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Van Tilburg eist
schadevergoeding

van gemeente Beek

Van onze verslaggever

PEEK - Raadslid Ad van Tilburg gaat bij de gemeente
|fieek een schadeclaimvan naar schatting vele duizenden
Kuldens indienen. Dit heeft zijn advocaat mrA. Vonken
Iftsteravond meegedeeld. Door de pogingen van de raad
[J-en einde aan zijn politieke carrière te maken, zag Van
[Tilburg zich naar eigen zeggen genoodzaakt een raads-man in te huren. Omdat al die pogingen juridisch zijn
[jjiislukt, vindt de Beekenaar dat hij het gelijk aan zijn
[kant heeft gekregen en wil de gemaakte onkosten daar-
r°m door de gemeentevergoed zien.

[«Bovendien heb ik door de handelwijze van de raad in
fftiijn privé-leven ook veel immateriële schade geleden",
l^dus een verbitterde Van Tilburg.

Zoals bekend werd het Beekse raadslid in maart van dit
jaarveroordeeld tot anderhalfjaar gevangenisstraf voorhet fabriceren van amfetamine-olie. Hoewel Van Tilburg
tegen dat vonnis hoger beroep heeft aangetekend, wei-
gerden de fracties in zijn aanwezigheid te vergaderen. In

juni werd hij zelfs door de raad met een beroep op de ge-
meentewet naar huis gestuurd. Van Tilburg probeerde
dat te voorkomen door een kort gedingtegen de gemeen-
te aan te spannen. De rechtbankpresident verwees het
raadslid echter door naar deRaad van State.Die oordeel-
de dat de gemeenteraad onrechtmatig had gehandeld en
dat een veroordeling op grond van de Opiumwet niet ge-
noeg is om een raadslid buiten de deur te zetten. Tot die
conclusie kwam gisteravond ook de commissie voor be-
roep- en bezwaarschriften van de gemeente Beek, want
ook bij die instantie had Van Tilburg protest aangete-
kend tegen zijn schorsing.

De raadsman van Van Tilburg wilde zich gisteren overi-
gens niet uitlaten over de exacte hoogte van de schade-
claim.

Van voor gebruik tachograafschijfbij snelheidscontrole

Wegvervoer laaiend op politie
Van onze Haagse redactie

JftIEBERGEN/RIJSWIJK - Bij de controle van de maxi-
.^snelheid voor vrachtwagens gaat de politie in september
r^ruik maken van de tachograafschijf. Het wegtransport is
Joelend, want dat is tegen de afspraken en bovendien is een
j^chtwagenschauffeur zo slechter af dan de bestuurder van

11 Personenauto.

C tachograafschijf registreert tij-
L^ een trip voortdurend de snel-

-5 van de vrachtwagen om teKykomen dat een chauffeur niet
E^g aan een stuk doorrijdt. De
Sernene Verkeersdienst van de
IP?Politie wil die informatie nu ge-tr'ken om aan te tonen dat eenj ü̂ffeur over de schreefis gegaan:
L een politieman een vrachtwa-
PJ Voorbij ziet suizen, kan hij hemijhouden en de schijf levert dan(? bewijs dat de wagen inderdaad
iV^er reed dan de maximaal toege-F"e tachtig kilometer per uur.

Het is niet de bedoeling, aldus
woordvoerder T. Dellebeke van de
Algemene Verkeersdienst in Drie-
bergen, om achteraf nog eens te
gaan kijken of een chauffeur ergens
op zijnrit de snelheid heeft overtre-
den.

TNO-wegtransport ziet dat heel an-
ders. Vrachtwagenchauffeurs zijn
op deze manier slechter af dan de
bestuurders van personenauto's. De
organisatie wijst erop dat de tacho-
graaf indertijd is ingevoerd om de
rij- enrusttijden van de chauffeur te

kunnen nagaan. Uitdrukkelijk is
toen afgesproken dat het systeem
niet voor andere doeleinden zou
worden benut. „Op zich zijn wij niet
tegen het handhaven van tachtig ki-
lometer per uur als maximum, maar
die snelheidsgrens moet met de no-
dige tolerantie worden gehanteerd.
Er zijn altijd omstandigheden dat er
even harder moet worden gereden."

VolgensDellebeke houden bestuur-
ders van personenauto's zich beter
aan de maximumsnelheid dan
vrachtwachtenchauffers. Op wegen
waar 120 kilometer. gereden mag
worden, mag een vrachtwagen niet
harder dan tachtig. Maar gemiddeld
rijden vrachtwagenchauffeurs er
bijna negentig.
De politie heeft er alle vertrouwen
in dat de rechter de nieuwe aanpak
goedkeurt. Bij een eerste proces
heeft de kantonrechter haar in het
gelijk gesteld.

het weer
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Advocaat wilde
'brug opblazen'

ROTTERDAM - Ad-
vocaat mrB. van
Thiel van Granaria
beweert dat buiten
medeweten van de
directie van het be-
drijf om, plannen
klaarlagen om de
Van Briênenoord-
burg op te blazen tij-
dens de acties van
binnenschippers te-
gen het graanover-
slagbedrijf. Van
Thiel zegt dit in

Nieuwsblad Trans-
port. „Ik sta voor
Granaria. Als dat
door terreur wordt
kapotgemaakt en ik
kan daar langs juri-
dische weg niets
meer aan doen, om-
dat zelfs gerechtelij-
ke uitspraken wor-
den genegeerd, dan
neem ik het recht in
eigen hand", aldus
de gespierde taal van
advocaat Van Thiel

in Nieuwsblad
Transport.
Granaria heeft zich
inmiddels gedistan-
tieerd van Van
Thiels uitspraken.
Van Thiel was onbe-
reikbaar. Het opbla-
zen van de Van Brie-
nenoordbrug zou
een daad van 'tegen-
terreur' zijn geweest.
Van Thiel in het
blad: „Dat is in Ne-
derland de enige ma-
nier om iets te berei-
ken. Terreur is ge-
woon te koop. Het is
allemaal een kwestie
van geld. Wij zijn
geen haar beter dan
de eerste de beste
bananenrepubliek."

Gevechten Libanon
gaan door ondanks
oproep tot bestand

BEIROET - De oproep van de Vei-
ligheidsraad van de VN ties tot éen
onmiddellijk staakt-het-vuren in Li-
banon heeft nog niet het gewenste
effect gehad. De christelijke leger-
leider Michel Aoun zei gisterenwel-
iswaar dat hij de VN-oproep on-
voorwaardelijk accepteerde, maar
intussen vonden er heftige beschie-
tingen plaats in Libanon. Zowel in
het strategisch belangrijke dorp
Souk al-Gharb als in Beiroet wer-
den zware gevechten gemeld tussen
de christelijke en islamitische mili-
ties.
De leider van de shi'itische Amal-
beweging, Nabih Berri, liet in Da-
mascus weten dat deAmal bereid is
tot een staakt-het-vuren in Libanon
op voorwaarde dat alle Libanese
groeperingen een commissie voor
overleg gaan vormen waarvan de
eerste taak zou zijn om een einde te
maken aan de wapenleveranties aan
de christelijke generaal Aoun die
onder meer militaire steun van Irak
krijgt. Andere Libanese moslimpar-
tijen en -groepen, verenigd in het
'Nationaal Libanees Front' en deels
bewapend door Syrië, slotenzich la-

ter op de avond bij de Amal aan.
Voor generaal Aoun is het voorstel
van de Amal niet aanvaardbaar.

Troepen
Inmiddels heeft Syrië nieuwe troe-
pen en wapens overgebracht naar
het oosten van Libanon. Alles wijst
erop dat er een beslissende slag in
voorbereiding is tegen de christelij-
ke milities van generaalAoun. Dins-
dagavond besloten in de Syrische
hoofdstad Damascus ongeveer 18
pro-Iraanse en pro-Syrische islami-
tische groepen een gemeenschap-
pelijk front te vormen om Aoun ten
val te brengen.
De Israëlische regering heeft Syrië
gewaarschuwd dat het zich niet
over 'de rode linie' moet wagen. De
rode linie ligt ongeveer 40 kilometer
ten noorden van de Israëlisch-Liba-
nese grens en markeert een 'veilig-
heidszone' die Israël voor zichzelf
heeft geschapen. Israël zal alleen
militair in actiekomen als zijn eigen
veiligheid in het geding is.

Aanklacht
tegen Exxon

ANCHORAGE - De Amerikaanse
staat Alaska heeft Exxon en zes an-
dere oliemaatschappijen bij de
Amerikaanse justitie aangeklaagd
wegens vervuiling van land en zee
en laksheid bij het schoonmaken
van de kusten. Volgens de plaatse-
lijke functionaris die tijdens een
persconferentie de gang naar de
rechter aankondigde, kan het be-
drag aan schadevergoeding dat
Alaska eist, oplopen tot miljarden
dollars.

De aangeklaagde oliemaatschappij-
en behoren tot het Alyeska-consor-
tium dat de olielaadhaven Valdez
beheert, van waaruit de tanker Ex-
xon Valdez op 24 maart vertrok om
daarna vlak voor de kust aan de
grond te lopen. Het schip verloor 42
miljoen liter van zijn lading ruwe
olie, wat de grootste olievervuiling
in de Amerikaanse geschiedenis
vormde.
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Hoensbroekenaar
steekt ex-vrouw
na ruzie dood

ZWOLLE - Een 34-jarige Hoens-
broekenaar heeft gistermiddag in
Zwolle na eenruzie zijn 36-jarige ex-
vrouw doodgestoken. De dader
was, toen de politie arriveerde, nog
aanwezig op de plaats van de mis-
daad en is aangehouden.

De man en vrouw waren in 1986 ge-
scheiden. De drie kinderen, nu der-
tien, elf en zes jaar, werden toenter-
tijd aan de vrouw toegewezen. Be-
gin dit jaarverhuisde de vrouw met

de kinaeren vanuit Hoensbroek
naar de Zwolse wijk Holtenbroek.
De man reisde gisterochtend naar
Zwolle om zijn kinderen te bezoe-
ken. Rond twaalf uur arriveerde hij
bij de woning van zijn ex-vrouw.

Na korte tijd kreeg het tweetal om
nog onduidelijke rede ruzie. De
man raakte zo buiten zinnen dat hij
de vrouw eerst met een mes stak en
dat daarna nog eens overdeed met
een schaar.

Even later belde hij de politie. De
vrouw werd ernstig gewond overge-
bracht naar een ziekenhuis, waar zij
anderhalf uur later twee uur over-
leed.

'Veel kanker
in voormalig

kernproefgebied'
MOSKOU - Op het schiereiland
Tsjoekokta in het oosten van de
Sovjetunie is het aantal gevallen
van kanker en tbc 'onrustbarend'
toegenomen als gevolg van een ver-
hoogde radioactieve straling die
overeenkomt met die in Tsjernobyl.
Dit schrijven twee Sovjetrussische
wetenschappers in het jongste num-
mer van het blad Moskovskije No-
vosti. Het schiereiland diende in de
jaren '50 en '60 als toneel voor kern-
proeven.

De historicus en volksafgevaardig-
de Jevdokja Gajer en de arts Vladi-
mirLoepandin schrijven dat vooral
de rendierhoudende Tsjoektsjen
slachtoffer zijn van de straüng,
doordat zij jarenlangradioactief be-
smet vlees hebben gegeten. Prak-
tisch iedereen van hen heeft tuber-
culose en 90 procent lijdt aan chro-
nische longziektes, aldus de weten-
schappers. Volgens hen is de sterfte
door slokdarmkanker onder de
Tsjoektsjen hoger dan waar ook ter
wereld. Maar ook andere vormen
van kanker nemen sterk toe bij deze
mensen van wie de levensduur 'aan-
zienlijk' is afgenomen en het sterfte-
cijfer onder kinderen sterk toe-, neemt.

Een inwoner van
Beiroet stouwt een
vrachtwagen vol met
bezittingen alvorens in
grote haast de door ge-
weld verscheurde stad
te verlaten. Steeds meer
inwoners ontvluchten
de stad, waar hevige
beschietingen het leven
ondraaglijk maken.

Vele tranen vloeiden bij het weerzien tussen Dith Pran en
acht van zijn Cambodjaanse familieleden, die hij sinds 1979
niet meer had gezien. De beproevingen die Dith Pran moest on-
dergaan onder het moorddadige bewind van de communisti-
sche Rode Khmer werden uitgebeeld in de beroemde film The
Killing Fields, die de verschrikkingen in Cambodja tot onder-
werp had. Dith Pran slaagde er na een lange zwerftocht in het
land te ontvluchten en woont momenteel in de VS. Hij ontmoet-
te zijnfamilieleden in een vluchtelingenkamp aan de grens tus-
sen Thailand en Cambodja.

Lichte vorm
kinderbeid
aanvaard
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Ricciotti Ensemble reist komende maanden de hele wereld rond

Symfonie-orkest in spijkerbroek
Een concert van een
symfonie-orkest in een
strafgevangenis is geen
alledaagse gebeurtenis. Toch
zijn ziekenhuizen, discotheken,
fabrieken en psychiatrische
inrichtingen defavoriete
speelplekken van het
Amsterdamse Ricciotti
Ensemble. Dit veertig-koppige
'straatsymfonie-orkest' reist de
hele wereld af om juist het
minder gebruikelijke publiek te
laten kennismaken met
klassieke muziek. Niet 'stijf in
zwarte pakjes' maar gewoon in
trui en spijkerbroek, staand
voor of tussen het publiek. Over^
twee weken reist het gezelschap
af voor een tournee door de
Sovjet-Unie: drie concerten per
dag en overnachten in
legertenten. „Wij zijn wel
gewend aan wat primitievere
omstandigheden", vertelt Han
Bakker, de drijvendekracht
achter het orkest. „We slapen
ook wel eens in een hooiberg of
in een kraakpand. Verder is het
keihard werken, weinig rust, en
geen tijd om te zeuren."

Van onze kunstredactie
AMSTERDAM - De repetitor
staat druk gebarend, tegen een
tafel geleund, voor het orkest.
Hij zegt tegen de musici: „Je
moet het gevoel hebben dat je
opgesloten zit in een donkere
bunker. Met ijzeren staven en
hamers probeer je eruit te ko-
men. Bij die laatste tonen ben
jehelemaal gek van angst. Pas
bij dat gevoel heb je de juiste
klank te pakken."

In een halve kring om hem heen
buigt het Ricciotti Ensemble zich in
diepe concentratie over de muziek-
partij. Acht tot negen uur per dag
-'maar het loopt ook wel eens uit'-
bereidt het Ricciotti Ensemble zich
voor op de komende Rusland-toer-
nee. Soms onder grote hilariteit,
maar voornamelijk serieus en heel
gedisciplineerd. Dertig muziek-
stukken in vijf dagen instuderen, is
dan ook een hele klus.
Er schallen opgewekte klanken
door de tochtige ruimte. De entou-
rage is in troosteloze tegenspraak
met deze vrolijkheid. De oefen- en
slaapruimte waar het orkest onder
leidingvan Leonard van Goudoever
een week verblijft, heeft nog het
meeste weg van een haveloos nood-
schoolgebouwtje. De hut ligt diep
verscholen in de bossen van Heino,
een verlaten gehucht in de buurt
van Zwolle, en is een deelvan een al
even deprimerend kinder-vakan-
tieoord.

Strenge selectie
Sinds bijna twee jaar is Han Bakker
manager en drijvendekracht achter
het straat-symfonieorkest, dat be-
staat uit conservatorium-studenten
in de leeftijd van achttien tot dertig
jaar. Toelating tot het ensemble ge-
schiedt na strenge selectie.
„Goeie muziek brengen buiten de
bestaande klassieke podia en voor

een zo breed mogelijk publiek", zo
omschrijft Bakker de belangrijkste
doelstelling van het Ricciotti En-
semble. „Wij willen de chique van
de klassieke muziek afhalen. Nu
kleeft er nog een aureool van heilig-
heid om deze muziek heen. Het is
gereserveerd voor een bepaalde eli-
te. Wij treden juist buiten de con-
certzalen op, voor 'gewone' mensen,
en op plekken waar men zeker geen
orkest verwacht."
De oorsprong van het alternatieve
orkest ligt aan het eind van de woe-
lige zestiger jaren. Zoals overal wer-
den ook op de theater- en kunstop-
leidingen verandering en vernieu-
wing de sleutelwoorden. Studenten
van conservatoria trokken ten strij-
de om de bestaande 'bolwerken van
de vastgeroeste cultuur' omver te
werpen. De notenkrakersacties, het
verstoren van traditionele, klassie-
ke concerten, werden met overgave
uitgevoerd.
Maar in die tijd werd ook nage-
dacht. Er moest een nieuw orkest
komen, democratisch natuurlijk, en
vooral zonder dirigent. Dit orkest
zou zich presenteren als openings-
act bij popfestivals. Eén van de mu-
zikanten vond nog wat muziekstuk-
ken op grootvaders zolder, van de
hand van ene Carlo Ricciotti, die
wel aardig klonken. Het Ricciotti
Ensemble was geboren.
De bedachte formule bleek goed
aan te slaan. Het ensemble groeide
uit tot een gewildeact op de interna-
tionale festivals. In een paar jaartijd
werd het gezelschap uitgebreid tot
veertig muzikanten, mét dirigent.
Nu reist het jaarlijks tijdens de
schoolvakanties door Europa, de
festivals langs. Naast het klassieke
aanbod, staan ook moderne korte
stukken op het repertoire. „We wil-
len iedereen bereiken", aldus Bak-

ker. „We zijn geen orkest van het
genre 'alle dertien goed', maar je
moet wel openstaan voor het pu-
bliek."

In binnen- en buitenland zijn de al-
ternatieve speelplekken favoriet bij
het orkest, juist omdat zich daar de
mensen ophouden dieniet dagelijks
naar klassieke muziek luisteren. Ge-
vangenissen, pleinen, ziekenhuizen
en strafkampen komen op de agen-
da van het gezelschap voor. De
charme van het Ensemble is dat de
afstand tussen publiek en orkest zo
klein is, vindt Bakker. „Wij zitten ér
niet zo stijfbij in van die enge zwar-
te pakjes, en dat 'losse' slaat al met-
een over op het publiek."
Dat kan leuke resultaten opleveren.
In Polen werden de orkestleden
overstelpd met enthousiaste en ont-
roerde reacties. En ook in de gevan-

genis aldaar was het - in klassiek
boevenpak gestoken - publiek ra-
zend enthousiast. In de Bijlmerba-
jes op de afdeling lang-gestraften
stonden de TBR-verpleegden uit-
bundig te dansen, tot grote verba-
zing van de bewakers. En op Twee-
de Kerstdag in Berlijn was de Kur-
fürstendamm binnen tien minuten
overbevolkt door een menigte van
bijna vierhonderd walsende en tan-
go-ende Duitsers.
„Door deze manier van werken
spreek je het publiek aan op de
eigen muzikaliteit, en dankrijgen ze
zin om mee te doen", aldus Bakker.
Dat beaamt ook Irene Teepe, klari-
nettiste en derdejaars op het Am-
sterdams conservatorium. Ze is een
jaar lid van het Ensemble. „Je krijgt
altijd ontzettend leuke reacties,
mensen die opeens geld gaan opha-
len, een jongen die opeens begint te
dirigeren, en goed ook. lemand an-
ders die een viool pakt en mee be-
gint te spelen."

" Het Ricciotti
Ensemble:
klaar voor de
tournee door
Rusland.

" Han Bakker, de drijvende
kracht achter het alternatieve
symfonie-orkest Middenweg

Naast de sociale doelstelling en de
gezelligheidsfactor zien de muzi-
kanten het ensemble ook als een op-
stapje naar het 'grotere' werk. „De
middenweg tussen eigenbelang en
idealisme", noemt Bakker het.
Naast spelverbetering kunnen de
muzikanten zelf stukken schrijven,
en leren zich te presenteren. Want
presentatie wordt op de landelijke
conservatoria nog steeds gezien als
een een onbelangrijk bijverschijn-
sel. Bakker: „Elk lullig popgroepje
weet hoe ze aandacht moeten trek-
ken en in het nieuws moeten ko-
men. Maar klassieke muzikanten
zijn nog vaak wat stugge en in-
troverte personen. Die kunnen bij
ons orkest nog heel wat leren."

Veel reizen hoort er ook bij- Want
volgens de agenda staat het orkest,
na een uitgebreide toer door Neder-
land, vanaf vandaag op het Rode
Plein in Moskou te spelen. Daarna
worden in Leningrad enkele sociale
instellingenaangedaan, en geheel in
deRicciotti- traditie, bezoekt het or-
kest een strafkamp voor jongeren.
Als afsluiting wordt op een eilandje
ten noorden van Moskou nog twee
dagen gemusiceerd met andere mu-
zikanten en een compleetRussisch
koor. Dit alles op uitnodiging van
het Russische persbureau Novosti,
een contact dat Bakker overhield na
de organisatie van een aantal festi-
vals in Oostbloklanden.
Met de Nederlandse tournee hierbij
opgeteld, worden in augustus ruim
veertig concerten gegeven. Dat is
fysiek erg zwaar, vertelt altvioliste
Mirjam Timmer. „Je slaapt te wei-
nig en je reist en speelt veel, maar
het blijft ontzettend leuk. Je speelt
allerlei stukken die je normaal niet
speelt, op plaatsen waar je anders
niet gauw komt. Meestal horen we
een minuut van te voren welke
stukken gespeeld gaan worden, dat
is heel spannend, jewerkt geen vast
lijstje af. Ach, de een gaat tijdens
zijn vakantie naar Zuid-Frankrijk,
ik maak liever muziek".

Na de korte pauze met thee en kaak-
jesnemen de orkestleden hun plaat-
sen weer in. Deze avond speelt het
gehele orkest samen, dus er moet
nog grondig geoefend worden. Een
kakafonie van hoge tonen. De regen
zorgt voor een onafgebroken ritme.
De repetitor begint weer bij het be-
gin, onverstoorbaar. „Bij dit stuk
moetje het gevoel krijgen dat er vo-
geltjes fluiten. Nu lijkt het meer op
een kippenhok, waar de kippen el-
kaar aan het afslachten zijn".

recept
Provençaalse
lamsspiesjes
Geroosterde spiesjes zijn heerlijk,
omdat de combinatie van ingrediën-
ten zo verrassend smaakt. Boven-
dien zijn ze gemakkelijk van te vo-
ren klaar te maken. Er is heel wat va-
riatie mogelijk en er kan ook met
kinderen rekening worden gehou-
den. Die vinden vooral spiesjes met
mini-slavinken en appels heerlijk,

evenals spiesje met krieltjes en
cocktailworstjes.
Benodigdheden: 500 g lamsvlees,
zout en peper, 2 kleine courgettes, 1
bosje voorjaarsuitjes, 8 tomaatjes.
Voor de marinade: 3 el citroensap, 5
el olijfolie, 1 tl provèncaalse krui-
den, zout en peper, 2 teentjes knof-
look uit de pers, 3 el gehakte peterse-
lie.
Snijd het lamsvlees in blokjes. Alle
ingrdiëntenvoor de marinadeonder
elkaar mengen en hierin het lams-

vlees minstens een uur laten staan.
Af en toe omscheppen. De courget-
te in lcm dikke plakken snijden.
Het groen van de uitjes halen. Het
vlees laten uitlekken en droogdep-
pen met keukenpapier. Het vlees,
de tomaatjes, uitjes en courgette af-
wisselend aan pennen rijgen. De
spiezen met marinade bestrijken en
in ongeveer 10 minuten gaarrooste-
ren. Af en toe draaien.

hub meijer

Kunst

Kunst in het abattoirROERMOND - De Gemeente
Roermond heeft haar medewer-
king toegezegd aan een opmer-
kelijk kunst-initiatief. Onder het
motto L'art a I'abattoir krijgt ga-
lene De Kikkerberg uit Haelen
de mogelijkheid om het Roer-
mondse slachthuis voor enige
tijd in te richten als expositie-
ruimte.

Galerie de Kikkerberg, geleid
door Nicole Schuermans-Ceule-
mans, zal in de periodevan 21 ok-
tober tot en met 5 november in
het Roermondse abattoir (dat

binnenkort leeg komt te staan)
een tentoonstelling organiseren
van negen jonge kunstenaars;
acht uit Frankrijk en één uit Zaï-
re. In september wordt gestart
met de aanpassingen van het
complex aan haar nieuwe, zij het
tijdelijke bestemming.

Die ingrepen zullen overigens

bescheiden zijn, omdat Nicole
Schuermans - en de exposerende
kunstenaars - de sfeer van de te
gebruiken vertrekken niet willen
aantasten. Het is juist de steriele
en ruimtelijke entourage die het
gebouw bij uitstek geschikt
maakt voor een kunst-expositie.
Het is bovendien een omgeving
die de aandacht niet afleidt van

de geëxposeerde schilderijen en
objecten.

De uitgebreide expositie in het
Roermondse abattoir zal een 'bij-
eenkomst' zijn van acht in Parijs
werkende schilders. Als gast-
kunstenaar nodigden zij de Zaï-
rese beeldhouwer Tamba Ndem-
be uit. De Franse exposanten

zijn: Pierre de Chevilly, Bruce
Thurman, Cerise Elisabeth, Al-
berto Bali, Arcal, Olivier Garand,
Elco en Martine van der Schue-
ren. Voor de exposanten is deze
vorm van exposeren niet nieuw.
In Parijs is het exposeren in leeg-
staande fabrieken en hallen al
langer in zwang. Als het Roer-
mondse experiment aanslaat, zal
galerie de Kikkerberg ongetwij-
feld naar nog meer vergelijkbare
ruimten uitzien. Voorwaarde is
wel dat er een internationale uit-
straling kan worden bewerkstel-
ligd.

Concerten
BEEK - Mannenkoor de Beek*
Liedertafel verzorgt zaterdag ?'
augustus een eerste integrale u*
voering van 'Die Messe zu Ehre»
des Heiligen Judas Taddaus' va»
de Duitse componist FelixKnu«j
ben. Solistische medewerk^van de tenor Peter KokkelmaiJen de bas Bér Schellings, en fl|f
orgelbegeleiding van Leo S*
vriens. Het concert wordt geg£
ven tergelegenheidvan de ponü^J
cale hoogmis ter viering vanJ&ihonderdjarig bestaan van deB^
ker Liedertafel in deSt. Martiniis*
kerk in Beek.

VALKENBURG - Ter afsluip
van het zomerseizoen 1989 wor<s
de opera 'Orfeo cd Euridice' V«n
Christoph Willibald von Glu^zondag 27 augustus om 15 uurj*,
het Openluchttheater te Valke»'
burg uitgevoerd ter afsluiting var
het zomerseizoen 1989. Het V^.kenburgs Philharmonisch Ko^en het Limburgs Kamerorkes
met de solisten Maria van Do?
gen, Franz-Josef Einhaus en W"'
ma Verbeet-Bierens staan ge 2*

menlijk onder leiding van rW
mond Janssen. Bij slecht w^j
wordt de voorstelling verplaat5
naar de Stadsschouwburg v*?
Heerlen, en wel om 20 uur op "zelfde dag.

STRAELEN - Zondag 27 aug^
tus vindt in het Duitse Strael^;
een korenfestival plaats, waaraftien Nederlandse en Duitse zafl?'
verenigingen uit de Grensregl
Rijn-Maas-Noörd deelnemen. Nj.
derland wordt vertegenwworcUl
door Die Sevensanghers uit Se^*
num, Collegium Vocale uit Ve11
ray, Gemengde Zangverenig1"Unisono uit Wellerlooi, zanggr°e"
Eige Wies uitRoggel en de Ma*»
land Kozakken uit Stevenswe#JHet festival vindtplaats van 14tfy
18 uur op de markt in Straelen; ""f
slechtweer in de Stadthalle.

Orgelrecital
Désiré Groot

VALKENBURG/HOUTHEM -In het kader van het concert
drieluik'In den schemer van dei
tijd...' vindt vanavond om 20.31
uur de zesde zomeravondbespe
ling door Désiré Groot plaats ii
de St. Gerlachuskerk te Hou
them-St.Gerlach. Op het pro
gramma staan werken van Vin
cent Lübeck, Johan Sebastiai
Bach, Jean Adam Guilain, Leoi
Boëllmann, Max Reger en Jeai
Langlais, en een improvisatie
van Désiré Groot.

Theatertournee
La Pat afgelast

AMSTERDAM- De aangekondigde
tournee van de Amsterdamse band
La Pat langs 35 Nederlandse
schouwburgen gaat niet door. Lead-
zangeres Patty Trossèl was volgens
een woordvoerster van haar impre-
sariaat Beeldenstorm zo onzeker
over deze onderneming geworden
dat dit een weerslag kreeg op de
overige leden van de band. Zij heb-
ben met Trossèl gebroken.
La Pat maakte in nog betrekkelijk
kleine kring furore met een extrava-
gante show, die qua sfeer deed den-
ken aan het decadente Berlijnse
nachtclubleven van voor de oorlog.
Voor komend seizoen achtte haar
management het rijp om de stap
naar het schouwburg-circuit te zet-
ten. Het afgelasten van de tournee
komt voor Beeldenstorm niet ge-
heel onverwacht, omdat er al eerder
spanningen in de band waren en
omdat Patty Trossèl al blijk had ge-
geven van een onberekenbare na-
tuur.

Oplossing van gisteren:

Horizontaal: 1. amper; 6. fortuin; 7. w
raat; 8. broes.

a af-Verticaal: 2. marinier; 3. equipage; *■
keer; 5. invite.

puzzel van de dag

Horizontaal:
1. soort paard; 4. zetel van overtuiging; 8.
gebogen been; 9. glibberige substantie;
10. voorzetsel; 11. bewoonster van het
platteland; 12. muzieknoot; 13. geslacht
van mensen; 14. alvorens; 18. spil; 19. be-
dorven; 21. op deze wijze; 23. wijd, ruim;
25. doortochtgeld; 27. rund; 28. vreemde
taal; 30. persoonlijk vnw.; 31. op elkaar;
32. mannelijk dier; 33. soort kabeljauw;
34. toverkol.

Verticaal: ,
1. stof; 2. mondrand; 3. laagtij; 4. ma""?
lijk persoon; 5. reeds binnen korte tijd. ,
vreemde munt; 7. metaal; 9. Japans b°,j
spel; 11. landbouwer; 12. lidwoord; \
briefaanhef (afk. Latijn); 16. zeehond; L
naar de mode gekleed; 20. bloeiwijze; l.
persoonlijk vnw.; 22. land in Europa; <■>
boom; 25. plakband; 26. zonder inhoü,
28. insekteneter; 29. voorzetsel; 30. z"
32. muzieknoot.
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Kritiek op
Milieubeleid
Van partijen
j. Van onze Haagse redactie
JjN HAAG - Er is geen politieke
L^ij te vinden die een milieubeleid
tj*ft dat overeenkomt met wat echt
J^'g is. Alle beleidsvoornemens
i^r een schoner milieu zijn ver be-
iL^n de maat. De politiek moet
gelijk gemaakt worden dat er?" meer ingrijpende maatregelen
£J'g zijn om de aarde nog te red-

u.1 tó de boodschap van de Natio-
£* Milieu Aktie (NMA) die haar
L/^ n aan de regering voorlegt op
l,/1 actiedag op zaterdag 26 augus-
w jn Boxtel. Deze organisatie,
H^rin een groot aantal milieuorga-

van Nederland verenigd
ij?' 2al de komende jarenvoortdu-
*isl acte voeren om de ingrijpende

diezij voorstelt te verwezenlij-

Ui* "rj eisen zijn opgesteld in het mani-
fc,. 'Naar een Deltaplan voor het
jjj 'eu, ondertekend door 47 mi-tau°rganisaties waaronder de
ty^hting Natuur en Milieu, hety" Natuurmonumenten en de
uJen'ging Milieudefensie. Het
i.°£d 'deltaplan' moet aangeven
dj ■ et gaat om een levensgrote be-
rging die te keren is als de uit-
jjj°t van tal van stoffen met 70 tot
„procent wordt verminderd. Som-
')J>e stoffen moeten zelfs geheel
jfdenverboden, zoals cfk's die de

nlaag aantasten.

Maatregel Presidium Opperste Sovjet

Omstreden Estse
wet van de baan

oP^KOU - Het Presidium van de
W-ste Sovjet heeft de nieuwe
tjL. in Estland, die het recht van de
OSch Russische inwoners van de
k jb-scheSovjet-republiek beperkt,
t>t>. ren ongrondwettig verklaard
k l^ strijd met de mensenrechten,
ff. ar volgens het Presidium zal de
bjj tring van Estland voor 1 oktober
"tiri Estse parlement voorstellenopenen om dewet in overeenstem-
vj^g te brengen met de grondwet
c 0!) de Sovjetunie. Een openlijke
deatrontatie tussen het Kremlin en
il in Tallinn Ijkt daarmee

*ijn vermeden.

'Qers van de 1,6 miljoen inwoners

tellende republiek, die zichzelf in
november soeverein verklaarde,
hebben eerdere pogingen van Mos-
kou om hun wetten te vernietigen
naast zich neergelegd. De Estse pre-
sident Arnold Ruutel was gisteren
in Moskou om het hoogste uitvoe-
rende orgaan van de Sovjet-rege-
ring teksten uitleg te geven over de
nieuwe kieswet, waarvan de aan-
vaarding geleid heeft tot een acht
dagen oude proteststaking van tien-
duizenden etnische Russische in-
woners van Estland. Onduidelijk
bleef of Ruutel ermee heeft inge-
stemd dat de omstreden wet wordt
herzien.

Esten achten de omstreden wet
noodzakelijk om de politieke con-
trole over hun betrekkelijk welva-
rende thuisland te behouden en niet
onder de voet te worden gelopen
door de toestroom van Russen en
andere bevolkingsgroepen uit de
Sovjetunie. De beslissing van het
Estse parlement om het kiesrecht
van buitenstaanders te beperken,
heeft geleid tot een staking die gis-
teren nog voortduuurde.Volgens de
regeringskrant Izvestia heeft de re-
gering van Estland haar bevel van
10 augustus aan de stakers om on-
middellijk het werk te hervatten, in-
getrokken. Het bevel had op de sta-
kers een averechtse uitwerking.

'Zinkvonnis
biedt kans op
exportstop'

de jT^ERDAM - De uitspraak van
rechtbankgisteren

t^.^et metaalbedrijf Magnus Inter-
b^° nal 1570 ton giftig zinkafval

n *wee weken uit Nederland
verwijderen, biedt volgens

fcw^Peace de mogelijkheid om de
V( jfL).rt van alle chemisch afval te
harr.leden. Met de uitspraak in de
fle * kan het ministerie van VROM
<W V en doorvoer van dergelijk
VÜQe^iaal naar Derde Wereldlanden
s*til men> meent de milieuorgani-

öaa„d 6 V,0e moet volgens Greenpeace
vom Cnemische Afvalstoffen
"iei. c*er> aangepast. Een woordvoer-
b^vj het ministerie van VROM
fejj, drukt dat de zogeheten non-
\Vor^"regeling al op korte termijn
t>a9w aangepast. Deze regeling be-
Vjjj. l dat het in-, uit-en doorvoeren
t^]e afvalstoffen van non-ferro-me-
Vy^ mag plaatsvinden, als deze af-

en kunnen worden herge-
sc^p Door de voorschriften aan tebf 11-^Pen hoopt het ministerie mis-
eer, Van °-e regeling te voorko-

s^ *ort gedingvoor de Rotterdam-
tioQrechtbank was aangespannen
be

r minister Nijpels van VROM.
<Jgldechter heeft gisteren bepaald
tei-rj e totale partij voor 30 augustus
giè j.'o.o^naar de afzenders in Bel-
rw en Denemarken. De reeh-or» aS van mening dat het opgesla-

Vijjj^'nk de bodem ernstig kon ver-
- en daarom zo snel mogelijk
'Jderd moet worden. .

'Verlies order
schuld werf

DEN HAAG - Marinewerf De
Schelde heeft het geheel aan zich-
zelf te wijten dat zij de mammoetor-
der van tien fregatten voor de mari-
ne van Australië is misgelopen. De
ingewikkelde constructie met een
groot aantal onderaannemers dre-
ven de organisatiekosten hoog op.
Te hoog om voor de Australischere-
gering het prijsverschil van 560 mil-
joenmet de Meko-200 fregatten van
de Duitse marinewerf Blohm en
Voss te rechtvaardigen. De kost-
prijs van de Meko-200 en de Neder-
landse M-fregat ontliepen elkaar
nauwelijks. De Schelde ontkent dat
het mislopen van de order te wijten
is aan de hoge managementkosten.

Deze boodschap kreeg minister De
Korte van Economische Zaken gis-
teren van een Australische delegatie
onder leiding van vice-admiraal
West. De bewindsman toonde zich
uiterst verbaasd en wil nu uitleg
vragen bij De Schelde over de hoge
'managempnt-kosten'.

Beledigd
Ponnes voelt zich beledigd, om-
dat Vaders in zijn in mei van dit
jaar uitgegeven boek TJsbloe-
men en witte velden' schrijft dat
hij in het jaarvoor de treinkaping
een militaire training heeft ge-
volgd in een Palestijns kamp in
Zuid-Jemen. Bovendien sugge-

reert de voormalige hoofdredac-
teur van het Nieuwsblad van het
Noorden dat Ponnes de grote or-
ganisator van de kaping en de
gijzelingsactie is geweest.

Ponnes, die bij verschillende ge-
legenheden is opgetreden als
woordvoerder van de Molukse
gemeenschap in Drente, ontkent
die aantijgingen ten stelligste.
Justitie heeft hem er ook nooit
voor vervolgd. Zijn advocate, mr

A. Willenborg, betoogde in het
geding dat Vaders de 'grievende
passages' bovendien nergens
waarmaakt.

Volgens Vaders' advocate mr E.
Polak beschikte de auteur, die in
1975 zelf de treinkaping bij Wij-
ster meemaakte, evenwel over
voldoende bronnen om aan te
mogen nemen dat wat hij heeft
opgeschreven ook juist is.
De uitspraak is op 29 augustus.

binnen/buitenland

Vakbondsleider negeert wens parlementsmeerderheid

Lech Walesa geen premier
[ARSCHAU - Lech Walesa, de leider van Solidariteit, heeft
kteravond laten weten dat hij niet de bedoeling heeft premier
borden van Polen. Hij sprak nadat hetPoolse parlement gis-

een resolutie aanvaardde waarin werd gezegd dat er
&h. regering zou moeten worden gevormd met Walesa als mi-
ster-president.

Walesa verklaarde na de stem-de: „Ik zal geen premier worden
?fjf er zijn betere kandidaten dan
Jh zal slechts helpen bij het vor-*ft van een regering. De regering
J.tot stand worden gebracht onder

Kort tevoren had Wa-
* in de burelenvan het parlement

in Warschau overlegd met andere
oppositieleiders als Jacek Kuron,
Bronislaw Geremek, Andrzej Stel-
machowski en Andrzej Wielowieys-
ki.

De leider van Solidariteit legde niet
uit waarom hij de parlementsleden
gisteravond had laten stemmen in
de veronderstelling dat zij zich voor
hem uitspraken als kandidaat-pre-
mier. „Ik moet bij de mensen zijn.
Ik werd gekozen door het volk", zei
Walesa na de zitting van het parle-
ment. De resolutie werd gesteund
door dë fracties van Solidariteit, en
de kleine Boerenpartij en de Demo-
cratische partij.
Walesa weigerde te verklaren wie
volgens hem een betere kandidaat
voor het premierschap van Polen
zou zijn. De premier wordt be-
noemd door president Wojchiech
Jaruzelski, die dit naar verwachting
de komende dagen zal doen.

Solidariteit en de twee kleine partij-
en, tot voor kort bondgenoten van
de communisten, hebben een meer-
derheid in het parlement en kunnen
een regering vormen. De commu-
nistische partij heeft Polen 45 jaar
lang geregeerd en partijleider Miec-
zyslaw Rakowski zwoer gisteren
eerder op de dag nog dat departij de
macht niet zomaar uit handen zal
geven.
De vakbondsleider wil overigens de
communisten niet geheel uitsluiten
van de regering. Zij zouden de mi-
nisteries van Defensie en Binnen-
landse Zaken kunnen krijgen, de-
partementen die terreinen bestrij-
ken die gevoelig liggen in de ver-
houding met de Sovjetunie. De Sov-
jetunie is bezorgd over de ontwik-
kelingen in Polen, maar liet gisteren
weten enigszins gerustgesteld te
zijn door de toezeggingen van Wale-
sa.
Verwacht wordt dat premier Kiszc-
zak vandaag of morgen zijn ontslag
zal aanbieden, maar zeker is dit niet.
Om een uitweg te vinden uit de hui-
dige, door een naakte strijd om de
macht gekenmerkte crisis, heeft
president Jaruzelski de leiders van
alle belangrijke politieke groeperin-
gen uitgenodigd zo snel mogelijk
bijeen te komen voor overleg.

" Naast alle normale taken moet de Amsterdamse politie momenteel ook nog als
'wekdienst' optreden. Enige tientallen buitenlandse toeristen die momenteel de
nacht doorbrengen in het 'open-luchthotel' bij het Centraal Station, worden 's och-
tends vriendelijk verzocht het veld te ruimen.

Molukker eist rectificatie passages

Boek treinkapingen
inzet van kort geding

UTRECHT - Twaalf jaar na dato
ijlen de effecten van de treinka-
ping in De Punt en de daarmee
gelieerde gijzeling van school-
kinderen in fiovensmilde nog na.
In een kort geding voor de presi-
dent van de rechtbank in
Utrecht, mr C. van Harninxma
thoe Slooten, eiste de Zuidmo-
lukker Sam Ponnes rectificatie
vart twee passages uit het boek
dat de journalistGer Vaders over
de gijzeling schreef.

Karubi nieuwe
voorzitter van
parlement Iran

TEHERAN - Het Iraanse par-
lement heeft gisteren met
tweederde meerderheid Meh-
di Karubi gekozen als nieuwe
voorzitter. Hij volgt de onlangs
gekozen president Rafsanjani
op die eerder deze week aftrad
als parlementsvoorzitter, een
functie die hij sinds 1980 be-
kleedde. Rafsanjani wordt
morgen beëdigd als president.

De verkiezing van Karubi kwam
niet als een verrassing, zo zeiden di-
plomaten in de Golflanden. Naar
hun oordeel is het parlement nu in
handen van radicalen, die de be-
voegdheid zouden hebben de door
Rafsanjani voorgedragen kandi-
daatministers af te wijzen. Rafsanja-
ni zal het presidentschap overne-
men van Ali Chamenei, wiens
ambtstermijn in oktober afloopt.

De enige andere mogelijke kandi-
daat voor de functie was Ahmad
Chomeini, de zoon van de dit jaar
overleden ayatollah Chomeini. Hij
was echter geen lid van het parle-
ment. Voor hij zich kandidaat had
kunnen stellen zou hij een parle-
mentszetel in wacht hebben moeten
slepen bij de tussentijdse verkiezin-
gen, die binnen drie maanden ge-
houden worden.

Sommige politieke waarnemers
menen dat Karubi slechts aan zal
blijven tot Ahmad Chomeini in het
parlement (Majlis) is gekozen.

Protest DDR
tegen hulp aan
vluchtelingen

OOST-BERLIJN - Het ministerie
van Buitenlandse Zaken van de
DDR heeft gisteren de permanente
vertegenwoordigervan de Bondsre-
publiek in Oost-Berlijn ontboden
om te protesteren tegen de „activi-
teit van de de Westduitse ambassa-
de in Boedapest, die indruist tegen
het internationale recht". Dit heeft
de woordvoerder van de Westduitse
missie in de DDR, Eberhard Gras-
hoff, verklaard.

Grashoff zei dat de Oostduitsers
zich beklaagden over het uitgeven
van Westduitse paspoorten aan in-
woners van de DDR, alsmede het
verschaffen van onderdak aan hen
in de Hongaarse hoofdstad. Maar de
Westduitse vertegenwoordiger,
Franz Bertele, wees de beschuldi-
ging 'resoluut' van de hand en zei
dat de ambassade in Boedapest bin-
nen de grenzen van het internatio-
nale recht handelt, aldus Grashoff.
DDR-leider Honecker heeft ook een
gesprek geweigerd met bondskan-
selier Kohl over de kwestie van de
vluchtelingen.

punt uit
Gesprek
Groot-Brittannië en Argentinië
hebben gisteren meegedeeld
dat zij voor het eerst in vijf jaai
weer rechtstreekse diplomatie-
ke contacten met elkaar heb-
ben voor overleg over het her-
stel van de diplomatieke be-
trekkingen. Officieel contact
vond voor het laatst in 1984
plaats in Bern. Londen maakte
duidelijk dat de kwestie van de
Falklands, waarover de twee,
landen in 1982 oorlog voerden
niet op de agenda stond.

Dicht
De hoge-temperatuurreactor
(HTR) in het Westduitse
Hamm-Uentrop, het eerste in-
dustriële prototype ter wereld
van dit soort kernreactor,
wordt definitief gesloten. Eerr
dereplannen om dereactor nog
tot uiterlijk eind 1991 te laten
draaien zijn van de baan, zo
heeft de regering van de deel-
staat Noordrijnland-Westfalen
gisteren bekendgemaakt.

Aanklacht
Sinds begin juni, toen het Chi-
nese leger op bloedige wijze
een einde maakte aan de demo-
cratiseringsbeweging, zijn
meer dan 200 mensen geëxecu-
teerd en 120.000 mensen gear-
resteerd. Dit verklaarde giste-
ren Li Lu, éénvan de gevluchte
Chinese studentenleiders, te-'
genover de VN-subcommissie
voor derechten van de mens in
Genève.

Musea
Een nieuw kabinet moet beslis-
sen over de verzelfstandiging
van de rijksmusea en de maat-
regelen die daarvoor getroffen
moeten worden. Dat privatise-
ring de aangewezen weg is om
de musea uit hun problemen te
helpen, staat overigens vast.
Deze conclusie wordt getrok-
ken in het zojuist verschenen
ambtelijke rapport 'Zoeklicht
op zelfstandigheid.

Werving
De gemeente Tilburg wil bij
nieuwe vacatures voorlopig uit-
sluitend vrouwen, gehandicap-
ten of mensen uit etnische
groepen in dienst nemen. Dit
om de achterstandspositie van
deze groeperingen bij de ge-
meente „voor eens en voor al-
tijd weg te werken".

Dioxine
De Consumentenbond vindt
continue-onderzoeknaar dioxi-
nen absoluut noodzakelijk. De
bond schrijft dit in een brief
aan de vaste Kamercommissies
Volksgezondheid, Landbouw
en Milieubeheer. Het continue-
onderzoek moet onder meer
duidelijk maken waar dioxine
aanwezig is en wat de gevolgen
zijn voor de volksgezondheid,
aldus de bond.

Vast
Aan de Italiaanse grens staan
tientallen Nederlandse vracht-
wagencombinaties vast, omdat
zij Italië niet binnen mogen. De
wagens zijn geladen met Ne-
derlands vee en Nederlandse
vleesprodukten, waarvoor Ita-
lië in verband met de vondst
van dioxine in melk een tijde-
lijk invoerverbod heeft afge-
kondigd.

Dodental
Het aantal doden bij het onge-
luk met het Chinese passagiers-
vliegtuig dat dinsdag bij
Shanghai van de startbaan
schoot bedraagt 34. Onder hen
zijn 26 Chinezen, twee Japan-
ners en zes bemanningsleden
Eerder werd gemeld dat er^a*§
ker 18 doden waren.

Boeren vrij
De Nicaraguaanse regering
heeft 29 gevangen boeren vrij-
gelaten die waren beschuldigd
van collaboratiemet door Ame-
rika gesteunde Contra's. Dit
zijn de eersten van de in totaal
1.200 boeren die de Nicara-
guaanse regering heeft beloofd
te zullen vrijlaten. De president,
van Nicaragua, Daniel Ortega,
zei dat hun vrijlating samenvali-
met het begin van de demobili-
satievan de Contra's in Hondu-
ras, en het terugtrekken van ge-
vechtstroepen.

Vredesplan
De rechtse Mozambiquaanse
rebellen hebben dinsdag een 16
punten tellend vredesplan ge-
publiceerd, en gezegd te willen
onderhandelen om na twaalf,
jaar burgeroorlog vrede te krij-
gen. Het vredesplan van Reha-
mo werd in Nairobi, Kenia, aan
journalistenuitgereikt.

Vermoord
De Colombiaanse schrijver Ga- I
briel Caro Montoya is in de t
nacht van dinsdag op woens- '|
dag door onbekenden in Co- i
lombia vermoord.

_______________________-_____________________________-_______M^"i^^ li^p_____-__---_«B_-"«"--^^^^^"""^^"^^^^^^"^~^""

I /r*\ Zo'n leuk I
telefoontje I

% heb je I
I \| 1 5 ï nog nooit I
I ir* gehad. I

Swisstel is de naam van dit apparaatje uit één

stuk, dat mede dank zij z'n buigzaamheid lekker
in de hand ligt. En waar niet alleen je oor, maar ook
je ogen hun goedkeuring aan zullen geven.

nummerherhaling, een uitschakelbare microfoon
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I i w. llll'llfc iijy l—l üf Ti Ipi jTA/C l| I —
JVCRX 222 TUNER/VERSTERKER meteen geheugen voor40 willekeuri- JL JL. W JL -LJL W ¥ m**/ |Nlllllllllil|lllllip mmmb
Digitaal display voor aflezing voor alle ge FM/AM zenders. Automatisch ge- 111111111111111 lbelangrijke funkties. Het uitgangsver- heugen en preset scan laat alleen de % pjlll^^
mogen is 2x35 Watt aan 8 Ohm. Sur- voorkeurzenders afzoeken. Inklusief || '"~~^ i^—g

' round voor videogeluid. Schuifrege- draadloze afstandsbediening. w> mm _^-% aAMa\\ f—W ,/^V m%\Amm\ ma\ é^^mw é^S *£S£ I
laars voor toonregeling. Computer- OUDE VOGELZANGPRIJS799,- m / ' ■ Mm '##■■■#■ Jll L ' ügestuurde digitale synthesizer tuner VOGELZANGPRIJS m ’ Ma^M AT U E I V J m*%\\ 'f«»^~^^^V IJ AT l\ I V A C J ?_ LI K^S!^^^..^^^.^^,

jp-qq V VLX L LJV/1 LVIViW -i-C/
OF F40,-PER MAAND %**'%** %a* J^M TULIP PC COMPACT 2 PERSONAL poort, MS-DOS 4.1, flat screen moni-
(apiQiMeerr ___ COMPUTER torkompleet metdraai/kantel voet. De

/ **t^^k\ *É *É a^ Ja^ Personal computer van Nederlandse Tulipcompact 2is stil en kan zowel ho-
■ ■ lx f I f 1 bodem, gebouwd rond de NEC V2O rizontaal als vertikaal geplaatst wor-m+^U gt^% Ml (intel 8088 compatible) microproces- den. 2 x 360 Kb floppy diskdrive.

1 f I I J Im. IJI 1 sor met een kloksnelheid van 4,77, VOGELZANGPRIJSJL L Wï» Vlli %/■- JL V V/^ 4
>*** 7,15 en 9,54 MHz. standaard 640 Kb éf% M f\>&WmaamAm KhBHIB BEaUBGEafli intern geheugen (zero wait state) 5

" m *É lange slots, waarvan er nog 4 beschik- aaaa^m'%a9\aww baar zijn voor b.v. uitbreiding met een
Perfekte versterker met nog perfektere keiaar. Zwarte uitvoering. netwerk ofeen modem kaart, real time Idem maar dan met 1x360Kb en een
prijs. Kontinu vermogen 2x30 Watt 8 OUDE VOGELZANGPRIJS 399,- ** aj\^a^\ la¥mf\ m A F ■ * Ë\ clock/kalender, microsoft compatible harddisk van 20 Mb.
Ohm en 2x45 Watt DIN. CD direct, ta- VOGELZANGPRIJS 1 M«J \f\ f §C I muis interface, seriële poort, parallel VOGELZANGPRIJS

öqq Al L UI LZjt VV II IJLXCI " oiqq
CaVV OF F105,-PER MAAND __________ WIVV

t^h^^ __. VOGELZANGAKTUEEL VANAF A.S. ZONDAG _^_j—~^^^_ "
""■"W**'-»-***^^ -_g_ —- ■ —_g_g_Lo_fSor-rl| WW!»* . .PtHtM |*r»WÉßfc>_^_^ M

|gpg».^^s|^ss Vanaf auQustus brengt Vogelzang groots, het IflËSisflUl It_ËiM_M!giBpJ&IJ p^dewereldvan nieuws in kommunikatie apparatuur. Vogelzang legt
51"32Wp &MWlU^nM[!|g de wereld voor u open. Storingsvrije telefoontoestel- S^mposetmetatabare SëSSISï!\^^aaaaarm ■"^5:; lon Catolliptcphntolc \A/9QrïTIPP II qIIp ctQtinnQ lilt Hp luidsprekers, FM stereo, MG, LG en uitgangs vermogen 21 Watt.

TECHNICSST-G4SOTUNER TECHNICS SU-V 450 VERSTERKER p§§« |i§i' "Cl I, OdLCIIICIOUI IUICIO VVflai 11 ICC U ailC OiatlUl IO UIL UC «G, super bass schakelaar voor een VOGELZANGPRIJS
Kwarts synthesizer tuner met FM/AM Class-AA versterker met een vermo- =#^1 MÉk^l^É IMii^l I. ,«U4- Ui/-.014- (n\,n^ rl'm /-./-.r. r\r\Ar\\Ar\ \,mr\\r\ Iru i/m-sm-. rr^"
ontvangst en 24 voorkeurzenders, gen van 2x50 Watt FTC (8 Ohm, Wl IBrHiW lUCllt (laait, faXen üie een perteKte KOpie AAA
Class-AA techniek voor hoge gevoe- 20-20.000 Hz, 0,002% THV). Ge- §*_£?_■ ■___ip_i ■^-"« , , ■ r\~i ■ „rtrt ii ■ <AT^m^Ë
ligheid. Automatische afstemming, scheiden stroom en spanningsver- Pgl f^f ■■.^,l COiïiPUter netwerken enZ. Dat IS iïiaar een Kleine ip^ mam%al %J_
uitgebreid FL-display met 3 LED sig- sterkers met speciale audiocondensa- iß=^-l ____bÖ-DE^ÉB B^"-^ -i i i -i ■■ i ■ \/ i ii min mr -■ [Z^l^^!^
naalsterktemeter. Duidelijk afleesbare toren. Uitschakelbare toonregeling, fjj|§ tytts Uit de KOITIITI UP IkatieWerelCJ V3n VOgÖlZang. U PH,LIP^ p!__jJ]L^SE?H^= SSSSSS p^l|*-^^ ziet het allemaal als u een van onze winkels binnen B^^^BjJ
Afm(bxhxd):43x6,4x24,l cm. si&SrSt fe^B*^^ slapt. Dat kan zelfs vandaag al, want alle aanbie-

verbaar. Afmetingen(bxhxd): rf%&_J&^^—^ "
ripn ctQQn ni l al fp l/ÜI/ Pn fp l/nnn43x12,6x31,1 cm. ytJfl oLddl I lIU dl IC KIJK UI I ItJ r\UU|J. PHILIPSDBO9BSOUNDMACHINE gebouwde mikrofoon, FM stereo en

OUDE VOGELZANGPRIJS 499,- OUDE VOGELZANGPRIJS 699,- Tandem soundmachine met 2 casset- AM ontvangst. Kleur zwart.VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS - - »1 " " / " " 1 i 1 i lil tedecks met kopieermogelijkheid, in- VOGELZANGPRIJS

oqq CQQ Vogelzangkommunikatie-restival met veel extra voordeel! —y^r ïylo399 099 HHBMHHHHHMBHHHHHiMnH J \ 149

SHARPVC-AlO5 HQ VHSVIDEORE- van de band. Ruisvrij stilstaand beeld. I ""■ WaW W^-WOIBËÏ K
'JU» CORDERMETAFSTANDS- Duidelijk display met real-time teller. lelelefcsl I AIWAHSG 37WALKMAN **"BEDIENING Voorzien van elektronisch kinderslot. 111^..... 'amal/Êk Autoreverse walkman met super bas- SONYWMB 47 WALKMAN

AIWA AD-WX 707 AUTOREVERSE mogelijkheid: als deck 1 klaar is, gaat VHS videorecorder met HQ opname Kompleet met afstandsbediening, pL~^___ vvCjS |___| a(^\ schakelaar, gescheiden hoge en lage In dezewalkman hoeft u nooit eencas-
DUBBEL CASSETTEDECK automatisch deck 2 verder. Full logic en videozoeksysteem dat van elke op- waarmee ook de timer te programme- wm __S__________|N^9 ÉSlligWjaaJaaAW9Ê^^'-''^\ klankregeling voor een nog beter ge- sette om te draaien, dat doet de
Dubbel cassettedeck met snelle auto- bediening met cue en review, kopie- name de eerste 7 seconden kan laten ren is. In zwart uitgevoerd. sSSSb^ piMmißWiriPiiwMUV^ luid. Dolby B ruisonderdrukking, anti- WMB-47 met zn autoreverse zelf, Dol-
reverse opname en weergave in 0,3 ren op dubbele snelheid mogelijk. Au- zien. Kabeltuner met 60 voorkeuze- Afm.(bxhxd): 43x8x35 cm. rDiniiurTtsMßwim WÊ foll mechaniek, geschikt voor oplaad- by B ruisonderdrukking, Mega bass
sec. Dolby Ben C ruisonderdrukking, to ree mute, auto tapeselector, timer- zenders. Eenvoudig in te stellen timer OUDE VOGELZANGPRIJS 999,- eu»od r,,■.„.,. o mei.. *lTa idcmtclTcwic.c »etr-i^T bare Nicad batterijen. Inkl. stereo voor een nog betere bass weergave,
bias fijnregeling voor aanpassing op schakelaar. Uitvoering zwart. met 8programma's in 365 dagen. Au- VOGELZANGPRIJS ?bi "ieirJ"»Anïft7B «cZt hoofdtelefoon. Kleur zwart of rood. met hoofdtelefoon,
alle bandsoorten. Kontinu weergave- VOGELZANGPRIJS tomatisch terugspoelen aan het einde AFStSsbedieniNG 55 cm (51 cm effektief) flat square VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

~a^af\aT\. aT\af\aT\ 37 cm beelcltiuis (34 cm effektief) beeldbuis, 39 voorkeurzenders en 1 «f **\f\ a\ af\éf\m*\\JkVÊ XC^V^I huiskamer-en draagbare televisie met AV-kanaal, CTI-schakeling waardoor "C^l mOF F 40,-PER MAAND OF F 40,-PER MAAND zuivere beeldkwaliteit en ontvangst messcherpe kleurscheiding. synthesi- aaa^aW^J JLéam'+J
voor 99 kanalen. Instelbaar op 39 ka- zer afstemming. " ]
nalen, hoofdtelefoonaansluiting. OUDEVOGELZANGPRIJS 1799,- PHILIPS Mpioncer-
VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

=_________, IJ iliMMl____|_______[|"""f
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PIONEER KE-2030 B AUTORADIO
%BLAUPUNKT f 1 Aitn vnnrriael CASSETTESPELER

Nieuwe 16 bits, dubbele lineaire D/A foonuitgang. Auto-timer start. Te be- JVCHR-D 400 VIDEORECORDER systeem voor het snel opzoeken van .... Ql^^ssk^^nm^^^Ê^^jL ''voorace' PHILIPS DC 590 AUTORADIO CAS- Stereo autoradio cassettespeler met
omzettersen 4-voudige oversampling dienen met Kenwood systeem af- VHS videorecorder met 3koppen, waar- het begin van een opname. VPS voor- VlQ6oöj| "MJB|(Mpii*i^^

a^
SETTESPELER digitale afstemming, 24 voorkeurzen-

voor de beste geluidskwaliteit. Ran- standsbediening. Staat opgrotegoud- door een prima stilstaand beeld en bereid. Inklusief draadloze IR af- '*ma\WiM || __ Digitale autoradio cassettespeler met ders, auto loudness, automatisch zen-
domplay voor het willekeurig afspelen kleurige voeten. Uitv. zwart, 44 cm perfekte slow-motion mogelijk zijn. S- standsbediening met LCD beeld- |Ff______. B I=lB&^Kbm!^3' Uw. FM-stereo en AM, automatischezen- derzoeken, automaticreverse casset-
van de nummers. Muziekkalender en breed. band tuner met 50 voorkeurzenders, scherm. f Wu lil "'F yJiTf derkeuze, 4 voorkeurzenders, loud- te gedeelte, nacht verlichting, 2x8,5
10 direkte keuzetoetsen. Program- VOGELZANGPRIJS timer instelbaar op 4 programma's VOGELZANGPRIJS JPSii^FIS jfig! 11: WaW ness schakelaar. Watt, mcl. anti-diefstal slede,
meerbaar op zelf gekozen nummers. binnen 14 dagen. VHS index zoek- JK^^ilaeß Bil M ■ ■■-l^ll VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

499 1299 tSHI^BMI 299 499OF F 40,-PER MAAND OF F 45,-PER MAAND aaammmmmaf^ BB I !JSsSfpii'[i|!i» 1 A -fawW

I.LJ.-l"-i'T ■ -a^^l'Jafi WUEaimmW Wi^H^'Mwmmmmwa^m^^^^^^^^mummmml} ■■! mm\m ■JMUIf WmffSirfam .HHJIi BLAUPUNKTCR-80108MM genlichtkompensatie, automatische J^ ■DENON DCD 810 COMPACT DISC gelijke weergavekwaliteit. Program- mMKSamaWfJS^ÊM WLam\ VIDEOMOVIE witbalansinstelling en elektronische "^^^SPELERMET AFSTANDS- meringvan 20 nummers in willekeuri- mmamSSmsssss^mhcm Portable camera die werkt volgens de viewfinder. Gewicht slechts 1,65kg in- r
BEDIENING ge volgorde Kompleet met infrarood _g _^ Bmm wereldstandaard. Vernieuwde kl. accu en cassette. Wordt kompleet DIGITALE MULTIMETER KT-15
Gloednieuwe Compact Disc speler afstandsbediening waarmee ook het PHILIPS VR 6975 MATCHLINE-^^W mogelijkheden, perfekt stilstaand beeld. en uiterst gevoelige CDD opname- geleverd met de volgende accessoi- Een digitale multimeter onmisbaar ALECTOSB-25
met hoogwaardige Denon-technolo- volume elektronisch geregeld kan VIDEORECORDER "" Hifi stereo geluid, 8 programma's tot chip, geschikt voor minimaal 8 Lux. res: lichtnetadapter/acculader, schou- voor elke hobbyist die nauwkeurig wil Een handzame soldeerbout voor alge-
gie voor een aantrekkelijke prijs Su- worden Regelbare hoofdtelefoonuit- Video met LCD afstandsbediening. 31 dagen, 4of 8 uur opname. Objektief met 6x motorzoom, makro- derriem,AV-adapter en antennekabel, meten. Deze handzame meter heeft meen gebruik, de stift is verwissel-
perlineaire D/A-omzetter met 4-vou- gang Deze afstandsbediening is te pro- OUDEVOGELZANGPRIJS 2295,- stand en autofocus. Perfekt stilstaand Kleur zwart. een uitlezing van 3,5 digit en een inge- baar. De bout is 25 Watt en werkt op
dige oversampling en zowel digitale OUDE VOGELZANGPRIJS 978- grammeren en daarna over te zenden VOGELZANGPRIJS beeld en slow-motion door 3 koppen OUDE VOGELZANGPRIJS 4399,- bouwdeklok. 220 Volt.
als analoge filtering voor debest mo- VOGELZANGPRIJS naar de video- Uitstekende montage systeem. Regelbare diafragma en te- VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

OF F 40,-PER MAAND f W^f OF F 55,-PER MAAND IDJW OF FlOO,-PER MAAND fcWW^f Ow JL
o^^T^l ■RïlP^H (mfUè\ I am IK'CCZ^\ "^^^S&ma.

jL=s« I !_^^((pjßpp,— OPENINGSTIJDEN: Di. T/M VR 09.30-18.00 UUR, DONDERDAG KOOPAVOND TOT 2100UUR, ZATERDAG VAN 09.30-17.00UUR. 6''^^-^ >«ol^[^iÉPl
Hf_oM IBmI \ AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT AFWIJKINGEN IN OE AFBEELDINGEN a^^ K!^c\^<smr*\*^M VrnWA B V \ A^AL alsmede kennelijke drukfoutenvoorbehouden Mf / Y^^VP\^r

De kleinste weergave uit de nieuwe BNS E34LUIDSPREKER ML \f M II II (^ | ________ I _f I I VE-2000 NACHTVERLICHTING ANV-7
B&W "500 series", maar toch met ei- De nieuwste luidspreker van de BNS |I»XJI 111 \W aaW \\m Met de luidsprekerstandaards VE- Luxe automatische nachtverlichting
genschappen een echte monitor Europe Line laat uw installatievolledig WL \M wLaW I i^^^ I aam 2000kunt uuw luidsprekerboxen ach- met ingebouwde sensor voorautoma-
waardig. Gesloten tweeweg systeem tot zijn recht komen. 3l \Ê W W I mmWÊaamM 1 1^1 terover 'aten hellen'onder een hoek tisch aan'en uitscnakelen' Uitstekend
in noten en zwarte kastuitvoe- Kastuitvoering in noten, zwart of wit. liliißk mmmmummm W W ■HFÊaammm aam mÊ WÊÊ HlW die u zelf, traploos, instelt, draag- geschikt voor garage, kinderkamer,
ring. Afm.(bxhxd): 20,4x35,2x24,3cm. Afm.(bxhxd): 24x49x26 cm. vermogen 20 kg. etc.
VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS p^ ■ ■ Bi | VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

249 349 Ë3Skm\T Kun jeniet omneen gg 995
"NAWETTELIJKE AANBETALING RENTE 1.75%PM. (EFFEKTIEF 23,14%)TOT WW j^nMßnïRsl BmMPHMRS W| I3ÜO EINDHOVEN: HERMANUS BOEXSTRAAT 22. HEERLEN: AKERSTRAAT 1*
F2500,-1.45%PM (EFFEKTIEF "B.B6%)BOVENF2SOO,MAXKREDIETFSOOO,-. Hl^HrgUMVl44l^^ I^l^^ MAASTRICHT: WOLFSTRAATII. M. SMEDENSTRAAT 25.



binnen/buitenland
Auto's na sloop bruikbare onderdelen overboord

Oosteuropeses zeelui azenop goedkope accasions

Van onze verslaggever
Groningen - Qosteuropese
olieden blijken op reizen tus-
*i de Eemshaven en de thuisha-
Jen geregeld carrosserieën van

auto's overboord te
B°oien. Dit gebeurt, nadat de
olieden - meest Russen, maar
'jj°k Oostduitsers - aan boord debruikbare onderdelen er uit ge-
doopt hebben. De auto'sworden
;loor de zeeliedenvoor een prikje

bij garages in de
Provincie Groningen.

Ue Oosteuropese zeelieden be-
kken de Groninger garages op
*tek naar occasions in de prijs-
J'asse tot 1500 gulden. Auto's die
°or de Nederlandse markt niet

interessant meer zijn, maar voorj!e Sovjetunie en de DDR des te
"■eer. Vooral de onderdelen zijn
111 trek, omdat ze in eigen land

nauwelijks te krijgen zijn. Som-
mige auto's worden opgeknapt,
waardoor ze in eigen land nog
enkele jaren meekunnen. Zo om-
zeilen dezeelieden een wachtlijst
voor een auto van enkele jaren.

Legaal
De handel is volstrekt legaal. De
Russen en Oostduitsers betalen

de auto's of onderdelen in bijeen-
geschraapte westerse valuta.
Volgens Lada-dealer A.H. Goed-
hart in Appingedam, dieal diver-
se Lada's naar hun vaderland
heeft doen terugkeren, laten de
autoriteiten het toe, zolang de
prijs niet boven de paar duizend
guldenkomt.
De handel is volgens Goedhart

lucratief voor de garagehouders.
Over de verkochte wagens hoeft
geen BTW afgedragen te worden,
omdat ze naar het buitenland
gaan. De goedkope Lada's zijn
aan Nederlanders niet te verko-
pen en eindigen dan ook vaak bij
de sloop. Overigens hebben vol-
gens Goedhart ook zijn Rotter-
damse collega's regelmatig Oost-

Europese klanten.

De organisatie van de handel is
in handen van het bedrijf Seala-
ne in de Eemshaven, scheeps-
agent van de Russen. Sealane
neemt contact op met het taxibe-
drijf UVO in Uithuizen, dat de
zeelieden langs garages toert. De
lijst blijft niet beperkt tot Lada-
dealers, omdat tegenwoordig
ook andere merken Oost-Europa
binnen mogen.

Volgens Lada-importeur Gremi
in Groningen komt dit soort han-
del in Nederland minder voor
dan in andere landen. De Neder-
landse occasions zijn veel duur-
der dan bijvoorbeeld de Belgi-
sche, omdat hier meer belasting
betaald moet worden. Het gaat
dan ook uitsluitend om extreem
goedkope auto's.

Weinig manoeuvreerruimte voor nieuwe Zuidafrikaanse president

De Klerk wacht
enorme opgave

S[*ANNESBURG - Twee maanden eerder dan verwacht is Prederik Willem deKlerkdinsdag beëdigd als president van Zuid-Afrika. Tot de parlementsverkiezingen vanL? september zal hij dit ambt als waarnemer vervullen. Daarna wordt hij zijn eigen op-
i|er. Want ondanks de ravage die zijn voorganger P.W. Botha heeft aangericht ge-Jjjt niemand dat de Nationale Partij op zes september haar absolute meerderheid zalruezen.
L*f, het presidentschap van De
L_k kan in elk geval zonderrisico
j*Voorspelling gemaakt worden:

ij? stijl zal het verschillen van dat
jj 2'jn voorganger als de dag van
lyncht. Niemand zal meer zonder
r?l worden afgeblaft: De Klerkn tegenstelling tot Botha, een

|f Wie De, Klerk uitsluitend op
fy.Vriendelijke oogopslag zou be-
Vk n' zou een kapitale vergis-
i*n rt gaan- Wie in de slangenkuil
l^fle Afrikaner politiek, niet al-

°Vereind blijft, maar uiteinde-

I-jfiomfeert, moet over de juiste
.°inatie van souplesse en hard-, beschikken. De Klerks optre-

e lri de affaire-Botha bevestigt
indruk. Sinds hij in februari
de top van de Nationale Partij

jj Tijleider werd gekozen en dus
H, e opvolger van Botha, heeft deertrokken president niets nage-
lt °m De Klerk te vernederen.
L "teeft hem al die maanden laten
*Can- Tot Botha het afgelopen

deinde met zijn uitbarsting over
L bezoek van De

f* aan president Kaunda van

C^'a over de schreef ging en zijn
tls Ac restje goodwill verspeelde.
%n er^ verzekerde zich van dedj»^ van de partij en sloeg maan-tl^ chtend meedogenloos toe: Bo-
I Verdween, schuimbekkend

maar verslagen, van het toneel. Poli-
tiek is inderdaad voornamelijk een
kwestie van timing.
Het geduld dat zijn opereren in de
kwestie-Botha kenmerkte, zal zeker
in de eerste maanden, ook zijn pre-
sidentschap beheersen. De Klerk is
een behoedzaam man, die een ver-
deelde partij naar een met angst en
beven tegemoet geziene toekomst
moet leiden.
Grootse en meeslepende initiatie-
ven zijn voorlopig niet te verwach-
ten. De Klerk zal zich eerst verge-
wissen van de steun van de machts-
centra in de NationalePartij voor hij
het platgetreden pad van de impas-
se zal verlaten.

Dogma
Voor wie zich laat meeslepen door
zijn retoriek over een 'Nieuw Zuid-
Afrika, een Zuid-Afrika dat door
geen enkele bevolkingsgroep gedo-
mineerd zal worden', is een blik in
het verkiezingsprogramma van de
Nationalisten een ontnuchterende
ervaring. Daar staat het zwart op
wit: de groepsgedachte - waarbij
iemand niet als individu maar als
een vertegenwoordiger van een et-
nische groep, wordt gezien - en het
centrale dogma van de apartheid,
zullen niet worden losgelaten.

Om te slagen zal De Klerk moeten
doen wat zijn voorgangers stelsel-
matig hebben nagelaten: de blanke
bevolking verlossen van de waan
die Zuid-Afrika tot een paria in de
wereld heeft gemaakt. Dat is ook de
functie van zijn retoriek: de geesten
rijp maken voor de onvermijdelijke
veranderingen. Gezien het conser-
vatisme van zijn achterban zal dat
een moeizaam en langdurig proces
worden.
En dan natuurlijk de belangrijkste
vraag: kan de zwarte meerderheid
het geduld opbrengen tot het de
blanke minderheid belieft de feiten
onder ogen te zien? Het gevaar dat
elke hervormer bedreigt, ligt ook op
de loervoor De Klerk: datdezwarte
meerderheid zijn hervormingen zal
onderbrengen in rubriek 'te weinig
en te laat.
De Klerk werd beëdigd op een mo-
ment dat de zwarte oppositie, ver-
enigd in de Brede Democratische
Beweging, een offensief heeft ont-
ketend tegen het racisme in de ge-
zondheidszorg, onderwijs en andere
overheidsinstellingen. Ondanks de
verdachtmakingen door de regering
verlopen deze acties redelijk vreed-
zaam. Maar als De Klerk te lang
wacht meteen gebaar naar de zwar-
te meerderheid, en datkan bestaan

uit het schrappen van een aantal
discriminerendewetten en het vrij-
laten van zwarte leiders (Mandela,
Sisulu), moet hij rekening houden
met een herhaling van de opstand
die de zwarte woonoorden van 1984
tot 1986 tot een slagveld maakte.

De manoeuvreerruimte is klein en
de tijd dringt. Dat vereist leiders-schap van hoge kwaliteit en nie-
mand weet ofDe Klerk daarover be-
schikt.

peter van nuijsenburg

" FREDERIK WILLEM DE KLERK
...hardheid en souplesse...

6 SEPTEMBER

Wensenlijst
UP woensdag 6 september worden er in ons land ver-
voegde algemene verkiezingen gehouden. Vanwege de
Qinervakanties zullen de campagnes van de politieke

Partijen van relatief korte duur zijn. Krijgen CDA enVD opnieuw een regeerbare meerderheid. Of gaan
j

-A en PvdA in en coalitie de dienstuitmaken? Door het
.^rnengaan van dekleine linkse partijen in Groen Linkss dit verbond een politieke factor van betekenis gewor-ert. Naar verwachting zal deze partij ongeveer even
y^oot worden als D66, misschien zelfs groter.
er inleiding van de verkiezingsslag maken wij van-
otag een begin met de publikatie van wensen die tal van

organisaties op verschillende terrei-
j^n aan het adres van het komende kabinet uiteenzetten.e werkgevers mogen 't eerst hun zegje doen.

PvdA
Met de verkiezingsprogramma's
van de drie grote partijen voorzietAndriessen in feite hetzelfde risico.
„Wat de drie grote partijen doen is
in feite het volledig opmaken van
het ruimte die wordt verwacht. Dat
vind ik gewoon dwaas. Dat zou eenbedrijftoch niet in zn hoofd halen."
Problemen met een eventuele
PvdA-deelname aan een nieuwe re-
gering heeft de werkgevers-voorzit-
ter niet echt. „Het is misschien niet
onze eerste prioriteit, maar je bent
democraat en als het volk een zoda-
nige uitkomst wenst, zullen we daar
mee moeten leven." Vrij gelukkig
zegt Andriessen zelfs te zijn met het
nogal unieke feit „dat de drie grote
partijen in wezen dezelfde uitgangs-
punten kiezen voor de komende
vier jaar. Ze maken hetzelfde som-
metje - dat overigens niet helemaal
klopt - maar ik kan me niet voor-
stellen datin Engeland of Frankrijk
alle partijen dezelfde cijfers tot uit-
gangspunt kiezen."

Dat betekent dat de partijen 'in hele
grote lijnen' dicht tegen elkaar aan-
liggen en dat is plezierig. Met de
PvdA in de regering zullen er wel
een aantal dingen komen waar we
niet erg enthousiast over zullen zijn.
Maar wekrijgen dan toch ookwel te
maken met een PvdA dieer heel an-
ders uitziet dan zes of acht jaar gele-
den. Een heleboel dingen van die
nieuwe PvdA zijn niet onredelijk.

DR. J. ANDRIESSEN
...geen problemen met deelneming

van PvdA in een regering...

Koppeling
Een van de punten waar globale
overeenstemming over is, is een
nieuwe vorm van koppeling van de
lonen van ambtenaren, trendvol-
gers en uitkeringsgerechtigdenaan
de loonontwikkeling in het bedrijfs-

leven. Andriessen zegt geen ver-
klaard tegenstander te zijn van het
optrekken van die salarissen. En
„op basis van een stukje solidariteit
kun je tegen de uitkeringsgerechtig-
den ook niet blijven zeggen: niks,
niks, niks.... Maar een absolutekop-
peling op basis van een gemiddelde
in het bedrijfsleven, zoals de PvdA
daar het dichtst bij zit, dat jaagt de
zaak alleen maar op. Dan kun je in
het bedrijfsleven bijvoorbeeld ner-
gens meer onder dat gemiddelde
gaan zitten."

„Bovendien moet je in het bedrijfs-
leven loonsverhoging verdienen
door eerst efficiënter te gaan wer-
ken. Daar zeggen ze: best, die loons-
verhoging, maar dan gaan we ook
eens dit en dat efficiënter aanpak-
ken, besparen we misschien ergens
op arbeidskrachten of gaan we die
arbeidskracht elders inzetten. Bij de
overheid is dat nog niet of mondjes-
maat het geval. Voor de uitkerings-
gerechtigden zou ik ook meteenover de aantallen gaan praten."

Centraal akkoord
Het brengt het gesprek op de moge-
lijkheid van een nieuw centraal ak-
koord tussen nieuwe regering,
werkgevers en werknemers. An-
driessen zit daar echter allerminst
op te wachten. De vakbeweging
stelt echter de 'koppeling' wel als
eis voor matiging van de looneisen
in het bedrijfsleven. „Maar ik ben
toch niet verantwoordelijk voor de
lonen in de gesubsidieerde sector,
of van deambtenaren ofvoor de uit-
keringen. Ik erken een stukje soli-
dariteit. Maar moet ik met de vakbe-
weging die daar wel verantwoorde-
lijk voor is, gaan praten over zaken
waar ik verder niks over te zeggen

heb ? Ik heb niets tegen hogere lo-
nen en uitkeringen in die sectoren.Maar zolang ik ook geen invloed
heb op de aantallen en hoe het daar
verder georganiseerd is, hoef ik
toch ook niet over hun spelregels
mee te praten."

„Dan komen er looneisen? Nou,
Hofstede (de voorzitter van het
CNV - red.) zit nu op 5 procent loon-
ruimte, waarvan naast scholing en
werkgelegenheid een derde voor lo-

nen. Hofstede is een hele redelijke
man en heeft dat allemaal goed be-
dacht. Maar het is verschrikkelijk
theoretisch. Daar heb je in het be-
drijfsleven weinig aan. Er zijn op
het ogenblik bedrijfstakken waar je
geen werknemer kunt krijgen. en
bedrijfstakken waar een werkloos-
heidsprobleem is. Nee, gemiddel-
den spreken mij in het geheel met
aan. Bovendien loopt het toch best
zo, met het meer gedifferentifbrde
beloningssysteem."

Proef in Engeland
met 'elektronisch
gevangen zitten'

Van onze correspondent
LONDEN - In Engeland gaat deze
week een experiment van start dat
de druk op overvolle gevangenissen
moet verlichten. In de arrondisse-
mentsrechtbank van Nottingham
wacht men op de eerste beschuldig-
de die zijn voorarrest niet in de
plaatselijke bajes maar thuis zal uit-
zitten in gezelschapvan een elektro-
nische zender. De zender is een
Amerikaanse uitvinding die in
Europa nog niet eerder werd toege-
past.

De bedoeling is dat het instrument
aan de pols of enkelvan deverdach-
te wordt bevestigd. Aan de signalen
die het uitzendt en die elders wor-
den ontvangen, kan worden opge-
maakt of de arrestant zich aan zijn
huisarrest houdt. Voorwaarde voor
succes is dat de crimineel in bezit is
van een vast adres en een telefoon.
Zodra de verdachte zich meer dan
30 meter van zijn telefoon verwij-
dert, treedt een alarm in werking.

Niet waterdicht
Hoewel de elektronische bewaking
op 7000 Amerikaanse arrestanten is
uitgeprobeerd, zijn de meningen

over het effect ervan niet onver-
deeld gunstig. Het elektronische be-
drijf Marconi, dat de Nottingham-
zender ontwierp, geeft toe dat het
systeem niet waterdicht is. In theo-
rie kan een arrestant zich niet van
een zender ontdoen. Maar zou hij
erin slagen om het instrument af te
leggen om nog gauw even een bank
te kraken, dan zal daar geen haan
naar kraaien. Mits de zender gede-
poneerd wordt binnen de 30 meter-
radius van de telefoon natuurlijk.
Marconi raadt in zijnrichtlijn aan de
rechtbank van Nottingham de ma-
gistraten dan ook aan om voor het
experiment kandidaten te selecte-
ren 'waarvan het onwaarschijnlijk is
dat ze op de loop zullen gaan. Het
bedrijf zegt dat het systeem in de
Verenigde Staten het meest ge-
schikt bevonden wordt voor 'men-
sen die een kleine overtreding be-
gingen en voorheen niets op hun
kerfstok hadden.

Tekenaars van spotprenten
niet gelukkig met Bush

NEWPORT- In het
halfjaar dat George
Bush nu president
van de Verenigde
Staten is, heeft hij op
de meeste mensen
een redelijke tot
gunstige indruk ge-
maakt. Toch zijn er
mensen bij wie hij
nauwelijks goed kan
doen: de tekenaars
van spotprenten.
Op een onlangs ge-
houden congres van
het Genootschap
van Amerikaanse
Spotprenttekenaars
werd met nostalgie
teruggekeken op de
acht jaar dieReagan
met zijn kompanen
in het Witte Huis ze-
telde. „Reagan was
zó' n karakter," zei
tekenaar Walter
Handelsman van de
Scranton Times in
Pennsylvania spij-
tig. „Ik heb nu lang
niet zoveel pret. Ik
doeveel meer plaat-

selijke dingen

Toch zagen sommi-
gen nog wel moge-
lijkheden. „We zul-
len Reagan missen,
maar het gebrek aan
charisma van Geor-
ge Bush is waar-
schijnlijk wel iets
dat we kunnen ge-
bruiken," zei Randy
Wicks van de New-
hall Signal in Cali-
fornië.

Quayle
En dan is er natuur-
lijk altijd nog vice-
president Dan Quay
le. „Ik ben dol op
Quayle," verkondig-
de Signe Wilkinson
van de Philadelphia
Daily News. „Hij is
dé Republikeinse
man voor positieve
discriminatie. Posi-
tieve discriminatie
voor domme, rijke,
blanke kinderen."

Maar hoewel ook an-
deren hun hoop heb-
ben gevestigd op
Quayle ('Hij is fan-
tastisch; hij is zo
stom'), stelt hij de te-
kenaars ook voor
problemen, omdat
hij zulke regelmatige
gelaatstrekken
heeft.

Andere problemen
zijn er voor conser-
vatieve tekenaars,
die het lastig vinden
een spotprent te ma-
ken van een presi-
dent die ze graag in
het Witte Huis zien.
„Als tekenaar heb ik
acht vreselijke jaren
achter de rug," zei
Dick Wright van de
Providence Journal.
„Maar daarvoor had
ik vier fantastische
jaren met Jimmy
Carter. Het enige dat
hij maar.hoefde te
doen was 's ochtends
op te staan."

Welkom
Voor Engeland, dat meer mensen in
hechtenis neemt dan welk ander
Westeuropees land dan ook, is elk
alternatief op het gevangenissys-
teem welkom.

Dr J.Andriessen, voorzitter van NCW:
'Minder details. meer reserves
in het nieuwe regeerakkoord'

{w °nze parlementaire redactie
wJj HAAG - „In de eerster*gft een niet al te uitvoerig
le|^rakkoord. Dat geeft al-Hutlt starheid later en je
i r̂ bovendien toch niet vier
j-Oij v°oruit plannen. Verder
'^at^n meuwe regeringscom-

le ook meer rekening
Sehv n nouden met een te-
%i, en de economische
Oojpnctuur. Dat gebeurt tochSc^illn het bedrijfsleven: ver-
?ls k ftde scenario's, ook voor
■S i eens tegen mocht val-
V i1de derde plaats vind ik
?fote accePtabel dat alleVe partijen de hele beschik-
____te -mte ook werkelijk op-
_____■_■ -^ iri hun programma's."

Jllr>stpi^,ltter van het Nederlands
i^dK Werkgeversverbond, dr
{Sw1essen- heeft nog wel enkele
v n Hie.,°P, zijn verlanglijstje voori Maê? W kabinet. Wat ruimte voor
ii sUnB■ van de BTW en de loonbe-
t rst_rolJvoorbeeld. Maar een min-setvé regeerPr°gramma met meervoor tijden van slechter eco-

nomisch weer zegt hij écht belang-
rijk te vinden. Welke combinatie
van partijen er na de verkiezingen
ook mee aan de slag zal gaan.
Andriessenkent het klappen van de
zweep, zowel in het bedrijfsleven
als in de politiek. Voor hij gekozen
werd tot voorzitter van het
NCW.was hij onder meer minister
van economische zaken in het kabi-
net-Marijnen (1963-1965) en voorzit-
ter van deraad van bestuur van Ko-
ninklijke Emballage Industrie Van
Leer b.v. (1980-1987).

„Door het kabinet-Lubbers I werd
echt een beleid gevoerd om het be-
drijfsleven te versterken. Daarvóór
zaten de ondernemers toch een
beetje in het verdomhoekje, maar
onder het eerste kabinet-Lubbers
gingen we ons plezieriger voelen.
Bovendien ging internationaal de
conjunctuur aantrekken.

„Maar Lubbers II zou ik bepaald
nietwillenaanduiden als een onder-
nemersvriendelijk kabinet. Niet dat
het onevenwichtig, of onvriendelijk
was voor ondernemers. Wel is het
een beetje een verbrokkeld beleid
geworden; bij grote vraagstukken
wist je niet altijd helemaal waar je
aan toe was."

Volgens Andriessen kwam het
tweede kabinet-Lubbers mede in
problemen door een te strakregeer-
program en moet die fout na de ver-
kiezingen niet herhaald worden.
„Op een gegeven moment heeft het
strakke akkoord echt gefaald, metname toen de overheidsfinanciën in
de problemen kwamen door de da-
lende aardgasopbrengsten. Doordat
men te weinig gedaan had aan 'ech-
te' beheersing van de overheidsuit-
gaven, konden de enorme over-
schrijdingen van de budgetten op
den duur alleen maar goed gemaakt
worden door de groei van het natio-
naal inkomen, waardoor ook de be-
lastingopbrengsten vanzelf gingen
stijgen. Als dat niet gebeurd was,
was Lubbers II in de grootst moge-
lijke problemen gekomen."

Donderdag 17 augustus 1989 "5iimburgs dagblad J
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FNV: meer aandacht besteden aan kwaliteit van de arbeid

Akkoord in bouw over
arbeidsomstandigheden

3 HAAG - Overheid en organisaties van werkgevers en
[^hemers in de bouw hebben gisteren een 'overeenkomst
L^Venant) gesloten om de arbeidsomstandigheden in de

te verbeteren.

(t, s^ertekenaars zijn het er over
*ista at vei"beteringvan de arbeids-
ij^ndigneden bijdraagt aan ver-
L*;r'ng van het ziekteverzuim,
1 en het aan-
t^oeidsongevallen. Uit sociale,

en arbeid-
'overwegingen is dat van di-

[ öelang voor alle betrokkenen.
l Jatter J. Schuller van de Bouw-
(l^tbond FNV vindt dat depoli-
H aandacht moet besteden
joi^e kwaliteit van de arbeid.
(^Sebonden klachten zijn vol-
(,, j'em in zeer belangrijke mate
& voor de ruim 40
«or d gulden die jaarlijksnodig is
tjj s°ciale uitkeringen en gezond-zorg. Een forse aanval op de

slechte arbeidsomstandigheden zal
leiden tot enorme kostenbesparin-
gen, aldus Schuller.
Demissionair minister Nijpels
(vrom) heeft als uitvloeisel van de
overeenkomst scherpere controles
op de bouwplaats aangekondigd.
De overheid zet daarvoor de ar-
beidsinspectie in, de bedrijfstak zelf
zal letten op naleving van verplich-
tingen voortvloeiend uit cao-afspra-
ken. Het Rijk gaat als grote op-
drachtgever van b^ouwprojekten
ook meer op de arbeidsomstandig-
heden letten. Zo zal de Rijksgebou-
wendienst als opdrachtgever het ge-
bruik van asbest niet toestaan, de
overheid zal zich inspannen het ge-
bruik van asbest op korte termijn
wettelijk te verbieden. Er volgt nog
onderzoek naar een dergelijk ver-
bod voor het gebruik van teer.
Demissionair staatssecretaris De
Graaf (sociale zaken en werkgele-
genheid) heeft bedrijven diehet niet
te nauw nemen met goede arbeids-
omstandigheden gewaarschuwd
dat zij hard zullen worden aange-
pakt. Bij misstanden op een bouw-
plaats zal de arbeidsinspectie ook
de bedrijfsleiding aanpakken, aldus
de bewindsman. Om haar werk
goed te kunnen doen is het volgens
voorzitter F. van der Meulen van de
Bouw- en HoutbondCNV wel nood-
zakelijk dat de arbeidsinspectie
meer mensen krijgt.

" Jeugdigevissers kijken naar
een Russisch vrachtschip dat
de Clyde opvaart om in Liver-
pool aan te meren. De lading
van het schip bevat onder an-
dere chemisch afval, zoals
PCB's, uit Canada. De Engelse
dokwerkers hebben al laten
weten de gevaarlijke lading
niet te zullen lossen.

beursoverzicht
Record
CSTERDAM - Het Damraktw!^ het gisteren na een paar
Bsr 'Se dagen weer duidelijk ho-Efa?P- De stemmingsindex door-
ns f net °P 9 augustus gevestig-
Ijij cord met een halve punt op
b0y en kwam daarmee 1,6 punt

l°tafn e vor'ëe dag uit. Van de
\ 'e omzet van f 1254 miljoen
vo?;en de aandelen f748 miljoen
Vje| t hun rekening. Duidelijk
'ion berken dat de vakantiepe-
Vr a^°oPt en dat het publiek
L r een graantje van de zomer-
). Sse wil meepikken.

k^nde halfjaarcijfers wier-
tjj, hun schaduwen vooruit en
\ orgde er voor dat Hoogovens
fji^en koerswinst van f2,30 op
Hm '80 de omzetlijst aanvoerde
W *55,3 miljoen. Nummer twee
iw Unilever met f34 miljoen,
l^ftier drie Nationale Neder-
"wen met f32 miljoen en num-C Vler NMB met f28,6 miljoen
t|,al

ers +f4op f282,50). De nor-
''iicf- oPloper Koninklijke Olie
f 2g i^de op de vijfde plaats met
OV(j0 V( j milJoen.
W Jeen breed front was er spra-
tifj: an behoorlijk aantrekkende
t^j^n. Bij de hoofdfondsen was
flrji:V°ed favoriet met een uitein-
i^'JKe Winst van f3,30 op f142
u^en f 143,50 te zijn geweest.
Mh v°egde aan de vorigekoers-
fs» ,l van f 1,30 nog f 1,10 toe op
*sn£0 na f 58,60. Stork bleef de
vSn *acnt trekken met een winst

Ü^UO op f41,90.
%e e morgen met de halfjaar-

S Voor net voetlicht treedt,
%?Ll hoger op f 135,70 bij een

e
et van f26,2 miljoen. De ver-

Soert
ri,1gswaarden kwamen ook

O Voor de dag. Stad Rotter-
fl 6i Werd f6,30 duurder op
foftiï ' Nationale Nederlanden
f5(3 T°P f70,30 en Amev f1op
*(% Elsevier deed er
H«iri dubbeltjes bij op f81,50.
«H n was f2vaster op f 133
flss een halve gulden op
ö* 'lSfoQj^ale markt leverde een
?He aantal trekkers op. De uit-

snde halfjaarcijfers van Aal-
Mtw werden beloond met eenbij van f 2,70 op f 53,70, waar-
l^tlf.6»1 hedrijf hekkesluiter was

ihii- °P-30 wat omzet betreft (fW ên of 130.918 stuks). 0p-
,6,30 Was een koersrijzing van

Voor Grasso op f 114,80.
ri °°k kantoorinrichter Sa-

'h>;7,eed het met f4,20 winst opOPrima.
*H l_^ sleepte er f 1,60bij op f37
% 'a er Parcs, waar vandaag

deelhoudersvergadering
% f£v.ndt, werd f3,20 duurder
Jer s ■ VoorEconosto werd zon-vees f 8 meer geboden op
f'jfer» u B za§ de goede halfjaar-
's97 *■ bekroond met f9winst op
'Hoe'1 een omzet van ruim fl5
%^^-Op de optiebeurs was

" aar?H S sPrake van drukte. Bij
f'et Joelen waren de calls favo-,Nrt?et flinke belangstelling
e Hen °°g°vens, KLM, Nationa-
Sing_;erlanden en VOC. In totaaller bijna 48.000 opties om.

Iets lagere winst Hoechst
AMSTERDAM - Het chemiecon-
cern Hoechst Holland heeft in de
eerste helft van het lopende jaar iets
minder verdiend dan in het eerstehalfjaar van 1988. Toen behaalde de
onderneming een resultaat uit de
gewone bedrijfsvoering voor belas-
ting van f42 miljoen, dit jaar was
dat f4l miljoen, aldus een bekend-
making.
De omzet steeg in de eerste zes
maanden met 8 procent tot f822 mil-

joen. De omzetstijging komt voor
een deel op rekening van de inge-
bruikneming van een fabriek in
Vlissingen.

Voor het hele jaar wordt een winst
verwacht die iets lager zal liggen
dan in 1988. De Westduitse moeder-
maatschappij maakte dinsdag een
winststijging over het eerste half-
jaar bekend van 8,3 procent tot 2,1
miljard mark.

DEN HAAG - Een groep Westeuro-
pese verladers, waar onder de Ne-
derlandse EVO (40.000 leden), heeft
bij de Europese Commissie in Brus-
sel een klacht ingediend tegen rede-
rijen die het containervervoerop de
Noordatlantische route in handen
hebben.

De exporteurs zijn met name boos
over het via een 'truc' duurder ma-
ken van langlopende contracten
door de rederijen. Doordat de rede-
rijen dit onderling hebbenafgespro-
ken is er sprake van het uitsluiten
van concurrentie, aldus H. Leij-
graaff van de EVO woensdag. Hij
verwacht dat dit het begin is van
verdere prijsopdrijving, tenzij Brus-
sel er een stokje voor steekt.
Voor het eerst hebben zowel de gro-
te rederijen Nelloyd, Hapag en P en
O als de onafhankelijke rederijen
(uit onder meer Taiwan, Polen,
HongKong) op de route de handen
ineen geslagen. Tot nu toe zorgden

economie

Vredestein in
de rode cijfers

JELP - De bandenfabriek Vredestein is in'e verliezen terecht gekomen. In het eerste"^fjaar is, zo blijkt uit woensdag gepubli-
[**rde cijfers, een verlies ontstaan van f 14,8""yoen. In de vergelijkbare periode van vo-?Bjaar werd nog een winstje geboekt van f

?P de jaarvergaderingin juniliet de raad van
pstuur al weten dat het verlies rond f 15 mil-
*P*n zou liggen. Hoewel de tweede helft vanJet jaar per traditie beter is dan de eerste,!°°rziet het bestuur over het hele jaar toch
£& „aanzienlijk negatief resultaat". Vorig«arverdiende Vredestein netto f7,9 miljoen,
?J*t in vergelijking met de f 19,9 miljoen vanl»87 al een forse winstdaling was.

J*t bedrijfsresultaat zakte van f8,7 miljoenJ'deeerste helft van 1988 tot f 4,5 miljoen ne-Btief in de afgelopen eerste zes maanden

van het jaar. De rentelasten stegen van f8,4
miljoen tot f 10,2 miljoen, waardoor het ver-
lies ontstond.

Zowel de autobandenfabriek, als de produk-
tielijn van fietsbanden en ook regeneraat
(kringloopprodukten) draaide met verlies.
De autobanden leverden onvoldoende op
omdat de marges onder druk staan wegens
hevige concurrentie, aldus de verklaring van
het bestuur. De produktie van fietsbanden
wordt gehinderd door technische moeilijk-
heden bij de automatisering en bij regeneraat

laten orderontvangsten lang op zich wachten
doordat goedkeuringsprocedures voor
grondstoffen veel tijd in beslag nemen.

De totale omzet van de eerste helft van 1989
steeg met vier procent van f276 miljoen tot
f286,4 miljoen. Als de verkoop van de ban-
denspecialist Hofka + Sampermans en de
consolidatie van twee ondernemingen (Ra-
mix en Wear Wil Footwear) buiten beschou-
wing worden gelaten was de vergelijkbare
stijging met deeerste helft van 1988 ongeveer
10 procent.

Vredestein kondigde tijdens de jaarvergade-
ring in juniaan dat in het bijzonder in de sec-
tor autobanden maatregelen waren getroffen
om tot een verbetering van het resultaat tekomen. Verder werd marktonderzoekaange-
kondigd naar de toekomstmogelijkheden
van regeneraat in Europa.

Truc
Leijgraaff en de andere verladers
hebben tegen deze verhoging op
zich niet zoveel bezwaar. Wat steekt
is de truc om verladers met langlo-

pende contracten waarin de prijzen
vastliggen toch meer te laten beta-
len. Dat gaat gebeuren via een zoge-
noemde bunkertoeslag, die geste-
gen brandstofkosten moet goedma-
ken. Dat kan oplopen tot tientallen
dollars per container. Gesprekken
tussen de Europese verladersorga-
nisaties en de rederijen hebben
niets opgeleverd.

Dezer dagen lichten de verladers
hun grieven toe bij de Europese
Commissie.

beurs van amsterdam slotkoersen/optlebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 111,50 111,70
Ahold 137,60 138,10
Akzo 148,80 149,00
A.B.N. 45,10 45,50
Alrenta 163,10 163,00
Amev 57,10 58,00
Amro-Bank 88,50 88,80
Bols 154,50 155,00
Borsumn W. 126,00 126,80
Bührm.fet. 69,60 71,80
C.S.M.eert 72,40 72,30
DAF 57,20 58,30
Dordtsche P. 264,00 264 80
DSM 134,80 135,60
Elsevier 80,70 81,50
Fokker eert. 46,60 46,50
Gist-Broc.c. 34,30 34,40
Hemeken 131,00 133,00
Hoogovens 114,50 116,80
Hunter Dougl. 119,50 117,80
Int.Müller 109,00 109,70
KBB eert. 86,00 86,80
KLM 55,60 56,20
Kon.Ned.Pap. 56,10 56,00
Kon. Olie 146,70 147,00
Nat. Nederl. 69,50 70,30
N.M.B. 278,50 282,50 f
Nedlloyd 94,20 94,70
Nijv. Cate 97,90 97,80
Océ.v.d.Gr. 308,00 308,00
Pakhoed Hold. 138,70 142,00
Philips 40,70 41,10
Robeco 112,50 112,30
Rodamco 161,00 160,90
Rolinco 112,30 112,20
Rorento 62,20 62,20
Stork VMF 40,10 41,90
Unilever 157,00 157,60
Ver.Bezit VNU 102,00 102,00
VOC 46,00 46,60
Wessanen 96,30 96,50
Wolters-Kluwer 50,40 50,60

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 51,00 54,00
ACF-Holding 46,50 46,50
Ahrend Gr. c 298,00 295,00
Alg.Bank.Ned 44,70 45,30
Asd Opt. Tr. 22,00 22,00
Asd Rubber 7,10 7,20
Ant. Verfï. 330,00
Atag Hold c 99,50 99,70
Aut.lnd.R'dam 91,20 91,50
BAM-Holding 530,00 b 591,00
Batenburg 97,50 97,50
Beers 138,50 138,00
Begemann 135,00 135,00
Belindo 373,70 373,50
Berkels P. 7,00 6,60
Blyd.-Will. 26,50 26,70
Boer De, Kon. 428,00 428,00
deBoer Winkelbedr. 58,90 59,00
Boskalis W. ' 14,05 14,50
Boskalis pr 13,40 13,55
Braatßouw 1050,00 1048,00

Burgman-H. 2970,00 2970,00
Calvé-Delftc 1018,00 1025,00
Calvépref.c 5600,00 5670,00
Center Parcs 67,80 71,00
Centr.Suiker 71,20 71,70
Chamotte Unie 10,30 10,20
Cindu-Key 121,50 121,50
Claimindo 360,50 360 20
Content Beheer 23,30 23,30
Cred.LßN 80,30 80,00
Crown v.G.c 116,50 116,50
Desseaux 240,50 242,00
Dordtsche pr. 263,50 263,80
Dorp-Groep 47,50 48,70
Econosto 266,00 27400b
EMBA 135,00 135,00
Enraf-N.c. 53,30 53,50
Eriks hold. 412,00 415,00
Flexovit Int. 78,00 78,80
Frans Maas c. 87,50 88,00
Fumess 128,00 132,50
Gamma Holding 83,50 83,50
Gamma pref 5,70 5,70
Getronics 27,50 27,70
Geveke 44,00 44^00
Giessen-de N. 313,00 314,50
Goudsmit Ed. 445,00 450,00
Grasso'sKon. 108,50 114 80
Grolsch 147,00 147 20
GTI-Holding 185,00 186,00
Hagemeyer 107,80 109,50
HALTrust B 17,10 16 90
HALTrust Unit 17,00 17 10
H.B.G. 234,50 235,50
HCS Techn 18,30 18,00
Hein Hold 114,50 116 00
Hoek's Mach. 188,00 19100
Holdoh Hout 745,00
Holec 35,40 37,00
HeinekenHld 114,50 11600
Holl.Sea S. 1,35 138
Holl. Kloos 580,00 b 585 00
HoopEff.bk. 10,50 10,50
Hunter D.pr. 5,65 5,65
ICA Holding 18,30 18,00
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 33,00 32,80
Industr. My 232,00 233,00
Ing.Bur.Kondor 560,00 560,00
Kas-Ass. 48,90 49,50
Kempen Holding 16,60 16,50
Kiene's Suik. 1385,00 1385,00
KBB 86,70 86,70
Kon.Sphinx 133,80 134,20
Koppelpoort H. 347,00 347,00
Krasnapolsky 220,00 220,00
Landré & Gl. 58,50 59,00
Macintosh 52,90 54,00
Maxwell Petr. 695,00 695,00
Medicopharma 79,20 79,80
Melia Int. 6,70 6.70
MHVAmsterdam 21,20 21,50
Moeara Enim 1225,00 1220,00
M.Enim 08-cert 16200.00 16100,00
Moolen en Co 32,00 32,00
Mulder Bosk. 80,50 78,50

Multihouse 10,80 10,60
Mynbouwk. W. 435,50 435,50
Naeff 250,00
NAGRON 50,30 50,30
NIB 588,00 600,00 e
NBM-Amstelland 20,70 21,70
NEDAP 393,50 395,00
NKF Hold.cert. 369,00 369,00
Ned.Part.Mij 40,00 40,10
Ned.Springst. 10810,00 11000,00
Norit 940,00 957,00
Nutricia gb 71,00 71,20
Nutricia vb 76,00 76,80
Oldelft Groep c 200,00 200,00
Omnium Europe 16,30 16,30
Orcoßankc. 75,30 75,10
OTRA 792,00 798,00
Palthe 74,00 74,00
PirelliTyre 50,70 51,10
Polynorm 119,60 119,60
Porcel. Fles 163,00 163,00
Ravast 51,20 51,00 f
Reesink 79,50 79,80
Riva 59,50 59,50
Riva (eert.) 59,50 59,00
Samas Groep 75,30 79,50
SandersBeh. 113,00 113,00
Sarakreek 29,70 29,00
Schuitema 1475,00 1475,00
Schuttersv. 174,00 174,00
Smit Intern. 40,00 42,50
St.Bankiers c. 24,30 24,30
Stad Rotterdam 161,20 167,50
Telegraaf De 460,00 460,00
Text.Twenthe 304,00 304,00
Tulip Comp. 58,20 58,80
Tw.Kabel Hold 153,90 156,50
Übbink 131,50 131,50
Union Fiets. 18,10 18,15
Ver.Glasfabr. 347,00 356,00
Verto 67,40 67,40
Volker Stev. 72,00 72,00
Volmac Softw. 53,00 53,00
Vredestein 18,80 18,80
VRG-Groep 68,30 68,00
Wegener Tyl 188,80 189,00
West Invest 29,00 29,00
Wolters Kluwer 198,00 198,00
Wyers 48,50 49,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,90 36,90
ABN Aand.f. 78,00 78 00
ABN Beleg.f. 60,00 60,00
ALBEFO 54,90 54,90
AldollarßFs 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 257,00 257,00
AUiance Fd 12,80 12,80
Amba 48,50 48,50
America Fund 334,00 340.00
AmroA.inF. 93,10 93,10
Amro Neth.F. 79,80 79,80
Amro Eur.F. 76,10 76,60
AmroObl.Gr. 154,10 154,10
Amvabel 97,00 96,70
AsianTigersFd 61,70 61,60

Bemco Austr. 66,00 65.60
Berendaal 119,00 119,00
Bever Belegg. 26,30 26,90b
BOGAMIJ 114,60 113,80
Buizerdlaan 42,50 42,50
Delta Lloyd 43,10 43,10
DPAm. Gr.F. 25,40 25,40
Dp Energy.Res. 40,00 40,00
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 66,70 66,70
Eurinvestül 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 7,90 7,90
EurGrFund 62,00 61,80
Hend.Eur.Gr.F. 213,20 213,00
Henderson Spirit 76,80 76,50
Holland Fund 78,00 78,00
Holl.Obl.Fonds 123,50 124,20
Holl.Pac.F. 115,00 115,30
Interbonds 562,00 562,00
Intereff.soo 43,80 43,90
Intereff.Warr. 324,00 326,70
JapanFund 37,50 38.50
MX Int.Vent. 64,00 63,50
Nat.Res.Fund 1570,00 1580,00
NMB Dutch Fund 39,40 39,50
NMB Oblig.F. 35,50 35,50
NMBRente F. 104,30 104,30
NMB Vast Goed 38,00 38,10
Obam, Belegg. 230,00 230,00
OAMFRentef. 14,20 14,25
Orcur.Ned.p. 50,00 50,00
Pac.Prop.Sec.f. 48,10 47,90
PiersonRente 100,80 100,90
Prosp.lnt.High.lnc. 9,30 9,30
Rabo Obl.inv.f. 76,30 76,30
Rabo Obl.div.f. 51,40 51,40
Rentalent Bel. 1365.30 1365,30
Rentotaal NV 31,60 31,60
Rolinco cum.p 102,50 102,50
Sci/Tech 18,80 18,50
Technology F. 16,50 16,80
Tokyo Pac. H. 256,50 256,50
Trans Eur.F. 81,70 81,80
Transpac.F. 545,00 560,00
Uni-Invest 110,00 111,00
Unicolnv.F. 87,20 87,20
Unifonds 31,70 31,50
VWN 58,00 58,00
VastNed 121,10 121,10
Venture F.N. 45,50 45,70
VIB NV 87,50 87,50
WBO Int. 79,80 79,80
Wereldhave NV 214,00 214,00

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4Ü) 103,10 103,30
3'A EngWarL 36,50 36,50
5A4 EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 37,00 37,00
Amer. Brands 76,50 76,70
Amer. Expres 36,50 36.80
Am.Tel.4 Tel. 38,50 38,50
Ameritech 59,00 59,80

Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 32,20 32,80
Atl. Richf. 101,30 103,00
BAT Industr. 8,10 8,20
Bell Atlantic 94,50 95,80
BeUCanEnterpr 42,10 42,00
BeU Res.Adlr 0,95 1,00
Bell South 50,20 50,80
BET Public 3,00
Bethl. Steel 22,00 22,00
Boeing Comp. 52,30 53,00
Chevron Corp. 54,25 d
Chrysler 24,00 25,00
Citicorp. 31,60 31,70
Colgate-Palm. 57,70 57,70
Comm. Edison 37,00 37,50
Comp.Gen.El. 442,00
Control Data 19,60 19.40
Dai-IchiYen 3520,00 3550,00
Dow Chemical 99,80 100,50
Du Pont 118,30
Eastman Kodak 50,50 50,25
Elders IXL 3,50 d
Euroact.Zw.fr. 180,00 180,00
Exxon Corp. 44,00 44,30
First Paclnt 0,60
Fluor Corp. 34,20
Ford Motor 50,10 51,25
Gen. Electric 56,30 57,00
Gen. Motors 44,30 45,75
Gillette 45,20 44,70
Goodyear 55,00 55,00
Grace & Co. 34,70
Honeywell 88,75 88,75
Int.Bus.Mach. 115,90 116,10
Intern.Flavor 61,80
Intern. Paper 56,00
ITT Corp. 61.50 61,70
K.Benson® 4930,00 4930.00
Litton Ind. 87,50 87,70
Lockheed 49,90 50,20
Minnesota Mining 79,60 79,50
Mobil Oil 52,00 52,80
News Corp Auss 17,20 17,20
Nynex 78,50 79,00
Occ.Petr.Corp 27,70 28,30
Pac. Telesis 42,30 42 30
P& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 58,00 57,60
Philip Morris C. 159,50 158,00
Phill. Petr. 23,70 23,70
Polaroid 47,00 46,20
Privatb Dkr 298,30 294,00
Quaker Oats 64,50
St.GobinFfr 656,00 658,00
Saralee 60,00
Schlumberger 41,25 41.75Sears Roebuck 46,30 46,50
Sony (yen)
Southw. Bell 54,30 54,70
Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 46,80 46,50
Texaco 52,50 53,00
Texas lnstr. 38,30 38 80
T.I.PEur. 1,75 1,75
ToshibaCorp. 1370,00 1350,00

Union Carbide 29,00
Union Pacific 76,50 76,50
Unisys 21,80 21,60
USX Corp 35,20 34,70
US West 71,50 72,00
WarnerLamb. 112,90
Westinghouse 67,50 68,50
Woolworth 63,00 61,80
Xerox Corp. 67,25 67,10

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 56,00 56,80
Am. Home Prod. 212,50
ATT Nedam 82,50 83,50
ASARCOIne. 58,00
Atl.Richf. 220,50 223,00
BoeingCorp. 116,00 114,00
Can. Pacific 45,50 46,00
Chevron Corp. 115,00 120,00
Chrysler 50,00 51,00
Citicorp. 68,00 68,00
Colgate-Palm. 125.00 125,00
Control Data 38,50 38,00
Dow Chemical 215,50 216,50
Eastman Kodak 109,00 108.00
Exxon Corp. 94,00 98,00
Fluor Corp. 72,00
Gen. Electric 122,00 122,50
Gen. Motors 196,60 202,00
Gillette 95,00 95,00
Goodyear 118,00 118,00
Inco 75,50 75,00
IB.M. 250,00 250,00
Int. Flavors 131,50
ITTCorp. 132,00 133,00
Kroger 35,00 35,00
Lockheed 107,00 109,90
Merck & Co. 162,00 162,50
Minn. Min. 172,00 173,00
Pepsi Co. 124,50 124,00
Philip MorrisC. 344,50 341,00
Phill. Petr. 50,00 50,00
Polaroid 96,00 93,00
Procter & G. 265,50
Quaker Oats 137,00
Schlumberger 88,00 89,50
Sears Roebuck 98,50 99,00
Shell Canada 77,00 77,00
Tandy Corp. 100,50 100,00
Texas lnstr. 82,00 86,00
Union Pacific 166,00 166,00
Unisys Corp 47,00 47,00
USX Corp 75,10 74,50
Varity Corp 3,95
Westinghouse 146,00 148,00
Woolworth 138,00 135,00
Xerox Corp. 139,00 138,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 660,00 656,00
Dresdner B. 353,00 360,00
Hitachi (500) 1550,00
Hoechst 299,00 297,00
Mits.El.(soo) 1250,00
Nestlé 8650,00 8700,00

Siemens 595,00 600,00
Warrants
Akzo 40,50 40,30
AMRO warr. 1,89 1,85
Bogamij 8,00 8,00
Falcons Sec. 22,40 22,40
Honda motor co. 2450,00 2400,00
K.L.M. 85-92 272,00 274,00
Philips 85-89 9,10 9,00
St.Bankiers a 0,80 0,85
St.Bankiers b 2,20 2,20
Euro-obligaties & conv.
10'/,Aegon 85 101,25 101,25

Aegon warr 12,60 12,60
lO'/aABN 87 97,25 97,25
13Amev 85 97,75 97,75
13Amev 85 95,25 95,75
10 AmevBs 103,50 103,30
HAmevB6 97,00 97,00
14'/iAmroB7 97,50 97,50
13 AmroßankB2 100,50 100,50
10V2 Amro 86 96,50 96,50
10Amro 87 97,00 97,00
53A Amro 86 97,00 97,00
Amro Bank wr 46,00 46.80Amro zw 86 71,25 71,00
9 BMH ecu 85-92 99,90 99,90
7 BMH 87 96,50 96,50
10'AEEG-ecu 84 100,25 100,25
O^EIB-ecu 85 103,00 103,00
12/2HIAirl.F 92,25 92,25
12NIBIB) 85-90 101,00 101,00
11V4NGU83 101,75 101,75
10NGU 83 100,70 100,70
21/, NMB 86 83,00 83.20
NMB warrants 97,25 100,25
8% Phil. 86 100,30 100,30
6% Phil.B3 98,35 98,35
11Rabo 83 102,25 102,25
9Rabo 85 102,50 102,50
7Rabo 84 104,00 104,00

Parallelmarkt
Alanhen 24,00 24,00
Berghuizer 54,50 54,30
Besouw Van c. 54,50 54,50
CBI Barin Oce. yen 1670,00
Comm.Obl.F.l 101,50 101,50
Comm.Obl.F.2 101,60 101,50
Comm.Obl.F.3 101,70 101,60
De Drie Electr. 34,60 34,40
Dico Intern. 142.20 142,00e
DOCdata 27,20 27,50
Ehco-KLM Kl. 33,20 33,50
E&L Belegg.l 79,00 78,70
E&L Belegg.2 77,90 78,00
E&L Belegg.3 77,00 77,00
Geld.Pap.c. 73,00 73,00
Gouda Vuurvc 101,00 101,00
Groenendijk 37,70 37,50
Grontmij c. 169,00 187,00
HesBeheer 245,00 247,20
Highl.Devel. 14,70
Homburgeert 3,90 3,90
Infotheek Gr 30,40 29,70

Interview Eur. 8,80 8,60
Inv. Mij Ned. 57.00 58,00
KuehnetHeitz 35,50 35,70
LCIComp.Gr. 61,20 61.20
Melle 287,50 290,00
Nedschroef 113,40 113,80
Neways Elec. 12,90 13,10
NOG Bel.fonds 31,00
PieMed 12,90 12.50
Poolgarant 10,45 10,40
Simac Tech. 19,00 19.00
TextLite ' 6,30 6,30
Verkade Kon. 275,00 279,00
VHS Onr Goed 19,00
Weweler 129.80 134,50
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. c.k.
Abn c okt 40,00 293 5,00 5.40
abn c okt 45,00 550 1,40 1;50
akzo p okt 150,00 356 4.00 4,00
amev e okt 60,00 324 1,20 1,50
dsm c okt 125.00 286 11,50 12:50
dsm c okt 140,00 295 4,20 4;40
coc c aug 320,00 329 5.80 7.80
coc c aug 330,00 877 0,60 1.10
coc c scp 320,00 396 9.60 10,70
coc c scp 330.00 312 4,30 5,10
coc p aug 325,00 395 2,00 0,80
gist c okt 40,00 732 0,50 0,50
hoog c okt 110,00 701 11,50 13.30a
hoog e okt 115,00 473 9,00 10,00a
hoog c okt 120,00 297 6,40 8.20
hoog c okt 125,00 620 4,90 6,00
hoog c okt 130,00 822 3,60 4,50
hoog p okt 115,00 305 7,80 6.50b
kim c okt 50,00 633 5,70 6,20
kim c okt 55,00 1156 2.60 a 2.90
kim c jan 45,00 830 10.90 11,70
kim p okt 50.00 347 1,10 0,80
kim p okt 55,00 295 2,80 2JOknp c okt 60,00 299 1,70 1,80
knp c jan 60,00 305 3,50 3,60
nedl c jan 86.00 445 13,70a 13,80
nip p nov 100,00 500 0,80 0,70
nlw p aug 100,00 666 1,70 1,80
nly p nov 97,50 500 o,Boa 0.60
natn c okt 60,00 286 9,50 10J0
natn c okt 65,00 570 4,70 5.50
natn c jan 60,00 291 10,50 11.40
natn c jan 70.00 388 3,90 4,20
natn c jan 75,00 315 1,70 2,00
natn p okt 65,00 470 I.loa 0,80
phil c okt 40,00 288 2,30 2.50
phil c okt 45.00 692 0,70 0.80
phil c jan 45,00 509 1,90 2,00
olie c okt 140,00 503 8.40 8,50
olie c okt 150,00 792 3,00 2.00
umi c okt 130.00 460 29,00 2&JSO
umi c okt 150.00 386 9,50 b 10.00
unil c okt 160.00 672 3,70 3,90
unil c jan 140.00 492 19.10 20.10
voc c okt 45,00 654 3,70 4,00
voc c okt 50,00 517 1,70 1,80
voc c okt 55.00 430 0,70 030
voc p okt 45,00 1084 2.20 2,00
voc p okt 50,00 485 5,20 5,00

Instituut tevreden over relatie met overheid

Positief resultaat
TNO van drie ton

DEN HAAG - De Nederlandse Or-
ganisatie voor Toegepast Natuur-
wetenschappelijk Onderzoek TNO
heeft dit jaar een positief resultaat
geboekt van drie ton. Het vooraf-
gaande boekjaar sloot de organisa-
tie nog af met een verlies van 6,7
miljoen gulden. De vooruitzichten
voor 1989 zijn gunstig. TNO ver-
wacht dit jaareen overschot van en-
kele miljoenen guldens.

Dit deelde ing. W. de Jong, voorzit-
ter van deraad van bestuur, gisteren
mee tijdens de presentatie van het
jaarverslag over 1988. De opgaande
lijnin de resultaten zet volgens hem
,door. Ook de opdrachten van het
bedrijfsleven trekken opnieuw aan.
De overschotten, zo deelde devoor-
zitter mee, zijn dit jaaren ook in de
komende jaren noodzakelijk om de
ingeteerdereserves op peil te kun-
nen brengen. TNO moet volgens
hem over voldoende reserves kun-
nen beschikken, omdat de investe-
ringen in gebouwen en faciliteiten
voor de jaren negentig en de uitvoe-
ring van de TNO-strategie die eind
dit jaarbekend gemaakt zal worden

voor een belangrijk deel door de or-
ganisaties zelf gefinancieerd dienen
te worden.

Omzet
In 1988 steeg de omzet van de on-
derzoekorganisatie ten opzichte van
1987 met 6 procent tot 625 miljoen
gulden. Deze omzetstijging had
vooral betrekking op rijksopdrach-
ten en -bijdragen in onderzoekpro-
jectenen opdrachten van diversein-
stellingen, fondsen en dergelijke,
die het bevorderen van onderzoek
en ontwikkeling tot doel hebben.
De opdrachten en bijdragen van het
Nederlandse bedrijfsleven daaren-
tegen liepen met 2 procent terug. De
buitenlandse omzet steeg met 14
procent tot 52,2 miljoen gulden.

De voorzitter toonde zich tevreden
over de relatie met de overheid. De
terugloop van overheidsopdrachten
in 1987 is in het afgelopen jaarweer
omgeslagen in een stijging. Daarbij
zijn betrekkelijk grote verschuivin-
gen opgetreden. Het ministerie van
defensie verstrekte beduidend meer
opdrachten. Ook het volume aan
opdrachten in ontwikkelingslan-
den, gefinancierd in het kader van
de Nederlandse ontwikkelingssa-
menwerking, steeg aanzienlijk.

Daar stond een forse daling van mi-
lieu-activiteiten in opdracht van het
ministerie van milieubeheer tegen-
over. De Jong tekende daar echter
bij aan dat het departement dit jaar
meer onderzoek door TNO laat ver-
richten.

Opgeheven
De teruglopende stroom opdrach-
ten op het gebied van scheepsbouw
en buitengaatse industrie hebben
ertoe geleid dat de raad van bestuur
onlangs heeft besloten het Instituut
voor Werktuigkundige Constructies
(IWECO-TNO) per 1 januari aan-
staande op te heffen. Het grootste
deel van de medewerkers is onder-
gebracht bij andere onderdelen van
de TNO- organisatie, zoals het Insti-
tuut voor Bouwmaterialen en
Bouwconstructies, het Fysisch
Elektronisch Laboratorium en de
Hoofdgroep Technische Weten-
schappelijkeDiensten.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 16-8-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 25.710-/26.210,
vorige ’ 25.500-/26.000, bewerkt ver-
koop ’ 27.810, vorige ’ 27.600 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 330-/ 400, vori-
ge ’ 330-/ 400; bewerkt verkoop ’ 440
laten, vorige ’ 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,13 2,25
Brits pond 3,32 3,57
Can. dollar , 1,80 1,92
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,60 1,72
Jap. yen (10.000) 151,00 156,00
Ital. lire. (10.000) 15.00 16.40
Belg. frank (100) 5,22 5,52
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,00 34,50
Zwits. Fr (100) 128,60 133,10
Zweedse kr. (100) 32,00 34,50
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(lOO) 15,70 16,30
Spaanse pes.(lOO) 1,73 1,88
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,50 51,50
Joeg. dinar (100) 0,005 0,020

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,18925-19175
Brits pond 3,4520-4570
Duitse mark 112,715-765
Franse franc 33,345-395
Belg. franc 5,3845-3895
Zwits. franc 130,810-860
Japanse yen 153,99-154,09
Ital. lire 15,665-715
Zweedse kroon 33,205-33,255
Deense kroon 28,975-29,025
Noorse kroon 30,840-30,890
Canad. dollar 1,85625-85875
Oost. schill 16,0050-0150
lers pond 3,0050-015040
Spaanse pes 1,7990-8090
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,6360-6660
Hongk.dollar 28,05-28,30
Nieuwz.dollar 1,2775-2875
Antill.gulden 1,2125-2425
Surin. gulden 1,2125-2525
Saudische rial 58,25-58,50
Ecu gulden 2,3340-3390

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 205,10 206,30
id excl.kon.olie 200,30 201,80
internationals 204,60 205,30
lokale ondernem. 208.00 209,80
id financieel 152,10 153,60
id niet-financ. 263,40 265,60
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 263,70 265,20
id excl.kon.olie 246,60 248,50
internationals 271,60 272,50
lokale ondernem. 254,4)0 257,10
id financieel 194,90 196,70
id niet-financ. 313,10 315,70
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 196,80 198,40
internation 201,40 203,00
lokaal 196,00 197,50
fin.instell 163,20 164,70
alg. banken 161,20 162,70
verzekering 164,00 165,50
niet-financ 206,70 208,20
industrie 193,60 194,80
transp/opsl 247,30 250,40

Verladers boos over
prijsopdrijving

containervervoer
de laatsten met lage vrachtprijzen
voor een moordende concurrentie,
waarvan de verladers tussen de VS
en Europa profiteerden via lage prij-
zen. De samenwerking heeft geleid
tot een prijsverhoging van tien pro-
cent.

Avondkoersen Amsterdam
AVONDVERKEER
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):
Akzo 149,00-149,20(149,00)
Kon.Olie 146,50-147,00 (147,00)
Philips 41,00-41,10 (41,10)
Unilever 157,60(157,60)
KLM 56,20 (56,20)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelderi
van gisteravond te New Vork luider
volgens de Dow Jones Index (achter
eenvolgens 30 fondsen industrie, 2(
spoorwegen en overig transport, IJ
nutsbedrijven, gevolgd door het geza
menlijke gemiddelde:
Begin 2695.37 1400.96 217.93 1065.1
Hoogst 2712.25 1413.05 220.20 1073.1
Laagst 2680.58 1386.56 216.68 1057.(
Slot 2693.29 1401.67 218.31 1065.1
Winst/
verlies +5.51 - 3.02 + 0.57 + 0.1
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wmtam —^f^^-J» I mjÊ~^ .WW .W/^ .Hak. streden altijd schouderaan I
_i^"_LA- \u£EFji_Sli B^Ï^^W^^^^^B oaaV i .B»V^ fa schouder. Dit gevecht moet I

Aa\3maËr\ ■»■■ [>>P^am al *a\ l—..aaar af >>>M-ftt> hij alleen leveren... I
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_^m+ 'CX GELEENSTRAAT 9 HEERLEN

Klis THEATERS IN 1
M'-M ! Do. 17 aug. t/mwoe. 23 aug. 1989

■J VANAF VRIJDAG DE 13E QÊ$mWÊu
ff NEDERLANDSE PREMIERE!!

)-S_BrviE

*\W -mam

is j w /wf

____^Kfl_______r^,'^i_____|l \s&mt%

E Dag. 2.30-4 30-7.30-9.30 uur.DQ[___i*sT«»EO
"B mr Zijn nachten lopenover van swingende
1 muziek, wilde aktie en mooie vrouwen.
S^_F-C! PATRICK SWAYZE in:

mf ROAD HOUSE LT][_^__ï_ï_]
»^jH Met THE JEFFHEALEY BAND.

►#ïffifc_K Dag. 2.00-4.15-6.30-9.00 uur. 16 J.

tff* POLICE ACADEMY 6
pS^ÜS De POLICE ACADEMY kruipt in de huid van
fc-B__t_r!_P-I de misdaad

■B-jFJjT ï Dag 2 00-4 00-7 00 uur AL
_R . LUCAS/SPIELBERG presenteren een

■" , DON BLUTH filmm ■ PLATVOET
Kj ! EN ZN VRIENDJESE ■ NEDERLANDS GESPROKEN!
K- _ Dag 2 00-3 30 uur. AL

■S ■ Een heerlijke, onvervalste komedie over een
■H ■ ex-bankovervaller die nu zelf gijzelaar wordt.
■S M ■ Nick Nolte en Martin Short in

m\\ E Dag 2 00-4 00-7 00-9 00 uur

E BEKROOND MET 4 OSCARS!!
W* DUSTIN HOFFMAN en TOM CRUISE in

E RAIN MAN AL
| Dag. 5.00-8.30 uur.

9 E CANNONBALLFEVERAM B THE RACE IS ON!!

a\\ _E Een te gek team snelheidsovertreders.

J Dag. 9.00 uur.

E WOENSDAG VOOR 't LAATST
m\\ Hi Zorg dat u geen film mist. Elke maandagavond
■fl Hj kunt u bij de H-5 theaters informeren welke
nH films er na woensdag niet meer in Heerlen
j_H te zien zijn

I Te koop aan de kassa]Bioscoopbonnen van’ 10,- en’ 15,-.
mm inmnnimMiifï'FFii

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

" A NIGHT AT THE COTTON Kleine zaal
CLUB" musical. / 48- - HERMAN VERBEECK

’ 45- - ’ 42,-; pasp. ’ 33,-. "Kaas" solotoneel naar het
_^_^_^_^_^_^_^_^_^_ boek van Willem Elsschot.

fjffli ’ 13,50; pasp. ’ 10,-.

"A NIGHT AT THE COTTON TSSSkammWMWfIÊCLUB" georganiseerd door de ajmummi^ammam\mèêJa
Stichting Bijzondere Ballettkompanie Danza Viva
Culturele Activiteiten ’ 60- 'EIN SOMMERNACHTS-
incI. hapjes en drankjes tijdens TRAUM" (i.p.v. "Amaterasu")
pauze en nazit. ’ 24- - ’ 21,- - ’ 18,-; pasp
mmmmmmmmmmmmmam f 16'~' JTP"Tip fl2-50-

-"THE ROCKY HORROR |jJJJEJ_U Billilil
SHOW" ’ 39- - ’ 36- - Koninklijk Ballet van

’ 33,-; jongeren t/m 25 jr. Vlaanderen "EVITA" musical.

’ 25,-. ’ 48,- - ’ 45,- - ’ 42,-; Pasp.
/33,-;JTP-Tip/12,50.

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

OE KASSA T.B.V. KAARTVERKOOP IS GEOPEND VAN-
AF MAANDAG 21 AUGUSTUS!

Ballettkompanie Danza Viva
"EIN SOMMERNACHTSTRAUM"

mmmmmammm ' Mmmaam WT < _BHj^^^p^\ WmaW ~'

mmaammmmmaWaWam^SmmJ ISB»IHHai»WaWBHBHHBa^HBaWBwBIIIHBBBB

<9
stadsschouwburg heerlen

Dinsdag 12 september, 20.00 uur
Kaartverkoop vanaf ma. 21 aug.

tel. (045)-716607

T"?j LimburgsDagblad

f3piccolo's
Ikm bernardinuscollege
I^H__^ akerstraat 95, heerlenlET

Bernardinuscollege Heerlen vraagt met ingangvan 25
augustus as., ter vervanging wegens ziekte van een
12-functionaris,

docent economie II (bedrijfseconomie) m/v
voor 28 uren.

Sollicitaties telefonisch of schriftelijk te richten aan de
voorzitter van de directie van het Bernardinuscollege,
Akerstraat 95, 6417 BK Heerlen.

Telefonische inlichtingen: 045-740150 of 443059.

HELP DELEPRA BESTRIJDEN.
DOE HET NU!

Foto met dank aanDr. W.H.Jopling

Stort uw bijdrage op
postgiro 50500 of

bankgiro 70.70.70.929

NederlandseStichtingvoor
Lepiube^tnjding/Amsierdani
Wibautstraatl3S.lo97DN

Amsterdam Tel 020-9389 73

UITSLAG A-trekking acklasse 85e loterij
JüsoTV Nederlandse klanten M^^^mËmmmmÊ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*Ê^m^m^^*i^^^—ËÊÊmmtm

sfs§ Neemvoormeermformatieof DM 1.000.000,-OP lOttir. 510471■rl tW toezending vande volledige DM60.000,-op lotnr. 422713 DM 50.000,.op lotnrs. 108147 662557
trekkmgslijst kontakt oc met pMao.ooo,-op lotnrs 0Ï7662 579212

DM 25.000,- Op lotnrs. 114267 253700 470660
DM 10.000,-OP lotnrs. 005307 065148 085799 235966 239300 248465 284608 304846 307251 309873

342222 358206 376570 433260 463864 526056 565120 584151 673025 710506
774253 788464 818652 818660 876734

DM 5.000,- op lotnummerseindigend op24524 32374 38649 88302 94138
Afdeling Klantenservice DM 3.000,- oplotnummerseindigend op7721 DM 1.500,-op lotnummerseindigend op 916

DM 720.-op lotnummerseindigend op94 95 . (ondervoorbenoud)

Süddeutsche Klassenlotterie

. I
Baal m^M

m\ l* w7*bTTi 'T* ■ Paal h
a^r_a aaar _ia a jk l «■

__fi_B.__r^i^T__l j^EWwTTTtj II taaf' ffl BVfl lEiLiat W. I V I .1 ■! ■ I IP___________ __k__| F«>^-B«BtéWÉ«--i _________________■ ___C ;

ff* Ëfr^wCv m_h __|______| ■»&

100 lil/lisra_Mf naturel of paprika 477 11
#Z/ \SSMLWB&mML- zak 75 gram 4=5» _ | #%J ’ ff

Riedel Taksi I^fj| wS1Tropical of Orange *mmm\WJEntrecotes
3 pakjes a 4 7fl per 100 gram *f> A Q Komkommer _J/_|
200 ml. 4*5». I # 4_J/ ie* JLmli per stuk T"#

n Belegen Goudse kaas <ST!> Oude Goudse kaas Appelmoes
pA_[ kilostuk, verpakt ij Q *TQ ]_i)AJ_ pondstuk, verpakt Q lO EMÏ i OO""* perkilo !__-"/O *" persoogram 0.17 **" blik 850 ml. I._£/

<mfr Belegen Goudse kaas Goudse komijnekaas <7-n> Ananasschijven
__OA_( pondstuk, verpakt 1OO £DAH jongbelegen, pondstuk, /TTO __J2A|I "f JLQ

■*"* per 500 gram O»// *|S verpakt, per 500 gram U«J7 "*"" blik 560 gram LO/
o--, Jonge Goudse kaas -_^ Pindakaas Fruitcocktail

£DAH kilostuk, verpakt Q OO Ml 1 CO EMfl 1 TO**"* per kilo ; 0«70 ■4üJ' pot 350 gram I«j7 ■*uv blik 410 gram lal 7

-fc Jonge Goudse kaas Hazelnootpasta —^ Halve perziken
£DA_[ pondstuk, verpakt C 7O O 7O -$*& O OO** per 500 gram Dall "*u* pot 400 gram /Lal I <u> blik 820 gram ÉmaAVi

I Extra belegen Goudse kaas <m. Doperwten zeer fijn <
_

7> Lucifers
1 PAfl pondstuk, verpakt 7 ITO IDAH -J 7O EDAfi CO*"" per 500 gram laDl ** pot 720 ml. K/ 7 *"" 5-pak 37

' Edah heeft steeds meer te bieden.£Df\H
EDAH HEEFT 'N GRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag 's morgens van 10tot 12 uur en 's middags van 2 tot m^mmaa»maam^^
4 uur kunt u gratis bellen met de mensen van onze service-afdeling. Telefoonnummer 06-0506. Prijswijzigingen tg v. over-
heids- en/offabrikantenmaatregelen voorbehouden. Prijzen geldig t/mzaterdag 19augustus 1989.Zolang de voorraad strekt
s W-33

Goednieuws
overkanker.

40 jaargeleden waskanker zo.
goedals ongeneeslijk.

Nu is dat anders. Bijvoorbeeld:
Vankinderen met leukemie

geneest nu al zon 70%.

Blijf dus geven.
i

.l_2^j. NEDERLANDSEmm KANKERBESTRIJDING
I 40 |'A AR I KONINGIN WILHELMINA FONDS

Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam. Tel.:020-6640991.
[ Giro: 26.000. Bank: 70.70.70.007

De landelijkecollectevoor dekankerbestrijding
loopt van 28augustus tot 9 september.
I

jk^. «'t Tr : i tpiiepsiec
| jgH^ 1 jezelfniet buitenso

&^"*i_^^tv Nederland telt ruim 90000 mensen met
V'jrfi "'^ wiHöP^Ji epilepsie. Er is jaarlijks o.a. de nationale ..vSJT i^feV \ \_^^E a^^«_ji_|R collecte- Dit Jaar is er no9 iets: de Epil^P
\3i___^^^i&fa^V^^^_H -*:%n**,Hßi Vereniging Nederland (EVN) bestaat 1° ,
«fi $j_^ )sJ&Ê&^LSliifjL\ Jaar Z'J 's een belangenvereniging van *
r ■i(---Baaaaaaa^^' '^Ir ■■ i|«av^\ voor mensen met epilepsie. Dit jaar
«fis igjj^sï- \ vele regionale en lokale info-markten ,
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Duitsland 1
1,4j
Ijjq Arbeit und Beruf.
v ragesschau und Tagesthe-

W?rient mit Vollpension.

U *»Na siehste!
!0o i mschau.
\Z Leichtathletik. Gala der Wel-
%Se
~0q persoverzicht.
'lQ tagesschau.
I^o '*Teletekstoverzicht.
D^ Unternehmen Arche Noah.
5ue entaire over vlinders die opVrnsev gekweekt en over Europa
lo^te'd worden.
S.Oj tagesschau.
fe n

D'e Campbells. Serie. Afl. 10:
\s*r von Ehre.
titj. ""Superdrumming 11. Presen-
V Pete Vork. Afl. 3. m.m.v.: lanue> Louie Bellson, Cozy Powell
S rv
'Ü 4 Trickfilmschau.

~ J*üf und davon! Abenteurer im«^ntinent Australien urn 1810,
$CSerie. Afl. 14: Ein Schift ausn,en.
V, '"T)Tiere in Spanien. Natuur-
%; ,r!e- Afl.: Zugvögel auf Rast.
lor und rechts vom Aqua-
JiV.rjPlossing van het raadsel van 5
"is 9.
"2$ Ta9esschau.

Afl ~oiumbo. Amerikaanse serie,
tó
Mg /.a9esschau.
\ f!!er und Heute. Actualiteiten.

Wiesingers. Serie. Afl.:;l'4p?0q .Jfogramma-overzicht.
*1$ [fTJTagesschau.

nter deutschen Dachern, die
Der von Ramstein. Documen-

taire.
21.00 Der 7. Sinn.
21.03 ""Willkommen im Club. Amu-

sementsprogramma, gepresenteerd
door Harald Juhnke.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ARD Sport extra. Met EK

springconcours en WK Wielrennen.
23.30 Tatort. Duitse politieserie. Afl.:

Die Macht des Schicksals, met Hal-
mut Fischer, Georg Einerdinger, Her-
mer Quest e.a.

01.05 Tagesschau.
01.10-01.15 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

Duitsland 2
09.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf.
10.00 Die Sport-Reportage. EK

zwemmen te Bonn. Commentaar:
Thomas Wark en Michael Gross
(Eurovisie-uitzending).

12.00 Atletiek-gala van de wereld-
klasse vanuit Zürich.

12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.15 ZDF-info Arbeit und Beruf.

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

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

15.55 Die Sport-Reportage. EK
zwemmen te Bonn. Commentaar:
Thomas Wark en Michael Gross
(Eurovisie-uitzending). In pauze: ca
17.15 Heute.

18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis. Spelpro-

gramma gepresenteerd door Wim

Thoelke.
20.50 Die grosse Hilfe. Balans van de

actie Sorgenkind.
21.00 Abenteuer Forschung. Docu-

mentaire over de toekomstmogelijk-
heden van de ruimtevaart.

21.30 Heute-journal.
22.00 Was nun? Vragen aan een pro-

minent politicus door Klaus Bresser,
Klaus-Peter Siegloch en een nog on-
bekende gast.

23.00 Ich atme mit dem Herzen. Ca-
nadese speelfilm uit 1987 van Jackie
Burroughs, Louise Clark, John Frizell
ca. De zeer geëmancipeerde Maryse
Holder besluit naar Mexico te gaan
om devakantie van haar leven mee te
maken.

00.30-00.35 Heute.

Tv-KANALEN, GOLFLENGTEN
"^'kï" CA|-abonnees:

na|en zie schema exploitant

«i wit programma
°0 T s,ereo geluidsweergaveTt; 'weetalig bij stereo-app.- 'eietekst ondertiteling

Revisie
\^*"<l 1: 5 26. 29. 46 51, 53 en 57

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

België/TV 1
'"0 hi% Qe woudlopers. Britse serie.Hrwe 'eugenaar. De woudlopers

'26 som Plech,ig beloofd een bepaal-
>efonr. 'een te kriigen voor het stu-
rWh Van de lndian R'verschool.

cc K, L
n n09199 19 dollar nodigen n°g

*' er jen W- Chub herinnert zichS"L" het woud beenderen begra-
's 8r 3en van een mastodont en hij
i l9era van dat net museum voor
lf 1 "^mte 50 dollarzal willen beta-

*f! 4i e,ster. Amerikaanse serie.
kar>üei fWangerschap (2), met Em-
n rras 6 is' Susan Clark' Alexis
i6r kaïl?' George is 'n paniek wan-
\ K«|j «'herine plotseling verdwenen
lKV°6rerf6St dat 2e een abortus wil

l) 6rh.j 2onder zijn medeweten.

J.i6uws.
|1% 6rh.) Tak- Animatieserie. Afl. 264.

% ?u°nns. Afl.: Pions en maffe Jan.
,^t r_ a""9 Pu- Amerikaanse serie
__Ahn 'a Carradine, Keye Luke, Phi-
a duivel' v Afl' 48: De kampioen van
ï^üive Licn' de voorvechter van
>n en ri een riueel gevecht op le-
_or>der e

d aar)gaan met mr. Kan,
'8 r̂omu?^ e reden °P te 9even enI°° Wn eigert Kan-
y^Wjl' 13-delige Engelse docu-lbandewene over de geschiedenislil» IÏÏ;*"-"»"*'»»"

was onvermijdelijk dat dezwervende
Europeanen, die zich in andereverre
oorden vestigen, hun eigen wijn mee-
namen. Of het nu in Zuid-Amerika,
Zuid-Afrika of Australië is, overal
wordt wijn niet enkele beschouwd als
een bron van plezier maar ook als
een teken van beschaving.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie. Afl.

171 en 172. Max' oudere zuster komt
aan en er zijn moeilijkheden. Shane is
het slachtoffer van een knappe zak-
kenroller. Zoe's verschijning brengt
Daphne in moeilijkheden. Danny valt
voor een meisje uit de computercur-
sus en dit voorspelt niet veel goeds.

20.45 Panorama. De brandstichter. In
februari 1944 wordt de Duitse stad
Dresden, waar bijna uitsluitend bur-
gers wonen, gebombardeerd met
brandbommen. Brein achter deze
heldendaad is Sir Arthur Harris.

21.40 Chelworth. 8-delige Engelse
serie met Peter Jeffrey. Afl. 7: Liefste
Jamie, met Peter Jeffrey, Gemma Jo-
nes, Catherine Russel e.a.

22.30 Nieuws. Met om. een verslag
vanW.K. wielrennen op de baan in
Lyon.

22.50 Buster Keaton. Filmportret in
drie delen van deze legendarische
acteur en regisseur. Deel 2.

23.45-23.50 Coda. Mal de Amores,
van P. Laurenz en A. Marcucci, uitge-
voerd door het trio Marcucci-Mason-
do-Van Esbroeck.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.30 The bridge on the river kwai.

Britse speelfilm uit 1957 van David
Lean naar de gelijknamigeroman van
Pierre Boulle, met William Holden,
Alec Guinness, Jack Hawkins e.a. Tij-
dens W.O. II worden Engelse krijgs-gevangenen gedwongen een brugover de rivier de Kwai te bouwen om
de treinverbinding naar Rangoon tot
stand te brengen, (herh.).

18.05 Profronde van Nederland.
Verslag van de vierde etappe.18.18 ""Guitarra. 8-delige serie over
de geschiedenis van de gitaar. Pre-
sentatie: Julian Bream. Afl. 7.

18.45 ""David, de kabouter. Serie
naar het boek De Kabouter van Rien
Poortvliet en Wil Huygen. Afl. 21: De
slapende vleermuizen, (herh.).

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

20.00 (TT)Journaal.
20.28 pp. Verkiezingsuitzending van

de Reformatorische Politieke Federa-
tie. (RPF).

20.30 Growing pains. Amerikaanse
comedyserie. Afl. 12: Standardized
test. Op school ontstaat er grote riva-
liteit tussen Carol en Mike, die briljant
is in spelltjes, maar haar mindere is in
cijfers op school.

21.00 Carmen. Opera van Bizet uitge-
voerd door Julia Migenes-Johnson,

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Malvira. Belgische poppense-

rie. Afl. 23.
19.00 Reizigers door de nacht. En-

gelse jeugdserie. Afl. 4. Een olifant
verbergen in een Engels bos is geen
kleinigheid. Bovendien wordt Charly
overvallen door een bende bandie-
ten.

19.25 Vogels kijken. Natuurfilmserie.
Afl. 2: De bergeend.

19.55 PP. Verkiezingsuitzending van
de Democraten '66 (D'66).

20.00 Journaal.
20.20 PP. Verkiezingsuitzënding van

de Volkspartij voor Vrijheid en Demo-
cratie (VVD).

20.27 Droom en daad. Afl. 4: China,
een bloedrode hemel.

21.22 We are family. Tweedelige do-
cumentaire over ouderschapvoor ho-
mofielem. Afl. 1.

21.52 Een keur van Kylians. Serie
balletten van JiriKylian. Afl. 7: Symfo-
nie in D.

22.25 PP. Verkiezingsuitzending van
de Realisten Nederland. (RN).

22.30 Journaal.
22.40 Vervlogen wonder. Joodse cul-

tuur in de Russische Revolutie, pro-
gramma over de tentoonstelling Tra-
ditie en Revolutie in het Joods Histo-
risch Museum in Amsterdam.

22.55 Studio SPort. EK. zwemmen te
Bonn en E.K. concours hippique.

23.35-23.40 Nieuws voor doven en
slchthorenden.

" Julia Migenes in 'Carmen'.
(Nederland 2-21.00 uur)

Duitsland 3 West.
08.55 Seniorengynastik. Afl. 4.
09.10-12.00 Schooltelevisie.
15.30 ""Teletekstoverzicht.
15.55 ■Gastfreundschatt. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1923 van Buster
Keaton en Jack G. Blysone.

17.15 Die Wunschserie. BAlle meine
Tiere, 9-delige serie. Afl. 8: Der blaue
Brief.

18.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-
de. Les 24. (herh.).

18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Taza, der Sohn der Cochise.
Amerikaanse speelfilm uit 1954 van
Douglas Sirk. Op zijn sterfbed draagt
het legendarische Apachenopper-
hoofd Cochise de macht over aan zijn
zoon Taza.

21.16 West 3 aktuell.

21.30 Lander-Menschen-Abenteuer.
Die Ahnen der Inkas, documentaire
over een sensationele archeologi-
sche opgraving van de voorouders
van de Inca's.

22.15 Klare Sicht. Toneelstuk van
Phil Young. Toneelregie: Manfred
Kornatz. De verhouding tussen een
man, die langzaam maar zeker blind
wordt, en de twee vrouwen in zijn le-
ven.

00.15-00.20 Laatste nieuws. Aansl.:
Zur Nacht.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100 3 mHz: 747 kHz (402 mj en
1251 kHz (240 mj

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4; 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93 9 en 91,9 mHz

België/Tv 2
18.45 WK Wielrennen. Op de baan in

Lyon, samenvatting.
19.05 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 808.
19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Landendocumentaire. lerland:

De westkust metde Cliffs of Moher en
County Clare; Overblijfselen uit de
prehistorie; Boottocht op de Shan-
non; De Aran-eilanden; Het graaf-
schap Sligo; De grafkamer van New-
grange; Dublin.

21.00-22.55 20 jaar geleden...over-
leed Stijn Streuvels. Made in Vlaan-
deren: De blijde dag, tv-film van Bram
van Erkel naar de romen van Stijn
Streuvels, met Mieke Bouve, Lydi
Sluyter, Martine Jonckheere e.a.
Streuvels, zijn land, zijn leven, zijn
werk, documentaire over deze West-
vlaamse grootmeester, (herh.).

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15L'écran des
vacances, tekenfilms met o.a. Jimbo
Jet, Madame Pepperpote, Mystère et
bulle de gomme en Alex. 19.00 Jour-
naal. 19.03 Ce soir, Waalse actualitei-
ten. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.00 Autant savoir, consumentenma-
gazine. Afl.: Poisson sain, frais, pas

cher. 20.25 Le serpent, Franse speel- [
film uit 1973 van Henri Verneuil, met IYul Brynner, Henry Fonda, Dirk Bogar- 1de c.a. Vlassov, 2e man in de Russi- ]
sche ambassade, weigert op een Parijs i
vliegveld om naar Moskou te gaan. De j
Franse contra-spionage wordt er bij ge- j
haald, maar Vlassov wil alleen met de :
Amerikanen zaken doen. 22.30 Spécial j
cinéma, filmmagazine. Vandaag: Lav- =rence Olivier: une vie, 2-delige docu- l
mentaire. Dccl 2. 23.30 Loterij-uitsla- =gen, laatste nieuws en weerbericht. =00.05-00.35 WK Wielrennen op de =baan te Lyon, samenvatting. Commen- .
taar: Theo Mathy.

Duitsland 3 SWF
16.00 Chemainus blues. Canadese

speelfilm uit 1984 van Charles Wilkin-
son over de liefdesgeschiedenis tus-
sen Pete en Astrid, waaraan de
grondslag voor een vaste relatie ont-
breekt.

17.15 Menschen unter uns. Gordons
grosse Freiheit, documentaire over
een reis per vrachtwagen door
Australië.

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

Lager der roten Ameisen.
18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.:

Künstler und Modell.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Zoll für zwei. Amerikaanse

speelfilm uit 1967 van Norman Tau-
rog. De zanger Guy Lambert wordt
verliefd op het rijke meisje Jill Con-
way. Zij eveneens, maar haar oom is
hier niet blij mee. Op een nacht lukt
het haar toch om ondanks de bewa-
king haar idool op te zoeken. Haar
voogd ontdekt de escapade en hij
stuurt Jill naar kostschool.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Die Macher. Der Freizeitma-
cher, portret van Wolfgang Schnei-
der, directeur van het Holidaypark
Hassloch.

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

tieserie. Afl.: Calderones Rückkehr
(2). Sonny en Ricardo komen achter
de verblijfplaats van Calderone op de
Bahamas. Via de attractieve lerares
Angelina die veel indruk maakt op
Tubbs, die daardoorbinnen niet al te
lange tijd in twijfel geraakt.

23.15 Aloha from Hawaii. Opname
van het Elvis-Presley-concert van 14
januari 1973 in Honolulu. (herh.).

00.25-00.30 Laatste nieuws.

België/Télé 21
17.25 EK Zwemmen in Bonn, finales.
Commentaar: Michel de Ville. 19.30-
-20.00 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht.

TV5
16.05 Les ascensions célèbres. 16.55
Jazz in. 17.25 Echo. 18.05 Brèves et
Météo Européene. 18.10 Récréation.
18.30 L'imagination au galop. 19.00
Des Chiffres et des Lettres. 19.30 His-
toires Naturelles. 20.00 Ciné-club.
21.30 Papier Glacé. 22.00 Journal Té-
lévisé. 22.30 Météo Européene. 22.35
Apostrophes. 23.45 Édition spéciale.
00.45-01.00 Apos.

Radio 1 radioleder heel uur nws. 7.04 AVRO's
radiojournaal (NOS: 7.30 Nws).
9.06 Arbeidsvitaminen. 10.50 Leu-
terkoek en zandgebak. 11 06 Ar-
beidsvitaminen (vervolg). 12.06 De
Burgemeester is jarig! 12.55 Me-
ded. voor land- en tuinbouw. 13.09
AVRO Radiojournaal. 14.06 Kope-
ren Ko en Nikkelen Nelis. 16 06
Echo-magazine. 18.35 Op zoek
naar HEM. 19.03 Peper en zout.
19.30Vermist, hoorspel. 19.53Co-
lumn. 20 03 Voor wieniet kijken wil.
23.05 Met het oog op morgen.
0.02-7.00 Truc light, met om 0.02
Stof totnadenken. 1.02EO'sCoun-
try uur. 2.02 Voor wie niet slapen
kan. 3.02 Gospel van toen 4.02 De
ochtendmix. 5.02-7.00 Wakker op
weg.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Hel le-
vende woord. 7.11 Vandaag...don-
derdag. 8.04 Hier en nu. 8.53 Ont-
moeting. 9.04 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.04 Plein pu-
bliek. 11.04 Onvoltooid verleden
tijd. 12.04 't blijft Hollands. 12.40
Middagpauzedienst. 13.04 Hier en
nu. 13.20Skip Voogd presenteert...
14.04 De tafel van vier. 15.04
NCRV Coupe soleil. 16.04 De Fa-
milieshow. 17.04 Hollandse hits.
19.02 NOS Jazz-platform. 20.00-

-07 00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 De ha-
vermoutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12.04 50 Pop of een envelop.
14.04 De nationale hitparade top
100. 18.03 Driespoor. 19.03

TROSdancetrax. 2103 De CD
show. 23.03 - 24.00 Sesjun.

televisie en radio donderdag

Nederland 1
,r 13 05 Nieuws voor doven en
_-hthorenden.I

kj Neighbours. Australische serie.Jlji houdt Loretta Martin tegen als
£*lic met een mes aan wil vallen,

"'t drama ontstaat iets moois-
ï[*endy flirt met Scott en Danny.
j_ Een stiertje van niks. Ameri-
?se tekenfilm.J: Journaal.
.' De avonturen van Teddy Rux-

,?"Tekenfilmserie. Afl.: Diploma-uit-
ï' n 9 in Grundo. (herh.).
rDe Freggels. Engelse teken-
de. Afl.: Jets waterfestival.
u De Smurfen. Tekenfilmserie,
j^ De smurfomatische smurf.
bó .1;jrvier maal Max. Filmpje. De

op het station intrigeert
"enjarige Max.

18.41 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Boes
banaanhangwagentje.

19.00 Journaal.
19.17 PP. Verkiezingsuitzending van

de Partij van Communisten in Neder-
land. (VCN).

19.19 Mijn familie en andere dieren.
Engelse serie. Afl. 9. Gerry sluit
vriendschap met de gevangene Kosti
en krijgt van hem een mantelmeeuw,
die bij Larry voor paniek zorgt.

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

20.20 De terugkeer van Sherlock
Holmes. Amerikaanse speelfilm uit
1987 van Kevin Connor, met Marga-

ret Colin, Michael Pennington, Lila
Kaye e.a. De kleindochter van dokter
John Watson, privé-detective Jane
Watson neemt voor het eerst een kijk-
je in het vervallen landhuis dat ze
heeft geërfd. In de kelder vindt ze in
een vrieskist het lichaam van een
man.

21.51 Hoogtepunten uit shows van
Tommy Cooper.

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

Engelse miniserie naar deroman Be-
having badly van Catherine Heath.
Afl. 2: Thuis. Als Mark en zijn nieuwe
vrouw, Rebecca, terugkeren van een
weekend in Frankrijk, treffen ze
Marks ex Bridget in hun liefdesnestje
aan. Mark raakt in verwarring en
dochter Phyllida draagt daaraan een
eigen steentje bij.

Placido Domingo, Ruggero Raimondi
e.a. Regie: Francesca Rosi.

23.25 " «Ontdek je plekje. Damme.
(herh.).

23.40-23.45 Journaal.

fu% Dench (r.) in 'Bridgets keus. (Nederland 1 - 22.40 uur)

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws). 9.00Veronicas mees-
terwerken I: Berliner Philharmoni-
ker 0.1.v. Herbert von Karajan.
10.35 Muziek voor miljoenen.
12.00Veronica's meesterwerken II:
Rotterdams Filharmonisch Orkest
0.1.v. Edo de Waart met piano.
13.02 Nederland muziekland klas-
siek. 14.00 Metronomium in 'kon-
sert' 16.00 Senza parola, Zomer-
programma: Vandaag: Muziek en
trance. 18.00 Senza Parola. ver-
volg. (20.00 Nieuws). 20.02-24.00
Senza parole, vervolg.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9 02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Er mag zoveel
niet. 10.00 De zonnebloem. 11.00
50+. 11.50 Uitzending van de Anti
Werkloosheid Partij 12.00 Nws.
12.05 Watje van verre haalt. 13.00
Nws. 13.10 Boekenwijsheid. 13.30
Da Capo. 14.00 Klasse-special.
15.00 150 jaar Limburgen. 16.00
NOS Cultuur. 17.25 Marktberich-
ten. 17.30 Scheepspraat. 17.35
Postbus 51 Radio-magazine. NOS:
17,55 Meded. en schippersberich-
ten. 18.00Nws. 18.10KRO-literair:

Lezen voor de lijst. (P.P.: 18.20-
-18.30 Uitzending van de PvdA)
18.40 Turks progr. 19.00-20.30
Progr. voor buiten!, werknemers

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen
Deutschland.

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

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

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

11.00 Die zwei mit dem Dreh. Ameri-
kaanse serie.

11.45 StaranwaJte, Tricks, Prozes-
se. L.A. Law, Amerikaanse serie,
(herh.).

12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Dennis,
tekenfilmserie. Afl.: Vampire scare.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie. (herh.).

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

15.00 Zahn urn Zahn. Oostduitse se-
rie. Afl.: Besuch für Happenen.

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

serie. Afl.: Dummkopfs Wunderwaffe.
17.45 RTL-Spiel. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Gefahrliche Re-
cherchen.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Pulasiki. Engelse serie. Afl.:
Liebe, Tot und Eifersucht.

20.15 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Der
Gegenangriff.

21.10 Krieg der Spione. Amerikaan-
se speelfilm ut 1965 van E. Darrell
Hallenback, met Robert Vaughn, Da-
vid McCallum, Leo G. Carroll e.a.

22.45 RTL aktuell.
22.50 Elfmeter für den Superbullen.

Italiaanse speelfilm uit 1980 van Bru-
no Corbucci, met Tomas Milan, Olim-
pia di Nardo, Nerina Montagnani e.a.

00.20 Unglaubliche Geschichten.
Serie verhalen. Vandaag: lm Kloster
des Schreckens.

00.45-00.50 Betthupferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Niklaas, ein Junge aus Flandern. Afl.:
Niklaas faßt einen Entschluß 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospital.
Afl.: Mütter kann man nicht tauschen.
10.50 Teletip Gesundheit. 11.00 SAT 1
Bliek. 11.05 Hoch klingt der Radetzky-
marsch. Oostenrijkse operettenfilm uit
1958 van Geza von Bolvary, met Boy
Gobert, Paul Hörbiger, Johanna Matz
e.a.Aansl.: tekenfilm. 13.00 Tele-Bör-
se. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Arme mit den
roten Haaren. Afl.: Zweifel und Sorgen.
14.30 Papermoon. Afl.: Rückruf vom
Présidenten, Amerikaanse familieserie
uit 1974 van Donald Wrye met Christ-
opher Connelly, Jodie Foster, Lou Friz-
zel e.a. 14.55 Der Goldene Schuss.
15.05 General Hospital. Afl.: Ein Skor-
pion der sticht. 15.50 Teletip Koenen.
16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25 Der Gol-
dene Schuss. 16.35 Bonanza. Afl.:
Adam baut ein Haus. 17.25 Teletip
Auto. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Das land des
Feuerbaums. Amerikaanse avonturen-
serie uit 1981 van Ron Wardybaker.
18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Glücksrad.
Quiz-Show. 19.30 Trapper John, M.D.
Afl.: Wofür sind Freunde da?. 20.25
SAT 1 Wetter. 20.30 Cagney & Lapey.
Afl.: Unsicheres Spiel. 21.25 SAT 1
Bliek. 21.30 Mann, du bist ja Klasse!.
Amerikaanse komedie uit 1977 van La-
mont Johnson, met Robby Benson, An-

nette o'Toole, G.D. Spradlin, Gail
Strickland, James G.Rochardson, Hec-
tor Morales. e.a. 23.20 SAT 1 Bliek.
23.30 Topics live. Aansl.: Programma-
overzicht. 00.00 Die Profis. Afl.: Ein
Sportsmann stirbt. 00.50-01.00 Pro-
grammaoverzicht.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel. Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Consument, Agenda
en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws 17.02 Reg-
weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25 Anno
toen: geschiedenissen uit Limburg.
17.55 Kort nieuws. 18.05-1807
Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde.
(6 30, 7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws. 10,03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11.55 Mediatips. 12.00 Lim-
burg 1989 13.00 Nieuws. 13 10
Het schurend scharniertje 13 15
Buitenbenen. 14.00 Hitbox. 17.00
Focus 17.05 Amazone. 18.00
Nieuws. 18,10 Over stuur 20.00
Het orgeltje van Yesterday 22 00
Nieuws. 22.05Boem boem. 23.30-
-6.00 Nachtradio. (5.00 en 5.30
Nieuws.)

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-'melodie. 9 05 Musikpavillon. 12 07
Gut Aufgelegt 14 05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Cate-Konzert
16.05 Heimatmelodie. Musik-Ex-
press. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm 21 00 Musik zum
Traurnen 22.30 Nachtexpress.

SSVC
12.35 Cricket. Hoogtepunten van de

gisteren gespeelde wedstrijden in
NatWest.

13.35 All our Yesterdays. Bernard
Braden kijkt 50 jaarterug.

14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Teil the Truth. Serie gepresen-

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

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

tend.
16.20 Simon and the witch. Serie,

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

medieserie.
18.15 Emmerdale farm. Serie.
18.40 News and weather.
18.55 The cook report update.
19.20 Behind the beat special. Afl..

The world DJ championships.
19.50 The labours of Erica. Serie.
20.15 Voyager.
20.40 The Bilt. Afl.: Back on the street.
21.05 Gentleman and players.
22.00 News and weather report.
22.30 Horizon.
23.20-23.45 First exposure. Nieuwe

serie met muziek en comedy.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
13.55 Pages trom Skytext.
14.50 As The World Turns.
15.45 Loving.
16.15 The Lucy Show.
16.45 Sylvanians.
17.30 Eurosport overzicht.
18.00 Motorsporten.
18.30 Surfmagazine.
19.00 Watersport.
20.00 Paardensport.
21.00 WK Football.
22.00 Australian Rules Football.
23.00 Wielersport.
00.00 Watersport.
04.30 Landscape Channel.

Super Channel
07.00 World News and Business

Hour.
08.00 The Mix.
15.30 Tracking.
16.30 On the air.
18.30 Nino Firetto.
19.30 Allo Allo.
20.00 Battle of Rogue River.
21.50 World News and Weather.
22.00 High Flight.
00.00 World news and Weather and

The Mix
03.00-07.00 Rete Mia.

ê

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
00.00 Your Scène - Yo!.
00.30 Your Scène - Funk Mix.
01.00 Club MTV.
01.30 NightVideos.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.30 MTV Playback.
13.00 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5.15
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV at the Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 VJ Kristiane Backer.
20.30 MTV Spotlight.
21.00 MTV'sMetal Hour.
22.00 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.

Belg. Rundfunk
6.35Radiofrühstück.7.ls Wunsch-
kasten. 7 45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte. 9 10
Musikexpress. 10 00-12 00 Gut
aufgelegt 12 00 Veranstaltungska-
lender. Musik bei Tisch 12.15 Ver-
anstaltungskalender 13.00 Fri-
schauf. 14.05 Musikzeit heute :
Country & Western. 15.00 Nach-
mittagsstudio 16.05 Spotlight.
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-Ak-
tuell. 18.40 Jazz. 20.05 Nachnch-
ten/Sendeschluss.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00Treff nach
elf. 12 00 Is ja n Ding. 14 00 Viva.
16.00 Entenjagd 17.00 Musikduell.
17.50Sportshop. 18.00 Musikduell.
19.00 Neunzehn - Vierundzwanzig:
Haste Töne. 20.00 Open house.
21.00Kuschelfunk. 22 00-0.00 Mu-
sik Non-Stop.
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(ADVERTENTIE)

|'VAM DEZE WEEK)

GLORIA ESTEFAN + MIAMI SOUND
MACHINE "Cutsbothways" haar
nieuwste CD. O V 195
DEZE WEEK O*!.
I

RAVEL'S BOLERO en 21 andere klas-
sieke successen op synthesizer ge-
speeld. Schitterende CD. 1/195VOOR SLECHTS I*T.

VOLKSMUSIK HIT PARADE Div
CD's metgezellige Duits/Oosten-
rijkse volksmuziek. «f *\ 95
SLECHTS 11a

iSuocELznnc
Daarkun Jeniet omheen
AKERSTRAAT 19 HEERLEN
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045-719966

In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739.364
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 'Vermist gevonden' ’0,95 per
millimeter hoogte
Rubrieken onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
'Vermist/Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr.', 'Kontakten/Klubs',
'Huwelijk/Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' en
'Kontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599
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Personeel aangeboden

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

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

, .
Personeel gevraagd

Ristorante Da Filippina
heeft voor u een full- of een part-time baan, in debediening

terbeschikking, gevraagd wordt een persoon met een
horecaopleiding serveren, of een die voldoende ervaring

heeft opgedaan in het restaurant.
Voldoet u aan deze profielschets dan zien wij graag u

sollicitatie tegen moet.
Vraagt u naar dhr. Garritsen 045-211531, na 14.00 uur.

Bitumineuze dakdekkers
met ervaring en leerlingen gevraagd.

Sollicitaties: tel. 043-625600.

V
Voor Geleen, Stem, 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. ,
Wegens uitbreiding

2 chauffeurs voor schoolvervoer
enkele uren per dag.

LOO-TAX. Tel. 411159.
AKB Hulsberg BV vraagt met spoed

Timmerlieden, metselaars
en ijzervlechters

voor nieuw project in Duitsland, zeer goede verdiensten.
Tel. 045-230045 / 04499-4479 / 09-49.2451.47260.

Voor direct gevraagd:
Full-time medewerker(ster)

Part-timers en bezorgers
Kennis van bloemen en planten vereist.
BOEKETTEN SPECIALIST HEERLEN.

Aanmelden na 18.00 uur. Tel. 045-242538.
Wordt

rijinstructeur m/v
of rijschoolhouder m/v. Full-
time of part-time. Na drie
maanden kunt u al aan de
slag. Vast en zeker werk:
250 vacatures!. Uitstekende
toekomstmogelijkheden.
Rijdt u graag goed auto?
Kunt u goed met mensen
omgaan? Heeft U rijbewijs
B, havo/mavo/lts-c? Volg
dan een dag-, avond- of za-
terdagopleiding in Best of U-
trecht. Haal het Kader-
schooldiploma, erkend door
Ministerie. Bel de Kader-
school voor gratis studie-
gids: 04998-99425.

| Grondwerkers
Pijpfitters

Inst. Bedr. J. Daniëls BV
Voerendaal. 045-751591.
i —■Gevraagd

leerl. Dakdekker
vanaf 18 jaarvoor alle voor-
komende werkzaamheden

Inl. Tel. 04498-58072.

Gevraagd ECHTPAAR uit
omg. Sittard tussen 25-35 jr.
om 2 a 3 dagen per week in
nachtcafé te werken. Erva-
ring vereist. Br.o.nr. B-1595
L.D., Postbus 3100, 6401
DP, Heerlen.
Gevr. vakbekw. SYSTEEM-
BOUWER met en/, v. wan-
den en plafonds, die zich in
staat acht als bedrijfleider te
fungeren. Tel. 045-229529/
229548.
Taxi CHAUFFEURS ge-
vraagd voor door de week
en weekend. Pers. aan-
melden Putstr. 103, Bom.
CLUB 2000 kan nog meisjes
plaatsen. Goede verdiens-
ten. Werktijden in overleg.
Ook evt. alleen voor week-
enden. Tel. 04490-42315.
Ervaren Lock CONFECTIE-
NAAISTERS gevraagd,
liefst, voor de middag en/of
avond. Tel. 045-215637.
MEDEWERKERS gevr.
voor dancing. tel.
C4457-1321.

BEZORGERS gevr. voor
Landgraaf, Kerkrade en
Heerlen-Oost om op dins-
dagen te bezorgen. Tel.
045-272927.
Goed lopende club vraagt
dringend MEISJES. Tel.
045-422685 of 423634.
THUISWERK met zeer goe-
de verdiensten voor ervaren
Confectienaaisters. Geen
zwartwerk. Jnjo Confectie.
Tel. 045-443874.
PART-TIME werk. Massage
(geen sex) tijdens eigen op-
leiding doorb. van salaris.
Tel. 045-352044.
Restaurant Stap In Heerlen
vraagt leerling KOK, leeftijd
plm. 18 jr. Solliciteren na
telef. afspraak, 045-714344.
LEERL. brood- en banket-
bakker en brood- en
banketbakker gevr. Dukers
Bakkerij, Hoolstr. 5, Beek.
04490-72132.
Gevr. PORTIER v. nieuw te
openen DISCOTHEEK te
Vaals v.a. half augustus. Inl.
045-314901 b.g.g. 04454-
-4791.
Fa. Robek REIFKOEKEN-
EXPRES vraagt 2 jongens
of 2 meisjes van plm. 18 jr.
die mee willen werken op de
markt zaterdags en op di-
verse evenementen. Tel.
045-223097
Met spoed erv. DAKDEK-
KERS gevr. Dakwerken
Wim Hermsen. 045-251558.
Baby-OPPAS aan huis
gevr. in Brunssum, kind 2 jr.
voor plm. 2 dagen p.wk.
voor langere tijd. Br.o.nr.
B-1669 L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Gevraagd z.s.m. CHAUF- |
FEUR met gr. rijbewijs voor |
grote bus, voor ca. 20-25 :
uur p.wk. Te bevr. uitsl. per-
soonlijk zat. 19-8-'B9 tussen ,
14.00-16.00 uur. Taxi Han- j
neman, Strijthagenweg 125, ,
Kerkrade. |
OPPAS gevr. voor 2 school- 'gaande kinderen, omg.
Hoensbroek, variabele uren.
045-221648, na 13.00 uur.
Rest. de Dorpskroon vr. [
zeer nette en spontaan
meisje/jongeman voor part-
time in de rest. keuken. Bel
voor afspraak t. 10 en 12 u.
043-644645 Ulestraten.
Voor direct gevr. voegers en Ileerling voegers. VOE- IGERSBEDRIJF van Maar- I
seveen. Tel. 04459-1684.
Part-time TAXICHAUF- j
FEURS dag-nacht-week-
enddienst, evt. WAO-ers.
Julianastr. 6, Brunssum.
Gevr. OPPAS voor 6-jarig
meisje. Schooldg. 15.30-
-17.30 u. Behalve woensdag
v. 11.30-17.30 u. Inl. 045-
-421579. (na 19.00 u.) i
Wegens enorm succes DE-
MONSTRATRICES voor
.dames-lingerie gêvr. Bel
voor info. Jeanine, tel. 045-
-326988. .
Wir suchen für unser neven 'Betrieb einschaler und mau- 'rer für sofort P K B GmBH. :
Tel. 09492203-54051 do. ab !
9.00-17.00 uur. I
Gevr. HOTELHULP voor al- ]
le voorkomende werkzaam- ,
heden 2-3 dg p. week, zat ,
en zond. afwisselend. Tel.
09-4924063091 liefst Kerk- !
rade en omgeving.

Onroerend goed te huur gevraagd
Te h. gevr. PAARDEN-
STALLEN privé met wei en
buitenbak. Omg. Landgraaf,
Kerkrade. Tel. 045-351595.

Medewerkster Rijksunivers.
Limburg zkt. DRINGEND
klein appart. of studio max.

’ 750,- mcl. 070-450838.
■ r ! ! ""'—~— ~:" ■ ,-" ~

Onroerend goed te huur aangeboden
Te h. RESTAURANT guns-
tig gelegen, hoge omzet te
maken. Geschikt voor bistro
en voor meerdere doelein-
den. Zonder contanten te
reflecteren. Eventueel met
woning. Tel. 04490-49361.
Te h. ruime BOYENWO-
NING te Brunssum. Tev. ap-
partement. Tel. 045-226565
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoff. zit/slaap-
kmr., ondergebr. in Bunga-
low met gebr. v. keuk.,
douche, eig. opgang. Inl. na
19 uur. 045-223482.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

KERKRADE-Bleyerheide te
h. een nette rustige etage-
woning. Geschikt voor echt-
paar of alleenst. ’ 800,- mcl.
stook/servicekosten. Inl.
04490-48180.
APPARTEMENT in Kerkra-
de. Tel. 045-454708.
Te h. vrijgezellen APPAR-
TEMENT in gem. Landgraaf
event. echtp. huursub. mog.
Tel. 045-320079.
Te h. kamer in SITTARD
voor rustige persoon. Tel. .
04490-24449. "Te h. voor nette alleenst. !
gemeub. 2 kamer APPAR- .TEMENT met bad en wc
045-451566. i, , . (

Onroerend goed te koop aangeboden i
Alle hypotheken i

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. 6,9%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Te k. BOUWGROND in Hil-
lensberg, Selfkant Bouw-
percelen liggen in Langen-
tahl. Tel. 09-49-2456-3304.
HOENSBROEK, Edisonstr.
24, halfvrijst. woonhuis met
woonkmr., mooie uitbouw in
gebruik als eetkamer, 3 slp-
kmrs., badkmr. Vr.pr.
’115.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
KERKRADE, Pierre Zeyen-
str. 3 A, Premie-A woning
met garage, 3 slpkmrs, bad-
kmr met ligbad, mooie voor-
en achtertuin. Overdraagba-
re premie ’7.500,-. Vr.pr.

’ 119.000,-.k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
SCHAESBERG. Geleg. na-
bij centr., ruime halfvrijst.
woning met tuin, garage, 3
slpk.'s, zolder (vaste tr.),
kelder. CV, witte kunsst. ko-
zijnen/dubb.gl. Koopje!
’99.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.

LANDGRAAF, Nieuwenha- 'gerheidestr. 63, hoekwoning ■met grote hobbyruimte cq ;
garage voor 2 auto's. Wo- 'ning heeft mooie woonkmr :
met plavuizen, 3 slpkrs, !badkmr met ligbad en 2e toi- ,
let en is direkt te aanvaar- I
den. Pr. ’ 97.000,-k.k. i
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
..'.: ":....:;: '■■ ■■■■:■ ■ —*mmmwm I

Kamers
Te huur grote ZIT/SLPK. te iHoensbroek, na 14.00 uur. i
Tel. 045-229654. ,
Te huur mooie gemeubi- i
leerde kamers met CV gebr. 'van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-452128.
Gemeub. KAMERS aangeb.
Anjelierstr. 131, Heerlen,
melden na 18.00 uur. 045-
-214246 i
Te h. gemeub zit/slpk., !
KERKRADE-West ’450,- !
all-in. Tel. 045-420576. t
Te h. KAMER in studenten- 'huis, centr. Heerlen. 04490- i
76638 of 045-211377. I
Gem. ZIT/SLK met cv, dou- 'che, keuken. Pannesheider- ■str. len 19 Kerkrade. ;
KAMER te huur bij Centrum ]
Kerkrade. Tel. 045-461870
of 452269.

Bouwmaterialen

ABC Beton, levert ook zaterdags
betonmortel en betonpomp

Tel. 04490-55555 ;
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Stacingstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
UITVERKOOP: Kortingen
10 tot 25%, alle schrootjes,
rabat, plaat- en dakmate-
rialen, nog slechts 3 weken.
Houthandel Rinkens, Ey-
gelshovenerweg 60, Übach
o. Worms. Tel. 045-319846.
Aanbieding: Woonkamer
PLAVUIZEN 1e keus v.a.
’27,50 p.m2. Inclusief lijm,
voegsel en BTW. Tegelhan-
del Janssen, de Hut 7, Gul-
pen Tel. 04450-1970.

Te koop gevr. BETONMO-
LEN 125-160 Itr. Tel. 045-
-326763.
AKOUTHERM systeem-
bouw ** Dakbedekkingen **
Dakisolatieplaten ** Zink,
lood daltrimmen " Div. sys-
teemplafonds ** Div. sys-
teemwanden. Industriestr.
7C, Nuth. Tel. 045-245028.
Levering gratis aan huis.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Snelle en VAKKUNDIGE
reparaties van al uw T.v.- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Hobby/D.h.z.
Te k. All-round TRAINER, 6
mnd. oud. Merk Kettler. Vr.
pr. ’ 400,-. Tel. 045-425059

Winkel & Kantoor

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

Kopen: nu ’ 750,- voordeel.

Autronic, 04492-3888.

Bedrijven/Transacties
Ter overname compl. inge-
richte TIMMERWERK-
PLAATS, lage huur, centr.
ligging. Tel. 043-642856.

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

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

Te koop TARWESTRO. Tel.
045-753503.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Auto's

1000 gulden Beloning
Bij aankoop van:

Fiat Panda 750 L, zwart 1987
Fiat Panda 750 CL, rood 1987
Fiat Panda 750 CL College, grijsmet 1987
Fiat Panda 1000 cc, wit 1986
Fiat Uno 45 Fire, rood 1986
Fiat Uno, zilvergrijsmet 1987
Fiat Uno 60 S 3-drs. wit 1987
Fiat Uno Champ, blauwmet 1988
Ritmo 105TC Sport, rood 1983
Ritmo 60L Carrara, wit, 5 versn 1987
Ritmo 60L, rood 1987
Ford Scorpio 2.0Ltr., automaat 1985
Renault 5 TC, wit 1985
Seatlbiza I.2GL, wit, december 1987
VWPolo 1050, grijsmetallic, type 1986

Fiat Creusen Heerlen
Fiat Dealer voor Heerlen e.o.

Spoorsingel 50. Tel. 045-724140 of 724141
Peugeot 205Accent rood 40.000km 1986’ 11.750,-
Peugeot 505 GLbruin LPG 1983 ’ 5.750,-
SuzukiSwiftl.3GLwitleeig 1985 ’ 8.750,-
Suzuki Alto FX met.bruin bijz. mooi 1982 ’ 4.750,-
Ford Sierra 2.0 GL Combi met.blauw 1983 ’ 10.000,-
Ford Sierra 2.0 L Champagne 6-cyl 1983 ’ 8-900,-
Ford Escort 1.3 wit nw.staat. model 1985’ 9.750,-
Citroën CX 2.0 RE rood 60.000km 1986’ 15.750,-
Citroën BK 1.6TRS zwart LPG 1984’ 8.750,-
Mitsubishi Tredia groen 1984’ 6.250,-
Saab 900 GLS wit 1982 ’ 6.500,-
Skoda 105 L rood 20.000km 1985 ’ 4.000,-- 04492-3234.

Kera
Groot aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
Te k. PEUGEOT 505 GR
LPG trekh. bwj. '80 APK 7-
90 ’ 1.650,-. 045-210435.
1e klas occassions: Peugeol:
205 KR 15.000 km '87; VW
Golf CL 21.000 km '86; Vw
Polo Shopper '86; Mazda
323 XL 4-drs. '86; Nissan
Micra GL '84; Citroen BK 16
TRS '84; Opel Kadett 1300
LS '86; Opel Kadett 1200 LS
5-drs. '85. Auto's met bo-
vaggarantie. APK-keurings-
station. Garage Martin
JORRITSMA, Pastorijstr.
106 Nuth. Tel. 045-242412.
Alfa ROMEO 1.3 SC, 5-drs.,
bwj. 11-'B3, APK 11-'B9, i.g.
st., vr.pr. ’4.000,-. Tel.
045-420525. 'ALFA Romeo Giulietta 2.0,
bwj. '82, LPG, APK 3-'9O, 2e
eigen. i.z.g.st., vr.pr.
’5.750,-. 045-318521.
BMW 323 I, bwj. '84, APK, kl
antraciet en vele extra's,

’ 18.000,- na 18.00 uur. Tel.
045-317516.
BMW3l6bwj.'Bl, met APK,
stereo, sunroof, sportv.,
spoiler, veel extra's, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 5.250,-. Inr. kleinere
mog. Heerlerweg 80, Voe-
rendaal, na 16.00 uur.
Te k. BMW 732i, autom., bwj
'80, alle extra's, vr.pr.
’5.900,-, LPG, mr. mog.,
event bijbet. op 190 of Golf
nw. mod. Tel. 045-713300.
Na 19.00 uur, 04490-50693.
AUTOBEDRIJF E. Custers,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5261.
Biedt te k. aan: Ford Sierra
2300 Diesel Laser t'B7,
’16.500,-; Ford Escort 1.6
GL t'B3, ’8.900,-; Pontiac
Sunbird t'Bl, ’ 5300,-; Opel
Ascona 1.6 S, 4 drs., t'B4
’9.000,-; BMW 320 i t'B4,
’17.000,-; Ford Sierra 1.6
GL, LPG t.'B3, ’7.900,-;
Mini t.'B4, ’4.500,-; Opel
Ascona 16 S 4 drs., t. '78,

’ 1.900,-; Fiat Ritmo 75 CL
t.'Bo ’1.900,-; Mazda 323
autom. t.'79 ’2.100,-; Opel
kadett 1300 N Berlinetta,
sportv., 80 ’4.900,-; Opel
Kadett 13 N t'Bl ’4.900,-;
Cabriolet Daihatsu Charade
bwj.'Bs, ’ 7.000,-; Mazda
626 2 L t'Bl ’ 3.500,-; Lada
Jeep bwj.'79 uitg. ’ 3.500,-;
Ford Taunusl.6 L t.'Bl

’ 2.400,-. Toyota Corolla
bwj.'79 ’1.700,-. 2x Opel
Ascona 16 N 19 S autom.,
'77, '78 v.a. ’ 1.000,-; Volvo
6 11.'81 ’1.700,-. RenaultS
Rally Monte Carlo t'79,
’1.500,-; Audi 80 CL t'Bl
’3.900,-; BMW 520 t'Bo,
’3.200,-; Simca bestel '82,
’2.900,-; Lada 2105 '84,
’3.500,-; Opel Record 2.0
S, LPG t'B2, ’ 4.500,-; Mini
Metro t'B2, ’ 3.900,-. Mitsu-
bishi Galant LPG, t'B2
’3.900,-; Opel Ascona '79,
’2.700,-; Golf Diesel '80,

’ 3.600,-; Toyota Corolla
Liftback t'Bl, ’2.900,-; 2x
Ford Taunus '79, '80 v.a.
’1.700,-; Mazda 626 t'Bo,

’ 2.900,-. Suzuki busje t'B4,

’ 2.900,-; 2x Toyota Carina
'79 v.a. ’1.900,-; Talbot
Sunbeam 1,6 Tl t'Bl,
’1.500,-; Alfa Sud t'79,
’1.400,-; Mazda 323 t'7B,

’ 1.200,-; Honda Accord
aut., t'Bo, ’1.900,-. Fiat
Ritmo t'Bo, ’ 1.600,-; Golf t
'79, ’1.400,-; Peugeot 305
t'79 ’ 1.600,-; Toyota Celica
'75, ’ 1.900,-; Opel Ascona
16 S, t'7B, LPG ’1.400,-.
Diverse goedkope inruilers,
alle auto's met nieuwe APK.
Geopend van ma t/m vrij
10-19 uur. Zat. tot 17 uur.
Inr. fin. gar. mog.

Te k. BMW 320 I, bwj. '84,
km 77.000, kl. antraciet. Tel.
043-633000.
Citroen Visa Leader zilver-
met. 06-'B6. Volvo Jac
KLIJN Kerkrade. 045-
-458000.
Tek. CITROEN Visa Club, i.
z.g.st., bwj. 1980. Vr.pr.
’1.350,-. Tel. 04405-3783
na 17.00 uur.
Te k. DATSUN t. 1200, bwj.
'81, kl. blauw, APK '90, zeld-
zaam mooi km. st. 45.000 vr
pr. ’ 3.750,-. 04498-54319.
Dir. contant geld voor auto's
vanaf bwj.'Bo tot '87. U belt
045-414372. Wij komen ook
's avonds
Te k. 2 OPKNAPPERS Opel
Ascona 16 S, bwj. '78,
’850,-; Honda Civic 1200
bwj. '79, ’ 750,-, zeer gaaf,
dynamo defect, APK 6-6-
-'9O. Tel. 045-323178.
Te k. FIAT Panda bwj. '82, t.
45, APK '90, vr. pr. ’ 3.500,-
-04498-54319.
Tek. FIAT 128 3 P, bwj. '76,
APK 9-'B9, vr.pr. ’850,-
-,04498-54319.
Fiat PANDA 750 L, bwj. '87,
25.000 km., ’ 7.500,-,
blauw, in nw.st. 045-454103
Te k. FIAT Uno bwj. '85. Tel.
045-324661, na 18.00 uur.
Te k. Ford ESCORT bwj. '77
APK 11-'B9, t. 1300, zeld-
zaam mooi, autom. vr.pr.
’850,-. 04498-54319.
Ford Siërra 2.0 Itr GL auto-
maat 1985. Volvo KLIJN, de
Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
nov '85, rood, 1100 laser,
div. extra's, 65.000 km, pr.
’11.500,-. 045-317511 of
740754.
Te k. Ford FIËSTA S-uitv.
bwj. '78 met 1 jr. APK, vr.pr.

’ 1.750,-, mr. mog. Gouver-
neurstr. 33 Heerlen. Tel.
045-712204.
Ford TRANSIT, bwj. '80,
geel kent., vr.pr. ’2.500,-.
Schandelerstr. 56, Heerlen,
na 18 uur.
Ford GRANADA stationcar,
bwj. '78, APK 6-'9O, pr.

’ 600,-. Tel. 045-229739.
Te koop Ford TRANSIT
Chass. cab. i.g.st. bwj. '78,

’ 1.250,-. Tel. 045-452399.
Te koop Ford ESCORT APK
gekeurd ’ 300,-; Mazda 626
met ruilmotor APK ’ 1.600,-
Navolaan 113, Heerlen.
FORD Fiësta '87, 3-drs.,
Katalys., plm. 20.000 km.,
1e eig. 04498-54664. R. van
Gelrestr. 45, Nieuwstadt.
Te k. Ford ESCORT 1.3, bwj
'81, APK. Mijnlamp 17,
Landgraaf.
Te k. Ford ESCORT 1300,
autom., '80, APK 2-'9O, ra-
dio, trekh., mistlamp, vr.pr.

’ 4.250,-. Tev. 2 boxen met
pick-up en 2 boxen 2 weg.
Tel. 045-720108.
Te k. Ford SIËRRA 2.0L,
5-drs, nw. mod. '85, in.st.v.
splinternw, apart mooi, met
recent keuringsrapp.
’9.950,-. Info 045-225201.
Te k. MAZDA 323, t. '81, i.
pr.st., APK 7-'9O, nw. ban-
den, ’ 2.500,-, Ridder
Hoenstr. 181, Hoensbroek.
Te k. MERCEDES 280 S,
APK gek., bwj. '77. Tel.
04490-22237.
Te k. prachtige MERCEDES
190 E, bwj. '83, kl. rood, ver-
laagd, spec. getuned, zeer
veel extra's, tel. 045-273340
Te k. MERCEDES 207 die-
sel verl. gesloten bus met o-
lievrije motor en trekh. bwj.
'79, ’4.950,- APK gek. tot
9-590, 045-323178.
MERCEDES 200 D, type
124, bwj. mei '85, i.z.g.st., vr

pr. ’ 31.500,-. 045-273743.
Te k. OPEL Rekord 2.0 N,
bwj. '79, vr. pr. ’ 2.250,-. Tel
045-315609.
Te k. Opel ASCONA 16 F,
bwj. '72, APK-gek. auto ver-
keerd i.z.g.st. 045-228398.
Te k. OPEL Kadett city bwj.
'78, kl. groen, vr.pr. ’ 950,-.
04498-54319.
Te k. Opel KADETT, bwj.
'77, APK t/m april '90’ 950,-
Töl. 045-720951.

Te k. Opel SENATOR 2.5 i,
bwj. '87, nw. model, kl. wit,
met veel- ace. Te bevr. Eind-
str. 27, Schinveld.
Te k. autom. Opel REKORD
100%, APK tot 6-'9O, vr.pr.

’ 1.750,-045-225913.
Te k. OPEL Kadett B, bwj.
'73, APK tot 7-'9O, i.z.g.st.,
’l.OOO,- Spoordamstr. 12,
Heerlen.
Opel Kadett 1.3 wit, 81.000
km, 09-81. Volvo JacKLIJN
Kerkrade. 045-458000.
Te k. Opel KADETT met 1
jaar APK, vr.pr. ’750,-.
Gouverneurstr. 33 Heerlen.
Te k. Opel MANTA GTE bwj.
'84, i.z.g.st. ’11.750,-. Inr.
mog. Tel. 045-316940.
Opel KADETT HB 12 N bwj.
'80, luxe uitv., APK gek.,
spoilers, 100% in orde, Kas-
teellaan 58F Heerlen.
Te k. Opel KADETT, nov.
'78, i.z.g.st. Vr.pr. ’ 1.500,-.
Tel. 045-752779.
Nieuw model Opel ASCONA
16S 2-drs. bwj. '83 56.000
km vr.pr. ’8.250,-. 045-
-442125.
Te k. Opel KADETT 13 S,
HB, bwj. '81, i.z.g.st. Troere-
berg 69, Übach o. Worms-
Landgraaf. Tel. 045-311473
Te k. Opel KADETT eind
'80, APK, 3-drs, i.z.g.st. Tel.
04490-36860. _____
Te k. Opel KADETT 1300
SR mr. mog. Hoogstr. 21
Hoensbroek (nabij Lucas)
Te k. Opel KADETT 13 S.
laat bwj. '87, km.st. 24.000,
kleur wit, veel.extr., met ga-
rantie. Tramweg 4, Holturn,
Geweldig mooie OPEL As-
cona 2.0 de luxe mcl. trekh.
voor- en achterspoiler, ste-
reo ATS-vlg. kl. zwart '81,
APK tot 6-'9O, vr.pr.
’4.750,-. Ernst Casimirstr.
2 Kakert-Landgraaf.
Te k. OPEL Kadett, 1e eig. 4
nw. banden 100%, bwj. '78,
Koeweg 23, Landgraaf.
Te k. PEUGEOT 305 GL
bwj. '80 ’1.500,-. Kieskoel
6 Landgraaf, na 17.00 uur.
Te koop PEUGEOT 305
Break, bwj. '81, motor slecht
’450,-; Hanomag Henschel
bwj. '71, gr. kent., ’450,-.
Tel. 045-251578.
Te k. weg. emigr. RENAULT
4 GTL, bwj. '82, km. 70.000,
APK 7-'9O, i.z.g.st.,

’ 3.500,-. Tel. 045-458732.
Renault 18 GTL 1985
’8.950,-. Volvo KLIJN, de
Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055. _
Te k. RENAULT Traffic 800
Diesel Bestelwagen bwj.
'82, verhoogd met APK '90,
iets werk, pr. ’ 2.900,-. Tel.
04405-2936.
Te k. R 5, bwj. '80, APK 7-
90, ’1.000,-. Tel. 045-
-255707.
Te k. RENAULT 18 GTL,
bwj. eind '78, APK '90,

’ 650,-. Tel. 045-225830.
Talbot SOLARA 16 GLS,
bwj. '84, 80.000 km, grijs-
metal., ’6.000,-. Tel. 045-
-253672.
Te koop weg. sterfgev. To-
yota STARLET 1300 DX,
bwj. '86, 30000 km, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-351791.
Te k. weg. overlijden TOYO-
TA Hatchback 1.3 DX 3-drs,
bwj. '87, i.st.v.nw.

’ 16.500,-. 045-458732.
Te k. TOYOTA Corolla 1.6
GL, liftback, blauwmet., bwj.
'83, 1e eig., pr. ’9.250,-.
Tel. 045-318776.
TOYOTA Corolla K 30, aut.,
plus APK tot 1990, ’500,-.
Tel. 045-258086. Clerckstr.
7, Brunssum.
TOYOTA Carina, bwj. '77,
’1.200,-; VW Golf 1100
bwj. '77 ’1.500,-. 045-
-251485.
Te k. VW GOLF, automaat,
bwj. '77, APK, 1e eig.,

’ 1.700,-. Tel. 045-720951.
Te k. VW POLO S, bwj. '80,
i.z.g.st., APK tot '90,
’2.250,-. Tel. 045-323178.
Te k. polyester DAK voor
VW Golf pick-up ’300,-.
Tel. 045-323178.
Mooie VW GOLF 1.5 S, bwj.
'81, div. extra's, ’4.900,-.
Tel. 04492-5109.
Te k. GOLF CL, bwj. '83,
LPG, km.st. 97.000, antr., s-
drs., ’ 8.500,-. 045-451270.

Te k. VW GOLF GTI 1800,
bwj. '82, ’ 9.650,-, mr. event
Tel. 045-316940.
Te k. VW GOLF GTI, bwj.'Bo
kenteken '82, in nw.st., gr.
achterl., kl. zwart, 5-gang,
oliekoeler, APK tot 9-'9O,

’ 6.950,-. Ridder Hoenstr.
181, Hoensbroek.
Te k. VW JETTA L Diesel,
bwj. '81, i.z.g.st. ’4.100,-.
Tel. 045-419554.
Te k. aangeb. VW KEVER,
bwj. '72, 100% gerev. 1600
motor, APK gek. tot dec'B9,
Tel. 045-273255.
Tek. VOLVO 343L, bwj. '79
APK tot 8-'B9, vr.pr. ’ 750,-
-en div. andere auto's met
APK 04498-54319.
VOLVO 340 automaat, nov.
'86, 40.000 km., in z.g.st.
van onderhoud, gunstige
prijs. Tel. 04490-34411.
Volvo 360 2.0 Itr, 01-'B6, 4-
drs, blauw, als nieuw. Volvo
Jac KLIJN Kerkrade. 045-
-458000.
Te k. VOLVO 340, 3-drs,
bwj. '85, APK juli '90,

’ 9.000,-. Tel. 04490-24563
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Wij betalen de hoogste
PRIJS voor uw auto met vrij-
waring bewijs. Bel. 045-
-462441.
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wijkomen.
045-422610, ook 's-avonds.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S ook sloop- en schade-
auto's. Tev. caravans. 045-
-416239.
Te koop FIËSTA 1100 S'Bl
APK i.z.g.st.; Kadett HB '80
APK. Tel. 04499-3398.
MINI 1100 Special i.z.g.st.;
Golf Diesel '78; Renault 5
GTL '81 APK. 04499-3398.
Te k. aang. tegen zéér
gunst, prijzen: o.a. FORD
Scorpio 2.0 cl. mod. '86,
’15.950,- (geen inruil);
Ford Fiësta 1.1 L rood sun-
roof dcc. '84; goeie Fiat Rit-
mo diesel '83, nw. mod.
koopje; BMW 518 bruinm.
stuurb. '83; BMW 316 i. nw.
st. '82; Mercedes 230 coupé
autm. zéér mooi '80. Bern-
hardstr. 12, Munstergeleen.
(ook 's zondags geopend).
Math KOENEN biedt te koop
aan: 25 tot 50 auto's van
’5OO,- tot ’3.000,-. Alle
auto's APK. Handelsweg 12
Susteren. Geop. di. t/m za.
v. 09.00-18.00 u. Tel. 3398.
Honda Civic 1.3L zeer mooi
'84; Daihatsu Charade Die-
sel Bestelw. zeer mooi '84;
Golf 1600 S '79; Ford Fiësta
zeer mooi '80. Inr. mog.
APK-keuringen ’60,-. Gro-
te beurt met APK ’240,-.
Bovag-autobedrijf John
OSOJNIK, Tripstr. 24
Eygelshoven. 045-460734.

Sloopauto's
Te'k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. Loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Teg. re-
delijke pr. Gratis afhalen.
Tel. 04405-1602
Te k. gevr. Loop- sloop- en
SCHADEAUTO'S. Tel. 045-
-213424 of 045-221532
SLOOP- en schadeauto's,
oud ijzer en metalen. Tel.
045-272216 of 272516 ('s
avonds).
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.

Bedrijfswagens
Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny Klassen
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires

Koni Schokdempers
"de allerbeste"

100.000 km garantie.
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines cri testapparatuur

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

Erkend inbouwstation:
Bosch alarmsystementnét TBBS verzekeringscertificaat.

Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

KÜBP. .v.
In de Cramer 31. Tel. 045-716951.

(Bromfietsen
Nieuwe VESPA bromfietsen
div. types en modellen. Fa.
H. Plas en Zn. Schildstr. 36,
Treebeek-Brunssum en
Mauritsweg 52, Stem.
Div. VESPA'S CIAO, ook
onderdelen, inruil mogel. H.
Kruisstr. 65, Grevenbicht.
Tel. 04498-5784 %.

Te k. ZUNDAPP KS 50, vol-
verkleding, bwj. '84, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 1.450,-. Te bevr.
Caeciliagracht 4, Kerkrade-
West. Tel. 045-423902.
Te k. Opa- OMAFIETS; he-
ren-dames-kinderfiets ;
bromfiets, ’ 150,-. Tel. 045-
-257371.

CPrcfficici-t!
Goede morgen

Oma
JÊÊ-a^^%am /Jp>'mf

iL.
Hartelijk Gefeliciteerd met

uw 50e verjaardag. Gonnie.

Marleen

■

Gefeliciteerd met je
26ste verjaardag

John

Proficiat
BAKKIE

Francis, Maurice en MJJules en Nicole, Diai»
Robbert. .

Goedemorge1
Jo |

Proficiat met het zie"'
Abraham wenst je °*Geraldine, Roger enj?

Proficiat RICHARD jH
7e verjaardag.TanteJg!
Met een PICCOLO \
Limburgs Dagblad ’»uw oude spulletjes 't"
kwijt. Piccolo's doen'
wonderen... Probeer1"
Tel. 045-719966.

Tek. HONDA MT 5, bwj. '84
i.z.g.st., pr.n.o.t.k., na 17.00
uur. Tel. 04492-4126.
Te k. YAMAHA DT, rood/wit
2V2 jr. in perf. staat. Tel.
045-750743.
Te k. RENFIETS merk ra-
leigh z.g.a.nw., ’ 500,- 045-
-417747.
Te k. PUCH maxi i.z.g.st.
met verz., vr.pr. ’ 350,-. Tel.
045-272955.

Te k. HERENFIETS
trommelremmen 3 ver»
z.g.st., ’ 225,-. Q4S_7JÜ
Te k. HONDA MT s’]
Dakar, kl. rood. Tel-
-725654. s

TYPHOON 2 wieWj
ciaalzaak de grootste ■
in fietsen, onderdelefV
den en voor rep*,
Marisstr.l4, Geleen-ZjJ

Sport & Spel ,
te k. 2 autom.
KEGELBANEN. Tel.
04457-1321.

Te k. computergei
HOMETRAINER, "Tel. 045-320024. vf

Caravans/Kamperen /

Te k. VOUWWAGEN merk
Trigano, i.z.g.st., met gr.
voortent plm. 12 m2, ijskast,
keukenblok en grondzeil, vr.
pr. ’3.500,-. Te bevr. tel.
04492-5460.
Te k. CARAVAN Sprite 400,
4-pers. met voort., kachel
Buta enz. ’ 1.250,-. Tel.
045-723694.
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS en vouwwagens, ook
schadewagens. Tel. 045-
-323178.
Te k. gr. STACARAVAN
met nw. voortent, standpl.
camp. "Mooi Zutendaal", pr.
mcl. toebeh. ’ 10.000,-. Tel.
045-451142, na 18.00 uur.
Te k. caravan TABBERT
5.30 m Contesse. Ijskast,
ringverwarming, luifel, bwj.
'78, ’7.000,-. Tel. 04490-
-26859.
Te k. 3 pers. CARAVAN Di-
que BK 310 met voortent,
bwj. '85, ’ 4.950,-. Te bevr.
04498-56288.
Te k. 3/4 pers. CARAVAN
Adria 380 Q SI. bwj. '81, mcl.
accessoires ’ 4.500,-, tel.
04490-79695.

Wat VERKOPEN? <*
teer via: 045-719966^,

Vakantie^
Donderdag RE*^koopavond. Na seijjj
voordeel van oa. °~j
voortenten geheel "
va. ’ 595,-; seizoens
tenten geheel PVC f.lon doek va. ’B9s,''
perkte voorraad. ■*]
schuif en dakluifels,(
voordeel, op is op- *Jalle onderdelen en °Jsoires in onze uitge,
camping shop. Teven*
voordeel op onze s^verhuur 1989 modelij,
Beyerland caravans ej
ker vouwwagens. Vo"^vice en kwaliteit naaf)'
de Caravan, Langs "J7, Ind. park nrd. Sittar»
04490-13634. /

MAKREELVISSEN
ga met een van onze,
kotters mee uit StellfT
Mijntje Junior en SenC'
01879-3359. s
Te k. HOBBY '84, tyrf
T, 3 a 4 pers., voort' "JGelrestr. 45, Nieuwstg!,

Kontakten/Klubs _^S\
Babbelbox

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

06-320.330.02
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren na^p
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 50

06-320.330.03
NIEUW LIVE...NIEUW LIVE...NIEUW LIVE...NIEÜ^ s
tiener-box 06-320.325.3J,

live sexervaringen uitwisselen, luister of doe mee_g>^
Midzomernachtflirtwedstrijden

Flirt-Box 06-320.330.0j/
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand j

waar zijn de mooiste meisjes van 't hele la""

Bij Privéhuis Michelie
Dat weet je wel!!

met nieuw Diane, jong en se^1 045-228481/045-2296gü
Donna-Maria 045-227734

045-229718 met haar 7 vriendinnen_^^

Club Pin Up
Pr. Hendrikln 312, Brunssum. Tel. 045-2729^Geopend ma. t/m vrijd. van 14.00 tot 02.00j£>/

Gezellige dames écharmant, discreet, bezoeken u thuis of in ho

Tel. 045-311895.^
Al onze zomersproetjes zijn er weer

River-side-club ,. E9afslag Echt-Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak, WA
voorbij camping Maasterp. Open van ma. t/m vm I14.00 t/m 02.00 uur. Tel. 04755-1854^^<i
sex party box

06
320.323.06

Talk prod. 50 et/min.

Grieks Intiem
Marcha

50 et/min. 06-

I 320.325.55
Tieners

GRATIS PORNO PAKKET
50 et/min. 06-

-! 320.321.10
i ledere keer weer meer!

Bel voor GRATISffJstickers HETE Ar"3

50 et/min. 06- .
320.320^5' LIVE-LIVE-LIVE 50 ctP

Sex-Boj
06-320.325^

TopseX^
18jaar, 2hander" (F

maar 2 kwartjes P' /

320*325!^
Voor Piccolo's

zie vereer pagina



Chagall
1üit de oude stad is het slechts

kBu e'e passen naar de uit 874
Fraumünster-kerk.

fosr is net werk van twee be-(L'Me kunstenaars te bewon-
Veri- Een glas-in-loodvenster
'<C ugusto Giacometti en vijf
t^r Mare Chagall ontworpen
L^'e hoge boogramen in het
L.^ Aan de buitenkant van de
'd0* is een merkwaardig soort

t°rtJe' gemetseld dat stamt uitriJ'Jd van Zwingli. Vrouwen die(tJ" de kerk wilden diendenty-3 door datpoortje te stappen.
H * hun hoepelrok te wijd dan
dj esten ze naar huis om een kle-
k Bstuk van becheidener om-
\^3 aan tetrekken. Bescheiden-L? 's ver te zoeken in de Bahn-

strasse. Een straat zo schoon
feii t.rïlen er > volgens James Joyce
tJn Pub is in een van de zijstra-
r^, e vinden), van kan eten. Zü-
ï]qji, is so clean that should you. ' ïyour soup on the Bahnhof-

strasse you could eat it up wi-
thout a spoon.Het valt niet aan te
raden maar het blijft een chique
winkelstraat met veel juweliers-
en haute couture-winkels plushet bekende warenhuis Globus.
Wie er goedkoop wil winkelen,
kan 'iets lekkers' van de befaam-
de banketbakker Sprüngli mee-
nemen; bij Fogal een paar mooie
panty's kopen of in de grote
boekhandel een keuze maken uit
een uitgebreide collectie. Bij
mooi weer is het ideaal, na eenbezoek aan Niederdorf en Bahn-
hofstrasse, frisse lucht te happen
op de Zürich Sec.

Musea
Jawel, ook bij slecht weer in Zü-
rich hoeft niemand zich te verve-
len. De stad telt zon tweeënder-
tig musea van de meest uiteenlo-
pende aard. Zo is aan de Seefeld-
quai 17 het Jacobs Suchard Mu-
seum waar de invloed van koffieop het sociale en culturele leven
in beeld is gebracht. In porselein,
zilver, met tekeningen en schil-
derijen. Aan de Höschgasse 8

staat het laatste door Le Corbu-
sier ontworpen gebouw, het Hei-
di Weber Museum. Aan de Ba-
rengasse 20-22 vindt men het
Wohnmuseum. Daar is te zien
hoe gegoede Züricher in de ze-
ventiende en achttiende eeuw
woonden. In de kelder van het
museum zijn door Sasha Mor-
genthaler vervaardigde poppen
te zien. Er is ook een poppen-
hoek waar kinderen 'geparkeerd'
kunnen worden. Wie in mu-
seumsfeer wil blijven, kan dat
doen in de Kronenhalle waar
kunstenaars als Klee en Giaco-
metti de verteringen met hun
werk betaalden dat daar nog al-
tijd de wanden siert. Voor mu-
ziekliefhebbers is er 's avonds
opera (er zijn speciale arrange-
menten) en wie kennis wil ma-
ken met de gewone (bürgerliche)
Zwitserse keuken kan zijn avond
aangenaam doorbrengen bij
Kropf.

Schaffhausen
Op nog geen driekwartier 'trei
nen' van Zürich ligt Schaffhau

sen. Natuurlijk zijn er de water-
vallen maar een wandeling door
het oude stadscentrum is voor
liefhebbers van architectuur ze-
ker aan te bevelen. In de oude
stad vindt de wandelaar nog tal
van patriciërshuizen uit de re-
naissance en de barok met goed
gerestaureerde erkers en soms
met prachtige taferelen beschil-
derde gevels. Wie een goed uit-
zicht over de stad en deRijn wil-
len hebben, kan het klimmetje
naar het uit de zestiende eeuw
daterende Fort Munot maken

terwijl rustzoekers zullen genie-
ten van de tuin bij de Munster,
kathedraal aan de Münsterplatz
uit de elfde eeuw. Na al dat
'oude' is het bezoek aan de Hal-
len für neue Kunst een schok. In
de oude textielfabriek zijn wer-
Ken te zien van o.a. Joseph
Beuys, SolLeWitt, Richard Long
en Jannis Kounellises. Een be-
zoek aan dit privé-museum le-
vert zeker stof voor een pittige
discussie. Genieten van oude
huizen en schilderachtige
straatjes kan men ook Stem am

Rhein, met de trein vanuit
Schaffhausen eenritje van onge-
veer vijfentwintig minuten. Maar
daarvoorzullen de meesten derit
naar dit charmante plaatsje niet
maken. Een belangrijkere attrac-
tie van Stem am Rhein is het
poppenmuseum aan de
Schwarzhornstrasse. Meer dan
vijfhonderd poppen van Kathe
Kruse tot Barbie, echte manne-
quin-poppen (vroeger waren er
geen modeshows maar werd de
kleding op poppen getoond) en
complete poppenhuizen staan in
de vitrines uitgestald.

door nino tomadesso

\ ?sterschelde. Aan boord van
\* °tter dreven we boven een
\J%lbank. Een kor (sleepnet)
\ de een partij mosselen om-
i*i( "" öe schipper greep er eentje
k^^uterde met een zakmes de

t 'Pen van elkaar en bood mij
'W^ gekomen toeekdier aan.
\J^. en kersvers. Ik hapte,
■if^de en slikte,

smaakt als een oes-
tttr ;riep ik lovend uit. De schip-
% *nikte instemmend, futselde
*Ut j °-ndere mossel open. ZachteWe 9e zeevracht. Een delicatesse.
■dn^d toch dat in het Neder-KrTe' e" dus oofc in het Lim-

'^ of' n*et schelpdie-
J>ie< . s lekkernij beschouwt; dat

ledereen mosselen, oesters en
*eeb^ rangschikt onder zalig
Se. nfcet. Jn het buitenland"tejj cri ze er tuel eens om grinni-
Deji' .JDie Hollanders toch', zeg-?e dan, „ze verkopen liever
fe[f rs en mosselen dan dat ze ze
\e j?en....". De Zeeuwse mossel-Kers rekenen dit jaarop- een

prima oogst. Zon honderd mil-
joen kilo, in tegenstelling tot de
bijna vierenzestig miljoen kilo
die verleden jaar werden aange-
voerd. Het grootste gedeelte van
de aanvoer verdwijnt traditiege-
trouw naar het buitenland. In
hoofdzaak naar België en naar
Frankrijk. Vergelijking: de con-
sumptie van mosselen in België
bedraagt bijna vier kilo per
hoofd van de bevolking, in Ne-
derland komt men krap aan één
kilo. De liefhebber van mosselen
in Limburg overigens heeft be-
slist zijn stekkie waar hij regel-
matig van deze zeevrachten
smult. De Zuid-Limburger in het
algemeen en de Maastrichtenaar
in het bijzonder gaat bovendien
graag bij de buren in België aan
de mosseldis. Zo stapte ik een de-

zer avonden Tongria binnen spe-
ciaal om er te 'mosselen. Daar in
dat kleine, smalle eethuis aan de
Vlasmarkt in Tongeren (in de
schaduw van de majestueuze ba-
siliek) serveert men mosselen op
liefst twaalf manieren. Van op
grootmoeders wijze (210 francs
ofwel 11,50 gulden) tot bijvoor-
beeld met waterkers enroom (410
francs = dik 22 gulden). Ik hield
het daar, in het huis van PA-
TRICK ONCKELINX, op mosse-
len met look (400 francs). Voor
niemand verwonderlijk die op de
hoogte is van mijn haast fanati-
sche lust op knoflook. Ook dit-
maalontpopte de look als kruide-
rij bij plaatkieuwige weekdie-
ren, in een smakelijke selderij-
'soep', zich als een aangename
metgezel. Niettegenstaande ik in
een bierland bij uitstek verkeer-
de, liet ik het glas vullen met een
Elzasser: Pinot Gris'Bs. Uit de
'cave vinicole' Kientzheim-Kay-
sersberg. Een pittige Pinot, zo
bleek. Drager van een gouden
medalje. Mosselen zijn een koste-
lijk voedsel, In vergelijking met
vlees rijker aan mineralen, kalk,
fosfor en ijzer. Vol vitaminen.
Uiteraard zijn mosselen 'nature',
gekookt in een bodem water ofwitte wijn met fijn gesneden ui,
grof gesneden prei en selderij het
meest gevraagd. Gekookte mosse-
len met bruin brood, eventueel
met een mosterdsausje enfrieten:
om jevingers er bij af te likken!
Jawel, die Belgen weten het weh
En vlak de Fransen ook niet uit.
Het wordt langzamerhand dan
ook tijd dat een kostelijke vrucht
uit Noord- en Waddenzee ook in
eigen land net zo als in het bui-
tenland op prijs gesteld zal wor-
den. Per slot van rekening is de
mossel toch een geschenk van de
zee

hosselen. Zeeuwse roem, in het buitenland hoger ge
dan in eigen land.

tijdje vrij

Ideale uitvalbasis naar attractieve bezienswaardigheden

Zürich: 'hart' van Zwitserland
ÏVh. De grootste (362.000 in-
IJj^ers) én levendigste stad
r1Zwitserland. Gelegen in
J? dal van deLimmat, aan dej?°fdpuntvan het Meer van
r^ch, omringd door fraai be-„?te bergen. Dit financiële en
C^ele „hart" van Zwitser-

is oud. De Romeinen ves-ten er een handelspost (Tur-urn) diein 929 na Christus in
geschriften al aangeduid

il» t? a^s stad- De opening van
C Beurs in 1877 deed Zürich
'groeien tot een intematio-
aJ handelscentrum. Tóch

i^Wen niet alleen 'geldma-
ffrs' zich tot de stad aange-
keken. Richard Wagner, Ja-«es Joyce, Gottfried Keiler enrjin brachten er enkele jaren
j^r- Zürich vormt, mét uitste-lde treinverbindingen naar. attractieve plaatsen,n ideale uitvalbasis.

lon ''Jdens een rondwandeling
o.or de oude stad (Niederdorf)
l cleRindermarkt terecht komt,
■JJeen hapje gaaneten in het fa-L!ete restaurant van Gottfried
je"er, Opfel Chammer. Een goe-. studententraditie wil dat de-
?jf die zich daar naar boven

£?*<■ en op de balken liggend een
Ej,WrJn leegdrinkt, de drank
j*thoeft te betalen. Het lijkt ge-

il;,, dan het is....Dwa-
"ieri oor e nauwe straatjes van
» Qerdorf met soms prachtigeac huizen en verrassend ogen-
v 0 Pinkeltjes, staat men opeens
W et nuis waar Lenin heeft
k °°nd of voor een van deL a'e oude gildehuizen die de
IjJ Sers met veel gevoel voor
Vh ein ere ne^^en gehouden.
It0 bezoeker aan die gildehuizen
kjll* doorgaans niet verder dan
ta re staurant op de eerste etage.
ij: 2alen waar gildebroeders hun
'v^enkomsten houden, blijven
ilei?r ëew°ne stervelingen geslo-
,jj " Een van de fraaie gildehui-

's het Zunfthaus zur Schmi-
ij!1 aan de Marktgasse dat in
jfy* in het bezit van het gilde
\ atn. De gilden vormen tegen-

een soort rotary-clubs,
ito °lkt' door bankdirecteuren,
5j 'j'striëlen, artsen 0.a.. Met am-V^tslieden heeft het weinig
"^ doen meer.

" Blik op 'oud' Zürich. Pleziervaartuigjes en brug over deLimmat, de Lutherse kathedraal (rechts) en Fraumunster (links).

Bern
Op iets meer dan een uur met de
trein ligt Bern, het regeringscen-
trum van Zwitserland en tevens
officiële hoofdstad. De in 1191
door de hertog Von Zahringen
gestichte stad, is vooral aanlok-
kelijk om te winkelen. Zes kilo-
meter winkeltjes en winkels van
de meest uiteen lopende aard.
Mooi of slecht weer het maakt
niet uit, want de Lauben (arka-
den) houden je droog. Al winke-
lend komt men bij de Kramgas-
se, de beroemde toren met klok-
kenspel. Wie na zon winkel-
tocht, bezoeken aan musea enuitgebreide wandelingen een
beetje uitgeteld is geraakt, kan
een nachtje overblijven in de
laatste aanwinst op hotel-gebied
in Bern: het Belle Epoque hotel.
Wie dit hotel binnengaat staat
midden in de Jungendstil. Werk
van meer dan honderd kunste-
naars, Toulouse-Lautrec, San-
dier, Gaudi en Masriera onder
anderen, valt hier te bewonde-
ren. Al deze kunstwerken zijn
verzameld door dr. Philippe Le-
dermann, die in samenwerking
met de hotelketenGaver van een
oud pand een hotel met een ge-
heel eigen sfeer maakte.

Zondag trekt opnieuw de bloemencorso

Kleurenpracht in Hergenraht
Nietver van Vaals, in Hergenrath (België), 'spreekt'
men zondag (20 augustus) met bloemen. Dan vol-
trekt zich namelijk, voor de achttiende maal, het
grootse bloemencorso (vanaf 15.00 uur). Gereali-
seerd onder meer door één miljoen bloemen, dui-
zend muzikanten en majorettes en een twintigtal
praalwagens.
Om de twee jaren pakt het dorp Hergenrath (ge-
meente Kelmis) met dit evenement uit en trekt uit

de drielandenhoek tienduizenden toeschouwers.
In 1987 méér dan dertigduizend.
De parkeermogelijknedenzijn ruim, naast de corso
vinden er folkloristische manifestaties plaats en 'savonds vanaf 18.00 uur gaat het traditionele bloe-menbal van start. Er bestaat de mogelijkheid een
plaats op de tribunes te reserveren (09-32-87-
-659767). De dag na decorso worden de praalwagens
in de kom van het dorp tentoongesteld.

" Bloemencorso: feest voor het oog

Arrangementen
In het kader van stedenbezoek
biedt het Zwitsers Verkeersbu-
reau verscheidene arrangemen-
ten aan. Drie nachten in een eer-
ste klas hotel in Zürich bijvoor-
beeld kosten in een weekeinde
(vrijdag t/m maandag) 330 Zwit-
serse Francs. De voordeligste
mogelijkheid komt op 165
Zw.Fr. Wie alleen gaat is 150 Zw.
Fr. duurder uit.
Meer informatie bij het Zwitsers
Verkeersbureau in Amsterdam,
tel.: 020-222033.

Preuvenemint
oók op z'n Amsterdamsen z'n Weens
Maastricht maakt zich opvoor de
achtste editie van het Preuvene-
mint. Volgende week, van don-
derdag 24 tot en met zondag 27
augustus. Vier dagen lang een
evenement dat inmiddels tot ver
buiten Limburg bekend is ge-
raakt en dat, her en der in bin-
nen- en buitenland, wordt geko-
pieerd. Althans, er worden po-
gingen daartoe gedaan. De over-
dekte restaurantruimte op het
Vrrjthof zal, vergeleken met ver-
leden jaar, tot 2150 vierkante me-
ter worden uitgebreid, 37 deelne-
mers 'staan' voor 34 restaurant-
stands.

Drie deelnemers aan het Preuve-
nemint worden in de 'Guide Mi-
chelin' aangeduid met een ster:
restaurant Lindenhorst (Valken-
burg), I'Auberge van Chateau
Neercanne (Maastricht) en De
Kersentuin (Amsterdam). De
Kersentuin dat, volgens de
Stichting 't Struyskommitee',
bewijst dat zelfs 'die Hollanders'
zich langzaam aanpassen aan het
goede leven in Maastricht, zal
twee dagen in de stand van Gale-
rie/Sjiek de bezoekers op var-
kenspootjes in kersensaus (!)
tracteren. Een op prijs gesteld
programma-onderdeel als de
'Weense tuin' (zondagmiddag)
zal ditmaal worden gerealiseerd
met een nabootsing van het Bel-
védère, temidden van versierde
tuinen, met bediening in origine-
le klederdracht en met muziek
van het Maastrichts Salon Or-
kest, i

De NS zal in de nachtvan vrijdag
25 op zaterdag 26 augustus en
van zaterdag 26 op zondag 27
augustus vanuit Maastricht ex-
tra-treinen rijden naar Roer-
mond en Heerlen.

korte toer
ZATERDAG 19 AUGUSTUS:
HOUTHEM-ST.GERLACH: IVN
(afd.Valkenburg) - ochtendwande
ling. Vertrek 9.15 uur vanaf Geul-
hemmermolen in Houthem- St.
Gerlach.
MAASTRICHT: 'AaijdWyck Fees-
ten' (Hoogbrugstraat) vanaf 10.00
uur.
Antiek- en vlooienmarkt in de Sta-
tionsstraat van 10.00 tot 16.00 uur.
Bezichtiging Bisschopsmolen (Ste-
nen Brug/Koestraat) van 14.00 tot
17.00 uur.
Bezichtiging Museumkelder Der-
lon (Plankstraat 21) van 14.00 tot
17.00 uur.

Bezichtiging Het Dinghuis (Kleine
Staat) van 14.00 tot 17.00 uur.
VW-stadswandelingen om 11.00
en 14.00 uur. Vertrek vanaf VW-
kantoor.
VALKENBURG: Toneelspektakel
Bokkerijders om 21.30 uur.
ST.GEERTRUID: Korenfeesten.
Dansavond in feesttent.
HASSELT (B): Virga Jessefeesten.
MAASEIK (B): Hartbufkes Preuve
op de Markt vanaf 14.00 uur.

ZONDAG 20 AUGUSTUS:
BANHOLT: Wandel-speurtocht
door Limburgs heuvelland en
Voerstreek. Afstanden: 7 en 15km.
Inschrijving: van 14.00 tot 15.00
uur in Harmoniezaal.
EIJSDEN: IVN (afd.Eijsden) - och-
tendwandeling omgeving De
Plank en St. Martensvoeren. Ver-
trek 9.00 uur vanaf gemeentehuis
Eijsden.
VALKENBURG: Toneelspektakel
Bokkerijders in Openluchttheater
om 21.30 uur.
SCHINVELD: IVN (Eys) - middag-
wandeling door Schinveldse bos-
sen. Vertrek 14.00 uur bij de kerk
van Schinveld.
GEMMENICH (B): IVN (afd.Ge
leen) - middagwandeling door het
Hohnbachtal. Vertrek 14.30 uur bij
de kerk van Gemmenich.
WEERT: IVN (afd.Weert) - mid-
dagwandeling over de Mechelse
Heide. Vertrek 13.30 uur bij Bassin
in Weert.
MAASTRICHT: 'AaijdWyck Fees-
ten' (Hoogbrugstraat) vanaf 12.00
uur.
MEERSSEN: Rondleiding in en
om de Basiliek 0.1.v. een gids. Ver-
trek 14.00 uur vanaf de Gloriëtte
(theehuisje) in het Proosdijpark.
HEERLEN: Expositie 'De mens op
de maan' in Volkssterrewacht
(Schaapskooiweg 95) van 13.00 tot
17.00 uur.
VOERENDAAL: Buurtfeest van
Kundesj Heem vanaf 11.00 uur.
SITTARD: Kerkepadwandeling
met bezoek aan St. Petruskerk, Ba-
siliek, Mariapark, Hervormde Kerk
en kapel klooster Agnetenberg.
Vertrek 14.00 uur vanaf VW-kan-
toor.
NIEUWSTADT: Luikse Markt van
11.00 tot 18.00 uur op de Markt.
ST.GEERTRUID: Korenfeesten
vanaf 11.00 uur.
HASSELT (B): Virga Jesse-fees-
ten.
MAASEIK (B): Hartbufkes Preuve
op de Markt vanaf 10.00 uur.
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Kontakte

Bel je eigen
provinciebox
BABBEL, KLETS, RATEL,

RODDEL
bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611. 50 et p.m.

Hardlesbi
Rijpe Sex

Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*323*24
Zoek jij 'n lekker ding??

Sex-contact-lijn
Bel 06-320.320.33 (50 cpm)

Supersnel sex-contact
(50cpm) LIVE afspreek-lijnü
06-320.320.55

Op zoek naar lekkere mei-
den 0fr320.326.55 (50cpm)
Hetevrouwenlijn

Hete meisjes & pikante
dames zijn op zoek naar een

snel en opwindend sex-
ntact. Bel 06-320.326.66

Tippelbox
en doe mee (50cpm)

afspreekband
lekkere sex-afspraakjes..: 06-320.330.21 (50 cpm)

Bianca vermaakt zich wel in
't flirt-cafe

06-320.330.77 (50 cpm)

Gezellig flirten
met zn tienen op de Flirtbox

06-320.330.01 (50 cpm)

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

** 06-320.321.03 **
Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Hardsex
lekker hard 50 c p.m. 06-

-320*325*35
320*325*35
Ik moet bij m'n

baas komen. Hij
zit ergens mee..
ÜErotlfoonü
06-320.320.12

50 et p/m

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

320*323*45

320*323*45
Op je knieën

v00r...
Lady Bizar

50 et p/m 06*320*

3*2468
Thai Privé

Voor sport-, Franse en ori-
.ginele Thaise Bodymas-

sage, ma-vrij 11.00 tot
24.00 u. Suffolkweg 13,

Weert. Tel. 04950-42966.

Privéhuis Diana
045-213142.

nieuwe meisjes aanw. en
nieuwe aanbiedingen. Kom

eens kijken. U bent van
harte welkom.

. Diana Escort
045-215113

Ina is weer terug.

RUIGEN
HEET

zijn de LIVE gesprekken
van Pascal. Geniet mee..
06-320.329.93 / 50 cpm

en/Klubs

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

SCHOOL
MEISJE

06-320.324.35 / 50 cpm

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington

06
320.320.22

50ct p.m.
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Escort service all-in

045-326191
Leuke

Loverboys
voor heren. Ook 24-uurs

escort. Tel. 04930-19545.

Club"La Ferme"
Lemmensstr. 73, Ingber/
Gulpen. Tel. 04450-3290.
Dagel. geop. van 11.00-

-02.00 uur. Rijksweg Maas-
tricht-Vaals achter de krui-
sing naar Noorbeek 1e str.

links, 100mtr. rechtsaf naar
boerderij. Bel nr. 73.

Volwassenen vinden elkaar
op die 2 specialeboxen voor

speciale
wensen. De box voor Vol-
wassenen 06-320.326.88.
De box voor het Grote Ver-

langen 06-320.326.99
50 et p/m

Op de
Sexsuperbox

zijn die hete partners die
best willen, maar op de

heetste box daar doen ze 't
na het praatje. Sexsuperbox
06-320.324.30. Heetste box

06-320.328.29. 50 et p/m

Stoute poes
zoekt strenge kater. Wij zijn

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

Het leven begint bij 40, ook
het sexleven, op de
40 plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 (50 et p/m)
Nee, nog heter kan niet,

denk je als je ze op de
Orgiebox zo bezig hoort...
en toch... Op e sexbox?

Vooral die meisjes.
Je twijfelt wie 't heetst zijn.

De Orgiebox
op 06-320.324.40? of
De Sexbox

06-320.322.22 - 50 Ct p/m

Vera
Privé tel. 04754-85818.
Alweer die Wip-in box in
gesprek... en da's de box
om wat te versieren... wat

een mazzel dat er op de Lijf-
sexbox ook een paar vrije

schatjes zijn.
De Wip-ln box

op 06-320.324.60
De Lijfsexbox

06-320.324.90 - 50 et p/m
Dame zoekt gave jongeknul

Meisje wil contact met
ervaren heer. Ze vinden het

op de
Generatiebox

06-320.326.27 (50 Ct p/m)

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.
Toppunt van gezelligheid.

De eerste

dikke
mensenbox. Hier vinden ze

elkaar om dik gelukkig te
worden.

06-320.327.37 (50 et p/m)
Geen zin in Homobars maar

wel verlangend naar sex-
vriendschap van man tot

man? Bel
Box-Olympus

06-320.326.37 (50 et p/m)

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

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

Escort Marli
vanaf 10.00 uur 's morgens

045-451033.
Peggy

en vriendinnen, ma.-vr.,
11-19 u. 04490-74393. Tev.

assistente gevraagd.
Zat. en zond. 14.00-24.00 u.

ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22, Geleen
Tel. 04490-42315.

Tev. meisje gevraagd.

Privé en escort
045-220866
Contactburo
Yvonne

Bemid. v. discrete dames.
Inschr. gevr. Vrangendael
154, Sittard. 04490-23203.

Privé bij

Roger
evt. ook escort. 045-727709

Je vindt sneleen fijn paar op
de Box voor
Ruilsex

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

voor extra grote sexmaten
voor dames en heren XL

06-320.326.99, 50 cent p.m,

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen
04490-50921.

Mannen zoeken elkaar op.
Soms klikt het ineens.

Maar hoe gaat het dan in zn
werk???
Life

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

Club

Nirwana
Nieuwstr. 147, Kerkrade

045-463323
Tev. meisje gevr.

Anita
Privé, ook zaterdags.

Tel. 045-352543.
Privé Club

Exclusief
6 sexy meisjes ontvangen u

in pikante lingerie.
SM, trio, lesbische show.

Lolita type. Privé taxi aan-
wezig. Wij zijn open ma. t/m
za. van 11.00 tot 23.00 uur,

's zondags van 12.00 tot
21.00uur. Industriestr. 13,

Kerkrade-West.
Tel. 045-423634.

Durf je?
Bel me dan maar

50 cpm 06-

-320*327*27
De betere escort service

escort
Exclusief

steeds jonge charmante
meisjes aanwezig.
Bel. 045-422685.

Jong meisje VERWENT
dames. Ze leert van haar
knappe bazin in die dure

club. Rosie
Lesbilijn

06-320.330.52 (50 ct.p.m)
Wat een Sexy stem

06-320.324.94
(50 ct.p.m.)

Ik wil nooit meer anders!

Buro Elvira
Adresbemiddeling

045-419384. Meisje aanw.

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

Bel 06-320.322.38

’ 50,- All-in
Tel. 045-423608

Leuk meisje
of jongevrouw gevr. voor

escort of privé. 045-215113.
Als Loes aan Wim bekend
hoe lang..hoc vaak en hoe
heet ze 't deed met die an-

der..gebeurd het...Wim wil 't
ook zo. En Loes?

06-320.323.84
( 50 ct.pm )

Nieuw-Nieuw-Nieuw
Yvonne - Diana
"Privé en Escortservice

Nieuwe meisjes en nieuwe
prijzen en eerlijke service.
Geopend ma-zat. 11-24 u.

Zond. 15-24 u. Kapelweg 4,
Kerkrade 045-425100 / 045-
-226565. Dring, meisje gevr.

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. forse Mech. HER-
DERS en Duitse herders en
Schotse Collie's (Lassie) al-
les 9 weken. Duitse herder,
reu 9 mnd. met stamboom.
Tel. 040-863946.

Te k. van fokker zwarte, wit-
te, grijze DWERGPOEDELS
Tel. 04750-16590.
Witte middelslagpoedeltjes
m. stamb., afstamm. v. kam-
pioen nog 1 jong witte KO-
NINGPOEDEL 043-624234.
Te k. Am. STAFFORD Ter-
rier pup. Tel. 045-254494.
Zeer oude lieve PONY zoekt
rustoord. Pretpark De Val-
kenier. Tel. 04406-12289.
Te koop jonge HONDJES.
Tel. 04490-24449.

Te koop gevr. PAPAGAA-
IEN, Kaktoe's en Ara's. Tev.mr. op tamme en sprek. pap.
Tel. 04490-75359.

Te koop DWERGKEESJES,
zeer mooi. Tel. 045-214859.
Te k. YORKSHIRE terriërs,
puppies. Tel. 04498-54002.. ,—,I—,1—,

In en om de tuin
": ■ ■ : "
(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.
TROSANJERS, snij- en
sperciebonen, bloemkool,
aardbeien en aardappels te
koop. G. van Laar, Heerler-
weg 23, Voerendaal.
HOUTHANDEL Landgraaf
voor al uw tuinschermen,
planken, palen, balken, kee-
pers, panlatten, stookhout
enz. Buizerdweg 8, Indus-
trieterrein Abdissenbosch
Landgraaf 045-318518.

1 ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178
Te koop 15 m2achthoekige
BETONKLINKERS met
passtuk, kl. grijs, pr. ’ 300,-.
Tel. 045-420213.

Bloem & Plant
AARDBEIPLANTEN div.
rassen. Mirabellen-pruimen
10 kg. ’15,-. Fruitteeltbe-
drijf Jean Zuylen, Kneykui-
lerweg 1, Bingelrade. Tel.
04492-1539.

Opleidingen
Binnenkort starten in Venlo, Sittard en Maastricht

weer de opleiding voor:
* Basiskennis Boekhouden

* Praktijkdiploma Boekhouden
* Moderne Bedrijfsadministratie

*SPD
* PD Maketing, NIMA-A

U kunt nu inschrijven.
Bel: voor gratis prospectus 077-510111 studieleider,

013-368645 secretariaat

Bedrijfshogeschool Katholieke
Leergangen. Tilburg.

DANSINSTITUUT
Rien en Betty Decker

F.D.O. gediplomeerd
De exclusieve N.8.D.-dansschool

van het zuiden met opleidingen (ook beroeps) in alle dans-
vormen, start met kursussen voor alle leeftijden. Ook in
Jazz, Disco, Aerobic en Salsa. Hubertusstr. 77, Beek.
Tel. 04490-73273.
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 Space-

Cap. Start cursus chauf-
feursdiploma op 26-8-'B9.

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

Rijles
Opleiding CHAUFFEURS-
DIPLOMA goederen en
pers.vervoer. Startdatum 19
aug. De opleiding met een
hoog geslaagdenperc. Ver-
keersschool Arnoldussen,
Hoogstr. 201, Landgraaf.
Tel. 045-311631.

Huwelijk/Kennismaking
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Bewijs
verplicht. Het bestuur.
Zoekt U een ser. relatie bel
dan 045-211948 Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
"PARTNERS-TRUST",
huw.-relatieburo. Info: 045-
-210627.

Echtp. 37 en 40 zkt ander
echtp. v. moderne VRIEND-
SCHAP Br.o.nr. B-1674,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Nette man 40 jr. zkt nette
VROUW met 1 kind geen
bezw. Ik houd van muziek,
natuur en wandelen en heb
vast werk. Br.o.nr. B-1675,
LD, Pb. 3100, 6401 DP Hrl.

Baby en Kleuter
TEUTONIA combiwagens
showroommodellen vanaf
’598,- mcl. ace. Harlekijns
Babyland, Kouvenderstr.
141, Hoensbroek. Tel. 045-
-221263.

Te k. BABY-UITZET en div.
artikelen. Tel. 045-256049.
Koopje z.g.a.n. luxe kinder-
sport-WANDELWAGEN,
hooguit 5x gebruikt, geh.
COmDl. 045-224225.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

R.R.S.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Atvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Daklekkage
bel 045-219615
H Arndts

dakservice
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koenen. Tel. 045-441693.

Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor vakkundige DAK-
WERKZAAMHEDEN met
garantie en gratis advies.
Bel dakdekkersbedrijf M.
Haas 045-451862.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.

Gevelrenovatie uitkappen
nat zandstralen opnieuw in-
voegen impregneren tegen
VOCHT 045/218363/259492
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.

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

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

Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.

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.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-,
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor
ongekend lage

prijzen
Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,,Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. moderne EETHOEK
tafel en 6 stoelen (chroom),
i.z.g.st. Tel. 045-259145.
Mooi zwaar eiken BANK-
STEL, als nieuw, 2jr. oud, vr.
pr. ’925,- eiken salontafel,
vr.pr. ’ 325,-. 045-323830.
EETHOEK eik. ’ 250,-;
bankst. eik. ’250,-; slaapk.
’450,-. Koevenderstr. 208,
Hoensbroek.
Gaspl. ’ 75,-; GASFOR-
NUIS ’95,-; ijskast ’95,-;
diepvrieskast ’ 225,-. Tel.
045-725595.
Geh. INBOEDEL te k. o.a.
kasten, eethoek, wasmachi-
ne, serviesgoed etc. Tel.
045-462754 tussen 17.00-
-18.00 uur.
Te k. eiken BANKSTEL en
salont. ’ 500,-, bruidsjurk
m. 38 met sleep en tasje
’600,-. Tel. 045-217691.

Radio e.d.

Top Hi-fi

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

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

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

Te k. 3-2-zits stoffen BANK-
STEL, ’150,-; 3-1-1-zits
groen leren bankst., ’ 350,-.
Navolaan 113, Heerlen.
Te k. EIKEN fineerkast
’350,-, zw. massief eiken
bankst. 3-2-1 ’500,-, mas-
sief eiken salont. ’300,-.
Vijverstr. 16, Brunssum. Tel.
045-272226.

Radio e.d.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

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

video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

Pioneer
compactdisk,
PD 7010, met

afstandsbedie-
ning, 32 num-
mers program-

meerbaar, index
zoeksysteem
geen ’ 1.398,-

-of ’ 1.198,-
-maar ’ 498,-

Maar ook: Sony muziekcen-
ter XODI, tuner, versterker,
dubbel cassettedeck, pla-

tenspeler ’ 998,- of ’ 698,-
-maar ’ 398,-

Maar ook: Panasonic kleu-
ren TV TX2171 met stereo
en teletekst geen ’ 1.684,-
-of ’ 1.298,-maar ’ 898,-.

En nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg
tel. 04490-18162)

Zonnebanken/Zonnehemels j

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

Ook reeds vanaf ’ 10,-p.wk. ~Van Erp, Limbrichterstraat 18, Sittard, 04490-13= j'
Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.__^j l

TV/Vldeo
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN tv's. Zeer
grote sort. va. ’ 125,- met
gar. Reeds 25 jr. het juiste
adres. TV-Occ. centrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Te k. BANDRECORDER en
30 banden tuner, versterk.,
draagb. TV, video VCC m.
banden. Uterwg 91, Hrl-Nrd.

Hulsh. artikelen
Te koop GEYSER i.z.g.st.

’ 100,-. Tel. 045-244517.
Te k. BOSCH Diepvr.kist
240 Itr. i.z.g.st. ’125,-.
Treebeekstr. 42 Brunssum.
Kachels/Verwarming

Kachels, grote keus, koop
bij de vakman DE KACHEL-
SMID, de beste en de goed-
koopste Walem 21, Klim-
men. tel. 04459-1638.

Literatuur
Te k. BOEKEN 1e jrs.
Sociale Academie. Tel. 045-
-719927.

Muziek
PIANO'S huur met \
recht van ’ 65,- tot f'
p.m. Gratis transport'
merken gebruikte P*j
’450,- per jaar. Van
Westersingel 42, ""010-4363500.
Te k. electronisch d»
merk Andante, i.g.st-, v
b. Tel. 045-443783-_^>
Te k. electr. ORGEL jj
Technics U-50 zeer uw
ritme-box, prijs ’ 3*
045-422348.

Kunst en Anti^
Wedden dat !! U bij VW
Antiques zeer zeker zift
gen voor uw antieke *JBELS, klokken en
etc. Amstenraderwefl|
Hoensbroek Centrum
opend; dond. vrijd. l9
Tel. 045-211976. ✓

r^ |
Onze kwaliteit bewiplj
zelf met de jaren, t
SIMONS Dorpstr. 45A.J(t/o ingang kerk, naast
rest.). Donderdag Jravond. Tel. 045-2433.
Antiek eiken meehelp
TRINEKAST in pril"»

’ 1.750,-, antiek eik*"
reau, pr.n.o.t.k. 045^

" , , ' "- ",

Braderieën/Markten J"
Zaterdag 19 augustus a.s.

Hobby/huisvlijtmarkt
In Makado-Beek. (toegang gratis) \

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

Een PICCOLO in het L «m
burgs Dagblad help' ; |
weg naar snel succes
045-719966. > f

! rr-", —-,
Te koop gevraagd:—: ; ~*J.\

ALLESBRANDER gevr.,
ook brommer en diep-
vriezer. Tel. 04406-12875.
GOUD, zilv., munt, postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 (verl. naar
stat. Lutterade) Geleen.
Lage CARAVAN opkl. dak
Rapido etc. of vouwcar. vas-
te wanden. 04490-47218.
Inkoop GOUD, zilver, briljant
enz. Tegen contant geld.
Verseveld, Saroleastr. 80 A,
Heerlen Tel n,lf.-71oifififi

Te k. gevr. RoMj<>
LOODSEN, Nissen 111,
en direktieketen. tel. " *15603 of 18368. vaXKLEUREN TV's en Jdefect geen bezwaar J045-728130. _^"'
Te k. gevr. recht sta*
ELEMENTEN kast en__g
kast, eiken bankstel _m
ken eethoek. W. C_____
Ranonkelstr. 43, Sittaf K
04490-23?4fl A

I IPOIIPII.I pi. uts>-> ItWU | v-tt^v t^ttu, 'J

Diversen )

Paardelappen
1 kg ’ 11,90 %

Runderlappen S
500gr ’ 9,95

150gr hamworst ’ 0,99
Slagerij Martien Arts

Dorpstraat 86, Brunssum. Tel. 045-252823 {
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag. *; A l

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Voor uw WERKKLEDING,
overalls, werkpakken, laar-
zen en schoenen, ook met
stalen neus enz. enz. Bij K.
Stienstra en Zn., Wagen-
schutsweg 21, Palemig-
Heerlen. Tel. 045-722334.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest
U blijft komen. 045-353489.

BLOEMKOOL te k. w 3het landva. ’ 0,50, n«' |uur. Hamers, Houts<> ,
Merkelbeek. 04492-jZ^
De massage van VÉ I'
QUE is en blijft unie"'
045-228481. ___^jj
Te koop Handic SOsa
ANTENNES, 50%
V2jaar garantie. Tel-
-456821/459916.
Te k. NISSAN Sun^'85; tev. eethoek met *J >len; tev. bagage1:»

’ 125,-. Tel. 045-21OZ^
Aang. TALENCURS^in 83 talen op LP's &J
’65,- (ook voor bu^ders); 21 danscursus^j!
cass. enz. ’ 100,-. Te
894543/638667.

"""""ï LimburgsDagblad g ~
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dmÊÊÊtgW ■ jA^ÊÊLmk Echt lederen Voor de technische scholen
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Bij tussentijdse verkiezingen dienstcommissie 'Pensioenen'

AbvaKabo wint vertrouwen
groot deel ABP-ambtenaren

Schoenen
gestolen

HEERLEN - Een patrouille van
de Heerlense politie ontdekte
gistermorgen om vijf uur in het
centrum drie mannen met draag*
tassen, diehet vervolgens op een
lopen zetten. Na een achtervol-
ging konden ze worden aange-
houden. Zebleken ingebroken te
hebben in een schoenenzaak. De
drie, afkomstig uit Luik, zjn voor
verder verhoor ingesloten.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De AbvaKabo heeft bij verkiezingen van dedienstcommissie van de bedrijfseenheid 'Pensioenen' van hetABP, zes van de dertien zetels behaald. De ambtenarenvak-bond concludeert daaruit dat een heel groot deel van de amb-tenaren die bij het ABP werken, het eens is met het beleid vande vakbond. „We voelen ons hierdoor gesterkt en we zullendan ook blijven vechten voor behoud van arbeidsplaatsen",
zegt Rob Franssen van de vakbond.

Behalve de zes zetels voor de Abva-Kabo, behaalde het CFO er drie, de
Ambtenarèncentrale één, de onge-
organiseerden één en de Partij 89
(een nieuwe organisatie) er twee.

De tussentijdse verkiezingen voor
de dienstcommissie werden dins-
dag gehouden. In juni stapte de
voormalige dienstcommissie op
omdat deze het niet eens was met
het beleid van de directeur van de
bedrijfseenheid (zeg maar afdeling)
Pensioenen.

Aas

Dat betekende winst voor Partij 89,
die twee zetels won en de AbvaKa-bo dieéén zetel won. Het CFO bleef
gelijk, de Ambtenarencentrale ver-loor twee zetels en de organiseerden
verloren ook een zetel. Er waren in
totaal 1398 kiesgerechtigden bij de
bedrijfseenheid 'Pensioenen.

anken
l^arianne Wetzels uit Wau-
Tr' 1.belt. ,Meneer, we hebbenJP jonge Mechelse herder die
Kjpelijfc jankt als wij de deur
mJSlaan. Dan maakt hij een ge-
W® alsof hij vreselijk geslagen
E/~t- We willen er alles aanl**l om dat te veranderen metFitting." Leuk, prima, maar
r^om dekrant gebeld? „Nou,
l' Qeluid valt in de buurt na-

{^rij/c ook op en nu heeft"ond een anonieme brief
*"" mij ouders geschreven,
ltteel grove brief."

Kanken (2)
L ? dat schrijven wordt ge-
jjl9d met het inschakelenvan

Merk-v^rdig natuurlijk, een briefiPr de ouders! Maar goed,
C^anne zegt dat ze zelf alj\|act heeft opgenomen met de
ï^enbescherming en dat die
C^aar officieel moet vaststel-
Laat de hond niet mishan-
La wordt. Voorlopig is hij
PJ*r een asiel overgebracht.
SJ? nieuwe dimensie is toege-
Ij. 9d aan het begrip dieren-tO. Wie er meer lijdt, het dier
Sr* wiensen er omheen, is niet

'delijfc.

Belang
Naar aanleiding daarvan, maar ook
vanwege de opstelling van de ABP-
directie inzake het mogelijk wegha-
lenvan de WUV bij hetABP, schort-
te de vakbonden die zitting hebben
in het Georganiseerd Overleg van
het ABP, het overleg ook op. „De
verkiezingen voor de nieuwe dienst-
commissie waren dus van groot be-
lang voor ons. De uitslag heeft ech-
ter aangetoond dat de AbvaKabo
een mening erop na houdt, die door
de meeste ambtenaren van het ABP
gedeeld wordt", zegt Franssen.

Knokken
De AbvaKabo heeft aangekondigddat de standpunten die ingenomen
werden voordat de dienstcommis-
sie opstapte, overeind blijven. „Wij
zullen ons krachtig büjven verzet-
ten tegen beslissingen die buitenons om benomen worden. In dat be-leid zien wij ons bevestigd. Daar-
naast moeten we blijven knokken
voor de werkgelegenheid bij het
ABP. Wij willen niet dat er gedwon-
gen ontslagen vallen. Dat kunnen
we alleen bereiken in een situatie
van overleg, daarom eisen we open-
heidover de gang van zaken binnen
het ABP", stelt Franssen vast.

Foto:
DRIES LINSSEN

j-j..£ui Janssen vist bijna da-
Üe .f8 in een vijver te Kerkra-

is hij in gezelschap
% een eend. Het dier doet geen
Op 9 kioaad en wacht geduldig
ij^ae aasresten. Een bolletje
Sm aemaakt van wat wit-
jj/°d, havermout, brinta, poe-
kiJ^ifcer en tuat uantllepoeder
b^ at de eend het lekkerst. Maar
v^1 een eenvoudige snee oud
ii^°d zegt 'witkop' ook geen
"LT?- Maar wat eten de vissen. hefst?

Man schopt
bejaarde

HEERLEN - Een 71-jarige vrouw
uit Amstenrade werd dinsdagoch-
tend in de onderdoorgang van het
Heerlense busstation naar het cen-
trum dooreen ongeveer dertigjarige
man tegen de enkels geschopt. De
vrouw viel, maar de man die het
waarschijnlijk op haar handtas hadvoorzien, kon die buit niet bemach-
tigen. De vrouw werd in een ambu-
lance naar het ziekenhuis overge-
bracht, waar bleek datzij een gebro-
ken pols opgelopen had.

Het Georganiseerd Overleg (waarin
vertegenwoordigers van de ver-
schillende dienstcommissies praten
met hoofddirectie) is nog steeds niet
officieel opgestart. Een woordvoer-
dervan het ABP zei gisteren dat er
wel vergaderingen zijn waarin ge-
sproken wordt over zeer dringende
zaken, maar van regulier overleg
tussen de vakbonden en de directie
is nog geen sprake.

"De amateurschilders
bij auberge de Rousch
hadden met hun kwast
het laatste streekje verfnog maar net aange-
bracht op hun kunstwer-
ken-in-spe toen donkere
wolken zich boven Weiten
samenpakten en de regen
met bakken uit de lucht

Van
donker
naar
licht

terpretatie, durf en fan-
tasie. Want wat zou het
toch saai zijn als iedereen
hetzelfde schilderij
maakte met dezelfdekleuren.

viel. Onder het toeziend
oog van de Heerlense
kunstschilder Jan van
derHeijden had een aan-
tal teken- en schilderhob-
byisten zich gistermorgen
bij een aangenaam
weertje rond de vijver
verzameld om een kleur-
rijk doek uit acryl-verf te

vervaardigen. „Wij wer-
ken van donker naar
licht", zei een van de en-
thousiaste vrijetijdsschil-
ders. Daarmee duiddehij
op een licht plekje op zijn
schilderwerk dat met het
blote oog bekeken eigen-
lijk een heel andere tint
had. Een kwestie van in-

Van onze verslaggever

Dader
overval
gepakt

Waalse druggebruiker
trekt naar Maastricht

BRUNSSUM - Een 25-jarige man
heeft tegenover de Brunssumse
politie bekend dat hij op 20 juni
een loodgieterswinkel aan de
Maastrichterlaan heeft overval-
len. Daarbij bedreigde hij de tach-
tigjarige eigenaresse van de zaak
met een mes. Toen deze echter
geen geld gaf koos de overvaller
het hazepad.

Tijdens de acties sinds mei zyn alle
koffieshops in Maastricht, zon
twintigtal, minstens één keer be-
zocht. Deze maand alleen al viel depolitie in vijf koffieshops binnen.
Ook daarbij werden enkele arresta-ties verricht. In totaal kreeg de poli-
tie in diezelfde periode 125 klachten
van inwoners.
De aantallen aanhoudingenzouden
veel hogerzijn geweestals in alle ge-
vallen, waarin drugs in beslag wer-
den genomen, ook de eigenaren
daarvan bekend waren. Dat is vaak
echter een probleem omdat de
drugs snel weggegooid worden.

MAASTRICHT - Een inventarisatie
van acties afgelopen maanden van
de Maastrichtse gemeentepolitie in
de strijd tegen drughandel, heeft
uitgewezen dat70 tot 80 procent van
de betrokkenen uit België komt. In
het afgelopen halfjaar werden door
de politie 120 mensen staande ge-
houden of opgepakt. Opmerkelijk is
het aantal Walen dat naar Maas-
tricht komt om drugs te kopen. Bij
de acties werden enkele kilo's ver-
dovende middelen in beslag geno-
men, voor een straatwaarde van in
totaal ruim 200.000 gulden.

Aas (2)
ij^yet lievelingseten van dee ** varieert nogal", laat eentfi 1 ons weten. „Voorns bij-
ijj °P een made, een plukje
W' of een bolletje deeg sa-
.Uj9esteld uit meerdere pro-
'jlc Vl' Karpers vang je eigen-
1^ "jet best met een mengsel
klyJorellenkorrel en aardap-H<L ccl ó/ een mix van haver-
tj).> en brinta. Paling is ver-
\; erd op grote ivormen o/ een
Vl n f°re^n zVn dol op

Normen." Goede vangst!

Het politie-optreden tegen de drug-
handel concentreerde zich in de
Maastrichtse binnenstad. Maar ook
in de buitenwijken zijn er tientallen
adressen, die inmiddels bij de poli-
tie bekend znn.

De uit Amsterdam afkomstige,
maar in Brunssum woonachtige
man zei uit geldnood gehandeld te
hebben. Toen hij dinsdag werd aan-
gehouden,trof depolitie in zijnauto
een grootkapmes, een schouderhol-
ster en een gaspatroon aan. Een bij-
behorend wapen bleek de man on-
langs verkocht te hebben. De man
wordt poging tot diefstal door mid-
del van geweld ten laste gelegd.

Berixschool wordt gesloopt

De cijfers duiden op een nog groter
'drugtoerisme' in Maastricht dan
werd gedacht. Burgemeester
mrPh.Houben noemde de buiten-landse druggebruikers onlangs nog
de oorzaak van de toenemende
overlast die de stad moet gedogen.
Inmiddels wordt gewerkt aan de op-
stelling van een actieplan om deplaatselijke drugproblemen gericht
te kunnen aanpakken.

Bij de in beslag genomen drugs zit
ten vooral hasj (in totaal 3,5 kilo)
marihuana (1 kilo) en verder hero-
ïne, cocaïne, amfetamine en methadon.

Brandweer SCHINVELD - Een groter
contrast lijkt nauwelijks
mogelijk. Aan de ene kant
het Boedhistische staatje
Buthan, midden in de Hi-
malaya, en daartegenover
het Nonke Buusjke in de
Schinveldse bossen. En
toch, komende zondag staat
Schinveld even in het teken
van Buthan.

Zondag tentoonstelling in Nonke Buusjke

Schinveld even in teken van Buthan
" De Jan Willem Berixschool
in het centrum van Heerlen
wordt momenteel gesloopt. In
het oude schoolgebouw verble-
ven tot en met het schooljaar
1987-1988 nog leerlingen.

Het is het eerste gebouw dat in
het gebied tussen de Klomp-
straat en de Gasthuisstraat te-
gen de grond gaat. In de nieu-
we plannen voor het centrum
van de gemeenteHeerlen is tus-
sen beide straten een groot
woongebied gepland.

Maar instellingen die gehuis-
vest zijn in gebouwen die daar
nog staan, zijn niet van plan
zonder slag ofstoot mee te wer-
ken aan een eventuele verhui-
zing, zodat de plannen snel ge-
realiseerd kunnen worden.

Foto: MARCEL VAN HOORN

langrijk datieder gezin een eigen
altaar heeft, al dan niet draag-
baar.

De Wereldwinkel Onderbankenhoudt in het Nonke Buusjke in
deSchinveldse bossen van 14 tot
18 uur een tentoonstelling metkleurrijke gewaden, munten,
postzegels, gebruiksvoorwerpen
etcetera, allemaal afkomstig uit
dat verre land.

Boedhisme

p de bra?idu>eergasten uit Hand houden wel eens van
zonder grenzen.

\d a's dat gebeurt in buur-
Vd e'9*ë> ivaar men wel
bd^ met het organiseren
'ice ?e2ellige spelletjes. In Bat-
Jller j9int wen vrijdag al met
Vdf' .festiviteiten maar dan
"dg. en onze Limburgse spuit-en,.7' 2ich nog even op de ach-

?nd. De brandweerlieden
J&de korPsen uit Valkenburg,

& z*n en Meerssen concentre- I
"et 'cl namelijk helemaal op I
Hd Pe* 20nder grenzen, dat IW a 9 in Battice wordt gehou- I
MDie.n tvdaraan korpsen uit I°n0 f- Nederland, Frankrijk, I
Jee|'ans en West-Duitsland IJe <j eTnen. De opbrengst van I

o Lec*aaose is bestemd voor I
'S Vï^dicapten in het land I
*Maerue en dat Jyfct ons in- I\n^ad een doel waaraan een I

ifeerman oaarne zijn I
°*^d ac'lten uoor "^ aan- I arm, de 200.000Het land is vri.

Het is gedeeltelijk toeval alle-
maal. Jezuïet Niek Johannesma
uit Geleen is al sinds 1971 in
Bhutan als directeur van een
landbouwschool.

mensen wonen voornamelijk in
afgelegen dorpen. Grootschalige
projecten zijn dan ook taboe. Jo-
hannesma haalde in 1986 via zijn
schoonzus Elfie de Buthanees
Gyem Dorji naar het Nonke
Buusjke, waar deze een cursus
stroop maken volgde om datzijn
landgenoten te leren. Sinds kort
is ook de kunst van het inmaken
tot Buthan doorgedrongen.

Buthan staat onderhet gezagvan
de 35-jarige koning Jigme Sin-
gye Wangchuck, die alleen
schijnt op te vallen doordat hy

Dat is ookwel nodig, want dehy-giënische omstandigheden zijn
voor verbetering vatbaar. Daar
komt ook bij dat ze in Buthan
vanwege hun geloof geen vliegen
mogen dood slaan, omdat die in
een vorig leven mogelijk een
mens zijn geweest. Vliegen wor-
den netjes het raam uitgezet,
waarna ze doodleuk weer terug-
komen. Het Boedhisme is zo be-

Stimulans
Ook heeft de koning bepaald dat
iedereButhanees by officiële ge-
legenheden in de nationale kle-
derdracht gehuld moet zijn. Dat
is tevens een stimulans voor de
weefsters die deze kleurige ge-
waden maken. Ook Gyem Dorji
koopt deze gewaden op en stuurt
ze ter verkoop naar Nederland.
En zo komen ze ook terecht in
het Nonke Buusjke, dat te vin-
den is door vanuit Schinveld de
richting Gangelt aan te houden
en dan de borden te volgen.

vier zusjes tot zijn echtgenotes
heeft uitverkoren. De overige
mannen moeten zich beperken
tot een enkele vrouw... Om de
specifieke cultuur van Buthan
niet ten onder te laten gaan door
een stroom van toeristen (Nepal
is het afschrikwekkende voor-
beeld), kan men alleen op uitno-
diging van een Buthanees het
land in óf via speciale groepsrei-
zen.
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[ Van harte proficiat
wensen je

kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

UITNODIGING
Op 20 augustus viert onze vader, schoonvader,
opa en overgrootopa

Sjeng Schitter
zijn 90e verjaardag in het Juphuis te
Schandelen. Ter gelegenheid hiervan zal een h.
mis worden opgedragen om 15.00 uur in de H.
Hartkerk te Schandelen.
De receptie is van 18.00 tot 19.00 uur.
Geldt ook voor alle klasgenoten.
Uitnodigend,
Sjeng Schiffer en kinderen.

T
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens zijn leven heeft gegeven,

' delen wij u mede dat op 63-jarige leeftijd geheel onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader en schoonva-
der, opa, schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Zef Renkens
(Joseph Hendrik). echtgenoot van

Ciska Bontemps
weduwnaarvan

Fieny Wijnands
Brunssum: G.M.F. Renkens-Bontemps
Brunssum: Jos en Lydia Renkens-Jacksteit

Patrick
Carmen
Familie Renkens
Familie Bontemps
Familie Wijnands

6441 CX Brunssum, 15 augustus 1989
Dorpstraat 204
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te nemen, dagelijks in het
mortuarium van het ziekenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30uur.
Avondwake, vrijdag as. om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de St.-Gregoriuskerk te Brunssum zal de plechtige uitvaartdienst ge-
houden worden op zaterdag 19 augustus om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de algemene begraafplaats aan
de Merkelbeekerstraat.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Met verslagenheid vernamen wij dat op 15 augustus 1989 plotseling is
overleden, onze goede vriend en kennis

Zef Renkens
Zijn gedachtenis zal steeds in onze herinnering büjven.
Moge hij rusten in vrede.

Familie I. Abdai, bestuur, leden en
klanten café 't Auwt Gasthoes

Diep getroffen hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden
van ons gewaardeerd lid

Zef Renkens
Zijn heengaan betekent voor onze vereniging een groot verlies.
Als mede-oprichter, oud-voorzitter en oud-president zullen wij hem als
stuwende kracht zeer missen, maar bovenal als fijne vriend.
Onze oprechte gevoelensvan medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kinderen.

Bestuur, erleden, leden, dames en oud-prinsen
Carnavalsvereniging De Brikkebekkesch te Brunssum.

In plaats van kaarten

" Voor uw blijken van deelneming ontvangenna het heengaanvan mijn lic-■ ve man, onze vader en opa

Ton Diederen
betuigen wij langs deze weg aan allen onze hartelijke dank. Het medele-
ven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot uiting ge-
bracht, was ons een grote troost en zal een dankbare herinneringblijven.

A.M.G. Aarden
kinderen en kleinkinderen

Schinveld, augustus 1989
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 19 augustus 1989 om
19.00 uur in de St.-Eligiuskerk te Schinveld.

f
Na een fijn verblijf in het verzorgingstehuis 't Brook te Voerendaal, is he-
den, in het De Weverziekenhuis te Heerlen, overleden, na te zijn voorzien
van deh.h. sacramenten, in de leeftijdvan bijna 84 jaar, onze lieveen zorg-
zame moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Maria Grootjans
weduwevan

Johan Smeets
Sittard: t Mia Verkoeijen-Smeets

Harry Verkoeijen
Kunrade: Harrie Smeets

Mia Smeets-Lemmens
Vrieheide: Jo Smeets

Mia Smeets-Aerts
klein- en achterkleinkinderen:
Rob, Joke, Bas, Michiel
Hans, Armelies, Gabij, Roy
John, Jos, Carla, Marcel, Mike, Jody
Henk, Cor, Frank
Familie Grootjans
Familie Smeets

Voerendaal, 15 augustus 1989
Corr.adres: Heerlerweg 59, 6367 AB Voerendaal
De uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden op zater-
dag 19 augustusas. om 11.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw van
Altijddurende Bijstand te Kunrade.
Samenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur in het
mortuarium van debegrafenis- en crematievereniging Voerendaal, Kerk-
plein 43, aldaar.
Vrijdag 18 augustus as. om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelieven deze an-
nonce als zodanig te beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak tot en met zaterdag 19 augustus gesloten.

Café Kunderkruis
Heerlerweg 57

Kunrade-Voerendaal

t
Bedroefd, doch dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft, geven wij
ukennis, dat na een langdurigeziekte, voorzienvan deh. sacramenten der
zieken, op de leeftijd van 68 jaar is overleden, mijn dierbare echtgenote,
onze zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Maria Ursulina
Heuts

echtgenote van

Guillaume JozefWaterval
Valkenburg a/d Geul: G.J. Waterval

Familie Heuts
Familie Waterval

6301 HL Valkenburg a/d Geul, 16 augustus 1989
Broekhem 105
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
zaterdag 19 augustus as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jo-seph te Broekhem.
Overtuigd van uw medeleven, zal er geen condoleren zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal vrijdag 18 augustus om 19.00uur
de vigilievieringworden gehouden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortuarium Smeets, Spoorlaan
29, Valkenburg a/d Geul. Bezoek dagelijks van 18 tot 19 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

De plechtige eerste jaardienstvoor onze lieveen zorgzame vader, schoon-
vader, grootvader, overgrootvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Johannes Hubertus
Walraeven

zal worden gehouden worden op zondag 20 augustus as. om 10.00 uur in
de parochiekerk van O.L. Vrouw Geboorte te Broeksittard.

Familie Walraeven
p/a Limborghstraat 17
6141 BV Limbricht

t
Met droefheid geven wij ukennis dat, na een werk-
zaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles
voor hem betekende, toch nog onverwachtvan ons
in heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Willem Essers
echtgenootvan

Lenie Coelen
Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Stokhem: M.M. Essers-Coelen
kinderen en kleinkinderen
Familie Essers
Familie Coelen

6321 PE Stokhem, 15 augustus 1989
Stokhem 51
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
opsaterdag 19 augustus as. om 11.00uur in deparo-
chiekerk van St.-Gertrudis te Wijlre, waarna aan-
sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k.
begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene, vrijdag 18 augustus as. om 18.45 uur,
aansluitend avondmis, in voornoemde parochie-
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van de zusters Clarissen, Hilleshagerweg 11 te Me-
chejen, dagelijksvan 11.00 uur tot 12.00 uur en van
17.00 uur tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Vandaag is het een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van mijn dierbare man en onze va-der

Guus van Meegen
De. plechtige eerste jaardienst zal plaatsvinden op
zaterdag 19 augustus as. om 18.00 uur in de paro-
chiekerkvan de H. Antonius van Padua te Bleijer-
heide, Kerkrade.

In dankbare herinnering:
mevr. Elies van Meegen-Budie
en kinderen

Kerkrade 1989
Kokelestraat 108

t
Nooit klagend, nooit vragend,
zijn lasten in stilte dragend.
Rust nu maar uit, je hebt jestrijd gestreden,
je hebt het als een moedig man gedaan.

Verdrietig, maar vooral dankbaar voor het vele
moois dat hij in ons leven bracht berichten wij u
dat is overleden onze vader, zoon, broer, zwager,
oom en neef

Paul Berg
■na voorzien te zijn van de h. sacramenten, in de
leeftijd van 42 jaar.

Helmond: Gabi Berg
Brenda Berg
Familie Berg

6431 GL Hoensbroek, 16 augustus 1989
Kastanjelaan 27
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal gehouden worden op zaterdag 19
augustus om 10.30 uur in de parochiekerk van de
H. Petrus te Gulpen.
Samenkomst in dekerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Avondmis tot intentie, vrijdag om 19.00 uur in de
crypte van de parochiekerk van het H. Hart van Je-
zus te Hoensbroek-Mariarade.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

t
Dankbetuiging

Wij willen u bedanken voor uw belangstel-
ling en het medeleven betoond bij het over-
lijden van

Hub. Janssen
Mevr. A. Janssen-Dreissen
kinderen en kleinkinderen

Geleen, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zaterdag 19 augustus om
19.00 uur in de parochiekerk van het H.
Hart van Jezus, paters karmelieten, Rijks-
weg te Geleen.

t
Hij die intens de eenvoudige dingen in het leven
wist te waarderen, altijd voor anderen klaarstond,
is heden, toch nog onverwacht, voorzien van het h.
sacrament der zieken, in de leeftijdvan 76 jaar, van
ons heengegaan: mijn schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Jan Martens
weduwnaarvan

Netteke Dekkers
Hulsberg: Lieske Martens-Bisscheroux

Han
Familie Martens
Familie Dekkers

6336 AG Hulsberg, 15 augustus 1989
Wijnandsraderweg 26
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 19augustus om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Clemens te Hulsberg, waarna
de crematie zal plaatsvinden in het crematorium
Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
De avondwake, gevolgd door de avondmis, zal wor-
den gehouden op vrijdag 18 augustus om 18.45 uur
in voornoemde kerk.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Wegens sterfgeval is onze zaak

tuincentrum
De Osseploeg

Wijnandsraderweg 26 te Hulsberg
gesloten tot en met woensdag 23 augustus 1989.

Het is eenjaar geleden dat wij afscheid moesten ne-
men van hem die ons zo dierbaar was, mijn lieve
man, onze goede en zorgzame vader, schoonvader
en opa

Wiel Vossen
De plechtige eerste jaardienst zal worden gehou-
den op zondag 20 augustus as. om 10.45 uur in de
parochiekerk van St.-Jozef te Waubach.

M. Vossen-Bosch
kinderen en kleinkinderen

Daar hetons onmogelijk is iedereenpersoonlijk te bedankenvoor het medeleven ondervonden tijdens
de ziekte, het overlijden en de begrafenis van mijn lieve man en papa van Bibi

Fred Meulenberg
willenwij u allen langs deze weg hartelijk danken voor devele condoleances, h.h. missen en bloemen,
alsmede voor uw aanwezigheid bij de begeleiding naar zijn laatste rustplaats.

6118 GG Nieuwstadt, augustus 1989

Wendy Meulenberg-Stassen
Bibi

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden zaterdag 19 augustus as. om 18.30 uur in de dekenale
kerk van de H. Amelberga te Susteren.

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat zij voor ons heeft betekend, delen wij u
mede dat heden van ons is heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten, onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder, grootmoeder en over-
grootmoeder

Marie
Dumont Schoffelen

weduwe van

Hein Dumont
op de leeftijd van 82 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Annie en Frank Haine-Dumont
Hoensbroek: Toke en Torn Wapperom-Dumont

Venlo: Jan en Zwany Dumont-Moes
de klein- en achterkleinkinderen

Brunssum, 15 augustus 1989
Kochstraat 10
Corr.adres: Pastoor Schleidenstraat 26
6431 XE Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 18 augustus om 10.30 uur in de St.-Barbara-
kerk te Treebeek-Brunssum, gevolgd door de be-
grafenis op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in dekerk. Overtuigd van uw medele-
ven, is er geen condoleren.
Donderdag as. om 19.00 uur avondwake in dekapel
van de zusters, Zonnestraat 3.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstr. 100 te Hoensbroek; gele-
genheid tot afscheid nemen van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig man gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
En tuie kan voelen wat jehebt doorstaan?
Rust nu maar uit.

Na een welbesteed leven, is, na een langdurig ziek-
bed, van ons heengegaan, voorzien van het h. olie-
sel, in de leeftijd van 69 jaar, onze dierbare vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Peter Vreuls
weduwnaar van

Bertha Kunkels
Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.

Kerkrade: Finy Gorissen-Vreuls
Jo Gorissen
Marcel, Frank

Kerkrade: Paul Vreuls
Fia Vreuls-Hebels
Marco
Familie Vreuls
Familie Kunkels

Kerkrade, 15 augustus 1989
Leliestraat 28
Corr.adres: Heiveldplein 16, 6466 AX Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 19 augustus om 10.00 uur in de pa-
rochiekerk St.-Jozef te Kaalheide-Kerkrade, waar-
na debegrafenis volgt op de centrale begraafplaats
Schifferheide.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijndevan uw medeleven, is er geen con-
doleren.
Avondwake vrijdag om 18.00 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwka-
pel van het streekmortuarium te Chévremont, St.-
Pieterstraat 145 (gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek); bezoek dagelijks van 18.00 tot
19.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid ge-
nomen van mijn goede vrouw, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Jo Kienjet
echtgenote van

Leendert Zegwaard
Zij overleed geheel onverwacht, voorzienvan het h.
oliesel, in de leeftijd van 69 jaar.

Grevenbicht: L. Zegwaard
kinderen en kleinkinderen
Familie Kienjet
Familie Zegwaard

6127 CV Grevenbicht, 16augustus 1989
Dr. Duysenslaan 9
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 19augustus as. in deparochiekerk van de H.
Catharina te Grevenöicht om 10.30 uur, waarna de
crematieplechtigheden zullen plaatsvinden in het
crematorium Nedermaas te Geleen om 11.45 uur.
Geen condoleren.
Wij zullen haar gedenken in de avondmis van vrij-
dag 18 augustus as. om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond bij het overlijden en de begrafe-
nisvan mijn lieveman, onze vader, schoonvader en
opa

Hub Corten
betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.

M. Corten-Frencken
kinderen en kleinkind

Heerlen, augustus 1989
Heerenweg 41
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 19 augustus as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Gerardus-Majella te Heksenberg-
Heerlen.

Enige en algemenekennisgeving
t

Moeder is vandaag in deverpleegkliniekte Heerlen
van ons heengegaan, na een geduldig gedragen W'
den. Vol stilte heeft zij, omringd door haar kinde' i
ren, afscheid genomenvan het leven

Katharina Coumans 1
weduwe van

Peter Joseph Schmeits
Zij overleed op de leeftijd van 84 jaar, voorzien vaU
het h. sacrament der zieken.

Heerlen: Mia en Zef Wiermans-Schmeits
Sittard: Arnold en Anny

Schmeits-Tummers
Hoensbroek: Willy en Dora Schmeits-Dejong
Hoensbroek: Leny en André Dederiks-Schrneii*
Hoensbroek: Anny Schmeits

Heerlerheide: Rika en Nico Marx-Schmeits
Heerlerheide: Miets en Wilie Evers-Schmeits
Hoensbroek: Jan enRiet Schmeits-Biesmans

Heerlen: Jo en Ben Kuit-Schmeits
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Coumans
Familie Schmeits

15 augustus 1989
Verpleegkliniek Heerlen
Corr.adres: Dr. Philipsstraat 17
6431 EC Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoude"
op zaterdag 19 augustus 1989 om 11.00uur in de óf
kenale kerk H. Johannes Evangelist te Hoen*'
broek, waarna aansluitend begrafenis op het ker*'
hofbij de kerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10^
uur achter in de kerk.
Avondmis op vrijdag 18 augustus as. om 19.00 u^
in de kleine St.-Jan aan de Markt te Hoensbroek

Enige en algemene kennisgevingk

Na een werkzaam leven, dat werd getekend do°rK
eenvoud, is plotseling van ons heengegaan,

Hein Sumet I
op de leeftijd van 77 jaar.

Kinderen en kleinkindere' I
16 augustus 1989
Spoorstraat 8, 6446 TV Brunssum
Geen bezoek aan huis. Geen condoleances.
Wij nemen afscheid van pa tijdens een eenvoudig I
plechtigheid in de aula van het crematorium te I'Jj' (
stenrade, Heerlen, op zaterdag 19 augustus as. 0$ \
13.30 uur.
Samenkomst in voornoemd crematorium om 13-"
uur.
Pa is opgebaard in derouwkapel van het Maasland
ziekenhuis te Sittard; gelegenheid tot afscheid r>£ ,
men aldaar, heden, donderdag, van 17.30 tot 19 Ü

uur.I J___>M
Dankbetuiging

Groot is de leegte
die zij achterlaat
Mooi zijn de herinnering?ll
die blijven.

Dank aan allen voor het medeleven en devele bl°*j (
men welke wij van u mochten ontvangen bij h_
overlijden en de crematie van mijn lieve vrou*
moeder, schoondochter, onze schoonzuster, tal1
en nicht i

Ennie van den Berg-
Neuenhaus

L.C. van den Berg
Marina

Heerlen, augustus 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op z°/j
dag 20 augustus om 11.30uur in de parochiekerk*1'Hart van Jezus te Schandelen-Heerlen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is om iedereen persooll
lijk te bedanken voor het medeleven ondervond 2
bij het overlijdenen de crematie van onze goede
der, opa en vriend

Jo Braun
willen wij u allen langs deze weg hartelijk dank^voor devele condoleances, h.h. missen en bloeme
en tevens voor uw begeleiding naar het crema 4
rium. j
Een speciaal woord van dank aan mijnheer past^
Van den Booren van de Christus KoningparoC" 1
te Hoensbroek.

Annie Braun en kinderen „
Paul enRia Braun enkindei*
Familie v. Brink-Hermans

Augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoud2

as. zaterdag, 19 augustus, om 19.00 uur in de ke'
van de Christus Koningparochie te Hoensbroek!

Het is alweer een jaargeleden,
maar met liefde in ons hart

" denkenwij nog vaak aan het verleid'
toen jij nog bij ons was.

Op 19 augustus as. is het een jaar geleden dat
voorgoed afscheid moesten nemen van hem d

ons zo dierbaar was, mijn lieve man, zorgzame *
der, schoonvader en opa

Jan Kölker
Nog bedroefd om het heengaan en de leegte die t
ontstaan, herdenken wij hem in de plechtige cc' g
jaardienst, diezal worden gehoudenop zaterdag
augustus as. om 19.00 uur in de St.-Jozefkerk
Waubach-Landgraaf.
Landgraaf, augustus 1989

Mevr. A. Kölker-Kool
kinderen en kleinkind J

Vervolg familieberichten
zie pagina 16 >
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over verbeteringen praten, en niet
helemaal opnieuw moeten begin-
nen," meent Prigge.

Vakbonden zijn tegen
invoering 'nul-CAO

Scherpe reacties op suggestie werkgeversvoorzitter
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Limburgse vakor-
ganisaties' hebben gisteren sterk af-
wijzend gereageerd op de suggestie
om bij nieuwe CAO-onderhandelin-
gen de oude afspraken maar te ver-
geten. De vakbonden vrezen dat dit
zal leiden tot een afbrokkeling van
de opgebouwde rechten. 'Volstrekt
onrealistisch' en 'verwerpelijk', zo
luidden de reacties van Industrie-
bond FNV en Unie BLHP op de
stellingname van voorzitter
drs J.Smeets van de Limburgse
werkgeversvereniging (LWV).
Smeets poneerde de stelling dins-
dag tijdens een bijeenkomst in

Thorn. Hij vatte de mening samen
onder het begrip 'zero-base budget-
ting': niet voortborduren op de
oude CAO, om te voorkomen dat
daarinallerlei oude achterhaalde za-
ken blijven zitten. Een stelling die
nogal wat verbazing onder het ge-
hoor opriep.

Hij erkent dat de metaal-CAO (daar-
onder valt ook Volvo in Bom, waar
Smeets directeur is) moeilijk iees-;
baar is. Op datpunt zou de CAOher-z-
ien moeten worden. „Maar daar
zijn de werkgevers in belangrijke.'
mate zelf voor verantwoordelijk. Zij
hebben altijd van die ingewikkelde
formuleringen bedacht." t

De FNV-er begrijpt ook niet waar-
om je een CAO, waarover overeen-
stemming is bereikt, vervolgens in
de prullemand gaat gooien. „Dan
moet je nog maar zien wat je daar-
van terugkrijgt," vreest Prigge. Hij
vindt dat de bonden dan te zeer te-
gemoet zouden moeten komen aan
de verlangens van de werkgevers.
„Het is de bedoeling dat we jaarlijks

Prullemand

Prigge: „Nu hebben we weer zoiets.
In een CAO zijn toch een hoop za-
ken geregeld waar de wetgever niet
voor wil opkomen, zoals de aanvul-
ling van het ziekengeld. Als je doet
wat Smeets wil wordt de CAO hele-
maal uitgekleed."

Districtshoofd N. Prigge van de In-
dustriebond FNV vindt de uitspra-
ken van Smeets niet reëel. Hij herin-
nert aan soortgelijke uitspraken van
de LWV-voorzitter na een CAO-ak-
koord bij Sphinx in Maastricht.
Toen toonde de directie van dat be-
drijf zich bereid om de 25 gulden
eigen bijdrage voor de spedalist
(het zogenoemde specialisten-
geeltje) te vergoeden. In de CAO
moest niet geregeld worden wat de
wetgever niet wil betalen, vond
Smeets.

Voorzitter F. Hol van de Unie
BLHP deelt de bezwaren van Prig-
ge. Hij wijst er onder meer op da(
voor de lonen dan geen rekening*
meer wordt gehouden met de prijs-'
ontwikkelingen. „Als de werkge-
vers vinden dat ze teveel hebber»
toegegeven, moeten ze hun pooi;
maar stijf houden," luidt het verwijf
van Hol.
Ook hij benadrukt dat bij een CAO»
akkoord sprake is van een resultaat
waar beide het over eens zijn. Daar»
kun je dan niet later zomaar op te-
rugkomen. Hol (voormalig raadslid!
vindt de suggestie wel wat voor
overheidsinstantiesals een gemeen-^
te.
Niet in verband met de rechtspos!-,
tic van de ambtenaren, maar doe-
lend op de algemene uitgaven. „Dari
ben je gedwongen je regelmatig af
te vragen ofergens geld aan besteed^
moet worden. Je moet dan steeds de
noodzaak aantonen. Maar bij CAO-C
onderhandelingen kan ik me zo'rr
werkwijze nauwelijks voorstellen,"
ildus Hol.

Poot

Volvo-werknemer
gaat in beroep

Gedetineerde Belg houdt vol onschuldig te zijn" Grote voorraden stroomka-
bels liggen in de Vinkenslag op
de schroothoop. Afbranden
wordt een steeds hachelijker
zaak.

Foto: WIDDERSHOVEN

door pierre rousseau

plaatsen wordt gestuurd, zal gefa-
seerd worden ingevoerd. Bepaalde
delen van de nota kunnen gelijk in
werking treden, aldus een woord-
voerder van de provincie. De regel
datde producent moet aantonen dat
storten de enige oplossing is gaat
bijvoorbeeld direct in.
Daarnaast moeten de gewesten zo
spoedig mogelijk zorgen voor des-
kundigheid bij het beheer. Dat wil
zeggen dat een chemisch techno-
loog moet worden aangetrokken.
De criteria voor het accepteren van
afval zijn gelijk getrokken. De in-
voering van de 'omgekeerde bewijs-
last' hangt nauw samen met het
Provinciaal Afvalstoffenplan, dat
naar verwachting in januari 1990
door Provinciale Staten wordt be-
handeld.
De nota Acceptatie Afvalstoffen
kan worden gezien als een eerste
aanzet naar een breder pakket maat-
regelen, het Provinciaal Afvalstof-
fenplan.

Gefaseerd
t?pta, die deze week naar de bet/dêrs van de regionale stort

.Wordt aan de poort van de stort-*ats gecontroleerd of de aange-
*rde afvalstoffen daadwerkelijkgen worden gestort. Na invoe-lt van de 'omgekeerde bewijslast'
/** de aanbieder vantevoren aan-

dat storten doelmatig en mi-
verantwoord is.

/gens de nieuwe procedure moet'Aanbieder nu eerst aantonen datgebruik van de afvalstoffen niet
gelijk is. Er moet een terzakej\dig bureau worden ingescha-

-3 dat de afvalstoffen onderzoekt,
en bemonstert. Die gege-

fS moeten dan worden overlegd'ac aanvraag tot storting. De ver-J^inghouder van de stortplaats

' Ust - dat hoeft niet meer via dev'ncie - en het meegezondenn ster wordt op de stortplaats be-rd en gebruikt voor controle.
signaleert een aantal knel-den in de manier waarop het af-nu op het stort terecht komt. De! °lgen procedure is onduidelijk

j*is een gebrek aan uniformiteitjde diverse regionale stortplaat-s-Er bestaat nu nauwelijks zeker-

'3dat dat materiaal wordt onder-tll dat ook daadwerkelijk veront-jj"gd is en dat dat materiaal zon-

' fileer wordt geaccepteerd waar-vaststaat dat het schoon is.
is volgens de nota op dit mo-

J\t volledig afhankelijk van de.Ie wil van de aanbieder enLjjPorteur en van de oplettend-
[3 en deskundigheid van de ver-

jj^inghouderen van de interpre-
L e van de bestaande vergunnings-
t;rschriften. Een redelijke waar-L8dat geen ontoelaatbare stortin-

fl Plaatsvinden kan niet worden
feven.

stanties betrokken zijn. Een woord-
voerder van de gemeentewijst erop
dat de plannen daardoor al enige
tijd zijn opgeschoven.

Woonwagenbewoners
slecht op de hoogte
van milieu-gevaren

Maastricht maakt 'noodplan milieubeheer

voor mij als advocaat. Hij heeft
voor de beroepszaak nieuwe pijlen
op de boog, maar laat zich daar niet
over uit omdat hij zn kruit niet op
voorhand wil verschieten.
De gedetineerde Belg zegt veroor-
deeld te'zijn louter op basis van ge-
tuigen, nota bene van een vroegere
vriend. Hij vindt dat het heeft ont-
broken aan harde bewijzen, zoals
door hem getekende papieren of ge-
fingeerde rekeningen.

Om aan te tonen hoe slecht woon-
wagenbewoners op de hoogte zijn
van schadelijke milieu-effecten
noemde milieu-wethouder Gerard
Peters de bak met pcbs (loodhou-
dende giftige stoffen) die ambtena-
ren hadden aangetroffen in de Vin-
kenslag en die nota bene dienst
deed als wasbak na vuile karweien.
'Hier krijg je de schoonste handen
van', zeiden de autoslopers.

Schone handen

Te zijner tijd zal echter in de Vin-
kenslag een afgeslankt en ge-
stroomlijnd woonwagencentrum
komen met niet meer dan 50 stand-
plaatsen, een derde van het huidige
aantal. Dan zullen de slopers ook
moeten voldoen aan alle bepalingen
van het provinciale autowrakken-
plan.

Binnen 2 uur
200 bonnen

Ij^STRICHT - De politie van
fc^stricht heeft gisteren meer dan
P'nensen op de bon geslingerd,
tjf gebeurde bij een snelheidscon-
L. op de Bosscherweg, waar eenLlet van 50 km/uur geldt. Gever-
i 'Seerd werd vanaf 65 km/uur.
jj^lentwee uur had de politie pre-
|l? 204 overtredingen geregis-Epd. De overtreder met de hoog-
tij snelheid had 109 km/uur op zijn
lii r̂ staan. De bonnen zijn al bijpt'tie.

Het noodplan van de gemeentelijke
afdeling milieu moet ervoor zorgen
dat de situatie niet nog meer ver-
slechtert. Het is namelijk nog niet
duidelijk wanneer met de grote sa-
nering van het kamp van start kan
worden gegaan. Vooral de bekosti-
ging van de plannen is een zeer
moeilijke zaak, waarbij diverse in-

van onze verslaggever
MAASTRICHT - Al enkele maan-
den is de afdeling milieu van de ge-
meente Maastricht 'in gesprek' met
de woonwagenbewoners van Vin-
kenslag. Dat gebeurt in het kader
van een zogenoemd 'noodplan mi-
lieubeheer', dat in feite nog in voor-
bereiding is, maar definitief orde op
zaken moet stellen in de chaotische
situaties die zich in het sterk uitge-
dijde woonwagenkamp voordoen.
De gemeente wil de de woonwagen-
bewoners vooral kennis bijbrengen
over de gevaren en de illegaliteit
van bepaalde activiteiten zoals het
afbranden van kabels.

waarna de brand erin gaat. Uitein-
delijk blijven dan de waardevolle
metalen over.
De schrootbrand ging gepaard met
een enorme rookontwikkeling. De
brandweer moest met groot mate-
rieel uitrukken en er was een poli-
tiemacht van 35 man op de been.
Het verkeer op de nabije autobaan
moest een uur worden stilgelegd en
in de aangrenzende woonwijk De
Heeg kregen de bewoners het ad-
vies ramen en deuren dicht te hou-
den, terwijl de schooljeugd ijlings
naar huis werd gestuurd.

Sanering
Deze inspanningen van de gemeen-
te en het strengere toezicht hebben
niet verhinderd dat dinsdag in de
Vinkenslag een felle brand ont-
stond, waarschijnlijk ten gevolge
van het afbranden van stroomka-
bels. Daarbij wordt olie of benzine
over een stapel kabels gegooid

Over de Vinkenslag-brand van dins-
dag is het laatste woord nog niet ge-
zegd. Onderzoek naar oorzaak en
vrijgekomen giftige gassen is in
gang gezet.

bank in het buitenland. Zijn ex-
vriend die het geld daar heeft afge-
haald, verklaarde voor zijn diensten
500 DM te hebben ontvangen.
Inmiddels heeft N. met inbegrip
van het voorarrest de helft van zijn
straf uitgezeten. In de praktijk bete-
kent dit echter dat hij in november
op vrije voeten zal komen. Altrfan's
in het geval het gerechtshof zich zal
conformeren aan de uitspraak van
de Maastrichtse rechtbank.
Bij Volvo Bom, waar N. 17 jaarheeft
gewerkt, hebben zich sinds mei
1988 meerdere fraude-zaken voor-
gedaan. Het ging daarbij niet zozeet
om administratieve falsificaties,
maar om diefstal van auto-onderde-
len en gereedschappen. De directie
heeft onlangs verklaard dat een ex-
tern bureau onderzoek zou gaan
doen in het Bornse produktiebe-
drijf. In geen van deze gevallen is
het nog tot een rechtszaak geko-
men.

Pion
Hij werkte weliswaar op deafdeling
die de bakermat vormde van de
malversaties. Maar N. zegt als pion
te zijn misbruikt, zonder dat hij het
in de gaten had. De malversaties
hebben zich, zo beweert hij, achter
zijn rug om afgespeeld.
De Maastrichtse rechtbank achtte
wel bewezen dat N. tweemaal 50
mille in de wacht sleepte via een

MAASTRICHT - De in maart ditjaar veroordeelde Staf N. (41) uit
Maasmechelen, die momenteel een
strafuitzit in het Huis van Bewaring
van Maastricht, zal op 19 september
in hoger beroep voorkomen voor
het gerechtshof in Den Bosch. De
rechtbank in Maastrichtse veroor-
deelde hem in maart van dit jaar tot
18 maanden onvoorwaardelijk. Van
devier ton die N. bij zijn werkgever,
autofabriek Volvo in Bom, verduis-
terd zou hebben en waarvoor offi-
cier van justitie Laumen drie jaar
eiste, werd een vierde bewezen
geacht.
Staf N. houdt vol onschuldigte zijn
aan de feiten waarvoor hij veroor-
deeld werd en ziet de zitting bij het
gerechtshof in Den Bosch met ver-
trouwen tegemoet. Zijn raadsman
mr J.Römkens uit Heerlen spreekt
dan ook van een 'fantastische zaak

Opgraving Germaanse nederzetting in Gennep bijna voltooid
Na de archeologen
komt de bulldozer

den gegevens kan nog wel zon
vijftot tien jaarin beslag nemen.

, (ADVERTENTIE)

I
A ZONDAG 3 SEPT.JC& STOKHEM

WIJLRE

4M> üpke
w düpke

reube sipke |
t CULINAIRE WANDELING

MET OUDE LIMBURGSE
GERECHTEN DOOR, EEUWENOUDE GEHUCHTJES
IN EEN PRACHTIGE NATUUR

w vanaf 11.00 tot 16.00 uur.
" 4 km of ± 10km

,* het wandelmenu Sjwelmennekes in nieëtele mit sjpek
Aw sjink mit Boere broeëd
Fluite kieës mit sjroeëp
Reubesop mit hamele vleisj
Appeleprul mit poetes
Bakproeme vlaa mit koffie

<ieeZn.ame aatt deze wandeling is gratis. Indien u vrilt genieten van
" tijdens de wandeling - aangebodenLimburgse gerechten, dient uhet bezit te zijn van een MENUKAART ad. ’ 16,-. Deze is vanaflT**a? t/m 30 augustus te koop bij de meeste VW-kantoren en dej^urg-sDagbladkantoren in Heerlen, Brunssum, Kerkrade,

Valkenburg en Maastricht.

Bovendien wil Heidinga in de
toekomst nog wat proeven ne-
men in de omgeving van het land
dat nu is onderzocht. De neder-
zetting moet groter zijn geweest
dan hetgeen is opgegraven. En in
de Romeinse tijd moet hier in
Gennep een Romeinse villa of
versterking hebben gelegen, zegt
de archeoloog.

Proeven

Van onze verslaggeefster

GENNEP - Tussen de hopen
zand zijn stukken grond afgegra-
ven en afgezet met stroken plas-
tic. Met stokken en genummerde
vlaggetjes worden sporen aange-
geven. Belangstellenden lopen
met camera's rond en krijgen uit-
leg over de stukjes vuursteen
zijn die hier zijn gevonden. Er
worden zelfs rondleidingen ge-
houden. Want hier, aan de Maas-
kempweg in Gennep, is het Al-
bert Egges van Giffen Instituut
voor Prae en Protohistorie van
de Universiteit van Amsterdam
al sinds april bezig met de opgra-
ving van een Germaanse neder-
zetting uit de Volksverhuizings-
tijd.

" Terwijl deene archeoloog aan het spitten is in het rulle zand van Gennep, legt een ande-
re wetenschapper de vondstenvast op een kaart. Foto: JEROENKUIT

Nog tot midden volgende week
zullen de veertig archeologen,
studenten en vrijwilligers de
zandrug uitkammen op zoek
naar sporen en resten van de -
om precies te zijn Frankische -nederzetting die hier rond 360 na
Christus werd gevestigd. Na hun
vertrek wordt de bult afgegra-
ven. „Wij werken voor de vernie-
ler uit," zegt dr H.A. Heidinga,
hoogleraar Middeleeuwse ar-
cheologie aan de Universiteit
van Amsterdam.

gevonden, een soort Drentse
plaggenhutten die voor diverse
doeleindenwerden gebruikt.

De vondst is zo belangrijk omdat
er erg weinig bekend is over de
„duistere, traumatische, hero-
ïsche en bloedige periode na het
instorten van hetRomeinse Rijk,
toen de basis werd gelegd voor
de Middeleeuwen," zegt Heidin-
ga. „In 260-270 na Christus zakte
het Romeinse rijk in elkaar. Bar-
baren zagen hun kans schoon en
begonnen het eens zo machtige
rijk binnen te vallen. Om dieaan-
vallen wat tegen te gaan, lieten
de Romeinen de Franken toe tot
het Romeinse Rijk. Op voor-
waarde dat ze de grens zouden
beschermen tegen de invallen."

„Maar zo is dat met archeologie,"
aldus Heidinga. „Je kan het niet
bewaren. Je graaft, vindt sporen,
brengt ze in kaart en dan ver-
dwijnthet weer." Ook al wordt er
vanaf volgende week gestopt
met het 'zeven van het zand', dat
wil niet zeggen dat de taak er op
zit voor Heidinga en de zijnen.
Na volgende-week zullen hun be-
vindingen op papier worden ge-
zet. Het uitwerken van de gevon-

en vertrokken in ongeveer 500
als onderdaanvan de Frankische
koning.

Overigens heeft de groep niet al-
leen deze nederzetting opgegra-
ven. Er is ook nog een skeletvan
een 17-jarig meisje uit de 17de
eeuw gevonden dat waarschijn-
lijk als gevolg van een misdrijf
aan haar einde is gekomen. Er'
zijn niet ontplofte granaten uit.
de tweede wereldoorlog gevor»
den en in 1946 is hier een leger-
kamp van de Amerikanen en Ca-
nadezen geweest. Heel wat res-
ten van lege flessen whisky zijn
aangetroffen.

Ontwikkeling
De Franken in deze nederzetting
hebben een hele ontwikkeling
doorgemaakt, zegt Heidinga. Ze
kwamen als Romeins onderdaan

op Romeins grondgebied is, be-
staat hier de mogelijkheid de
vermenging van Romeinse met
Germaanse gewoonten- de Ger-
manisering - te bestuderen. „Zo
aten de Germanen in deze neder-
zetting bijvoorbeeld Romeins,
aan tafel. En ook al werd het eten
bereid in een Germaanse kook-
pot, het werd geserveerd in aar-
dewerk en er werden glazen wijn
bij gedronken."

Omstreeks 360 na Christus is
hier zon Germaans Frankische
groep neergestreken met toe-
stemming van de keizer, aldus
professor Heidinga. In het bouw-
keetje nabij de opgravingsloka-
tie wijst hij enthousiast op de
kaart aan wat er is gevonden.
Sporen wijzen aan dat hier tien
grote boerderijen, 30 meter lang,
hebben gelegen. Daarnaast zijn
er zon tachtig kleine gebouwtjes

Boerderijen
De graven die de archeologen
hebben ontdekt stellen hen nog
voor een raadsel. Eigenaardig ge-
noegkan in de twee meter lange
kuilen met sporen 'van kisten
niets worden teruggevonden van
een skelet of zaken die gebruike-
lijk met een lijk 'op reis' werden
meegegeven.
Nu heeft professor Heidinga al
wel eens meer nederzettingen
opgegraven, maar deze is in zijn
ogen speciaal. „Het is iets dat je
nog niet kent," meent hij. Omdat,
het een Germaanse nederzetting

Van onze verslaggeefster

r^ASTRICHT - De procedure voor het aannemen van afval-
rWen op de acht regionale stortplaatsen in Limburg wordt

In de nota Acceptatiebeleid op regionale stort-Patsen, die onlangs door Gedeputeerde Staten is vastgesteld,°rdt daartoe de 'omgekeerde bewijslast' geïntroduceerd.

Omgekeerde bewijslast
voor producent afval

GS voeren nieuw provinciaal stortbeleid in
provincieLimburgs dagblad
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Dankbetuiging
Voor uw medeleven, bloemen en h.h. missen bij
het overlijden en de begrafenis van onze goede
moeder en oma

Gertrud
Mathissen-Busch

zeggen wij u van harte dank.
Een bijzonder woord van dank aan doktoren en
verplegend personeel afdeling 4 van de Hamboskli-
niek.

M. Dekker-Mathissen
H. Dekker
Karlo

Kerkrade, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 19 augustus om 18.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Antonius van Padua te Bleijer-
heide.

—■■■■——■"■""o^—".———o^__o.o^

——■>■—«^——"——"—.—o^-o—____

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling ondervon-
den bij de ziekte, het overlijden en de crematie van
mijn onvergetelijke echtgenote, moeder en lieve
oma

Elisabeth de Boer
echtgenote van

Jan Witvoet
betuigen wij u allen onze oprechte dank.

Uit aller naam:
Jan Witvoet
kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, augustus 1989
Kivietstraat 10
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 20 augustus as. om 10.00 uur in de kapel
van de Lückerheidekliniek.

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

Lei Coumans
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

Windraak: Mevr. M. Coumans-Keulers
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 19 augustus as. om 19.00
uur in de parochiekerk van St.-Pancra-
tius te Munstergeleen.

Op 20 augustus is het een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van

Jacobus van Ophoven
Tot intentie daarvan zal de plechtige jaardienst
worden gehouden zondag 20 augustus as. om 11.00
uur in de parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt Ont-
vangen te Koningsbosch.

Mevr. M. van Ophoven-Mohren -kinderen en kleinkind
Koningsbosch, augustus 1989
Kerkstraat 29

Da weint man keine Trane
Da wird es nieNacht.

Onze oprechte dank aan allen voor hun medeleven.
De zeswekendienst van

Magdalena
Gerards-Kramer

wordt gehoudenzondag 20 augustus om 11.00 uur
in de parochiekerk op 't Eikske te Schaesberg.

Voor de vele blijken van medeleven ondervonden
bij het overüjden en debegrafenis van onze dierba-
re broer

Leonardus Smeets
danken wij u van harte.

Familie Smeets
Roosteren, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 19 augustus om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Jacobus deMeerdere te Roosteren.

' IWINNENDE
STAATSLOTEN

ieTREKKING
AUG.'B9.

796eStaatsloterij, le trekking 16 augustus 1989.

In deze trekking ruim 446.000 prijzen samen ’9.000.000,-.
20 prijzen van ’ 25.000,- op alle lotnummers 037826
20 prijzen van ’ 5.000,- op alle lotnummers 086262

200 prijzen van f 1.000- op alle eindcijfers 4799
2.000 prijzen van ’ 250,- op alle eindcijfers 360
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 760
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 089

20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 97
20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 61

200.000prijzen van ’ 15,- op alle eindcijfers 1
200.000prijzen van ’ 10,- op alle eindcijfers 1

Zetfouten voorbehouden.

De uitslag van de tweede trekking wordt
uitgezonden op TV. Kijk a.s. maandagavondnaar

Ned. 3, NOS, aanvang 19.31 uur.
. GEEN MOOIER LOT

DAN N STAATSLOT.

Dankbetuiging
Voor de vele blijkenvan medeleven ondervonden
bij het overlijden en de begrafenis van onze lieve
vader, schoonvader en opa

Marius Marinus Busink
zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen
Simpelveld, augustus 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 20 augustus as. om 10.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Remigius te Simpelveld.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Graag willen wij iedereen, zonder uitzondering, in
verenigingsverband of privé, van harte danken
voor het medeleven ondervonden tijdens deziekte,
het overlijden en de begrafenis van

Harry Keulen
Het was voor ons een grote steun te weten dat zove-
len hebben laten blijken wat hij voor hen als mens
en vriend betekende.

Lia Keulen-de Poorter
Annemieke

Kerkrade, augustus 1989
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 19
augustusas. om 19.00uur in deSt.-Lambertuskerk
te Kerkrade-Centrum.

Aan allen die, op welke wijze danook, met ons heb-
ben meegeleefd tijdens de ziekte, het overlijden en
de begrafenis van onze dierbarevader en zorgzame
opa

Albert Lumens
betuigen wij onze oprechte dank.
Dit was voor ons een grote troost.

Kinderen en kleinkinderen
Lumens

Buchten, 17 augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 19 augustus om 19.00 uur in de St.-Ca-
tharinakerk te Buchten.

tAnna Tibax, 82 jaar, weduwe van Karel Boers.
Corr.adres: Lunastraat 1, 6043 VE Roermond. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
zaterdag 19 augustus om 11.00uur in deH. Familie-
kerk te Venlo.

tAnna Kruijntjens, 78 jaar, echtgenote van Jo-
seph Lutgens, Chopinstraat 22, 6044 RZ Roer-

mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op zaterdag 19 augustusom 11.00 uur in de
O.L.V. Munsterkerk te Roermond.

tHuub Mooren, 52 jaar, echtgenootvan Lies Cuij-
pers, Hendriklaan 135, 6043 BR Roermond. De

plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zater-
dag 19 augustus om 14.00 uur in de parochiekerk
O.L.V. van Altijddurende Bijstand te Roermond.

f VOOR WIE WQNEN GOED MOET ZIJN

MODERN - EIKEN - KLASSIEK S^ In j_ T. _ _ .'..'"
Akerstraat Noord 362 —^===^^:^<^

Heerïen-Hoensbroek
(verbindingsweg k^étMgtUÊtÉÊi^tk^tméatt^tt^^m
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BERLIJN
29 september t/m 3 oktober

Eind september brengen wij u per luxe touringcar naar deze
wereldstad (waar overigens op zondag 2 oktober de marathon
wordt gelopen).

U verblijft op basis van logies/ontbijt in het prima
middenklasse hotel HOLLAND, gelegen aan deKurfürstendam
in hartjeBerlijn.

De reis is inklusief: vervoer per luxe touringcar (ABC-reizen
verblijf op basis van logies/ontbijt
excursies: grote stadsrondrit,

Oost-Berlijn,
Grünewald en Wannsee

reis- en arinuleringsverzekering I
Prijzen: ’ 425,- p.p. (2 pk m. wastafel)

’ 470f p.p. (2 pk m. douche)

’ 510,— p.p. (2 pk m. douchetoilet)

’ 525,- p.p. (1 pk. m. douche)

Boeken voor deze Berlijn-trip kunt u vanaf heden bij alle
Limburgs Dagbladkantoren en de VW-Vaals, onder betaling
van de totale reissom.

225186

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis. "

Wij verstrekken allé
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L

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

-10.000- 280,- 228,- 210,-
-15000- 421,- 342,- 315,-
-20.000- 561,- 456,- 419,-

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 9.9%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

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

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

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

Lepra zal ons zeker
een zorgzijn!

Een heel jaar medicijnen voor
een leprapatiënt kost maar 60
gulden.Reden genoeg voor u
om nu donateurvan deNSL te
worden.

I Giro50500 I| Bank 70.70.70.929

, Nederlandse Stichting
i voorLeprabestrijding

Wibautstraat 135,
1097 DN Amsterdam,

tel. 020-938973.

Afstaan vuurwapen
levert 75 gulden op

Van onze verslaggever

HEERLEN - ledereen die in septembereen vol?*
tomatisch vuurwapen inlevert bij de politie, kW
daarvoor 75 gulden. Dat heeft het ministerie vjj
justitie bepaald. De inleveractie van wapens in*
maand september heeft te maken met de in*?
kingtredingvan de nieuweWet Wapens en Munit1*

Wapens die nu al bij wet verboden zijn kurin*:
eveneens worden ingeleverd. Daarvoor woro^dan géén vergoedingen uitgekeerd, maar in zulfj
gevallen geldt wel een generaal pardon, hetg#*
wil zeggen dat de overtreders niet worden vtf
volgd.

Onder de wapens die vanaf 1 september verbod*
zijn vallen bijvoorbeeld de vlindermessen van e*
bepaalde lengte, opvouwbare messen en werpm^
sen. Voor deze categorieën krijgt de man of vrou|
die het wapen inleverteen vergoeding van 7,50 Ijj
den. Vilmessen leveren vijf gulden op, stroop
stootwapens (paralizers dus) 25 gulden en de we*J
messen tenslotte twee gulden indien ze fabriejj'
matig zijn vervaardigd en één kwartje voor het £fl
val ze niet-fabrieksmatig zijn gemaakt.

Wapens die nü al bij wet verboden zijn, en w%
voor dus ook geen vergoeding verkregen wof*Jzijn onder meer gas- en alarmpistolen, revolver
speelgoedwapens die net-echt zijn, spuitbusjesOj
traangas, stiletto's en valmessen, boksbeugels n
ploertendoders, wurgstokjes, zware katapulten^
geheime handwapens.

130 miljoen extra
voor herstel kerken

URK - Minister Brinkman van WVC zal 130 A
joen gulden extra ter beschikking stellen voor h*j
stel en onderhoud van monumentale kerkge^j
wen. Het bedrag dat de minister heeft gereSs
veerd, zal vanaf 1990 verspreid over vijfjaar
den toegekend. Doel van deze extra injectie in
monumentenzorg is het „sluipend verval" tegenl
gaan van kerken die op de monumentenlijst sta*JHet verval wordt volgens het ministerie versn**
door leegstand van kerkgebouwen en terugl°P\J
de inkomsten van de kerkgenootschappen. BoV'■,
dien vormen hoge grondprijzen een bedreig}"
voor kerkgebouwen op stedebouwkundig intef^
santé lokaties.
Nederland telt 43.572 beschermde monument^waarvan 1962 kerken en synagogen. Het meren"*:
van deze kerken stamt uit de (late) Middeleeu^Van het budget van 85 miljoen gulden dat in het^der van de Rijkssubsidieregeling Restauratie W
numenten per jaar aan monumenten wordt usg
geven, wordt ongeveer 25 miljoen aan kerken n
steed.

Vorig jaar stelde de commissie-Hirsch Ballin (v^j
advies" inzake criteria voor steunverlening
kerkgenootschappen) voor dat de overheid tacJHprocent van de kosten voor het onderhoud van n*Jnumentale kerkgebouwen voor haar rekening z*2
moeten nemen. Ook pleitte zij voor een doof 7
overheid bekostigde „kerkelijke gebouwendiCHj
voor voorlichting, advisering en begeleiding-^
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CM
waarin 18 kerkgenootschappen samenwerken, °H
deelde zeer positief over deze voorstellen.

«MMIIIIII«MIIMWIIIIilMIIBMIIIIIM««.^^ tluuyLLlMlllMflWWnMi^.^J

Br B^r v * §&f^\ »_/_LT_ll 1
A

M^l |l_P^B^ ______ _____! B^fc I B?.Fb^ I .V^B V^Bk katalysator. Het extra comfort van een 4-traps automaat ntf1

I^B I .■PfeßP.Br'Bißl^l UKAf ■■ BUPI I elektrisch bedienbare overdrive is leverbaar op de SLX. Omd^
Wie in het zakelijk verkeer ook privé-belangen de ruimte bumpers in de carrosseriekleur, brede 70-serie banden, eco- élke Bluebird minutieus vervaardigd en gecontroleerd wordt m^
biedt, denkt al snel aan de Bluebird. Representatief en onbe- nomy-meter, 4-spaaks stuurwiel, luxueuze rachelle bekleding, het oog op een lange en probleemloze levensduur geeft Nissan ">

twist de meest complete auto in zn klasse tegen een prijs die gedeeld neerklapbare achterbankleuning, elektrisch bedienbare sterkeen langdurige garanties. Naast' *3r 3jaarlakgarant.ee 11
____s_^—l o»-wriT-

anders zou doenvermoeden. Een greep uit detientallen standaard zijruiten en spiegels, centrale portiervergrendeling, in hoogte Vf 6 jaar carrosserie garantienu ook 3 jaarof 100.000 km °P 'CA-MOMCM«BWil

"extra's" waarvan élke Bluebird voorzien is. Wat te denken verstelbare gordels etc. En om 't u niet al te gemakkelijk te de hoofdcomponenten van aandrijving en wielophanging. We wi''

van getint warmtewerend glas, een verstelbaar stuur, dubbele maken is de Bluebird er in 18 verschillende typen. Sedan, lennietop lww«w\/w dezaken vooruitlopen, ma^
NCNTEN VANAAMCMWVMO EN WttLOPHANOINO

buitenspiegels, rolgordels voor en achter, toerenteller en een hatchback en wagon. In zowel diesel (2.0 liter) als benzine (1.6 misschien is'tverstandig deagenda te trekken voorn bezoek aa"

economische vijfversnellingsbak. Voorzieningen waarvoor bij en 2.0 liter) uitvoering. Waarbij alle handgeschakelde benzine- ons. Wij weten wat er te koop is vanaf //MfT.^

__■*_■________! BHibßßßbbbbbbjbbjbjbbjiji BB^B^.ite______«<--'"" i ___9 I""''''"'""^^""*^^
—i_***|iP^___^_s WfflSfcÊÏÏÈlliM&töfc "-"^^^"'BSSo^<!**'

✓y* ~ y.^^gjgjgjlMMM^^ '. £ö>m. < .___^_^__-~381 MF*X

■^ fBI H^^^H BloP^ " o_é ?> 1& $*;;.-,_^_éé_lBkPß B^^^Sj _» "j% V__| _b___^B rasgf- "■ ai> x- 2*4 JÏW & 1j«liIMo-JSJ _MB Br .__3
iiimiiiiiiihii in iimi Wn IBff...'.^.fjßFTj. I?.ijjls w-h HF' -fl Br -

_S>¥Pfl__j9_Hßß___~ ___Ks^B_j___j HÉBB■KS _pi-p_^p_^^^^^__ _P_^W^ W

t\¥*k BS^_k \ a ___ SUf* x.f ■

Prijs mcl. BTW, excl. afleveringskosten.Wijzigingen voorbehouden. Ook voor fleetsales en leasing. Nissan is ook de makervan de Micra, Sunny, Prairie,Laurel, Maxima, Silvia, 200SX, 300ZX, Tferrano, King Cab, Patrol, Vanette, Urvan en Cabstar.

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.E Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, AutobedrijfChiaradia (servicebedrijf),Trichterweg 122, tel. 045-212843.Kerkrade, Jurgen Autocentrum, Langheckv»'&JÊ
el. 045-4(52353. Maasbracht, Auto Van Laar B.V, Hazenspoor 9, lel. 04746-3811. Maastricht, Autobedrijf André Ffeyts BV, Duitse Poort 15, tel. 043-214175.Melick (Roermond), GaragebedrijfGeelen BV, Groenstra^
el. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers B.V, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid, AutobedrijfG. Nelissen B.V, Burg. Woll'sstraat 6, tel. 04408-1201.

Donderdag 17 augustus 1989 16



voor de commotie die rond de reis-
kostenvergoeding van Pronk is ont-
staan. „Maar die risico's moeten
Pronk en de PvdA maar dragen.
Voor mij is de zaak afgesloten".

'Leven zuur gemaakt met roddel- en lasterverhalen'
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Hummel haalt uit
naar PvdA-bestuur

veningen woont. Daardoor krijgt
Pronk een veel hogere reiskosten-
vergoeding dan waar hij feitelijk
recht op heeft, aldus Van Rey.

Dees verdedigt
beleid in Weert

toe. „Ik hoop dat we een gewestelijk
bestuur krijgen dat over voldoende
bestuurlijke kwaliteit beschikt om
aan verkiezingscampagnes doeltref-
fend en in elk geval beter dan in de
laatste jaren het geval is geweest,
leiding te geven", zei Hummel let-
terlijk.

Hummel zei dat wat hem betreft die
affaire niet opnieuwopgerakeld had
hoeven worden. Hij wees erop dat
Pronk, ook al woont hij danofficieel
in Scheveningen, in het persoonsre-
gister van de gemeente Maastricht
is ingeschreven.

WEERT - De vakbonden CFO en
AbvaKabo voelen staatssecretaris
drs D. Dees donderdagavond 24
augustus vanaf acht uur aan de tand
over het beleid voor de gezondheid-
zorg in de komende jaren. De bon-
den hebben daartoe een bijeen-
komst belegd in het Weerter Hotel
Jan van der Croon.

Hummel ging wel uitvoerig in op de
opnieuw in de publiciteit gekomen
reiskostenvergoeding van PvdA-
Tweede Kamerlid Jan Pronk. Zoals
hetLimburgs Dagblad eerder meld-
de wil VVD'er Jos van Rey dat de
reiskostenvergoeding van Pronk
wordt geblokkeerd.

Pronk

Van onze verslaggever

[j^NLO - Tweede Kamerlid
ht jj lri Hummel heeft gisteren
>Veins een spreekbeurt in

' in tamelijk bedekte ter-
H,p

n Afgehaald naar het ge-
■Ürnk>eStUUr Van de PvdA'
."om rS- Onder meer doorE doen van dat bestuur staat
de vmel op cie PvdA-lijst voor

op 6jPtember op een onverkies-e Plaats. Hoewel Hummel
'gerde dieper op de verziek-|wVerhouding tussen hem en

ije Sewestbestuur in te gaan,
U^de hij toch enkele steekjes
h' Zo zei hij onder andere:
Letl aantal leden van het ge-
melijk bestuur heeft gepro-
hen* m^ Sturende drie jaar
mi leven zuur te maken met
l*h>. roddel- en lasterverha-

Hl enste hiJ de PvdA inLimburgue toekomst een beter bestuur

Volgens VanRey heeft Pronk Maas-
tricht als woonplaats opgegeven,
terwijl hij in werkelijkheid in Sche-

realistisch", aldus Hummel. Wel liet
Hummel doorschemeren dat hij
met de gehanteerde maatstaf niet
gelukkig is en dat hij begrip heeft

„Dat is nu eenmaal de maatstaf voor
de wijze waarop de reiskostenver-
goeding-regeling voor Kamerleden
wordt toegepast. De door Van Rey
aangekondigde pogingen tot stop-
zetting, respectievelijk terugbeta-
ling lijken me daarom nauwelijks

De bonden willen de politiek, want
ook vertegenwoordigers van poli-
tieke partijen uit de Tweede Kamer
nemen aan de discussie deel, de ge-
legenheid bieden om nog voor de
Tweede Kamerverkiezingen van 6
september kleur te bekennen over
het beleid in het begin van de jaren
negentig voor de werknemers in de
gezondheidszorg. CFO en AbvaKa-
bo menen dat met het bereikte ak-
koord over de CAO-Ziekenhuiswe-
zen een belangrijke eerste stap is ge-
zet in de verbetering van de arbeids-
voorwaarden. Dat geldt volgens de
bonden ook nadrukkelijk voor het
treffen van maatregelen om de
werkomstandigheden te verbete-
ren.

Hoewel zo goed als onbekend,
voert dc nieuwe

politieke partij Realisten
Nederlandeen welhaast
Amerikaanse campagne.
In dc VS is het immers
heel normaal dat dc kan-
didaten per vliegtuig hun
kiezers bezoeken. In Ne-
derland is het zover Jiog
niet en gezien het belang
van het milieu, tijdens
deze weken, zal het ook
die kant wel niet opgaan.
Realisten-lijsttrekker
Jennie Jensema, liet zich
daardoor niet weerhou-
den en arriveerde met een
privévliegtuig op dc
Luchthaven Maastricht.
Zij moest in dc provincia-
le hoofdstad zijn om bij
dc Omroep Limburg deel
te nemen aan debat tus-
sen Groen Lmks, SP,
Vrouwenpartij en Realis-
ten Nederland.

Namens de AbvaKabo gaat Ardiaan
Wirtz, landelijk bestuurder Gezond-
heidszorg in de slag met de politiek.
Na de bijeenkomst is er een forum-
discussie.

Staatssecretaris D. Dees van WVC
zal het beleid van de VVD toelich-
ten. Namens de PvdA spreekt het
Tweede Kamerlid G. van Otterloo.
Het CDA vaardigt parlementariër dr
A. Lansink af naar Weert. En debij-
drage van D66 komt van de beldis-
medewerker T. Stegeman.

's Middags waren de
GPV-ers in Heeriep
bij de stichting 'Be-,
houd van Leven' die
een hospice (sterf-
huis) wil opzetten,
waar mensen die on-
geneeslijk ziek zijn
hun laatste levens-
dagen kunnen shj-
ten. Er is bij mensen
die bang zijn dal
euthanasie gelegali-
seerd wordt, behoef-
te aan zulke be-
schermde sterfhui-
zen. Schutte heeO
medewerking toege-
zegd om te bewerk-
stelligen dat er druk-
uitgeoefend wordt
om de oprichting
van dit soort 'huizen'
mogelijk te maken..

Ook in bejaarden-;
huis De Kruisberg in
Brunssum werd laf-'
ter in de middag van
gedachte gewisseld-
over het onderwerp'-
Bescherming van
het leven', 's Avonds
was er in de Brikke
Oave in Brunssum
een verkiezingsbij-,
eenkomst.

Schutte is best blij
met die katholieke
belangstelling voor
zijn partij. „Hoewel
we natuurlijk er al-
tijd bijzeggen dat we
een protestants-
christelijke groepe-
ring zijn."

Bij de Tweede Ka-
merverkiezingen in
1986 behaalde het
GPV in Limburg 865
stemmen en vier jaar
daarvoor bij dezelfde
verkiezingen 407.
Schutte was gisteren
met een GPV-dele-
gatie in Limburg, 's
Morgens werd een
bezoek gebracht aan
de Benedictijnen in
het klooster Mame-
lis. Ook daar werd
gesproken over 'Be-
scherming van het
leven' zoals het the-
ma van de verkie-
zingscampagne van
het GPV luidt.

HEERLEN — Het
GPV denktbij de ko-
mende Tweede Ka-
merverkiezingen op
6 september een be-
hoorlijk aantal stem-
men te halen van or-
thodoxe katholieken
in Limburg. Het gaat
dan om het katholie-
ke volksdeel dat te-
gen abortus en
euthanasie is. „Het
CDA heeft meege-
werkt aan de legali-
sering van abortus
en op het gebied van
euthanasie huldigt
deze partij niet het
standpunt dat dit
verboden moet zijn.
Toch zegt het CDA
een christelijke par-
tij te zijn. Ik denk dat
ook bij veel katholie-
ken dat vraagtekens
oproept," aldus G.J.
Schutte, Tweede Ka-
merlid en ook nu
weer lijsttrekker van
het GPV.

PvdA start
campagne ïn
MaastrichtDe Graaf over

pendelaars
in Kerkrade

KERKRADE - Demissionair staats-
secretaris L. de Graaf van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid zal vol-
gende week woensdag, 23 augustus,
in Kerkrade de pendelproblematiek
bespreken. Aan de orde komen on-
der andere de al jaren durende
moeilijkheden rond het betalen van
sociale premies door pendelaars.
Aanvang 20.00 uur in het parochie-
huis aan de Ursulastraat 232 in
Kerkrade.

MAASTRICHT - De Partij van de
Arbeid start aanstaande maandag
de landelijke verkiezingscampagne
in Maastricht. Tussen twee uur 's
middags en zeven uur 's avonds zul-
len partijleden een rongang maken
door de wijken Limmel, Blauw-
dorp, Caberg en Akerpoort. Op het
Onze Lieve Vrouwplein in het cen-
trum zullen Limburgse PvdA-Ka-
merleden gedurende diezelfde tijd
toespraken houden, onderbroken
door muzikale intermezzo's en pop-
penkast.

De Graaf komt naar Kerkrade op
verzoek van het Europees Informa-
tie en Adviesbureau uit die plaats.

Om 19.45 uur begint een verkie-
zingsmanifestatie in het MECC,
waar partijvoorzitter Marjan Sint en
fractieleider Wim Kok het woord
zullen voeren. Woensdag 23 augus-
tus brengt een PvdA-karavaan met
landelijke, provinciale en plaatselij-
ke kopstukken een bezoek aan Ven-
ray, Venlo en Weert. Op vrijdag 1
september zijn Roermond, Sittard
en Heerlen aan de beurt.

De zelfde organisatie heeft morgen
het Tweede-Kamerlid L. Frissen
(CDA) uitgenodigd. Deze zal in café
'A jenne Sjlaagboom' vanaf 20.00
uur spreken over de internationale
erkenning van diploma's van fysio-
therapeuten.

" Voordat de VVD gisteravond in Thorn de liberale verkiezingscampagne van start liet9a.an, bracht lijsttrekker Joris Voorhoeve, met inzijn kielzog het bestuur van deLimburgseï "D. een werkbezoek aan de Groote Peel.*°lgens de Limburgse vice-voorzitter Persoon had men voor de Groote Peel gekozen om
te schenken aan de natuur- en milieu aspecten. Twee onderwerpen waaraan deYYD_> sinds deval van het kabinet, wel bijzondere aandacht móét besteden. Tijdens de ver-*lezingsbijeenkomst in Thorn zei Voorhoeve dat hij verwacht dat de VVD op 6 september

schade beperkt kan houden. Hij sluit hét zelfs niet uit dat de VVD, evenals bij de vorige
,f:rkiezingen,weer op 27 zetels uitkomt. Dat zou betekenen dat Josvan Rey, die 27ste op de
$st staat, zijn Kamerlidmaatschap kan verlengen. Van Rey zelfwas minder optimistisch.
*jy deed daarom een klemmend beroep op de aanwezigen om zoveel mogelijk voorkeur-temmen op zijn persoonuit te brengen. Foto: JEROENKUIT

Forse boete
geëist tegen
radiopiraatNegen maanden geëist voor

brandstichtende Heerlenaar

Videoband van man in trappenhuis niet doorslaggevend Nieuwsgierige
bij oorzaak

van aanrijding
VALKENBURG - Een bij was
gistermiddag de directe oorzaak
van een aanrijding waarbij een
fietser gewond raakte. Een toe-
rist uit Zwolle reed met zijn lelij-
ke eind, met geopend dak, van
Houthem naarValkenburg. Voor
hem reden twee fietsers, die hij

wilde inhalen.
Op dat ogenblik ontdekte de
chauffeur dat een grote bij die
verwoede pogingen deed zijn
korte broek binnen te dringen.
De Zwollenaar raakte daarbij
enigszins in paniek en raakte bij
zijn pogingen de bij weg te slaan
de macht over het stuur kwijt.

Bij de daaropvolgende aanrij-
dingraakte een van de twee fiet-
sers zo gewond dat hij voor ver-
zorging werd overgebracht naar
het ziekenhuis in Maastricht.

FNV: nieuwe wetten
duperen ex-kompels

stapt op de begane grond en dan de
trap afdaalt naar de kelderruimte.
Enkele minuten later komt hij te-
rug, loopt onder de camera door en
verdwijnt uit het zicht der camera's.

ter-commissaris bekentenissen
heeft afgelegd, die hij gisteren dus
weer ter zitting introk, zou te maken
hebben gehad met zijn zeer depres-
sievetoestand op diemomenten. Na
een bezoek aan de rechter-commis-
saris was hij zo overspannen ge-
weest dat hij op weg naar het poli-
tiebureau geprobeerd had zijn pol-
sen door te snijden.

P^Va^ Van onze verslaggever
Hes» A^ICHT - Hij had er vaker over gedroomd; dat er brand was ge-
lJri ir/n Zi^n flat' Dan scnrok mï wakker en bleek er inderdaad brand te
rt vérWie kelderruimte. De 28-jarige Heerlenaar M.B. had dataan de ppli-
( Wi aard ' nadat ni J mei dit jaar opgepakt was voor brandstichting inNpv f,rruimte van zÜn flat aan deKempken in Heerlen. De rustige, wat
\M bra ifnde verdachte moest zich gisterenverantwoorden voor die laat-

'f(ie en noS twee andere branden die hij zou hebben gesticht in het-
Wooncomplex in de Heerlense binnenstad.

Voor de twee zaken eiste hij in to
taal drieduizend gulden.

Tegen deze veroordelingen ging de
Maastrichtenaar in beroep. En njet
tevergeefs. Want Procureur-Gene-
raal J. Jansen zei gisteren rekening
te willen houden met de leeftijd van
deverdachte. Bovendien was het al
weer een tijdje geleden dat de over-
tredingen waren begaan.

Erg veel indruk had dat kennelijk
niet gemaakt, want niet zoveel later
werd hij weer op heterdaad betrapt.
De zender werd weer door de politie
meegenomen en opnieuw kreeg hij
drie weken cel aan de broek nu met
duizend gulden boete.

De man was een paar jaar geleden
betrapt, toen hij illegaal aan het uit-
zenden was. Zijn apparatuur werd
in beslag genomen en later werd"hij
tot zes weken cel waarvan drievoor-
waardelijk veroordeeld. Bovendien
moest hij een boete van 1.500 gul-
den betalen.

DEN BOSCH - Tegen een 60-jarige
'radiopiraat' uit Maastricht is giste-
ren in Den Bosch in hoger beroep
drieduizend gulden boete geëist.

Psychiaters en psychologen, en de
verdachte is het daar helemaal mee
eens, hebben geconstateerd dat 'het
best weleens mogelijk is' dat dever-
dachte door zijn depressieve toe-
stand, die een gevolg zou zijn van
zijn eenzaamheid, aanleg had tot
brandstichting. Zelf heeft de ver-
dachte tijdens zijn aanhouding ge-
zegd dat hij het prettig vond dat hij
eindelijk werd aangehouden en dat
hijer nu eindelijkeens over kon ver-
tellen.

In het overgrote deel van het be-
drijfsleven is de pensioengerechtig-
de leeftijd 65 jaar.Aangezien bij het
bereiken van de 65-jarige leeftijd
geen recht meer bestaat op een uit-
kering krachtens de WW, hebben
die verzekerden geen belang bij
deze wijziging.

HEERLEN - De industriebond
FNV heeft in een brief aan de frac-
tievoorzitters van CDA, PvdA en
WD aandacht gevraagd voor een
regeling die ex-mijnwerkers extra
dupeert. Zoals bekend zijn de So-
ciale Verzekeringswetten per 1 ja-
nuari 1987 gewijzigd. Een van die
wijzigingen heeft betrekking op de
samenloop van ouderdomspen-
sioen met een WW-uitkering.

Zijn wispelturigheid verklaarde de
verdachte door te stellen dat hij va-
ker onder invloed van drugs is en
bijna iedere avond zes tot acht fles-
sen bier dronk. Dat hij bij de rech-

Onduidelijk
De officier van justitiegaftoe dat de
aan de rechtbank getoonde beelden
erg onduidelijk zijn en dat men er
moeite mee zal hebben om te kun-
nen bewijzen dat de man op de vi-
deo ook de verdachte is. „Maar hij
heeft tegenover de politie verklaard
dat hij er zelf voor tachtig procent
zeker van was dat hij wel eens de
man op de beelden zou kunnen
zijn." De verdachte zelf zei gisteren
echter weer ter zitting het tegen-
overgestelde: „Ik weet niet of ik dat
ben."

Weer enkele minuten later zijn er
beelden van bewoners die wat pa-
niekerig op de begane grond rond-
lopen. Maar die vervagen al snel
door enorme rookontwikkeling in
het trappenhuis.

lgeKerlenaar M'B- woonde in het
W^Sn .°uw aan de Kempken van 19
ti(jj 1986tot en met 23 mei dit jaar.
% ■? Periode, zo meldde de officier
jktyeest'Me. zijn er dertien branden
l'e b.-St in net flatgebouw. Drie van%j*ra «den wenste de officier in
N jfev-l opM.B.'s conto te schrij-
Nten verdachte had de afgelopen
I^W teSenover de politie en de
W^nri commissaris gedeeltelijk
ïj'een Gisteren ter zitting gaf hij
r> jomaar toe dat de brand van 23
J*ti ngstleden misschien wel door
.^ett^sticnt was. „Maar dan niet
f ee n Hlt- Het zou kunnen zÜn dat
°itit in brandend stukje van mijn
h vajl2 de plastic zak met kleding is
'lite k' t0en ik die naar de kelder-

, B Dracht, nm nn t.p hpropn "Videoband
ns deofficier van justitie is dat

Op een van de banden is te zien hoe
een man, even voor aanvang van de
brand in de kelderruimte, uit de lift

Op 8 januariom halfzeven 's avonds
zou M.B. in zijn kelderruimte ook al
een keer brand hebben gesticht. De
officier van justitie legde hem ten
laste dat M.B. lappen stof onder
houten pallets had gestopt en die
lappen had aangestoken. Het Open-
baar Ministerie meende M.B.'s
schuld te kunnen bewijzen middels
de vertoning van een videoband. Na
de eerste brand besloot de woning-
vereniging namelijk om in eerste in-
stantie een bewakingsdienst te la-
ten surveilleren en later in het gehe-
le flatgebouw vier videocamera's te
installeren.

uitgesloten en is er sprake geweest
van opzet. De plastic zak, die later is
teruggevonden, vertoonde namelijk
alleen wat roetaanslag, maar was
verder nog in tact.

De officiervan justitieeiste gisteren
negen maanden gevangenisstraf.
De advocaat van de verdachte, mr
Van den Heuvel, pleitte voor vrij-
spraak, aangezien hij er van over-
tuigd is dat er geen bewijs is dat
M.B. de branden heeft gesticht. De
rechtbank doet uitspraak op 30
augustus.

Examens
WIJLRE - Angeline Eichhorst
uit Wijlre ontvangt vrijdag 25
augustus aan deKatholieke Uni-
versiteit in Nijmegen haar docto-
raal certificaat voor de studie
Arabische, Nieuw Perzische en
Turkse talen en cultuur in de af-
studeerrichting moderne Arabi-
sche letterkunde en internatio-
naal recht.

Het bestuur van het AMF heeft dit
probleem al eerder onder de aan-
dacht van de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid ge-
bracht. Via zijn Staatssecretaris
heeft hij - met voorbijgaan aan de
bijzondere positie van de ex-mijn-
werkers - afwijzend beslist. Daarom
wil de Industriebond FNV het pro-
bleem onder de aandacht van de
fractievoorzitters brengen.

Wanneer deze ex-mijnwerkers on-
verhoopt een beroep moeten doen
op de WW, wordt nu - in tegenstel-
ling tot voor 1987 - altijd het AMF-
ouderdomspensioen op de WW-uit-
kering gekort. Daarbij wordt zelfs
geen onderscheid gemaakt of ze dat
pensioen wel of niet genoten vóór
hun werkloosheid.

aanmerking voor AMF-pensioen,
maar hebben daar niet genoeg aan
en zijn dus gedwongen met arbeid
elders hun kost te verdienen.

Een groot aantal ex-mijnwerkers
die door de mnnsluiting elders hun
kost moesten verdienen, komen
echter vóór hun 65-jarige leeftijd in

GPV verwacht veel
katholieke stemmen'

'Behoud pan het leren ' staat voorop in campagne

Voorhoeve in Groote Peel

Van onze verslaggever

In Brunssum is de
enige kiesvereniging
van het GPV in de
provincie Limburg
te vinden. In die ge-
meente (met twee
Gereformeerde ker-
ken) is het Gerefor-
meerd Politiek Ver-
bond vertegenwoor-
digd met een afde-
ling van om en nabij
de 30 leden.

" J.W. Schutte
denkt in Limburg
veel stemmen te
halen bij het or-
thodoxe katholie-
ke volksdeel.

Hmburgs dagblad provincie
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Wij geven uw woning binnen één I
dag een nieuw aanzien.

Van Wel b.v.
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Biljartpaleis
op 'Bongerd'

Vanaf oktober in Heerlen met 20 originele snookertafels

exposities

ROERMOND
20 1 Lethal Weapon 2, dag. 20.30 uur.
Uür ° °ok 14.30 uur, zo ook 14.30 en 17
alj en My stepmother is an
iL" dag. 19.30 uur, zo ook 16.30 uur
Ucolen de Vagebond, zo wo 14.30 uurence to kill, dag. 21.30 uur.

ECHT
di 2al,"Mlcroßoyal: The accused, do t/m
BUn H uur' zo ook 18 uur. The naked

' a° t/m di 20.30 uur, zo ook 18 uur.

per persoon

" Het Europees Bedrijven Centrum Heerlen (EBCH) is na een 4-jarig 'pa-
pieren' bestaan een instantie geworden met een bureau, een directeur,
een assistent en een secretaresse. Zo prijkt trots het bord (links op de foto)
bij de ingang van het voormalig DSM-gebouw. Alleen: dit pand is van de
gemeente.En dat levert een probleem op, want de gemeenteraad distan-
tieert zich van EBCH. Binnenkort gaat het Heerlense college praten met
hetBedrijven Informatie Centrum (BIC) dat de ruimte aan hetEBCH ver-
huurde. Officieel heeft Heerlen namelijk nog niet met de onderverhuur
ingestemd. Foto: MARCEL VAN HOORN

De man kocht in 1986 een vijfjaar
oude woning en maakte aanspraak
op een subsidievolgens de beschik-
king 'jaarlijkse bijdrage bestaande
eigen woningen. Deze subsidie van
jaarlijks500 gulden kan ook aan de
tweede eigenaar van een woning
verstrekt worden als deze geen tien
jaaroud is.
Dat de Landgravenaar zo lang
moest wachten, werd volgens het
ministerie veroorzaakt doordat er
geen contact meer met de eerste
eigenaar gelegd kon worden. Als
deze zijn recht op een bijdrage laat
vervallen dan komt een tweede be-
woner ook niet Voor een subsidie in
aanmerking.
Uiteindelijk kreeg de inwoner van
Landgraaf toch na twee jaar bericht
dat hij de bijdrage kreeg. Het minis-
terie nam na twee jaar een ad-hoe
beslissing en overwoog daarbij dat
deman niet de dupe mocht worden
van de opstelling van de eerste eige-
naar. De Ombudsman oordeelde dat
ook in geval van de noodzaak van
intern overleg de behandeling van
een aanvraag niet zo lang mocht du-
ren.

Parochies in
processie

naar Leenhof
HEERLEN — Ter gelegenheid van
het feest van Maria Hemelvaart
trekken processies uit 19 Heerlense
parochies zaterdag naar de Leen-
derkapel in Schaesberg.
Verleden jaar vond deze bedevaart
voor het eerst plaats en bracht toen
ruim tweeduizend mensen op de
been. Omstreeks kwart over acht
komen de processies vanuit de pa-
rochies samen bij de kapel. Daar
vindt dan een korte plechtigheid
plaats, bestaande uit zang, een Ma-
ria-hulde door de kinderen, de toe-
wijding door deken Punt van de
stad Heerlen, haar parochies en ge-
zinnen aan Maria en ten slotte de ze-
gen met het Allerheiligste.

Brunssum

schoppen en een feestavond (zon-
dag).

" Burgemeester Jan Mans van
Kerkrade overhandigde gisteren
aan Joseph Vreuls de eremedail-
le in zilver verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau.

Zilver voor
Joseph Vreuls

De 58-jarige Vreuls begon zijn
carrière in 1949 als waterfitter bij
de gemeente Eygelshoven. Van- .af 1974 is hij werkzaam bij de Wa-
terleiding Maatschappij Lim-
burg, per september 1977 als dis:trictsassistent. Het district Heer-"
len kent een bijzondere proble-
matiek vanwege storingen door
mijnverzakkingen.
Joseph Vreuls is bi)na veertig
jaar lid van harmonie St. Cecilia
uit Eygelshoven. Momenteel is
hij penningmeester van deze ver-
eniging.

" Peter Verbugt

Peter Verbugt
25 jaar bij LD

" Peter Verbugt viert vrijdag 18
augustus zijn 25-jarig dienstjubi-
leum bij het Limburgs Dagblad.
De 42-jarige in Übach over
Worms wonende Verbugt trad al
op 16-jarige leeftijd in dienstvan
het bedrijf, waar hij werd inge-
schakeld op de abonnementen-
afdeling. Na zijn militaire dienst-
tijd hervatte Peter Verbugt zijn
werk bij hetLD op de interne ac-
countantsdienst. Hij behaalde
vervolgens het associatiediplo-
ma boekhouden en kreeg de be-
ginselen van de financiële admi-
nistratie onder de knie. In 1976
werd Peter Verbugt bevorderd
tot kassier. Een veelzijdig beroep
dat hij nog steeds met veel ple-
zier uitoefent. De huldigingsre-
ceptie is vrijdag van 16.30-18.30
uur in het bedrijfsrestaurant van
het Limburgs Dagblad, In de
Cramer 37 te Heerlen.

HEERLEN
er'J- Raadhuisplein 19. Kera-

ö'Jk« Werk van Rob Brandt, Tjitske
«n j'tra. Marja Hooft, Michel Kuipers
% *"van Leeuwen. T/m 27/8, open diVoiij U-17 uur, za en zo 14 t/m 17 uur.
&5. ty, 'STenwacht, Schaapskooiweg
"itl 'y1 van André Offermans, open di
%y , Q *J-17 uur, zo 13-17 uur, di en vrij
S,fa at ro" 22 uur' Galerie s>g"e. Aker-
T/rn i? a-Litho's van Bram van Velde.
''"Hst Thermenmuseum, Corioval-
'r> (j raat 9. Thermen en badgebruiken
fij! V Romeinse tijd. T/m 1/10, open di
*n lar.i0"17 uur. za en zo 14-17 uur. StadVnt|op de helling. T/m, 27-8. NMB

Bongerd 13. Werk van J. Lips-
"Ur ilnk- T/m 31/8, open na t/m vr 9-16
'Ktiei SP"eXeKel> Akerstraat 88. Staal-

°ré d 'astieken en schilderijen van
\. peulen. Van 16/8 t/m 19/9, open
UUr."' ,Yr Urn zo, sept.: vrij t/m di 20-01
e w evertje. bezoekersrestaurant

everz'ekenhuis. Tot 1/9 olieverf-
Jej10, r̂'Jen en grafisch werk van Judith
2(Hn n- Openingstijden: werkdagenu uur. In weekeinde 13-20.30 uur.

HOENSBROEK
6' Hoensbroek. Werk van Alfons

Ben °uders. Gedurende de zomerda-
Ja jvPf"dag. 10-17 uur. Foto'svan Jan-
2 üür r T/m 27/8. °Pen ma t/m vr 10-
Wr 13-30-17 uur,za zo 13.30-17uur.
«Rn i?.ank. Foto's van Gijs van Gent.Sth il open ma t/m vr 9"16 uur'Bi"
°Ut £e ■ foto's van Margreet Berk-" r'm 14/9.

KERKRADE
Sle'ns'SChe tuinen> Beelden van Wim

MAASTRICHT
itn fantenmuseum. Retrospectieve

1..i7' van Velde. T/m 3/9, open di t/m vr. hia»' za en zo n"l7uur- Ga,er'e
6Xd e' Kapoenstraat 24. Permanen-

tten Jl'1'6 van steeds wisselende ob-
Uu pen wo Vm vr 13"18 uur' za 13"

Stfi»at va Ga,er'e Bauxiet, Herbenus-
v!' HP

Werk van Toon Truyens, Mar-
JitJ'^ans, Ger Pirson en Raymond
«&,,„' °Pen do t/m zo 13-17 uur.*8 j£" gouvernement, Vrijthof 18. 18-

Ws zilver en pertretten van Ron
ü&*n ar>d. Tijdens zomermaanden,
i* 10 ï? 14"17uur'do 10"13en 14-17 uur'78-lln , uur. Rabobank, Boschstraat*"«(. "" Werk van Hans Lemmens. Tot
S , Ugustus, open tijdens openingsu-
%,, ank. Winkelcentrum BrusselseS li ierk van Charles Russel. Open
"hefant uur Rijksuniversiteit, Bon-
S 3nif?straat 2- Jezuïetencollectie.«at 2u/9. Kamer van Koophandel, Het
'rn .'„^childerijen van Nora Postma.V 10' open ma t/m vr 8.30 t/m 16

Van onze verslaggever

HEERLEN - Twee jonge, en-
thousiaste ondernemers uit
Nijmegen hebben het aange-
durfd om op de Bongerd in
Heerlen een ultramodern
snooker-biljartcentrum te
gaan exploiteren. Als de ver-
bouwing op de eerste en twee-
de etage boven het restaurant
van Mc Donald's voorspoedig
verloopt (sportschool Roethof
blijft op de bovenverdieping
van het pand), gaan op 1 okto-
ber de deuren open van het
600m2 grote biljarthome. De
populaire sport die is overge-

waaid uit Engeland, Schot-
land en lerland is in Heerlen te
beoefenen op twintig originele
Snooker-biljarts met een om-
vang van 1.89mbij 4.02m.
Adrie de Bruin (27) en Peter Spar-
wer (28) hebben lak aan het omstre-
den imago van de gemeente Heer-
len. Zij zien in tegenstelling tot een
grote groep pessimisten een inves-
tering van bijnaeen miljoen gulden
wél zitten in een nieuwe zaak voor
de vrijetijdbesteding in hartje Heer-
len.

Slaapstad
„Al dieboze tongen die beweren dat

van deze stad èen doods karakteruitstraalt, moeten de hand in eigen
boezem steken. Het ligt helemaalaan de presentatie. Wij proberen tebewijzen dat Heerlen beslist geen
slaapstad is", zegt Peter Sparwer.
Met zijn compagnon De Bruin runthij reeds een goedlopend snooker-
centrum annex sportkantine inHouten. „De passie voor het snook-
er en de ondernemingsdrift warende voornaamste argumenten om inZuid-Limburg aan de slag te gaan.
In de hele regio kan men amper
snooker als concentratiesport beoe-
fenen. Daarom worden in het bil-
jartpaleis de wedstrijdbiljarters in
een andere zaal ondergebracht dan
de recreanten", zegt De Bruin, diede leiding in Snooker Heerlen
krijgt.

CADIER EN KEER
nSde* Kunstkamer, Kerkstraat 10.>t r ')route-expositie 'Ontmoetingen
*re»rJlë'- T/m 26/8- Door geheel Ca-». " Keer.

bioscopen

uonueraay i / duyuaiua isus 19

Heerlen door stapel nota 's cultureel wakker geschud

Mensen maken
cultuur, niet
de gemeente

HEERLEN
Ul.hïa':. License to kiU, dag. 15 18 en 21
16 , K'voli: The Karate Kid 3, dag. 14J« 19en 21.30 uur. Maxim:The naked!_"" uag. 14.30 16.30 19.30 en 21.30 uur.
19in thal Weapon 2, dag. 14.30 16.30
16 is fo n 2130 uur- Roadhouse, dag. 14
<t»B ■> en 21 uur-Cannonball Fever,
'6is ia ur- Tnree Fugitives, dag. 14.15
"en ,nl5en 21-15 uur. Rainman, dag.
ies h ° uur- Platvoet en zijn vriend-

" Qag. 14 en 15 30 uur Police Acade-
Blue v g' 14 16 en 19 uur'De sPeccl:
Nis X,elvet. vr zo 21 uur, za op Campus

Ker 22 uur.

SCHAESBERG
2lUf?kino: Police Academy 6, do t/m di■10 uur. The fly 2, vr t/m zo 23.30 uur.

HEERLEN - De gemeente
Heerlen is cultureel wakker
geschud. Waarschijnlijk
heeft de storm van kritiek,
die opstak nadat in de plan-
nen voor de aanpak van het
stadscentrum nagenoeg
geen culturele uitspraak te
vinden was, ervoor gezorgd
dat er nu een stapel cultuur-
nota's op het bureau van de
raadsleden ligt, waar jeU te-
gen zegt. Functie-analyses
van diverse culturele ge-
bouwen (schouwburg, kas-
teel Hoensbroek, Thermen-
museum, stadsgalerij),
waarvoor ook een herstruc-
tureringsvoorstel is gefor-
muleerd, een raamwerk om
over het culturele goed te
praten, marktonderzoeken,
etc.

lingen voor, een efficiëntere aan-
pak, waardoor geld vrijkomt om
meer culturele producties aan te
trekken. „We spreken toch over
een bedrag van 10 miljoen gul-
den datjaarlijksdoor de gemeen-
te in de culturele instellingen ge-
stoken wordt. Daar moet meer
mee te doen zijn dan nu, als het
maar anders aangepakt wordt.
Er moet ook eèn verzelfstandi-
ging optreden, zodat deculturele
instellingen wat verder weg ko-
men te staan van de dagelijks te
beïnvloeden politiek."

MAASTRICHT
l8lul- Ucense to kill, do t/m zo 14.30
2l' en 21 uur, ma di 21 uur, wo 14.30en
18 in he naked gun, do t/m zo 14.30
'lijn en 2UO uur' ma di 213° uur' wo
tel ■>

en 21-30 uur. Taran en de toverke-*o'iif,2„0 wo 14-30 uur. Rooftops, do t/m
Uu, i0en 21.30 uur, do vrij ook 14.30
d " "w t/m wo 21 uur. The Karate kid 3,
2! ,üm zo 14.30 18.15en 21.15 uur, ma di
H,pUur, wo 14.30 en 21.15 uur. Cine-
-19 P iace: Lethal Weapon 2, dag. 14.30
'8 3n 30 uur- Roadhouse, dag. 14.30
19' en 21.30 uur. Three fugitives, dag.
en , T- Rainman, dag. 21 uur. Platvoet
Cin< u vrier>djes, dag. 14 en 15.30 uur.
»Ur 1 Lady beware, dag. 20 en 22.15
ilj 3'ft L"n.ière: Family viewing, dag.
$'," uur. My beautiful laundrette, dag.
6rot iUur Kinderfilmhuis Zoem: Dew kaasroof, zo 14 uur.

Erg opzienbarend zijn alle con-
clusies uit de rapporten en on-
derzoeken niet te noemen. De
schouwburg moét een bredere
basis krijgen doordat ook niet-
culturele activiteiten worden
aangetrokken, daardoor moet
geld vrij komen voor een beter
(lees: vernieuwender) cultureel
theater-programma. Het Ther-
menmuseum heeft een conserva-
tor nodig en er moeten meer be-
zoekers komen. In kasteel
Hoensbroek moet de horeca-
functie versterkt worden en
Heerlen moet een nieuweruimte
scheppen voor exposities.

GELEEN
zoonb e Karate Kid 3, dag. 20.30 uur,
S 5°* 15uur. Studio Anders: Roadhou-' Qag- 20.30 uur, zo ook 15 uur.

SITTARD
21l 3!! m: Lethal Weapon 2, do ma di wo
0o'k uur, vr t/m zo 18.30 en 21 uur, zo
20 3n Uur-License to kill, do ma di wo
Ooj. , uur, vr t/m zo 18.30 en 21 uur, zo

la uur.

Beleid
Aan wethouder Jos Zuidgeest de
taak om de nota's en rapporten te

vertalen in beleid. „Er moet eenculturele omslag gaan plaatsvin-
den. Door een aantal veranderin-genkrijgt het culturele leven een
nieuwe impuls. Er moet eenmeer zakelijke inslag komen, een
professionelere aanpak." Hij wil
de culturele instellingen onder-brengen in één grote NV, met
een gezamenlijke administratie,
een sterke directie, een goed
budgetbeheeren een bedrijfsma-
tige aanpak. De gemeente Heer-
len wordt enige aandeelhouder.Kasteel, schouwburg, Thermen,
stadsgalerij en een nieuw mu-
zisch centrum moeten daaronder
gaan vallen. Dat muzisch cen-
trum, dat eventueel aan het raad-huisplein zal verrijzen, ziet Zuid-
geest steeds duidelijker voor
zich. Muziekschool, Creativi-
teitscentrum, maar ook filmhuis,
De Nor moeten daar een plaats
krijgen.
Een NV, een bedrijfsmatige aan-pak. Zuidgeest staat dus een ver-zakelijking van culturele instel-

" Cultuur vind je niet in nota's. Cultuur is iets van
mensen. Foto: KLAUS tummers

De gemeente heeft een heel
eigen rol binnen het culturele le-
ven. Een belangrijke, omdat de
laatste tijd steeds meer van de
overheid verwacht wordt. Maar
een gemeente kan geen cultuur
maken, ook al heb je nog zon
mooie schouwburg en kastelen
uit de Middeleeuwen ter be-
schikking, al heb je alle boeken
van de wereld in je bibliotheek,
al heb je de beste muziekdocen-
ten. Als niemand komt kijken,
niemand wil lezen, niemand m
ziek wil leren, wat heb je er dan
aan? Cultuur moet leven! En al-
leen mensen kunnen dat doen.
En als ze daarbij de juiste facili-
teiten van de gemeente krijgen,
dan is dat meegenomen.

wim dragstra

Faciliteiten

spraakavond over de cultuurno-
ta.

Het is dus duidelijk dat de Heer-
lense wethouder een grootschali-
ge zakelijke aanpak van het cul-
tuur-circus voorstaat. Vraag is
nog maar, of de gemeenteraad
van Heerlen het daarmee eens is,
want uiteindelijk moet de raad
het beleid van de wethouder
goedkeuren. Of niet natuurlijk.
Vandaag komt de commissie
Welzijn van de gemeente Heer-
len bijeen om alvast wat schoten
voor de boeg te geven betreffend
het gemeentelijke cultuurschip
dat nog wat ronddobbert. En er
is op 22 augustus ook nog een in-

Nu is cultuur niet een zaak van
de gemeente alleen. Uiteraard
heeft een gemeentebestuur een
taak op dit gebied, die voorna-

meiijk ligt op het mogelijk ma-
ken (door subsidies) dat een be-
paald cultureel niveau gehaald
kan worden c.g. in stand gehou-
den wordt. Een schouwburg en
een kasteel onderhouden, een
museum inrichten, de biblio-
theek voorzien van alles wat daar

Bingelrade

Kerkrade

Eygelshoven

" Vrijdag, zaterdag en zondag wor-
den in speeltuin Waubacherveld de
tuinfeesten gehouden. Vrijdag is er
een play-backshow. Zaterdag is het
seniorenvoetbaltoernooi om 11 uur
en om 20 uur begint een feestavond.
Zondag is er frühschoppen, een
spellenmiddagvoor dekinderen die
om 14 uur begint en een voetbal-
toernooi voor junioren.

ren. De repetities zijn elke donder-
dag om 19.30 uur (Gregoriaans) en
om 20.30 uur voor het gemengd
koor in de Henkhof. " Contact Oud-Mariniers, onderaf-

deling Oostelijke Mijnstreek houdt
vrijdagavond de jaarlijkse feest-
avond en dat gebeurt in het WEB-
gebouw in Brunssum.

Schaesberg" Spreekuur voor ex-mijnwerkers
aangaande AOW, pensioen etc. is er
elke eerste en derde maandag van
de maand van 14 tot 16 uur bij het
Centrum voor Maatschappelijk
werk aan de Kloosteraderstraat 20.

rieën. De wedstrijden beginnen om
11 uur en inschrijven kan tot 10.30
uur. Inlichtingen over inschrijvin-
gen etc. zijn te krijgen bij Wim Ro-
broek S 045-722021.

" In 't Trefcentrum te Meezen-
broek wordt zaterdag een sjoeltoer-
nooi gehouden. Sjoelvereniging 'De
Doordouwers' tekent voor de orga-
nisatie. Van 10.30 uur tot 15.30 uur
vliegen de stenen door de bakken
(hopelijk) in de vier gaten.

Heerlen
Merkelbeek

" De stoptijd van de bibliobus is
gewijzigd. Voortaan staat de bus 's'
woensdags in Bingelrade van 11 tot
12 uur.

Hoensbroek

" In het bijzijn van zijn echtgenote neemt Joseph VreulsJ*(m) de eremedaille in zilver in ontvangst uit handen van-i--burgmeester Mans. Foto: marcel VAN HOORN

g Regioredactie
°stelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

t^^oor Heerlenu,.°45-739284

2^710317C!? Hollman

RooijakkersJ^°4s-714876Toonen, chef

Vr?.ard Willems
K u4406-15890
* rw0r Kerkrade
j
0

philipPens<2455-2161

" Wijkvereniging De Mijnbuurt
houdt zaterdag en zondag een wijk-
feest. Zaterdag om 11 uur is er zes-
kamp met 11 teams uit de buurt.
Wethouder Gybels komt de prijzen
uitreiken. Vanaf 20 uur is er een
feestavond met de 'Erwtjes ouwe
Leemband'. Zondag is er rommel-
markt, een concert door harmonie
St. Michael, karatedemonstraties,
een jeugdverkeerstuin, optredens
door groepen etc. Tevens kan er een
naam bedacht worden voor de nieu-
we speeltuin.

" Het gemengd kerkelijk zangkoor
St. Joseph zit dringend verlegen om
nieuwe leden, zowel dames als he-

" In het Emmasportpark aan de
Passartweg houdt de Club de Pé-
tanque Heerlen, aanstaande zondag
weer de 'Open Heerlense Jeu de
Boules Kampioenschappen. Er
wordt gespeeld in diverse catego-

" Bij café Overbroek aan de Over-broekerstraat in Hoensbroek wordt
zondag een touwtrektoernooi ge-
houden. De teams moeten uit vijf
personen bestaan. Het feest begint
om 13 uur. Rondom het touwtrek-
ken is een heel feestprogramma op-
gesteld met speurtochten (vrijdag)
een spellenmiddag (zaterdag) früh-

Maar het gaat niet alleen om die
gebouwen, die structuren, die
kantoren diezich met cultuur be-
moeien. Cultuur is veeleer iets
van mensen. Mensen die muziek
maken, die dansen, die beelden
maken en mensen die schilde-
ren. Maar ook mensen die feest
vieren, bijvoorbeeld ten tijde van
carnaval, of met religieuze uitin-
gen bezig zijn, de manier waarop
mensen hun omgeving ooit heb-
ben gemaakt en waaraan te zien
is dat cultuur erg tijd- en plaats-
gebonden is. Datzijn allemaal za-
ken die met de cultuurvan ons te
maken hebben. Soms is de cul-
tuur diep geworteld in de men-
sen zelf, dan hoeft de gemeente
in principe niet te stimuleren.
Soms is er weinig ruimte voor
bepaalde cultuur-uitingen, daar
zou de gemeente wat meer moe-
ten doen.

nodig is, muziekonderwijs goed
inrichten, dat zijn allemaal zaken
waar de overheid zeker een taak
in heeft.

Ministerie
benadeelt

Landgravenaar
Van onze correspondent

DEN HAAG/LANDGRAAF - De
Nationale Ombudsman heeft het
ministerie van Volkshuisvesting op
de vingers getikt wegens onbehoor-
lijk gedrag tegenover een inwoner
van Landgraaf. Deze moest ten on-'
rechte twee jaar wachten eer de
jaarlijkse bijdrage voor zijn eigen
woning werd overgemaakt.

" Peter Spar-
wer (l) en Adrie
de Bruin voor
het riante pand
op de Bongerd
waar binnen-
kort het biljart-
paleis komt.

Foto:
MARCEL

VAN HOORN
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nuten. Daarna maakte Ajax er
een complete midweekse
show van.

Conclusies konden aan de voortva-
rende start van Ajax overigens nau-
welijks worden verbonden. Daar-
voor was de tegenstand voor de
ploeg van Beenhakker tot nu toe te
beperkt. Wat opviel was dat V.
ters na een lange afwezigheid int
daad zijn oudevorm benadert, n
weling Fischer aanmerkelijk i
der slecht is dan aanvankelijk werd
verondersteld en dat Ajax ondanks
een aardig lijstje van afwezigen
weer goed in de jeugd zit. Bij Den
Haag werd Ajax nog enigszins op de
proef gesteld, tegen Vitesse in het
geheel niet. De Amsterdamse ploeg
kon de bal in een rustig tempo laten
rondgaan en zag de kansen als
zelf ontstaan.

Na Den Haag ook Vitesse weggetikt

Ajax voortvarend
IJsselmeervogels-

Den Haag verboden
SPAKENBURG- Burgemeester
Groen van Spakenburg heeft de
KNVB-bekerwedstrijd IJssel-
meervogels - FC Den Haag, die
vastgesteld was voor zaterdag 2
september, verboden. Groen
vreest ernstige verstoring van de
openbare orde, als de harde kern
van FC Den Haag-supporters
zijn dorp bezoekt. De burge-
meester zegt, dat hij de pasjesre-
geling geen afdoende middel
vindt om het vandalisme tegen te
gaan.

VfL Bochum, met de Nederlan-
ders Plomp en Reekers, werd met.
4-0 verslagen door doelpunten
van Turowski (2), Grundel en An-
dersen. Vfß Stuttgart incasseer-
de zijn eerste tegentreffer in dit
seizoen. Na 344 minuten werd
doelman Immel gepasseerd door
Von Heesen van Hamburger SV.
Het betekende de eerste neder-
laag van de ploeg van Arie Haan
in de competitie.

ZÜRICH - De Amerikaan Roger
Kingdom heeft tijdens het atletiek-
evenement in Zürich het wereldre-
cord 110 meter horden op 12,92 se-
conden gebracht. Kingdom verbe-
terde het acht jaar oude record van
zijn landgenoot Renaldo Nehemiah
met een-honderdste seconde.

Nelli Coomen eindigde tijdens defi-
nale 100 meter als zesde. De Rotter-
damse atlete noteerde bij lichte te-
genwind 11,29 seconden, haar beste
tijdvan dit seizoen. Winnares van de
sprint werd de Jamaicaanse Merle-
ne Ottey, die 11,07 klokte. Elly van
Hulst zegevierde voor het tweede
achtereenvolgende jaar op de 3000
meter. Haar tijd was 8.40,85, ook een
Nederlandse seizoentopper. Zij ver-
wees de Britse Murray (8.42,15) en
de Amerikaanse Plumer (8.46,52)
naar de ereplaatsen.

Kingdom snelover horden
Bayern München moest Karlsru-
her SC in een spectaculair duel
een punt afstaan (3-3). Dörfner
gafBayern voor 35.000 toeschou-
wers de leiding, waarna Kreuzer
met twee doelpunten de thuis-club op voorsprong bracht. Nog
voor de rust sloeg Bayern terug
door Dörfner en Thon (2-3). Na de
pauze herstelde Hermann het
evenwicht(3-3).
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door bert groothand

Overigens, Res Brügger, de organi-
sator van het evenement in de Zwit-
serse stad, is somber gestemd over
de toekomst van de atletiek. De man
die 'Zürich' tot de meest prestigieu-
ze atletiekwedstrijd van het jaar
maakte, vindt dat vele atleten en
hun makelaars de organisatoren
overvragen.

" Uitslagen op pagina 23

" Ajax-nieuweling
Pal Fischer ont-
popte zich tegen
Vitesse als echte
aanwinst.

MVV op volle toeren
Aanvallende speelwijze ook in Den Bosch beloon: 3-0

(2f BOSCH - MW heeft gisteren tegen BW Den Bosch de
L^de overwinning behaald in evenzoveel wedstrijden. Te-[3 de onthutsend zwakke ploeg van Rinus Israël werd het
jkj maar MVV had net zo gemakkelijk een veel hogere scorejj^enbereiken. Een prima seizoenstart, al moet wel aangete-

-0 worden dat de tegenstanders als Willem II en BW Dench niet bepaald de sterkste zijn. Prima start
Anderlecht

en Mechelen
BRUSSEL - Anderlecht heeft de
Belgische competitie geopend met
een grote overwinning op Waregem
(6-0). Al voor derust stelde de ploeg
van de ambitieuze trainer Aad de
Mos de zege veilig door vier keer te
scoren. De aanwinsten Van der Lin-
den van FC Antwerp en Degryse
van Club Brugge behoorden in het
Astrid-Park (15.000 toeschouwers)
tot de uitblinkers. De doelpunten
kwamen op naam van Van der Lin-
den (2), Degryse, Grün, Jankovic en
Kooiman.

Landskampioen KV Mechelen won
voor 10.500 toeschouwers onder lei-
ding van Ruud Krol met 3-0 van het
gepromoveerde AA Gent. Vooral
John Bosman was sterk op dreef.

Hij nam het eerste en tweede doel-
punt voor zijn rekening, de tweede
uit een strafschop. Na derust maak-
te Severeyns er 3-0 van. Erwin Koe-
man liep tegen de gele kaart op.
Wim Hofkens kwam pas na de rust,
voor De Mesmaeker, in het veld.

De eerste rode kaart van het seizoen
was voor Frans van 'Rooy van FC
Antwerp. De ex-PSV-er trapte diep
in de tweede helft van de uitwed-
strijd tegen Lokeren zijn bewaker
Naudts na en werd weggezonden.

Van Rooy: rood

duisternis. Ironisch genoeg was hetMVV zelf dat de thuisclub weer te-
rug in de race bracht. De ploeg van
Vergoossen die een meer danuitste-
kend veldspel kan laten zien, zakte
net als afgelopen zaterdag ver terug.

Het is duidelijk dat MVV een man
mist die op het middenveld de lij-
nen kan uitzetten op een moment
dat men onder druk komt te staan.
Delahaye is dat, ondanks zijn be-
wonderenswaardige inzet, zeker
ook niet. Francois speelt daarvoor
veel te ver naar voren, terwijl laatste
verdediger Van Berge-Henegouwen
de tweede achtereenvolgende keer
bewees nog niet op zijn oude niveau
te zijn. De ex-VVV'er speelde weer
geen echt sterke partij. Hij was in
ieder geval niet in staat aanvallend
de nodige impulsen te geven.

Met de tweede helft kwam voorMVV de bevrijding. Al in de aller-
eerste minuut trokken de Maas-
trichtenaren het duel definitiefnaar
zich toe. Verbeek wist op links, on-

Begrijding

-P^é startte met de opstelling die
r% P^aa^s afweek van dievan af-
me *n zaterdag tegen Willem 11.
Af'jbleseerdeTJitman was vervan-
gt °°r de matchwinnaar van za-
#Lj>> Raymond Smeets. Smeets
JJV,,. l links vanaf het middenveld
"ij Sevaar zorgen door regelmatig
*v vpunt van de aanval op te dui-
nhti h

n p^e^ xe om Deurten bezetIJpt ,/? oor0or Francois, ook meer vanaf
IL Middenveld spelend dan zater-
(Kóp 11Lanckohr. Op rechts was heti Sèty nt die scherp insnijdendvoor
IL^Ting moest zaaien. Fraaie
r h n en taktische manoeuvres
Vki* eerste kwartier uiterst effec-

t. D|eken te zijn.

L,
fo vijfde minuut was het na
Jisjy r goede aanval raak. Fran-
co) P'kte de bal opvan het midden-
in 'gafde bal op zeer fraaie manier
fn* e in de spits opgedoken Vin-
K Mee die koel afrondde: 0-1. Het
& ÖVV Den Bosch, dat slechtsVj„ aste krachten over heeft van
Kt aar en de aanvullingvoor het
|^f. ste deel in de amateursector

was al vroeg in de
lrijd de kluts volledigkwijt.

\\^. slechte organisatie en zeerSJ^arn uitverdedigen waren de
W| *en waardoor de ploeg van Is-K _Uwelijks kansjes kon afdwin-
tejj. Alleen de donkere aanvaller
Pfer'v' le e* un^ervleugelverde-
'iL Verbeek regelmatig zeer lastig
\^_e. was een lichtpuntje in de " MVV in de aanval met Coen Quaden, al trachten twee Bossche handen dat te beletten. Foto: GERARD damoiseaux

BW Den Bosch-MVV 0-3 (0-1) - 4. Vin-
cent 0-1; 47. Delahaye 0-2; 63. Delahaye
0-3. Scheidsrechter: Overkleeft. Toe-
schouwers: 2.850. Gele kaart: Barendse(Den Bosch); Verbeek en Vincent
(MVV).
BW Den Bosch: Van Grinsven, Bults,
Meulendijk (46. De Meyer), Van derLin-den, Willems, Gösgens, Barendse, De
Gier, Laisina, Grim (46. Van Schijndel),
Van Cuyk.
MVV: De Haan,Linders, Van Berge-He-negouwen, Thai, Quaden (88. Benne-
ker), Vincent, Delahaye, Smeets, Ver.
beek, Francois, Lanckohr (83. Meyers).

danks een aanslag opzijn benen, tot
een prachtige voorzet te komen die
door Delahaye vallend werd inge-
kopt. Dat Francois twee minuten la-
ter de 0-3 op zijn schoen had, maar
niet verzilverde, kon MVV niet echt
meer verontrusten. De twee gele
kaarten voor Verbeek en Vincent
waren op dat moment pijnlijker. VVV mist creativiteit

Vroege Veendam-treffer werkt verlammend bij thuisclub
Het duel eindigde in 0-0. Bij Stan-
dardLuik - Club Brugge (1-1) moes-
ten de 20.000 toeschouwers tot tien
minutenvoor het einde wachten op
het spektakel. Binnen twee minu-
ten vielen evenzovele doelpunten.
Christiaens gafClub de leiding (0-1),
waarna de Mexicaan Mosillo voor
de thuisclub gelijk maakte.

Heerlenaar
verslaat
Koeperman

heel even via Rijnink (spetter op de
kruising) dicht bij de gelijkmaker
was, bleef vruchteloos zoeken naar
openingen en verslikte zich keer op
keer in knullig balverlies en onbe-
holpen valpartijen op de gladde
grasmat.

niets anders dan zijn opponent neer
te leggen. Vanaf de elfmeterstip
bracht Willem Brouwer de Gronin-
gers opvoorsprong: 0-1. Het leek op
een schoonheidsfoutje, maar dit „in-
cident" was wel bepalend voor de
resterende 88 minuten.

wellicht 0-2 of 0-3 geworden".
Veendam-trainer Meertens wist ook
van de kwetsbare plek bij VVV:
„Onze tegenstander had twee trage
mensen in het centrum van de de-
fensie, die ook nog op één lijn spe-
len!". Veendam hoefde daarvan
maar een enkele keer van te profite-
ren om de volle winst te pakken.

„Te veel gretigheid", zou Vergoos-
sen later verklaren. Ook het feit dat
iedereen tot op het laatst bleef sjou-
wen om de score verder uit te bou-
wen, werd op die manier verklaard.
„Zondag komen we tenslotte weer
aan de bak", aldus de MVV-trainer.
Delahaye zorgde ongeveer 20 minu-
ten na rust voor de genadeklap door
0-3 te scoren. Eigenlijk had de uit-
slag nog aanzienlijk hoger kunnen
uitvallen, maar de scherpte was er
vanaf dat moment duidelijk vanaf.

SCHAESBERG - Meervoudig ex-
wereldkampioen dammen Koeper-
man leed gisteravond in Schaesberg
een nederlaag. HeerlenaarKarel La-
meire versloeg de uitgeweken Rus,
die zich overigens op zijn beurt ster-
ker toonde dan vierentwintig ande-
re tegenstanders. Vijf partijen ein-
digden in remise.

Van onze medewerker
HENK HAFMANS

VENLO - „Vooraf zou Veendam in
Venlo voor één punt getekend heb-
ben, maar mijn ploeg pakte de over-
winning". De constatering van
coach Tiemo Meertens zegt in feite
alles over het verliezende WV, dat
van begin tot het einde meer met
zichzelf in de knoei lag dan dat het
moeite had met de tegenstander.
Ook het grote manco aan VW-zijde
kwam schrijnend aan het licht, na-
melijk het gemis aan creatieve spe-
lers, die verrassende aanvallende
impulsen kunnen geven.

Anders
Hét duel tussen de ex-eredivisionis-
ten verliep vanaf dat moment heel
anders dan de taktische voorbespre-
kingen hadden voorzien. Veendam
beperkte zich tot gegroepeerd-de-
fensieve activiteiten op de eigen
speelhelft en gokte met twee punt-;
spelers in de frontlijn op een spora-
dische tegenstoot.

onze sportredactie

JV^ADE-Roda JC-spelerFrits
fk v n zal dit seizoen waarschijn-
jV °°r het Belgische Hasselt uit-■\ h ' Nöllgen, begin vorig jaar

Uh hetSisSpeler biJ Roda JC' viel
LSê v e'nc' van net se'zoen °it de
r*c Van JanReker en leek ook dit
K^inH 1 veel ans te hebben omR_l er hoofdmacht te spelen. Na-E% eerder belangstelling voor
f L as geweest van de kant van
W^ aeüsche kampioen Maccabi
f'sis u ' meldde zich gisteren de
W derdeklasser Hasselt omI ijj t*raadse aanvaller op huurba-te üjven.

Frits Nöllgennaar Hasselt

" SOFIA - In de voorronde van het
toernooi om de Europacup voor be-
kerwinnaars won Tchernomorets
de wedstrijd tegen Dinamo Tirana
met 3-1 (1-0). De score in dit eerste
duel was: 25. Petkov 1-0, 53. Stoja-
nov 2-0, 69. Demolari 2-1, 77. Poum,
palov 3-1.

WV-Veendam 0-1 (0-1). Score: 2. Brou-
wer (strafschop) 0-1. Toeschouwers:
5.079. Scheidsrechter: Van de Niet. Gele
kaarten: Rutten en Driessen (VW); De
Haan en Sollner (Veendam).
WV: Roox, Nijssen, Polman (62. Denx),
Rutten, Verberne, Wolter (62. Driessen),
Reynierse, Rijnink, Van Mierlo, Boere,
Stewart.
Veendam: Hoekstra, De Haan, Wjebing,
Slor, Jans, Söllner, Huizingh, Brouwer,
Bolhuis, Van Buuren, Zeeman (75. Mul-
der).

Voor MVV een riante seizoenstart.
Vergoossen is en blijft echter rea-
list. „We spelen iedere wedstrijd op
dezelfde manier. Aanvallend, met
drie spitsen. Dat we op die manier
ook wel eens het schip in zullen
gaan, is duidelijk, maar dat zien we
dan wel weer." Dat zon moment zal
komen, lijkt inderdaad duidelijk, de
speelwijze die tot dat moment ge-
hanteerd wordt, verdient echter alle
waardering.

De koude douche door de snel op-
gelopen achterstand had een ver-
lammende uitwerking op de Venlo-
naren. Al na 70 seconden sneed
Veendam in de persoon van Marcel
van Buuren door het hart van de
WV-defensief. Jos Rutten restte

VVV was aan zet, maar wist niet hoedit massieve bolwerk te doorbre-ken. Het slaagde daarin althansgeen enkele keer. De thuisclub die

Trainer Doeke Hulshuizen van
VVV: „Roger Polman moest ik ver-
vangen wegens een enkelblessure.
Ik had voor hem graag nog een aan-
valler ingezet, maar dan was het

Overwicht
Optisch had de thuisclub weleen gi-
gantisch veldoverwicht, maar het
wist er geen munt uit te slaan. Je-
roen Boere in het centrum van de
aanval was hermetisch afge-
schermd en via de flanken hield
Veendam de deur op slot. Geen
doorkomen aan, ook niet na twee
gelijktijdige wissels.

HONDA
HERAL

ületland 15, Brunssum
045-252244

Eerste
nederlaag
Stuttgart
FRANKFURT - Een vol-
strekte outsider staat na vier
speeldagen aan de leiding in
de Bundesliga. Eintracht
Frankfurt, dat aan het einde
van het vorige seizoen het
behoud van het eerste Bun-
desligaschap veilig stelde in
een serie extra wedstrijden
tegen de runner-up van de
tweede Bundesliga, behaal-
de gisteravond zijn derde
overwinning.

AMSTERDAM - PSV begint
zondag met een achterstand
van vier punten op Ajax aan
de competitie. De Amsterdam-
se ploeg profiteerde optimaal
van het verblijf in het buiten-
land van de landskampioen.
Na FC Den Haag zondag in het

Zuiderpark (4-0), sneuvelde
gisteren Vitesse in de Meer,
5-2. De ploeg uit Arnhem gok-
te niet op een prijs voor het
vertoonde vermaak, maar wil-
de slechts zo lang mogelijk op
de 'nul' spelen. Dat lukte in
Amsterdam precies twee mi-

Limburgs Dagblad
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Vanaf 28 september worden in ruim 50 plaatsen, o.a. Eindhoven,
Geleen, Roermond en Weert de volgende kursussen verzorgd:■ Algemene Techniek H

Een (pittige) introduktiekursus voor LBO'ers (waaronder
LTS'ers) en diegenen (MAVO, HAVO, MEAO) diede techniek
in willen óf een funktie vervullen waarin techniek een be-
langrijkerol speelt.

■ Industriële Automatisering I
Noodzakelijke basiskursus voor iedereen die maar iets met
de automatisering te maken heeft (o.a. monteurs, operators,
technisch adviseurs) en die de aansluiting met de moderne
automatisering (pneumatiek, relais- en IC-techniek) niet wil
missen.

I Hydrauliek en Pneumatiek I
Praktijkgerichte basiskursus voor LTS'ers, MTS'ers en over-
eenkomstig niveau. Centraal staan schemalezen, kennis van
apparatuur en storingzoeken.

■ Hydraulische Systeemtechniek' I
Vervolgkursus voor technici met basiskennis hydrauliek (en
eventueel HTS'ers). Centraal staan gekompliceerde en pro--
portionele (regel)systemen, pomp- en motorregelingen, car-
tridges, meettechniek en ontwerpen van systemen.

■ Mechanische Aandrijftechniek I
Kursus die grote mogelijkheden biedt aan onderhoudstech-
nici, (aankomende) konstrukteurs en anderen op MTS-ni-
veau. Centraal staat het bepalen en/of berekenen van me-
chanischeaandrijvingen.

■ Elektrisch Schakelen I
Kursus die bij uitstek geschikt is voor LTS'ers (ook Elektro)
en MTS'ers Werktuigbouwkunde. Centraal staan de relais-
en motorschakeltechniek, de meet- en schematechniek en
apparatenkennis.

H Toegepaste Elektronika ■Praktische basiskursus voor niet-elektronici op LTS- en I
MTS-niveau die beschikken over basiskennis elektrotech-
niek. Met praktikumset voor hetthuis bouwen en dóormeten
van schakelingen.

■ Industriële Elektronika I
Vervolg op de kursus Toegepaste Elektronika en ook uiter-
mate geschikt voor MTS'ers Elektronika. Centraal staan
elektronisch analoog en digitaal geïntegreerde schakelingen.

I Meet- en Regeltechniek I
Kursus voor LTS'ers en MTS'ers die regelmatig met meet-
en regelproblemen gekonfronteerd worden of gaan worden.
Centraal staan schemalezen, kennis van apparatuur, regel-
systemen en storingzoeken.

I Schakel- en Besturingstechniek ■
Praktijkgerichte kursus voor MTS'ers en HTS'ers die te
maken hebben of krijgen met automatiseringsvraagstukken
(ontwerpen en storingen). Geeft door het leren denken in
systemen en funkties een totaal inzicht in de relaistechniek,
pneumatiek en de elektronika (IC-techniek, PLC, etc).

I Industriële Computerbesturingen B
(voorheen Industriële Microprocessors)
Kursus voor technici op MTS-niveau, die te maken hebben
of krijgen met computerbesturingen, zoals deze op machi-
nes of installaties worden toegepast.

H Micro-computer Systeemtechniek I
Vervolgkursus voor MTS'ers en HTS'ers met goede kennis
van industriële computerbesturingen. Centraal staat het
ontwikkelen en programmeren van computergestuurde sys-
temen op technische installaties.

I Dieselmotoren I
Praktijkgerichte kursus voor monteurs, operators en andere
geïnteresseerden op LTS/MTS-niveau. Centraal staan mo-
derne stationair of mobiel opgestelde snellopende diesel-
motoren.

B Koeltechniek I
Kursus bestemd voor monteurs, onderhouds- en storings-
technici e.a. op LTS/MTS-niveau. Centraal staan de werking
van koel- en vriesinstallaties, storingzoeken en de funkties
van systemen en komponenten.

I Bedrijfsvoering I
Noodzakelijke basiskursus voor iedereen op MBO/HAVO-ni-
veau die in een bedrijf of andere organisatie betrokken
wordt bij de leiding van een afdeling of de bedrijfsleiding
zonder hiervoor te zijn opgeleid. Centraal staan de organisa-
tie van de onderneming, het funktioneren van de mens
daarin en bednjfs- en algemene ekonomische aspekten.

Heeft u belangstelling?
Deze bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan: _ I
ROVC-Antwoordnummer 85-6710 VB Ede. ol bel 08380-32514 m^Wf^L Ir I2SM
Gaarne ontvang ik uitgebreide informatie over dekursus: || I

I —I ■
I i Naam:

Straat: I I
Postcode: Plaats:

til
®M Provincieü Limburg
m«i»d.iing Gedeputeerde Staten maken bekend,
m 144/33-89 dat op 14 juli 1989 bij hen is binnengekomen

de aanvraag d.d. 12 juli 1989(ingeschreven
onder nr. Bs 54951) van DSM Limburg BV om
vergunningen ingevolge de Hinderwet, Wet
inzakede luchtverontreinigingen deWet ge-
luidhindervoor het uitbreiden/wijzigen van
deChemische Bedrijven van deN.V. DSM
met een installatievoor de produktie van Me-
lamine(Melaf 3) gelegen op de lokatie Noord
in de gemeente Geleen. De aanvraag en an-
dereter zake zijnde stukken liggen ter inzage
van 18augustus 1989tot 19 september 1989
en wel: - in hetProvinciehuis te Maastricht
(bureau Bibliotheek) tijdensdewerkuren;-in
het gemeentehuisvan Geleen tijdens de
werkuren en bovendien 's woensdags van
17.00uur tot 20.00 uur, alsmedetijdens de
werkuren na laatstgenoemde datum op deze
plaatsen tot heteindevan determijn waarbin-
nen beroepkan worden ingesteld tegen de
beschikking op de aanvraag.
Tot uiterlijk 12september 1989bestaat dege-
legenheidgemotiveerde bezwaren tegen het
geven van de aangevraagde beschikking
mondeling in te brengen, waarbij alsdan een
gedachtenwisselingkan plaatshebben waar-
bij ook de aanvrager aanwezig kan zijn; daar-
toe dienttijdig (eventueel telefonisch:
043-897528) een verzoek bij Gedeputeerde
Staten te zijn ontvangen.
Tot uiterlijk 19 september 1989kunnen tegen
het gevenvan de aangevraagde beschikking
schriftelijk gemotiveerde bezwaren worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus
5700,6202 MA Maastricht, onder vermelding
van het nummervan deaanvrage. Degene die
een bezwaarschrift indient,kan verzoekenzijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Alleen degenen, diebezwaren hebben inge-
bracht op de wijze als bovenomschreven en
een ieder dieaantoont, dat hij daartoeredelij-
kerwijs niet in staat is geweest,kunnen be-
zwaren tegen de ontwerp-beschikking indie-
nen en zijn later tot het instellenvan beroep
gerechtigd.

I RE2A wvmwmmm* REZA IGELEEN PERZEN SITTARD

DCD7CII

TOTALE
ZOMERLEEGVERKOOP

DE LAATSTE DAGEN
Alle oosterse en óók perzische kleden
worjden nu verkocht tegen prijzen metI 20-40-70% I

I korting I
" alle maten voorradig!

" enorme keuze, ook in zéér grote maten

" met certificaat van oorsprong
REZA REZA I
GELEEN Let op SITTARD I
RijkswegZuid 193 het juiste K.rkl,raat| Stad ,_ I
tel: 04490-55052 "><"«« tel: 04490-15259 I

!_IL
Mj| Provincieffl Limburg
mededeling ProvincieLimburg
m 13613349 Verordening grondwatérbescherming

Limburg 1989.
Kennisgeving van aanvragen om een onthef-
fing.
Betreft.
1. Aanvraag d.d. 16 juni 1989van het Streek-
gewestOostelijk Zuid-Limburg te Heerlen in-
gekomen ten provinciehuize op23 juni 1989,
en aldaar ingeschreven onder nr.Bs 54545.
2. Aanvraag d.d. 16 juni 1989van Interchain
HollandB.V. te Maastricht, ingekomen ten
provinciehuizeop 20 juni1989en aldaar inge-
schreven onder no. Bs 54417.
3. Aanvraag d.d. 30 juni 1989van de HID van
deRijkswaterstaat, Directie Limburg teMaas-
tricht, ingekomen ten provinciehuize op3 juli
1989en aldaar ingeschreven onder nr.

Bs 54678.
Tervisielegging.
Aanvragen liggen ter inzagevanaf 18 augus-
tus 1989
a. ten provinciehuize (Bibliotheek) tijdens de
werkuren;
b. ten gemeentehuize van Landgraaf (ad 1)
en Maastricht (ad 2 en 3),tijdens dewerkuren
en daarbuiten op de aldaargebruikelijke
plaats en tijden,tot het einde van determijn
waarbinnen beroepkan worden ingesteld te-
gen debeschikking op de aanvraag.
Bezwaren. Gemotiveerde bezwaren kunnen
dooreeniedertot 19september 1989schrifte-
lijkworden ingediendbij Gedeputeerde Sta-
ten,Postbus 5700,6202MA Maastricht.
Degene die daarom telefonisch verzoekt
(043-897632) kan tot 12 september 1989 mon-
deling bezwaren inbrengen.
Geheimhouding. Degene diebezwaar maakt
kan verzoekenzijn persoonlijkegegevens niet
bekend te maken.

_ >>___; (+) nedertendsehartsljchtinQ
25jaar \U ~~
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TIJDENS VERBOUWING:

111

GROTEKOOPJESMARKF j
BIJ VBD HEERLEN

AAN HETRAADHUISPLEIN
Vroom& Dreesmann Heerlen gaat Ingrijpend verbouwen.En dat
belooft wat Het wordter straks mooier dan ooit Maar voorhet
zover is moet er nog heel wat gebeuren.
Gedurende deverbouwingproberen we deoverlast tot een mini-
mum te beperken. We doenzelfs extra ons best om u het tijdelijke
ongemak zo snel mogelijk te laten vergeten.
Op detweede etage pand Raadhuisplein organiseren we een grote
koopjesmarkt waarukunt profiteren van héél veel verbouwings-
voordeel. U krijgt torenhogekortingen op talloze artikelen uitons
hele assortimentKom kijken, kom kopen!

Perrol 3 mtr. Br. 45 cm.s?^3»
11 '" '" * , PVC folie. 050WONINGINRICHTING Br. 120cm. Per mtr. vanaf Z.JU

Dekbedden. OOSynthetisch. Wasbaar. 16-Delig servies. j49r £?} "1-Pers. 140x200 cm. QjQ- n^\ —&*~ wt^« 3-Delige setovenvaste
Indiase Dhurries. *\f\f\ glazen schalen. *|0«
160x230cm. 4Q€f_ ~ *^*Luxe* kssrsën
TUrkseKelims. *\t\i\ In div.kleuren.' CAO//.499r299." Korting DU"/0 i

Uni karpetten. ïl^%VVVfcw
100% Wol, 160x230cm
of 130x190cm.
Vanaf 449r vanaf ZrP7T REIS & VRIJETIJD
Katoenen gordijnstof.

__ Swallow fietsbanden.
Keuze uit 3 dessins. ,~>q< Q _ Metreflectie crème.

Permtr. \JfP O* 28x1%x1% lrv lQ__
2^5020.- 26x1% I\S«

Sï^ÏÏ?B '0 ~- groot modelZolang devoorraad strekt. . ._ °
Dekbedovertrekken. Groot mode| 33"In div.kleuren en dessins. '240x200 £9:- 49.- Golfparaplu. .^^ AA
200x200 £?-39.- VU. In div. kleuren. JV/^ I*T"
135x200 >rer >C7* -■■-_-_Diverse speelfilms. J%Q_A\VVl_N{v Betamax. Per stuk£ "

ijl I p»c V/an^f 1 a

HUISHOUD _AJ%A^
Keuken- en theedoeken. .^ÉB^^^V^
CIIu-j UI JUIZ.UIII \\J. ___^^ !■ IJI

Perstuk JB?^ 9?^nuDr SCHOENEN
Jorzolinowashandjes.Wit CA Basketbalschoenen.

/ir^ ySU in div.kleuren. nc^O —fc« 36 t/m 41 JürjJ*

ZORG DAT U ER SNELBI) BENT! WANT OP=OP!
(Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt).

b M>M*!AM.Ud^HAMJIJI i
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Kralingse Bos nog
even speeltuin

Europees kampioenschap springruiters niet helemaal met zijn gedachten
bij. Hij kon in het tweede onder-
deel tenminste met Zargo Z de fi-
nishlijn niet meervinden. Van de
nationale EK-equipe liet Jan
Tops zijn paard Doreen la Silla
op stal. Het nog nauwelijks van
een verkoudheid herstelde dier
werd nog gespaard.

OSS -Gert-Jan Theunisse is een on-
zekere factor geworden voor het
WK wielrennen op zondag 27 augus-
tus in het Franse Chambèry. Theu-
nisse is afgelopen weekeinde ziek
teruggekeerd uit Spanje en ligt al
drie dagen met griep in bed. Hij
heeft beslotenvrijdag niet te starten
in de Italiaanse semiklassieker Om-
loop van de valleien van Varese.

Gert-Jan Theunisse
onzeker voor WK

[OTTERDAM - Het terrein
£"? de Rotterdamse mane-
*'n hetKralingse Bos, had
*°ensdag meer weg van

hippische speeltuin. De
van de Euro-

£Se titelstrijd kon nog niet
ftieus worden genomen.
*r .stonden twee oefenwed-

op het programma,
J* louter waren bedoeld

?jens en vooral dier te latenermen aan de entourage.
Uok laat hij zondag verstek gaan in
de wereldbekerkoers Kampioen-
schap van Zürich schieten. Volgen-
de week woensdag, in de wedstrijd
Veenendaal-Veenendaal, beslist
Theunisse of hij start op het WK of
niet.

Vandaag wordt het ernst. Dan
staat het eerste onderdeel voor
de Europese titelstrijd, zoals ge-
bruikelijk een jachtspringcon-
cours, op het schema. Deze wed-
strijd telt tevens voor het landen-
duel, dat vrijdag wordt afgeslo-
ten met een rubriek over twee
manches. De individuele finale
voor een nu al uitverkocht huis is
zondag.

Ernst
onderdeel en streek zodoende
nog 2200 gulden op. Ook in de
tweede rubriek was de Twent,
als negende, de beste Nederlan-
der. De altijd op een prijsje loe-
rende Pietje Raymakers had
pech in de premiere. Hij maakte
met Zamiro ZB de beste tijd,
maar kreeg in de haast vier straf-
punten achter zijn naam. EmileHendrix was er kennelijk nog

£lmerendeelvan de,veelal gra-
C binnengekomen, ruim 5.000
Schouwers amuseerde zich
P 1ook meer met de pauzenum-
k rs, die traditioneel waren in-

Lffiruimd voor de Friese tuigpaar-

Van de Nederlanders deed Jos
Lansink het op deze wat landeri-
ge testdag nog het best. Hij werd
met Libero tweede in het eerste

den. Dat twee Britten met de eer-
ste prijzen aan de haal gingen,
Nick Skelton met Burmah Sere-
nade en Michael Whitaker met
Tees Hanauer, ontlokte het pu-
bliek niet meer dan een beschei-
den applausje.

Alleen Oostduitse was sneller op 200 meter vrije slag

Marianne Muis in aanval

Van onze sportredactie

vielrennen schaken

Marie verstoort
feestje Nijdam

# Thierry Marie, sterk en snel

Na etappezege Jean-Paul van Poppel

HUIZEN - De Fransman
Thierry Marie heeft de feest-
vreugde van de jarige Jelle
Nijdam (26) woensdag in Hui-
zen een beetje getemperd. De
Fransman, vorig jaar winnaar
van de Profronde van Neder-
land, was in de individuele
tijdrit over vijfien kilometer
van Hilversum naar Huizen te
sterk voor al zijn concurren-
ten.

Maassen

Bij Jean-Paul van Poppel klaarde
het gezicht in de ochtenduren waè*r
helemaal op. Voor het eerst na zhódebacle in de Tour, waar hij na tijds-
overschrijding in de Alpen uit de
strijd werd genomen zonder o§k
maar een massaspurt te hebben be
twist, kon hij zich weer uitleven Ja
zijn specialiteit. Het peloton van Ég>
man, waarbij de Limburgers d Wjj-
nands, Alain Strouken en Theo 4fcRooy, reed met hoge snelheid v&eDordrecht richting Huizen. Frai(&
Pirard deed in het korte stuk van $2
kilometer een serieuze poging dj
dagwinst binnen te halen. Zijn sd)«
van twintig kilometer mislukte ei{-
kele kilometers voor de streep.
Toen kon Van Poppel toeslaan.

bj^assingsaanval van Marianne
iw *as de inleiding voor het ge-
ijij r van Friedrich, de Olympi-lj0 ''telhoudster en tienvoudige

Pese kampioene. Zeven jaar
dg en. bij de laatste geslaagde po-
tstH Van Nederlandse zijde een
ijj u'tse te verslaan, werd Anne-iL Verstappen in het Ecuado-
l((0

e Guayaquil wereldkampioe-
fy, Qr een flitsende start. Op de es-
tae van de 4x200 meter vrije slag
\e perste dag in Bonn bleek Ma-

Muis min of meer tot eigen
Iw'ttg dat vermogen eveneens

Hl 'tten. De ademnood aan hetvan derace was minder groot
gevreesd. Reden waarom Ma-
fyj- Muis in de individuele finalej^Ppens stunt van zeven jaar
ifj**1 herhaalde. Weliswaar niet
Hgj^ant: haar eerste 100 meter
tts £58,75 tegen Verstappen des-
bot '.50. Het effect was net zo
«tk.
k*U drie medailles staat de 21-
->Vf- ai-ianneMuis (brons 100 me-
-2Óq|s s^aS. zilver zowel individue-
f i^n *er als de estafette) hoog op
\, .Slijst van prijswinnaressen.
\ p Stellmach is met tweemaal
Hu zilver verrassend

Ói opdeden van de zesvou-
'l(v.'vmpische kampioene Kris-

-10 moet echter nog beginnen.

ongejans

" Marianne Muis, zilveren plak

Met slechts één dicht wiel sloeg hij
een gatvan tien seconden met deals
tweede eindigende Scan Yates. Nij-
dam, vertrokken in de oranje lei-
derstrui en met triathlon-stuur, kon
op het bochtige circuit de juisteka-
dans niet vinden en vond zich pas
op de vijfde plaats in het dagklasse-
ment terug. Het verschil bedroeg 21
tellen. De extra beloning in de vorm
van vijftien seconden bonificatie
maakte de ploeggenootvan Laurent
Fignon opnieuwtot de voornaamste
kanshebber voor de eindzege. Za-
terdag is de slotetappe Geleen-Gul-
pen.

Hockeytop naar Venlo
VENLO - Liefhebbers van hockey
op topniveau kunnen zaterdag in
Venlo hun hart ophalen bij de inter-
land Nederland-Duitsland. Onder
aanvoering van oud-bondscoach
Wim van Heumen zullen huidige
Nederlands elftalspelers, o.a. Van 't
Hek, Diepenveen, Bovenlander, De-
lissen en Leistra, in combinatie met
oud-internationals zoals spits
Scheffers, Den Hartog strijden te-
gen een Duits team dat eveneens
met zon acht spelers van het natio-
nale team en vier oud-internationals
uitkomt. De wedstrijd vindt plaats
tijdens de feestelijke opening van
het tweede kunstgrasveld voor de
Venlose hockeyclub VHG aan de
Herungerberg en is georganiseerd
door de Stichting Bevordering Hoc-
keysport in Venlo. Om 15.30 uur zal
burgemeester Van de Graaf-Eiland
de openingsrede houden. Om 16.00
uur begint de wedstrijd Nederland-
West-Duitsland. De toegang is gra-
tis.

ROERMOND — De onlangs opge-
stapte aanvoerster van handbalver-
eniging Holbox/Swift, Miekevan de
Beuken, heeft overschrijving aan-
gevraagd naar de Eindhovense ere-
divisionistPSV. Van de tien andere
vertrokken speelsters nebben al-
leen Tanja Coenen (naar tweededi-
visionist Posterholt) en Miranda La-
merikx (naar Rapiditas in Weert) al
een definitieve keuze gemaakt. De
beide doelverdedigsters Helene Be-
ris en Bianca Marijnissen overwe-
gen mogelijk ook nog de overstap
naar PSV.

In een Spaanse etappekoers, jde
Ronde van Galicië, heeft FrassMaassen al tijdens detweede etap]»e
het bijltje er bij neergelegd. Zijn
Duitse ploegmakker Gölz daaren»e-
gen is in het algemeen klassement
opgerukt naar de derde plaats. Hen-
ri Manders staat 72ste, op ruim ze-
ven minuten van de Colombiaanse
leider Palacio.

ces werd behaald in een allerminst
fraaie wedstrijd met zuinig maar ef-
fectief spel. Wat telde was de over-
winning, de onooglijkheid van het
duel was al vergeten voor iedereen
zich had afgedroogd. Tegen de
Fransen bleek de verdediging de
beste aanval. Defensief ging er met
Arnoud Posthuma als uitblinkende
doelman nimmer iets verkeerd. Dat
was de basis voor het goede resul-
taat, dat zelfs niet door de betreu-
renswaardige arbitrage van de
Westduitser Selzsam en zijn Spaan-
se vakbroeder Cillero in gevaar kon
worden gebracht. 'Medisch klopte het

niet bij Peter Post'

Toch nog opening in 'zaak Breukink'

zijn vooruitzichten gunstig zijn. De
extra ronde kwam overigens niet
ongelegen. De in Florida wonende
Nederlander, die op zoek is naar
sponsors om zich ongestoord op de
Olympische Spelen tekunnen voor-
bereiden, mocht zijn keuzepro-
gramma al even onder wedstrij-
druk, zij het een beperkte, presente-
ren. Het werd gewaardeerd met
341,28.

Waterpolo
In het EK waterpolo, eveneens in
Bonn, won Nederland met 6-4 (1-0
2-2 3-1 0-1) van Frankrijk. Het suc-

plaatste Heerlenaar Arjen Timmers
te verslaan: 6-4; 6-4. De net van de
jeugdkampioenschappen terugge-
komen Jean Swagers leed een 6-2;
6-2 nederlaag tegen de Duitser Ni-
colas Kudlek.

Overige uitslagen: Hans van Seters-MichielFeijen 6-3; 7-5. Anique Snijders-Marinka
Jacobs 6-2; 6-4. Jenny Tielman-Janou Sa-
velkoul 4-1 (opgave Savelkoul). Joffrey
Markensteijn-Martijn John Voorbraak 6-3;
6-4. Arthur Mol-Maarten Stoelers 6-7; 7-5;
6-4.

van onze tennismedewerker

De Jong naar derde ronde

ten om ontbinding van de overeen
komst te vragen."

Ste JongeJans drong bij het
V kampioenschap schoon-
deï Van de 1-meterplank door\'aatste acht. De 22-jarige Bad-. qorper had in de kwartfinale

(ADVERTENTIE)
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De Nederlandse zege op Frankrijk
was voor het toernooi welkom,
maar doel op zich is genoemde oost-
bloklanden voor te blijven. De Fran-
sen hebben zich namelijk in Seoul
al gekwalificeerd voor het wereld-
kampioenschap in Perth. Neder-
land moet dat in Bonn doen door in
ieder geval deBulgaren en de Roe-
menen achter zich te houden. Een
plaats bij de beste acht van Europa
is danautomatisch een feit. De twee
punten meer en het veel betere
doelsaldo van het moment is een
overtuigende aanloop, die echter te-
gen - Joegoslavië (donderdag) en
Roemenië (vrijdag) moet leiden tot
een geslaagde sprong.

BRUNSSUM - In het Brunssum-
tennistoernooi is de tweede geplaat-
ste Jeroen de Jong uit Nieuwenha-gen naar de derderonde doorgesto-
ten. John van Helmond (Puth) werddoor hem met 6-3; 6-2 verslagen.
Dit was een van de weinige partijen
die op de regenachtige dag ver-
speeld werden.
Ruud Dorenbos zorgde voor een
verrassing door de als vijfde ge-

HUIZEN - Opeens is er weer een
kans, dat Erik Breukink zijn con-
tract bij Peter Post gewoon uit-
dient. In een tweeëneenhalf uur
durend gesprek, gisteravond tij-

dens de Ronde van Nederland, is
althans (nog) niet op contract-ont-
binding aangedrongen. Breukink
was eerder tot de conclusie geko-
men, dat hij overbodig werd be-
vonden in een ploeg metRooks en
Theunisse alskopmannen voor de
Tour. Met name de uitlating van
Theunisse - 'dan rijdt Breukink
maar de Giro' - had hem gestoken.sport in cijfers

Scheiden

Erik Breukink heeft Post laten
weten, dat hij het niet fijntjes had
gevonden, dat Post zo langs hem
heenhad gewerkt in de onderhan-
delingen met Rooks en Theunis-
se. Hij maakte tevens een aantal
kanttekeningen bij de medische
begeleiding in de ploeg-Post.

" SKELLEFTEA -Laatste toernooi om de
wereldbeker. Uitslagen van de woensdag
voltooide afgebroken partijen zijn uit eersteronde: Andersson-Hübner V4-Vi; tweederonde: Kasparov-Hübner 14-Vi; vierde ron-de: Hübner-Salov lh-x/i. Stand na vier ron-den: 1.Kasparov en Salov, beiden 3 punten;
3. Ehlvest en Portisch 2/2p; 5. Hübner, Kar-pov, Nikolic, Nunn, Sax, Seirawan en Short2 p; 12. Andersson V/i p. en 1 afg; 13.Riblien Vaganjan IV2 p; 15. Tal 1 p. en 1 afgebr;
16.Kortsjnoi '/i p.

tennis

" MONTREAL - Belangrijkste uitslagen
tweede ronde: Connell-Mecir 6-2, 4-6, 6-4;
Antonitsch-Noah 6-3, 6-7, 7-6.

atletiek

Breukink sprak gisteravond metPost in aanwezigheid van zijn va-
der. Dat was voor het eerst sinds de
aanstaande 'transfer' Rooks-Theu-
nisse in de openbaarheid kwam.
Post wilde niet veel meer kwijt over
de inhoud van het gesprek dan dat
het 'zeer verhelderend' was ge-
weest, 'dat de harde kantjes er af
waren' en 'dat er nog een nieuw ge-
sprek zou volgen.

paardesport

Kovts (Sov), Harnett (Canada). Via herkan-
singen: Lemyre, Magne (beiden Fr), Pokor-
ny (DDR) en Schoefs (Belg). Sprint kwart-
finales: eerste rit: Huck wint twee keer van
Pokorny, resp. 10,98 en 11,23 sec. over laat-
ste 200 meter; tweede rit: Kovts-Lemyre 2-0,
resp. 11,17 en 11,88; derde rit: Hübner-
Schoefs 2-0, resp. 10,49 en 10,83; vierde rit:
Magné-Harnett 2-0, resp. 11,40 en 11,11 se-
conden. Amateurs, achtervolging, halve fi-
nales: eerste rit: 1. Lehmann (DDR) 4.39,72
tegen Blochwitz (DDR) 4.42,91; tweede rit:
1. Jekimov (Sov), die Mathy(Belg) inliep na
3200 meter. Achtervolging finale: 1. Jeki-
mov 4.35,58; 2. Lehmann 4.42,17; 3. Bloch-
witz; 4. Mathy.

zwemmen

" E.K. IN BONN - Kunstzwemmen, duet-
ten: 1. Schuler/Eschenbacher (Fr) 182,502
punten, 2. Tsjernjajeva/Fosjevsk^ja 179,970,
3. Singer/Boss 179,652;7. Both/Smit 169,447
p. Schoonspringen vrouwen, 1-meter-
plank: 1. Lashko (Sov) 278,46; 2. Baldus
267,24; 3. Babkova 216,00. Finales mannen
100 m vlinderslag: 1. Szukala (Polen) 54,47;
2. Gutzeit 54,50; 3. Herrmann 54,54. B-fina-
le: 1.Ran (Ned) 55,24. 400 m wisselslag: 1.
Darnyi (Hong) 4.15.25; 2. Kühl 4.16,08; 3.
Battistelli 4.19,13. 4x200 m vrije slag: 1. Ita-
lië (Trevisan, Gleria, Lamberti, Battistelli)
7.15,39; 2. West-Dld 7.17,38; 3. DDR 7.17,79.
Vrouwen 200 m vrij: 1. Stellmach (DDR)
1.58,93; 2. Marianne Muis 1.59,96; 3. Jacob-
sen 2.00,35. B-finale: 1. Mildred Muis
2.01,46. 200 m schoolslag: 1. Börnicke
(DDR) 2.27,77; 2. Becue 2.29,94; 3. Volkova
2.29,95. B-finale: 3. Moes 2.34,92. Schoon-
springen mannen, 1 meter plank: Kwartfi-
nales (eerste vier naar halve eindstrijd):
Groep 1: 1. Jongejans341,28 punten; 2. Sty-
ren 305,94; 3. Aasen 297,90; 4. Pils 277,98.
Groep 2: 1. Winskowski (DDR) 355,35; 2.
Killat 338,58; 3. Castellani 282,60; 4. Anders-
son 266,16.

waterpolo

Breukink senior: „Ik vind, dat je3deze zaak twee dingen moet scbj
den. Post heeft zakelijk gelijk alsfcRooks en Theunisse kan pakkw
Dat zijn twee goudhaantjes, wie 2$
dat niet doen? Maar hij heeft oe
toezeggingen aan Erik gedaan. |
die behoort hij na tekomen. Tem*
omdat ik vind dat de oorzaak vJ
Eriks matige presteren wel eens t
het medische vlak zou kunnen £gen."

■
Breukink sr. verklaart zich nack
„Ik neem het Post kwalijk, dat t
Erik in een aantal gevallen niet tj
dig naar een dokter heeft gestuu»
Hij liep in februari voedselvergiH
ging op in de Ronde van Andalua.
Ik vind dat renners daarvoor b
spaard moeten blijven. Er behosafdoende toezicht te zijn op het et*
in vreemde landen."
„Nadien is hij in deRonde van Ital
niet goed behandeld na een valS
een vroege etappe op Sicilië. P#
zegt wel dat er goed naar hem is Jkeken door zijn verzorgers, maar a
het om zulke kapitale renners gf
vind ik, dat daar onmiddellijk e>
dokter aan te pas behoort te kome
En tenslotte kwam hij in de Tcj<
twee dagen voor de Pyreneeën U
val, waarvan hij nog weken na a
opgeven last is blijven houden." 1
Erik Breukinks vrouw Gea: ,Jj
kwam terug uit de Tour en blt»i
een compleet ontstoken wond;,
hebben aan zijn knie en die is m
anderhalve week open geblevïj
Zijn klieren leken wel knikkers 't
hij klaagde over pijn in de levj
Geen wonder dat zijn bloed rfi
goed was. We zijn naar de huisaj
geweest en die concludeerde dat a
onbegrijpelijk was, dat hij met o>
gelijke blessures was blijven doe
fietsen."

Wim Breukink, de vader van deren-
ner, was mededeelzamer. „Er is
geen oplossing gevonden, maar wij
hebben respect betoond voor ons
beider standpunten. De wederzijdse
vriendschapsband heeft geen scha-
de opgelopen. Er komt na deWK in-
derdaad een tweede gesprek. Zoals
het er nu naar uit ziet moet Erik zich
aan zijn contract houden, tot 31 de-
cember 1990. De situatie is nog niet
van dienaard, dat wij het nodig ach-

SOMA
ROGGEBROOD

iXe» VAN NEDERLAND - ProJlJ! POtJ*PPe Dordrecht-Huizen, 92 km: il
iil^ns-i 157-24; 2. Vanderaerden; 31Kt; 7 A Talen; 5. Dhaenens; 6. Van derfil Art „ras; 8. Nijdam; 9. Vernie; 10.Bra-
h%" yï'Jnands; 12. Redant; 13. Capiot;'V* O Eriksen; 16. Beuker; 17. Pie-llNort se; 19- Verhoeven; 20. Dauwe;
V* V_lenooy; 77- Alain Strouken, allen
i»'IS k " poppel. Tijdrit Hilversum-Hui-V% nfV,l- Marie, 20 minuten en 25 se-(J">(lL_ Yates op 10 sec; 3. Solleveld 0.16;
C °29 $den 017; 5- Nijdam 0.21; 6. Lau-
<s 6r 0?.7' Sch"rer z.t; 8. Jakobs 0.31; 9.
vl2 f.7: 10. Nijboer 0.42; 11. Ducrot
'l Vt,,Ppens z.t; 13. Draayer 0.48; 14.
V '7- H Yl5- F'gn°n 0.50; 16. Harmeling
W '9. v"fhedooren 0.52; 18. Van Poppel
V, Oii,Zui 20- Pieters z.t; 46. Theo deC Stri' ,3; 59- Ad Wijnands 1.45; 91.1 ,l: 1 7?,uken 2.56. Algemeen klasse-'">; 3 x! erry Marie 6.37.32; 2. Yates op
C,6,Wm 'Jdam °16; 4- Beuker 1.00; 5.
V-W- a "106; 6- Solleveld 1.12; 7. Pie-V, l*en ,„Kelly 1-20; 9. Schurer z.t; 10.
V'3l- V, 6; n- Anderson 1.28; 12. Van
115. V 1» Vekemans 1.32; 14. Hermans
VSi?68 138; 16-De v"es z.t; 17.4V»2- Jn o' 18 NUboer z.t; 19. Harme-
.ih'K 22. l>i "■ s°rensen 1.43; 21. Van PoppelC* 147 °,n 145; 23-Ducrot 1.46; 24.La-
K?-l6" he, Draayer 1.48; 38. Theo de'<tr.K W' Ad Wijnands 2.19; 92. Alain

Hvofs en _AN LIMOUSIN (FRANKRIJK)
Vu !67 _nate«"-s, eerste etappe Brive-«ot,A11': 1. Claveyrolat 4.16.18; 2.
V*; 6 et sec; 3- Arnould;4. Leblanc; 5.
V alsr£ aparr°; 7- Carlsen; 8. Kulas, al-h>fret i ,übet: 9 Roux op 1.12; 10. Sai-

Vb *ers;t/ AN GALICIÊ (SPANJE) J
%,'*: 1 p «appe Forense-Pontevedra,
«»■ op'i,ublno 2.37.17; 2. Palacio z.t; 3.1V,9- St»860!.4- Golz; 5- Moreda; 7. Cor-'iw'Vk ,e,nbaasen; 50. Suykerbuyck;
V^ers- ,A Evan Hooydonck op 2.17;
! t.^l; 104 i,Ol- Jagt op 7.00; 102. Veld-
,'s >teVM *ra.ns Maassen. Tweede etap-
Cj 2 (T^-Orense, 203 km: 1. Elliott

d°lek "; 3 Van Brabant; 22. Van

" & Tolhoek; 33. Cordes: 41.

Suykerbuyck; 47. Stevenhaagen, allen z.t.
als de Brit EUiott; 72. Manders op 3.52; 94.
Veldscholten 24.38; 100. Jagt 25.00. Frans
Maassen staakte de strijd. Algemeen klas-
sement: 1. Palacio 7.42.02; 2. Elliott op 13
sec; 3. Gölz z.t; 16. Cordes; 29. Stevenhaa-
gen; 40. Suykerbuyck, allen z.t. als Elliott;
47. Tolhoek op 2.10; 58. Edwig van Hooy-
donck 2.37; 72. Manders 7.22; 96. Veldschol-
ten 32.00; 97. Jagt 33.00. De wedstrijd ein-
digt vrijdag.

" HEUSDEN (B) - Profs, 192 km: 1. Sam-
mie Moreels, 4.45.00; 2. Dierickx; 3. Dorge-
lo; 10. Adrie van derPoel op 15 sec.

" AMATEURS - Kotem/Maasmechelen: 1.
Noël van derLeij 99km in 2.16.00; 2. 2. May;
3. P.Janssen; 4. Fey; 5. Van Mulken; 6.
Knarren; 8. Boelhouwers op 1.44; 9. Gilis-
sen; 11. Dohmen; 12. Hermans; 13. Baltus;
16. F. Janssen; 18.W. Nelissen; 20. Wilms (47
deelnemers). Bleid: 1. Peter Schroen 115
km in 3.15.00; 2. Wanlin; 3. Delignere (28
deelnemers).

" G.P. WILHELM TELL (ZWITSERLAND)-Profs en amateurs, vijfde etappe, 170km:
1. Cassani 4.15.51; 2. Eickelbeck; 3. Hotz; 4.

Kajzer; 5. Meier, allen z.t. Algemeen klasse-
ment: 1. Kaelin 15.25.4r; 2. Steiger op 3.03;
3. Holzmann 5.51; 4. Kajzer 6.01; 5. Cuspoca
6.23.

" COPPA AGOSTINI - Profs, start en fi-
nish in Lissone (Italië), 236 km: 1.Konisjev
(Sov.Unie) 5.58.39; 2. Rolf Sörensen z.t; 3.
Bombini op 12 sec; 4. Cerin z.t; 5. Colage
1.10; 6. Chiapucci; 7. Vitali; 8. Chioccioli; 9.
Chiesa; 10. Passera, allen z.t. als Colage.

" WK BAAN IN LYON - Sprint, professio-
nals: In finale wint de Italiaan Golinelli bei-
de ritten tegen de Japanner Kamiyama,
laatste 200 meter in resp. 11,09 en 11,05 se-
conden. Japanner Matsui verovert derde
plaats ten koste van Australiër Pate, die na
1-1 stand in derde rit werd gediskwalifi-
ceerd. Verdere uitslag: 5. Da Rocha; 6. Ale-
xandre; 7. Giebken. Achtervolging, profes-
sionals: Kwartfinales: eerste rit: Huber (VS)
6.00,64 tegen Doyle (GB) 6.01,56), tweede rit:
Clère (Fr) 6.01,63, die Günther (W.Dld) na
4400 meter inliep; derderit: Woods (Austr)
5.52,78 tegen Worre (Deen) 6.03,01; vierde
rit: Sturgiss (GB) 5.53,05, die Nepp (W.Dld)
na 2900meter inliep. Amateurs,sprint, der-
de ronde: rechtstreeks geplaatst voor de
kwartfinales: Huck en Hubner (DDR),

" ROTTERDAM - EK springruiters. Ope-
ningsnummer, facultatief (telt niet mee
voor Europees kampioenschap). Tabel A,
1.40 m, lengte parkoers 530 m, 12hindernis-
sen, 14 sprongen, toegestane tijd 91 secon-
den: 1.Skelton (GB) met Burmah Serenade
0 strafpunten, 65,81 sec; 2. Lansink, met Li-
bero 0-67,62; 3. Baroni, met Angelina
0-68,60; 4. Vangeenberghe, met Expensive
Diamonds 0-70,25; 5. Thomas Frühmann,
met Butterfly 0-73,39; 16. Raymakers, met
Zamiro ZB 4-65,56; 19. Tops, met Caesar la
Silla 4-82,68; 25. Emiel Hendrix, met Deci-
sion 12 - 84,31. Springen, facultatief (telt
niet voor Europees kampioenschap). Tabel
A, 1.40m, lengteparkoers 545 m, 12hinder-
nissen, 14 sprongen, toegestane tijd 95 sec.
1. Michael Whitaker (GB) Tees Hanauer 0
strafpunten, 65,80 seconden; 2. Sloothaak,
Argonaut 0-71,46; 3. Gabathuler, Landlord
0-72,18; 4. Martinez de Irujo, Elegast 0-73,12;
5. Simon, Winzer 0-73,67; 9. Lansink, Felix
0,75-97,99; 14. Raymakers, Olympic Zamira
ZB 4-89,55. Dressuurproef ZZ-3, nationaal:
1.Van derLigt, Waldemar 566 p; 2. De Cocq,
Zandigo 562 p; 3. Van Baaien, Hofland DB
561 p.

" E.K. IN BONN - Mannen, tussenronde,
groep B: Nederland-Frankrijk 6-4 (1-0, 2-2,
3-1, 0-1). Groep C: Italië-Tsjechoslowakije
11-8(3-4, 5-1, 1-2, 2-1), Bondsrepubliek-Hon-
garije 11-9(0-3,2-3,4-1, 5-2). Groep D: Joego-
slavië-Bulgarije 13-6 (2-0, 3-0, 4-3, 4-3), Sov-
jetunie-Roemenië 12-5 (4-2, 3-0, 3-1, 2-2). 13e
t/m 16e plaats: Polen-Groot-Brittannië 10-4
(1-1, 2-0, 3-1, 4-2). Stand groep B: 1. Sovjet-
unie 3-6 (37-15); 2. Joegoslavië 3-6 (35-23); 3.
Nederland 3-3 (20-21); 4. Frankrijk 3-1 (19-
-22); 5. Roemenië 3-1 (21-32); Bulgarije 3-1
(18-37). Vrouwen, eerste ronde, groep C:
Frankrijk-Noorwegen 12-8(1-0, 3-1, 5-5, 3-2);
Hongarije-Zweden 20-5 (4-2, 5-2, 8-0, 3-1).
Groep D: Nederland-Bondsrepubliek 13-4

" ZÜRICH- Grote Prijs, mannen: 100m: 1.
Lewis 10,09; 2. Mitchell 10,14; 3. Burrell
10,19. 110 m horden, eerste loop: 1. Tally
13,41; 2. Nagorka 13,54;3. Clark 13,60; twee-
de loop: 1.Kingdom 12,92(wereldrecord); 2.
Jackson 13,12; 3. Campbell 13,23. 1500 m
(eerste serie): 1. Kwizera 3.37,05; 2. Cacho3,37,80; 3. Saher 3.37,92. 3000 m steeple cha-se: 1. Kariuki 8.15,98; 2. Sang 8.20,19; 3.
Lambruschini 8.21,21. 800 m, eerste loop: 1.
Kibet 1.43,91; 2. Parpala 1.45,24; 3. Clark
1.45,48;tweede loop: 1. Ereng 1.43,16 (beste
wereldseizoenprestatie); 2. Kiprotich
1.43,38;3.Bile 1.43,60. Vrouwen: 100m, eer-
ste serie: 1. Ashford 11,20; 2. Allen 11,28; 3.
Jones 11,34;tweede serie: 1. Davis 11,33; 2.
Bily 11,37; derde serie: 1.Ottey 11,17; 2. Wil-
liams 11,30;3. Onyali 11,30; 4. Nelli Cooman
11,35. 400 m horden: 1. Farmer 54,44; 2.Gunnel 54,64. 100 m (- 0,7 m/sec): 1. Ottey
11,07; 2. Ashford 11,11; 3. Davis 11.23; 6.
Cooman 11,29. 1500m: 1. Ivan 4.00,26 (beste
wereldseizoenprestatie); 2. Melinte 4.00,89;
3. Kitova 4.02,08. Speer: 1. Graune 63,08 m;
2. Femandez 62,46 m; 3. Malovecz 60,88 m.
Vrouwen: 800 m: 1. Quirot 1.58,12; 2. Lesch1.59,75;3. Edwards 1.59,99. Mannen: 400 m:
1. Reynolds 44,31; 2. Everett 44,36; 3. Her-nandez 44,76.
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Swift-aanvoersternaar PSV
3^ - Marianne Muis leert,'oij. Woensdag op de twee-
j

ag van het zwemprogram-. van de Europese kam-
Jr^schappen in Bonn viel

helft van de
J^ense tweeling onver-

K aan. Het resultaat was
r*e bij de finish van de 200r vrije slag nog slechts
k Oostduitse voor zich

dulden: Manuela Stell-
de eeuwige tweede van

L^ostduitse gezelschap. Zij
il de honneurs waar voor denc*e Heike Friedrich.

sportLimburgs dogblod^l

geen moeite met zijn drie concur-
renten. Wessel Zimmermann, de
tweede Nederlander, miste net als
bij de 3-meter het vervolg. De Zoe-
termeerse student eindigde met een
totaal van 257,37 als dertiende, drie
punten achter de Noor Aasen, voor
wie overigens de kwartfinales tegen
onder anderen Jongejans het eind-
station was.
Een mislukte tweeêneenhalve con-
trasalto was er de oorzaak van dat
Jongejans zich niet rechtstreeks
kwalificeerde voor de halve eind-
strijd, waarin met tegenstanders als
de Westduitser Meyer, de Noor Sty-
ren en de Sovjetrus Gladtsjenko



Eerste divisie - Na twee speeldagen heb-
ben drie spelers driekeer gescoord. Dat zijn
Roos van AZ, Beuk van DS'79 en Van Vel-
zen van SW. Het trio wordt achtervolgd
door een zestal, dat ëén doelpunt minder
maakte. De topscorerslijst is: 1.Roos (AZ),
Beuk (DS), Van Velzen (SW) 3; 4. Metz
(Emmen), Wolff (Excelsior), Lukuhay
(SW), Van de Pol (Wageningen), Visser
(Telstar), Oostrom (Telstar) 2.

sic aan. De blonde middenvelder van XXV
slaagde er als enige in drie keer te doelpun-
ten. Vijfspelers hebben twee treffers achter
hun naam. De topscorerslijst is: 1. Hoekstra
(RKC) 3 2. Fischer, Wouters, Ronald de
Boer, Winter (Ajax), Delahaye (MW).

Kaarten

eredivisie
Rpda JC-Sparta 1-1
Willem 11-FC Twente 0-0
BW Den Bosch-MW 0-3
Haarlem-RKC 0-2
Feyenoord-Volendam 1-1
Ajax-Vitesse 5-2
Fortuna-FC Utrecht uitgesteld

Ajax 2 2 0 0 4 9-2
MW 2 2 0 0 4 5-1
RKC 2 2 0 0 4 5-1
Volendam 2 1 10 3 2-1
FC Utrecht 110 0 2 3-0
NEC 110 0 2 2-1
RodaJC 2 0 2 0 2 2-2
FC Twente 2 0 2 0 2 1-1
Fortuna Sittard 10 10 11-1
Sparta 2 0 1112-3
Willem II 2 0 1111-2
Vitesse 2 0 1113-6
Feyenoord 2 0 1111-4
Groningen 10 0 10 1-3
Den Bosch 10 0 10 0-3
Den Haag 10 0 10 0-4
Haarlem 2 0 0 2 0 0-3
PSV 0 0 0 0 0 0-0

Zaterdag 19.30 uur:
Haarlem-FC Utrecht
Zondag 14.30 uur:
Ajax-Sparta
NEC-FC Twente
Roda JC-MW
Willem 11-PSV
BW Den Bosch-RKC
FC Groningen-Volendam
Feyenoord-Fortuna Sittard
FC Den Haag-Vitesse

eerste divisie
Graafschap-Telstar 1-4
Wageningen-Excelsior 2-2
Heerenveen-DS 3-1
VW-Veendam 0-1
Emmen-PEC Zwolle 0-0
Eindhoven-Cambuur 2-2
Helmond Sport-SW 0-3
GA Eagles-AZ 0-1
Heracles-NAC 3-1

SW 2 2 0 0 4 6-1
Telstar 2 2 0 0 4 6-2
AZ 2 2 0 0 4 5-2
Heerenveen 2 2 0 0 4 5-2
Emmen 2 110 3 3-1
Heracles 1 10 0 2 3-1
NAC 2 10 12 4-3
Wageningen 2 0 2 0 2 5-5
Excelsior 2 0 2 0 2 4-4
WV 2 10 12 2-2
Veendam 2 10 12 2-2
PEC Zwolle 2 0 1111-2
DS '79 2 0 111 4-6
Eindhoven .201113-5
Cambuur 2 0 1113-5
Graafschap 2 0 1113-6
RBC 10 0 10 1-2
GAEagles 2 0 0 2 0 0-4
Helmond Sport 2 0 0 2 0 2-7
Zaterdag 19.30 uur:
Wageningen-Veendam
Heerenveen-PEC Zwolle
WV-Cambuur
Emmen-SW
Eindhoven-AZ
Helmond Sport-NAC
GA Eagles-Heracles
Zondag 14.30 uur:
RBC-Excelsior
Graafschap-DS

BUNDESLIGA

FC Köln-FC Kaiserslautern 4-1
Karslruher SC-Bayern München 3-3
Borussia Dortmund-Düsseldorf 1-0
EintrachtFrankfurt-VfL Bochum 4-0
HamburgerSV-Stuttgart 1-0

Stand: Eintracht Frankfurt 4-7, FC Köln
4-7, Bayern München 4-6, FC Kaiserslautern
4-5, Werder Bremen 4-5, Vfß Stuttgart 4-5,
Uerdingen 4-4, Borussia Mönchengïadbach
4-4, FC Nürnberg 4-4, Borussia Dortmund
4-4, Leverkusen 4-4, Hamburger SV 4-4,
Waldhof Mannheim 4-3, FC Homburg 4-3,
Fortuna Düsseldorf 4-2, VfL Bochum 4-2,
Karlsruher SC 4-2, St. Pauli 4-1.
BELGIË

KV Mechelen-AA Gent 3-0
Lokeren-FC Antwerp 0-0
Anderlecht-Waregem 6-0
Cercle Brugge-FC Luik 1-0
St. Truiden-Beveren 1-1
Beerschot-Lierse SK 0-0
Standard Luik-Club Brugge 1-1
KV Kortrijk-Germinal Ekeren 3-1
Charleroi-Racirig Mechelen 3-0

toto/lotto
Toto 32; een juist ingevuld kolom luidt: 1-3-
3-2-2-3-1-3-2-3-2-1.
Westduitse Mittwochslotto van gisteren;
trekking A: 4-5-8-16-18-19; reservegetal 7;
trekking B: 19-24-32-39-40-43; reservegetal
46; Spiel '77: 2810274.

KERKRADE - Al na twee sp*
dagen in de nog verse compe°
zit Roda JC met een nieuW F
bleem opgezadeld. Het keep**
vraagstuk is met de komst
Henryk Bolesta, gisteravond
de tribune op Kaalheide, Jmaar net opgelost ofhet volge^
hiaat komt om de hoek kij"
Roda JC heeft namelijk nog l#
adequate oplossing gevon*'
voor de leemte die het vertrek^Michel Boerebach heeft ver*
zaakt. Het was dat deKerkra^formatie na rust een gewelf
vechtlust voor de dag legde te»
het(uitsluitend op de counter'
rende Sparta. Daardoor werd*
minste nog een gelijkspel (1-^'l
het vuur gesleept; anders was
competitiebegin van Roda op .
falikante mislukking uitgedrag

door ivo op den camp

JanReker vatte na afloop de k°J,
de horens: „Ons probleem is ?,
vallen van het vernuft van Ml'
Boerebach. Zijn aanvallendeW*
sen missen we nu. Ik had geho"
dat Erik van der Luer zijn rol
kunnen overnemen, maar datl^een teleurstelling uitgedraaid' ■gerekend op zijn verjaardag 1&V
Maastrichtenaar, net als afgety*
zaterdag tegen FC Twente, doe^rond op het middenveld. „Toch:
ik erbij dat Van derLuer de caP
teiten heeft om de rol van B°<
bach op zich te nemen", vindt
ker. „Het probleem is echter
Van der Luer moeilijk onder °kan presteren".

oefenvoetbal
Roda JC hééft de oplossing injj,
maar diezit voorlopig nog op de
bune. Pierre Blattler is de aang*j
zen man om de rol van Boere»
voor zich op te eisen, maar de J 4
radenaar is nog lang niet herS
van zijn blessure. In dat gev^u.
Van der Luer een plaatsje ops^
ven om zijn geliefde acties vana
vleugel te etaleren.

Oplossing

VKC-Treebeek 2-0
Bekkerveld-Caesar 1-3
SV Heerlen-PSV C 0-3

VANDAAG:
Heksenberg-Voerendaal 19.00uur
DVO-Stadbroek 19.00 uur
Born-MW '02 19.00uur
Caesar-Limburgia 19.00uur
EHC-Haelen ■ 19.00uur

MORGEN:
LHBMC-BetarTelAviv 19.00uur

scoreverloop

FC Twente: De Koning, Karnebeek, Rut-
ten, Elzinga, Peeper, Roelofsen, Lipponen,
Steffensen, Nijenhuis, Nielsen, Huistra (80.
Dikken).

Willem II: Brugel, Veldman, Werdekker,
Brood, Dijkstra, Feskens, Van de Ven, Go-
dee (46. Van der Borgt), Broeken, Loggie,
De Roode.

Willem 11-FC Twente 0-0 - Scheidsrechter:
Houben. Toeschouwers: 8500. Gele kaart:
Peeper (Twente).

Volendam: Schilder, Van Loon, René Bin-
ken, Steltenpool, Bartelings, Steur, Zwart-
hoed, JohnBinken, Burleson (80. Tol), Ver-
mes, Berghuis.

Feyenoord: Hiele, Van der Plas, Troost,
Nortan, Mulder, Lokhoff (74. Tebbenhoff),
Brands, Heus, Blinker, Keur, Smolarek.

Feyenoord-Volendam 1-1 (1-1) - 33. Vermes
■0-1, 36. Keur 1-1. Scheidsrechter: Van Vliet.
Toeschouwers 11.211. Gele kaart: René Bin-
ken, Zwarthoed, Steltenpool,Bartelings (al-
ten Volendam).

Haarlem-RKC 0-2 (0-l>- 14. Hoekstra 0-1,
83. Schapendonk 0-2. Scheidsrechter: Van
de Ende. Toeschouwers: 1500. Gele kaart:
Purperhart, Stafleu en Van Roon (allen
Haarlem).

EREDIVISIE

Ajax-Vitesse 5-2 (3-0) - 2. Fischer 1-0, 27.
Roy 2-0, 42. Wouters 3-0, 58. Winter 4-0, 66.
Ronald de Boer 5-0, 78. Van den Brom 5-1,
84. Hilgers 5-2. Scheidsrechter: Van Riel.
Toeschouwers: 13.000. Gele kaarten:
Witschge, Wouters (Ajax).
Ajax: Menzo, Blind, Vink (81. Vink), Wou-
ters (72. Scholten), Frank de Boer, Winter,
Ronald de Boer, Witschge, Van 't Schip, Fi-
scher, Roy.
Vitesse: Van derGouw, Sturing, Bos, Thijs-
sen, Vermeulen, Laamers (78. Hilgers), Van
den Brom, Straal (46. Van Arum), Latuheru,
Koolhof, Eijer.

" Bert Verhagen (links) belaagt Spartadoelman Edwin de Goey. Foto: DRIES LINSSEN

Feyenoord stelt fans weer teleur
„Ik weet het", zegt Reker. „Ma^laas zitten we voorlopig nog z*ffBlattler. Met hem erbij staan °^ken er heel anders voor". Aan"y
pen bij suikeroom Nol Hendriks^de beurs te trekken voor nog f
aanwinst, gaat Reker in deze &yi
ver. „De selectie is weliswaar S-j
maar als iedereener weer eens vv
zijn we een stuk verder". ,
De terugkeer van John van W,
aanstaande zondag tegen MW"^weer van de partij, kan Roda a1
der helpen. René Hofman enJ
blinker Michel Broeders, die l°£aanvallend als verdedigend j
ijzersterke wedstrijd speelde, rU
den ook gisteren legio brui* f
ballen voor het doel van &LfGoey. John van Loen zou als jj»
specialist aan zijn trekken zijn %/
I ja
Roda JC-Sparta 1-1 (0-1) - 7. Valke V
58. Haan 1-1. Scheidsrechter: Sctj"
mans. Gele kaarten: Verhagen, "j/rl
sen, Snoei, Vurens. Toeschuif
6500. tf\Roda JC: Smits, Verhagen, Trost. *U
ser, Hanssen, Broeders, Hofman, G<g\
nendijk, Haan (70. Dooper), Van
Luer (46. Diliberto), Van der Waart-^JSparta: De Goey, Schuurhuizen, "JU
berg, Spork, Snoei, Sandel, Libr%
Vurens (77. De Nooijer), Houtman,
ke, Helder (57. Polly). J

ROTTERDAM - Feyenoord heeft tegen Volendam de smade-
lijke nederlaag in Utrecht niet met een klinkende overwinning
kunnen wegspoelen.
De Rotterdamers bleven op een gelijkspel (1-1) steken. Het
schamele puntje uit twee wedstrijden is wel het minste waar
Feyenoord-trainer Verbeek op had gerekend. De jeugdige
oefenmeester had hoge verwachtingen van zijn avontuur in de
Kuip, maar zal de komende dagen nog wel eens terugdenken
aan het vorige seizoen. Aan de betrekkelijke rust bij De Graaf-
schap en de maatschappelijke zekerheid die een baan in het
onderwijs hem bood.

controle bracht en inschoot: 1-1.
Drie minuten voor die fraaie gelijk-
maker had het behoudende Volen-
dam verrassend de score geopend.

Feyenoord had in vergelijking met
de valse start (0-3) in Utrecht twee
wijzigingen ondergaan. Trainer
Verbeek moest noodgedwongen
een beroep doen op oud-gediende
Smolarek en tweede keus Brands,
omdat Metgod (gekneusde voet) en
Blackson (dikke knie) in de zieken-
boeg plaatsnamen naast de daar
vóór de competitie reeds opgeno-
men De Wolf, Wasiman en Van
Geel. Brands begon als centrale
middenvelder uiterst ongelukkig.
Al na een kwartier werd de flegma-
tieke Brabander door het publiek
uitgefloten toen zijn dieptepass
voor de derde opeenvolgende keer
in Volendamse voeten belandde.
Brands kreeg in de matige eerste
helft, met een licht overwicht voor
Feyenoord, echter ook nog een be-
scheiden applaus. Tien minuten
voor de rust bereikte zijn voorzet
spits Keur, die de bal handig onder

sport kort
" 'Oud-gediende' Smolarek (links) duelleert namens Feyenoord met Volendammer Nico Zwart-
hoed.

" VOERENDAAL - Op een par-
cours rondom sportcomplex De
Joffer te Voerendaal wordt vrijdag
een trimloop (alle leeftijden) gehou-
den. Eerste start 18.30 uur. Inschrij-
ven in kantine van De Joffer. Infor-
matie: 045-752081.

" HEERENVEEN - De enige Lim-
burgse tennisser, die bij de nationa-
le jeugdkampioenschappen tot en
met 18 jaar in Heerenveen nog pre-
sent was, is uitgeschakeld. Pascal
Hos (Susteren) verloor in de achtste
finale van Timo Luca (Koog a.d.
Zaan) met &-2; 6-4.

MALMÖ - Het Franse voetbalelftal
heeft de eerste overwinning onder
leiding van Michel Platini behaald.
De Fransen haalden in Malmo ïn
een oefenwedstrijd verrassend de
Zweden onderuit: 2-4 (1-0). De Zwe-
dennamen door Thern al na vijfmi-
nuten de leiding. Na de rust sloeg
Frankrijk toe. Het Zweedse cen-
trum met Larsson (Ajax) en Hysen
(Liverpool) bleek kwetsbaar. Canto-
na (Montpellier) en Papin (Marseil-
le) bogen de achterstand om in 1-2.
Lindqvist maakte gelijk (2-2), waar-
na wederom Cantona en Papin de
Fransen de winst bezorgden (2-4).

Frankrijk haalt
Zweden onderuit

EINDHOVEN - Mare van Orsouw
blijft tot het einde van het wielersei-
zoen 1991 in dienst van PDM. De
knecht bereikte woensdag met ma-
nager Manfred Krikke een akkoord
over een nieuwe verbintenis. Het
huidige contract van Van Orsouw,
dat nog tot eind 1990 doorliep, is
aangepast door de ploegleiding.

Mare van Orsouw
langer bij PDM

topscorers

Haarlem: Metgod, Doesburg, Stafleu, Baas,
Purperhart, Numan, Tevreden, Dikstaal (72.
Trustfull), Van Roon, Holverda, Looijer.
RKC: Teeuwen, Hutten, Joore, Gouda, Bo-
gers, Moniz, Brard, Hoekstra, Van Hintum,
Schapendonk, Van de Wiel (57. De Wijs).

EERSTE DIVISIE
Graafschap-Telstar 1-4 (1-2) - 21. Leeuwe-
rik 1-0; 31. Van den Hoogenband1-1,35. Vis-
ser 1-2, 77. Oostrom 1-3, 90. Van Berkel 1-4.
Scheidsrechter: Blom. Toeschouwers: 2800.
Geel: Van der Zwaan (Telstar).
Wageningen-Excelsior 2-2 (1-1) - 6. Pronk
9-1 (strafschop), 33. Van de Brink 1-1, 71.
Van de Pol 2-1, 72. Wolff 2-2. Scheidsrech-
ter: Luinge. Toeschouwers: 2500. Geel: Van
Buren (Excelsior).
Heerenveen-DS 3-1 (2-1) - 6. Angel (straf-
schop), 34. Dijk 2-0, 37. Beuk 2-1, 54. Bijl 3-1.
Scheidsrechter: Luijten. Toeschouwers:
5200. Geel: Huitema, Van Dijk (beiden Hee-
renveen).
Emmen-PEC 0-0 - Scheidsrechter: Uilen-
berg. Toeschouwers: 4191. Geel: Schaap
(Emmen), Meijerman(PEC Zwolle).
Helmond Sport-SVV0-3 (0-0) - 54. Van Vel-
zen 0-1, 60. Van Velzen 0-2, 72. Van derLaan
0-3. Scheidsrechter: Klootwijk. Toeschou-
wers: 2500. Geel: Arends, Coort (beiden Hel-
mond Sport), Van Velzen, Goree, Riet-
broek, Van der Laan (allen SW).
GA Eagles-AZ 0-1 (0-1) - 4. Roos 0-1.
Scheidsrechter: Van Swieten. Toeschou-wers: 1000.
Heracles-NAC 3-1 (2-1) - 7. Dennis van der
Gijp 0-1, 27. Velten 1-1,39. Bleuming 2-1, 69.
Elberse 3-1. Scheidsrechter: Brekelmans.
Toeschouwers: 2800. Geel: Van Gils (NAC).
Eindhoven-Cambuur 2-2 (1-2) - 40. Carbo
0-1, 44. Hoogma 0-2, 45. Böckling 1-2, 63.Maas 2-2. Scheidsrechter: Reygwart. Toe-
schouwers: 2750.

" MEERLO - In Meerlo worden
zondag de Limburgse ponykam-
pioenschappen gehouden. Van 9.30
tot 18.30 uur zullen op de terreinen
aan de Heesweg 600 deelnemers
strijden om 41 titels in zowel dres-
suur, afdelingsdressuur als sprin-
gen. Het hoofdprogramma begint
om 14.00 uur met de parade van de
49 deelnemende verenigingen.

Belegering
r«Wat daarna volgde was een 1

legering van het Sparta-doe 'jji
verdiende gelijkmaker liet nie ij
op zich wachten. Via Groene^Broeders en het lichaam van fi
taan Snoei, belandde de bal v^voeten van Michel Haan. De,z^tf
geen moeite om Roda langszij J
ken. Tot meer reikte het Oj~e ,oi
niet, al was het een lustvoor «\ p
om Broeders en de gedreven p
berto aan het werk te zien- P^tj
terdammer had zijn ex-clubf^!'persoonlijk de das om »t/
doen, maar miste twee keer ill
rijke positie.

men, maar gelegenheidssprtf.i
chel Haan is meer het type d»^bal graag in de voeten krijê*
speeld. |i
Roda JC schoot als een kom^de startblokken, maar helaas J
de thuisclub bleek het êfj
'hardlopers zijn doodlopers'
op zijn plaats. Verhagen en J^j
namen het Sparta-doel onder
maar De Goey toonde zijn kvV%
ten. In de stromende regen W*j)
na zeven minuten de koude do^ iMichel Valke schoot Spai*f^
voorsprong. Roda was aangeS .;
en liep vanaf dat moment acht,;
feiten aan. Edwin Vurens ha f
Rotterdammers zelfs in veiÜÉf »
ven kunnen loodsen, maar i-^gj
keken stiftballetje over J°s
stuitte tegen het reclamebord- j

Na rust hanteerdeRoda op detj
drenkte grasmat het principe y
pen of verzuipen. Met Dil>V
Erik van der Luer was in de *\i
kamer gebleven, als linkerspl
Peter van der Waart vanaf hetöjj'
denveld moest het tij keren- $
was de thuisclub helemaal J^ionder gegaan, maar Helder en *\j
man hadden hun kruit al ve»
ten.

Eredivisie: André Hoekstra voert na twee
speeldagen de topscorerslijst in de eredivi-

" SCHEVENINGEN - Op de bow-
ler die tijdens de zesde Grote Prijs
van Scheveningen de eerste 300-
-game van het toernooi gooit, staat
een auto van 35.000 gulden te wach-
ten. Het is een van de hoofdprijzen
in de met 68.000 gulden gedoteerde
GP, die van 23 t/m 27 augustus
duurt en die geldt als een van de
toonaangevende internationale
bowlingtoernooien met deelnemers
uit elf landen. Uit Limburg is van de
partij Ton Plummen, tweevoudig
winnaarvan de Scheveningse Grote
Prijs en regerend nationaal kam-
pioen.

" NIEUWENHAGEN - Het SVN-
voetbaltoernooi begint vrijdag met
de wedstrijden SVN-Herzogenrath
(19.30 uur) en Waubach-RKONS
(20.45 uur). Aan het toernooi, dat za-
terdag en zondag wordt voortgezet,
nemen verder deel Heerlen Sport,
Minor, MW 2 en Wit Groen.

Rus Jekimov
als vanouds

LYON - Vjatsjeslav
Jekimov is terug
aan de macht bij de
amateur-achtervol-
gers. De 23-jarige
Russische wielren-
ner, wereldkam-
pioen in 1985 en
1986, had de laatste
twee jaar zijn top-
plaats moeten af-
staan aan landge-
noot Gintaoetas
Oemaras. Diens
overstap naar de
professionals maak-

te voor Jekomiv de
weg weer vrij. Jeki-
mov had in het we-
reldkampioenschap
op de baan in Lyon
weinig concurren-
tie. In de eindstrijd
reed hij, zonder in
de slotfase echt vol-
uit te gaan, tegen-
stander Jens Leh-
mann uit Oost-
Duitsland op hon-
derd meter.
Het achtervolgings-
toernooi bij de profs

verspeelde zijn pri-
meur (voor het eerst
een Sovjetdeelne-
mer) omdat Oema-
ras zich vlak voor de
kwalificatierit tegen
de Australiër Woods
wegens ziekte terug-
trok. De rol van top-
favoriet werd over-
genomen door top-
Olympiërs van vorig
jaar. De Brit Collin

'Sturgess (vierde in
Seoel) en Dean
Woods (tweede)
toonden aan dat
specialisatie lonend
is op het nummer,
dat voor profs mei
rijke mogelijkhe-
den, zoals Jelle Nij
dam en Thierry Ma
rie toch niet aan
trekkelijk blijkt.

" AMSTELVEEN - Het Neder-
lands cricketelftal heeft een histori-
sche overwinning behaald op Enge-
land in de eerste officiële landen-
wedstrijd tussen beide landen. De
gasten, die met een sterk verjongd
team naar Nederland waren geko-
men, dienden zich met drie runs
verschil gewonnen te geven. De be-
slissing viel pas op de laatste bal van
de wedstrijd.
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Jan Reker: 'We missen vernuft van Boerebach'Gillhaus te duurvoor Feyenoord
" ROTTERDAM -Feyenoord, dat zijn
zinnen had gezet op
Hans Gillhaus en
een persoonlijk ak-
koord had bereikt
met de aanvaller,
kan de speler niet
kopen. PSV vraagt
twee miljoen gulden.
De Rotterdamse
club wilde niet ver-
der gaan dan ander-
half miljoen.

" BRUSSEL - Club
Brugge heeft de
Hongaarse interna-
tional Laszlo Disztl
voor twee seizoenen
gecontracteerd. De
verdediger, die 28 in-
terlands speelde,
kwam uit voor Hon-
ved Boedapest.

" KORTRIJK - KV
Kortrijk heeft de 29-
-jarige Nederlandse

'voetbal-Belg' Peter
Eikelboom van
Beerschot overgeno-
men.

" HOENSBROEK -Ivo Dahlmans, die
aanvankelijk van
SVN naar EHC zou
overstappen, gaat
niet naar de Hoens-
broekse hoofdklas-
ser. Dahlmans koos
alsnog voor het Bel-
gische Hasselt. Mar-
co Loontjens blijft
daarentegen bij
EHC. Hij trok zijn
overschrijving naar
Heer in.

Roda JC zoektnog juiste vorm

buitenland

Gele kaarten: Peeper (FC Twente), René
Binken, Zwarthoed, Steltenpool, Bartelings
(allen Volendam), Hanssen en Verhagen
(Roda JC), Snoei en Vurens (Sparta),
Witschge en Wouters (Ajax), Barendse (Den
Bosch), Verbeek en Vincent (MW), Pur-
perhart, Stafleu, Van Roon (allen Haarlem),
Van Gils (NAC), Van der Zwaan (Telstar),
Van Buren (Excelsior), Huitema en Van
Dijk (Heerenveen), Arends en Coort (Hel-
mond Sport), Van Velzen, Goree, Rietbroek
en Van der Laan (allen SVV), Rutten en
Driessen (VW), Den Haan en Söllner
(Veendam).

scorebord
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