,00
Gen. Electric 120,00 119,00
Gen. Motors 190,00 188,00
Gillette 94,00 94,00
Goodyear 112,00 112,00
Inco 63,00 62,00
IB.M. 232,50 233,50
Int. Flavors 117,00
ITTCorp. 127,50 126,00
Kroger 34,00 36,00
Lockheed 100,10 101,60
Merck & Co. 163,00 160,00
Minn. Min. 155,00 156,00
Pepsi Co. 125,50 125,00
Philip Morris C. 329,00 325,00
Phill. Petr. 47,50 47,50
Polaroid 92,50 93,00
Ploeter &G. 251,50
Quaker Oats 136,00 136.00
Schlumberger 86,00 d 86,00
Sears Roebuck 94,30 95.00
Shell Canada 77,00 76.00
Tandy Corp. 91.00 92.50
Texas Instr. 81.50 80.50
Union Pacilic 162.00 160.50
Unisys Corp 47,00 46,00
USX Corp 76,50 77,00
Varity Corp 5.00 a
Westinghouse 142.50 141.00
Woolworth 119.50 124,50
Xerox Corp. 133.00 133,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 676.00 672,00
Dresdner B. 362,00 365.00 b
Hitachi (5001 1550.00 1550-.00
Hoechst 295.50 293.00
Mits.El.lsoo] 1250,00 1250,00
Nestlé 8100,00 8400,00
Siemens 615,00 607,00

Warrants
Akzo 35.20 35.60
AMRO warr, 2.05 2.00
Bogamij 6.50 b 8,40
Faleuns Sec. 20,95 21,20
Honda motor co. 2050.00 2040.00
K.L.M. 85-92 263,00 265,00
Philips 85-89 10.10 10,10
St.Bankiers a 0.80 0.75
St.Bankiers b 2,80 2.70

Euro-obligaties & conv.
10.Aegon 85 100.50 101.00

Aegon warr 13.00 13.00
10 _ ABN 87 96.50 96.75
13Amev 85 97.75 97.75
13Amev 85 95.30 95.10
lOAmevüó 103.50 103.50
11Amev 86 96,25 96,50
14'.Aim_87 97.30 97.30

13 Amro-BankB2 100.50 100.50 I
10'_ Amro 86 95,80 96.00
10 Amro 87 96.75 97.00

_. . Amro 86 95.50 95.50
Amro Bank wr 47.60 48.00
Amro zw 86 71.30 71.00
9BMH ecu 85-92 100.25 100.25
7 BMH 87 95.50 95.50
10'»EEG-ecuB4 99.90 99.90
9.E18-ecuBs 102.75 102.75
12'jHlAirI.F 92.25 92.25
12 NIBiB) 85-90 101.00 101.00
11 .NGUB3 101.00 101.75
10..CU.. 100.70 100.70
2. NMB 86 83.30 83.30
NMB warrants 93.25 93.50
8:,4 Phil. 86 99,00 99,75
6. Phil.B3 97,25 97,60
11 Rabo 83 101.50 101.75
9Rabo 85 102.50 102.50
7Rabo 84 103.70 103.70

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 25.50 25,50
Bredero eert. 22.50 22,00
11 Bredero 24,00 24,00

Breev. aand. 26,50 26,50
Breev. eert. 23,50 24,00
LTV Corp. 1,80 2,00
5 Nederh. 68-78 25,00 25,00
RSV. eert 3,20 3,00
7.e RSV 69 88,00 85,00

Parallelmarkt
Alanheri 22,90 23,00
Berghuizer 55,00 54,50
Besouw Van c. 57,00 56.00
CBI Barin Oce. yen 1670,00
Comm.ObLF.l 101,20 101,20
Comm.ObLF.2 101,20 101,30
Comm.Obl.F.3 101,30 101,40
DeDrie Electr. 33,90 33,80
Dico Intern. 146,90 146,90
DOCdata 28,80 28,70
E&L Belegg.l 75,90 75,80
E&L Belegg.2 75,50 75,40
E&L Belegg.3 75,10 75,10
Geld.Pap.c. 75,10 75,30
Gouda Vuurvc 93,00 91,30
Groenendijk 40,00 39,70
Grontmij c. 165,90 167,00
Hes Beheer 272,00 272,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,70 3,80
Infotheek Gr 26,70 27,00
Interview Eur. 8,20 f 8,10
Inv. Mij Ned. 57,70 57,30
KLM Kleding 33,80 33,80
Kuehne+Heitz 36,50 37,30
LCI Comp.Gr. 60,00 60,00
Melle 260,00 268,00
Nedschroef 114,30 114,90
Neways Elec. 12,30 12,30
NOG BeLfonds 30,20 30,50
Pie Med. 12,60 12,70

Poolgarant 10,20 10,20
Simac Tech. 19,30 18,90
Text Lite 6.40 6,40
Verkade Kon. 272,00 273,50
VHS Onr. Goed 19,00 19,00
Weweler 123,00 128,00f . .

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k. .

abn. c okt 40.00 330 6.00 ' 5.90b*abn c okt 45.00 399 2.20
aogn c okt 105.00 213 5.70 5.30 .

c okt 110.011 254 3.10 3.0(1 -akzo c okt 150.00 1239 4.3(1 4.70
akzo c okt 160.00 677 1.80 1.911
akzo p jan 150.00 223 9.20 9.00
amev c jan 60.00 620 2.2(1 2.50

_
amev p okt 55.00 360 2.20 2.00
amro c okt 90.00 254 4.10 3.8(1
dll p aug 220.00 310 8.50 a 10.2(1
dll p dcc 215.00 300 8.00 8.50
dsm p okt 130.00 228 5.7(1 5.60
coc C aug 310,00 523 10.00 9.90 a
coc c aug 325.00 304 2.5 H 2.20 ■coc C aug 330.00 750 1.50 1.1(1

coc c scp 325.00 536 5.30 ó.Wt-
eoe p scp 310.00 526 4.80 4.9ir .
gist c okt 35.00 228 .
gi_ p okt 35.00 403 2.0(1 2.011
hoog c okt 110.00 397 10.8(1 liUo
hoog c okt 115.00 925 8.30 a 8.00-
-hoog c okt 125.00 231 4.80 4.50
hoog c okt 130.00 468 3.30 b
hoog p okt 110.00 423 7.20 L
hoog p okt 115.00 228 10.20b 10,50
kim c okt 50.00 616 3.70 3.80
kim c jan 55.00 236 3.10 3.20,
kim p okt 55.00 302 5.00 4.80
knp p okt 50.00 318 0.90 0.60
knp p okt 55.00 382 2.40 b 2.50
nedl p okt 260.00 500 0.50 a 0.10
nedl p okt 270.00 500 0.50 a O.H.
nlq c leb 97.50 1400 I.ooa 0.85
nis c aug 107.50 250 1.25 a 1.15
nlw c n.l 100.00 630 1.50 1.50
nlv c aug 97.50 500 0.50 a O.iJ
nly c nov 97.50 500 0.95 a 0.9(1

natn c okt 60.00 217 7.10 7.80
natn c okt 65.00 268 3.60 3.90
natn c okt 70.00 442 1.30 1.50
natn c jan 60.00 210 8.70 9.00
phil c okt 40.00 402 4.00 4.00
phil c okt 45.00 999 1.70 1.60
phil c 092 55.00 338 5.50 5.2 U
phil c 093 30.00 353 17.60 17.60»
phil p okt 40.00 283 1.10
ohe c okt 140.00 380 6.00 5.90
voc c okt 50.00 429 1.90 I.Boa

a=laten g=bieden+ ti-div.
b^bieden h=laten+ei-div.
c = e»-claim k= gedaan +h
d=ei-dividend I=gedaan+g
e=gedaan»bteden vk=slotkoers vorige dag
I=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

Fusies zaak voor
Europese Commissie

LONDEN - Bij grote fusies tus-
sen ondernemingen uit verschil-
lende landen in de EG moet de
Europese Commissie de enige
instantie zijn die daarvoor al dan
niet toestemming geeft. Dit heeft
Leon Brittan, lid van de Europe-
se Commissie met concurrentie-
aangelegenheden in zijn porte-
feuille, verklaard in een vraagge-
sprek met het Britse dagblad
The Independent. Hij wil dat de
EG daarover voor het einde van
dit jaareen besluit neemt omdat

,de fusies nu plaatsvinden

Brittan ontkende dat de Europe-
se Commissie haar macht wil uit-
breiden. Op het ogenblik zijn het
diverse instanties die _:ich over

grensoverschrijdende fusies en
overnemingen moeten uitspre-
ken, waaronder de nationale
overheden en de Europese Com-
missie. Het instellen van één be-
voegde controle-instantie is in

het voordeel van het bedrijfsle-
ven, niet in het voordeel van de
Europese Commissie, aldus Brit-
tan.

Het gaat in eerste instantie om
fusies van vijf miljard ecu (11,75
miljard gulden) of meer. Dat
moet geleidelijkworden vermin-
derd tot twee miljard ecu (4,7
miljard gulden). Bij transacties
die minder waard zijn houdt de
Europese Commissie zich afzij-
dig.

Om tekorten in metaalsector op te heffen
Bond zoekt arbeiders
in Spanje en Portugal

Van onze redactie economie

ZOETERMEER - Om het tekort aan gediplomeerde arbeids-
krachten in de metaalindustrie op tè heffen is het mogelijk om
Spaanse en Portugese werknemers naar Nederland te laten
komen. Bedrijven in Spanje en Portugal zijn bereid om hen tij-
delijk uit te lenen. Dat heeft de werkgeversvereniging FME
gisteren meegedeeld. Bij de FME zijn ondernemers uit de me-
taal en de elektrotechnische industrie aangesloten.

Volgens de FME kampen haar le-
den met een tekort aan vaklieden
zoals gediplomeerde lassers, fitters
ën aanbouwers (werknemers in de
scheepsbouw). Een woordvoerder
verklaarde gisteren dat er op korte
termijn behoefte is aan 250 werklie-
den. Volgens hem hebben op-
drachtgevers al gedreigd om hun or-
ders voortaan aan buitenlandse be-
drijven te gunnen, omdat Neder-
landse ondernemingen de grootste
moeite hebben om hun klus op tijd
te klaren als gevolg van het gebrek
aan vakbekwaam personeel.

" Miniware-directeur R. de Regt. Een halfjaar geleden koes-terde hij nog plannen voor een groter computerbedrijfmet om-
zetten van een half miljard. Foto: JAN-PAULKUIT

Vendex verkoop!
deel aandelen
van Dillard

’s

AMSTERDAM - Vendex In-
ternational, het warenhuis- en
dienstverleningsconcern,
heeft twee miljoen aandelen
van haar belang van 41 pro-
cent in de Amerikaanse wa-
renhuisketen Dillard's ver-
kocht voor 62 dollar per stuk,
dus voor in totaal 124 miljoen

dollar (f 262,5 miljoen)

De transactie maakt deel uit van een
aandelenemissievan Dillard's, waar
Vendex niet in meeging. Zodoende
verminderde het belang van Ven-
dex in het Amerikaanse bedrijf tot
34 procent van de 34 miljoen uit-
staande aandelen.

Dillard's gebruikt de opbrengst van
de emissie voor de financiering van
investeringen, terwijl de herplaat-
sing van de van Vendex afkomstige
stukken de verhandelbaarheid van
de aandelen Dillard's moet vergro-
ten. De warenhuisgroep heeft note-
ring op de grote effectenbeurs van
New Vork.

economie

Oud eiken kost
Meubelfabriek
Oisterwijk kop
FSTERWIJK - Omdat te lang
F^fd vastgehouden aan de produk-
'e en verkoop van klassiek eiken
jubelen, heeft Meubelfabriek
Jlsterwijk de poorten moeten slui-
fc Het bedrijf, opgericht in 1977,
[fpeg vorige week vrijdag zelf het
"'Hissement aan bij de rechtbankfBreda.

werden de winkels -termeer in Valkenburg - leegge-
*ald op last van de curator.

jij de meubelfabriek verdwijnen in5 banen als gevolgvan het faillisse-
'ent. De curator heeft het perso-
ccleel - dat merendeels nog met va-

-1 ahtie is - schriftelijk ontslag aan-
*2egd. Sinds 1980 kampte het bc-
.f met financiële problemen. Dechuld van het bedrijf bedraagt naar'Matting 1,5 tot 2 miljoen gulden.

! °ordat interieurtrends verander-en en het bedrijf maar niet kon los-
Oftien van het imago van zwaar
'/Ken, daalde de omzet. Drie reorga-
'saties sinds 1987 kostten vijftig ar-

maar boden geen
Ook de komst van een nieu-.e directeur 2 jaar geleden heeft

1 let gebaat.

"der de nieuwe directie werd weln moderne meubellijn ontwik-
*'d. Maar de tijd was te kort en er

te weinig geld om de moderne
jubels bij het koperspubliek te

Tegelijk kreeg de meu-
ifabriek te kampen met een flinke;r^etdaling in de klassieke lijn. In|l eerste halfjaar van 1989 werd*arvan 15 tot 20 procent minder«fkocht.
* directie heeft nog naar een even-
ele overnamepartner gezocht,
ar dat mislukte. Afgelopen

°ensdag was het geduld van de
?1k op en werd de geldkraan
'e. .gedraaid.

OESO onder
indruk van
groei BRD

PARIJS -De groei van de Westduit-
se economie sinds de tweede helft
van 1987 is indrukwekkend, zo con-
cludeert de Organisatie voor Econo-
mische Ontwikkeling en Samen-
werking (OESO) in haar jongsterap-
port over de Bondsrepubliek. De
vooruitzichten voor de komende
twee jaarzijn ook goed.

Wel moet het de organisatie in Pa-
rijs van het hart dat de werkloos-
heid te lang op een hoog niveau
blijft en dat het met het verkleinen
van het overschot op de lopende re-
kening maar niet wil lukken.
De economische groei bedroeg in
1988 3,4 procent, het hoogste per-
centage in de jaren tachtig. Vooral
met de Westduitse export is het vo-
rig jaar goed gegaan. De uitvoer
groeide met 5,5 procent tegen een
minieme toeneming in 1986 en 1987.
Wel bleef de groei nog onder de
prestatie op wereldniveau. De we-
reldhandel nam in 1988 toe met 8,7
procent.

Miniware
failliet

WEERT - Het automatiseringsbe-
drijf Miniware uit Weert is failliet.
Eind vorige week ging de Roer-
mondse rechtbank akkoord met het
faillissement.dat door een schuldei-
ser uit Breda was aangevraagd. Wat
er met het bedrijf en het personeel
gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

Miniware verkeerde al langer in fi-
nanciële moeilijkheden. Begin dit
jaar werd 78 procent van de aande-
len van de in nood verkerende on-
derneming overgenomen door de
Amsterdamse zakenman Willem
Smit. Als tegenwicht nam Miniware
de aandelen van Smit's bedrijf Al-
pha Systeemhuis over. Miniware-
directeurR. de Regt zag zich min of
meer tot de fusie gedwongen omdat
het bedrijf in de rode cijfers ver-
keerde. Een snelle verbreding van
de basis was volgens de bank de be-
langrijkste oplossing.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 31-7-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in

kg:

GOUD: onbewerkt ’ 24.730-/25.230,
vorige ’ 25.130-/25.630, bewerkt ver-
koop ’ 26.830, vorige ’ 27.230 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 310-/380, vori- -ge ’ 315-/ 385; bewerkt verkoop ’ 420 "
laten, vorige ’ 420 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,05 2,17 .Brits pond 3,37 3,62
Can. dollar 1,72 1,84
Duitse mark(lOO) 110,60 114,60
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,53 1,65 '
Jap. yen (10.000) 150,25 155.25 -
Ital. lire. (10.000) 15,05 16,45
Belg. frank (100) 5,22 5,52 'Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 128,75 133.25Zweedse kr. (100) 31.75 34,25
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schiJl.(lOO) 15,70 16,30
Spaanse pes.(100) 1,73 1,88
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,50 51,50
Joeg. dinar (100) 0,010 0,025

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,10375-10625
Brits pond 3.4975-5025
Duitse mark 112,775-825
Franse franc 33,275-325
Belg. franc 5,3835-3885
Zwits. franc , 130.975-1.025
Japanse yen 153,12-22
Ital. lire 15,650-700
Zweedse kroon 32.955-3.005 " 1Deense kroon 29.000-050
Noorse kroon 30,690-740
Canad. dollar 1,77775-78025
Oost. schill 16,0290-0390
lers pond 3,0070-0170
Spaanse pes 1,7940-8040
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,5810-5910
Hongk.dollar 26.95-27,20
Nieuwz.dollar 1.2225-2325
Antill.gulden 1,1650-1950
Surin. gulden 1,1650-2050
Saudische rial 55.95-56,20
Ecu gulden 2,3340-3390

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 199.80 200.50 *
id excl.kon.olie 196.20 196.80 *

internationals 198.60 199.10
lokale ondernem. 203.70- 204,50
id financieel 149,80 150.60
id niet-financ. 257,20 258,00
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 256,70 257,50
id excl.kon.olie 241.40 242.10
internationals 263,00 264.20lokale ondernem. , 249,30 250,20
id financieel 191.10 192.20
id niet-financ. 305.80 306,70
Stemmingsindex (1987=1001
algemeen 192.10 192,40
internation 197,00 197.20lokaal 191,20 191.50
fin.instell 160.50 161.50
alg. banken 161,30 161.90
verzekering 158,50 159.80
niet-financ 201.20 201.30
industrie 190.30 190.80
transpopsl 239.60 239.50

Groei
De Regt in 1981 met Miniware start-
te, heeft het bedrijf een explosieve
groei doorgemaakt. In de afgelopen
jaren stoomde de omzet op naar ’ 70
miljoen. De onderneming werd in
de laatste twee jaarechter door haar
eigen succes ingehaald.
Miniware had te weinig eigen geld
in huis voor alle investeringen die
met de snelle groei gepaard gingen.
De financiering geschiedde daarom
vooral met vreemd vermogen. Toen
Miniware echter met een paar te-
genslagen kampte en omdat sinds
vorig jaar de verkoop van pc's stag-
neert, kwam het bedrijf in moeilijk-
heden.
Miniware is een van de grootste Ne-
derlandse dealers van IBM personal
computers. Het is een allround
automatiseringsbedrijf dat hardwa-
re verkoopt en verhuurt, zelf soft-
ware ontwikkelt en cursusmateriaal
en opleidingen verzorgt. De bedrij-
vigheden zijn verdeeld over een
aantal 'business-units' die zich rich-
ten op schoolmanagement, trans-
port, garagebedrijven, grote klanten
en het midden- en kleinbedrijf. De
eigen research-afdeling ontwikkelt
hooggewaardeerde netwerk- en uit-
breidingskaarten.

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen maandag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering vandezelfde dag):
Akzo 144.70-145,00 (144.70)
Kon Olie 142,00 (142.00)
Philips 42.20-42,30(42,30)
Unilever 150.70-151.40 (150.70)
KLM 52,70 (52.70)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2631.07 1274.54 219.50 1022.42-
Hoogst 2668.25 1281.83 221.52 1033.64
Laagst 2615.52 1263.16 218.44 1015.63
Slot 2660.66 1277.74 221.20 1030.80"
Winst'
verlies + 25.42 + 8.54 +1.38 + 8.50
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Kontakten/Klubs

Anita
F-rivé met Escort ook zater-

dags. Tel. 045-352543.

"De Jachthut"
| Haanrade-K'rade, Grensstr.

23, Gerda, Regina, Karin,
I Heike, Areane, Rita. ma-zo.

v. 20-04 uur. 045-463943
Tev. meisjes gevr.

’ 50,- All-in
Tel. 045-423608.

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
ma. t/'m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

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

Escort Marli
vanaf 10.00 uur 's morgens

045-451033.
Donna-Maria

met haar 7 vriendinnen.. 045-227734/229718
Ma-za 11-24; zon. 15-24 u
Huize Yvonne

Lolita, Vanessa,
sexy meisjes. Kapelweg 4,

Kerkrade, 045-425100.

Contactburo
.onne, discrete bemidd.,

dames, trio, echtp.
Vrangendael 154, Sittard.

04490-23203.

Hardsex
'. lekker hard 50 c p.m. 06-

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

Club
Nirwana
Nieuwstr. 147 Kerkrade

045-463323
Meisje gevraagd.

Privé bij

Roger
evt. ook escort. 045-727709

Contactburo
Maastricht, Bemiddel, in

Priveadressen 043-635264.

Je ruige handen
maken me
dronken...

ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et p/m

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen
04490-50921.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.
Moderne man voor dame

of echtpaar
045-318413.

Jezebel
Het beste SM-huis met de
gekende Meesteressen:
Alexis en Dominique. Te-

vens lust-slavin aanwezig.
Info tel. 04902-45749. ,

(Huis)dieren
TRIMSALON Charèl knipt
en trimt alle rassen bij u
thuis. 045-423400.
Te k. zwarte middenslag
SCHNAUTZER, reu, 5 1/_
mnd. oud. 04459-1271.
Te k. van fokker zwarte, wit-
te en grijze DWERGPOE-
DELS. Inl. 04750-16590.

In/om de tuin
1 ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178
(TUIN)HOUTHANDEL Im-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Heeft voor u in
voorraad Hogedruk geïmpr.
planken, palen, rolborders,
1000 st. nwe en gebr. biels
enz.enz. bezorgen mog.

■

Huw./Kennism.
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met D.J. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193.
ALLEENSTAANDEN, harte-
lijk welkom vanavond in
Dancing Gorissen, Kerstraat
49, Brunssum. Orkest For-
mule 3. Tel. 045-252304
Weduwnaar, 63 jaar, zoekt
nette VROUW. Br.o.nr. B-
-1526, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
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.

Opleidingen

Introductieavond
progressieve
geneeskunde

holistische natuurgeneeskunde voor chronische ziekten,
hart-vaat-stofwisseling- en degeneratieziekten, reuma e.d.

Patiënteninformatie
Info opleiding studenten

Op woensdagavond, 2 augustus a.s in Zalencentrum De
Vest, Stationsplein 7-11 Eindhoven.

Aanvang 19.30 uur, zaal open 19 uur. TOEGANG VRIJ
Akademie voor Progressieve

Geneeskunde. Arnhem
Velperweg 97. Telefoon 085-641044

Rijles

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

Reeweg 139,'Landgraaf. Tel. 045-312558.

Motorrijles Baby en Kleuter
Bel Leo Cremers
Tel. 045-312558. Te k. BABY-KINDERBED; met verstelbare bodem en

Piccolo's in het Limburgs commode in manou, cv. ook
Dagblad zijn groot in RE- apart, en kinderbox. Tel.
SULTAAT! Bel: 045-719966. 045-257213.

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Problemen aan
uw dak

bel 045-219615
H Arndts

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

Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
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

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.
Voor vakkundige DAK-
WERKZAAMHEDEN met
garantie en gratis advies.
Bel dakdekkersbedrijf M.
Haas 045-451862.
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.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen. 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

STOELMATTERIJ vern. rie- Te k. verschillende soorten
ten en biezen stoelen met afrasteringen en poorten,
gar. Bel. 045-418820. montage mogelijk. Bel voor
OPRITTEN en terrassen in W. ABC HEKWERK, gebr.
klinkers of sierbestrating. Vr. Veenstra Tel. 045-316238.
pr.opg. Tuinaanleg 045- Wat VERKOPEN? Adver-
-423699. teer via: 045-719966.

Wonen Totaal

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effe kleu-

ren, compl. set 10 stuks mcl. vullingv.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.

Wegens opheffing hotel
Burg. De Hesselleplein 1, Heerlen
1 en 2 pers. teakhouten slaapkamers degelijke kwaliteit.

Stoelen en tafels div. modellen, lampen, plafoniéres, neon
buitenverlichting (hotel). Div. kleingoed, Lenco platen-

speler, Philips luidsprekers en mengpaneel.
Telef. afspraak na 18.00. Tel. 045-719696.

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

Te k. 2-pers. LEDIKANT
compl. en 2 nachtkastjes.
Tel. 045-412413.

Heeft u last van doorliggen?
WATERMATRASSEN wor-
den steeds méér in zieken-
huizen en verpleegklinieken
toegepast. Overleg eens
met uw arts of fysiothera-
peut. Howa Beddenspecia-
list, M. Snijders, Nieuwstraat
12-14, Hoensbroek. Tel.
045-212900.

Gaat u verhuizen of uw huê
renoveren? Voor een bjï
zonder mooie collectie
vloerbedekking, gordijnen
en zonwering gaat u na*
HOWA Woninginrichting, M
Snijders, Nieuwstraat 12-1'
Hoensbroek. Tel. 045-
-212900.

Zonnebanken/Zonnehemels
:' ' : ' '' . ... ■;;:: :!;'.:::;:.;:.:;".:: : __J

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

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

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

TV/Video
Gevraagd: KLEUREN-T.V.
's defect geen bezw., vi-
deo's, VHS, stereo-torens,
comp. disc enz. Tel. 04406-
-12875.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.

KLEURENT.V. met teleteks
en afst. te koop. 045
724099.
Te koop stereo VIDEO me
alle opties. Tel. 045-21900
na 19.00 uur. ]

Voor Piccolo's
zie verder pagina 14
'
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" Eigenlijk wilden we achter
de berichtgeving over het elfdeWereld Muziek Concours een
dikke punt zetten. Maar Boude-
toijn Büch wil blijkbaar Youp

't Hek achterna. In zijn co-lumn in Nieuwe Revu schrijft
hij over militaire parades: „Pa-
ro.des in Frankrijk zijn een stuk
spannender en aanschouwens-

dan dat getrompet-
ter en getrommel dat vanuitKerkrade de afgelopen weken
°Hs bijna dagelijks via de buis
bereikte. Ik ben werkelijk niet
Geïnteresseerd in dat tamboer-
e*i drumbcmdco.icours in Kerk-
fade."

Jongens aan
ramp ontsnapt

Van onze verslaggevers

KERKRADE - Directeur Vos
van zwembad Erenstein er-
kent dat zijn bedrijf al sinds
1949 chloor loost in de Kerk-
raadse roeivijver nabij Kasteel
Erenstein. Hij voegt daar wel
aan toe dat dat water van
drinkwaterkwaliteit is. „Een
grote vissterfte in april kan
niet door ons veroorzaakt zijn,
want toen hadden we geen wa-
ter in ons bassin", zegt Vos, die
'om aan alle onzekerheid een
eind te maken' toch naar een
andere manier van lozen toe
wil werken.

De Socialistiese Partij (SP) stuurde
dit weekend brieven naar het Water-
schap Zuiveringschap Limburg
(WZL), B en W van Kerkrade, het
zwembad Erenstein en restaurant
Kasteel Erenstein. In dit schrijven
maken zij gewag van chloorlozin-
gen in deroeivijver èn van het dum-
pen van etensresten in de vijver
Cranenweyer door personeel van
restaurant Erenstein.
De SP gaf gisteren vijf namen op
van vissers die dat laatste gezien
zouden hebben, maar deze maakten
alleen gewag van brood dat regel-
matig in de kasteelgracht terecht
zou komen. Directeur Oostwegel
van Kasteel Erenstein wijst de be-
schuldiging aan zijn adres resoluut
van de hand. Maar neemtze wel zeer
hoog op: „We hebben jaren geleden
eens brood aan de eenden gevoerd,
maar zijn daar meteen mee gestopt
na klachten van de visclub over ver-
zuring. Er is geen sprake van dat dit
nu nog gebeurt, en de gracht barst
van de vissen. Ik wil wél eens zien
welke visser zijn bewering onder
ede durft te herhalen."

Een woordvoerder van de gemeente
bevestigde gisteren dat het zwem-
bad thloor loost in de vijver. Zij
heeft het zwembad na overleg met
de provincie opgedragen bij het
WZL een vergunning aan te vragen
voor het lozen ofvoor aansluiting op
het riool bij de gemeente zelf. Dat is
tot op heden overigens nog niet ge-
beurd.

Calamiteiten
Het Waterschap Zuiveringschap
Limburg, door de SP beschuldigd
van afwachten en niets doen, vraagt
zich bij monde van voorzitter Jans-
sen af op grond waarvan men dan
had moeten optreden. „Wè houden
dat gebied intensief in de gaten,
maar sinds de chloorlozing in april,
via de roeivijver in de visvijver, heb-
ben we geen klachten meer gehad.
We kunnen alleen bij calamiteiten
analyses laten maken en onze op-
sporingsdienst kan dan eventueel
besluiten proces-verbaal op te ma-
ken."

Een heel ander verhaal komt van de

Zwembad Erenstein erkent
’illegale’chloorlozinaren

Vuurshow in
Hoensbroek

Kasteeldirectie spreekt dumpen etensresten in Cranenweyer tegen

WMC

* Bij nader inzien is Büch ech-
ter veel genuanceerder dan Van
1 Hek. En toegegeven: van de

van de KRO is
"tog nooit iemajid opgei_o?tde?i
Seraakl. Het lijkt wel of ze de
uitzendingen met opzet van alle
spektakel ontdoen. De (foutie-
ve) indruk die mensen in derest

Nederland daardoor van
WMC krijgen, zou doorBüch

VJel eens treffend uitgedrukt
kunnen zijn. Dat is een realiteit
daarover de organisatie maar
eens met de omroep om tafel zou
"loeten gaan zitten.

Paard
" Het kan nog een leukezomerborden als meer mensen onseen grapopsturen, zoals meneer
°rever uit Kerkrade deed. Hij
*eed dat wel in het Kerkraads,

omwillevan onze vele an-
jtere lezers volgt het verhaal
r[er toch maar gewoon in het

Een man koopt een
Paard op de markt als cadeau
"Oor zn vrouw. Hij wordt ge-

dat liet paard ge-
"een achteruit kan trappen,
J^aar dat neemt hij op de koop
°e. ais de dolgelukkige vrouw

*Ven later het dier aanraakt,
*aPt dit haar zo hard, dat ze

, ie dagen later begraven moetborden

Paard (2)
? Êen z.rie?id ziet hoe de we-axiü)naar bij de condoleance

'ja' knikt als een vrouw
yvi de hand drukt, terwijl hij,lJmannen 'neen'schudt.Bij de
r*ffietafel vraagt de vriend hoe
,at zo komt. De weduwnaare9£ uit: ,J)e vrouwen wilden
P aag bevestigd zien dat ik een
p?de vrouw heb gehad aan

hiloniène. De mannen vroegen
A ik dat paard nog steeds heb."
li _f' een n*e£ zo vrouwvriende-
■"_ mop, maar ach, het is dins-

en bovendien zijn we bestereid om ook een man-mi-Tlendelijke mop te plaatsen.

Vandaag komt de commissie Ruim-
telijke Ordening in Nuth bijeen. De
woning aan de Langstraat 69 staat
dan op de agenda. Wethouder Kerk-
hofs: „Er zal een heroriëntatie ter
plekke plaatsvinden. Met een beetje
goede wil moet er een aanvaardbare
oplossing voor beide partijen moge-
lijk zijn."

Van onze verslaggever
SCHIMMERT - De familie
Speetjens uit Schimmert ligt in de
clinch met de gemeente Nuth overde afmeting van een te bouwen wo-
ning met voorgefabriceerde ele-
menten aan de Langstraat 69. De
montage.bouw moet volgens de
aanvragers minimaal 11 meter en 34
centimeter breed zijn. De gemeente
Nuth houdt voorlopig echter vast
aan een maximale breedte van tien
meter.

Wethouder Maurice Kerkhofs zegt
dat de familie Speetjens al vóór de
herindeling bouwplannen heeft in-
gediend, maar dat daar om deeen of
andere reden nooit een definitievebeslissing is genomen. „Begin dit
jaar is het verzoek door de gemeente
Nuth in behandeling genomen en
na uitvoerige bestudering afgewe-
zen. Het bedoelde stuk bouwgrond
is dertien meter breed. Volgens de
richtlijnen moeten de hoofdgevels
van twee woningen zes meter uitel-
kaar staan. Er blijven dus slechts ze-
ven meter in de breedte over. En dat
is te klein om daar een woning te
realiseren."

„Speetjens ging bij de provincie te-

Washok
Volgens een woordvoerder van de
familie Speetjens moet de gemeente
Nuth niet vallen over een stuk
grond van 1 meter en 34 centimeter
breedte. „Mensen die altijd op een
boerderij hebben gewoond, zijn niet
tevreden met een hondekooi. Nu
valt men over een washok van ruim
één meter."

6000 gulden op de zaak moeten bij-
leggen.

Het RIMK meende ook dat de zaak
niet erg gunstig was gelegen en dat
het publiek van Noordafrikanen
waarop het horecabedrijf zich richt,
niet erg koopkrachtig is. De geschil-
lenafdeling oordeelde dat het RIMK
rapport voldoende duidelijk onder-
bouwde dat het café in het eerste
jaar verlies zou leiden en dat de
vooruitzichten niet gunstig waren.
Dat het bedrijf achterafin 1987 toch
een gering positief resultaat heeft
gehaald, doetvolgens de geschillen-
afdeling niet af aan de vooraf door
de gemeente gemaakte beoordeling.-
Er wordt immers slechts getoetst of
de gemeente op het moment van
zijn beslissing een juiste afweging
heeft gemaakt.

Van onze correspondent
DEN HAAG/BRUNSSUM - De Ma-
rokkaanse eigenaar van horecabe-
drijf 'La Kasba' in Brunssum heeft
van de gemeente in 1987 terecht
geen bijstand voor zelfstandigen ge-
kregen om zijn zaak op te bouwen.
Dit heeft de afdeling voor de ge-
schillen van bestuur van de Raad
van State gisteren bepaald in het be-
roep van de Marokkaan.

De gemeente zou de weigering van
bijstand op goede gronden hebben
gebaseerd op een rapport van het
Regionaal Instituut Midden- en
Kleinbedrijf (RIMK). De Marok-
kaan voorzag goede financiële re-
sultaten voor het bedrijf, maar het
RIMK meende dat de omzet en het
resultaat na aftrek van de onkosten
te laag waren ingeschat. Daardoor
zou de Marokkaan het eerste jaar

Terecht geen steun
voor horecabedrijf

gen het gemeentelijk besluit in be-
roep. Na beraad kreeg Speetjens
toen drie meter agrarische grond er-
bij. Maar ook de toewijzing van ex-
tra grond blijkt onvoldoende te zijn.
Indien men een ander bouwplan in-
dient en zich houdt aan een breedte
van tien meter, zijn alle problemen
opgelost. Ik begrijp al die ophel
niet", zei de wethouder gisteren.

0 Leen Kiers (links) en zijn medewerker Jan Ummels bij de tij-
delijke privézwemschool aan de Valkenburgerweg in Nuth. De
plannen voor een permanente vestiging nabij de sporthal zijn
in een vergevorderdstadium. Foto. FRANSRADE

Schimmertse familie
ruziet met gemeente

Montage-bouu woning is 1.34meier te breed

spraak zijn werkzaamheden ge
woon voort.

STEIN - Twee knapen uit Stem,
van elfen twaalf jaar oud, zijn zater-
dagmiddag aan een ramp ontsnapt
toen ze in een schuur hooi overgo-
ten met diesel en in brand staken.
Op dat moment zaten ze opgesloten
in de houten en door het mooie weer
erg droge schuur en dreigden in. de
vlammen om te komen.
De jongens waren aan het spelen
langs de weg tussen Elsloo en
Meers. Op een gegeven moment
wisten ze door een raam in de
schuur te komen. Daar lag het hooj
en stond een jerrycan diesel. Ze
maakten er een hoop van en staken
het m brand. Ondanks dat de kna-
pen hevig geschrokken waren door
de vlammen, behield de oudste zo-
veel tegenwoordigheid van geest
dat hij meteen een poging deed het
vuur uit trappen. Dat lukte wonder-
wel, waardoor ze ontsnapten aan
een drama.
Toen ze weer naar buiten geklau-
terd waren, kwam toevallig de eige-
naar van de schuur aan die de poli;
tic belde. Op het bureau kregen het
duo een fikse uitbrander, waarna,dt
ouders hen konden ophalen.

Jeugd vernielt
suikerspinkraam

# Over de gang van zaken
rond de illegale chloorlozingen
in visvijver Cranenweyer lo-
pen de verschillende versies
sterk uiteen.

Foto: FRANS RADE

Stuk grond bij Eykenderiveg te koop aangeboden

College Nuth steunt
bouwplan zwemschool

afdeling milieu van de gemeente
Kerkrade. „Ook na april hebben we
samen met de politie illegalechloor-
lozingen geconstateerd. Daarvan is
twee keer melding gemaakt bij het
WZL."

De Kerkraadse politie op haar beurt
zegt niet naar de vijver geweest te
zijn voor het constateren van de ille-
gale lozingen. Daarmee is de ver-
warring nochtans compleet.

Vissterfte
De beweringvan de SP tenslotte dat
er bij de lozingen telkens vissen
zouden zijn gestorven, wordt door
de gemeente en het WZL flink afge-
zwakt. „Dat er een relatie bestaat
tussen beide zaken is nog maar de
vraag. De combinatie chloor plus de
hoge temperaturen, en dus weinig
zuurstof in het water, kan samen
mogelijk wel vissterfte veroorza-
ken."

Van onze verslaggever
NUTH - Het collegevan Nuth heeft
Leen Kiers en Liesbeth Peters voor
de bouw van een privézwemschool
grond aangeboden bij de sporthal
aan de Eykenderweg. De plannen
kwamen in een stroomversnelling
toen B en W de initiatiefnemers ver-
zochtenzo spoedig mogelijk te stop-

pen met hun activiteiten in het pri-
vébad aan de Valkenburgerweg.
Eerder dit jaar wees de gemeente-
raad het verzoek van de Sittardena-
ren af om op die lokatie in Nuth een
privézwemschool op te starten.
Leen Kiers tekende beroep aan te-
gen die beslissing en zette in af-
wachting van de rechterlijke uit- VOERENDAAL- Een aantal kinde-

ren heeft zondagmiddag een suiker-
spinkraam die geparkeerd stond in
de tuin van een speelgoedwinkel
aan het Kerkplein in Voerendaal
vernield. Eigenaar Mas, die aangifte
heeft gedaan bij de politie, zegt dat
er tenminste vijftig stenen op de
vloer van de kraam lagen. Hij schat
de schade op ongeveer 3.000 gulden.
De kinderen werden door Mas en
zijn buurman op heterdaad betrapt.
De ouders zijn aansprakelijk ge-
steld.

Reclameborden
gestolen

MAASTRICHT - Vrijwel alle recla-
meborden van Maastrichtse bedrij-
ven op het sportveld van deItteren-
se voetbalvereniging zijn verdwe-
nen. De zeventien borden werden fi-
naal gedemonteerd. De schade
wordt getaxeerd op ruim 3200 gul-
den.

Leen Kiers is nog steeds teleurge
steld over het standpunt dat de ge
meenteraad eind vorig jaar innam
„Ik heb steeds het idee gehad dat de
raad onze plannen niet serieus nam.
Wij hebben vanaf de eerste dag ge-
sproken over een tijdelijke zwem-
school aan de Valkenburgerweg en
datwij meteen op zoek zouden gaan
naar een betere plek. Ook voor ons
is die ligging verre van ideaal. Wo-
nen in Sittard en een bad huren in
Nuth gaat op den duur niet. Wij zoe-
ken een woonhuis met zwembad."
Over de door de gemeente Nuth te
koop aangeboden grond is Kiers te-
vreden. „In tegenstelling tot de
bouwkavel nabij de sporthal in
Hulsberg ligt het stuk grond aan de
Eykenderweg in Nuth op een cen-
trale plaats. Ik ben blij dat men ons
nu wél serieus neemt. Inmiddels ge-
ven wij zwemles aan zon tweehon-
derd kinderen. Zelfs ouders uit
Echt, Valkenburg en Maastricht ko-
men met hun kinderen naar Nuth."
Indien de bank geen problemen
heeft met de financiële afwikkeling
van de zaak, is voor Kiers de komst
van een privézwemschool in Nuth
slechts een kwestie van tijd.

Wonen

Burgemeester Elly Coenen-Vaessen
had gistermorgen een positief ge-
sprek met Kiers. „Op de huidige lo-
katie kan de privézwemschool niet
blijven. Toch willen wij de initiatief-
nemers de kans geven elders in
Nuth iets op te bouwen door hen
twee stukken grond te koop aan te
bieden. Een kavel ligt in Hulsberg
en één in Nuth", aldus Coenen.

Schaap
(~ Feest in Si?ripe__ld. Thuis
S, J schapenfokker Jo Vaessen_e_,an sinds zaterdag heel watw^ers op dekast te pronken. En
f'-ernaal behaald op die ene

voor schapen afgelo-
(e'' weekend in manege deLeis-
i 7* 1 in Roggel. Hoe vaak komt
?i

e' voor dat een en dezelfde(. 9e«aar twee kampioenen,
C^e reservekampioenen en het

e stel meeneemt naar zon
Ifl, Niet vaak. Vandaar dates . daar in Simpelveld.

Universiteit
l Volksuniversiteit in Ge-

xtart in september met het
'We cursusjaar. In totaal

jj^at het programma voor het
"en 1989-1990 honderd ver-

-4 ''"ende activiteiten, waaron-
k^r twaalf nieuwe. De Volksu-

i'siteit bestaat nu 35 jaar.
'io zijn onder meer de cur-
en schepping of evolutie,

{^ lekse mythologie, theologie,
tr Saan met sterven, geheugen-

koken voor 55-plus-

'b/s' herhaling verkeerslessenE co7nputertypen. Daarnaast
Vn er de gebruikelijke taal-,
Lo,c- en computerkursussen,
U^stieke vakken zoals zelfkle-t[(n9 maken en een uitgebreid

Ij deineen programma. Zowel
JL'Js als duur van de diverse
Jlpussen is zeer verschillend.
L* inschrijving ervoor start
a??ldaag. Zondag 27 augustus

W^dt de Geleense Volksuniver-
| e*t 'open dag.
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Na een voorbeeldig en zorgzaam leven, is heden
plotseling van ons heengegaan, onze lieve moeder
en oma

Liza Flecken
echtgenote van wijlen

Wiel Hendrix
Zij overleed in de leeftijd van 80 jaar.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Flecken
Familie Hendrix

Kerkrade, Hoog Anstel I, 30 juli 1989| Corr.adres: Past. Delahayestraat 7,
6151 AC Munstergeleen
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 3 augustus as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk H.H. Martelaren van Gorcum te Heerlen,
Sittarderweg, waarna aansluitend begrafenis op de
algemene begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Er is geen con-
doleren.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats is
gezorgd.
Woensdag 2 augustus zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in de kapel van Hoog Anstel I.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van Linde-
man uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te Heerlen; gele-
genheid tot afscheid nemen van 18.00 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

I ~
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat kalm en vredig van
Ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoe-

' der, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Maria Meurer
weduwe van

Evert Swagers
Zij overleed in de leeftijd van 88 jaar.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: Marianne Leunissen-Swagers
Harry Leunissen

Waddinxveen: Paul en Annemarie
Jamie, Jodi en Jamil

Heerlen: Joep van Hooren
Familie Meurer
Familie Swagers

Heerlen, 30 juli 1989
Molenwei 219
Corr. adres: Johannes Vermeerstraat 11
6415 TR Heerlen
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
donderdag 3 augustus as. om 11.30 uur in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 11.15 uur.
Geen condoleren.
Voor vervoer flat Molenwei - crematorium v.v. is
gezorgd. Vertrek autobus om 11.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren, die wij samen met haar mochten bele-
ven, geven wij u kennis, dat na een kortstondige
ziekte plotseling is overleden, mijn lieve moeder,
onze tante en nicht

Johanna Krist
Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: Tony Alberts
6371 BC Landgraaf, 29 juli 1989
Surinameplein 8.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 3 augustus a.s. om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van de H. Familie, Veldstraat te Schaes-
berg, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op de r.-k. begraafplaats aan de Hoofd-
straat.
;Bijeenkomst in de kerk.
Geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondwake
van woensdag 2 augustus a.s. om 19.00uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in derouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.15 uur tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I 1
Na een leven vol van liefde, eenvoud en hulpvaar-
digheid, is, na een voorbeeldig gedragen lijden, van
ons heengegaan, mijn lieve vrouw, onze goede
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Bertha Muller
echtgenotevan

Hendrik Lemmen
Zij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten, op
de leeftijd van 64 jaar.

In dankbare herinnering:
Kerkrade: Dhr. M.H. Lemmen
Kerkrade: M. Lemmen
Kerkrade: E. Koch-Lemmen

P. Koch
Sleights (G.B.): C. Richardson-Lemmen

S. Richardson
Kerkrade: Y. Roelofs-Lemmen

T. Roelofs
en kleinkinderen
Familie Muller
Familie Lemmen

6466 TTKerkrade, 29 juli 1989
Gladiolenstraat 28
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 3 augusus om 11.00 uur in de parochie-
.kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Heilust, gevolgd door de crematie in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
voor vervoer is gezorgd.

" Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er: geen condoleren.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de overledene

! bijzonder herdacht in de eucharistieviering in bo-
1 vengenoemde kerk.

Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, St.-Pieterstraat 145, gelegenop het terrein
van de Lückerheidekliniek, te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.. Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te

* willen beschouwen.

t
Op 29 juli 1989 is overleden, mijn liefste zus en onze
lieve schoonzus, tante en oudtante

Josephine Marie
Henriette Eussen

geboren op 28 mei 1903
onderscheiden met depauselijke orde

Pro Ecclesia et Pontifice

Haar opgewektheid en haar zonnige persoonlijk-
heid blijven in onze herinnering.

Brunssum: L.L.E. van Geleuken-Eussen
Voerendaal: H.K.A. Eussen

M.E.J. Eussen-Versteeg
Holambra: M. Doevendans-Eussen en familie
Rio Verde: L. Coppelmans-Eussen en familie
Hilversum: J. Eussen

Amsterdam: A. Eussen
Tilburg: M. Eussen-den Nieuwenboer

Arnhem: T. Eussen-Mreyen
Brunssum, 29 juli 1989
Verpleeghuis Schuttershof
Corr.adres: Cortenbacherdreef 19
6367 GG Voerendaal
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen dagelijksin het mortuarium van het zieken-
huis te Brunssum van 17.30 tot 18.30 uur.
In de kerkkapel van het St.-Gregoriusziekenhuis te
Brunssum zal de plechtige uitvaartdienst worden
gehouden op donderdag 3 augustus om 12.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Terug in het bewuste, ontdek ik
dat ik niet spreken kan.
Ik sein commando's naar mijn lippen,
maar mijn mond wil niet gehoorzamen.
Ik zie de mensen om mij heen,
ik hoor ze vragen en ik zie ze mijn
antwoorden niet begrijpen.
Langzaam begrijpen zij dat ik ...
Dan drijf ik weg uit hun midden,
hun ogen zien machteloos toe
hoe ik verdrink in eenzaamheid.

Tante Fien
RUST ZACHT

Attie

Er is op deez' aard een hand, die mij leidt
Met 'n liefde zóó hoog en zóó diep en zóó wijd ...
En volg ik slechts willig die hand van mijn God
Dan is ook gelukkig gezegend mijn lot.

(ps. 139:9 en 10)

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee hij ons steeds heeft omringd, geven
wij u kennis van het plotseling overlijden, op de
leeftijd van 66 jaar, van mijn inniggeliefde vriend,
vader, schoonvader, opa, broer, oom en neef

Egbert ten Berg
levensgezel van

Anna Maassen
In dankbare herinnering:

Echt: A. Maassen
Brunssum: W.C.A. ten Berg

P.W. ten Berg-Rossen
Natasja

Hoensbroek: Familie Hoen-ten Berg
en kinderen
Familie Melchers-ten Berg
en kinderen
Familie ten Berg

29 juli 1989
Esstraat 25
6101 JPEcht
De crematie zal plaatsvinden donderdag 3 augus-
tus 1989 om 13.15 uur in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.

Met verslagenheid namen wij kennis van het over-
lijden van onze gewaardeerde medewerker de heer

Jo Moors
Wij zijn dankbaarvoor zijn jarenlangeinzet als con-
ciërge van onze scholengemeenschap.
Wij wensen zijn vrouw Nelly en de kinderen veel
sterkte toe.

Bestuur, directie, personeel en leerlingen
Detailhandelsschool Heerlen

t
Na een leven datwerd getekend door goedheid, op-
rechtheid, eerlijkheid en eenvoud, heeft de Heer tot
Zich genomen, gesterkt door het h. sacrament der
zieken, mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoeder,
oma, onze dierbare zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Lies Gielkens
echtgenote van

Lei Huisman
Zn' overleed op de leeftijd van 55 jaar.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Treebeek: L. Huisman
Hoensbroek: Lisette Dekkers-Huisman

Hans Dekkers
Dianne
Familie Gielkens
Familie Huisman

6446 AE Brunssum, 30 juli 1989
Markt 30
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 3 augustus as. om 10.30uur in de pa-
rochiekerk van St.-Barbara te Brunssum-Tree-
beek, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, woensdag 2 augustus as. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 uur tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor haar ge-
zin, dat alles voor haar betekende, geven wij u ken-
nis dat veel te vroeg van ons is heengegaan, mijn
lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder,
zus, schoonzus, tante en nicht

Thea Snijkers
echtgenote van

Math Lacroix
Zij overleed in de leeftijd van 49 jaar.

Beek: M. Lacroix
Genhout: Peter en Bianca

Beek: Evelyne en Paul
Familie Snijkers
Familie Lacroix

6191 CE Beek, 28 juli 1989
Labouréstraat 20
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 3 augustus om 10.30 uur in de kerk van
O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille te
Beek, waarna de begrafenis op de begraafplaats de
Nieuwe Hof.
Woensdagavond om 19.00uur wordt de avondwake
gehouden voor de dierbare overledene in voor-
noemde kerk.
Er is geen condoleren.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

t
Zwaar valt ons het afscheid dat we moeten nemen
van onze Jo

Johannes Bernardus
Remigius Reijmers

chirurg ziekenhuis Overvecht-Utrecht
Op 62-jarige leeftijd is zijn leven, vol toewijding,
werkzaamheid en liefdevoor zijn familie, patiënten
en vrienden, heel onverwacht ten einde gekomen.
De uitvaartdienst zal worden gehouden op woens-
dag 2 augustus om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Willibrordus aan dePastoor Ohllaan 36 te
Vleuten.
Aansluitend volgt de begrafenis op het r.-k. kerk-
hof aldaar.
Na de begrafenis is er aan 't Zand 15 te Vleuten ge-
legenheid tot condoleren.
Lida Reijmers-Koopmans, kinderen
Elisabeth Rossetti-Reijmers
Ben en Wilma Reijmers-Hermans, kinderen
Wilhelmienen Hans Giesbers-Reijmers, kinderen
Henk en Anneke Reijmers-Hendriks, kinderen
Juliaan en Wiel Beurskens-Reijmers
26 juli 1989
Het Zand 15, 3451 GP Vleuten
Oude Markt 1, 6365 CJ Schinnen

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden
toch nog plotseling van ons is heengegaan, in de
leeftijd van 84 jaar, mijn lieve man, mijn vader,
schoonvader, onze groot- en overgrootvader en
zwager

Pierre Wehrens
echtgenoot van

Lies Hermans
In dankbare herinnering:

Sittard: Lies Wehrens-Hermans
Sittard: Jan Wehrens

Zus Wehrens-Kil
Marianne en Eugène

Micha, Sacha
Elly en Ed

Familie Wehrens
Familie Hermans

31 juli 1989
Akkerstraat 6, 6135 GP Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 3 augustusas. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Paulus te Limbrichterveld -
Sittard. Aansluitend zal de krematieplechtigheid
plaatshebben om 11.45 uur in het krematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.10 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmisvan woensdag 2 augus-
tus as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t Pierre Wijnands, 73 jaar, echtgenoot van Maria
van Roy. Tamboerijnstraat 378, Maastricht. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
woensdag 2 augustus om 11.30 uur in de St.-Chris-
toffelkerk te Caberg-Maastricht. Geen condoleren.

t Marlies Wijnans. Maastrichter Grachtstraat 33,
6211 BG Maastricht. De plechtige uitvaartdienst

zal worden gehouden op donderdag 3 augustus om
14.00 uur in de kerk van het H. Hart van Jezus te
Oud-Caberg - Maastricht. Geen condoleren.

tFrans Vranken, 78 jaar,echtgenootvan Huberti-
ne Beckers. Snijdersweg 19, 6243 AT Geulle. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
woensdag 2 augustus om 10.30 uur in de kerk van
het Onbevlekt Hart van Maria te Waalsen-Geulle.
Geen condoleren.

tNettieFranssen, 65 jaar, weduwe van Theo Dyk-
sma. Patersbaan 7A, Maastricht. De plechtige

uitvaartdienst zal worden gehouden op woensdag 2
augustus om 11.00uur in deKruisherenkerk aan de
Kommel te Maastricht. Geen condoleren.

tFien Wilhelmus, 76 jaar, weduwevan Sjeng Pie-
ters. Luikerweg 15, 6212 ET Maastricht. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden he-
den, dinsdag 1 augustus, om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Petrus te Villapark-Maastricht.
Geen condoleren.

tEgidius (Giel) van Dooren, geboren op 16-
-3-1916, echtgenoot van Els van Nunspeet, Re-

demptiel 23A, 6213 JC Maastricht. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden gehouden op woensdag 2
augustus om 14.00 uur in de parochiekerk van de
H.H. Petrus en Paulus te Wolder-Maastricht. Geen
condoleren.

tLeon de Vrede, 48 jaar, echtgenoot van Eveline
Loo. Florijnruwe 74C, Maastricht. De plechtige

uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag
3 augustus om 13.30 uur in de kerk van de Vier
Evangelisten te Malberg-Maastricht. Geen condo-
leren.

tLouis Mootzelaar, 71 jaar, echtgenootvan Annie
van den Brink. Bandoengweg 14, 6214 XE Maas-

tricht. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op donderdag 3 augustus om 11.00 uur in
de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria te Maria-
berg-Maastricht. Geen condoleren.

tAntonius Dehue, 55 jaar. Herculeshof36F, Maas-
tricht. De plechtige uitvaartdienst zal worden

gehoudenheden, dinsdag 1 augustus, om 14.30uur
in de kerk van San Salvator te Daalhof-Maastricht.
Geen condoleren.

t
Na een leven van zorg en aandacht voor allen die
haar dierbaar waren, is tot onze grote droefheid van
ons heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoe-
der, oma en overgrootmoeder, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Anna Catharina Pelzer
echtgenote van wijlen

Jan (Sjeng) Stollman
Zij overleed in de leeftijd van 86 jaar, voorzienvan
de h. sacramenten.

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen
Familie Pelzer
Familie Stollman

Kerkrade, Veldkuilstraat 59, 30 juli 1989
Corr.adres: Hertogenlaan 125, 6463 HA Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 3 augustus om 11.00 uur in de paro-
chiekerkvan de H. Maria Goretti te Kerkrade-Nul-
land, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het
r.k. kerkhof te Haanrade.
Voor vervoer per bus heen en terug is gezorgd.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Avondwake voor de dierbare overledene, woens-
dag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
streekmortuarium te Chevremont, St. Pieterstraat
145.(Gelegen op het terrein van deLückerheidekli-
niek).
Bezoek dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Na een moedig en waardig gedragen lijden, heeft in
wijsheid de doodaanvaard en is heden, na een kort-
stondige ziekte, van ons heengegaan, in de leeftijd
van 68 jaar, onze dierbare vader, schoonvader en
opa

Jan Arnold
(Noud) Neilen ]

In dankbare herinnering:
Sittard: Kinderen en kleinkinderen

Familie Neilen
30 juli 1989
Corr.adres: Landsheerlaan 2
6114 MN Susteren
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op vrijdag 4 augustus as. om
10.30 uur in de parochiekerk van Chr. Koning te
Leyenbroek - Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.10 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht wor-
dentijdens de avondmis van donderdag 3 augustus
as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.

Campagne 198,9

Epilepsie en Sport?
Zet jezelfniet buitenspel
i

Help de epilepsiebestrijdipg. Dit jaar is
ons thema: sport. Laat vooroordelen niet
meespelen. Ruim 90.000 Nederlanders
hebben epilepsie. Nog veel meer hebben
er dagelijks direct mee te m,aken. Vraag

de informatie.

s top} p nationaal epilepsie fonds/
\*\PRp ê DE MACHT VAN JHETKLEINE
'* '^V^ Postbus 9587, 3906 GN Utrecht

__________ — I

tVirginia Vossen, 94 jaar, weduwevan Peter Corstjes, Burg. Spiertzstraat 3,
6017 BT, Thorn. De plechtige uitvaartdienst vindt heden plaats om 10.30

uur in de parochiekerk van de H. Michael te Thorn.

tHub Willms, 56 jaar. Corr. adres: Brabantsestraat 43, 6043 ET Roermond.
De plechtige uitvaartdienst vindt heden plaats om 13.30 uur in de paro-

chiekerk van de H. Pius X te Echt.

tCatharina Vossen, 87 jaar, weduwe van Dominicus Mestrom, Bosweg 6,
6065 ER Montfort. De plechtige uitvaartdienst vindt heden plaats om 10.30

uur in de parochiekerk van de H. Catharina te Montfort.

tJac Evers, 53 jaar, echtgenoot van Agnes Simons, Oudeweg 18, 6071 KR
Swalmen. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoudenop donderdag

3 augustus om 10.30 uur in de H. Lambertuskerk te Swalmen.

tHerm van Melick, 53 jaar, echtgenoot van Bertha Cuijpers, Felix Rutten-
straat 10, 6074 EA Melick. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-

den op woensdag 2 augustus om 11.00uur in de parochiekerk van de H. An-
dreas te Melick.

tHenk Tijssen, 84 jaar, echtgenootvan Corry Houtermans, Praamstraat 23,
6051 GH Maasbracht. De plechtige uitvaartdienst vindt heden plaats om

14.00 uur in deparochiekerk van St. Gertrudis te Maasbracht.

tGermaineBrouns, 58 jaar, Thorn. Corr. adres: GabyBrouns, 29 Boulevard
du Prince Henri, 1724 Luxembourg. De plechtige uitvaartdienst wordt ge-

houden op woensdag 2 augustus om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Michael te Thorn.

t Peter Smeets, 90 jaar, weduwnaarvan Johanna Cardinaal, Kloosterlaan 7,
Wessem. Corr. adres: Akerstraat Noord 214, 6431 RT Hoensbroek. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 3 augustus om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Merardus te Wessem.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijkte bedanken voor de vele
blijken van medeleven die wij mochten ontvangen bij de begrafenis van
onze lieve moeder, schoonmoederen oma

Victorine
| Vaessen-Backbier

betuigen wij onze hartelijke dank.
Familie Vaessen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 5 augustus om
19.00 uur in de parochiekerk te Bocholtz.

( stecM^Tdlgen^! Slechts2dag^! |
s2°EDVERKOOP LIQUIDATIEVERKOOP

W As. .PMV^ In opdracht van belanghebbenden, gaan wij nu f))) 'W/STY}& bruidjes, /H\l\\\ direct over tot II
IJ /%/-'i_>*W^_jr hoeheulan M'_?iv. dringende, onmiddellijke liquidatieverkoop ((
(( '"'/*,7^>V\ maar ' %,CJ» _:;".'* * "

van een partij ))

WW P=,^flC ECHT LEDEREN KLEDING
J) M'W _\l\ )[// fT"_>_\ na1. bestaande uit VI

Il //'W *\\\ V //t^J^^ * damesjacks (

j) /^■|fl
<N i'vl \\ // vM^X^v* * herenjacks ({

n^^^U/^^^^ * jassen en blazers ((
li VefKOOp V3l_ Diverse kleuren en maten. \\
IJ internatiOnale brUidSmOde Goederen zijn afkomstig uit faillissementen, (( "II overtollige voorraden, teruggenomen van de fl j\\ Vanwege te grote voorraden en faillissement van een van onze bank, verzekeringsmaatschappijen. \V
// fabrikanten, in overleg met de curator, zijn wij in het bezit _. ~~ fl|\ gekomen van 750 bruidsjaponnen, die wij gaan verkopen tegen Rokken en pantalons nu I OUj— \\ jIl bodemprijzen. //
I) KOM EN OVERTUIG UÜ! * Ruime keus in accessoires ABSOLUTE BQDcMrRIJS 11
ft _.___■■__ * Uw D'uidstoiiet wordt pasklaar geleverd (f
11 Prijzen van ± _*_l * Pasgeiegenheid aanwezig' Let op: deze aanbieding is slechts 1 dag \i
ff bijv. 695-nu f ÜUUj"~ * Ongekend lage prijzen geldig. ff

// Vanaf 1 augustus nu al onze bontcollectie aanwezig, tegen zomerprijzen. In elke prijsklasse kunt u terecht. // ;
) KORTINGEN VAN 10% TOT 40% )
Il Inruil van uw oude bontmantel bij aankoop van een nieuwe bontmantel mogelijk. )1
ft Tevens lamycoats voor dames en heren. ff

f WAAR? J
\\ MOTEL HEERLEN - Terworm 10, Heerlen - tel. 045-719450 JI WANNEER? |
)) Donderdag 3 augustus van 14.00 tot 21.00 uur. Vrijdag 4 augustus van 11.00 tot 17.00 uur. )}
))Bruidsmod^
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UTRECHT - De vakbond Unie
BLHP en de werkgevers in het casi-
nowezen (1.800 werknemers) zijn
het gisteren eens geworden over
een nieuwe tweejarige cao. De ande-
re bonden, de dienstenbonden van
FNV en CNV, braken vorige week
de onderhandelingen af omdat ze
het resultaat te mager vonden.
De dienstenbonden zullen de cao
Waarschijnlijk niet tekenen. De
nieuwe cao zal er desondanks toch
wel komen want de Unie is met 700
leden bij de casino'sveruit de groot-
ste vakbond.

Unie en werkgevers konden het
overigens ook gisteren niet eens
Worden over de financiering van de
Vervroegde pensionering, het voor-
naamste struikelblok. Werkgevers
en bonden zijn het er over eens dat
de pensioenleeftijd omlaag moet
van 65 naar 60 jaar gezien de zware
arbeidsomstandigheden (onaange-
name werkuren, veel spanning).

Maar de werkgevers weigeren om
Voor die pensioenverlaging een duit
in het zakje te doen terwijl de Unie
vindt dat de werkgevers minstens
de helft van de financiering voor
hun rekening moeten nemen.

Opknapbeurt
fietspaden van
twee miljoen

Van onze verslaggever

DEN HAAG - Minister Brinkman (WVC) wil het aantal zieken-
huizen waar in vitro fertilisatie, behandeling van onvrucht-
baarheid via reageerbuisbevruchting, plaatsheeft terugbren-
gen van 14 naar 11. In navolging van de gezondheidsraad, een
adviesorgaan van deregering, meent Brinkman dat in de eerst-
komende jaren de toepassing van ivf beperkt moet worden.
Het besluit van de minister richt zich op het laboratoriumge-
deelte van de behandeling.

Hoogste temperatuur
in Limburg gemeten

Wanne julimaand breekt geen recordsVan onze verslaggeefster
HEERLEN- De maand juliheeft
geen warmterecords gebroken.
De gemiddelde dagtemperatuur,
gemeten op luchthaven Beek,
bedroeg 18,7°C. In De Bilt was
dat 18,2°C. Het aantal warme da-
gen, warmer dan 20°C, kwam vo-
rige maand op 23, vier meer dan
in een normale zomermaand.
Een temperatuur van 25° C of
warmer werd in Beek twaalf
maal gemeten, twee keer meer
dan in De Bilt. Tweemaal werd
een tropische temperatuur, 30°C
of warmer, geconstateerd. Het
aantal uren zon bedroeg 202. De

neerslag bleef beperkt tot onge-
veer 30 mm, gelijk aan het lande-
lijke gemiddelde. Overigens was
juli vorig jaar in Limburg met
140 millimeter één van de natste

ke ligging ervan had het weer in
ons land een wisselend karakter.
Tot tweemaal toe temperden on-
weersstoringen uit Frankrijk de
warmte, anderzijds zorgden
noordwestenwinden enkele ma-
len voor afkoeling.

Op de 30ste kwam een einde aan
het mooie weer, toen een actieve
depressie met regen en veel wind
Schotland naar de omgeving van
Denemarken trok. Op de 22ste
werd in De Bilt een maximum-
temperatuur gemeten van 32,2
graden: de hoogste sedert 17 juli
1983.

julimaandenvan de eeuw.

Het juli-weerwerd voornamelijk
door hogedrukgebieden be-
paald, maar door de veranderlij-

Minister Brinkman wil minder ’IVF’-ziekenhuizen

Reageerbuisbevruchting
wellicht weg uit Heerlen

THORN - Grenspaal 134. Slechts erikele honderden meters verwijderd
van het stadje met de witte huizen en de harmonieën. Eerst ga ik even
zitten in een etablissement in het centrum. Een man met een snor zit er
rustig twee stukken vlaai op te eten. Dat zal smaken. Mijn kennisma-
king met de Thornse hostellerie is evenwel minder succesvol. De koffie,
d raison van 2,10 gulden, is niet te drinken.

(ADVERTENTIE)

KAPITALE VERKOOP NU BIJ HEINE
Stationstraat 9, Heerlen

ORIENT-KARPETTEN ■■._. TT" ~J|
o.a.Royal Klrman - Bidjar ■ Tabriz _Ë ~ mmÊh
EEN DEEL VAN DEZE KOLLEKTIE BESTAAT J/F » _"-___!
UIT HONDERDEN STUKS «£■_ WTM __T
BIDJAR karpetten voor de allerlaagst* prl|s In da , BöS 3___j____ ___■*.mooist* kleuren en deaiint. ___P^Ï_^_^_^^M-
Bijvoorbeeld: W"_^^^^^^m___________ '80x150 45.00 M y||y %■
120x170 69.00 I H
140x200 95.00 I
200x300 175.00 I
250x350 250.00 mmmmmmmmmmmmmmm^

I Donderdag koopavond

GROTE MATEN WORDEN
GRATIS THUISBEZOROD

Zes weken lang reist
onze verslaggeefster
ANS BOUWMANS
langs de Limburgse
grens. Van Vaals langs
de grens met
West-Duitsland naar
Mook en weer terug
langs de Brabantse en
Belgische grens. Start- en
eindpunt: het
Drielandenpunt.

collectie blijft nu minstens 200
jaar behouden en dat doet Van
de Beek deugd. Wie heeft er een
gulden, vraagt Van de Beek aan
de museumbezoekers. Voor de
Franse pathofoon, met muntin-
worp. Bij dit apparaat draait de
naald van binnen naar buiten
over de plaat. „De Fransen doen
nu eenmaal alles andersom,"
zegt hij met een knipoog.

grensgevallen

Qp naar het eerste museum, hetRadio- en Grammofoonmuseum,
lr» het voormalige paleis van de
vorstin-abdis, althans hetgeen
daarvan is overgebleven. Ik heb
geluk. De stichter van het mu-seum, Johannes van de Beek, is
er. Een beminnelijke en joviale
2estiger. De buik iets te gepro-
nonceerd. „Opgehouden met ro-ken," verklaart hij. Zijn gezicht
glimt helemaal als hij een mu-
ziekdoos aanzet. Zalig hè, roepthij. Wat had je liever, dit of een
cd, vraagt hij me. De muziek-doos. Alleen al omdat hij me
nieer waard lijkt.

later klinkt de Rigoletto uitde grote hoorn van een grammo-

foon. „Mooi hè, daar krijg je
hartkloppingen van," zegt Van
de Beek. Ik waan mezelf in een
televisieserie uit het begin van
deze eeuw. En daar staat de eer-
ste commerciële televisie van
Philips, uit 1950. Met de reke-
ning erbij. Twintig gulden voor
het plaatsen van de antenne (12
uur werk) en 595 guldenvoor het
toestel.
Wat hier staat is nog maar een
derde van de verzameling van
Johanvan de Beek, dieal veertig
jaar geleden met verzamelen is
begonnen. Twee derde staat in
Eindhoven bij Philips, want dat
bedrijf heeft twee jaar geleden
zijn collectie overgenomen. De

" Drie van de meer dan duizend poppen in het museum in1 hom. Foto: JANPAUL KUIT

porseleinen poppen heeft ze ook.
Het gaat er niet om hoe die pop-
pen eruit zien, maar welk merk
ze achter in het hoofd hebben,
zegt Renate. De poppen zijn ver-
zamelobjecten geworden en kos-
ten van 1.000 gulden tot 150.000
gulden. Die laatste heeft ze niet
hoor.

Tegensputteren helpt niet. Jo-
han van de Beek zal en moet me
rondleiden langs alle musea van
Thorn. Vooral het poppenmu-
seum van zijn vrouw moet ik
zien. Geen discussie mogelijk.
Vooruit dan maar. Eerst naar het
panorama van Thorn, de stad
precies op maat nagemaakt. Ze-
veneneenhalf jaar werk zit er in.
Zelfs de groenten hebben de
juiste kleuren. „Kijk daar naar
dierode kool," zegt Van de Beek.
Precies goed. Het plateau draait
langzaam rond. De nachtverlich-
ting nog even aan. Mooi.

Panorama

Ze wilde ervoor zorgen dat de
poppenspellen en verhalen niet
zouden verdwijnen. Maar het
kost allemaal te veel. Toch heeft
ze vijf sprookjes weten te verfil-
men met steun van WVC. Je kan
zien dat dit een particulier mu-
seum is. De vitrines zijn zelfge-
maakt. De ruimte zit volgepropt
met spullen. „Als dit in mooie vi-
trines stond, was het nog veel
mooier," denkt Johannes van de
Beek.

beloofden me dat ik ze zou krij-
gen. Zo ben ik gaan verzamelen."
Renate, een Tsjechische, is trots
op haar collectie. Meer dan dui-
zend poppen heeft ze. Marionet-
ten, 350 verschillende voor een
theater. Hier een kast met hele
mooie marionetten, gemaakt van
lindehout. Zon marionet was
toen al net zo duur als een paard,
zegt Renate.

Het carnavalsmuseum. Vijf mi-
nuten heeft ze de tijd, roept Jo-
han van de Beek tegen de con-
servator. Hij kijkt me aan, ja,
toch? Ik knik. De oorsprong van
het feest, de costuums, de mas-
kers, een eigen vitrinevoor Pater
Sangers uit Maaseik, de originele
spotprenten van Dolf Wong uit
de Razende Roerbode. En een
groot masker met de Oost-west-
baan erop. Tien jaar oud al. Kun
je nagaan.
„Oma en opa speelden elke zon-dag met de stangpoppen. Ik
mocht ze niet aanraken, maar ze

Renate laat me de verschillende
theaters zien met coulissen en
huisraad. De eerste barbies,
buikspreekpoppen, wajangpop-
pen en noem maar op. Antieke

Schakelaar
Boven bij een kopje soep, heerlij-
ke zelfgemaakte ouderwetse kip-
pesoep, praten we nog wat. Jo-
hannes vertelt over het element
van de Edison phonograph die
opzijn verjaardag werd gestolen.
Omgeruild voor een incompleet
element. We praten over de pro-
perheid van Nederland en over-
winteren op de Canarische eilan-
den. Het afscheid is hartelijk. Als
ik de deur uitga, kijk ik nog eens
naar het raam. Daar liggen alle-
maal schakelaars. Want Johan-
nes van de Beek is weer een
nieuw museum begonnen. Een
schakelmuseum.

De Franse pathofoon
doet het andersom

Het Witte Stadje 9 op schaal nagemaakt

Benoemingen
bisdom

ROERMOND - De bisschop var
Roermond, dr. J. Gijsen, heeft op
diens verzoek eervol ontslag ver
leend als rector van het bejaar
dencentrum Meeuwbeemd te
Venloaan pater J. Beterams msc
weer beschikking van zijn reli-
gieuze overheid.

Tot docent aan het groot-semina
rie Rolduc te Kerkrade is be-
noemd dr. E. de Jong. Hij slool
onlangs zijn studie filosofie aan
hetAnglicum teRome en aan het
Divine Word College teWashing-
ton af.

Pater R. Haffmans cssp is be-
noemd tot adminstrator van dt
parochie O.V. Onbevlekt Ont-
vangen te Kessel-Eik, als vervan
gervan de heer J. Kiggen.

Tot pastoor van de H. Jozefparo-
chie te Vaals is benoemd P. Hou-
ben, thans kapelaan te Maasniel.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Gedeputeer-
de Staten vragen de Staten
tvvee miljoen gulden beschik-baar te stellen om derijwielpa-
den langs de weg Maastricht-
Vaals grondig aan te pakken.
Vooral tussen Cadier en Keer
en Margraten verkeren zij ineen zeer slechte staat van on-
derhoud en zijn zij daarenbo-ven te smal en zeer hobbelig.

pS geven toe dat hierdoor de ver-keersveiligheid in het gedrag
Komt. In hun voorstel aan de Sta-
ten leggen zij er echter de nadruk
°P dat deze paden in het seizoen
Massaal door dag- en verblijfsre-
£r eanten worden gebruikt en in
hun abominabele staat „vooraleen negatieve uitwerking nebben
°P het toeristische product van
"et gebied".

"Uiten het vakantieseizoen raa-
duizenden scholieren en an-

dere streekbewoners dagelijks
Van deze fietspaden gebruik.

In Limburg houden het Acade-
misch Ziekenhuis in Maastricht en
het De Weverziekenhuis in Heerlen
zich bezig met zogeheten 'reageer-
buisbaby's'. Het ziet ernaar uit dat
uit spreidingsoogpunt één van bei-
de ziekenhuizen, waarschijnlijk De
Wever, daar nu een punt achter
moet zetten.
Bij een in vitro fertilisatiebehande-
ling worden bij de vrouw, na een be-
handeling met hormonen, eicellen
afgenomen. De eicellen worden in
een laboratorium, in een schaaltje
(in vitro) bevrucht zodat embryo's
ontstaan. Daarna worden de em-
bryo's in de baarmoeder van een
vrouw ingebracht om een zwanger-
schap tot stand te brengen.
Van de 14 ziekenhuizen die een ver-
gunningvoor deze methode hebben
aangevraagd, moeten er drie afval-
len. Brinkman heeft nog niet beslo-
ten welke dat zullen zijn. De zieken-
huizen die voort mogen gaan met ivf
zullen op grond van kwaliteit en
spreidingscriteria worden aangewe-
zen. De minister denkt met deze re-
geling beter in staat te zijn een goe-
de kwaliteit en doelmatigheid van
de toepassing van ivf te bevorderen.
Door de maatregel moet ook uit
ethisch oogpunt zorgvuldiger ge-
bruik gemaakt worden van em-
bryo's.

" Ongeveer 45 leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie hebben hun tenten op
geslagen in Mechelen. Tot 8 augustus doen zij onderzoek naar onder andere de waterkwalitei
van de beken en poelen in deomgeving. Gisteren waren zij in Slenaken bezig met een onderzoek
naar de aanwezigheid van dezogenaamde loopkever. Foto: WIDDERSHOVEI^

Luchthaven krijgt
betere aansluiting
op snelweg A2/E25

MAASTRICHT - GS hebben
Provinciale Staten het verzoek
voorgelegd een bedrag van
11,55 miljoen gulden beschik-
baar te stellen voor versnelde
aanleg van een nieuwe aan-
sluiting van zowel de luchtha-
ven als het bedrijventerrein
van de gemeente Beek op de
autosnelweg A2/E25.
De nieuwe aansluiting is nabij kilo-
meterpaal 246,2 geprojecteerd ten
noorden van de bestaande die in
verschillend opzicht niet meer aan
te stellen eisen voldoet. Met bijbe-
horende werken bedragen de totale
kosten van het project 25,4 miljoen
gulden.
In de financieringsopzet participe-
ren naast de provincie ook het mi-
nisterie van Verkeer en Waterstaat,
het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling en de gemeente
Beek.
De bijdrage van 7,5 miljoen die het
rijk heeft toegezegd, komt pas ter
beschikking nadat volkomen zeker-

heid bestaat over de daadwerkelijk
aanleg van de oost-westbaan.

Man dood
op straat

BRUNSSUM - De 33-jarige Frans
Kolmans uit Brunssum is gister-
middag in het Heerlense ziekenhui^
overleden, nadat hij gisterochtend
om kwart voor elfbewusteloos in de
Regentessestraat in zijn woonplaats
was gevonden. De man is aan een
hersenletsel overleden.
Lijkschouwing maakte niet duide-
lijkof er sprake is van een natuurlij-
ke doodsoorzaak of van een mis-
drijf. Vandaag zal sectie op het
felijk overschot worden gepleegd. ;
De politie van Brunssum is op zoek
naar getuigen. Vooral twee inzitterw
den van een grijze Honda-Accorch
die met het ambulance-personeel
hebben gepraat, worden verzocht
zich te melden.

Casino-cao
toch rond

Lijst Jamnaat bijRaad van State aangerochten

Racismebestrijding
via beroepsprocedure

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het Landelijk Bu-
reau Racismebestrijding probeert
via een beroepsprocedure bij de af-
delingrechtspraak van de Raad van
State de kandidatenlijsten van Jan-

maat/Centraal Democraten ongel-
dig verklaard te krijgen. Ook.de
'ronselpraktijken' van Janmaat in
Maastricht, zoals Meldpunt Anti-
discriminatie die aan de kaak heeft
gesteld, zullen daarbij worden mee-
genomen.

Vrijdag ontraadde het Maastrichtse
hoofdstembureau, na goedkeuring
van de ingediende kandidatenlij-
sten voor de aanstaande Tweede
Kamerverkiezingen, de op de tribu-
ne aanwezige leden van het ge-
noemde Meldpunt, die beroep wil-
den aantekenen tegen de goedkeu-
ring, beroep bij de Raad van State.
Slechts dr-ie van de betrokken be-
woners, voornamelijk bejaarde
mensen, van de Kasteel Hillenraad-
weg, hebben een schriftelijke ver-
klaring afgelegd ten behoeve van
het beroep bij de Raad van State.

Onwetend
Van de bedoeling om naar de straf-
rechter te stappen (zie LD van zater-
dag jl)werd afgezien vanwege de te-
rughoudendheid van de bewoners,
die na de recente ervaringen geen
handtekening meer durven te zet-
ten en dievoor een deel nog verbij-
sterd zijn doordat zij zich onwetend
op de kandidatenlijst hebben ge-;
plaatst.

Gisteren heeft de advocaat van het
Bureau Racismebestrijding zijn ge-
gevens ingediend bij de Raad van
State.

Protest tegen
bouw nieuwe
PVC-fabriek

TESSENDERLO - De milieugroep
'Beter Leefmilieu Tessenderlo',
kortweg BELT, protesteert tegen de
bouw van een nieuwe PVC-fabriek
door de Limburgse Vinyl Maat-
schappij (LVM. De LVM is voorde
helft van DSM. De nieuwe fabriek
met een capaciteit van 150.000 ton
PVC per jaar moet op het industrie-
terrein Schoonhees-Oost in Tessen-
derlo verrijzen.
Op dat zelfde industrieterrein staan
nu al fabrieken van Tessenderlp
Chemie, de Limburgse Vinylmaat-
schappij en Phillips Petroleum. De
milieugroep verwacht dat de bouw
van de nieuwe fabriek de water- en
luchtverontreiniging in het gebied
gevoelig zal doen toenemen.
Volgens de milieugroepering zou de
nieuwe fabriek vijf soorten pro^
bleemafval produceren. Provincialeinstanties zijn momenteel bezig met
een onderzoek naar de te verwach-
ten overlast.
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Bruggen, dijken, dammen,
kanalen. Nederlanders zien
zich graag als koplopers in
de wereld van de water-
bouwkunde. Maar ook in
andere landen is men op dit
vlak tot technologische
hoogstandjes in staat. Bel-
gië bijvoorbeeld heeft niet
het imago een 'waterland' te
zijn. Hoewel het wordt
doorsneden door rivieren
en kanalen, van de Schelde
in het vlakke westen tot de
Maas in de heuvelachtige
Ardennen. De hoogtever-
schillen tussen beide bek-
kens lopen op tot meer dan
honderd meter. Binnen-
vaartschepen hoeven in Ne-
derland tussen vaarwaters
hooguit een paar meter
hoogteverschil te overbrug-
gen. Sluizencomplexen bie-
den daartoe gelegenheid.
Eigenlijk eenvoudige con-
structies, waarvan het prin-
cipe al honderden jaren oud

Royal: Licence to kill, dag. 15 18 en 21
uur. Rivoli: The karate kid 111, dag.
15.30, 19en 21.30 uur. Taran en de tover-
ketel, dag. 14 uur. Maxim: The naked
gun, dag. 14.30 16.30 19.30 en 21.30 uur.
H5: Roadhouse. do, vr, zo t/m woe 14
16.30 19en 21.30 uur, za 16.30 19 en 21.30
uur. Police academy VI, dag. 14.15 16.15
19.15 en 21.15 uur. Rainman, dag. 17 en
20.30 uur. Pet Sematary, dag. 16 en 21
uur. Twins, dag. 14 en 18.30 uur. Plat-
voet en zijn vriendjes, dag. 14 en 15.30
uur. Leviathan, dag. 14.15 16.15 19.15 en
21.15 uur.

SCHAESBERG
Autokino: The naked gun, do t/m di
22.15 uur. Tequila sunrise. vr t/m zo
00.30 uur.

MAASTRICHT
Mabi: The naked gun, dag. 14.30 18.30
en 21.30 uur. Licence to kill, dag. 14.30
18.15 en 21 uur. Dirty rotten scoundrels.
dag. 18.30 en 21.30 uur. Taran en de
toverketel. dag. 14.30 uur. The karate
kid 111. dag. 14.30 18.30 en 21.30 uur. Ci-
nema-Palace: Roadhouse. do, vr. zo t/m
woe 14.30 18.30 en 21.30 uur. za 18.30 en
21.30 uur. Rainman. dag. 21 uur. Dange-
rous Liaisons, dag. 19 en 21.15 uur. Poli-
ce Academy VI, dag. 14.15 en 19 uur.
Platvoet en zijn vriendjes. 14 en 15.30
uur. Palace 2: Pornoprogramma, dag.
beh. za zo doorl. v.a. 13.30 uur. Ciné-K:
Cry freedom. ma20 uur. Bagdad Café, di
19.45 en 22.15 uur. Angel heart, wo 19.45
en 22.15.

GELEEN
Roxy: Roadhouse, do t/m wo 20.30 uur,
zo ook 15 uur. Studio Anders: The na-
ked gun. do t/m wo 20.30 uur, zo ook 15
uur.

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Kera-
misch werk van Rob Brandt, Tjitske
Dijkstra, Marja Hooft. Michel Kuipers
en Jan van Leeuwen. Van 30/6 t/m 27/8,
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
uur. Schilderijen van Aad de Haas. T/m
6/8. Volkssterrenwacht, Schaapskooi-
weg 95. Werk van André Offermans.
Open di t/m vr 13-17 uur. zo 13-17uur. di
en vr ook 19.30-22 uur. Galerie Signe,
Akertsraat 82a. Litho's van Bram van
Velde. T/m 10/9. Thermenmuseum, Co-
riovallumstraat 9. Thermen en badge-
bruiken in de Romeinse tijd. Van 1/7 Vm
1/10,opendi t/m vr 10-17 uur. zaen zo 14-
-17 uur. Stad en land op de helling. Van
18/7 t/m 27/8. Galerie De Nor, Geeistraat
302. Werk van Peter Lemmens. Van 2/7
t/m 29/7. NMB Bank, Bongerd 13. Werk
van J. Lips-Besselink. T/m 31.8, open
ma t/m vr 9-16 uur.

DINSDAG 1 AUGUSTUS:
EPEN: wandeldriedaagse. Af-
standen 4 en 8 km. Start tussen
18.30 en 20.00 uur vanaf Hotel
Peerboom in Epen.
MEERSSEN: Rondleiding grot-
ten Geulle 0.1.v. een gids. Vertrek
19.45 uur vanaf stationsplein met
eigen vervoer. Info: VVV Meers-
sen.
SCHIN OP GEUL: Zomercon-
cert mannenkoor Internos om
20.30 uur in Gemeenschapshuis
(Mauritiussingel).
VALKENBURG: Expositie 'De
Gedekte Tafel' (serviezen, kristal
enz.) in Centrum Cocarde van
13.00-22.00 uur.
Rondleiding bierbrouwerij De
Leeuw om 10.00 uur. Kaartver-
koop enkel via VVV-kantoor. .
SIBBE/VALKENBURG: Bezich
tiging mergelbouwsteen-werk-
plaats (Bergstraat 31, Sibbe) van
10.00 tot 17.00 uur.
MAASTRICHT: Orgelconcert in
O.L.Vrouwebasiliek door Hein-
Reinhgard Aukschun (W.Dld.)
om 20.00 uur.
MECHELEN: Bezichtiging De
Commandeursmolen (Hoofd-
straat) van 9.30 tot 17.00 uur.
ST.GEERTRUID: VVV-rondlei-
ding 0.1.v. een gids door St. Ger-
trudiskerk om 19.30 uur.
GULPEN: VVV-dia-avond an-
nex natuurquiz om 20.30 uur in
Pension Ons Thuis (Dorpsstraat
10)
LIMBRICHT: Expositie 'Oudhe-
den opgepoetst' in Kasteel Lim-
bricht van 13.00 tot 17.00 uur.
HEERLEN: Expositie 'De mens
op de maan' in Volkssterrewacht
(Schaapskooiweg 95) van 13.00
tot 17.00 uur.
DUREN (W.Dld): Familiedag op
Anna-kermis tot 19.00 uur.

Eten op z’n
buitenlands

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

HOENSBROEK

korte toer

wadden als gevolg van een
plankton-algenplaag in het voor-
jaar.

Volgens Elgershuizen speelt
zelfs de zachte winter een rol.
„Daardoor zijn er meer mosselen

„pc algenplaag in het Neder-
landse deel van de Waddenzee is
k-IJMner dan in het Duitse gedeel-
tè-èn in de Oostzee", meent bio-
lefpg Elgershuizen van Rijkswa-
terstaat in Leeuwarden. Het mi-
lieu wordt weinig tot geen scha-
d_r*toegebracht. Bij mooi weer
crjwien bewoners (en vakantie-
gangers) van de Waddeneilanden
v&i rekening te houden met
stankoverlast door rottende al-
gfii. De Waddenzee is dan be-
djékt met ruim tweemaal zoveel
nj£cro-algen, zoals zeesla en
dermwier, als normaal.

Qp Duits territoir is zon zestig

procent van de zee met macro-al-
gen bedekt. Op sommige plaat-
sen zo dik dat gebrek aan zuur-
stof dreigt. Als dit gebeurt kan
alle leven in de zee binnen een
week verdwijnen, aldus een
waarschuwing van de Duitse mi-

lieuministerKlaus Töpfer. De al-
genplaag is veroorzaakt door het
mooie weer van de afgelopen
maanden: veel zon en rustig wa-
ter waardoor er relatief weinig
slib in zee is. Er is bovendien re-
latiefveel nitraat en fosfaat in de

blijven leven. Die leggen slib
vast zodat het water helderder
is".

De kans op het afsterven van de
natuur is het grootst op plaatsen
waar dermwier zich in een dikke
laag vasthecht op de bodem. Op
plaatsen waar zeesla groeit is de
kans op verstikking kleiner om-
dat de bladeren met het tij bewe-
gen. In het midden van de jaren
zestig heeft zich op de wadden
een soortgelijke algenplaag voor-
gedaan. Zodra de algen los slaan
en naar luwe plaatsen drijven,
ontstaat stankoverlast als gevolg
van het rottingsproces.

Verspilling miljarden rond technologisch hoogstandje

Belgische scheepsliften
toeristische attractie

Toeristen

Uitbreiding van
ANWB-steunpunten Kerkrade

Grootste
Voor moderne binnenvaartsche-
pen van 1300 tot 2000 ton is het
Centrumkanaal ongeschikt.

die dan in een speciaal bootje het
kanaal via de scheepsliften kun-
nen afvaren.

vier liften, in augustus elke dag
behalve op zon- en feestdagen en
in september alleen zaterdags,
steeds om half twee vanaf de lift
in Bracquegnies. De installaties
zelf(in Bracquegnies) en het mu-
seum van de scheepsliften (in
Thieu) zijn dagelijks, behalve
maandag te bezichten. Naast de
bouwput van de nieuwe lift in
het vlakbij gelegen Strepy-Thieu
is een bezoekerscentrum met
maquettes ingericht dat 's zo-
mers dagelijks geopend is.

KERKRADE
Botanische tuinen, Beelden van Wim
Steins.

Daarom is in 1982 begonnen met
de bouw van een gigantisch wa-
terstaatswerk in Strepy-Thieu,
enkele kilometers verderop. De
bochten werden afgesneden
door de aanleg van een nieuw,
recht kanaal en in Strepy verrijst
een scheepslift van enorme af-
metingen die na zijn voltooiing
de grootste in de wereld zal zijn.

Maar een Rijnaak honderd meter
'optillen' is andere kost. Dit gaat
niet via gewone sluizen. Dan zou-
den Panamakanaalachtige con-
structies nodig zijn. In kleine
landjes als België onmogelijk.
Toch vond men al meer dan een
eeuw geleden voor dit probleem
een oplossing. Wie omhoog wil
neemt de lift. Wie met een schip
omhoog wil de scheepslift dus.
In België zijn nog vijf scheepslif-
ten in gebruik. In de streek rond
La Louvière (Henegouwen) kan
de bezoeker op één dag zelfs drie
soorten scheepsliften zien. Van
de gietijzeren oudjes, via een
'hellend vlak' tot een nog in aan-
bouw zijnde hypermoderne ver-
sie. Zij bevinden zich in het Ka-
naal van Brussel naar Charleroi
en in het Centrumkanaal. Ooit,
toen Henegouwen nog het eco-
nomische hart van België was,
de slagaders van de streek. Op
het Centrumkanaal dat de mijn-
stad La Louvière verbond met
Mons (Bergen), voeren binnen-
vaartschepen af en aan. Hene-
gouwen werd verbonden met het
staalbekken van Luik en via
Brussel met de haven van Ant-
werpen. Voorbij nu, alle kolen-
mijnen zijn dicht. De scheep-
vaart op beide kanalen is dan ook
jwigezakt. Nu passeren op het
C-htrumkanaal nog hooguit
Kantig schepen per dag. Op het
Kanaal van Brussel naar Charle-
)_. wat meer, maar economischjjj*i dezewaterwegen minder be-
l*_grijk geworden.

Er zijn vier liften, in Houdeng-
Gougnies, in Houdeng-Ameries,
in Bracquegnies en in Thieu. De
weinige schepen op het Cen-
trumkanaal worden in devier lif-
ten van 48 meter boven zeeni-
veau naar 121 meter getild. Zon-
der dater een machine aan te pas
komt. De liften werken namelijk
volgens het bekende principe
van de communicerende vaten.
Twee bakken, een lage en een
hoge, zijn met kabels via katrol-
len met elkaar verbonden. Als
een schip in de laagste bak is ge-
schut, wordt in de bovenste een
luik geopend waardoor water
binnenstroomt. Door het ge-
wicht zakt de bak en trekt de an-
dere omhoog. Die hele operatie
duurt, inclusief het in- en uitslui-
zen, een kwartier. Per dag ge-
beurt dit twintig keer voor het
beroepsverkeer en zomers nog
enkele keren meervoor toeristen

Midden m een grote bouwput,
waarvoor zes miljoen kubieke
meter grond verplaatst moest
worden, staat nu een immense
betonnen kolos: 117 meter hoog,
130meter lang en 81 meter breed.

Geen fietsen
meer in

goederentrein

roi, vlakbij Nijvel. Schepen tot
maximaal duizenddriehonderd-
vijftig ton varen daar eerst in ne-
gentig meter lange bakken met
water, die. daarna worden afge-
sloten en op tweehonderdzesen-
dertig assen via rails omhoog of
omlaag worden getrokken over
een schuin vlak dat maar liefst
duizendvierhonderd meter lang
is. Daarbij wordt in veertig minu-
ten een hoogteverschil van ach-
tenzestig meter overbrugd. Vroe-
ger, toen de schepen nog enkele
tientallen sluizen moesten ne-
men, duurde een tocht door het
kanaal vijfentwintig uur. Nu nog
maar achttien. Het 'Heiland Vlak
van Ronquières' werd in 1962 in
gebruik genomen. Het Centrum-
kanaal is een flessehals in die
verbinding. Het werd in de vori-
ge eeuw aangelegd, 'toen de bin-
nenvaartschepen nog klein wa-
ren. Voor schepen van meer dan
driehonderd ton is het slechts
18,5 km lange kanaal van Mons
naar La Louvière dan ook niet
bevaarbaar. Die schepen moeten
bovendien vier scheepsliften 'ne-
men. Voor de schippers een er-
gernis maar deze liften zijn wel
een toeristische attractie van je-
welste geworden. Het zijn gietij-
zeren pareltjes van industriële
archeologie die jaarlijks duizen-
den bezoekers trekken.

Toch houdt men de liften in
stand en bouwt zelfs een geheel
nieuwe. De bekendste van de
scheepsliften is ongetwijfeld het
'Hellend Vlak van Ronquières',
favoriet doel voor een dagje uit.
Een kolossaal complex in het
Kanaal van Brussel naar Charle-

Hellend vlak

het weer in europa
" Oud-Heèrlenaar ir. L. Gielen is
met ingang van 1 november be-
noemd tot direkteur gemeente-
werken in de Brabantse gemeen-
te Roosendaal. De heer Gielen
(51) was sedert 1985 hoofd Open-
bare Werken in Nijmegen.

Benoeming

In elke wijnregio is het goed
smikkelen. Zeker in de Elzas.
Was dit de reden dat er afgelo-
pen weekeinde tal van Limbur-
gers door dit specifieke Ries-
lingland toerden? Ook in het
Limburgse land dient men her
en der de Elzasser keuken. In
'Alsacien Beaumont' (Wycker
Brugstraat) in Maastricht bij-
voorbeeld. Met alle respect,
maar een voorgerecht zoals mij
zopas in 'A la Couronne' in
Barr (jawel, aan de wijnroute)
ten deelviel zal in het Limburg-
se nooit geserveerd worden. In
'A la Couronne' fungeert
JEAN-VICTOR KALT als 'pa-
tron-cuisinier'. Hij is nog jong
maar kookt uit duizenden. Zijn
heiligdom is een oud dus sfeer-
vol hotel-restaurant. De kamers
zijn eenvoudig, zijn keuken is
uit de kunst. Na in de juiste
stemming te zijn geraakt door
heerlijke 'amuse-bouches'
(schijfje verse zalm rustend op
in champagne gekookte zuur-
kool bijvoorbeeld), keek ik op
een zeker moment op een rijke-
lijk gevuld bord. Op een in een
perfect smakende dressing ge-
doopt sla-bed, bleken tal van
heerlijkheden te zijn gedra-
peerd. Een selectie uit 'abats
rouge', zoals daar waren hart,
niertjes, leveren long van gevo-
gelte. Een veredelde 'triperie'
dus. Verder gekookt duive-
pootje en -vlees, diverse soorten
ham, een plak ganzelever-van-
het-huis, een schijf zwezerik en
nog andere lekkernijen meer.
Een mooi assortiment 'kleine
hapjes'op één bord. Een Franse
'entree' opzn best. Nogal uitge-
breid, dat wel. De Klevener vari
Heiligenstein (afkomstig van
op twee kilometer van Barr ge-
legen wijngaarden) combineer-
de er uitstekend bij. Over alge-
meen trekt men in Nederland
voor organisch vlees de neus op.
Afgezien van niertjes, zwezerik
en lever wordt de rest als afval
bestempeld. 'S lands wijs, 's
lands eer. Maar in het buiten-
land zal men de Nederlandse
afkeer, wat organisch vlees be-
treft, nooit begrijpen. Jean-Vic-
torKalt betiteldezijn bijzonder
voorgerecht zó: fijnproevers-
schotel. Hij had groot gelijk

nino tomadesso

Toeristen die in het buitenland
verkeersovertredingen begaan,
dienen rekening te houden met
boetes die in sommige gevallen
vele malen hoger zijn dan in Ne-
derland. De juridische dienstvan
de ANWB waarschuwt er voor.
Volgens de ANWB zijn de boetes
vooral in Zweden en inFrankrijk
uitgesproken hoog. Ook Joego-
slavië en Italië hebben, ten op-
zichtevan vorig jaar, de maxima-
le straffen fors verhoogd.

Hoge boetes in
het buitenland

Inhet verkeer

Vanaf volgend jaarkunnen trein-
reizigers niet langer meer hun
fiets per goederentrein opsturen
naar binnenlandse bestemmin-
gen. Wel kunnen zij hun twee-
wielers zelf blijven begeleiden in
passagierstreinen. Ook de moge-
lijkheid om de fiets naar het bui-
tenland te verzenden blijft be-
staan.

De Spoorwegen bieden in de zo-
mermaanden de mogelijkheid
om fietsen van tevoren naar een
bepaalde binnenlandse bestem-
ming op te sturen. Tot drie, vier
jaar geleden maakten jaarlijks
zon achtduizend mensen ge-
bruik van deze service. Dit aantal
is de laatste jaren aanzienlijk ge-
daald. Volgens de NS-woord-
voerder duurt het vervoer per
goederentrein te lang, raken te
veel fietsen onderweg ' bescha-
digd en weten fietseigenaars niet
precies wanneer hun rijwiel aan-
komt.

De kern van de liftinstallatie. De
kosten zijn gigantisch. In 1982
werd gerekend op een investe-
ring van 13 miljard frank (715
miljoen gulden) en dacht men in
1988 klaar te zullen zijn. Nu gaat
men al uit van 46 miljard frank
(2,5 miljard gulden) en inge-
bruikneming op zijn vroegst in
1996. Critici noemen het een
dure miskleun, het gevolg van de
verdeeldheid in België. Toen tien
jaren geleden Vlaanderen geld
kreeg om de zeehaven van Zee-
brugge te moderniseren, moest
als compensatie een even groot
bedrag naar Wallonië. De Waalse
autoriteiten gebruikten dat geld
deels voor de aanleg van de
gloednieuwe snelweg Brussel-
Luxemburg en voor de scheeps-
liften van Strepy. Feit is dat Bel-
gië straks een technisch hoog-
standje heeft uitgevoerd dat de
kosten nooit kan terugverdie-
nen.

De scheepsliften zyn alle vrij te
bezichtigen. Het 'Hellend Vlak
van Ronquières' is bereikbaar
via de El9Brussel-Mons-Parijs,
afslag nr. 20. In de zomermaan-
den kan met een rondvaartboot
de lift worden 'genomen. De
oude scheepsliften van Houdeng
en Bracquegnies zijn bereikbaar
via diezelfde snelweg, afrit 21. De
'Compagnie du Canal du Centre'
organiseert boottochtjes via de

Bezichtiging

" De 'Bond van Wapenbroedersa-
fdeling Mijnstreek, houdt woens-
dag een filmavond over de bevrij-
ding van Zuid-Limburg, het opruk-
ken van de Amerikanen van Kerk-
rade tot aan de Roer en de val vaflj
Aken.
De film wordt vertoond in het ge-
meenschapshuis 't Patronaat, Ursa-
lastraat 232 te Kerkrade. Entree iS
vrij. Aanvang 20 uur.

De ANWB overweegt om, in samenwerking met de Westduitse zus-
terorganisatie ADAC en de Engelse AA, in landen als Hongarije en
Turkije steunpunten voor gestrande vakantiegangers opte zetten. De
plaatselijke automobilistenorganisaties in die landen zijn, volgens
een ANWB-woordvoerder, niet voldoende toegerust om toeristen in
nood goed te helpen.
Een dergelijk steunpunt bestaat al in Spanje, waar de ANWB tevens
fungeert als opvang voor Britse toeristen in problemen. Wanneer de
steunpunten in andere landen gaan draaien is overigens nog niet be-
kend.

Terwijl in Nederland de meest
voorkomende verkeersovertre-
dingen worden afgehandeld met
boetes die zelden boven de hon-
derd gulden uitkomen, moeten
reizigers in het buitenland reke-
ning houden met bedragen van
honderden guldens. Zo kost het
niet verlenen van voorrang in
Nederland 70 gulden, terwijl de
boete voor deze overtreding in
Frankrijk tussen de400 en de 800
gulden ligt. Automobilisten die
dronken achter het stuur zitten,
kunnen in Engeland rekenen op
een maximale gevangenisstraf
van 6 maanden en een boete van
rond de 7.000 gulden. In België
zijn ze 1/25 deel van hun bruto
jaarsalaris kwijt plus hun rijbe-
wijs.

Noorwegen, Zweden: Veel bewolking en perioden met regen. Mid-
dagtemperatuur van 13 graden in het westen van Noorwegen tot 20
graden in het zuidoosten van Zweden. Temperatuur rond 22 graden.
Denemarken: Half tot zwaar bewolkt en af en toe een bui. Middag-
temperatuur tussen 15 en 19 graden.
West-Duitsland: Wisselend bewolkt en enkele buien, vooral in het
zuiden. Middagtemperatuur rond 20 graden.
België, Luxemburg: Wisselend bewolkt en enkele buien. Middag-
temperatuur rond 17 graden.
lerland, Engeland, Wales, Schotland: Af en toe zon en op de meeste
plaatsen droog. Middagtemperatuur van 15 graden in het noorden tot
20 in het zuiden.
Frankrijk: Vanuit het westen meer zon. Middagtemperatuur van 19
graden in het noorden en westen tot 29 graden aan de Azurenkust.
Spanje, Portugal: Zonnig en droog. Middagtemperatuuraan de Gali-
cische kust rond 22 graden, langs de overige kusten 25 tot 31 graden,
op de Spaanse hoogvlakte tussen 34 en 39 graden.
Oostenrijk: Regen- en onweersbuien. Middagtemperatuur om-
streeks 21 graden.
Zwitserland: Half tot zwaar bewolkt en enkele regen- of onweers-
buien. Middagtemperatuur rond 20 graden.
Italië: In het noorden toenemende kans op regen- en onweersbuien.
In het midden en zuiden aanhoudend droog en zonnig. Middagtem-
peratuur tussen 27 en 33 graden.
Joegoslavië: Vanuit het noordwesten enkele regen- en onweers-
buien. In het zuidoosten nog droog en zonnig. Middagtemperatuur
meest tussen 25 en 31 graden, maar in het grensgebied met Grieken-
land tot 36 graden.
Griekenland: Droog en zonnig. Middagtemperatuur van 29 graden in
he. zuiden tot 35 graden in het noordoosten.

klein journaal

per persoon

Gouden paar

" Het gouden echtpaar
Elissen-Van Hall.

" JanElissen en Miep van Hall,
wonende aan de Irisstraat 8 in de
Kerkraadse wijk Kaalheide, zijn
woensdag vijftig jaar getrouwd.
De gouden bruiloft wordt zater-
dag gevierd. Van 18.00 tot 19.00
uur is er een receptie in restau-
rant 'Anselvallei' te Kerkrade.
JanElissen was meer dan 25 jaar
werkzaam bij de gemeentepolitie
in Kerkrade. Veel van zijn vrije
tijd stak hij in de voetballerij. Jan
was Voorzitter bij deKerkraadse
amateurvoetbalclubs SVK en
Heilust. Miep en Jan hopen nog
vele jaren van hun hobby's rei-
zen, autorijden en tv-kijken te
genieten. In de feestvreugde zul-
len zaterdag ongetwijfeld de vier
kinderen, elf kleinkinderen en
een achterkleinkind worden be-
trokken.

f limburgs dagblad £\

Algenplaag kan tot
stankgolf leiden

bioscopen

Dinsdag 1 augustus 1989 " 12

HEERLEN

" Het 'Hellend
vlak van Ron-
quières'. Favo-
riet doel voor
dagje uit.

tijdje vrij
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OPRUIMING BIJ DE MEUBELBOULEVARD...
.. Wij zijn verplicht een deel van onze huidige collectie tegen

-_^^" ~~^^ V-—v^""^ "\^" "v _^ STERK GEREDUCEERDE PRIJZEN op te ruimen. Dit om
/ -^. ~~~\^ . —-^ >. plaats te creëren voor onze nieuwe collectie. Dit levert TIJ-

/"" ~^^ ———_—t> x- \^ ->^ \< V" DELUK voor u financieel een groot voordeel op.
*- ' juPtißELBOULEVARD| n/ \^ Een bezoek aan onze MEUBELBOULEVARD met een totale

"Il ~~ n ’» a/j . \,^"" verkoopoppervlakte van 10.000 m2isvoor u ALTIJD de
_<V3s_v /*—nyy y n DM I] i, -ü )' /\ / \ moeite waard, want u vindt er alle soorten meubelen, zowel

ïr^f^S f ' Mk k. $ I 818 r iJjU/] KLASSIEK als MODERN in diverse prijzen, stijlen, hout-
%YX ~) Hl I I ?!_____" __B> )_^*V 0 ■■ J ~lj J ii'

,
-^*\ soorten en BEKENDE MERKEN zoals: AUPING, BEN-

~ t V rL-J^-rJ^^ 111.., I I I | ï " gJ DERS/BENCH, CASTELIJN, GELDERLAND, HENNIE DE

Vl' BÉfTlf_T^____!^^_^^S^^^ J°NG'YOUNG INTERNATIONAL, METAFORM, MONTIS,

— Tevens beschikken wij over 100 GRATIS
PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), een

MEUBELBOULEVARD René Pans B.V. ZZZWTLT""Cabergerweg 10, Maastricht, tel. 043-215585 D|.recf/
_ _„ medewerkers

Net beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht. Meubelboulevard Topform (m\~S
dan 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. dealer ______
255^5555HE55555H55HH5555

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 27--7-1989, is het volgendefaillissement
UITGESPROKEN:
J-G.A. Vlake, Juliana van Stolbergstraat 8, 6371 EZ
landgraaf.
Rechter-commissaris: mr. J.F.W. Huinen.
purator: mr. G.J.A.F. Beulen, Kerkstraat 51, 6381 HH
Übach over Worms, gemeente Landgraaf, tel. 045-
-321300 (flnr. 13679).

VOORLOPiGIS^
GELD HET ENIGE

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

Er is nog geen medicijn tegen aids. Maar er wordt naar-
stig naar gezocht. In een race tegen deklok.

En tegen de dood. Een race die we moeten winnen.
En waarin geld tijd betekent. Pak uw pen en geef het onder-
zoek naar aids een flpSFONDS: GIRO 8957
'lnanciële injectie. (Sl-,tw_b r̂e''«_numnier7o 7070228ltan(_.

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 42x
5100 - - 113- 122" 148"

10.100 156,- 190- 217- 235- 288-
-15.000 231,- 281- 322- 350- 428-
-20.000 309,- 375,- 430- 466,- 571,-
-25.000 386,- 469- 537- 583,- 714,-
-35.000 539,- 656,- 751,- 816,- 999-

Effect. rente vanaf 0,87% per maand. - " .
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf. Zeer goedkope tarieven

"-opende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen_. / 1000,- en ’ 100.000,- mogelijk., Volledige geheimhouding,geen informatie bij werkgever,
pverlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ln9 van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ookvaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor

" ] l̂iivend prijsopgave).
% doorlopend krediet 2% aflossing

Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
'aar- 99089

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
L (gediplomeerd) kredietintermediair _,

THERMAE 2000: WELDAAD VOOR LICHAAM EN GEEST
Thermae 2000, hetfutu- -J\ _

~ ,*.,
_ . „ .

ristischethermencentrumvoor j^ \^Ê*é*(f _Éf '' K^^^rh^r^
oerzuiver heilzaam* water. I 4 4** Sv^/t-VAU£Neuy
Bezoek Thermae 2000 enrelax W&* '*'
bad onder de tropische planten- >.':,jf ..__, g^i^^P mp-~^zt; verblijfvan 2 uurFl. 25,00, voor
weelde in dehortus botanicus. -*r' *" "* 3% uur Fl. 32,00 en voor een
Ontspan u in een van de whirlpools met onderwater- i 1 geheledag Fl. 48,00.
massages, de eucalyptuskamers, destoombaden of de *De is van 20°? wordt gevormd dooreen Thermae 2000:" ■ Thermalebinnen- en buiten-

Romeinse thermen drietal bronnea Het thermisch mineraalrijk water is naar de . . /f f ~ 2no m2\ _ whirlnnok■ SannalandsrhanKomeinse mennen. dsen van de Duitse Bondsrepubhek erkend fluoride. en Dassins (,totaa ïzuum; ■ wninpoois ■ iaunaianascnap
y/m teniet van desieer in natriumchloridehoudend "Heilwasser". Tevens is vastgesteld ■ Romeinse thermen/

ff. J/mm het saunalandschap dat het water volkomen "ursprünglich rein" is. stoombaden jf?^or
' /f/Êê^ metW°khutsauna'svan —~ ' d Therapeuticum iHftjiÉr _**0^n^^g^^houtof tricht in het fraaie Zuidlimburgse heuvelland.De idyl- a Modder-en !%tff. mlm% 0®

- - -__-i i-t-t-^SÜjI van de houtgestookte lische omgeving biedt uitstekende mogelijkhedenvoor kruidenbaden "^__BH flrft BJS2SU-——
~^ I ;*É(N.:_^^ffjff treeruopdestilteinde Thermae 2000 is het gehele jaardagelijks massages 1 SE^^ft*!! j-rTT""Jfej|yÉ|H M£iPi@ yoga/meditatiekluis. geopendvan 9-00 tot 23.00 uur en voorzien van een dCosmetica- i____^_É_.É_ «i|l/l_Cs

'"*'i^!y^a »■_ bron van energievoor
.^

è '_____%& teerde parkeergelegenheid. «Solarium
lichaam en geest. Dit É^vl| *m De toegangsprijzen, inclusief «Gymnasion %ê«°"^^l^SMSfw bijzondere centrum Haj|^ 9 fk het gebruik van alle met een ■ Yoga/meditatie-

voorzieningen voor ft til bedragen voor een gRestaurant 1
gezondheidsrecreatie.lnhetgymnasionvindtude JoßB^l||j^
modernste apparatuur voor gerichte lichaamsoefe- *»'-j^'*ïgiyF _3 p "*w*^i* >^.ningen. En in derestaurants 4 -**^ 4IJHPI. ..
wacht u een variëteit aan \/"___t
gzondeénsmakelijkegerech- Voorjnfomlatie;Tllernlae2oooiCauberg _z THERMAE W _____

'
Thermae 2000 in Postbus 1% 630° Valkenburga/d Geul,Nederland. Telefoon (0)4406 -16060. 200Ö____r^V.

I__nt7_-ten"&- WIE THERMAE 2000VERLAAT VOELT ZICH ALS HERBOREN

"**" v^^ .tip'/ A^7
utfw9Vrtt^ y^X^*_ I ■li __________■__■ l■ W■ ll'lH\_A^OOl W ll& " / HK y<£\ ft _(► XMm2L^-mmm\mmmmmmmm*mmmmmmmmmmmmm\

<v* tfi* At JÊimf „SPEL A m_U_uUi_S!___________-___BÉÉ_____^

{JC*Aj" .fir 55^



KachelSVerwarming
Kachels nieuw en gebruikt,
nergens beter nergens
goedkoper. De KACHEL-
SMID, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.

Muziek
Te k. stereo KEYBOARD!
JVC KB7OO, pr. ’1.000,-.
Te». 045-319114.

*

Kunst en Antiek
Te k. gevr. ant. GEWICH-
TÈN (ook bakkerijgew.); ba-
lansen; inhoudsmaten; elle-
stokken. Tel. 04493-1440.

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munten etc.
Cont. bet. tot 12 aug. na'
19 u. Groenstr. 109, Geleen.
Alles van James BOND ge-
vraagd (speelgoed e.d.) Tel.
04493-1995.

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE m. leuk gesprek en (fris)
drankje. Eens geweest, U
blijft komen. 045-353489.
De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. Tel.
045-228481.
Te koop GASHAARD, huis-
jesmodel; tevens diepvries-
kigt. Tel. 045-216876.
Tö k. PRUIMEN va. ’l,-,
appels en honing. Ruiters-
weg 13, Hulsberg (Aalbeek).
Tel. 04405-2152.
Te k. PRUIMEN en bramen.
Liperets. Verlengde Molen-
beekstr. 25, Voerendaal.
Tel. 045-750177.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE m. leuk gesprek en (fris)
drankje. Eens geweest U
blijft komen. 045-353489.
Té koop aangeb. 1 VER-
KOOPKIOSK en 1 muziek-
kiosk demontabel ais nieuw
Tel. 04406-12289.

W^^^W\Wi]M^¥^&W^fW9mmmmmr;^m
irrTTrTTT FvTiTTrrTT _t__J'_'(V* u ¥■■ jtc^-i w^iï^ l

K_xïi Tf_»llil:(-iK*_T-_-i _*fsl:( .ißMil:g^l-.-^B-. _.»:t-"_ilW»-_-lli-_-i __f^T% /r~~- "_____ J ______________ üff' _■_F^ __H_MHi| l^v^^Ti __________!
(

\ . _ __ ' _____ __ /^%\^!ff^

___,'___<^____|P^ AwÊKt m Ê een gemakkelijk te reinigen Witte slaapkamer. Als bedset op lange levensduur. Echte binnenve- __| ________ I ' *mm■P_^P^L)(^^^ /' y___W__fli _Hk bekleding. In diverse kleuren lever- (140x200 cm) met 2 nachtkastjes ring voor optimaal zitcomfort. Nu als __L __t^_F __§ _P.^^p^^^ _Ss_fa»a 13 fik baar (zonder meerprijs). Als drie-en (één met grote spiegel) en ruime drie- en tweezitter geen _2796r*, maar __■___■ # _F|
»^^ 1 1 V 1 ||L tweezitter bij Piet Klerkx bovenbouw. Nu bij Piet Klerkx bij Piet Klerkx m -,___^|

m—„_——~^~ lacht u toe, nietwaar? ;L*( |t^ njil '^^^^^^^^^j^gg^
Modern wandmeubet ____f __■_______ __■ Moderne eethoek, geheel ___W____ __M WÊfr**^ ________ i * cnroiHirv. _-__.!:.._. -met veel praktische ÜLDI bijpassend Als afgebeeld #OI / *$^ ; _-_-_l- BH i spreiuing Deiaiing
bergruimte. lWl" geen io9Br*, maar bij fWJ" >M#'< H I lp- mogelijk
Nu bij Piet Klerkx I _F# Vff PietKlerkx _T W*W M MtkJ- * 00k op maandag en I*J I <■ ■J <A

''^ P**'-' * donderdag koopavond ■■ mwmSm\ ■■■■MAaMnH
|—' 1 tol 9 uur ___________________________________________._._______________________-^_________-»

DONDERDAG KOOPAVOND TOT 9 UUR * gratis thuisbezorgd in __-_.______._. Sint Jacobstraat4 (in hetcentrum bij het Vrijthof).
I 1 1 Nederland MAASTRICHT Parkeergarage aanwezig. Tel. 043-210944.

-d

Op korte termijn zoeken wij contact met
een representatieve jongevrouw met
ambities voor de functie van

eerste verkoopster
in onze toonaangevende
damesmodezaak.
Zij dient de nodige leidinggevende
capaciteiten te bezitten om dagelijks als
teamleidster te kunnen fungeren.
Voor deze dynamische jonge vrouw,
tussen 25 en 40 jaar, hebben wij
uiteraard een passende salariëring in
gedachten.
Stuur s.v.p. een uitgebreide, schriftelijk
sollicitatie met cv, en recente pasfoto
aan:
W' 1" s

__J Elbee mode diffusion
Honigmanstraat 39-41, 6411 U Heerlen.'

21967 G

rd====:==_r_^rrP^ Tl: fnoEDKOPER F t^^^T^\JV/fcWKW, Netto* ,
e„wb, ..rm.,n t«"J" Iwor^J l

_^^ ■ H^'trli^T^775-6? *. _~_7 M82.69 l
■ Uil ■ ■ F»00- \ \JZ I 3M.» « 2701. JM7» I2«." Il I ___r '80CO" S <5,6 M ' ï64

o, _7 i»»'_L ___■ ____■■_# ''1 °°°"■" \\l f 704.92 ' 49101
'«M . 553.99 l

M5OOO,- u» I , 7487 , HU» »*» t6M.78 l
.25000,- «"£ „409.55 . W.02 W.54 I

1 !KfeT- -.;^^__S=^__x __—— TZ^PtTziinook mogelijk I

; ' ssasKS__i^==ilL^nniraßELUK'- L-^1 _____=_J
' ' CMV BANK-BRUNSSUM-KERKSTRAAT 294

telefoono4s-251043. of\ rvnrv/7 r_ A ■_ 11/Van 17.00-2100 uuren zaterdags van V./_l (O. _ i \"/ _r___\__JK
900-I3oouur 06-0227272(gratis) ) UÊ \^UUU \J l__»rAl __IX
VOORDELIG, DISCREET EN SNEL. OOK //jf I |»At _frciA\t-\\ VA/aarHicr
VOOR AL UW VERZEKERINGSZAKEN UW WCUICI WddlUlg

Voor hetzelfde geld hadden ze
bjj Rinck meer bril gehad.

I
It^^l^^ Mmm miWÊÊfSI WÊÊ I _ff_________^' '' ____ 9iH9__f-_________l _______________________t__________9_R ___________H :<'<________

B_?l^__9^j_H he .«.-■■■■' w. _____________£_________*.______>' .sH

*■ K^BËW_____. Fe T la WW m Hl I f
__Ë^I__P_'^ 'Jffli W 'f i_M ___. ' 1 Am ÜH _i ra____ M m %f_____ V__>/ _■ _______ *si ____■__■ _B_lf. ___________________ _H___P_y ***?______ iilü ________ -.'- ___ _P » i—J_l__r i V 1■ü B^KZjf ]_■""■ 1'fc "-_________! lv_9_____flP^______S __K «VT**__ #1
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Basketbalcoach Blair
voorlopig buitenspel

Spaanse club, waar-
in de transactie van
ruim 12,5 miljoen
gulden wordt gere-
geld.

Om verzekerings-
technische redenen
bleef Koeman tegen
een team van Drent-
se amateurs aan de
kant. Mogelijk speelt
de ex-Groninger
vandaag wel als FC
Barcelona Buitenr
post aandoet. Voor

4300 toeschouwers
won de Spaanse top-
per met 10-1 na een
ruststand van 4-0.
Salinas scoorde drie
keer, debutant Mi-
chael Laudrup twee
maal. De overige
treffers kwamen op,
naam van Roberto,
Geli, Soler, Onessi-
mo en Reinders
(eigen doel). Voor de
Drentse amateurs
doelpuntte Waar-
denburg.

Libregts voelt
zich niet onder
curatele gesteld

’Ik ben blij mei komst Michels ’

De traditionele zomerklus van Huij-
bregts wordt steeds zwaarder. Dit;
seizoen kreeg hij ook nog eens te
maken met de eisen die het WK in.
Italië aan de duurvan de competitw»
stelt. De competitieleider kreeff
deze zomer maar liefst 126 wensertr
èn eisen op zijn bureau van ëredivf-,
sieclubs en politiekorpsenvorig seir'
zoen waren dat er nog 'slechts' 89
plus ongeveer 60 verzoeken uit dé
eerste divisie. Huijbregts zegt daar-
van ongeveer 75 procent gehono-
reerd te hebben.
Om de schijnbaar onontwarbare-
kluwen te ontrafelen, schakelde de
KNVB twee medewerkers van de-
Technische Hogeschool' in Ensche-
de in en deed een dankbaar beroep
op de computer. Volgens Huij-
bregts is 75 procent geen slechte
score. „Bij het maken van de eerste
schifting stuit je op voor zich spre-
kende eisen. Sparta en Feyenoord
willen en mogen bijvoorbeeld niet
tegelijk thuisspelen. Heel simpel.
De meest ridicule eis? Die kwam
van een eerste divisie-club dievroeg
om een vrij weekeinde omdat hun
trainer dan de marathon van New
Vork wil lopen. Die wens is dus niet
gehonoreerd". Dat zal Hans Vérel
van NAC niet leuk vinden...
Ajax en de gemeente Amsterdam
dienden twaalf verzoeken in en wer-
den daarmee topscorer van het sei-
zoen. De meeste verzoeken kon
Huijbregts billijken.
De KNVB heeft de afgelopen maan-
den ongeveer 25.000 clubkaarten
verkocht. Volgens secretaris be-
taald voetbal Jan Huijbregts zijn de
meeste veiligheidspasjes, „enkele
duizenden", in Amsterdam aange-
schaft door Ajax-fans.

„Uit technische overwegingen" _T-
Huijbregts voorstander van inkrimp
ping van de eredivisie tot zestier.
clubs. „Bij het maken van het coriW'
petitie-programma is ons weer eens-
duidelijk geworden dat een grotere,
eredivisie ons enorme problemen
bezorgt. Daar tegenover staat dat de'
clubs de inkomsten van twee thuis-
wedstrijden zullen gaan missen".

In afwachting van een definitief bersluit over afslanking van de eredivi-
sie liet Huijbregts tijdens een infor-
mele bijeenkomst in Scherpenzeel
alvast een aantal mogelijkheden de
revue passeren. „Een eerste divisie
met 21 clubs kan niet, dat geeft te
veel problemen", aldus de secreta-
ris betaald voetbal. „Wellicht vindt
er een natuurlijke selectie plaats,
want de financiële nood is bij een
aantal clubs zeer hoog. Een andere
mogelijkheid is om de eerste divisie
in twee groepen te delenen later in'
het seizoen een promotiegroep s*--
men te stellen".

SCHERPENZEEL- Als het aan ck*
Centrale Politie en Surveillance
Commissie (CPSC) ligt, wordt de
eredivisie zo spoedig mogelijk inge-
krompen van achttien clubs tot ze_-"
tien. De CPSC, een landelijke com-
missie waarin ondermeer commis-
sarissen van politie zijn vertegen-
woordigd, heeft competitieleider
Jan Huijbregts schriftelijk laten we:
ten steeds meer moeite te ondervin-
den met het handhaven van de
openbare orde voor, tijdens en na
voetbalduels. De KNVB zegt de
aanbeveling van de politie, gedaan
in een periode van felle discussies-
over de omstreden pasjesregeling,
zeer serieus te nemen.

Van onze sportredactie
SCHERPENZEEL - Bondscoach
Thijs Libregts ziet de komst naar
Zeist van zijn illustere voorganger
Rinus Michels niet als een bedrei-
ging. Zoals bekend zal Michels in
het nieuwe sectiebestuur onder
voorzitterschap van Martin van
Rooijen de portefeuille technische
zaken voor zijn rekening nemen. Li-
bregts voelt zich daardoor niet on-
der curatele gesteld: „Sterker nog,
ik ben hier erg blij mee. Ik reken op
zijn hulp. 'Wij staan achter Oranje' is
een mooie kreet, maar het wordt tijd
dat-ie eens in de praktijk wordt ge-
bracht".
Er is Libregts voorts veel aan gele-
gen in het seizoen van het WK in Ita-
lië waterdichte afspraken te maken
met de clubs. De perikelen vorig
jaar rond Ajacied Bryan Roy heb-
ben hem aan het denken gezet.
„Ook de clubs zullen achter Oranje
moeten gaan staan. Voor nieuwe
problemen met Ajax ben ik abso-
luut niet bang. Leo Beenhakker
heeft immers in het verleden als
bondscoach met dezelfde proble-
men als ik nu te maken gehad. Bin-
nenkort zal ik 'ns met Leo gaan bab-
belen".

proviseren. „Terwijl er toch uiterst
waardevolle internationale ervaring
opgedaan kan worden. Ik heb me
enorm gestoord aan die afzeggin-
gen".

De start van Libregts dit seizoen is
allesbehalve optimaal. Zoals be-
kend zullen de drie van AC Milan
het oefenduel op 6 september tegen
Denemarken voorts oefent Oranje
dit seizoen tegen Engeland, de Sov-
jetunie en Italië in ieder geval we-
gens competitieverplichtingen
moeten laten schieten. „Dat zijn
eigentijdse problemen. Als er zoveel
van je spelers in het buitenland ac-
tief zijn, moet jeiedere keer als jeze
allemaal samen hebt, dolblij zijn".

Lammerts
weg bij ADR

HEERLEN -Het staat vast dat ADR
volgend jaar doorgaat met sponso-
ring van de profwielerploeg. Het
team zal het dan evenwel moeten
stellen zonder Greg Le Mond, maar
ook zonder diens meesterknecht Jo-
han Lammerts. De relatie tussen de
Amerikaan en de Westbrabander is
inmiddels zo innig geworden, dat
Le Mond geen kilometer meer zon-
der Lammerts wil rijden.

.ie en °P de hoogte van een in-
.kh reorg amsatie- Deze heeft
jk"aar toch geen zoden aan de
entgezet' En at Juist op een mo"

ltUr VU we in cle slag z^n met het
*an t van onze tweede Ameri-
> .fV orige week werden we al ge-
ltl J_ör>teerd met het feit dat een

Nederlands grootste talenten in
_.ls ka> Ron van der Schaaf, niet
6 _ gepland gecontrac-
ej,a kon worden. Met deze teleur-
6Jng moest de Weertse subcoach
.h onmgs m Amerika zijn tac-

6Rv ConcePt wijzigen. Door het
j gallen van Van der Schaaf werd

niet meer te zoeken
f. j^en guard, maar naar een cen-
'stp ? pas vorig.e week definitief
.2 n gde 24". arige Kevin Mc Duf-

e'r, '°1 meter, is tot nu toe de enige
)tri

e voor het werk onder de

" DUNDEE - Fred van der Hoorn,
de libero van FC Den Bosch, heeft
een vierjarig contract getekend bij

van de FIOD, dat waarschijnlijk in
oktober zal zijn afgerond, maar
waar het huidige bestuur zich verre
van wil houden.

CARACAS - Brazilië heeft in Cara-cas zijn eerste kwalificatiewedstrijd
voor de eindronden van de wereld-
kampioenschappen voetbal met 4-0gewonnen van Venezuela. PSV-
spits Romario maakte in de 68e mi-
nuut het tweede doelpunt en gaf de
voorzet van de derde treffer. Op 13
augustus wacht Brazilië de uitwed-strijd tegenChili. Alleen dewinnaar
van de Zuidamerikaanse groep 3
plaatst zich voor het toernooi in Ita-
lië.

de Schotse eredivisieclub Dundee
United. Het transferbedrag is
520.000 gulden.

" GRONINGEN - FC Groningen
heeft het budget voor komend sei-
zoen verhoogd tot vier miljoen gul-
den, een miljoen meer dan vorig
jaar.Volgens penningmeester Klaas
Keestra staat de vereniginger finan-
cieel gezond voor. Die uitspraak
staat echter los van het onderzoek

" AMSTERDAM - Ajax zal zijn
thuiswedstrijd tegen Austria-Wien
op 27 september, uit de eerste ronde
van het toernooi om de UEFA-be-
ker, afwerken in het eigen stadion
De Meer. Uitwijken naar het Olym-
pisch Stadion wordt om twee rede-
nen niet overwogen. Ten eerste
wordt de eigen accommodatie toe-
reikend geacht, ten tweede lijkt de
„veiligheid" voldoende gegaran-
deerd.

"ROME - Bernard Tapie heeft voor
de Italiaanse televisie verklaard de-
finitief af te zien van Maradona. De
eigenaar van Olympique Marseille
had 30 miljoen gulden over voor de
Argentijn. Napoli-voorzitter Ferlai-
no wilde echter niet meewerken.
Tapie zei zijn zinnen nu te hebben
gezet op de Uruguayaan Francesco-
li, de Braziliaan Bebeto en de West-
duitser Hassler.

Romario scoort
voor Brazilië

" Duel tussen Careca en Moro-
vie tijdens de wedstrijd Brazi-
lië-Venezuela. Brazilië won
met 4-0.

Libregts kan in Zeist de steun van
Michels goed gebruiken. Het afgelo-
pen seizoen bleek veelvuldig dat
zijn wens om Jong Oranje, het
olympisch elftal en de militaire
ploeg nieuw leven in te blazen, bij
de clubs op veel weerstanden stuit-
te. Spelers werden niet vrijgegeven
of haakten zelf af, waardoor de
bondscoaches continu moesten im- " Thijs Libregts ervaart de komst van Michels niet als een be-

dreiging.

Roda JC vraagt
arbeidsvergunning

aan voor Bolesta

Club Luik nukirond in Kerkrade

|.f_tra;.J^steravond gehouden spoed-
-2a heeft het bestuur van BSW

-te °P een "Jtje gezet. Er werd
ansn een actieplan opgezet, uit-

bri van een negatieve situatie.
t st

e eerste plaats staat boven alleserkte van het team centraal.

toet Zeggen dat dat sterke teamjrg6]^Pelen, dat er ook mèt spon-
K_ 20u hebben gestaan. Dat
We_ m dat Mc Duffie zondag in
ie. êeval naar Nederland zal ko-
i speurtocht naar een twee-lopj^erikaan blijft doorgaan,
öfid er Worc*t tot nader order nie-
tec, vastgelegd. Het vertrek van
af Ni y Blair vanuit de Stat-es
lnC jV\ederland, een behoorlijke fi-
ig e post vormehd op de begro-

IstelH°rdt voor onbepaalde tijd uit-
.gs \. Voorlopig zal Henk Ko-

-n fö n werkzaamheden overne-
ere laatste besluit is het door-
lig van een aantal bezuinigings-
-1 name in het randgebeu-

KERKRADE -Roda JC heeft bij het ministe-
rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
een arbeidsvergunning aangevraagd voor de
Poolse doelman Henryk Bolesta. De doel-
man, die vorig seizoen tijdens de blessure
van Joop Hiele, door Feyenoord werd aange-
trokken, wil Rotterdam verlaten. Roda JC
dat Jan Nederburgh naar PSV zag vertrek-
ken en mede daardoor krap in de doelyerde-
digers zit, wil Bolesta graag overnemen van
Feyenoord. Bij transfers van spelers die niet
automatisch een werkvergunning in Neder-
land hebben, gaat het recht tot spelen niet
automatisch naar de nieuwe club over. De
Stichting Arbeidszaken Betaald Voetbal zal'
dus opnieuw een advies moeten afgeven voor
de 31-jarige Poolse oud-international. 'Vanavond is voor de Roda JC-supporters de
eerste en enige gelegenheid om hunfavoriete

club in de voorbereidingsperiode aan het
werk te zien. Voor Jan Reker moet het duel
tegen Club Luik (aanvang 19.30 uur," sport-
park Kerkrade), deelnemer aan het Uefacup-
toernooi, een indicatie geven of zijn ploeg
klaar is voor de competitiestart over een klei-
ne twee weken.

" HEERLEN - Ook Fortuna Sittard, MVV en
VVV komen vanavond in actie. De Sittarde-
naren spelen om 19.00 uur in Geleen tegen de
plaatselijke tweede klasser Quick '08. MVV
komt in Amby om 19.00 uur in actie tegen
RKASV en VVV speelt (eveneens om 19.00
uur) op hetRFC-terrein aan de Maashaven in
Roermond tegen FC Twente.

Inmiddels heeft de Kerkraadse club een ak-
koord bereikt met Alfons Groenendijk voor
komend seizoen. De middenvelder heeft wel-
iswaar nog geen nieuw contract onderte-
kend, maar is met manager Hens Coerver in-
middels mondeling tot overeenstemming ge-
komen.

Roda JC heeft de entreeprijzen voor het duel
aangepast. Een plaats op de overdekte zittri-
bune kost fl 11,00, terwijl alle overige rangen
fl 6,00 kosten.

John Somers
interim-trainer
Holbox/Swift

Van onze sportredactie
ROERMOND - John Somers is gis-
teravond tot interim-trainer van de
damesselectievan Holbox/Swift be-
noemd. De veel geplaagde handbal-
ploeg uit Roermond zag onlangs
trainer Ryszard Malag vertrekken
met in zijn kielzog een groot deel
van de selectie.
Somers, die afgelopen seizoen bij de
herenhoofdmacht van Swift de
scepter zwaaide maar dat niet meer
met zijn dagelijkse job kon combi-

neren, neemt de honneurs waar tot
het interim-bestuur van Swift er in
geslaagd is een definitieve opvolger
voor Ryszard Malag te vinden. De
Roermondse ploeg heeft drie na-
men op het verlanglijstje staan.
Waarschijnlijk nog deze week zul-
len deeerste contacten met mogelij-
ke kandidaten gelegd worden.

Volgende week dinsdag start John
Somers, samen met de overgeble-
ven dames, met de training. Het ligt
in de bedoeling dat de sterk uitge-,
dunde selectie wordt aangevuld;
met speelsters uit de eigen gelede-")
ren. 'Alleen als we weten dat er be-
paalde speelstersvan andere vereni-J
gingen inderdaad geïnteresseerd!
zijn in een overstap naar Swift, zul-.
len we contact met hen opnemen.J
zegt bestuurslid Piet Caris.

Ook KNVB voorstander van inkrimping tot zestien clubs

Politie wil kleinere eredivisie
Van onze sportredactieLimburgs DagbladSport

an onze basketbalmedewerker

- Het bestuur van
pketbalvereniging Mini-_are Weert is gisteren on-

verrast door hetericht van het faillisse-
ment van Miniware B.V. de
,P?fdsponsor van de eredi-
Ponist.

ie driejarige sponsorover-
eenkomst, waarmee jaar-
frs een bedrag van circa.150.000 is gemoeid, zouerdoor na twee seizoenenortijdig verbroken kun-
u.^ worden en dat zou een

gat op gaan leve-
[s! !n de begroting. Het be-

sloeg dan ook in als
|.n bom. PR-man Paul
l°kbroeks: „Het was eeng bij heldere hemel".

Koeman op
de bank
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Eredivisionist Weert verrast doorfaillissement Miniware
HEERLEN- Zonder
Ronald Koeman
heeft Barcelona de
eerste van een serie
oefenwedstrijden in
Nederland afge-
werkt. In afwachting
van de transfersom
was de Nederlandse
international in
Tweede Exloër-
mond buiten het elf-
tal gehouden. PSV
krijgt deze week het
geld voor Ronald
Koeman overge-
maakt van Barcelo-
na.

Het in Amster-
dam gevestigde fi-
nancieringsbedrijf
Ecofinance tekent
vandaag de docu-
menten met de
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ROOSENDAAL - Erik Breukink is
opgenomen in de selectie voor de
individuele wegwedstrijd van het
wereldkampioenschap wielrennen
in Chambery, op 27 augustus. De
renner uit de ploeg van Peter Post
die in de Ronde van Frankrijk tij-
dens de dertiende etappe afstapte
met gezondheidsproblemen, voelt
zich goed genoegom deel te nemen-

Breukink in
WK-selectie

Van onze verslaggever flink gevarieerd, dat gaf de door-
slag", wist Novaeek.

Van de twintig renners, die na de
nationale titelstrijd in Rheden voor-
lopig werden aangewezen, zijner elf
in de ploeg opgenomen. Tot de af-
vallers behoorden onder meer Teun
van Vliet en Henk Lubberding uü
de ploeg van Post. Maarten Ducrot
is na zijn sterke optreden in de Ron-
de van Frankrijk aan de selectie toe-
gevoegd.

De selectie is vooral gebaseerd op
de voorkennis van het parkoers
Sectievoozitter Theo Mangnus:
„Het is zwaar, in iedere ronde een
stevige bult, met ook in de afdalii 1'
gen maar weinig mogelijkheid tot
herstellen. Dat betekent, dat een
aantal renners sowieso niet in aafi'
merking komt. Geen Van Vliet
geen Nijdam, geen Van Poppel zll
hebben zich daarin kunnen vin-
den".

HILVERSUM - De toonaangevende positie die Emilio San-
chez al jarenlang bekleedt in familiekring, wordt steeds min-
der vanzelfsprekend. Waar zijn zuster Arantxa zo eclatant zege-
vierde op Roland Garros en broer Javier onlangs in Bologna
zijn eerste Grand-Prixsucces boekte, daar wacht de oudste van
drie actieve Spaanse tennistelgen dit seizoen nog immer ver-
geefs op zijn eerste hoofdprijs. Hij was er gisteren zelfs niet
eens dicht bij op het Melkhuisje, omdat de Karel Novaeek de
doordeweekse gelegenheid met overtuiging aangreep om een
(psychologische) barrière te overwinnen: 6-2; 6-4.

De tweede toernooizege na Was-
hington 1986 betekende voor de 24-
-jarige Tsjechoslowaak niet alleen
een financiële (zestigduizend gul-
den), maar vooral ook een morele
opsteker. De nummer 89 van de we-

reld dwong dit jaar al heel wat gere-
puteerde gravelspecialisten (onder
meer Mancini en Bruguera twee
keer, Skoff, De la Pena) tot een
uiterste krachtsinspanning, maar
vergat telkens een ruime voor-
sprong te benutten of schoot op de
cruciale momenten net te kort. „Het
waren stuk voor stuk close matches.
Dan moet je in mentaal opzicht een
bepaalde drempel over. Dat heb ik
nu eindelijk gedaan", constateerde
de Praagse 'klerekast' tevreden.

# Karel
Novaeek had

gisteren
weinig moeite

met zijn
Spaanse

opponent
Emilio

Sanchez. De
Tsjech tikte
Sanchez in

twee sets
simpel weg en

overwon een
psychologische
barrière. Voor
het eerst sinds

wiaanden hield
Novaeek op het

cruciale
moment het
hoofd koel.

AMSTERDAM - Judit Polgar en
Hans Ree hebben maandag tijdens
de tweede dag van het OHRA-
schaaktoernooi te Amsterdam de
kroongroep naar de achtergrond ge-
drongen. Op zeer spectaculaire wij-
ze werd de Amsterdamse groot-
meester door de pas dertienjarige
Hongaarse ster verslagen.

Dertienjarige
Judit Polgar

zet Ree te kijk Met Novaeek, die gisteren met zijn
snelle bolide meteen richting het
Zweedse Bastad scheurde waar hij
morgen dient aan te treden voor een
lastige klus tegen Andres Gomez,
kregen de open Nederlandse tennis-
kampioenschappen een terechte en
passende winnaar, geheel in de
geest van het subtop-toernooi.
Sinds het tijdperkvan Balasz Taroc-
zy in '82 werd beëindigd, heeft men
in Hilversum acht verschillende ti-
telhouders op rij mogen begroeten.

Uitslagen: Maurice Beurskens-Roel Feyen
3-6; 6-1: 6-4; Van Welsem - Jacq Kennis 6-2
6-0; René Doornen-Jean Swagers 7-6; 6-1.
Dames: Saskia Mulder-Katja Rettberg 2-6;
6-4; 6-2; Ellen Niessen-Leoni Bakker 6-2;
6-4. Bl klasse: Maurice den Hartog (Roer-
mond) - Niki MichalolT (West-Duitsland)
6-3; 3-6; 7-5. Karsten Schiller (West-Duits-
land) - John van Helmond (Puth) 6-4; 6-1.
Ruud Dorenbos (Meerssen) - Pieter Willem
Pastoor (Harderwijk) 6-2; 6-3. Bart Nijen-
huis (Maastricht) - Bob Mullejans (Tegelen)
6-2; 6-4. Rob Ewalds (Velden) - Prekash (In-
dia) 6-2; 5-7; 6-0. Andy Pas (Venlo) - Bob
Stultjens (Weert) 2-6; 6-3; 7-5. Thorn van de
Wiel (Dongen) - Ferdy Mulder (Kessel) 6-2;
6-3. Gerald van Gooi (Asten) - Arthur Mol
(Baexem) 6-3; 6-1. Ahne Gottmann (West-
Duitsland) - An deLaat (België) 6-0; 6-2. Ra-
chelle Vingerhoeds (Oirsbeek) - Linda van
de Akker (Harderwijk) 6-2; 6-2.

" HORN - Het 15e Grindmeren-
toernooi in Hom heeft op de eerste
dag in de Bl klasse een bijna volle-
dige ronde in het heren enkel spelte
zien gegeven. Echte verrassingen
hebben zich nog niet voorgedaan.

Overige uitslagen finales: heren enkel Cl
Jens Decker (West-Duitsland) - Stan Wou-
ters (Valkenburg) 6-1; 6-1. Heren enkel D:
Chris Massari (Roermond) - Dirk Broun
(Heerlen) 6-0; 6-1. Dames enkel D: Chantal
Feyen (Kerkrade) - Miranda Heemskerk
(Brunssum) 7-6; 1-6; 6-4.

" SITTARD - Pieter Klinkers uit
Nieuwstadt is in het Janssen Tech-
niek circuit winnaar geworden van
het heren enkel spel 81, Een griepe-
rige Tony Bokhorst werd in de fina-
le geklopt met 6-2; 6-1. Andrea Krie-
scher uit Kerkrade wist de in haar
voordeel afgebroken partij in het
dames enkelB2tegen Sandra Arntz
uit Grathem met 6-2; 6-2 te winnen.
Andy Pas won het B2herenenkel
door in de finale de West-Duitser
JensDecker met 7-6; 6-4 te verslaan.
Francis Raets uit Brunssum lukte
het niet na haar Limburgse dames-
dubbel titel de gemengde titel van
Sittard te winnen. Mèt Michel Feij-
en verloor zij van Jenny Tielman en
Koen Verberkt met 6-1; 6-3.

„De baan was iets sneller en ook
veel beter. Door de regen lag er bij-
na geen los gravel meer op, waar-
door je nietvan dierare stuiters had.
Met name tactisch gezien heb ik het
vandaag goedaangepakt. Emilio wil
graag constant rallies spelen vanaf
de achterlijn, maar ik was telkens
weer bereid aan te vallen. Ik heb
hem bewust veel laten lopen en

De opening in de publiekstrekker
van de grootmeestergroep was de
Scheveninger variant van een Sici-
liaan, die door Polgar zeer scherp
werd opgezet. Tot en met de tiende
zet was alles bekend. Op de dertien-
de zet speelde Ree Pc6daarbij een
offer op e6toelatend. Daarna was
het, zoals Polgar ook in de analyse
na afloop aantoonde, geforceerd uit.
Ree kwam de moeilijkheden niet
meer te boven en gaf zich na de 24e
zet over aan de 28 jaar jongereHon-
gaarse.

Langdurige anonimilvil kostte Unitasatleetzijn sponsor

Cor Lambregts maakt
voorzichtige rentree

Van onze verslaggever

ROOSENDAAL - De komst
Greg Le Mond en Laurent Fit;
naar de tiende editie van de Dra3.
van deKaai in Roosendaal heeft he
Brabantse stadje in een compU'
gekkenhuis omgetoverd. Alsot
nooit een dramatische Tour-fii
had plaatsgevonden, zo uitbundij
schudden de twee matadoren V*]
de 76ste uitgave van de Ronde
Frankrijk elkaar de hand bij de ht"
diging.

Chaos bij
weerzien

Le Mond en
Fignon

WK-selectie: Erik Breukink, Peter Winne"
(ploeg Post), Geert-Jan Theunisse. Steve»
Rooks en Mare van Orsouw (Gisbers). Fra .
Maassen en Patrick Tolhoek (Raas). Ad"1

van der Poel, Maarten Ducrot (Godefïootl;
Eddie Schurer (Priem), Jos van Aert (D*
Kimpe) en Luc Suykerbuyk (Moreno). A»
reserves zijn aangewezen: Theo de Row
(Post), Johan Lammerts (De Cauwer) e 1Martin Schalkers (Priem). WK baan Lyo*
keirin: Theo Smit, Torn Post. puntenkoer*
Michel Cornelisse, Rail' Mohrman.

WK-amateurs zaterdag
in Drielandenomloop

Le Mond, Kelly en Maassennaar Linne
Een mooi contrast met de feestel tl'!
heden van ruim een week geledfj
op de Champs-Elysées in Parffl
waar Le Mond op de slotdag 'n
Fransman van de eindoverwinning
beroofde. De 50.000 toeschouwen
genoten met groot enthousiast^van de hernieuwde kennismakin»
Ze werden beloond met een dik'
glimlach van de Fransman, wiell
humeur dit keer niets te wenS^
overliet.

De renners waren amper onderWe
toen de eerste bui neerdaalde, jl
Mond en Rooks stapten al spoed]
af. Vijftien kilometer voor het einl'
werd een kopgroep van vijf t
vormd, waarvan de Australiër PJAnderson zich de sterkste toon
Fignon eindigde als tweede.

gint de Ronde van Hessen in de gele
trui van de klassementsleider. Op
de openingsdag won de renner uit
Vlijmen het ritje dat over de eerste
trui moest beslissen voor de Belgen
De Clercq en Dierickx. Een punten-
wedstrijd, evenmin van invloed op
het klassement, werd gewonnen
door de Tsjechoslowaak Jan Svora-
da. Pierre Duin eindigde als zesde.
Een ploegentijdrit werd gewonnen
door Beieren, Tsjechoslowakije
werd tweede en Nederland derde.

Van onze sportredactie
BOCHOLTZ - De organisatoren
van de negende Drielandenomloop
voor amateurs, die zaterdag met
start en finish in Bocholtz plaats-
vindt, hebben aan de vierentwintig
reeds ingeschreven ploegen nog één
formatie kunnen toevoegen: het Ne-
derlands WK-team. Met uitzonde-
ring van Pierre Duin, die in de Ron-
de van Hessen present is, gaan der-
halve Raymond Meijs, Robert van
de Vin, Martien Kokkelkoren en na-
tionaal kampioen Maarten den Bak-
ker op de Zuidlimburgse, Belgische
en Westduitse wegen aan de slag. Uitslag; 1. Anderson 80km in 1.56.23, 2. E

non. 3. Adri van der Poel, 4. Daaijer, 5. y
hoek, 6. Jacq. van der Poel op 0.24, 7. *vainne, 8. Luyckx, 9. Dauwe, 10. Vos. \'i*
wen: 1. Van Moorsel 60 km in 1.31.1-Cools. 3. Van der Meer .

sport kort

" WASHINGTON - De finale 1
het Grand Prix-tennistoernooi
Washington tussen de Amerika!*
Brad Gilbert en Tim Mayotte is <"gens hevige regenval afgebroK'
Gilbert leidde op dat moment f
6-3, 1-1.

" Cor Lambregts (links) in gezelschap van de Portugees Manuel Matias tijdens de mara-
thon in Parijs, medio verleden jaar. Het was de laatste klassieke afstand die Lambregti
gelopen heeft.

Budé enige
lichtpunt
Van onze sportredactie

BRUNSSUM - Na drie ronden
dammen in het Brunssumse Rom-
boutscollege zijn er slechts twee
spelers die kunnen bogen op een
volle honderd procent score. De
Russische grootmeesters Wadim
Wirny en Anatoli Gantwarg lieten
geen spaan heel van hun respectie-
velijke opponenten en lijken aan
een nek-aan-nek race te beginnen
voor de hoofdprijs. Een dertien na-
men tellend peloton heeft uit de drie
wedstrijden vijf punten verzameld.
Onder hen slechts een Limburger:
oud-toernooiwinnaar Eddy Budé.
De Limburgers komen nog niet
echt uit de verf tijdens deze twaalf-
de editie. Dat Heerlenaar Peter
Swelsen na twee knappe zeges te-
gen Gantwarg gisteravond het lood-
je moest leggen was voorspelbaar.
Onbegrijpelijk is echter het acteren
van de Schaesbergse 'crack' Peter
Schellekens. Drie nederlagen op rij
is ver beneden zijn niveau. „Ik snap
er niets van. Ik heb me zo optimaal
mogelijk op dit toernooi voorbereid.
Dit is rampzalig".
Eddy Budé haalde weliswaar de
volle buit tegen Joost de Heer en
Kees Thijssen, maar erg vlekkeloos
liep het allemaal niet. Vrouwe For-
tuna was hem gunstig gestemd.
Vandaag de vierde en vijfde ronde,
om 9.30 en 17.30 uur.
Belangrijkste uitslagen tweede ronde:
Gantwarg-B. Dollekamp 2-0. Wirny-Rimsja
2-0 Golubjeva-Heunen 2-0, Van den Borst-
Mazkiel 0-2, J. de Heer-Bude 0-2, H. van
Berkel-Nitsch 0-2. Buzjinsky-Baljakin 1-1.
Derde ronde: Swelsen-Gantwarg 0-2. Lewi-
na-Wirny 0-2. Thijssen-Budé 0-2. Mazkiel-
Jansen 1-1. Baljakin-Rimsja 2-0. Van Leeu-
wen-Golubjeva 1-1. Nitsch-Mooser 1-1.
Stand na drie ronden: Gantwarg en Wirny
met 6 pnt. Budé. Golubjeva. Gtégoire. Vos-
kamp. Desombres. Jansen. Van Leeuwen,
Hengeleld. Buzjinsky. Baljakin, Ratkevitsj,
Presman, Palmer allen 5 punten.

Uitslagen: tweede ronde schaakzeskamp:_ Kortsjnoi-Jeroen Piket 1-0; Beljavski-Bons
Goelko 1-0; Jonathan Speelman-John van
der Wiel 1/2-1/2. Eerste ronde grootmeester-
groep: Rudie Douven-Gelfand 0-1, Asmai-
parasjvili - Nijboer 1/2 - 1/2. Blatny - Psakis
1-0. Polgar - Ree 1-0. Cifuentes - Hulak 0-1.
Sosonko - Mednis 1/2 - 1/2, Vanheste - Kuijf
0-1. Hansen - Peelen 1/2 - 1/2,Finegold - Van
der Sterren 1-0. Illescas - Visser 1-0. Van
Wely - Rodrique_ 1/2 - 1/2,Mohr - Crisan 1-0,
Garcia - Bagirov 1/2 - 1/2.

Fusie Heerlen
" HEERLEN - De Stichting Wieler-
comité Welten-Benzenrade in Heer-
len en de Wielerclub Zuid-Limburg
uit Kerkrade hebben besloten tot
een fusie. Het samenwerkingsver-
band heeft onder meer tot gevolg,
dat de kaderleden van de eerder ge-
noemde stichting nu inzetbaar zijn
voor de wielerclub. Er wordt verder
gegaan onder de naam Zuid-Lim-
burg. Op zaterdag 26 augustus
wordt de jaarlijkse Nacht van Wei-
ten georganiseerd.

" PORT OF SPAIN - Trinidad'
Tobago heeft in Port of Spain f
kwalificatiewedstrijd voor de eil*ronde om de wereldtitel met 2-01
wonnen van El Salvador. In ,
standvan de groep, waarvan de W
te twee zich voor Italië plaatsenj
Costa Rica uitgespeeld met 11 ufl
De Verenigde Staten (5 uit 4), Tfl
dad en Tobago (4 uit 4), Guatamj
(2 uit 3) en El Salvador (0 uit 3)
gen.

Een paar dagen voordat de Drielan-
denomloop wordt verreden kunnen
de Limburgse wielerliefhebbers in
eigen provincie ook nog twee keer
Tourwinnaar Greg Le Mond in actie
zien. De Amerikaan is zowel woens-
dagavond in Linne alsook donder-
dag in Parmingen present.
De Nacht van Linne heeft nog méér
trekpleisters. Scan Kelly en Frans
Maassen, respectievelijk nummer
een en twee in het klassement van
de wereldbeker, behoren daartoe.
Steven Rooks is eveneens gecon-
tracteerd, maar het is nog afwach-
ten of hij geen. hinder meer onder-
vindt van zijn enkelblessure. Ande-
re deelnemers in Linne zijn onder
meer Lubberding, De Rooy, Poels,
Nijdam, Wijnands, Ducrot, Lam-
mertink, Manders en Eriksen. Voor-
dat de profs starten (20.30 uur, 90
km) heeft Linne ook startgelegen-
heid geboden aan andere catego-
rieën: 14.00 uur liefhebbers en vete-
ranen 50 km; 15.30 uur junioren 60
km; 17.15 uur amateurs 80 km.

" ROTTERDAM - Peter Bonth
zal zijn contract bij Excelsior
commercieel manager niet ver"
gen. De verbintenis loopt per 1 5*
tember af. Bonthuis heeft een i>'.
gekregen als pr-manager bij een'
phens bedrijf. Hij blijft wel We
zaam voor de wielerploeg van Pc
Post.

van aanstaande zondag in Brü-
gen verwacht ik nog niet zo heel
veel. Het wordt mijn rentree en
dus zal ik niet meteen alles uit de
kast kunnen halen. Ik ben al te-
vreden als ik de wedstrijd pro-
bleemloos in een redelijke tijd
uitloop". Overigens kan Lam-
bregts volop rekenen op de steun
van Jos Hermens. „Hij regelt een
aantal zaken en is op zoek naar
wedstrijden voor mij".

" PORTLAND - Jan Lammers i*
de tiende GTP-wedstrijd voor spll
wagens in de Verenigde Sta'
tweede geworden. De Nederlan'
coureur werd in de slotfase nog *1
rast door Geoff Brabham, die 1"
via een botsinkje de eerste pl*
nog ontnam. Lammers, aan 'stuur van een Jaguar, had op
streep minder dan een halve se?
de achterstand. De uitslag is 4
cieus omdat Lammers een pro*
indiende.

oefenvoetbal

Komend weekeinde al zijn enkele
Simson-worstelaars te gast bij inter-
nationale wedstrijden in het Belgi-
sche Calamine. Een week later is
een afvaardiging present bij de
Open Belgische kampioenschap-
pen in Gent. Op 19 en 20 augustus
behoren Frans Snijders en Arno
Postma tot de worstelaars die in
Manchester strijden om de Challen-
ge Cup. Frans Snijders, Arno Post-
ma en.Eric Bos zijn van 25 tot en
met 27 augustus in het Zwitserse
Martiny van de partij bij de wereld-
kampioenschappen.

SCHAESBERG - Worstelvereni-
ging Simson heeft zich danig ver-
sterkt. Komend seizoen, op dinsdag
8 augustus wordt de training hervat,
maakt onder meer Nederlands bes-
te zwaargewicht Herman van Tol
van SSS Alkmaar deel uit van de
Schaesbergse equipe. Daarnaast is
ook nog de Iranees Fahad Fahidi
aangetrokken.

Versterking
voor Simson

In Parmingen, waar de profs don-
derdag om 20.00 uur van start gaan
voor een koers over 100 kilometer, is
Greg Le Mond opnieuw vergezeld
van Johan Lammerts en nog een of
twee andere ploegmakkers. Hetzelf-
de geldtvoor Nederlands kampioen
Frans Maassen, die onder meer kan
rekenen op Gert Jakobs. De deelne-
merslijst vermeldt voorts o.a. Ludo
Peeters, Lammertink, De Keule-
naer, Van den Brande, Manders,
Van Aert, Wijnands en Draayer. Net
als in Linne presenteert ook Par-
mingen een reclameshow vooraf, in-
clusief zogenoemde prominenten-
race.

Panningen

lotto

Vandaag:
RKSVB-Kolonia (19.00)

Morgen:
Almania-Susteren (19.00)

SWALMEN - Cor Lambregts
verbleef de laatste zeven maan-
den in de anonimiteit. Oorzaak:
nieuwe problemen met zijn
achillespezen, waardoor hij in
maart weer onder het mes moest.
Eind 1987 was bij een operatie
een splinter blijven steken en dat
voelde hij steeds meer. Rond de
jaarwisseling ging Lambregts
van de ene naar de andere spe-
cialist. Uiteindelijk werd hij in
Geldrop van het euvel afgehol-
pen, nadat de bekende chirurg
dr. Strikwerda de ingreep wat te
grootvond voor poliklinische be-
handeling. Komende zondag
maakt hij zijn rentree in het
Westduitse Brügen. In een 10km
stratenloop moeten zeven maan-
den van frustraties worden afge-
reageerd.
„Ik doe het voorlopig echter nog
rustig aan", vertelt Lambregts
toch weer opgelucht. „Ik trainde
afgelopen week twaalf keer (on-
geveer 160 kilometer, red.), maar
wil toch niets forceren. Vergeet
niet, dat ik in april nog maar vijf.
minuten per dag kon lopen. Als
ik op debaan loop, doe ik dat nog

Cor Lambregts, met 2.11.50 nog
steeds een van de snelste Neder-
landse marathonlopers, zal de
komende maanden zorgvuldig
zijn wedstrijden uitkiezen. Zeker
is dat hij zich op 3 september
weer zal wagen aan een halve
marathon. „Ik neem aan de Tele-
maticaloop in Heerlen deel om-
dat de organisatoren van die
wedstrijd slagvaardiger waren.
Daardoor moet ik de competitie-
wedstrijdvan Unitas helaas laten
schieten". In Heerlenkan hij zich
weer meten met een aantal lo-
pers als clubmakker Roger Jas-
pers en Achilles Topatleet Mar-
cel de Veen. „Van de wedstrijd

zonder spikes, dus op reserve".
Ondertussen is hij wel zijn spon-
sor Nike kwijtgeraakt. „Ik moet
eerst weer presteren, want aan
geblesseerde atleten heeft een
sponsor niets", bekent Lam-
bregts, die nu dertig uur per
week voor een Roermonds archi-
tectbureau werkt. „Voorlopig
krijg ik wat trainingsspullen
dankzij bemiddeling van Jos
Hermens en Haico Scharn. Met
hun zal ik dan ook het eerst gaan
praten over een contract".

Slaperige
dammer

BRUNSSUM - De Belgische
topspeler Mare de Meulenaere
leed in de tweede ronde van het
damtoernooi in Brunssum een
nederlaag zonder ook maar een
schijf te verzetten. De Meulenae-
re had zich verslapen en miste
daardoor de trein in Antwerpen.
Voor de avondronde was hij wel
op tijd. De Belg heeft het zekere
voor het onzekere genomen en
alsnog een hotel geboekt.

Van jagen op limieten voor het
EK van 1990 wil Lambregts voor-
lopig nog niets weten. „De eisen
zijn soepel, maar ik blijf voor-
zichtig. Marti ten Kate dacht na
Seoel al aan het Nederlandse re-
cord op de 10.000 meter (27.36.60
van Gerard Tebroke, red.), maar
daar is weinig van terechtgeko-
men. Je bent heel sterk van weer
en tegenstand afhankelijk, om-
dat je niet veel goede wedstrij-
den hebt". Maar als het een
beetje meezit, gaan Ten Kate.en
Lambregts over een jaartje sa-
men naar Split. Want zij hebben
bewezen 28.10 op de 10.000 meter
en 2.13 op de marathon royaal te
kunnen halen.

" VARNA - Het Nederlands A
wen volleybalteam heeft in de 1'
ste groepswedstrijd van het intei^
tionale toernooi van Varna in \
sets gewonnen van Akademika\fia. Het Bulgaarse clubteam 'i
vangt Hongarije, dat op het laa-
moment afzegde. Nederland kj'
na de simpele zege (15-3,15-11, 1*
en 15-9) vandaag uit tegen de n!j
mer twee van de andere groep, "
garije.

" Het Jeugd Distrikt Limburg van
de KNWU onder leiding van Giel
Knops kan terugzien op een ge-
slaagd jeugdtoernooi in Valken-
burg. Meer dan vierhonderd deelne-
mers in de leeftijd van 8-14 jaarkwa-
men in actie. Tweeduizend perso-
nen, voornamelijk ouders en andere
familieleden van de jeugdige ren-
ners, woonden de wedstrijden bij.

" FRANKFURT - Eric Knuvers be-

Jeugdtoernooi

DEN HAAG - Uitbetalingen Lotto 30: eer-
ste prijs, geen winanar; tweede prijs: 3 win-
naars, f. 100.000,00 bruto, derde prijs: 81
winnaars, bruto f. 2571,80; vierde prijs: 3961
winnaars, f. 52,50; vijfde prijs: 59.834 keer f.
5,00.

sport

Emilio Sanchez kansloos in finale Melkhuisje

Morele opsteker voor
koelbloedige Novaeek
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