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'Herrijzenis'
leidt tot dood
familieleden

£R-RIYAD - In Saoedi-Arabië
? n̂ de moeder en zuster van een

man door een shock
"i het leven gekomen, toen dezepkleed in zijn lijkwade terug-

*eerde naar huis. Dit heeft het
dagblad 'al-Riyadh'

österen gemeld. De krant|chrijft dat de Muattak Zafer al-
werd opgegraven doorr^haapherders die hem om hulp

gorden roepen toen zij overzijn
Waf liepen. Hij was door zijn fa-
rjUie begraven nadat hy be-
wusteloos was geraakt doordat
Jjj een van de wieken van zijn
"'ndmolen tegen het hoofd had
pkregen, maar begon te

toen hij hoefgetrap-
{*! van schapenboven zich hoor-

dij dachten dat ik dood was en
*bben me begraven", zei hij te-
wriover het dagblad over dever-
assing van zijn familieleden. Hy
.?egde daaraan toe dat degenen

?*e hem opgroeven bang werdeni/ 1 hard wegliepen toen zy hem
? z'jn lijkwade zagen. „Dus liep
* maar naar huis waar mijn
goeder en zuster gek werden

zij me zagen binnenkomenn dood neervielen".

'Voorlchting bisdom over instituut niet waarachtig'

Directeur Rolduc wil
opheldering van paus

Ik Van onze verslaggever
I ftKRADE - Prof J. Stassen, di-
i Ove Ur van het Centrum Rolduc,
Iög de Pauselijke Nuntius in

Haag vragen te stellen over de
voq * van **et Pauselyk Instituut

Huwelyk en Gezin naar Kerk-
We- Of hij dat ook daadwerkelijk

doen, laat hij afhangen van het
les dat zyn adviesraad, een colle-

ge van wijze heren, aan hem zal uit-
brengen.

Prof Stassen, die van begin af aan
zeer sceptisch en zelfs afwijzend
heeft gestaan tegenover het nieuws
dat de bisschop van Roermond een
universitaire opleiding inclusief
campus in de eeuwenoude
kloosterabdij wil huisvesten, zegt
maar niet te kunnen begrypen
waarom nu juist het pauselijke oog
gevallen is op Rolduc. Zeker als
men bedenkt dat het Pauselijke In-
stituut bedoeld is voor studenten
uit de regio Noord- en MiddenEuro-
pa, zou er elders in dat gebied toch
ook een gebouw te vinden zijn. Zo-
wel in Washington als in Rome be-
staan reeds dezelfde opleidingen.

Stassen zou best wel eens willen
weten of de paus de bisschop nu
verzocht heeft het instituut in zijn
bisdom te huisvesten, of dat de bis-
schop er bij de paus op aangedron-
gen heeft het instituut in zijn bis-
dom te huisvesten. En als het insti-
tuut dan persé in dit bisdom geves-
tigd moet worden, dan zijn er vol-
gens hem voldoende andere moge-
lijkheden in het bisdom Roermond.

" Zie verder pagina 13

PERIODEN MET ZONl Weer wordt bepaald door
°tuè hogedrukgebied boven
""Usr omSeving. Dit zorgt voor
Hj IIS en droog weer met zon-
*\v \ Peri°den. De wind is
Hik tot mat'B uit zuidweste-
'ö« e "chting en het kwik
CiÜ 1op tot 23 ?raden- °ok het

«»end weekeinde wordt het
flfük bepaalt door een hoge-
*'in Er za' meer zon
Ohl en de temperaturen lopen
Vo ot 26 graden,

actuele informatie be-
"tiih. de het weer in Limburg
v7»t u bellen 06-91122346.JJNDAAG:C°P: 06.29 onder: 20.58«.**»» op: 21.21 onder: 08.06gHGEN
H»' °P= 06.30 onder: 20.56"^op: 21.34 onder: 09.35

Ontslag
Walesa heeft steeds aangedrongen
op een coalitieregering die geba-
seerd zou moeten zyn op een allian-
tie van Solidariteit, de Verenigde
Boerenpartij en de Democratische
Partij, en geleidzou moeten worden:
door een lid van Solidariteit. Jaru-
zelski stemde hier gisteren mee in,
nadat de communistische premier
Czeslaw Kiszczak eerder qp de dag
zijn ontslag had aangeboden.

Voorafgaande aan zijn ontmoeting
met Jaruzelski voerde Walesa giste-
ren overleg met Jerzy Jozwiak, de
leider van de Democratische Partij,
en met Roman Malinowski, de lei-
der van de Verenigde Boerenpartij.
Zowel Walesa als Malinowski be-
vestigden dat de coalitie de
ministersposten van Defensie en
Binnenlandse Zaken, waar onder
meer het leger en de politie onder
vallen, aan de communistische par-
tij zal overlaten.
In de loop van gisteren maakte het
Politburovan de Poolse communis-
tische partij bekend dat zaterdag
een spoedzitting van het Centraal
Comité, het belangrijkste beleidsor-
gaan van de partij, zal worden ge-
houden over de politieke situatie.

'Dekker'
Wanneer het nieuwestelsel(volgens
het plan-Dekker) van kracht wordt,
houden de ziekenfondsen in hun
huidige vorm op te bestaan. In feite
worden ook zij particuliereverzeke-
raars. Als zodanig zullen ze dan ook
moeten voldoen aan de verplichting
tot het aanhoudenvan een reserve-
pot. Het is niet waarschijnlijk dat
voor de ziektekostenverzekering de
reserve op 14 procent zal worden ge-
steld. Gedacht wordt eerder aan een
percentage van 6 a 8.

Een meerderheid van de Zieken-
fondsraad, zo blijkt uit het concept
voor het advies dat de raad volgen-
de week donderdag aan de regering
moet uitbrengen, meent dat de zie-

kenfondsen de kans moeten krijgen
een gelijkwaardige startpositie te
bereiken op het moment dat het
nieuwe stelsel in werking treedt.
Daarom zou tijdelijk de zieken-
fondspremie moeten worden ver-
hoogd om daarmee een reservepot
op te bouwen.

Volgens een berekeningvan het mi-
nisterie van Volksgezondheid zou,
uitgaande van wat op het ogenblik
de vorm van het nieuwe stelsel zou
moeten worden, een bedrag van
zon 2,5 miljard gulden nodig zijn
voor het opbouwen van de reserves
van de fondsen (en van ziektekos-
tenverzekeraars voor ambtenaren).
Het bedrag zal meer dan 4 miljard
bedragen, wanneer zou worden
vastgehouden aan een reserve-per-
centage van 14.

Tbs geëist tegen voetbalvandaalVan onze correspondent
ROTTERDAM - De Rot-
terdamse officiervan justi-
tie mr. H. Moraal heeft gis-
teren, naast zes maanden
cel, tbs en dwangverple-
ging geëist tegen een 19-ja-
rige Schiedamse voetbal-
fan. De jongemanstond te-
recht omdat hij als suppor-
ter van SVV, tijdens een
thuiswedstrijd tegen FC
Den Haag in mei, met een
50 centimeter lang slagers-
mes op een groep Den
Haag-supporters heeft in-

gestoken. Bovendien ver-
borg hy in het SVV-sta-
dion een molotov-coektaü.
Hij wilde de benzinebom
tijdens of na de wedstrijd
tussen de Haagse suppor-
ters gooien, zo heeft hij
verklaard.

Tijdens dezitting bleek dat

de Schiedamse 'hooligan'
zich 's middags grondig op
het treffen met de „Hage-
nezen" had voorbereid. Zo
werd het slagersmes nog
eens extra scherp gesle-
pen.

Dat er bij de rellen nie-
mand gewond raakte, was

voornamelijk te danken
aan het feit dat de.ME de
twee supportersgroepen
op tijd scheidde. De jonge-
man werd opgepakt toen
een politieman zag dat hij
de brandbom verstopte.

De jongemanbleek er geen
moment spijt van te heb-

ben dat hy met het mes of
door het gooien van de
brandbom het leven van
mensen in gevaar had kun-
nen brengen. „Ik zou het
niet erg vinden als er een
paar Hagenezen minder
zouden zijn", zo zei hij.

De man was al eerder voor
geweldsdelicten veroor-
deeld. Een en ander heeft
psychiaters doen conclu-
deren, dat hij als levensge-
vaarlijk moet worden be-
schouwd en TBS noodza-
kelijk is.

Jaruzelski bereid lid vakverbond tot premier te benoemen

Weg vrij voor Solidariteit
Van de redactie buitenland

WARSCHAU - President Wojciech Jaruzelski heeft gisteren
gezegd een kandidaat van Solidariteit te zullen benoemen tot
nieuwe premier van Polen. Eerder had Jaruzelski zich al ak-
koord verklaard met het voorstel van leider Lech Walesa van
Solidariteit om een hervormingsgezinde coalitieregering te
vormen. Solidariteit heeft volgens een naaste adviseur van
Lech Walesa, JacekKuron, laten weten datTadeusz Mazowiec-
ki namens Solidariteitkandidaat staat voor de post van minis-
ter-president.

Op een fractievergadering van het
vakverbond bevestigde Kuron dat
Lech Walesa Mazowiecki, fractielei-
der Geremek en hemzelf had voor-
gedragen bij president Jaruzelski.
Maar hij voegde daaraan toe dat Ge-
remek noch hyzelf het premier-
schap willen bekleden. De 62-jarige
Mazowiecki is een topadviseur van
Walesa en uitgever van het week-
blad van het vakverbond, Togodnik
Solidarnosc.

Voor 2 miljoen
aan drugs door

schoorsteen

MAASTRICHT-De gemeente-poli-
tie van Maastricht heeft gisteren de
kluis waar in beslag genomen ver-
dovende middelen worden be-
waard, geledigd en de drugs dieeen
waarde van bijna twee miljoen gul-
den vertegenwoordigen aan de
vlammen prijs gegeven. De om-
vangrijke buit, verzameld in de laat-
ste 12 maanden, werd in een oven
van de cementfabrikant verbrand
bij een temperatuur van 3500 tot
5000 graden Celsius.

Op gezette tijden ontdoet de politie
zich van de verzamelde verdovende
middelen. Bij een vorige gelegen-
heid ging voor ongeveer ’ 7 miljoen
door de schoorsteen. Deze keer om-

vatte de 'offerande' 2,25 kilo hero-
ïne, 2 kilo cocaïne, 4,25 kilo amfeta-
mine, 37 ampullen methadon en 250
kilo hasjiesj.
Ook voorwerpen die met gebruik en
handel van drugs te maken hebben
werden verbrand. Daar waren enke-
le poppen bij waarin de drugs be-
waard werden.

" Twee' zakken heroïne ver-
dwijnen in de oven.

Foto: WIDDERSHOVEN

Miljarden nodig
voor reservepot
ziekenfondsen

Van onze redactie economie

AMSTELVEEN - De ziekenfond-
sen moeten in het nieuwe stelsel
voor (de financiering van) de ge-
zondheidszorg op eigen kracht re-
serves opbouwen. Dat stellen de on-
dernemersorganisaties en de parti-
culiere verzekeraars in de Zieken-
fondsraad. De particuliere organisa-
ties zyn in de nieuwe opzet ver in
het voordeel, omdat zy al over grote
reserves beschikken.
Hoe groot de reserves moeten zijn,
staat nog niet vast, maar het gaat om
minimaal 2,5 mijard. Op het ogen-
blik moeten departiculiere verzeke-
raars 14 procent van hun jaaromzet
aan ziektekostenverzekeringenach-
ter de hand houden om eventuele
bijzondere tegenvallers te kunnen
dekken. Ziekenfondsen hebben on-
der de huidige Ziekenfondswet
geen reserves nodig en mogen die
ook niet opbouwen.
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Matroos warm
ontvangen

aan vaste wal
NIJMEGEN - Beroofd van zijn
portemonnee, een bijtend gas in
de ogen gespoten, door een ruit
gevallen en door een hond gebe-
ten. Dat allemaal overkwam een
33-jarige Duitse matroos tijdens
een ommetje door Nijmegen,
waar zijn schip was afgemeerd.
De matroos werd lastig gevallen
door twee jongeluivan tussen de
20 en 25 jaar. Ze vroegen of hij
geld kon wisselen. Toen de ma-
troos zijn portemonnee trok, spo-
ten de jongens hem een bijtend
gas in de ogen en gristen hem het
geld uit handen.
Het verblinde slachtoffer raakte
in paniek en riep~om hulp. Toen
die uitbleef, roffelde hij op de
dichtsbyzijnde voordeur, waar-
van de ruit sneuvelde. Daardoor
iliep hij ernstige verwondingen
iop aan beide armen. Tot over-
imaat Van ramp hield zich achter
de voordeur ook nog een agres-
sieve hond schuil. Met het gerin-
ge zicht dat hij nog had, vluchtte
de Duitser naar de overkant van
de straat, sprong over een hekje
en werd door een bewoner bin-
nengelaten.
In het ziekenhuis werden een
doorgesneden pees en diverse
vleeswonden geconstateerd.
Zijn linkerarm is in het gips ge-
zet. Zijn ogen hebben daarente-
gen geen blijvende schade opge-
lopen. Van de daders ontbreekt
nog ieder spoor.

(ADVERTENTIE)

Bij Brilmij tijdelijk:
twee Kinderbrillen halen

en maar één betalen!
lb* t**"1 >v Aanbieding

y betreft kom-
v V. plete brillen
\^ (dus mèt glazen) en is geldigt/m 9 scp- I

| tember-asren alleen bijlnl^vefing van dezebon. |
I "De gratis tweede bril is bestemd "In de gratis bril gaan normale,

voor hetzelfde kind dat ook de blanke glazen in dezelfde sterkteals
eerste (betaalde) bril gaat dragen. in de eerste (betaalde) bril.

" Het montuur van de bril die u wel Wilt u meer (anti-kras, ontspiegeld,
betaalt mag niet goedkoper zijn enz.) dan geldt een toeslag,
dan f 100,-. «Geen andere kortingen te zelfder|" Oe gratis'bril is het sportieve, hier tijd
afgebeelde model 'GO', leverbaar " Voor beide brillen geldt de Brilmij
in 5 kleuren enverschillendematen. Ravotgarantie van 1 jaar.

ty Heerlen, /JlslslUJSfWfc Sittard<Beek, vmailMflmfiJ|J Maastricht
IndeGouden Gids vindtu deadressen. g I

Kunst in abattoir
in Roermond

# Opnieuw valt een auto ten offer aan een vernielzuchtige
ooievaar. De vogel valt al voor het tweede achtereenvolgen-
de jaar auto's aan in de Westduitse stad Wunstorf en heeft
al voor meer dantienduizend gulden schade aangericht.
Volgens de plaatselijke autoriteiten, die de ooievaar nu
willen vangen, wordt de vogel misschien aangetrokken
door de weerspiegeling van zijn eigen uiterlijk.

(ADVERTENTIE)

f r\ WWW WW ■*TK _*_\

1 Poste. + Plaats: 7T_—— \ ~ ✓

1 ■ TS^~sr~~~~~l . \LimburqsDagbla^

het weer

Vernielzuchtige vogel



quote
„Woodstock? Een van onze slecht-
ste momenten"

GRATEFUL DEAD

ld-elpee
Toegegeven, het is weer enige
tyd geleden dat ik me de moeite
heb genomen een nieuwe elpee
van MIKE OLDFIELD te kopen.
Eigenlijk kon hij de laatste jaren
$lechts mijn aandacht trekken
met hitjes als To Franee, Moon-
light Shadowen ShadowOn The
Wall. Nu ligt zijn jongsteen der-
tiende werkstuk EARTH MO-
VING in de winkel. Omdat de
heer Oldfield het niet nodig heeft
geacht de beproefde receptuur
van zijn kunst te veranderen,
blijf je vergeefs zoeken naar ver-
nieuwende elementen. Earth
Moving bestaat uit tien num-
mers. Voor de vocalen nodigde
Oldfield weer tal van gastzangers
uit. Overigens niets nieuws on-
der de zon. Onder hen namen als
Chris Thompson, Carol Kenyon,
Max Bacon, Adrian Belew en na-
tuurlijk is ook miss Maggie Reil-
ly met haar schone, frêle stem
van de partij. Earth Moving is
een evenwichtige plaat gewor-
den. 'Aan de ene kant compo-
neerde Oldfield enkele krachtige
songs, gelardeerd met veel gi-
taarsolo's. Juist voor deze num-
mers huurde hij zangers in. De
".zangeressen mogen opdraven in
de songs die iets melodieuzer
.van aard zijn. Misschien wordt
'dit iets duidelijkerals jede hitjes
Moonlight Shadow en Shadow
On The Wall vergelijkt. Toch ont-
breekt het in beide varianten zo-
wel aan kracht als aan melodie.
'Earth Moving is een wat gezapi-
ge elpee die af en toe boeit door
!de opbouw van een nummer,
maar weer in elkaar zakt als de
apotheose uitblijft. Los daarvan:
Oldfield blijft natuurlijk een vak-
■kundig gitarist. Op jeugdige leef-
.tijd maakte de schuchtere en
mensenschuwe Mike Oldfield
"zijn niet te evenaren Tubular
'Bells. Succes alom. Het duurde
enkele albums eer hij het po-
dium opdurfde. Eenmaal daar op
geklommen, werd Oldfield een
topper van het eerste uur die re-
gelmatig hits afleverde en eigen-
zinnig zijn weg vervolgde. Moge-
lijk dat de titels van de elpee een
'autobiografisch verhaal vertel-
len. Wie de volgorde daarvan op
de hoes iets wijzigt, krijgt het
"verhaal voorgeschoteld van een

jongeman die de
wyk neemt naar een ver land en
"daar een 'heilige' liefde ontmoet.
IDaardoor gegijzeld, maakt hij
'een boeiende nacht door. De aar-
dde beweegt (earth moving), hij
;ziet Het Licht dat niets anders
■"dan de brug naar het paradijs
.'zichtbaar maakt. Mocht Oldfield
daadwerkelijk autobiografisch

"te werk zijn gegaan, en moet het
muzikale aandeel de tekst aan-
vullen, dan leidt Oldfield een
,beetje 'n saai leven. Al blijft de
jßlue Night met Maggie Reilly
»een lichtpunt.

emile hollman

agenda
;AUGUSTUS

!" 18: Hoafke Roermond: Cross-
road

»" 18: Staargebouw Maastricht:
Fischer Z en The Clan

»" 18: Volksplein Maastricht:
Fietsefreem

"" 19: 't Dorp Maasmechelen:
Crossroad

;" 19: Zopo Horst: African Sala-
mata

!" 19: Curry Vaals: Groucho en
Cold Sweat

;" 19: Open Air Maastricht: Fiet-
sefreem

!" 19: Meerpaal Genhout: o.a.
Bizar Blues en ATV

;" 20: Wijck Maastricht: The
Run

Volgende week vrij-
dag wordt in het pa-
rochiehuis te Wau-
bach (gemeente
Landgraaf) onder de
noemer 'Cultuur-
avontuur' een pop-
festivalletje gehou-
den waaraan drie
Limburgse groepen
meedoen. Vanaf 20
uur treden dan op
The SZ-Band, In
Pressed Color (foto)
en The Clan. The SZ-
Band wordt ge-
noemd als 'de nieu-
we bluesrocksensa-
tie uit de Oostelijke
Mijnstreek' en speelt
hoofdzakelijk covers
van Eric Clapton,
Jeff Healey en de
Rolling Stones. In
Pressed Color expe-
rimenteert met di-
verse muziekstijlen
terwijl The Clan zich
heeft gespeciali-
seerd in Amerikaan-
se rockmuziek met
funk- en bluesin-
vloeden.

recept
Geroosterde T-bone sicaks
Benodigdheden voor 4 personen: 2
T-bone stekas van elk 750 gram. Voor
de marinade 3 el tomatenketchup, 2
el zoete sojasaus(ketjap benteng ma-
nis), 1 el citroen- of limoensap en 2 el
zonnebloemolie.
Dep de stekas droog met keukenpa-
pier. Meng in een kom de tomaten-
ketchup met ketjap, citroen- of li-
'moensap en olie. Roer er V2tl grofge-
malen zwarte peper door. Bestrijk de

steaks aan weerszijden met het
mengsel en laat ze 1 tot 2 uur liggen.
Dep ze opnieuw droog, en bestrijk ze
vervolgens aan weerszijden met een
kwastje met olie en rooster ze in niet
veel meer dan 8-12 minuten (afhan-
kelijk van de dikte van het vlees) aan
weerszijden bruin. Bestrijk de steaks
tijdens het roosteren nog enkele ma-
len met olie of met een restje van de
marinade. De steaks zijn te roosteren
op de barbecue, onder de grill, in de
kontaktgrill en op een grillplaat.

Voor het roosteren in een grillpan
zijn de meeste T-bone steaks door-
gaan te groot van omvang. Bestrooi
het vlees na het roosteren met wat
zout.
TIP: Serveer hierbij een frisse ge-
mengde salade, knapperig gefrituur-
de aardappeltjes of stokbrood met
kruidenboter of een saus op basis
van mayonaise waaraan tuinkruiden
zijn toegevoegd.

hub meijer

pop

Virgin royaal
voor Greenpeace

Van het totaalbedragvan alle op 12
augustus in Engeland door platen-
maatschappij Virgin verkochte pro-
ducten gaat 1 procent naar Green-
peace. Virgin geeft voorts 1 pond
voor elk artikel dat van 7 tot 19
augustus in de Greenpeacewinkels
wordt verkocht. De platenmaat-
schappij van miljardair Branson is
erg royaal vanwege de aankomst in
London van het nieuwe vlaggeschip
van Greenpeace.

Oudgediende Benton
zondag naar Genhout

Oscar Benton en Eelco Gelling zijn de meest tot de verbeelding spre-
kende acts op het bluesfestival dat morgen en zondag wordt gehou-
den in het Beekse gehucht Groot-Genhout. Plaats van handeling is
café De Meerpaal waar in totaal acht groepen optreden. De entree be-
draagt 10 gulden per dag. Voor de organisatie tekenen de stichting
Beekpop en de Stichting Popmuziek Limburg. Morgen treden vanaf
13 uur achtereenvolgens op Peter Gun Team, Bizar Blues, A.T.V. en
Magie Frankie & the Blues Descase. Zondag is het podium, ook vanaf
13 uur, in volgorde van optreden vrij voor Twisted Limited, Blues
Connection, J.P. Blues Band en Oscar Bentons Blues Band. Oscar
Benton had in lang vervlogen tijden nog een hitparadesucces, toen
hij met de zangeres Monica een duet vormde en scoorde met All I
Ever Need Is You." Blues Connection, de groep rond Eelco. Gelling. V.l.n.r.

Jan de Jong, Rinie Roukema, Melle Kleisma en Eelco Gel-
ling.

Ziggy zet levenswerk
van Bob Marley voort
David 'Ziggy' Marley lijkt defi-
nitief in de voetsporen van va-
der Bob te zijn getreden. Werd
zijn debuutelpee Conscious
Party lovend ontvangen maar
tegelijk argwanend be-
schouwd omdat het hier toch
ging om de zoon van dé Bob
Marley: op zijn vervolgelpee
One Bright Day lijkt Ziggy
Marley alle twijfelaars defini-
tief over de streep te trekken.
Hoewel pas 20 jaar, heeft de jonge
Jamaicaan samen met de Melody
Makers (zijn broer Stephen en zus-
ters Cedella en Sharon) een volwas-
sen plaat gemaakt dieweliswaar ex-
perimentele kanten heeft maar des-
ondanks toch de onvermijdelijke
Marley-ingrediënten herbergt die
zich in devorm van politieke stand-
punten, spiritualiteit en feestmu-
ziek als een rode draad door One
Bright Day slingeren.

Kortom, muziek met een bood-
schap, precies zoals vader Bob dat
gedaan zou hebben. Dat Ziggy, of
hij datnou wil of niet, is opgezadeld
met een rijke maar tevens lastig te
hanteren erfenis, daar laat hij zelf
geen twijfel over bestaan. „Ja, na-
tuurlijk. Die erfenis gaatveel verder
dan vlees en bloed. Mijn vader zette
het levenswerk van zijn vader voort
in de wetenschap dat we allen deel
zijn van een groter, kosmisch ge-
heel, dat alle individuele belangen
te niet doet".
One Bright Dayrefereert in meerde-
re opzichten aan het werk van Bob

Marley, de rastaleeuw die op 11 mei
1981 aan kanker is gestorven. Het
nummer Justice is geïnspireerd

door het levensverhaal van Steve
Biko over wie de film Cry Freedom
is gemaakt, All Love borduurt voort
opMarleys klassieker OneLove ter-
wijl Love Is The Only Law en het
aanstekelijke en hitgevoelige One
Bright Day universele (Marley-
)waarheden als wereldvrede en ver-
draagzaamheid verkondigt.
Conscious Party met de hitsingle
Tomorrow People was een groot
succes, maar legde geen grote druk
op de schouders van de Marleyfami-
lie bij het produceren van de opvol-
ger. „Wij zijn niet zoals zo vele ande-
re artiesten. Je kent ze wel, de pop-
sterren die misschien een miljoen,
misschien wel tien miljoen platen
verkopen. En de volgende elpee wil-
len ze nog beter, nog groter, nog
spannender maken. Ze zitten maan-
denlang te zwoegen in de studio en
het enige wat ze produceren is
zweet. Maar onze muziek, de echte

reggae, komt rechtstreeks uit het
hart, is als het leven zelf. Inderdaad
proberen wij ook steeds betere pla-
ten te maken maar we hoeven en
kunnen nooit dezelfde weg bewan-
delen. Het moet elke keer anders".
Deze op de Bahamas opgenomen
elpee is wederom geproduceerd
door Chris Frantz en Tina Wey-
mouth, de ritmesectie van Talking
Heads. Verder werkte mee de gita-
rist Earl 'Chinna' Smith die nog
heeft opgetreden met Bob Marley.
De aktiviteiten van Ziggy beperken
zich overigens niet alleen tot zijn
eigen studio en het podium. Hij
werkt nu samen met andere jonge
Jamaicaanse musici en produceert
platen voor het kleine Ghetto Youth
Unitedlabel in Kingston. De 16-jari-
ge Stephen Marley zit nog op school
terwijl Sharon mede het Bob Mar-
leymuseum in Kingston beheert.

" Ziggy Marley was vorig jaar een van de topattracties op het Belgische dubbelfestival Tor-
hout/Werchter. Foto: PETERROOZEN

De La Soul voor rechter
Leden van de voormalige popgroep The Turtles hebben de Ame-
rikaanse rapband DeLa Soul voor derechter gesleepteDe rappers
hebben stukken van de hits Happy Together en Elenore zonder
toestemming van The Turtles 'gepikt' en gesampledvoor eenvan
de nieuwe nummers van De La Soul op de elpee 3 Feet HighAnd
Rising. The Turtles eisen nu een schadevergoeding van vier mil-
joen dollar. Happy Together en Elenore waren in 1969 monster-
hits van The Turtles.

Fischer Z uitverkocht
Busreizen

Eurythmics
en Estefan

Buro Pinkpop heeft nog gecoMl?,
neerde bus- en entreekaarten io °aanbieding voor de concerten **The Eurythmics (25 september,'
gulden) en Gloria Estefan & ®
Miami Sound Machine op 13 of-*
ber (77,50 gulden). Beide optrek
vinden plaats in het Rotterdam'
Ahoy'. Wie nog geen kaartje h#l
voor het concert van Fischer Z,
avond in het Staargebouw, W*
pech: de zaak zit bomvol en is &
verkocht.

African Salimala
in Noord-Limburg

De Afrikaanse groep African Sali-
mata treedt morgenvanavond op in
jongerencentrum Zopo te Horst.
Opzwepende Afrikaanse ritmes,
authentieke liederen en spectacu-
laire dansen kenmerken de concer-
ten van African Salimata. De groep
draait rond Salimata Dabaté, voor-
malig danslerares van het nationaal
ballet van Senegal en Guinee. Het
optreden begint om 21.30 uur.

puzzel van de dag

Horizontaal:
1. lang wit miskleed; 5. dichting v.e. weef-
sel; 9. watergewas; 10. plakband; 11. fles-
vormig hout; 13. hoewel; 15. telwoord; 16.
walkant; 17. houten drinkkom; 19. dessert-
spijs; 20. kwinkslag; 21. matig koud; 22.
boom; 24. aanwijzend vnw.; 25. vorm van
mij; 26. verblijfplaats v.e. vorst(in); 28.
deel van de dag (afk.); 29. titel; 31. akelig;
32. bevlieging; 35. bloem; 36. uitblinker
(fir.)

Verticaal:
1. schikking; 2. Chinese afstandsmaat; "
afvloeipijpje v.e. goot; 4. voedsel; 5. Pat
6. hoeveelheid; 7. voorzetsel; 8. voorW6,
waarin afval wordt gedeponeerd; 12.
gom; 14. nonsens; 16. niet groot; 18.K
tuum; 19. prul; 23. ringvormig handv 326. muziekinstrument; 27. flink; 29. da"*.
partij; 30. vochtig; 32. uitroep; 34. Pc
soonlijk vnw.

Bluesbands gezoch
voor talentenjacht

De stichtingRhythm & Blues OsM
is in het kader van een talentenjajl
op zoek naar Limburgse bluesgl*!
pen. Na een voorselectie gaan a^Jbands strijden om de hoogste
namelijk een plaats op het affi*^van Moulin Blues in 1990.

Volgend jaar bestaat de sticht^vijf jaar en daarom krijgt een I^lburgse groep de gelegenheid oifl3
zaterdag 5 mei het festival in Osr
te openen. Voorts komt de winn^Jde groep in aanmerking voor rawj
opnamen en zal van haar optredfl
een videoregistratie worden »j.maakt. Heb jebelangstelling? Sttn
je biografie en cassette vóór 1 sw
tember naar Bert Vossen, Me^
wenstraat 7, 6035 GC Ospel.

Oplossing van gisteren
BLËS- H A R ï
RIB-GELEI
OP-BOERIN
K-DO-RAS-
ALEER-S-H
AS-ROI-ZÖ
t-p-breed
-t-O.L-OS-1
MALEIS-GË
OPEEN-REU
LENG-HEKS
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HERFSTVAKANTIE?
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Wij bieden u
twee mogelijkheden:

7-daagse touringcarreis

Cótc d'Azur
8 t/m 14 oktober

■
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8-daagse vliegreis

Malta
15 t/m 22 oktober
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Vandaag publiceren wij aan de
achterzijde van deze pagina alle
reisgegevens inzake de herfstreis

naar Zuid-Frankrijk.



Cöte d'Azur
De Franse Rivièra is óók in de herfst

nog alleszins de moeite waard.
Tussen de zee en de bergen ligt het

dorp La Gaude. Hier logeert U in hotel
César*** op basis van halfpension.

Uw kamer is uitgerust met
wc/douche, telefoon en tv. Vanuit Uw

verblijfplaats maken we uiteraard ;
excursies, o.a. naar Monte Carlo,
Cannes, Nice, St. Paul de Vence ;

en Grasse. Overigens zullen we zowel;
op de héén- als terugreis

overnachten in Lyon.
De luxe touringcar van Schmitz t

Reizen vervoert U op comfortabele
wijze, de chauffeur/reisleider vertelt Ui
alles over dit prachtige stuk Frankrijk
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Reisinfo |
Data: 8 t/m 14 oktober
Vervoer Luxe touringcar (Schmitz)
Verblijf: Hotel César*** in La Gaude (±2O min.

vanaf Nice)
Alle kamers voorzien van douche/wc,
telefoon, televisie. Verder aanwezig
lift, zwembad, tennis- en golfbaan.

Verzorging: Halfpension
Overnachting: Zowel op de heen- als terugreis in

Lyon in hotel Mereure
Inclusief: - Diverse excursies

- Reis- en annuleringsverzekering- afscheidsdiner in Nederland

"—m—— ———————____^'

Prijs: ’ 755,- p.p.
toeslag 1 p.k.:/ 100,-

-op vertoon van de vrïendenpas
EXTRA VRIENDENKORTING

’2O,- p.p.
■""——————————————————■——-I——^'

Paspoort: Geldig paspoort nodig
Opstapplaatsen en Susteren, garage Schmitz 7.30 uur
-tijden: Sittard, NS-station 7.45 uur

Geleen, Rijksweg-C (ABN) 8.00 uur
Heerlen, voorzijde NS-station 8.15 uur
Kerkrade, Rodahal 8.30 uur

Boeken: Vanaf vandaagbij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de VW-Vaals
onder betaling van ’ 100,- p.p.

Volgende week publiceren
wij de reisinfo over de
vliegreis (1 week) naar

Malta

Op reis met Uw krant

LimburgsDagblad



Zhao
ie gevallen secretaris-generaal van
§ communistische partij, Zhao
"oW?8' 2a^ m°geU)k worden ver-
jjtgd, aldus Yuan. „Indien blijkt
!»eh aad Zhao heeft deelgen°-
tn aan derecente opstand of ach-
Feeft schermen tot de beweging
JtL.!.aangezet, danzal hij strafrech-

MJk worden vervolgd."
I£ ?ertussen melden Chinese zegs-
|L eiJ in Hongkong dat troepen diePha Z^n aan Presi^ent Yang
I*H e

ngkun de minister van Defensie
JL, er> aantal militairebevelhebbers(^Hechtenis hebben genomen heb-
je^'nadateen machtsstrijd was uit-koken over de vraag wie de be-
vJ, functie van vice-voorzitter
Üj oe Centrale Militaire Commis-
I-' oie Zhao Ziyang ook verloor,
yuet gaan bekleden.
**Nt Z°U de °P^racht hebben gege-
d 0 >ot de 'arrestaties' met de be-
Voi[!ng z'Jn greep op het Chinese
fen v evrÜdingsleger te verstevi-
het" ang was een voorstander van
jktibloedige militaire optreden te-
itij o.e democratiseringsbeweging

Eerder is al door ingewijde zegslie-
den verklaard dat minister van de-
fensie Qin zich destijds had gekeerd
tegen de afkondiging van de staat
van beleg in Peking en tegen de be-
slissing om het Volksbevrijdingsle-
ger het Tiananmen-plein te laten
ontruimen.

EG bemiddelt
in conflict
met Italië

Ma,HSSEL ~ EG-commissaris Ray
l^Cöharry heeft Italië en Neder-
"ad ac'lt dagen de tijd gegeven om
hun e gegevens te verstrekken in
Wh Con^'ct over dioxine in Neder-
gen e landbouwprodukten. Vol-
(v s een woordvoerder van de
dJopese Commissie betekent dit
de, MacSharry officieel als bemid-
ho aar gaat optreden in de steeds
ttofer oplopende ruzie tussen de
V cc landen.
ij;'gens minister Braks heeft hij
kfg. eind juli al uitge-
t^ 'o op de hoogte gesteldvan de si-
vQq, u en de maatregelen om te
Siti en met dioxine he-
de j-tte zuivel- of vleesprodukten in
k handel komen. Dat Italië produc-
Ü a uit de omgeving van Amster-

Jh en Rotterdam desondanks wil
teQ 6n 's volgens Braks een on-
k"°rloofde beperking van het vrije
Reisverkeer in de EG.
ile gens de Commissiewoordvoer-
C 0 heeft Braks daarom aan de
te gevraagd een procedure
stelt°T*gen Nederland in staat

't Italië in een later stadium aan
JUst en biJ het Eur°Pese Hofvan
sie te- In kringen van deCommis-
(ja. cht men het niet waarschijnlijk
lUs °°'t zover komt. Maar onder-
hje^en staan er wel enige tientallen
f6ü erlandse vrachtwagenchauf-
ooi5s vast aan de Italiaanse grens,
van V zij van het ministerie
ltr fLandbouw een verklaring ge-
V 0 gen dat de producten diezij ver-
bjP jen niet uit het omstreden ge-
v/O komen.

CDA
Stemerdink, die overigens in
Den Bosch woont, is bijzonder
teleurgesteld over het resultaat.

Nog vóór de bekendmaking van
de benoeming verklaarde hij dat
het CDA gewoon geen PvdA'er
als burgemeester in Den Bosch
wilde. De Noordbrabantse com-
missaris van de koningin Hou-
ben en minister Van Dijk (Bin-
nenlandse Zaken) hebben zijn
kandidatuur niet serieus geno-
men, aldus Stemerdink, en dat

terwijl hij als eerste op de voor-
dracht stond en de PvdA een
meerderheid bezit in de Bossche
gemeenteraad.

Houben en Van Dijk, beiden lid
van het CDA, gaven Stemerdink
zelfs nauwelijks de tijd in ge-
sprekken zijn kandidatuur toe te
lichten. Meer dan tien minuten
kreeg de PvdA'er naar eigen zeg-
gen niet. Premier Lubbers zei na
afloop van het wekelijkse minis-
terraad dat een demissionair ka-
binet een belangrijke benoeming
als die van de burgemeester van
Den Bosch moetkunnen nemen.
Volgens de minister-president
kan zon benoeming geen maan-
den blijven liggen in afwachting
van een nieuw kabinet.

Keuze
„De keuze gaat bij de verkiezingen
niet tussen Lubbers of Kok, maar
tussen een socialistisch of liberaal
getint beleid". Dat zei WD-lyst-
trekker Joris Voorhoeve bij de pre-
sentatie van de verkiezingscampag-
ne van zijn partij. Voorhoeve wees

erop dat een eventueel regeerak-
koord tussen CDA en PvdA een
heel ander karakter zal dragen dan
een akkoord tussen CDA en VVD.
„De PvdA wil de overheidsuitgaven
met 21 miljard guldenverhogen, de
WD met 10 miljard. Het CDA zit
daar met 16 miljard ongeveer tus-
senin. De collectieve uitgaven zul-
len bij een CDA-PvdA-coalitie dus
veel hoger uitvallen dan wanneer
wij in de regering zitten".

Voorhoeve sprak opnieuw zijn dui-
delijke voorkeur uit voor een CDA-
VVD-coalitie na de verkiezingen.
Overigens sloot Voorhoeve een coa-
litie met PvdA en eventueel D66
niet uit, „maar het lijkt me niet
waarschijnlijk".

" HANS VAN MIERLO:
...aanvallend...

Kabinet eens
over saneren
binnenvaart

DEN HAAG - Het kabinet heeftdonderdag overeenstemming be-
reikt over een wetsvoorstel met be-
trekking tot een structurele sane-
ring van de binnenvaart. Het wets-
voorstel is gebaseerd op de afspra-
ken dieeerder dit jaardoor de Euro-
pese ministerraad werden gemaakt.
De sloopregeling dient er toe om de
capaciteitvan de binnenvaart terug
te dringen met 10 tot 15 procent.
Voor Nederland betekent dit dat er
ongeveer 500.000 ton scheepsruimte
uit de markt genomen moet wor-
den.

Het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat stelt hiervoor gedurende
tien jaareen bedrag van 160 miljoen
gulden beschikbaar. Het gaat daar-
bij overigens om voorfinanciering,
omdat de kosten van de slooprege-
ling uiteindelijk via premieheffing
door de bedrijfstak zelf moet wor-
den betaald.
In de sloopregeling is tevens een zo-
geheten oud-voor-nieuw-regeling
opgenomen. Dat houdt in dat een
nieuw schip alleen in de vaart mag
worden genomen als in ruil daar-
voor een ander schip uit de vaart
gaat. Omdat Nederlandverreweg de
grootste binnenvaartvloot van
Europa heeft zal Nederland onge-
veer tweederde van de kosten vande sloopregeling voor zijn rekening
nemen.

Rafsanjani
beëdigd

TEHERAN - Ali Akbar Hashemi
Rafsanjani is gisteren in het parle-
ment beëdigd als nieuwe president
van Iran. Rafsanjani won met grote
overmacht de presidentsverkiezin-
gen in juli. Hij is als president ver-
antwoording schuldig aan het parle-
ment, dat de grote lijnen van het
binnenlandse en buitenlandse be-
leid uitzet.
De nieuwe president zei gisteren
dat zijn land zich wil inzetten voor
de vrijlating van de 16 westerse gij-
zelaars in Libanon, als de VS bereid
zijn de islamitische republiek
voorttaan vriendschappelijker tege-
moet te treden. Hij zei dit in een ge-
sprek met de Pakistaanse minister
van Buitenlandse Zaken Yaqoub
Khan.

Maar weinig
Nederlanders
in buitenland

stemmen
DEN HAAG - Slechts 22.000 Neder-
landers in het buitenland nemen
deelaan deKamerverkiezingen op 6
september. Dat zijn er aanzienlijk
minder dan in 1986, toen 57.000 Ne-
derlanders vanuit een buitenland
aan de stembusslag deelnamen. Bij
de afgelopen Europese verkiezin-
gen waren het er nog 40.000.
Volgens de Kiesraad heeft de val
van het kabinet invloed gehad op
het aantal kiezers uit het buiten-
land. Het ministerie van Buiten-
landse Zaken had plotseliingweinig
tijd om te peilen hoeveel Nederlan-
ders in het buitenland wensten te
stemmen en om de noodzakelijke
formulieren versturen.
Maar deKiesraad verwijt het minis-
terie niets. Volgens een woordvoer-
der waren tenminste 40.000 aanmel-
dingen verwacht, omdat zon aantal
zich al eerder had laten registreren
als potentieel stemmer. Adverten-
ties in Nederlandse en buitenlandse
kranten en mededelingen via radio
Wereldomroep hebben niet gehol-
pen.

SLM-vluchten
snel weer
stopgezet

PARAMARIBO - Het Surinaamseministerievan Economische Zaken
heeft met ingang van gisteren alle
vluchten met de 'Stanvaste', de eni-
ge DC-8 van de Surinaamse Lucht-
vaart Maatschappij, na een mislukte
vlucht voor onbepaalde tijd stopge-
zet. Het besluit hiertoe is door de
raad van ministers genomen.
SLM zou woensdag voor het eerstsinds drie maanden weer haar eigen
toestel naar Amsterdam vliegen. De
vlucht werd afgebroken toen kort
na het opstijgen op de luchthaven
Zanderij bij Paramaribo een waar-
schuwingslampje begon te bran-
den. De klep van het landingsgestel
bleek niet goed te sluiten.

Vliegdekschip
Frankrijk

naar Libanon
PARIJS - De Franse regering heeft
gisteren besloten het vliegdekschip
'Foch' richting Libanon te sturen.
In Libanon leven ongeveer 7.000 Li-
banesen die ook de Franse nationa-
liteit hebben. De regering ontkent
dat er in Parijs al wordt gedacht aan
evacuatie van de Franse Libanezen.
Een woordvoerder van het ministe-
rie van Defensie ontkende dat er
duidelijke ideeën zijn over militair
ingrijpen in Beiroet of de rest van

Libanon. Frankrijk heeft tot nu toe
ontkend dat het lander alleen op uit
zou zijn de christelijke generaal Mi-
chel Aoun en zijn leger van de on-
dergang te redden.

In Libanon werd ook gisteren weer
gevochten, onder meer op de groe-
ne lijn tussen West- en Oost-Beiroet,
hoewel alle partijen zich tot een
staakt-het-vuren bereid hebbenver-
klaard, zij het onder voorwaarden
die elkaar uitsluiten. Aoun wil een
vrije doorgang voor zijn schepen die
zowel wapens als brandstoffen en
dergelijke aanvoeren, terwijl de na-
tionalistische en islamitische groe-
peringen vinden dat er een pan-liba-
nese commissie in het leven geroe-
pen moet worden om wapenlever-
anties aan Aoun na een staakt-het-
vuren te voorkomen.

Oneens
Al eerder werkten de noodhulpor-
ganisaties bij grote rampen samen
in nationale acties, zoals in 1984 bij
Eén voor Afrika, in 1987 bij Afrika
Nu en in 1988 bij Help Soedan,
Bangladesh en Armenië. Soms ont-
stond onenigheid over ieders aan-
deel in de opbrengst van de acties.
De onderlinge ruzies zijn nu bijge-
legd. Overeengekomen is de samen-
werking structureel te maken, on-
danks de uiteenlopende opinies en
achtergronden van de organisaties.

Het binnenkomende geld zal ver-
deeld worden via vaste verdeelsleu-
tels. „Dat bevordert een snelle be-
slissing. In geval van nood hoeven
we niet eerst te discussiëren over
het bedrag dat iedere organisatie

krijgt", aldus H. Zomer, die als di-
recteur van de SOH het eerste jaar
voorzitter is.

binnen/buitenland

Arrestatie defensieminister gemeld

Deel troepen
verlaat Peking

le ~ China zal nog enige tijd
lav van beleg in Peking hand-
ig

en, aldus de Chinese regerings-
U Ordvoerder Yuan Mv gisteren in
W Panse krant- Diplomaten in
,*lng meldden gisteren het ver-
hak- Van troepen uit de hoofdstad.

het vliegveld Shahe bij Pe-
)t)g^s een groot legertentenkamp
je jpbrokenen troepen uit de noor-
*&>* stac* Shenyang zijn terugge-
j r̂ d naar hun basis. Volgens di-
to* .?ten verblijven circa 15.000
£> de 100.000 soldaten die in juni
lee ?r°"dQmocratische beweging
■) sl°egen nog in Peking.

>ffi ■ maten bevestigen op basis van
i^tële mededelingen dat de staat
'en ileg niet ten einde is met het
j^wekvan de troepen. „We denken

*
*e er nog steeds over discussie-

He,.' z^' een van hen. „De hervor-
mt HWil'en er een ent* aan maten
ie h " °og °P China's imago, maar
j\ Haviken in partij en leger voelenw Weinig voor."

Kabinet gaat voorbij aan Stemerdink

Benoeming in Den
Bosch omstreden

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - De CDAer Bur-
gers, op het moment burgemees-
ter van Rosmalen, wordt de nieu-
we burgemeester van 's Herto-
genbosch. Premier Lubbers
maakte de benoeming gisteren
bekend. Daarmee gaat het kabi-
net voorbij aan de voorkeur van
de vertrouwenscommissie in
Den Bosch, die PvdA-kamerlid
en oud-minister van defensie
Stemerdink als burgemeester
aanbeval.

Het kabinet besloot voor de va-
kantie de benoeming voorlopig
uit te stellen, volgens Lubbers
omdat „er aanleiding was om
goed te wikken en wegen". Den

Bosch is volgens de premier
„een belangrijke stad en heeft
een goede burgemeester nodig".

VVD: keuze tussen liberaal ofsocialistisch beleid

D66 hekelt Groen Links
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG- De verkiezingscampagne van Groen Links heeft
volgens D66-lijstrekker van Mierlo een 'bedenkelijk karakter.
Strijdpunten als de groentax (kosten 50 miljard gulden) en het
fors optrekken van de salarissen van ambtenaren en trendvol-
gers (21 miljard) zijn volgens Van Mierlo onhaalbaar. „Dat kun
je niet zo maar in je programma zetten". Bij Groen Links gaat
het om „een schreeuw in de nacht", aldus de D66-voorman.

Ook deWD kreeg gisteren van Van
Mierlo een veeg uit de pan bij de
presentatie van de campagne-activi-
teiten van zijn partij. „DeWD is als
mogelijke coalitiepartner in feite
min of meer weggevallen". Door de
crises in de partij is het conservatis-
me teruggekomen, meent Van Mier-
lo.

PvdA en CDA gaan samen in een
nieuw kabinet, zo verwacht Van
Mierlo. De verkiezingsrace concen-
treert zich nu op de vraag wie minis-
ter-president wordt, Lubbers of
Kok. Dat leidt volgens de D66-lijst-
trekker tot „verschraling en verval-
sing van het beeld".
Op terreinen als abortus, euthanasie
en mediabeleid hekelde Van Mierlo
het CDA, waar een 'klassieke uit-
stel-cultuur' heerst.

D66 wil de huidige negenKamerze-
tels uitbreiden naar „minstens
twaalf. Het streven naar een plek in
de regering heeft voor de partij niet
de eerste prioriteit. D66 moet „ge-
woon zo sterk mogelijk worden ge-
maakt".

Voor snelle hulp bij grote rampen

Hulporganisaties
gaan samenwerken

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - De negen grootste
noodhulporganisaties in Nederland
gaan de komende drie jaar samen-
werken bij nationale acties. Op die
manier moet de hulp bij rampen
waar dan ook ter wereld sneller en
efficiënter op gang gebracht wor-
den. Bovendien wordt zo de geld-
werving onder het publiek beter ge-
coördineerd.

Het gaat om de organisaties Artsen
zonder Grenzen, Memisa, Menser*
in Nood, Het Rode Kruis,
Novib/Gast aan Tafel, Stichting
Oecumenische Hulp, Terre des
Hommes, Tear Fund en Unicef. De
directeuren van deze hulporganisa-
ties presenteerden gisteren in Den
Haag hun samenwerkingsovereen-
komst.

Staking Estland
tijd opgeschort

MOSKOU - Het stakingscomité in
Estland is gisteren begonnen aan
gesprekken met vertegenwoordi-
gersvan de Estse regering en van de
Opperste Sovjet in Moskou. Verder
meldde het persbureau TASS dat
het stakingscomité in de stadKoht-
la-Jarve besloten heeft de staking
voorlopig op te schorten. In de Est-
se hoofdstad Tallinn moet daar nog
over gestemd worden.
De stakers hebben het werk neerge-
legd uitprotest tegen onder meer de
nieuwekieswet van Estland diehun
actief en passief kiesrecht inperkt.
De regering van Estland verwierp
gisteren het besluit van het presi-
dium van de Opperste Sovjet dat de
kieswet in strijd is met de grondwet
van de Sovjetunie.

puntUit
Corrosie

De Rijksluchtvaartschool op
Eelde kan voorlopig niet be-
schikken over twee van haar
drie lesvliegtuigen van het type
Cessna Citation. Aantasting
door corrosie van enkele zoge-
naamde vulplaten tussen de
vleugelhuid en de hoofdligger
houdt de tweemotorige straal-
trainers nu al enkeleweken aan
de grond.

Schoonmaak
De milieu-organisatie Green-
peace heeft gisteren geëist dat
de Britse kernreactor Sellafield
zorg moet dragen ■ voor het
schoonmaken van de lerse Zee
die over een oppervlak van
3000 vierkante kilometer met
radioactieve deeltjes zou zijn
besmet.

Van Dale
De president van de Utrechtse
rechtbank, mr CL. baron Van
Harinxma thoe Slooten heeft R.
Romme uit Bosch en Duin ver-
boden de 230.000 trefwoorden
uit de Grote Van Dale eventu-
eel via floppy discs te verkopen
aan verwoede puzzelaars. De
rechter bepaalde dat op de tref-
woordenlijst het auteursrecht
van toepassing is, omdat deze
dank zij een eigen selectieme-
thode van Van Dale Lexicogra-
fie tot stand is gekomen.

Straatverbod
Een vrouw die in het noord-
westelijk deel van de Utrechtse
wijk Ondiep woont, mag de ko-
mende zes maanden een deel
van de wijk niet meer bezoeken
en ook geen contact opnemen
met de kinderen in de buurt.
Dat heeft de president van de
rechtbank in Utrecht, mr CL.
baron van Harinxma thoe Sloo-
ten, gisteren bepaald in een
kort geding dat vijf ouders te-
gen de vrouw hadden aange-
spannen. Voor elke overtreding
geldt een dwangsom van 500
gulden. De ouders beschuldig-
den de vrouw ervan ontuchtige
en onzedelijke handelingen
met hun kinderen te hebben
gepleegd.

Molukkers
Zes ministeries die zijn 'achter-
gebleven' bh' het in dienst ne-
men van Molukkers dienen
vóór 2 september voor deze
mensen in totaal 151 banen te
reserveren. Dat schrijft het mi-
nisterie van Binnenlandse Za-
ken in een brief aan de Tweede
Kamer. Het gaat om de ministe-
ries van VROM, Landbouw en
Visserij, Verkeer en Waterstaat,
Defensie, Financiën en Justitie.

Oefening
Een oefening met een kernwa-
pen-simulator van de Konink-
lijkeLandmacht op een militair
terrein bij Havelte heeft voor de
nodige paniek gezorgd. Ver-
scheidene voorbijgangers en
omwonenden hoorden om-
streeks het middaguur een har-
de explosie en zagen vervol-
gens een paddestoelachtige
rookpluim, die als gevolg van
het windstille weer minuten-
lang boven het oefenterrein
bleef hangen. Verontruste bur-
gers, die de ontploffing van de
nep-atoombom bij de politie-
korpsen in Havelte en het aan-
palende Steenwijk meldden,
kregen te horen dat de oefening
niet bij de plaatselijke autori-
teiten was aangemeld.

Abortus
In Tsjechoslowakije ligt het
aantal abortussen hoger dan
het geboortecijfer. Dit meldde
gisteren het officiële persbu-
reau CTK.Twee jaar geleden
werd abortus in Tsjechoslowa-
kije gelegaliseerd. Sindsdien is
het aantal zwangerschapson-
derbrekingen sterk toegeno-
men. Vorig jaar lag het aantal
op 160.000, terwijl er in hetzelf-
de jaar 138.000 kinderen wer-
den geboren.

Ongeluk
Een Nederlandse vrachtwagen-
chauffeur heeft gisteren op de
autobaan bij Emmerich, aan de
Nederlands-Westduitse grens,
een dodelijk ongeluk veroor-
zaakt door met zijn truck ach-
terop een Westduitse personen-
auto te rijden. Daarbij kwamen
twee inzittendenom enraakten
drie anderen levensgevaarlijk
gewond.

Bosbrand
Duizenden brandweerlieden,
geholpen door legereenheden
en blusvliegtuigen probeerden
gisteren op negen plaatsen in
Griekenland bosbranden te
blussen. In het noordelijke ge-
bied Halkidiki is de noodtoe-
stand afkondigd. In het gebied
woedt sinds zondag onafgebro-
ken een brand die na een blik-
seminslag uitbrak. In Halkidiki
is reeds 2.800 hectare bosland
in vlammen opgegaan.

Libanezen arriveren met
enige schaarse bezittingen
in de door Israël ingestelde
veiligheidszone in het zui-
den van het land. De vluch-
telingen kwamen uit Bei-
roet. Israël stelde gisteren
het gebied voor het eerst
sinds 9 augustus, toen er een
Israëlisch militair konvooi
door een zelfmoord-com-
mando werd aangevallen,
weer open.
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Personeel aangeboden

Hobby/Doe het zelf
Te k. modelbouw VLIEG-
TUIG m. computerzender
REK en alle toebeh. Alles 4
mnd. oud. Tel. 04490-25458

Gevraagd part-time klein en
groot BUSCHAUFFEURS
en taxichauffeurs M/V. Pers.
aanm. vrijdag van 09.00-
-17.00 uur en zaterdag van
11.00-15.00 uur. Akerstr.
Nrd. 132, Hoensbroek.
TUINMAN gevr. v. onder-
houd etc. Omgeving Schin
op Geul. Tel. 045-751373
(tussen 18.00-19.00 uur).
Spontaan MEISJE gevr.
voor goedlopende club. Info.
04499-3828
Met SPOED gezocht orga-
nist met zang voor trio. Tel.
045-271845.
Personeel gevr. voor de
BOSBOUW, min. leeft. 18 jr.
en machinist voor hout-
oogstmachine. Gobo Hout-
handel, Dorpstr. 27 Jabeek.
Inl. na 19.00 uur. Tel.
04492-1550.
SCHILDERS gevr. Aanmel-
den tel. 043-476485 na
18.00 uur.
Met SPOED gezocht erv.
ijzervlechters, zond. erv. on-
nodig te solliciteren.
BSA Baustahlarmierungen
GMBH Tel. 045-221421 na
18.00 uur.
Gevr. KINDEROPPAS boy.
40 jr. v.d. avonduren v. 20-
-02 uur m. vervoer. Tel. 045-
-721810 tuss. 16-18 u.

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

’ 750,- mcl. 070-450838.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.
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Andrew en Gerry, Hans en Lenie, Sjef en Gerty.
Hub en Marjanne, Jo en Wilhelmine. _^
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Winkel & Kantoor

Nashua****Nashua****Nashua
Copieermachines va. ’ 45,- p.mnd.

Faxapparatuur va. ’ 59,- p.mnd.
Laserprinters va. ’ 99,- p.mnd.

Burocenter, Uw Nashuadealer
Dorpstr. 125 Brunssum. Tel. 045-273525.

Te k. GROENTENREK plm.
3.80 m., dubb. gondala 3 m.,
winkelwagentjes. Spot-
goedk. 04405-3116 na 18 u.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.

Part-time TAXICHAUF-
FEURS dag-nacht-week-
enddienst, evt. WAO-ers.
Julianastr. 6, Brunssum.
IJSVENTER gevr. in bezit
van rijbewijs, als bijverdien-
ste. Tel. 045-253004.
Wie naait graag CARNA-
VALSKLEDING? Tel. 045-
-317162.'
Goeie HULP voor in de
huish. gevr. voor ca 2 och-
tenden per w. bellen tussen
20 en 21.30u. 045-716149.
TAXI Ed Slangen en Zn,
Simpelveld 045-444444,
parttime Groepsvervoer-
chauffeurs gevraagd M/V
Tel. aanmelden tussen 9.30
uuren 12.00 uur.
Nette DAMES boven 23 jr.
i.b.v. auto en telefoon, die
enkele middagen en/of
avonden p.wk. willen wer-
ken, bieden wij 'n mooie bij-
verdienste. Uw kunt telef. 'n
afspr. maken. 04459-2122.
METSELAARS gevr. Mel-
den na 19.00 uur 045-
-313105.
Westland BLOEMENHUIS
Hoensbroek vraagt jongen
of meisje tuss. 17 en 21 jaar.
Ervaring vereist. Tel. 04450-
-2863.
Gevr. OPPAS voor gezin
met 3 kinderen in Kerkrade-
West. Br.o.nr. B-1686, LD,
Pb. 3100, 6401 DP Heerlen.
Gevraagd GLAZENWAS-
SERS met ervaring.
Schoonmaakbedrijf Horvath
BV, 045-313757.

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.
Motel Heerlen zoekt enthousiaste medewerkers MA/

voor het restaurant.
* Opleiding MAVO

* Leeftijd 18 tot 22 jaar
* Fulltime / parttime betrekking

* Dag / avonddienst

Schriftelijk solliciteren:
Motel Heerlen, afd. Personeelszaken,

Terworm 10, 6411 RV Heerlen.
Voor direkt gevraagd

Machinist Mini
Graafmachine

in de klasse van 1,2 t/m 3,5 t. Wij bieden: Goed loon en
prettige werksfeer. Wij vragen: een Machinist met min. 1

jaar ervaring, enig techn. inzicht en verantwoordelijk
heidsgevoel. Na de proeftijd is het dienstverband voor

onbepaalde tijdsduur. Sollicitaties binnen 8 dagenrichten
aan: AGV, Wolfsberg 2 C, 6102 RB, Echt.

Warenhuis Bertram-Erven zoekt
Slagerijverkoopster, kassiëre,
medewerker groentenafdeling

Full-time betrekkingen, leeftijd v.a. 17 jr., ervaring heeft
voorkeur, is echter niet vereist.

Tel. 045-441549.

Dactylo Uitzendburo
heeft de banen!

(hulp)onderhoudsmonteurs
met een werktuigbouwkundige opleiding voor een relatie in
Susteren. Wij zoeken zowel ervaren als hulpmonteurs.

MTS-er procestechniek
of kandidaten met Vapro A-diploma kunnen aan het werk
bij een relatie in Sittard.

CO2-lassers
kunnen per direct aan de slag bij diverse relaties omgeving
Geleen.

LTS'ers elektro
voor het verrichten van eenvoudige elektrowerkzaamhe-
den bij een bedrijf in Stem. Dit is een baan met toekomst-
perspectief.

LTS'ers metaal
voor dag- en ploegendienst bij een relatie in Roermond.
Belangrijk is dat in het bezit bent van eigen vervoer.

timmerlieden
met een opleiding op lts- of kmbo-nivo die bekend zijn met
machinale houtbewerking.

machinebankwerkers/draaiers/
frezers

kunnen per direkt aan de slag bij diverserelaties in deregio
magazijnmedewerkers(sters)

die in dagdienst bij bedrijven in Sittard en omgeving
kunnen gaan werken.

ervaren grondwerkers
voor werkzaamheden in Kerkrade en Sittard.

verkoopster
voor een juwelierzaak die beschikt over relevante werk-
ervaring.

ervaren naaisters
die met zowel industriële naaimachines als met een over-
lock overweg kunnen.

interieurverzorgsters
die m.i.v. 4 september a.s. voor 4 uur per dag beschikbaar
zijn.

produktiemedewerkers
die in dag- en ploegendienst bij diverse relaties in Sittard
en omgeving en tegen een prima salaris aan de slag kun-
nen. Wel moet je in het bezit zijn van eigen vervoer.

Werken met en voor Dactylo Uitzendburo is een prima
idee! Bel direktvoor meer informatie of stap eens binnen bij

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

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

Dactylo, dat werkt
wel zo leuk.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft per direct werk voor:

Buschauffeurs m/v (part-time)
In de regio Zuid- en Midden-Limburg zoeken wij voor een
streekvervoerbedrijf enkele ervaren (bus)chauffeurs of zij
die dat willen worden. Afhankelijk van de route is men, na
een grondige opleiding, 1 a 2 uren per dag werkzaam.
Bent u in het bezit van rijbewijs D en heeft u serieuze inte-
resse in deze zelfstandige en verantwoordelijke baan,
waarbij een adequate beloning en de mogelijkheid tot het
volgen van een aanvullende studiewordt geboden, bel dan

voor meer informatie:
045-719940, Nino Bellinzis, Op de Nobel 1, Heerlen.

Personeel gevraagd

Bedrijven/Transacties

Te koop zeer goedlopende
videotheek

Plm. 250 m2, 5.000 films. Te bezichtigen na tel. afspraak
045-726556.

~j LimburgsDagblad

■gpiccolo's
045-719966

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

Piccolo s en Reuze-Piccolo s kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag)
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10 00 uur vóór de dag van 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 éen 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 BTW.

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

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

Te k. complete FRITURE-
INVENTARIS. Tel. 045-
-753378.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Landbouw en Veeteelt

B en B BALLONNENEX-
PRESS, ballonnen van 65
cm. tot 9 mtr. bedrukt met U
eige n tekst. Snelle levering
020-122446.

Te k. Fendt TRACTOR 70
PK, bwj. '72, w. oph. bedr.
Inl. 043-634302.
Aard. persvezels, maïs,
bierbostel te koop. Sjaak
Vaassen. Tel. 04450-3452.

Onroerend goed te huur aangeboden

200 m2Kantoorruimte
te Centrum Heerlen. Inl. 045-711617.

Te koop TARWESTRO. Tel.
045-753503.
Te k. div. PONY'S en compl.
zwart zadel. Tel. 04492-
-1038.

WOONKAMER, slpk., wc,
keuken, douche, terras, tv-
en tel.aansl. en huursubs.
mog. Event. garage. Tel.
045-310706.
KAMERS en appartementen
te h. in Susteren. Tel. 06-
-52107978 of 04499-1615.
Te h. ruime BOYENWO-
NING te Brunssum. Tev. ap-
partement. Tel. 045-226565
Te h. appartement v. al-
leenst. in EYGELSHOVEN.
Kale huur ’450,- p.mnd.
Tel. 045-725667.
APPARTEMENT in Kerkra-
de. Tel. 045-454708.

Centr. HEERLEN, per direct
t.h.a. étage v. 1 pers. kamer,
zijkamer, keuken, toilet, me-
degebr. v. douche, terrasje.
Huur ’ 427,-. Borg: ’ 600,-.
Br.o.nr. B-1681, LD Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Appartement te huur in
VOERENDAAL woonk./
keuk., slaapk., badk. en kel-
der. Inl. Nilwik, Heerlerweg
126, Voerendaal. Tel. 045-
-752389.
Te h. voor nette alleenst.
gemeub. 2 kamer APPAR-
TEMENT met bad en wc
045-451566.

Goedemorgen t(

Schat
Hartelijke Gefeliciteerd i"

je verjaardag

Je poepie _y'
Reageren op

advertenties onder
BRIEFNUMMER- .

Stuur uw brief (voldoen11
gefrankeerd) naar he *Limburgs Dagblad, 'Postbus 3100, 6401 0,

Heerlen en vergeet n*|
links onder op de i

enveloppe het nummef'i
de advertentie te

vermelden.

Onroerend goed te koop aangeboden

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.

WEGGEVLOGEN groen/ro-
ze dwergpapagaai, op
woensdag 9 augustus, om-
,geving Pr. Mauritsln-Velde-
|kelaan, Beek. Teg. bel. t.t.b.
Tel. 04490-79597 b.b.g.
,04490-40525.

Vermist/Gevonden

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.
LANDGRAAF, Nieuwenha-
gerheidestr. 63, hoekwoning
met grote hobbyruimte cq
garage voor 2 auto's. Wo-
ning heeft mooie woonkmr
met plavuizen, 3 slpkrs,
badkmr met ligbad en 2e toi-
let en is direkt te aanvaar-
den. Pr. ’ 97.000,-k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
Te koop bovenhuis met
mooi uitzicht, Sunplein
LANDGRAAF, 3 gr. slpk., gr.
woonk. annex keuken, dou-
che, wc en bergruimte,

’ 57.500,- v.o.n. Bern.buro
Zilvertand, 045-311286. Het
adres voor al uw verzeke-
ringen.
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.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Voor al Uw BOUW-
PLANNEN; Ontwerp, begro-
ting, berekeningen, vergun-
ningen en subsidie aanvra-
gen. Tel. 045-460392.

Voor al Uw klein transport
en spoedtransport tot 7 m3
in gehele EEG

Transportbedrijf
Wim Maar,

Wynandsrade
Tel. 045-244847.

Met spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot
’150.000,-. Direkte aan-
koop is mogelijk. Geen ma-
kelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.
NIEUWBOUW/VERBOUW;
Wij realiseren uw plannen
van ontwerp tot uitvoering
interieur & exterieur. Tel.
045-460392
Te k. ruime vrijst. Bungalow
in BOCHOLTZ. Inl. Tel. 045-
-442045.
Te k. BOUWGROND in Hil-
lensberg, Selfkant Bouw-
percelen liggen in Langen-
tahl. Tel. 09-49-2456-3304.
LANDHUIS te k. 4 slpk. tuin
1200 m2. Trichterweg, vr.pr.

’ 275.000,-. 045-724690
HOENSBROEK. Emmastr.
131. halfvr. ger. huis met
tuin, 3 slp.k's, douche, vlie-
ring, luxe keuken met app.,
kelder. Ged. dubb. glas,
kunst. koz. Moet u beslist
van binnen zien! pr.
’109.000,- k.k. Tel.
045-228626.
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.

Kamers aangeboden/gevraagd

VOLVO 343 '80, 3-drs-Js,
’1,750,-. Tel. 045-4445»! ,
Opel KADETT Statiojf
12S, 5-drs., '80, APK '9J,
z.g.st, vr.pr. ’3.450,- v h
318521. J^>
Te k. TAUNUS 2 GL V &
drs bwj. '79, APK, w>
mech. goed en onderd J \.
4 deuren, trekh., koffê- |u
etc. Alles voor ’ 850,-^
bevr. Fossielenerf " J
Heerlen. J
AIfaROMEOI.3SC, 5-*^bwj. 11-'B3, APK 11-'B9.f\st., vr.pr. ’4.000,-. \045-420525. J y
Te k. Alfa SPIDER Cab^ \
bwj.'Bo. De Gijselaar °*j
Amstenrade. Fe
Te k. BMW 316, btfj-1 *<veel ace, Pr.n.o.t.k. "^i
715199. __y^\
BMW 320/6 z.g.a.n. bwj- \ }
100% in orde, veel accf fAPK 8-'9O. Donatusstr . *Nuth. 045-243638, geen"*s
prijsopgave. y
BMW 323 I, bwj. '84, APl^ \antraciet en vele e*K ;

’ 18.000,-na 18.00 uur.'7
045-317516. >«
Te k. BMW 318, bwj-j] C
APK 3-'9O, i.z.g.st, tel. v jf
750383 na 17.00 uur. r
Tek. BMW 732i, autom-. \ s
'80, alle extra's, *\
’5.900,-, LPG, mr. I*s ,
event bijbet. op 190 o< 9 Inw. mod. Tel. 045-7133 fNa 19.00 uur, 04490-505 I
Te k. B.M.W. 732 i met "j |
extra's, i.z.g.st., i
f 6.750,-, bwj. '80.
04490-53518. ___/
Te k. BMW 320 I, bwj- i
km 77.000, kl. antraciet
043-633000. s \
Te k. zeer mooie BMW |
met. groen, 4-drs. veel ,
tra's, bwj.s-'B5, f 29-W ,
045-726840. J
Moet weg BMW 728 1. 1''84, met LPG en 3 mnd- v
Caumerweg 70, Heerle^
BMW 320 I, '83, sportif
15 inch, alarm, stereo. »'j
’17.000,-. Beekhoven
23, Geleen, 04493-48g2y
Te k. BMW 318, bwj- |
APK 6-'9O, km. 95.000.
antr. 045-711545. J

KOOPJE: BMW 520 i tf
'83, vele extra's, APK 9\prijs ’ 8.250,-. Broekstr
Schinveld. X
BMW 630 CS coupé, f,
'77, verl., bbs velg., spoK
klarioninst, ’9.500,-. A
auto of motor mog.
752547.
Te k. BMW 320/6, bwj- .1
v. extra's, mot. de'

’ 1.250,-. 045-316940^
Koopje! BMW 525, 'n!j
mogelijk. Caumerweg
Heerlen. __vj
BMW 316, bwj.'B2, 1800.
LPG, bijz. mooi ’ 6.7^
045-458944.
Te k. CITROËN Visa Ofi
z.g.st., bwj. 1980. »'i
’1.350,-. Tel. 04405-3'
na 17.00 uur. _A
Te koop CITROËN, bWjJJJ
i.z.g.st., km.st. 70.000-
-043-620585, na 18.00Jji^
Te k. DATSUN t. 1200A'
'81, kl. blauw, APK '90,K.
zaam mooi km. st. 45.0%
pr. ’ 3.750,-. 04498-543V

Voor Piccolo's
zie verder pagina o

Auto's

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Uno 45 '83 t/m '88; Uno 60
S Silver '86; Uno Diesel '84; Ritmo '84 t/m '86; Regatta
weekend 85 bwj. '86; Golf 5-drs. Synchro 4WD; Fiat Ritmo
105TC '82; Fiat 127 1050 '85; '86; 131 CL 4-drs.; Suzuki
Alto GL '86; Opel Ascona 1600 S 5-drs. Hatchback '81;
Opel Ascona 1600 S 5-drs. Hatchback '81; Opel Corsa TR
'84; Opel Kadett 1200 '82; R9GTL '85; Renault 11 TXE '85;
Renault R5TL '81; Skoda 120 LS '86; Skoda 120 L '87;
Volvo 345 DLS '82; Panda 1000S'87; Citroen 2 CV 6 '82;
Visa 11 '85; Honda Quintet '82; Lada 1500 S stationcar '83;

Peugeot 305 GL '82 en '85; Mitsubishi Colt '84.
Diverse goedkope inruilers in voorraad.

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.
* streng gekeurd* 3 maanden BOVAG Garantie

* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's
van max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie.

nnGebruikteWagens
UL/PkisSysteem

OBOVAG GARANTIE
Nu halen 1990 betalen!

Citroen Visa 1.1 RE 1988
Citroen Visa 1.1. RE 1984
Daihatsu Charade TS 5 1988
Fiat Panda 1000CL 1987
Fiat Regata 85 S 1985
Ford Fiësta 1100L 1985
Mazda 323 NB-DX 1300 1983
Opel Corsa TR 1200 S 1986
Peugeot 205 XE Accent 1987
Peugeot 205GR 1.3 1987
Peugeot 205GR 1.3 1984
Peugeot 205 Junior 1987
Peugeot 205 XS 1.3 1986
Peugeot 209 GL Profil 1986
Peugeot 309 XL Profil 1987
Peugeot 505 Familiale 1983
Toyota Corolla 12V 1.3LB 1986
Volvo 340DL 1986

Peugeot Janssen
Eygelshovergracht 64, Kerkrade.

Tel. 045-460500.

Leijenaars Autocentrale
biedt te koop aan onder volledige garantie: Mazda 929 In-
jection Sedan '88; Toyota Tercel 1.5 Stationwagen 4 WD
'83; Toyota Celica 2.0 Liftback XTA automatiek wit '82; Alfa
75 Turbo '87; Ford Scorpio CL wit '87; Ford Sierra 1.8 CL
Sedan wit '87; Ford Sierra 2.0 Laser LPG 5-deurs wit '86;
Volvo 740 GL 2.3 '85; Mercedes 190 Diesel 62.000 km '87;
VW Golf 1.8 I '87; VW Scirocco 1.8 GT wit '85; VW Jetta E-
lan 1.6 Sedan LPG '86; VW Golf LX '83; VW Golf 1.6 C
Diesel '86 en '85; Volvo 340 Winner 1.4 automatiek rood
'86; Escort 1.4 CL Station '86; Escort 1.1 Laser '85; Escort
1.6 Diesel Laser Sedan '84; Escort 1.3 Laser Sedan '84;
Escort 1.6 Luxe Sedan '83; Escort 1.3 Luxe '81; Fiësta 1.0
Luxe '84; Fiësta 1.1 CL Festival '86; Ford 1.6 Luxus '82;
Corsa 12S Luxus '83 en '83; Kadett Hatchback 13N GS II
rood Special Design '87; Kadett Hatchback 13S wit special
design '87; Kadett Stationcar 13S '80; Kadett Hatchback
13S '81; Ascona 1.6 Hatchback LS 5-deurs '87; Ascona
1.6 Diesel '82; Opel Rekord 2.0 LS Sedan '85; Fiat Uno
55S '85. Gemakkelijke betalingsregeling mogelijk. Erkend

APK-keuringsinst. Ridder Hoenstr. 151, Hoensbroek.
Infolijn: 045-212091.

mercedes 230 TE automaat
schuifdak grijs met 1987
Citroen BK 19 TRI kat. 3.000 km, wit 1989
Citroen BXI9TRI, kat., zilver 1987
Citroen BK 19TRS, schuifd., blauwmet 1987
Citroen BK 16TRS, wit 1986
CitroenBK 16 TRI, wit 1988
Citroen BXI9 TRD, schuifd. goudmet 1985
Citroen AX GT, wit, 11.000km 1988
Citroen Visa 11 RE, wit 1985
Citroen 20 RE, wit 1986
Citroen CX 2500TRD, turbo, zilver 1986
Citroen C 15bestel, wit 1986
Citroen 2CV6, rood 1981/1985
Volkswagen Golf 1600CL, wit, 30.000km 1987
Ford Siërra 1800CL, 5-drs, rjrijsmet 1988
Nissan Sunny diesel, blauw 1984
Nissan Patrol turbo dieselGR, zwart 8.000 km 1989
Fiat Panda 45, rood 1981

May Crutzen Bovag
Hunsstraat 33, Übachsberg. Tel. 045-752121.

Personeel gevraagd
Gevraagd ervaren

Constructiebankwerker
zelfstandig kunnen werken en tekening lezen. Tevens

leerling constructiebankwerker
Fa. Schoonbroodt - Doenrade_ Tel. 04492-1255.

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.

Part-time baan voor bezorging en lichte reparaties
(wasmachines, drogers etc). Uren n.o.t.k.

Warenhuis Bram Wiersma
Hoofdstr. 69, Schaesberg. Tel. 045-313417.

Golfbaan Hoenshuis vraagt
representatieve (jonge) Dame of Heer voor receptie en
verkoop golfartikelen. Gedacht wordt oproepbaar in de

week en vooral voor de weekenden. Ervaring van de golf-
sport strekt tot aanbeveling.

Golf en C.C. Hoenshuis. Tel. 045-753300.
Hoensweg 17, 6367 GM Voerendaal.

Bitumineuze dakdekkers
met ervaring en leerlingen gevraagd.

Sollicitaties: tel. 043-625600.

V' . ..
Medewerkster

net type-ervaring gezocht voor administratieve werk-
raamheden. Kennis van Duitse, Franse en Engelse taal
strekt tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties
ichten aan: Van Stralen, oud papiergroothandel BV,
3ostbus 74, 6160 AB Geleen.

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 Heerlen-Centrum

vragen wij
Bezorgers M/V

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

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

Ervaren monteurs gevraagd

Statebo
SCHEIDINGSWANDEN en SYSTEEMPLAFONDS

Tel. 043-471735.

Te huur centrum Heerlen
STUDENTENKAMER. Tel.
045-724760.
Te h. gevr. kamer HEER-
LEN-centrum. Max. ’350,-.
Tel. 045-766181 (na 18 uur)
STUD. KAMER m. keuk.,
douche, wc. Nabij centr.
Hrln. 045-714151 (na 18u.)
Kamer te h. in rustige buurt,
in centrum Heerlen. Tel.
045-711525.
Gem. ZIT/SLK met cv, dou-
che, keuken. Pannesheider-
str. 1 en 19 Kerkrade.
KAMER te huur bij Centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870
of 452269.

Te huur grote ZIT/SLPK. teHoensbroek, na 14.00 uur.
Tel. 045-229654.
Grote kamer te huur in
STUDENTENHUIS ’ 300,-
-all-in. Tel. 045-313255.
Te huur mooie gemeubi-
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
Pension de HEES heeft nog
kamers vrij v. werkend pers.
Tel. 045-416005.

Bouwmaterialen

Daihatsu dealer
Ton Quadflieg
ANWB gekeur-

de auto's,
BMW 316 i veel ace. '88;

BMW 316 4-drs blauw'B7;
Toyota Celica 1.6 ST '86,

Audi 80 L, bruin metal. '88;
Ford Siërra 2.0 Sedan '88;

Charade bianco '87;
Honda Prelude 2.0 i '87

Citroen CX 2.0 stuurbekr.
elec.backage '85;

Ford Scorpio 2.0 GL '86;
Opel Kadett 12 S '86;

Opel Kadett 12 S 5-drs. '85;
Opel Kadett 13 S LPG '86;

Opel Kadett 1.3 autom. '85;
VW Golf sportuitv. '87;

VWGOIf 13 S, kl. rood'B7;
Honda Civic 1.5 GTI '85;

Honda Civic 13 S '85;
Honda Civic 13 S '84;

Subaru mini jumbo '87;
Toyota Corolla '86;

Ford Escort 1.3 laser '85;
Ford Fiësta 1.1 jub. uitv. '83;

Fiat Ritmo 60 CL 86;
Mercedes 200 T combi '83;

Granada 2.8 i combi '83;
Mits. Cordia GLX '83;

Mits. Colt 1.2 GL 3-drs'B4;
Mini 1000 jub. '83;

Toyota Starlet 3-drs. '83;
Mittt Saporro '83;

Lada 1200 S 20.000 km 87;
Skoda 105 S 5.000 km'B7;

Lada 2105 1.3 '83;
Renault 9 TL '83;

Mazda 626 coupé '83;
Honda Quintet autom. '82;

Mits. Pajero turbo verl. verh.
zeer mooie uitv. '86;
Suzuki SJ 410 '83;
Suzuki SJ4IO '81;

Renault trafic bestel 3x '87;
Toyota lite-ace dubb. kabine

diesel 2x '85;
VW pickup dubb. kab. '84;
Daihatsu 850 bestel ' 84;

Nissan Sunny 1.7 diesel van
'87;

Div. goedk. inruilers v.a.

’ 500,-tot ’ 1.500,-. Inruil
en fin. mogelijk. Bovag .ga-
rantie Reeweg 112, Indus-
trieterrein Abdissenbosch
Landgraaf 045-321810.

Stationcars
Opel Kadett 1.8 S club, s-

drs., '88; Kadett 1.6DGL, s-
drs.,'Bs;Kadett 1.3 GLS, s-
drs '86;Kadett 1.3 LS 5-drs.
'85; Rekord 2.0 5-drs., '86;
Mitsub. Galant 2.0 LPG '80.
Inruil mogelijk en garantie

Autobedrijf
Ad van Neer,

Zandweg 160, Heerlen. -Tel. 045-416023.

Opknappers
Rover 3500 '78 ’2.200,-;
Saab 99 '78 ’900,-; Mini
1000 '76 ’700,-; Citroen
3SA '82 ’ 2.900; Kadett '78
f 1.950,-; Charade '80
f 1.950,-; Honda Autom. '77
f 1.750,-

Fiat Sitty Car.
Pres. Kennedysingel 8-12,
Sittard Tel. 04490-17544.

Te k. CITROËN BK 14E,
bwj. '88, kl. bordeauxrood,
km.st. 29.000,-. pr.

’ 18.800,-. 04498-54829.
Nieuw model ROVER 2600
S, bwj.'B3, met Vialle gasin-
stall., kl. brons met., Pull-
man int., o.a. electr. ramen,
get.gl., stuurbekr., centr.
deurvergr., electr. verw.,
spiegels, etc. met APK pr.
’7.850,-. Bergstr. 18 Kerk-
rade. Tel. 045-458666

Gevraagd
Bakkersleerling,
plm. 18-19 jr. vooropleiding

niet noodzakelijk
Bakkerij de Groot.
Tel. 045-713054.

Gevraagd ECHTPAAR uit
omg. Sittard tussen 25-35 jr.
om 2 a 3 dagen per week in
nachtcafé te werken. Erva-
ring vereist. Br.o.nr. B-1595
LD., Postbus 3100, 6401
DP, Heerlen.
Gevr. vakbekw. SYSTEEM-
BOUWER met erv. 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.
Wilt u vast en zeker aan de
slag? Na drie maanden al?
Wordt dan rij-instructeur
(M/V), rij-schoolhouder
(M/V). Meer dan 250 vacatu-
res. Uitstekende toekomst-
mogelijkheden. In septem-
ber starten nieuwe opleidin-
gen bij het Nationaal Oplei-
dingsinstituut voor de Rij-
schoolwereld in Best en
Utrecht. Bel (ook 's avonds)
voor gratis STUDIEGIDS de
Kaderschool: 04998-99425.
Baby-OPPAS aan huis
gevr. in Brunssum, kind 2 jr'.
voor plm. 2 dagen p.wk.
voor langere tijd. Br.o.nr.
B-1669 LD., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
AKOUTHERM systeem-
bouw ** Dakbedekkingen **
Dakisolatieplaten " Zink,
lood daktrimmen ** Div. sys-
teemplafonds ** Div. sys-
teemwanden. Industriestr.
7C, Nuth. Tel. 045-245028.
Levering gratis aan huis.
Aanbieding: Woonkamer
PLAVUIZEN 1e keus v.a.
’27,50 p.m2. Inclusief lijm,
voegsel en BTW. Tegelhan-
del Janssen, de Hut 7, Gul-penTel. 04450-1970.
Tek. plm. 100 m2STRAAT-
KLINKERS. Tel. 045-
-213477.
Te k. 500 m2TROTTOIR-
TEGELS a ’ 0,15. Tel. 045-
-250238.

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.

PART-TIME werk. Massage
(geen sex) tijdens eigen op-
leiding doorb. van salaris.
Tel. 045-352044.
LEERL. brood- en banket-
bakker en brood- en
banketbakker gevr. Dukers
Bakkerij, Hoolstr. 5, Beek.
04490-72132.
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
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. 19-8-89 tussen
14.00-16.00 uur. Taxi Han-
neman, Strijthagenweg 125,
Kerkrade.
OPPAS gevr. voor 2 school-
gaande kinderen, omg.
Hoensbroek, variabele uren.
045-221648, na 13.00 uur.
Voor direct gevr. voegers en
leerling voegers. VOE-
GERSBEDRIJF van Maar-
seveen. Tel. 04459-1684.
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.
Wegens enorm succes DE-
MONSTRATRICES voor
dames-lingerie gevr. 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.

VW Golf GTD
'88 Turbo diesel, 4-drs., wit,
schuifdak, get.glas, luxe uitv
alarminstallatie, km.stand

70.000, pr.n.o.t.k., moet weg
Tel. 045-444014

Sittard
Opel Kadett Magie, wit '86;
Opel Kadett GS, wit '88;
Opel Kadett GSI, rood '87;
Opel Ascona Sprint, zwart
'88; Opel Ascona 5-drs. GT,
blauw '88; Opel Omega 18
S, wit '87; Opel Omega 20 i,
blauw 88; Opel Omega CD,
blauw '88; Toyota Corolla,
wit '87; Ford Escort, grijs
'87; VW Golf, grijs '87; Peu-
geot 309 KR, blauw '87;
Opel Rekord 3x '86.

H I

LJLI
Haspelsestr. 20

Tel. 04490-16565.

LA.G. b.v.
Houtskoul
Briketten

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

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

Cotta
aardewerk potten en

schalen, diverse afmetingen
Industrieweg 5, Geleen.

04490-43985.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Limburgs Dagblad

Geen gemier
veel plezier

Goede reis met een huur-
auto van Bastiaans Heerlen.

8e1....045-724141.
Fiat Panda 750L'86;

Fiat Panda 1000 CL'B7,
Fiat Panda 1000 CL'BB;

Fiat Uno 55S '84;
Fiat Uno 45 '85;

Fiat Uno 60 S '86;
Fiat Uno 45 '87;
Fiat Uno 60 '88;

Fiat Sitty Car
Pres. Kennedysingel 8-12,
Sittard. Tel 04490-17544.

Proficiat
van Roger en llona.

Proficiat Pap

Met je 55ste verjaardag.
Mam, Monika en Raymond



Verder dalende
tekortenverwacht

geldmarkt is de afgelopen
l**k een stuk verruimd. Diverse

van de belas-
f^Sdienst hieven de afdrachten
Belvclloots op en ook op andéreLieden vielen meevallers te in-keren. De banken konden
,erdoor hun voorschotten metkT^ f2miljard aflossen tot f3,4"yard.

Cr
0r de komende week ziet het

L^.Pnieuw florissanter uit. Be-
Sc,'ngbetalingen zullen naar
o^tting van geldmarktkringen

f 1,2 miljard vergen en
f 3korting op de staatslening zal
u fiiljard aan offers vragen.
H, uitkeringen samen
v l de nieuwe speciale belening
(^ f 3488 miljoen zullen hier
C overheen gaan. Daarom
i^acht de geldmarkt de ko-
I n de week wat meerruimte in6 Jas.

V S versoepelen
exportcomputers

naar Oostblok
- De Verenigde

1 hebben de lijst met naar de
H,^ bloklanden te exporteren corn-
et rj> opnieuw uitgebreid. Zo heeft
C Amerikaanse ministerie van
&ri S j * bekendgemaakt. Washing-
fec l?^1 nu ook toe dat ookkrachti-
Wm e comPuters worden uitge-
T)fi I,J.uli hebben de VS hun uitvoer-

* lftgen al versoepeld door klei-

1^ °triputers in de üjst op te ne-
.H^'. Als argument voerden de
"'Uu ten toen aan at deze appa-
N ri

a' uitëebreid werden gele-
kt *■

00r andere landen. Zou de
6^ *llet worden aangepast dan zou-

Amerikaanse bepalingen al-
'Hstr- binnenlandse computerin-
►otd!e te kort doen. Dit argumentIq,l nu weer gehanteerd.
V6r süssing staat lijnrecht tegen-

?e opvattingvan het ministerie
Hj^efensie. Vorige maand weesje van Defensie Dick Cheney
k\ *nmalige uitbreiding van de
*fe,? omdat die de Amerikaanse
l Slebelangen zou schaden.

beurs-overzicht

Weer record
cQSTERDAM - Het Damrak is
V g' zi J het aarzelend, nog
\Ve) °P een record beland. Hoe-
\_ hier en daar

Van de eerder gemaakte
de sWinsten afsnoepten kwam
">oE v^mingsindex per saldo
'9f 7 letiendePunt n°ger uit op
V> De CBS-koersindex alge-
<Jittn .steeg van 206,3 naar 207 en

Was ook nooit eerder be-

Üe ari^1 hield donderdag even
l3j 2 m.in- BÜ een omzet van f
'en biljoen kwamen de aande-
Uren p f 852 miljoen. In de eerste

ei. Van de handel gingen veel
$niepen verder omhoog, waarnaftr^ut.afzwakking volgde. De{^/■"ge halfjaarcijfers van
[*o g f°ed werden beloond met
°ers h Winst op f 148> nadat de

Suijj de afgelopen dagen al eenöe . of vijf was aangetrokken.
?r<W tgevers- en verzekerings-
Uito ên lagen goed in de markt.
% p,er VNU boekte f 2 bij op f

evier werd f 0,80 meer
)Va op f 82,30 en Wolters Klu-kju f 0,80 op f 51,40.
a 8 K ein de I°°P van de mid-

?'en °etere kwartaalcijfers liet
''Jk eranderde na een aanvan-
ar i'Jeine stijging per saldo

" lin,-i ' in negatieve zin op f
br'JsH verwerd f 1.40 hoger ge-brul op f 159. 0p de lokale
Swt

raakte Vredestein op het
* 15 tC; , OVer een verlies van bijna
Kl.4(in^oen in de eerste jaarhelftkwÜtopfl7,4o.

erUit .aandelenopties was KLMfc°re , et actiefste fonds met een
e van 6200 contracten. De to-

R^atn "}2et °P de optiebeurs
donderdag uit op bijna

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hootdtonüsen v.k. s.k.
AEGON 111,70 111,60eAhold 138,10 137,30
Akzo 149,00 148,80
A.B.N. 45,50 45,20
Alrenta 163,00 163,10
Amev 58,00 58,70
Amro-Bank 88,80 89,10
Bols 155,00 155,00
Borsumij W. 126,80 131,00
Bührm.Tet. 71,80 71,30
C.S.M.eert 72,30 72,00
DAF " 58,30 58,00
Dordtsche P. 264,80 266,50DSM 135,60 135,60
Elsevier 81,50 82,30
Fokker eert. 46,50 46,50
Gist-Broc. c. 34,40 34,30
Heineken 133,00 133,20
Hoogovens 116,80 117,60
Hunter Dougl. 117,80 117,00
Int.Müller 109,70 110,00
KBB eert. 86,80 87,00
KLM 56,20 56,00
Kon.Ned.Pap. 56,00 55,80
Kon. Olie 147,00 147,70
Nat. Nederl. 70,30 71,00
N.M.B. 282,50f 283,00
Nedlloyd 94,70 94,90
Nijv. Cate 97,80 97,80
Océ-v.d.Gr. 308,00 307,00
Pakhoed Hold. 142,00 148,10
Philips 41,10 41,20
Robeco 112,30 112,70
Rodamco 160,90 161,10
Rolinco 112,20 112,60
Rorento 62,20 62,2rStork VMF 41,90 40,60
Unilever 157,60 159,00
Ver.Bezit VNU 102,00 104,00
VOC 46,60 45,70
Wessanen 96,50 95,70
Wolters-Kluwer 50,60 51,40

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 54,00 53,30
ACF-Holding 46,50 47,20
Ahrend Gr. c 295,00 300,00
Alg.Bank.Ned 45,30 44,90Asd Opt. Tr. 22,00 22,00
Asd Rubber 7,20 7,30
Ant. VerfT. 330,00
Atag Hold c 99,70 98,20
Aut.lnd.R'dam 91,50 9130BAM-Holding 591,00 565,00
Batenburg 97,50 99,00
Beers 138,00 137,50
Begemann 135,00 135,00
Belindo 373,50 372,00Berkels P. 6,60 6,70
Blyd.-Will. 26,70 26,00Boer De, Kon. 428,00 427 00de Boer Winkelbedr. 59,00 59,00
Boskalis W. 14,50 14,40
Boskaüs pr 13,55 1325
Braat Bouw 1048,00 1042,00
Burgman-H. . 2970,00 2970,00

Calvé-Delflc 1025,00 1031,00
Calvépref.c 5670,00 5650,00
CenterParcs 71,00 68 00Centr.Suiker 71,70 71,50
Chamotte Unie 10,20 10,20
Cindu-Key 121,50 121,50
Claimindo 360,20 360,00
ContentBeheer 23,30 23 30
Cred.LßN 80,00 80,50
Crown v.G.c 116,50 116,30
Desseaux 242,00 242 00
Dordtsche pr. 263,80 265,50
Dorp-Groep 48,70 48,80
Econosto 274,00 b 280 00
EMBA 135,00 135,00Enraf-N.c. 53,50 53,50
Eriks hold. 415,00 430,00
Flexovit Int. 78,80 80,60
Frans Maas c. 88,00 88,30
Furness 132,50 134,50
Gamma Holding 83,50 83,50
Gamma pref 5,70 5,70
Getronics 27,70 27,90Geveke 44,00 44^00Giessen-de N. 314,50 316,00
Goudsmit Ed. 450,00 457,00
Grasso's Kon. 114,80 115 00Grolsch 147,20 147,50
GTI-Holding 186,00 188,00bHagemeyer 109,50 110,00
HAL Trust B 16,90 16 90
HAL Trust Unit 17,10 16,90
H.B.G. 235,50 236,00
HCS Techn 18,00 1800
Hein Hold 116,00 116 00
Hoek's Mach. 191,00 196 00
Holdoh Hout 745,00
Holec 37,00 38 00
Heineken Hld 116,00 116 00
Holl.Sea S. 1,38 139
HoU.Kloos 585,00 58500
Hoop Eff.bk. 10,50 10,50
Hunter D.pr. 5,65 575ICA Holding 18,00 18,00
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)
IHCCaland 32,80 3230
Industr. My 233,00 233,00
Ing.Bur.Kondor 560,00 560,00
Kas-Ass. 49,50 49,40
Kempen Holding 16,50 16,60
Kiene's Suik. 1385,00 1390,00
KBB 86,70 87,50
Kon.Sphinx 134,20 135,50
Koppelpoort H. 347,00 347.00
Krasnapolsky 220,00 221,00
Landré & Gl. 59,00 58,30
Macintosh 54,00 54,00
Maxwell Petr. 695,00 690,00
Medicopharma 79,80 79,00
Melia Int. 6,70 6,70
MHVAmsterdam 21,50 21,50
Moeara Enim 1220,00 1230.00
M.Enim 08-cert 16100,00 16200.00
Moolen en Co 32,00 32,00
Mulder Bosk. 78,50 78,00
Multihouse 10,60 10,80
Mynbouwk. W. 435,50 435,50
Naeff 250,00

NAGRON 50,30 50,30
NIB 600,00 e 603,00
NBM-Amstelland 21,70 21,50
NEDAP 395,00 396,00
NKFHold.cert. 369,00 366,20
Ned.Part.Mij 40,10 40.30
Ned.Springst. 11000,00 11000,00
Norit 957,00 960,00
Nutricia gb 71,20 72,80
Nutricia vb 76,80 79,00
Oldelft Groep c 200,00 200,00
Omnium Europe 16,30 16,50
Orco Bank c. 75,10 75,40
OTRA 798,00 794,00
Palthe 74,00 74,00
Pirelli Tyre 51,10 51,00
Polynorm 119,60 119,40
Porcel. Fles 163,00 163,00
Ravast 51,00 f 51,00
Reesink 79,80 80,00
Riva 59,50 59,50
Riva (eert.) 59,00 59,50
Samas Groep 79,50 77,90
Sanders Beh. 113,00 113,00
Sarakreek 29,00 29,00e
Schuitema 1475,00 1475,00
Schuttersv. 174,00 170,50
Smit Intern. 42,50 45,00
Stßankiers e. 24,30 24,20
Stad Rotterdam 167,50 171,00
TelegraafDe 460,00 463,00
TextTwenthe 304,00 304.00Tuüp Comp. 58,80 59,50
Tw.Kabel Hold 156,50 158,00
Übbink 131,50 132,00
Union Fiets. 18,15 18,00
Ver.Glasfabr. 356,00 352,00
Verto 67,40 67,40
Volker Stev. 72,00 71,90
Volmac Softw. 53,00 52,50
Vredestein 18,80 17,40
VRG-Groep 68,00 68.30
WegenerTyl 189,00 192,00
West Invest 29,00 29,90
Wolters Kluwer 198,00 20ö]oO
Wyers 49,00 49,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,90 37,00
ABN Aand.f. 78.00 78,50
ABN Beleg.f. 60,00 60,40
ALBEFO 54,90 55,00
Aldollar BF $ 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 257,00 257]00
Alliance Fd 12.80 13.00Am ba 48,50 48,50
America Fund 340,00 341,00
Amro A.in F. 93,10 93,20
Amro Neth.F. 79,80 80.20
Amro Eur.F. 76,60 76,60
Amro Obl.Gr. 154,10 154,20
Amvabel 96,70 96,90
AsianTigersFd 61,60 61,70
Bemco Austr. 65,60 66,30
Berendaal 119,00 119,50
Bever Belegg. 26,90 b 27,50
BOGAMIJ 113,80 113,80

Buizerdlaan 42,50 42,50
Delta Lloyd 43,10 43,30
DP Am. Gr.F. 25,40 25,60
Dp Energy.Res. 40,00 40,00
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 66,70 66,70
Eurinvest(l) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 7,90 7,90
EOE DuStlnF. 61,80 61.80EurGrFund 61,80 61,80
Hend.Eur.Gr.F. 213,00 214,30
Henderson Spirit 76,50 76,20
Holland Fund 78,00 79,00
Holl.Obl.Fonds 124,20 123,80
Holl.Pac.F. 115,30 116,50
Interbonds 562,00 564,00
Intereff.soo 43,90 44,10
Intereff.Warr. 326,70 327,00
Japan Fund 38,50 38,50
MX Int.Vent. 63,50 63,30
Nat.Res.Fund 1580,00 1590,00
NMB Dutch Fund 39.50 40,00
NMB Oblig.F. 35,50 35,50
NMBRente F. 104,30 104,30
NMB Vast Goed 38,10 38,20
Obam, Belegg. 230,00 231,10
OAMF Rentef. 14,25 14,20
Orcur.Ned.p. 50.00 50,00
Pac.Prop.Sec.f. 47,90 48,10
Pierson Rente 100,90 100,90
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 1365,60
Rentotaal NV 31,60 31,60
Rolinco cum.p 102,50 102,50
ScLTech 18,50 18,50
Technology F. 16.80 16,60
Tokyo Pac. H. 256,50 256,50
Trans Eur.F. 81,80 81,80
Transpac.F. 560,00 560,00
Uni-Invest 111,00 111,00
Unico Inv.F. 87,20 87,00
Unifonds 31,50 31,80
VWN 58.00 58.00Vast Ned 121,10 121,30
Venture F.N. 45,70 47,00
VIB NV 87,50 87,60
WBO Int. 79,80 80,00
Wereldhave NV 214,00 214,50

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4U) 103,30 103.30
3/2 EngWarL 36.50 36,80
5% EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
AUied Signal Ind 37,00 37,50
Amer. Brands 76,70 77,00
Amer. Expres 36,80 36,50
Am.Tel.& Tel. 38,50 38,80
Ameritech 59,80 60,00
Amprovest Cap. 117,00 117,00
Amprovest Ine. 225,00 225,00
ASARCO Ine. 32,80 3410
Atl. Richf. 103,00 102,50
BAT Industr. 8,20 810

Bell Atlantic 95,80 96,00
BellCanEnterpr 42,00 42,00
Bell Res.Adlr 1,00 100
BeU South 50,80 5l!ü0BET Public 3,00
Bethl. Steel 22.00 21,70
Boeing Comp. 53.00 52is0Chevron Corp. 54,25 dChrysler 25,00 25,00
Citicorp. 31,70 32.10Colgate-Palm. 57,70 57,80
Comm. Edison 37,50 37,70Comp.Gen.El. 442,00
Control Data 19,40 20,00
Dai-IchiYen 3550,00 3530,00
Dow Chemical 100,50 99,70Du Pont 118,30 117,50
Eastman Kodak 50,25 50,00
Elders IXL 3,50 dEuroact.Zw.fr. 180,00 180,00
Exxon Corp. 44,30 44,10
First Paclnt 0,60
Fluor Corp. 34,20 34,00
Ford Motor 51,25 51,80
Gen. Electric 57,00 57,20
Gen. Motors 45,75 4550
Gillette 44,70 44,70
Goodyear 55,00 55,00
Grace 4 Co. 34,70 35,70
Honeywell 88,75 88,30
Int.Bus.Mach. U6.10 115,00
Intem.Flavor 61.80 60,80
Intern. Paper 56,00 54,90
ITT Corp. 61,70 62,10
K.Benson® 4930,00 4930,00
Litton Ind. 87,70 87,50
Lockheed 50,20 50,00
Minnesota Mining 79,50 79 50Mobil Oil 52,80 53.50News Corp Auss 17,20 17,20
Nynex 79,00 78,60
Occ.Petr.Corp 28,30 28,20
Pac. Telesis 42,30 43 20
P& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 57,60 58,50
Phiüp Morris C. 158,00 159,05
PhiU. Petr. 23,70 23,80
Polaroid 46.20 46,50
Privatb Dkr 294,00 296,80
Quaker Oats 64,50
SLGobin Ffr 658,00 660,00
Saralee 60.00
Schlumberger 41,75 42,50
Sears Roebuck 46,50 46,30
Sony (yen)
Southw. BeU 54,70 55,00
Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 46,50 45.70
Texaco 53,00 53,00
Texas Instr. 38,80 38,80
T.I.P Eur. 1,75 1,80
ToshibaCorp. 1350,00 1340,00
Union Carbide 29,00 28,50
Union Pacific 76,50 77,00
Unisys 21,60 21,50
USX Corp 34,70 34,70
USWest 72,00 71.60WarnerLamb. 112,90 112,50
Westinghouse 68,50 69,00

Woolworth 61,80 63,50
Xerox Corp. 67,10 67,00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 56,80 56,80
Am. Home Prod. 212.50
ATT Nedam 83,50 84,00
ASARCO Ine. 58.00 68,50
Atl. Richf. 223,00 223.00Boeing Corp. 114,00 113,80
Can. Pacific 46,00 47,20
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 51,00 51,00
Citicorp. 68,00 69,00
Colgate-Palm. 125,00 126,00
Control Data 38,00 38,00
Dow Chemical 216,50 219.00
Eastman Kodak 108,00 107,50
Exxon Corp. 98,00 96,00
Fluor Corp. 72,00
Gen. Electric 122.50 124,00
Gen. Motors 202,00 204,00
Gillette 95,00 95,50
Goodyear 118,00 119.50
Inco 75,00 76,00
1.8.M. 250,00 249,00
Int. Flavors 131,50
ITTCorp. 133,00 135,50
Kroger '35,00 35,00
Lockheed 109,90 109,90
Merck 4 Co. 162,50 164,00
Minn. Min. 173,00 173,00
Pepsi Co. 124,00 126,50
Philip Morris C. 341,00 343,50
PhiU. Petr. 50,00 49,50
Polaroid 93,00 94,00
Procter & G. 265,50
QuakerOats 137,00 137,00
Schlumberger 89,50 91,00
SearsRoebuck 99,00 99,00
Shell Canada 77,00 77,00
Tandy Corp. 100,00 97,50
Texas Instr. 86,00 84,00
Union Pacific 166,00 167,00
Unisys Corp 47,00 46,00
USX Corp 74,50 74,50
Varity Corp 3,95
Westinghouse 148,00 149,50
Woolworth 135,00 138,50
Xerox Corp. 138,00 138,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 656,00 653,00
Dresdner B. 360,00 356,00
Hitachi (500) 1550,00 1550,00
Hoechst 297,00 294,50
Mits.El.(soo) 1250.00 1250,00
Nestlé 8700,00 8670,00
Siemens 600.00 596,00

Euro-obligaties & conv.
WtAegon 85 101,25 101,25
Aegon warr 12,60 12,50
lOV2ABN 87 97,25 97,25
13Amev85 97,75 97,75
13Amev 85 95,75 95,75

10AmevBs 103,30 103,10
11 Amev 86 97,00 97,00
14V«Amro87 97,50 97,50
13 Amro-BankB2 100,50 100,50
10/2Amro 86 96,50 96,50
10 Amro 87 97,00 97,00

W_ Amro 86 97,00 97,00
Amro Bank wr 46,80 46,90
Amro zw 86 71.00 70,50
9 BMH ecu 85-92 99,90 99 90
7 BMH 87 96,50 96,50
10'bEEG-ecu 84 100.25 100.25
93/«EIB-ecu 85 103,00 103,00
12'/i HIAirl.F 92,25 92,25
12 NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11V4NGU83 101,75 101,75
10NGU 83 100,70 100,70
2'A NMB 86 83.20 83.00
NMB warrants 100,25 102,90
8% Phil. 86 100.30 100,30
6*M Phil.B3 98.35 98,25
11 Rabo 83 102.25 102,25
9Rabo 85 102,50 102.50
7 Rabo 84 104,00 104,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 22,10 22,10
Bredero eert. 20,50 20,00
11 Bredero 20,10 20,10
Breev. aand. 25,20 25,20
Breev. eert. 25,00 24,00
LTV Corp. 2.00 2,00
5 Nederh. 68-78 25,00 25,00
RSV. eert 1,51 1,54
T/s RSV 69 82,00 82,00

Parallelmarkt
Alanheri 24,00 24,40
Berghuizer 54,30 53,00
Besouw Van e. 54,50 54,50
CBI Barin Oce. yen 1670,00
Comm.Obl.F.l 101.50 101.50
Comm.Obl.F.2 101,50 101.50
Comm.Obl.F.3 101,60 101.70De Drie Electr. 34,40 34,40
Dico Intern. 142,00e 142,20
DOCdata 27,50 27,30
Ehco-KLM Kl. 33,50 33,30
E&L Belegg.l 78,70 79,10
E&L Belegg.2 78,00 78,30
E&L Belegg.3 77,00 77,20
Geld.Pap.c. 73,00 73,00
Gouda Vuurv c 101,00 101,00
Groenendijk 37,50 37,00
Grontmij c. 187,00 179,00
Hes Beheer 247,20 244,50
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,90 4,10
Infotheek Gr 29,70 29,00
Interview Eur. 8,60 8,50
Inv. Mij Ned. 58.00 57,30
KuehnetHeitz 35,70 35.30
LCIComp.Gr. 61.20 61,30
Melle 290.00 293,00
Nedschroef 113,80 118,50

Neways Elee 13,10 13,20
NOG Bel.fonds 31,00
Pie Med. 12,50 12,80Poolgarant 10,40 10,45
Simac Tech. 19,00 19 70
Text Ute 6.30 6,40
Verkade Kon. 279,00 279,00VHS Onr. Goed 19.00 19,00
Weweler 134,50 133^00
OPTIEBEURS

serie omzet v.k s.k.
amev e okt 55.00 512 4,30 5,00amev e okt 60,00 613 1.50 2.40
amev e jan 60.00 377 3.00 3,50
dn c aug 220,00 413 1.20 1,70
dfl e aug 225.00 428 0,05 0,20
dd c scp 215,00 449 5,80 7.30
dn c okt 225,00 363 2,50 a 3,00
dfl p scp 220,00 629 4,35 3,20
dsm c okt 130,00 383 9,50 9,30 bdsm c okt 135,00 601 6,80 a 6.60
coc c aug 320,00 471 7,80 8,50
coc e aug 325,00 452 3,80 4,00
coc e aug 330.00 1663 1.10 0.90coc p aug 325,00 798 0,80 0,30
coc p aug 330,00 357 2,70 2,10
coc p scp 325,00 457 5,40 5,40
goud p aug 370,00 2059 3,00 4,00bhoog e okt 110,00 514 13,30a 13.30
hoog e okt 115.00 707 10,00a 10,50
hoog c okt 120,00 387 8,20 B,ooa
hoog c okt 125,00 390 6,00 5,80hoog c okt 130,00 559 4,50 4,20
kim c okt 45,00 364 11,00 11.20a
kim c okt 50,00 1134 6.20 6.00
kim c okt 55,00 1518 2,90 2,80
kim e okt 60.00 388 1.00 1,00
kim c jan 45.00 852 11,70 11,60
nedl c okt 100,00 478 2,30 2,40
nlv p aug 102,50 450 2.45 a 2.40nlv p feb 100.00 450 0.60 a 0.45
nlw p aug 100,00 515 1,80 1.80nly' p aug 97,50 777 0.40 a 0,25
natn e okt 60,00 765 10.50 1090
natn c okt 65,00 894 5,50 6,00
natn e okt 70.00 1089 2,30 2,40
natn c okt 75,00 520 0.80 0.90obl p aug 97,50 1850 0,65 a 0,70
obl p aug 102,50 1600 5,70 a 5.70phil e okt 40,00 433 2.50 2.70
phil e okt 45.00 390 0,80 0,70
phil c jan 45.00 832 2,00 1.80
phü c 093 30,00 361 16.50 16,50
olie c okt 140,00 758 8,50 9,10
olie e okt 150,00 530 3,00 3.20
olie e jan 150,00 600 6.10 610
olie c 091 105.00 433 43,60 44.40
unil c okt 160.00 528 3.90 4.50
voe c okt 50,00 534 1,80 1,60 a
voe p okt 45.00 1430 2,00 2,50

a=laten g=bieden+ti-di».
b=bieden h=laten+ e»-di».
c-ei-claira k = gedaan+h
d=ei-dividend Igedaan + g
e=gedaan - b«toi »k slotkoers vorige dag
I=g«daan+latet tk=tlotk»trs gisterw

Center Parcs hecht
grote waarde aan

beursnotering

ROTTERDAM - Derecreatie-on-
derneming Center Parcs hecht
grote waarde aan het handhavan
van de beursnotering. Dat bleek
gisteren tijdens de buitengewo-
ne aandeelhoudersvergadering.
Op deze bijeenkomst moest on-
der meer worden gestemd over
een statutenwijziging,die het ge-
volg isvan de verkoop het belang
van 60 procent van de Stichting
Levend Water van oprichter P.
Derksen aan de Scottish & New-
castle Breweries voor f747 mil-
joen.

De Schotten, die brouwerijen en
vakantiekampen exploiteren,
hadden eigenlijk het liefst Cen-
ter Parcs voor 100 procent over-
genomen, maar deonderneming
stond erop het Nederlandse ka-
rakter te behouden, waarbij
beursnotering kan helpen. Bo-
vendien, zo zei plaatsvervangend
bestuursvoorzitter mr. H. Wes-

terlaken, wil Center Parcs de mo-
gelijkheid openhouden om zelf-
standig een beroep te doen op de
kapitaalmarkt.
Met Scottish & Newcastle is uit-
eindelijk overeengekomen dat
deze de eerstkomende drie jaar
geen bod zal uitbrengen op de
stukken die genoteerd zijn aan
de effectenbeurs in Amsterdam.
„Een goedeperiode om dekat uit

de boom te kijken", noemde
Westerlaken dat.

Center Parcs geeft bovendien 1
miljoen nieuwe aandelen uit, die
worden geplaatst bij Scottish &
Newcastle, waardoor het belang
van de Schotten 65 procent be-
draagt. Bij omzettingvan alle uit-
staande converteerbare obliga-
ties in aandelen zakt het belang
van de Schotten tot 50,3 procent.

Een aandeelhouder maakte op-
richter en scheidend bestuurs-
voorzitter Derksen hevige ver-
wijten en noemde het een open-
lijk schandaal dat Derksen zijn
pakket verkocht heeft aan de
Schotten, terwijl hij weet dat aan
de overkant van de Noordzee in
zon geval de koper de plicht
heeft dan ook op de overige uit-
staande aandelen een bod uit te
brengen.
Een collega-aandeelhouder
bleek zo geschokt d<*or deze har-
de woorden dat zij een verhande-
ling over de winst per aandeel
onderbrak om emotioneel te ver-
klaren dat er niemand in de we-
reld te vinden is die belangeloos
zoveel goeds heeft gedaan als
Derksen. Derksen is overtuigd
Rooms-Katholiek en wil met de
opbrengst uit de verkoop van
zijn aandelenpakket zendings-
werk gaan doen.

Studie naar kwaliteit van werkgelegenheid:

Sterke stijging niveau
banen 'hoofdarbeiders'
DEN HAAG - Het niveau van
de banen in ons land is tussen
1977 en 1985 gemiddeld sterk
gestegen ten opzichte van de
periode daarvoor. De stijging
komt geheel voor rekening
van de banen van 'hoofdarbei-
ders. Bij de handarbeiders is
het gemiddelde niveau gelijk
gebleven.
Dat staat in een gisteren ver-
schenen studie van de Organi-
satie voor Strategisch Ar-
beidsmarktonderzoek (OSA)
in Den Haag naar de kwaliteit
van de werkgelegenheid in
ons land.

Bij de vaststelling van het peil van
de werkgelegenheid wordt gekeken
naar de kwalificaties (opleiding, di-
ploma's) die nodig zijn om een baan
zo goed mogelijk te kunnen vervul-
len. Het opleidingsniveau van de
werknemers, zowel de hand- als de
hoofdarbeiders, laat in de jaren
1977-1985 een stijging zien die het
niveau van debanen zelfs nog over-
treft. Volgens de OSA is er dus spra-
ke van een toenemende onderbe-
nutting van werknemers.
Het gevaar daarvan is dat mensen
met een bepaald opleidingspeil het
moeten afleggen tegen mensen met
een iets hoger opleidingspeil, die
daarmee werk 'onder hun niveau'
aannemen. De kansen op het vin-
den van een baan diepast bij het op-
leidingsniveau worden hierdoor
kleiner.

Een ander gevolg is dat steeds min-
der mensen op een in verhouding
tot hun (wat lagere) opleiding hoog
functieniveau werken. Vooral de
laagst opgeleiden worden door deze
ontwikkelingen getroffen. Hun kan-
sen om zelfs geheel buiten de werk-
gelegenheid te blijven zijn het
grootst, zoals blijkt uit de langduri-
ge werkloosheid van honderddui-
zenden met een lagere opleiding.

economie

weekstaat
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B f'ngen 4.366,0 - 8,0L«iensvorderingen 11.246,6 -2.119,3li*BSingen 2.040,5 - 0,0
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Winst KLM
verdubbeld

AMSTELVEEN - De KLM heeft
haar winst verdubbeld in het eerste
kwartaal van haar op 1 april begon-
nen boekjaar 1989/90. Ze behaalde
een winst (na aftrek van wat aan be-
lastingen moet worden afgedragen)
van 230 miljoen gulden. In de over-
eenkomstige maanden van vorig
jaarlag de winst op 105 miljoen.

Vergeleken met de maanden april
tot en met juni van vorig jaar bleef
het resultaat uit de gewone bedrijfs-
voering ongeveer gelijk (105,1 mil-
joentegen 105,5 miljoen vorig jaar).
Over het eerste kwartaal van het
thans lopende boekjaar viel echter
aan buitengewone baten een bedrag
van 125 miljoen gulden vrij.
Die kwam voort uit de verkoop van
XP Systems, een volle dochter van
de luchtvaartmaatschappij. Daarop
werd een boekwinst gemaakt van
125 miljoen.

VNU neemt groter
belang in Franse

uitgeverij Exa
HAARLEM - Het uitgeversconcern
VNU heeft met zijn partners in Exa
Publications te Parijs afgesproken
om via kapitaalsuitbreiding het be-
lang van 20 procent uit te breiden
naar ruim 60 procent.

Exa geeft vakbladenen periodieken
uit met name op het gebiedvan per-
sonal computers, waaronder het in
de Franse markt leidende maand-
blad Soft en Micro. De strategie is
erop gericht om dit segmentvia Exa
verder uit te breiden. Ten aanzien
van de overige activiteiten (publica-
ties voor de professionele compu-
tergebruiker) wordt binnenkort een
studie afgerond om de perspectie-
ven op termijn daarvan te bepalen,
aldus VNU.

Europees Hof:
deel melkquotum

is van pachter
LUXEMBURG - Een deel van het
melkquotum is na beëindiging van
de pachtovereenkomst van de pach-
ter. Dat blijkt uit een uitspraak van
hetEuropese Hofvan Justitie in Lu-
xemburg. Het hof heeft die beslis-
sing genomen in een door een Duit-
se boer aangespannen kwestie.

In Nederland hanteert het ministe-
rie van Landbouw tot dusver de
richtlijn dat het quotum na beëindi-
ging van de pacht formeel aan de
verpachter vervalt. „Tenzij er ande-
re afspraken over worden ge-
maakt," aldus een woordvoerder.
Volgens het Landbouwschap is nog
niet bekend welk deel de pachter zal
krijgen. Dat zou kunnen afhangen
van de duur van de pacht.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 17-8-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 25.640-/26.140,
vorige ’ 25.710-/26.210, bewerkt ver-
koop ’ 27.740, vorige ’ 27.810 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 330/ 400, vori-
ge ’ 330-/ 400: bewerkt verkoop ’ 440
laten, vorige ’ 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,14 2.26Brits pond 3,32 3,57
Can. dollar 1,81 1,93
Duitse mark( 100) 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) 128,50 133,00
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 2,19775-20025
Brits pond 3.4570-4620
Duitse mark 112,715-765
Franse franc 33,345-395
Belg. franc 5,3865-3915
Zwits. franc 130.765-815
Japanse yen 154.06-154,16
Ital. lire 15.670 720
Zweedse kroon 33,240-33,290
Deense kroon 28.995-29,045
Noorse kroon 30,865-30,915
Canad. dollar 1,86575-86825
Oost. schill 16.0090-0190
lers pond 3,0060-3,0160
Spaanse pes 1,7990-8090
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,6575-6675
Hongk.dollar 28,15-28.40
Nieuwz.dollar 1,2825-2925
Antill.gulden 1.2175-2475
Surin. gulden 1,2175-2575
Saudische rial 58.55-58,80
Ecu gulden 2,3340-3390

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 206.30 207,00
id excl.kon.olie 201,80 202,50
internationals 205,30 206,40
lokale ondernem. 209,80 210,20
id financieel 153.60 154,20
id niet-financ. 265,60 265,70
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 265,20 266,20
id excl.kon.olie 248,50 249,30
internationals 272.50 273,90
lokale ondernem. 257,10 257,60
id financieel 196,70 197,60
id niet-financ. 315,70 316,00
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 198,40 198,70
internation 203.00 203,90
lokaal 197,50 197.80
fin.instell 164,70 165.20
alg. banken 162,70 162,70
verzekering 165,50 166,60
niet-financ 208,20 208,40
industrie 194,80 194,50
transp/opsl 250.40 251.60

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefoniosch
avondverkeer kwamen donderdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):
Akzo 148,80(148,80)
Kon.Olie 147,10-147,80(147,70)
Philips 41,00-41,20(41,20)
Unilever 159,00 (159,00)
KLM 56,00 (56,00)Fusie kabelkranten

leidt tot ontslag
ECHT - Nedwerk Ka-
belkrant BV uit het
Limburgse Echt en Ka-
belgids BV uit Vlaar-
dingen hebben donder-
dag volgens meerdere
medewerkers besloten
een fusie aan te gaan.
Directeur R.L.A. Mul-
ders van Nedwerk
spreekt liever van sa-
menwerking.

Beide ondernemingen
kampen met ernstige fi-

nanciële moeilijkhe-
den, zodat verwacht
wordt dat het perso-
neelsbestand ingrij-
pend moeten worden
ingekrompen. Onlangs
ontsloeg Kabelgids
twaalf free-lance mede-

werkers. Nedwerk ziet
zich genoodzaakt een
zevental free-lance jour-
nalisten te ontslaan en
naar schatting van de
redactiewoordvoerder
ten minste vier vaste
krachten.

De redactie van Ned-
werk uitte daarin zeer
ernstige bedenkingen
om 's nachts 06-aanbie-
dingen te verzorgen.
Verder beklaagden zij
zich over de enorme
chaos in kabelland.
Aanvankelijk was er In-
fokab uit Haarlem. Ze
werd overgenomen
door Citycom. Deze BV
ging samenwerking aan
met Late in Echt, dat in-
middels Nedwerk heet.

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2693.47 1429.77 217.93 1071.48
Hoogst 2703.72 1437.59 218.81 1076.1 5
Laagst 2663.13 1414.12 215.54 1059.56
Slot 2679.63 1428.34 216.55 1067.19
Winst/
verlies - 13.66 + 26.67 +1.76 + 2.08
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Langste non-stopvlucht

Limburgs dagblad

"De luchtvaartmaatschap-
pij Qantas heeft de langste
non-stopvlucht uit de geschie-
denis van de burgerlucht-
vaart gemaakt, 17.850 kilo-
meter met een Boeing 747-400
van Londen naar Sydney in
20 uur en 9 minuten. Dit heeft
een woordvoerder van de
Australische maatschappij
bekendgemaakt.Het vorige
record stond op naam van
een Zuidafrikaanse Boeing,
16.556 kilometer van Kaap-
stad naar Seattle.



Duitsland 1
10.00 ARD-Sport extra. Met: EK

zwemmen, vanuit het Römerbad in
Bonn.

12.10 Urnschau.
12.25 Abenteuer Forschung.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.15 Das Freizeitpferd.
14.00 Hallo Spencer. Jeugdserie.

Afl.: Da glitzert was.
14.30 Eine Frau in Venedig. 6-delige

serie. Afl. 5. Met: Lea Masari, Anna
Galiena, Tobias Hoesl e.a.

15.25 Tagesschau.
15.30 ARD-Sport extra. 1. Paarden-

sport: EK Concours Hippique voor
teams, vanuit Rotterdam. Commen-
taar: Hartmann von der Tann. 2. EK
Zwemmen. Commentaar: Jörg Won-
torra. 3. Schoonspringen 3 meter
plank, finale dames. Commentaar:
Dirk Braunleder. 4. Waterpolo, kwart-
finale vanuit Bonn. Commentaar:
Stanley Schmidt.

19.06 Hart aber herzlich. Amerikaan-
se serie. Afl.: Schlankheitskur.

19.58 Programmaoverzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Wilde Wasser.Duits-Oosten-

rijkse speelfilm uit 1962 van Rudolf
Schündler. De jonge Thomas Maut-
ner kan het met zijn vader niet vinden
en beproeft zijn geluk elders. Aansl.:
Tagesschau.

21.55 Gott und dieWelt.Für Gott und
Vaterland? Die Kirchen im Zweiten
Weltkrieg, documentaire over de hou-
ding van dekerken tijdens WO 11.

22.30 Tagesthemen.Actuahteiten met
Bericht aus Bonn.

23.00 ""Heut'abend... ARD-Talk-
show met Joachim Fuschsberger.
Gast: Michael Heltau.

23.45 Sommergeschichten. Ein
Sonntag auf dem Lande, Franse
speelfilm uit 1984 van Bertrand Ta-
vernier. Bij een bezoek van zijn tem-
peramentvolle dochter Irene wordt de
76-jarige kunstschilder Monsieur
Ladmiral geconfronteerd met de
vraag of hij met zijn traditionele ma-
nier van schilderen niet te weinig ge-
riskeerd heeft.

01.15 Tagesschau.
01.20-01.25 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

OSabine Azema in 'Ein
Sonntag auf dem Lande.
(Duitsland 1 - 23.45 uur)

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

■ = zwart wit programma
"" = stereo geluidsweergave
00 = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling
TELEVISIE
Nederland 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 Tëlé 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
17.00 De woudlopers. Britse jeugd-

serie met Rex Hagon, Ralph Ender-
son e.a. Afl. 7: De hond (The dog).

17.25 Juke Box.
17.30 Webster. Amerikaanse serie.

Afl. 42: Wat is kunst? Herh.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 265.

(herh.).
18.05 Plons. Afl.: Plons en de appel-

dief.
18.10 Speel op sport. Serie jeugdpro-

gramma's waarin op speelse wijze
een bepaalde tak van sport wordt toe-
gelicht.Vandaag: De lentespelen van
het BOIC. Presentatie: Gert Verhulst
en Wilfried Mostinckx. (herh.).

18.45 Struisvogel. Korte film.
19.00 Uitzending door derden. Pro-

gramma van de Socialistische Om-
roep.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie.

Af1.173. Een onschuldig kusje, enkele
dagen voor het huwelijk van Des en
Daphne veroorzaakt een ware op-
schudding in Ramsay Street.

20.25 Spoorloos verdwenen. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1983 van Stanley
R. Jaffe. Met: Kate Nelligan, Judd
Hirsch, David Dukes e.a. (Originele
versie met Nederlandse ondertite-
ling). Wanneer Susan Selky van haar
werk thuiskomt moet zij constateren

dat haar 6-jarige zoontje Alex nog
steeds niet van school is terugge-
keerd. Bij navraag blijkt echter dat
Alex helemaal niet op school is ge-
weest...

22.20 Korte film.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws. Met o.m. een verslag

WK wielrennen op de baan in Lyon.
22.50 Weerbericht. Aansl.: Paarden-

koersen.
22.55 Citadel. 10-delige Britse serie

naar het boek van A.J. Cronin. Afl. 4.
Met: Ben Cross, Gareth Thomas, Oa-
re Higgins e.a.

23.45-23.50 Coda. Altijd lief, van Jan
van der Hoeven.

" Danny Corkill in 'Without
a tracé. (België/TV 1 - 20.05)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
15.30 ""Danny Kaye Award. UNI-

CEF-songfestival voor kinderen. Pre-

sentatie: Audrey Hepburn, met Udo
Jurgens, Paul van Vliet, Julien Clerc
e.a. (herh.). ,

16.52 Sport in steentjes. Animatiese-
rie over diverse sporten. Vandaag:
Gymnastiek/Gewichtheffen, (herh.).

17.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl. 15: Gezond verklaard. Wanneer
de geleerde dr. Kroll uit een inrichting
wordt ontslagen, wendt zijn ex-vrouw
zich uit angst tot Derrick. Dan wordt
haar zwager vermoord... (herh.).

18.00 Dieren in het wild. Natuurserie.
Afl. 30: Dodelijke Amerikaanse gif-
slangen.

18.23 Heathcliff & Co.. Tekenfilmse-
rie. Herh.

18.55 Bassie en Adriaan. Kinderse-
rie. Afl. 16: Bassie gaat kamperen.

19.02 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. Afl. 14: Kitnap. Tijdens een ge-
vangenisopstand ontsnappen twee
gevangenen en Michael Knight krijgt
de opdracht hen op te sporen.

20.00 (TT)Journaal.
20.28 Verkiezingsuitzending van de

Vrouwenpartij.
20.30 De ware Jacob. Blijspel van Ro-

bin Hawdon, met JoopDoderer. Bruni
Heincke, Adrienne Kleiweg e.a. Een
relatiegeschenk in de vorm van een
escort/service-meisje zorgt voor de
nodige verwarring op de hotelkamer
van Bob. (herh.).

22.20 TROS Zomerparade. Muziek-
programma gepresenteerd door Pe-
ter Teekamp.

22.45 TROS sport. Wekelijks sport-
magazine.

23.25-23.30 Journaal.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008kHz (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)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

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. 24.

19.00 Reizigers door de nacht. En-
gelse jeugdserie.Afl. 5. De bandieten

hebben zich overgegeven en vertel-
len over hun leven. Twee bendeleden
besluiten Belle en Charly te helpen.

19.25 The Italians. Documentairese-
rie over Italianen. Afl. 1: De bruid van
Calabrië.

19.55 Verkiezingsuitzending van
Lijst Janmaat/Centrumdemocra-
ten. (CD).

20.00 Journaal.
20.20 Verkiezingsuitzending van de

Groenen. (DG).
20.27 Avondvoorstelling. De mae-

stro Kondrashin, portret van deze
Russische dirigent.

22.04 6 Augustus. Tv-film van Anne-
mie Vandeputte. Met: Els Olaerts,
Mieke de Grootte e.a.

22.25 Verkiezingsuitzending van de
Vooruitstrevende Minderheden
Partij. (VMP).

22.30 Journaal.
22.40 Studio Sport. EK zwemmen en

paardesport te Rotterdam.
23.40-23.45 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Kirill Kondrashin in 'De maestro: Kondrashin'.
(Nederland 3 - 20.27 uur)

Duitsland 2
10.00 Taggesschau unt Tagesthe-

men.
10.23 Bon Appétit Paul Bocuse. Re-

cepten van deze Franse meesterkok,
(herh.). (Twee kanalen).

10.50 Der grosse Preis.
12.10 Urnschau.
12.25 Abenteuer Foschung.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 Zu besuch bei Cesar Manri-

que auf Lanzarote. Documentaire,
(herh.).

13.45 Sommerfestival im ZDF. Der
schwarze Seeteufel, Italiaanse speel-
film uit 9161 van Mario Costa. De
zwarte zeepiraat Gordon heeft zijn
hele familie verloren op een slaven-
schip. Hierdoor besluit hij, samen met
zijn bemanning, een einde aan de
slavernij te maken.

15.15 ZDF - Ihr Programm mit dem
Glückstelefon. Spelprogramma.

15.25 Heute.
15.28 Mit dem Wind urn die Welt. Afl.

8: Tauchen, Tanker und Tormagen.
Vandaag: Van de Rode Zee naar de
Middelllandse Zee.

16.10 Logomobil. Jeugdjournaal.
16.25 Freizeit. ...und was man daraus

machen kan. Vandaag: 1. Ontdek Lo-
tharingen. 2. De apfelstrasse in Stier-
markt. 3. Zelf weervoorspellingen ma-
ken. Presentatie: Sybille Nicolai.

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

17.10 Jagdszenen aus Hollywood.
Tekenfilm met Torn en Jerry.

17.20 BSommerfestival im ZDF -Western. Nebraska, Amerikaanse
speelfilm uit 1964 van Burt Kennedy.
De veteranen Ben Jones en Howdy
Lewis gaan nog steeds elk jaar naar
Nebraska om een baan voor de win-
ter te zoeken.

18.55 ZDF - Ihr Programm. Program-
ma-overzicht.

19.00 Heute.
19.30 Auslandsjoumal. Reportages

van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Rudolf Radke.

20.15 (TT)Eurocops. Europese poli-
tieserie. Afl.: Stolpersteine. Inspec-
teur Perstling komt weer zijn maande-
lijkse beschermingsgeld ophalen in
het hotel van Josef Fuchs.

21.07 Stars ... wie Du und ich. De
Jörg Knor show, amusementspro-
gramma met als gasten Udo Linden-
berg, Gilbert Bécaud, Elton John e.a.

21.30 Heute-Journal.
22.00 Aspekte. Cultureel magazine.
22.40 Die Sport-Reportage. Met o.a.

internationale atletiekwedstrijden te
Berlijn. Presentatie: Jochen Bouhs.

23.40 Sommerfestival im ZDF. Film
total verrückt: ...jagt Dr. Sheefer,
Amerikaanse speelfilm uit 1967 van
Theodore J. Flicker. Wanneer dr. Sid-
ney Sheefer tot psychiater van de
Amerikaanse president wordt be-
noemd, begint een klopjacht doorver-
schillende geheime diensten op hem.
01.20-01.25

Heute.

België/TV 2
15.25-17.30 Paardesport. Jumping

uit Rotterdam, rechtstreekse reporta-
ge van de wedstrijd voor teams
(Eurovisie).

18.45 WK Wielrennen. Op de baan in
Lyon, samenvatting.

19.05 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Met: Pat MacDonald,. Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Afl.:
809. Niets loop zoals Wayne het wil.
Andy troost Debbie en zijn bezorgd-
heid is oprecht.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Modem: stenen van goud.

Programma over een nieuwe metho-
de om de herkomst van wit marmer
uit de oudheid te bepalen.

20.45-22.15 Parlando. ..ma non trop-
po. Fred Brouwers praat met Ray-
mond van het Groenewoud over mu-
ziek, m.m.v. het Kamerorkest Sinfo-
nia 0.1.v. Dirk Vermeulen, Mare Mat-
thijs, piano, Judith Vindevogel, zang
en Al van Dam, accordeon.

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15L'écran des
vacances, tekenfilms. 19.00 Journaal.

19.03 Ce soir, Waalse actualiteiten.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.00
Jeux sans frontières. Stedenspel ge-
presenteerd doorSylvie Rigot en Thier-
ry Tinlot vanuit Nice. 21.25 In édits, do-
cumentaireserie over Belgisch Kongo.
Afl. 4. 22.15 Cour et.Piqué: l'Album,
hoogtepunten uit Cour et Piqué. Afl. 4.
Presentatie: Philippe Luthers. 22.50
Paardenkoersen, laatste nieuws en
weerbericht. 23.25-23.55 WK Wielren-
nen op de baan te Lyon, samenvatting.
Commentaar: Theo Mathy

TV5
16.05 Joa dan Anaon. 17.05 Inédits
18.05 Brèves met Météo Européene
18.10 Récréation. 18.30 l'lmaginatior
au galop. 19.00Des Chiffres et desLet
tres. 19.30 Montagne. 20.00 Le Loufiat
21.00 Des bateaux sous la mer. 21.1(
Decibels. 21.40 Le divan. 22.00 Journa
Télévisé. 22.30 Météo Eropéenne
22.35 Territoires. 23.10 Sports loisirs
00.00-01.00 Du cöté de chez Fred.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengynastik. Afl. 5.
09.10-12.10 Schooltelevisie.
15.45 Teletekstoverzicht.
16.10 ■Bulldog Drummond. Hoch-

zeit mit Knall und Fall, Amerikaanse
speelfilm uit 1939 van James Hogan
naar de roman Bulldog Drummond
and the oriental mmd van H.C. (Sap-
per) McNeile.

18.00 Telekolleg 11. Cursus economie.
Les 11. (herh.).

18.30 Diebische Eister. Jeugdfilm.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Landesspiegel. Lang genug
auf Eis gelegen, over strijders voor
burgerrechten in de DDR, 18 maan-
den na hun uitwijzing.

20.45 Werkraume. Portret van de
schilder Daniel Buren.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK. Der Wochendurchblick,

weekoverzicht.
22.30 Politischen Dokumentation.

Der Wurger von Los Angeles, Engel-
se documentaire over de Hillside-
wurger van Los Angeles.

23.50 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

België/TelE 21
17.25 EK Zwemmen in Bonn, finales.
Commentaar: Michel de Ville. 19.00At-
letiek: meeting in Berlijn. Commentaar:
Pierre Depré en Lambert Micha.(ON-
DER VOORBEHOUD). 21.40-22.15
Groupe N A Coxyde, North Sea Festi-
val.

Radio 2

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
12.04 D'Rob of d'ronder. 13.04 Ha
die Holland. 15.04 De Top 40.
18.04 Driespoor. 19.03 Stenders
en Van Inkel. 22.03-24.00 Count-
down Café

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.30 Journaal.
KRO
17.40 Markant achterland. Afl. 3.
18.25 Noordzee. Internationale serie

over de druktste en meest bedreigde
zee van de hele wereld. Afl. 6: Noor-
wegen, om onze toekomst.

19.00 Journaal.
19.17 PP. Verkiezingsuitzending van

Groen Links. (GL).
19.19 Kramer ontdekt Europa. Pro-

gramma over zeven Europese steden
met Frank Kramer.

20.00 Boggle. Woordspel gepresen-
teerd door Frank Kramer.

20.25 Inspecteur Dalgliesh. Inspec-
teur Dalgliesh en hetBerowne-Myste-
rie, Engelse serie. Afl.2. Omdat minis-
ter Paul Berowne in anonieme brie-
ven wordt bedreigd, gaat hij met in-
specteur Dalgliesh praten. Diezelfde
dag verdrinkt actrice Diana Travers.

21.25 Brandpunt. Actualiteitenru-
briek.

21.55 Drie hoog achter. Engelse co-
medy-serie. Afl. 11. Rigsby plaatst
een contactadvertentie en Ruth rea-
geert.

22.30 Journaal.
22.40 Int holst van de nacht. Cana-

dese politieserie. Afl.: De gewetenlo-
ze moordenaar. Een man met een bi-
vakmuts schiet alle bezoekers van
een bar neer. Een van de slachtoffers
blijkt betrokken bij een bouwfraude.

23.30-01.05 Dat is niet mijn kind.
Amerikaanse speelfilm uit 1984 van
Don Taylor, met Ken Howard, Donna
Milis, Arme Dusenberry e.a Michael
en Kathy Sanders zijn erg blij met hun
in het ziekenhuis geboren zoon. Het-
zelfde geldt voor Hollly en Ted Bar-
bes. Totdat blijkt dat na de geboorte
beide baby's verwisseld zijn.

" Hannie en deRekels in 'TROS Zomerparade
(Nederland 2 - 22.20 uur)

Duitsland 3 SWF
16.00 BHollywood Party. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1934 van Ri-
chard Boleslavsky en Alan Dwan.
Wanneer de Hollywoodster Schnar-
zan, de leeuwentemmer geen succes
meer heeft bij zijn publiek, besluit hij
nieuwe maar ook gevaarlijke leeuwen
te nemen.

17.10 Die glücklichen Alten von
Martigues. Portret van een groep
ouderen in Martigues, die succesvol
een club heeft gevormd.

18.00 Hauptsache Beruf. 8-delige in-
fomatieve serie over beroepen. Van-
daag: (Gezonde) voeding.

18.29 Lassies Abenteuer. Canadese
jeugdserie. Afl.: Flug über den Ab-
grund.

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Flu-
gunterricht.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Kinokalender. Filmnieuws.
20.15 Ausgekommen wie nicht da.

Reportage over Roemeens-Duitse
emigranten in de Bondsrepubliek.

21.00 Südwest aktuell.
21.15 Kultur spezial. Verrostet, ver-

gammelt, vergessen, documentaire
over industrie-monumenten in Rijn-
land-Pfalz.

21.45 Elternhaus. Eberhard Schulz in
gesprek met de kunstenaar en kunst-
kenner Prof. Georg Meistermann.

22.30 Verfluchtes Erbe. 6-delige
Tsjechische serie van Andry Lettrich.
Afl. 3: Die Fat Morgana.

23.30 Jazz-in concert. Sigi Schwab II
en Marico Montarroyos, Mare Egan
c.a. Presentatie: Peter Jacques.

00.30-00.35 Laatste nieuws.

Radio 1 radioi leder heel uur nieuws. 7.04 Het Ge-■ bouw in zomertijd. Vandaag: Ne-
! derland-Engeland. (NOS: 7.30■ Nws). 12.55 Meded. tbv land- en: tuinbouw. 13.09 Hier en nu. 13.35
! Kerk vandaag. 14.06 NCRV-V.I.P-: roem. (14.30 en 15.30 Nieuwsover-
i zicht Hier en nu) 16.06 VARA Ra-: dio 1 vrijdageditie (16.30, 17.30: Nws.overz.) (18.30 Nieuwsoverz.).
i 19.30 NCRV Bulletin. 20.03 Week-
I end blues. 21.03 Jazztime. 22.03
i NCRV-vrljdag-sport. 23.05 Met het
I oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
i ca's Oh, Wat een nacht, met om
! 0.02 Stemband; 2.02 Oh, wat een
i nacht; 5.02-7.00 Ook goeiemor-
i gen.

leder heel uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord. 7.13 Echo. 7.20
KRO's Ontbijtshow. 8.50 Postbus
900. 9.04 Adres onbekend. 10.04
In antwoord 0p... 11.50 Postbus
900. 12.04 Van twaalf tot twee.
(13.04-13.15 Echo). 14.04 Als er
één over de dam is. 15.03 Piere-
ment. 15.30Gerard de Vries draait
op verzoek. 17.04 Nederlands hit-
werk. 18.04 AVRO radiojourn
19.03 Hobbyvitaminen. 20.00-7.00
Zie Radio1.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert (8.00 Nws). 9.00 Werken van
Martin, Pijper en Stravinsky. 9.30
Santa Fe Chamber Music Festival
1987. 10.55 Krystian Zimmerman
speelt Chopin. 11.30Kirill Kondras-
hin dirigeert Sjostakovitsj (7). 12.30
Jazz-op-vier-Concert. 13.00 Nws.
13.02 Operette. 14.00Orgelbespe-
ling. 14.30 Klein bestek. 15.30
Hoofdletters en schcone tonen.
17.00 Tafelmanieren. 18.00 Nws.
18.02 Aspecten van de kamermu-
ziek: Rias Kamerkoor 0.1.v. Marcus
Creed. 19.00 De Bovenbouw.
20.00 Nws. 20.02 Musica Nova.
22.00 Horizon, Indiase muziek.
23.00-00.00 NOS Jazz.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9 25 Wa-
terstanden. 9.30 De bevolking.
10.00Meer dan muziek. 11.00 Een
leven lang. 11.50 Uitzending van
D'66. 12.00 Nws. 12.05 Toegift.
12.15Vrijzinnig Vizier. 13.00 Nws.
13.10 Het Marathon interview.
16.35 Welingelichte kringen. 17.35
Postbus 51 Radio-magazine. 17.55
Meded. en schippersberichten.
18.00 Nws. 18.10 Euroburo. (PP.:
18.20-18.30 Uitzending van de So-
cialistische Arbeiders Partij) 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 Kom overen help ons! 21.00

Zicht op Israël. 21.20-22.00 Gelo-
ven met het oog op de toekomst.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Informatief program-
ma.

09.10 Die Springtield 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 misdaadserie, (herh.).

11.45 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie. (herh.).

12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Mask,
tekenfilmserie. Afl.: High noon.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 Pulaski. Engelse serie. (herh.).
15.00 Zahn urn Zahn. Oost-Duitse se-

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

serie. Afl.: Der gezahmte Riese.
17.45 RTL-Spiel. Aansl.: tekenfilm.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Ein Stadion voller
Zeugen.

18.45 RTLaktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Die glorreichen Zwei. Ameri-
kaanse misdaadserie. Afl.: Die Vogel-
scheuche.

20.15 Operation Tiger. Amerikaanse
speelfilm uit 1957 van Terence
Young, met Van Johnson, Martine
Carol, Scan Connery e.a.

21.50 RTLaktuell.
22.00 Easy Flyer. Amerikaanse film

uit 1983 van Gus Trikonis, met Peter
Fonda e.a. (Deze speelfilm stond ge-
programeerd voor dinsdag 8 augus-
tus jl., maar werd toen i.v.m. een di-
recte voetbalwedstrijd verschoven
naar hedenavond)

23.30 Das Auge des Killers. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1987 van Donald
Cammell, met David Kieth, Cathy Mo-
risty, Art Evans e.a.

01.20 Mannermagazin M. (herh.).
01.55-02.00 Betthupferl.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Arme mit den roten Haaren. Afl.: Zwei-
fel und Sorgen. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospital. Afl.: Ein Skor-
pion der Sticht.lo.so Teletip Koehen.
11.00 SAT 1 Bliek. 11 .05 Jetzt dreht die
Welt sich nur urn Dich. Oostenrijkse
muziekfilm uit 1964 van Wolfgang Lie-
beneiner, met Rex Gildo, Gitta Haen-
ning, Gunther Philipp e.a. Aansl.: te-
kenfilm. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr
Horoskop. Aansl: Programma-over-
zicht. 14.05 The Real Ghostbusters.
Afl.: Das zweite Bermudapdreieck.
14.30 Happy Days. Afl.: Der Brautfüh-

rer. 14.55 Der Goldene Schuss. 15.05
General Hospital. Afl.: Eine alte Rech-
nung. 15.50 Teletip Geld. 16.00 SAT 1
Teleshop. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Bonanza. Afl.: Walter und die
Banditen. 17.25 Teletip Test. 17.35
SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-over-
zicht. 17.50 Verliebt in eine Hexe. Afl.:
Das verlornen Wochenende. 18.15 Die
Ausgeflippten. Afl.: übermachtige Kraf-
te. 18.45 SAT.I Bliek. 19.00 Glücksrad.
Quiz-show. 19.30 Ein Duke kommt sel-
ten allein. Afl.: Boss und der Sensen-
mann. 20.25 SAT 1 Wetter. 20.30 Fan-
tasy Island. Afl.: Das Herz entscheidet.
21.25 SAT 1 Bliek. 21.30 Woodstock
Teil 1. Amerikaanse documentaire uit
1969van Michael Wadleigh. 23.15 SAT
1 Bliek. 23.25 Woodstock Teil 11. Ame-

rikaanse documetaire uit 1969 vam
chael Wadleigh. 00.55-01.05 Progw
maoverzicht.

SSVC
13.35 What's my line. GepresenH

door Angela Rippon.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Teil the truth. Spel.
15.15 Take the high road. Serie
15.35 Connections.Gepresenteer"

door Simon Potter.
16.00 Children's SSVC. Huxley PIS
16.20 Film: Robin Hood junior.B

gelse produktie uit 1975.
17.20 The animals roadshow- D*

mentaire.
17.55 Happy days. Serie.
18.15 Tarby's frame game. Spe' I
18.40 News and weather.
18.55 Play chess.
19.10 Top of the Pops. Gepreg

teerd door Bruno Brookes en "
Ruscoe. j

19.35 Wildlife on one. Afl.: Kin^
of the crabs.

20.05 May to December. Serie.
20.35 People. Serie over ge*J

mensen die buitengewone diw
doen. .

21.05 After the war. Afl.: Veste"
and tomorrow.

22.00 News and weather.
22.30 City Lights. Komische

Afl.: The Seige. A22.55-00.45Fi1m. Endless love. A^kaanse film uit 1981 met Br""
Shields en Martin Hewitt.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
aktueel, Gast van de Dag en mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Uit in Limburg, agen-
da en muz. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02Kort nws. 17.02Reg.weerbe-
richt. 17.05 Limburg aktueel, agen-
da en muz. 17.25 Licht Limburgs:
muziek van en informatie over Lim-
burgse musici. 17.55 Kort nieuws.
18.05-18.07Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Dag'en Dauw
(6.30, 7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-Berichten.) 8.00 Nieuws. 8.12
Brussel X. 9.30 Golfbreker. 10.00
Nieuws. 10.03 Platenpoets. 11.55
Mediatips 12.00 Limburg 1989.
13.00 Nieuws. 13.10 Goed op Vrij-
dag. 14.00 Pluche en Plastiek.
16.00 Abraham al gezien? 17.00
Focus. 17.05Wat zijn dat voor toe-
ren! 18.00 Nieuws. 18.10 Hitriders.
20.00 Zig-Zag. 22.00 Nieuws.
22.05 Country-Side. 23.30-6.00
Nachtradio, (om 5.00 en 5.30 uur
Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch

kasten. 7.30 Regional^
7.45 Veranstaltungskalend«fj
Besinnliche Worte. 9.10 Mvt:
press. 1000 Gut Aufgeleg'■ J
Musik bei Tisch. 12.15 Wy
tungskalender. 13.00 TrejV
Frischauf. 14.05 Musikzeit y
Klassik leicht serviert. 15OVg
mitlagsstudio. 16.05 SP|(
Euro-Tops. 17.05 OldiekistO
BRF-Aktuell + Sportt<jffo'
18.40 Konzertabend. 20.0»

richten und sendeschluss.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 l^f
melodie. 9.05 Musikpavillon,f
Gut aufgelegt. 14.05 Auf &J
menade. 1500 Café-1^»16.05 Heimatmelodie.
sik-Express. 20.05 Z*V
Broadway undKudamm. 21^j>'
sik zum Traurnen. 22
Nachtexpress.

Sky Channel
06.30 European Business Cha"1*

Voor zakenlui.
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans. Australisch

milieserie.
11.30 Sky By Day. j

12.30 A Problem Shared. PersoC
advies. ,

13.00 Another World. Amerika""
dramaserie. ,j

14.00 Landscape Channel. s'
beelden met muziek.

14.50 As the World turns.
15.45 Loving.
16.15 The Lucy Show.
16.45 Sylvanians. Animatiereeks
17.00 Countdown.
17.30 Eursport overzicht.
18.00 Baseball.
19.00 Watersport.
20.00 Australian Rugby.
21.00 Paardensport.
22.00 Atletiek in Berlijn.
23.00 Wielersport.
00.00 Watersport. ,j

04.30 Landscape Channel. s'beelden met muziek.

Super Channel
07.00 World News and Busmes*
08.00 The Mix.
15.30 Off the Wall.
16.30 Hotline.
18.30 The global chart show.
19.30 Foley Square.
20.00 Touristic magazine.
20.50 Transmission.
21.50 World News and Weather
22.00 Chart attack.
23.00 In concert. Ibiza '92.
00.00-03.00 World News and v

ther and The Mix. 1
03.00-07.00 Rete Mia. Gevan^

Italiaanse programma's.

MTV Europe
Alle programma's in stereo. rf
00.00 MTV away From the pv

beat.
01.00 Club MTV.
01.30 Night Videos.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5.15.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 XPO.
21.00 YO!.
21.30 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 &,)
wie kein anderer. 11.00 'Tr?J tf
Elf. 12.00 Is jan Ding! 14-jftJ
16.00 Entenjagd. 1/00 K' (fl
sikduell. ' 17.50 Sportshop j
RTL-Musikduell. 19.00Net""^Vierundzwanzig: New
20.00 Film aktuell; 21.00 n'J
USA; 22.00-0.00 Musik NO"1'
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'Dierenbingo'
best bekeken

''f Van onze rtv-redactie
Jl!LVERSUM- De Dierenbingo-
j*s, gepresenteerd door Lin-
o^e Mol, behoren tot de bestI?eken programma's, die de af-

zomerweken via de Ne-
Jandse tv zijn uitgezonden.
L* van de zeven tot dusverre
J&zonden bingo-shows voe-? zelfs de Top-10-lijsten aan
2 de best bekeken program-
ls van de week. De waarde-
ll Voor de bingo-shows schom-
f' fond de 7,2, een gebruike-
f cÜfer bij dit soort showpro-

ma's'
van deBingo-show

£ 1 augustus boekte tot dus-JL_ de hoogste gemiddeldelichtheid: 16-4 dat ciJferJjl voor 2.170.000 kykers. De
Sere kykdichtheden schom-

k:'en tussen de 13 en 16.4.jP 1 augustus bleken veel kij-
fc?4erug te zijn van vakantie:
j*Zo vader, zo zoon' op het an-C* net boekte hogere kykdich-

P? 1?.n- Veel kijkers schakelden,
|L 4Jkt uit de cijfers, na 'Zo va-
VLio zoon' over naar Linda de
L, ■Om half negen, bij de start,de Bingo-aflevering van 1
tjjNstus nog een kijkdichtheid
L J2.9, om kwart voor negen

'dat cijfer op tot 15.9 (op dat
eindigde 'Zo vader, zoOJ en om kwart over negen

lifde kijkdichtheid van de Bin-
show zelfs gestegen naar 17.5.

Mnda de Mol: met 'Die-
in de tv-top-tien.

Uittocht
Over de 'uittocht' van collega's
naar de nieuwsrubrieken van TV
10 en'Veronique is Pia Dijkstra
niet al te somber. „We verliezen

kwaliteit, ja, en dat is jammer",
constateert ze laconiek. „De
commerciële omroepen hebben
dank zij het Journaal een reser-
voir waaruit ze kunnen putten.
Wij hebben dat niet, het Journaal
moet elke nieuwe collegazelf op-
leiden. Misschien dat wij over
een aantal jaren mensen kunnen
weghalen die door Veronique of
TV 10 zijn geschoold in het ma-
ken van een televisiejournaal".

Pia Dykstra bestrijdt dat de hele
Journaal-redactie met angst en
beven de komst van de concur-
rentie tegemoet ziet. „De blijvers
vinden het juist leukom er stevig
tegenaan te gaan. We zullen wat
meer moeten knokken. Dat is
best goed op zn tijd. Onze cen-
trale redactie wordt uitgebreid,
zodat we wat meer aan eigen
nieuwsgaring kunnen doen. Zelf
dingen boven water halen. Nee,,
ik zeg niet dat we beter moeten
worden. Dat zou inhouden dat
we nu niet goed zijn. Ik doe niet
mee aan de modieuze kritiek op
het Journaal. Ik zeg alleen dat we
ons best zullen doen om goed te
blijven".

Pia Dijkstra lijkt een van de wei-
nige Journaal-prominenten die
niet benaderd zijn door TV 10 of
Veronique. „Eh, nee. Ik ben niet
gevraagd".
Even valt er een stilte. Dan: „Ik
denk, ik hoop dat ik nee had ge-
zegd als ik voor de keus had ge-
staan. Maar.ik weet het niet. Als

jezoveel geld gebodenkrijgt... Ik
heb dan ook respect voor colle-
ga's diezijn benaderd, maar toch
besloten hebben bij het Journaal
te blijven. Om wat voor reden
dan ook. Omdat ze de ploeg
trouw willen blijven, of omdat ze
bang zijn voor de onzekerheid,
want het blijft toch de vraag of
TV 10 en Veronique echt toe-
komst hebben".
„Anderzijds begrijp ik ook goed
dat anderen die al tien, twaalf
jaarbij het Journaal werken, ge-
kozen hebbenvoor het avontuur.
Als je alles al hebt meegemaakt,
al zoveel jaren min of meer het-
zelfde doet... Ik vind het ook leuk
dat ik weer wat anders kan gaan
doen bij het Journaal van acht
uur".

Pia Dijkstra stapt over naar 'Acht uur'

'Journaal moet knokken
tegen de concurrentie'

jj. Van onze rtv-redactie
rJ*vERSUM - De sfeer op de
Vt e van het NOS-Journaal
v^ een beetje denken aan die
\ een grootscheepse verhui-

nB vindt Pia Dijkstra. „De do-
*oves^an klaar, maar voor het
(te r

r ls moeten we nog weken in°tzooi werken". De Journaal-
s,et.ie bereidt zich voor het

Ojj l !n haar geschiedenis voor
'ie, jTnstig te nemen concurren-

n'euwe commerciële zen-
t.Ue l v 10 en Radio Télé Véroni-
Vej,^aan ook nieuwsrubrieken

etl' n hebben daarvoor
J°ür 'weggeplukt' van het
*U ijl*^* onder wie coryfeeënrmen Siezen en Hugo van
Üet^' Pia Dijkstra, vanaf vol-
JQl„.e Week presentator van het; 1331 van acht uur, Inkt het

t * we' sPannend te vin-':"*k ben geen type om te flui-ter Ji donker, maar ik weet
(ïls dat we het redden. Het zal

"**t j best moeilijkworden, maar
°°k wel leuk wat meer teeten knokken".

WueliJks anderhalf jaar na, 'Jkst mst bij de NOS maakt Pia
iSr.n 34) deoverstap naar het
Vrjl 3? 1 van acht uur. Van ouds-

belangrijkste en de meest
£reide editie. Maar ze wil

cht trm?tie niet horen- .3ij
h r 's de nieuwslezerJ?an mdc andere edities an-'"erSo an; Er wordt meer van je
°niijkheid als presentator

verwacht", zegt ze. „Ik moet me
journalistiek iets meer bloot ge-
ven, omdat ik ook live-inter-
views ga doen. Het Journaal van
acht uur duurt twintig minuten,
diept de ojjderwerpen meer uit
en heeft traditioneel de grootste
kijkdichtheid. Maar ik vind het
niet belangrijker dan de andere.
Daarvoor ben ik veel te trots op
'Zeven Uur', dat is heus een goed
Journaal! In twaalf minuten
geeft het een overzicht van alles
wat er is gebeurd. En 'Half Elf,
dat door hetzelfde team wordt
gemaakt, biedt dat ook, aange-
vuld met wat er in de 1000 van de
avond is bijgekomen".
Toch is de betrekkelijke nieuwe-
linge in de Journaal-ploeg wel
een beetje vereerd dat zij is uit-
verkoren om de plaats van
Maartje van Weegen in te nemen.
„Natuurlijk beschouw ik dat als
een compliment. Het is een be-
wijs dat 'men' tevreden is over
mijn werk. Al hebben er, ver-
moed ik, bij die keuze ook prak-
tische factoren een rol gespeeld.
Het Acht uur-Journaal moet ge-
presenteerd worden door een
fulltimer. Er waren niet zoveel
anderen die daarvoor in aanmer-
king kwamen".

Scala
'Van de Scala van Milaan tot de
kerk van Vaals. Het zou een aar-
dige en luchtige aankondiging
op het affiche kunnen zijn. Zo-
wel Bröcheler als Gedda stonden
namelijk ooit in dit immense bol-

werk voor operaliefhebbers.
Maar publiciteit, ook al omwille
van een volle kerk, hebben beide
coryfeeën (en zeker niet tegen de
tijd dat het 26 november wordt)
niet nodig. Trouwens, dat is een
verhaalapart, dat Han van deBo-
gaart uit Kerkrade tezijnertijd

misschien nog wel eens kwijt
wil.
De Westduitse televisie (ZDF)
heeft in het verleden al meerdere
malen uitgebreid aandacht be-
steed aan de Zweedse tenor van
lussische afkomst, die in 1951

aan de Koninklijke Opera van
Stockholm debuteerde in Röda
Stöveln van Sutermeister. Zijn
daarop volgende succes als Cha-
pelou in 'Le postillon de Longju-
meau' leidde al in 1953 tot zijn
eerste optreden in de Scala van
Milaan (Don Ottavio in Don Gio-
vanni) en tot uitnodigingen in
onder anderen Rome, Turijn en
Parijs. Het optreden van Gedda
in Aix-en-Provence als Orphée
(Gluck) en Platée (Rameau) in
respectievelijk 1955 en 1966 be-
wees zijn specialisatie in het
Franse repertoire even overtui-
gend als zijn optreden tijdens
vele Salzburger Festspiele vanaf
1957 dat hem faam bezorgde als
Mozartspecialist. Daarnaast gold
Gedda drie decennia lang als de
beste tenor voor het lyrische
Russische repertoire (met name
Lenski in Jevgeni Onegin), als
vooraanstaand vertolker van ly-
rische Italiaanse repertoire (Ro-
dolfo in La Bohème, Alfredo in
La Traviata, Nemorino in L'elisir
d'amore) en als de opvolger van
Richard Tauber in het Léhar-re-
pertoire. Behalve werk van Mas-
cagni (dat Gedda onder anderen
in Vaals brengt) toont hij zich
een pleitbezorger voor minder
gangbare opera's als Benvenuto
Cellini van Berlioz (onder ande-
ren tijdens het Holland Festival
1961) en Palestrina van Pfitzner.

" Nicolai Gedda (foto links) en John Bröcheler: in hun genre topklasse. Op 26 november
treden zij op in de St. Pauluskerk van Vaals.

Tv-spektakel mei wereldsterren in MECC

TROS herhaalt
Unicef-gala

Van onze rtv-redactie
MAASTRICHT - De
TROS herhaalt op deze
vrijdagmiddag vanaf
15.30 uur op Nederland
2 het Unicef-gala, dat op
23 september 1988 in
het MECC te Maastricht
plaatsvond. Deze tv-
show, die door Audrey
Hepburn werd gepre-
senteerd rond de uitrei-
king van de Danny
Kaye Award, werd toen
in het MECC opgeno-
men bij gelegenheid

van deofficiële opening
van dit complex.
Behalve Audrey Hep-
burn, die samen met
Paul van Vliet een duet
zong, traden tijdens dit
Unicef-gala bekende ar-
tiesten op als Udo Jur-
gens, Julien Clerc en
het Italiaanse duo Alba-
no & Romina Power.
Wereldster Harry Bela-
fonte verzorgde een wat
uitgebreider concert en
was met het nummer
'Skin to skin' voor de

eerste maal in Limburg
en in Nederland te ho-
ren. Later scoorde Bela-
fonte er een hit mee. Tij-
dens deze herhalingvan
de Unicef-show krijgt
de kijker vanmiddag
eveneens de Engelse
Tara McDonald in
beeld. Die won het
songfestival voor kin-
deren en mocht daarom
uit handen van Audrey
Hepburn de eerste Dan-
ny Kaye-trofee in ont-
vangst nemen.

f] \anmiddag nogmaals in beeld: Audrey Hepburn (ambassadrice van
l^i-cef) en de twaalf- (inmiddels dertien-jarige) Tara McDonald, die de
.^ny Kay Award krijgt uitgereikt.

show

Voor concert met John Bröcheler aan zijn zijde

Operazanger Gedda
komt naar Vaals

door harrie cremers
VAALS - De wereldbekende Zweedse tenor en operazan-
ger Nicolai Gedda (64) komt dit najaar naar Limburg. Sa-
men met de al evenzeer en internationaal vermaarde Lim-
burgse bariton JohnBröcheler zingt hij op zondagavond 26
november in de St. Pauluskerk van Vaals.

Beide sterren worden die avond
begeleid door het Landgraafs
Symfonie Orkest en hetkoor van
de stichting Muziek Dramaturgi-
sche Produkties Limburg. Bo-
vendien ligt het in de bedoeling
dat óók Erich Binder, als con-
certmeester verbonden aan de
Wiener Philharmoniker, naar
Vaalskomt. Wanneer het concert
daar 's avonds om 20.00 uur be-
gint, zal het kerkgebouw (er is
plaats voor zon 800 bezoekers)
vanwege de te verwachten be-
langstelling ongetwijfeld te klein
zijn. Immers, Gedda en Bröche-
ler zijn in hun genre absolute
topklasse. Op het programma
staat o.a. werk van Mascagni.

Het concert met Nicolai Gedda
in de kerk van Vaals is een muzi-
kaal gebeuren van formaat. Het
is namelijk de eerste keer dat
deze vermaarde tenor in Lim-
burg optreedt. Maar er is méér en
dat mag zeker ook 'zeldzaam' he-
ten. Organisator Han van de Bo-
gaart (56) uit Kerkrade - een fer-
vent liefhebber en tegelijkertijd
een vriend van Gedda - wist deze
in Stockholm woonachtige
Zweed op persoonlijke titel naar
Limburg te halen. Dat laatste
lukte, in Limburg althans, nog
niemand. Van de Bogaart, die be-

scheiden op de achtergrond wil
blijven, is vooralsnog spaarzaam
met het doen van mededelingen.
Hij vindt dat 26 november nog
even in het verschiet ligt en dathet programma met Gedda moet
n°g in detail worden uitgewerkt.
Bovendien zoekt Van de Bogaart
n°g enkele sponsors. Over de
hoogte van kosten (gefluisterd
wordt dat die worden begroot op
80.000 gulden) wil hij nog niets
kwijt. Evenmin over het bedrag
dat moet worden betaald om een
entreekaartje te kunnen be-
machtigen. „Ik haal Gedda naar
Limburg omdat ik een groot be-
wonderaar van hem ben. Hij is
niet de eerste de beste en voorzon exclusief optreden mag je
best iets over hebben," laat hij
wel nog weten.

Goede contacten met Gedda,
heeft volgens Jan Steenhuizen
(woordvoerder van EMI, bij wiede vermaarde tenor onder ande-
ren veel platen en cd's liet opne-
men) Bert van Maurik, de diri-
gentvan het Nederlands Kamer-
koor in Amsterdam. Die had
Gedda óók en opnieuw gevraagd
voor een paar concerten in het
najaar elders in ons land. Maar de
tenor en operazanger ging, om
nog onbekende redenen, niet op
die uitnodiging in.

Preekstoel
Ze mag dan gek zijn op nieuws
en altijd een fervente Journaal-
kijker zijn geweest, ze is bij toe-
val in de journalistiek terecht ge-
komen. Tijdens haar theologie-
studie werkte Pia Dijkstra als re-
gisseuse voor radio-kerkdien-
sten bij de IKON. Gaandeweg
vond ze de preekstoel minder
aantrekkelijk worden en de radio
steeds leuker. Ze werd voorlich-
ter bij de IKON, deed een paar te-
levisie-interviewsvoor de NCRV
(„een jongerenprogramma dat
geen mens zich nog herinnert")
en stapte over naar de Wereld-
omroep. Daar bleef ze een beetje
in haar oude stiel en maakte on-
der meer eenrubriek met nieuws
over kerk en samenleving. Drie
jaar geledenwerd ze verslaggeef-
ster voor Hier en Nu-radio en
was daarnaast, alweer, verant-
woordelijk voor een kerkelijke
rubriek.

Anderhalf jaar geleden werd ze
van de ene op de andere dag een
bekend gezicht. Een bliksemcar-
rière? „Dat moeten anderen

maar beoordelen", zegt ze be-
scheiden. En na enig aandrin-
gen: „Nou goed, ik zeg maar: het
gaat wel lekker".

" Pia Dijkstra: „We zullen ons best doen om goed te blijven".

Straalverbinding
Sinds ze voor het Journaal
werkt, heeft zè al menigmaal de
verzuchting 'Was het maar ra-
dio!' geslaakt. „Het Journaal
heeft nu eenmaal geen straalver-
binding met de hele wereld, dus
hebben we niet overal beelden

van. We moeten dan naar creatie-
ve oplossingen zoeken. Kaarten
bijvoorbeeld. Als je hoort over
opstanden in Nagorno-Karabach
is het goed te zien waar dat nu
precies ligt. En we moeten wel-
eens onze toevlucht nemen tot
archiefmateriaal. Beelden geven
een extra dimensie die radio niet
heeft. Een voorbeeld is de video
van de Amerikaanse gegijzelde
Higgins, die door de Hezbollah is
opgehangen. Afschuwelijk, maar
we vonden dat we het absoluut
moesten laten zien. Sommige

dingen die we binnen krijgen, to-
nen we niet. Die zijn te erg. Zo
zag ik pas de lichamen van twee
toeristen die bij de bosbranden
in zuidelijk Europa waren omge-
komen. Werkelijk vreselijk. Ge-
lukkigblijven dergelijkebeelden
me niet de hele nacht achtervol-
gen. Als ik aan bet werk ben, is
nieuws vooral spannend. Thuis,
met een kop koffie op de bank,
grijpt het me veel meer aan. Dat
is goed om te ervaren, want dan
weet ik ook wat je als kijker ziet
en beleeft".

Inkomsten
omroepbladen
moeten naar
programma's

HEERLEN - Inkomsten uit de
verkoop van programmagidsen
mogen de omroepen voortaan al-
leen gebruiken voor het maken
van programma's. Met deze be-
slissingkeert minister Brinkman
van WVC zich tegen het Com-
missariaat voor de Media, dat on-
langs bepaalde dat de inkomsten
uit tv-gidsen vrij besteed moch-
ten worden. Brinkman heeft het
besluit van het Commissariaat
inmiddels geschorst. De om-
roeporganisaties zeggen veront-
rust te zijn over het plotselinge
ingrijpen van de minister.

De NCRV noemt het besluit van
de minister vreemd. „Hoe moet
je dan straks je ledenvergaderin-
gen gaan betalen en de werving?
Het is natuurlijk een vreemd be-
sluit en wij gaan er vanuit dat het
voorstel van de minister uitein-
delijk niet doorgaat. Welke ge-
volgen de schorsing uiteindelijk
kan hebben, kunnen wij nog niet
goed overzien. Maar het zal dui-
delijk zijn dat we er niet blij mee
zijn. Mensen betalen een bedrag
voor het lidmaatschap en voor de
gids. In de visie van de minister
mag dat deel van het lidmaat-
schap dusniet meer aan de leden
worden besteed, maar moeten er
programma's van worden ge-
maakt", aldus een woordvoerder.

De VARA vreest in een moeilijk
parket te komen als de minister
zijn zin doordrijft. Woordvoer-
ders van Veronica en de AVRO
daarentegen zien geen verschil
omdat zij de inkomsten uit de
gids al aan programma's beste-
den.

TV 10 en
Veronique
nu al zeer
bekend

Van onze rtv-redactie
AALSMEER - De commerciële
tv-stations TV 10 en Veronique
hebben, nog voor zij van start
zijn gegaan, een zeer grote be-
kendheid bij het publiek. Dever-
wachtingen over de program-
ma's zijn hooggespannen. Dit
blijkt uit een representatief
Nipo-onderzoek over beide sta-
tions onder 961 personen van 18
jaar en ouder. Uit de enquête
komt verder naar voren dat TV
10 (93 procent) iets bekender is
dan Veronique (85 procent). Ook
de verwachtingen over de uit te
zenden programma zijn wat be-
treft TV 10 iets groter dan ten
aanzien van Veronique.

Tien procent van de ondervraag-
den reageerde positief op de
vraag of men een of meerdere
aandelen in TV 10 zou nemen als
de plannen van TV 10 om op de
beurs genoteerde aandelen van
tien gulden uit te geven, door-
gaan. Als TV 10 dit plan werke-
lijk zou doorzetten, zou er vol-
gens de enquête gerekend kun-
nen worden op 1.130.000 aan-
deelhouders. Het zijn vooral jon-
geren in de leeftijdsgroep van 18
tot en met 24 jaar die een of meer
aandelen zouden willen kopen.

Vrijdag 18 augustus 1989 "7Limburgs dagblad



iiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
cT\\ AutoVencken b.v. (
"xfftflQ BMk - Pr. Mauritslaan 171 - Tel. 04490-72882 =
BjÊSB»* Sittard - Leyenbroekerweg 27 - Tel. 04490-15777 E

SITTARD BEEK
NitsuÉistiLuw 1211 SI, rtodmel M &>« GTII6», 139pt «11, 2x 16 =
WllPitsaimaiWliMct.zll.iMt M VWPassatVariantComlort I,Brood 67 =
VWJ«tlal3«tes,4-dß.,*lt 86 Jettal6ooCL4x 86,67 =
VW Geit 1300cc, rood 84 tadllOO, 23E«,|rijsnwL 66
VW Polo Coupe 1056et, rood 84 Toyota Starlet 1.3S, mit 87 =
VWJetta 1500et, jas. WaimiMt 82 Renault 5 GTL«it blauw 85,87 =
Ford Escort 1.4 Cl. rood 68 Polo coupe, sportiet «it 87
Audi 100 CC 136pk, ast., roodnet 85 HondaAerodecl2.o,roodmet 87 =
VW GMf 1300et, aatndelnet 85 Fort Escort 1308cc, 1600cc 4< 65 =
VW Soll 1300cc. polaralwmet 84 BMW 318.1 e eig. groenmet 79 =
VW Solt Cl 1600blauwmet 86 Fiat Panda 750L, blauw 86 =
Ford Escort 13601Hrsgfoenmel 85 BMW 315zwart 82 =
Go» GTS 1600«it 85 OpelKadett 1.3S, lpg rood 87 =
Fwd Sl«m 2L S-dn. wN 86 Ofe)Ascona It S, grocnmet 82 =
VW Golf 1300et. Ulam 86 Audi 80SC 1,6grijs 84 §
VWSelf diesel.«It 65 Peugeol 205 junior, rood 86 =
AudiUl6OO et, blauwmet 85 Audi 801.8 «rit 87 =
VWJellad.4-drs.,polaral»ermel 85 AudiBodiesel,zilver 67 =
VW Solt 1600et.züvermet. enrood N
Audi UCL 1601ccgrijsmct 84 =
VWGoItIHO cc GL, blauwmet 85
VWJeda CL birto, dies. 2-drs., rood 85
VWGoD diesel, qoartzrol 64 E
VW Polo 1650et, 3-drs.,«il 85
VW Goil, diesel, poiarzilveflßOt M
VW Trampoftcf isot ndtoo s
diesalgrou 85

Ruim aanbod Opel-Ford-Fiat-Peugeot-Mitsubishi-Volvo

OPEL BERGSTEYN
staat altijd achter U. in geheel Zuid-Limburg
en nog verder ook

Verkoop - Service - Garantie
Gespecialiseerd in alle Opel-sportartikelen
zoals: m OPVOERKITS

" SPORTWIELEN enz

w tij IBSnWmWMWM
BfRC. EN TERBLIJ 1

OFFICIEEL OPEL DEALER
Rijksweg 61 - Berg en Terblijt - Telefoon 04406-41700

BMW^OCCASIONS
DEMO'S

BMW 316i2-drs. Lachssilber 13.000km 3/89
BMW 520i bronsmet. 6.000 km 5/89
BMW73oiaut. Lachssilber 13.000 km 1/89
BMW 735iaut. Malachitmet. 11.000 km 4/89

OCCASIONS
8MW316/2-drs. wit 46.000 km 1/86
BMW 316/4-drs. blauwmet. 55.000 km 6/86
8MW316/2-drs. Lachssilber LPG 68.000 km 9/87
BMW 316/2-drs. wit 61.000 km 1/87
BMW3I6i/2-drs. Malachitmet. 20.000 km 4/88
BMW3I6i/4-drs. lapisblauw 56.000 km 1/88
BMW 318i/2-drs. lamsblauw 80.Q00 km 4/85
BMW3IBi/2-drs. diamantmet. 65.000 km 2/87
BMW 320i/2-drs. antrac.met. div. ace. 6/86
BMW324D antrac.met. 45.000 km 1/88I BMW 520i bronsmet. 57.000 km 3/88

ANDER MERK
Mercedes 190 D zwartmet. 43.000 km 1988
Mercedes 190 e bronsmet. 65.000 km 1986
Mercedes 300eaut. zwartmet. 98.000 km 1986
Mercedes 300eaut. groenmet. 125.000 km 1986

UW BMW-DEALER

AUTOBEDRIJF KERA B.V.
KERKRADERSTEENWEG 5, KERKRADE

«ra TEL. 045-452121

AudilooCC2.3steengrijs 1987
BMW 316kl. rood 1981
BMW 320 I automaat grijsmetallic 1986
Citroen BK 14RE kl. wit 1987
Citroen Visawit 1986
Fiat Panda 45 S grijsmetallic 1985
Fiat Uno 45 S grijsmetallic 1985
FiatUno4sblauwmetallic 1988
Ford Escort 1600 L grijsmetallic 1986
Ford Escort 1100 CC 1986
Ford Escort 1600 CL goudmetallic 1987
Ford Sierra 2.0GL goudmetallic 1983/1986
Hyundai Stella 1600SL 1988
Mazda 323 4-drs sedan 1987
Mazda 626 autom 1983
Mitsubishi Colt grijsmetallic 1984
Opel Corsa 1200kl. zwart 1988
Opel Kadett 1300 ! 1987
Opel Kadett 13S grijsmetallic 1985
Opel Kadett 1300N kl. wit 1986
Peugeot 205 GR grijsmetallic 1984
Peugeot 505 GR 1985
Renault 11 TC blauwmetallic 1983
Renault 5 GTL grijsmetallic 1986
Seat Fura blauw 1985
Seat Ibiza 1200rood 1985
Toyota Corolla 1300rood 1986
VW Golf 1300C Tornado rood 1986
VW Golf 1300CL wit 1987
VW Golf 1600 CC 1985/1986
VWJetta 13004-drs 1986
VWJettaCLI6OOCC 1984
VWPassat 1600CC 5-drs 1986/1987
Volvo 360 GLS 1985
Volvo 340 GL grijsmetallic 1985

Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Donderdag koopavond tot 21.00 uur 223710

Giro
55055
Astma Fonds

/§\ ALLE MATEN EN MERKEN
/^5_t^V^y) NIEUW EN GEBRUIKT.
K^E J (v"^ ■ Concurrerende prijzen.
\liiMfe_S__l -y>^~<** m Specialist in het

K^^—_J BALANCEREN EN UITLIJNEN

mmjttZROUWETTE
mW^mdÊ Wzautobanden

Putweg49 KLIMMEN Tel. 04405-1286

Auto's Te k. PEUGEOT 305 SR
break, stationcar, 4-drs.,
met LPG instal., bwj. '81, pr.
’2.950,-, APK tot '90. Tel.
045-323178.
Te koop PEUGEOT 305
Break, bwj. '81, motor slecht
’450,-; Hanomag Henschel
bwj. 71, gr. kent., ’450,-.
Tel. 045-251578.
PEUGEOT 205 Junior, bwj.
'88, wit, ' ’ 17.000,-. Tel.
045-242106.
Te k. PEUGEOT 305 break
GL, dcc. '81, ’3.750,-. Tel.
04492-5029.
Te k. PORSCHE 924 S. z.g.
a.n. Tel. 045-452064, na
19.00 uur.
Te k. weg. emigr. RENAULT
4 GTL, bwj. '82, km. 70.000,
APK 7-'9O, i.z.g.st.,

’ 3.500,-. Tel. 045-458732.
Te k. R5, bwj. '80, APK 7-
90, ’1.000,-. Tel. 045-
-255707.
Te k. Renault FUEGO GTL
bwj. '81 i.z.g.st., nwe. APK.
045-223754.
Te k. RENAULT 5 GTL s-
bak bwj. '82 i.z.g.st., nwe.
APK. Markgravenstr. 64
Hoensbroek. 045-223357.
SKODA 105 LS, nov. '87, in
pr.st., pr. ’5.250,-. Tel.
045-215302.
Te k. TALBOT Solara SX
autom., '81, stuurb., i.z.g.st.
A. Brouwerstr.73, Kerkrade.
Te k. weg. overlijden TOYO-
TA Hatchback 1.3 DX 3-drs,
bwj. '87, i.st.v.nw.

’ 16.500,-. 045-458732.
TOYOTA Carina, bwj. 77,
’1.200,-; VW Golf 1100
bwj. 77 ’1.500,-. 045-
-251485.
Te koop Toyota STARLET
1.2 de luxe bwj.79. Tel.
04492-5113.
Te k. zeer mooie VW
BUGGY 1600 bwj. '81,
100% in orde. Donatusstr.
88 Nuth. 045-243638.
Te k. polyester DAK voor
VW Golf pick-up ’300,-.
Tel. 045-323178.

VW Golf 1.6 Avance 1987.
Volvo KLIJN, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Mooie VW GOLF 1.5 S, bwj.
'81, div. extra's, ’4.900,-.
Tel. 04492-5109.
Te koop VW GOLF GTI
1800, bwj. '82, compl. uit-
bouwset BBS, Im-velgen,
lichte zijschade. Tel. 045-
-721264, na 18.00 uur.
Te k. VW JETTA L Diesel,
bwj. '81, i.z.g.st. ’4.100,-.
Tel. 045-419554.
Te k. VW GOLF 1.6 GTS,
bwj.'Bs, kl. wit, met veel ace.
Te bevr. Baron Mackaystr.
55, Heerlen. 045-720273.
VW JETTA De Luxe m.'B2
met APK, bijz. mooi,

’ 4.250,-. Tel. 045-454087.
VW GOLF 1.6 diesel, bouw-
jaar 6-1981, ’4.450,-. Tel.
04492-5376.
Te k. GOLF GX (CL) luxe
uitv., bwj. '83, LPG, antr., s-
drs„ ’7.750,-. 045-451270.
KOOPJE: VW-polo APK
gek. type '81, prijs ’ 2.800,-,
Broekstr. 62 Schinveld.
VW TRANSPORTER i.z.g.
st. APK gek. type '81. Prijs

’ 3.200,-. Broekstr. 62,
Schinveld.
Te k. VW GOLF 1.8, 5-drs,
bwj. '86, ’ 14.900,-. Tel.
045-273222.
Te koop VW KEVER bwj.
'82, 58.000 km., grijsmet., i.
z.g.st. Inl. 045-270293.
GOLF MX 79, m. '80, APK
3-'9O, mooi, vr.pr. ’ 2.450,-.
Tel. 045-318521.
VW GOLF C 1.3, 3-drs.,
zeer goed, bwj. 7-'B2,
’5.250,-. Tel. 045-740915.
Te k. VW PICK-UP dubb.
cabine, bwj. '80, pr.

’ 1.350,-. Tel. 04490-52204
Te k. aangeb. VOLVO 360
GLS 5-drs. 2L bwj. '83, APK
6-'9O, metalic, schuif/kantel-
dak etc. Pr.n.o.t.k. Tel. 043-
-479461.
Te k. VOLVO 343 L, bwj. 79
APK tot 8-'B9, vr.pr. ’ 750,-
-en div. andere auto's met
APK 04498»54319.

Te k. Ford SIERRA 2.0L,
5-drs, nw. mod. '85, in.st.v.
splinternw, apart mooi, met
recent keuringsrapp.
’9.950,-. Info 045-225201.
Ford GRANADA '79, APK;
'78 2300 Sierra Dieselmotor
met 5-bak, Pullmanbekl.,
km.st. 20.000 pr. ’ 3.950,-.
inr.mog. Tel. 045-226773.
Te k. FORD Fiësta KR 2,
1600-motor, bwj. eind '82,
sportmodel, kl. wit, 65.000
km. vr.pr. ’ 5.900,-. Rozen-
str. 12 Schinveld, 045-
-258789.
Ford ESCORT 1.3 L, 5-drs.,
div. extra's, '82, pr. ’ 6.750,-
Tel. 045-458126.
Te k. Ford TAUNUS 16 L
i.z.g.st. bwj. '81, nwe APK.
Eksterstr. 10 Heerlen. 045-
-211291.
Te k. Ford FIËSTA 1300 S,
bwj. 9-'BO, vr.pr. ’3.000,-.
Tel. 045-415460.
Ford ESCORT L, 1600, bwj.
84, APK , veel ace. Dir. Cor-
tenstr. 96, Kerkrade.
Sport. FIËSTA 1.1 L, sportw.
70.000 km., ’3.950,-. Ha-
merstr. 39, Heerlen.
Honda ACCORD, bwj. 1981,
APK 1-'9O, i.z.g.st. Tel.
04404-1450.
Te k. HONDA Accord bwj.
'79, APK 1990, ’1.500,-.
Tel. 045-272423 na 12.00
uur.
Honda PRELUDE, bwj. '80,
i.z.g.st., met. groen, APK B-
'9o, vr.pr. ’3.750,-. Tel.
04492-2043.
Te k. HONDA Civic bwj. '81
i.z.g.st., nwe. APK. Albert
Cuypstr. 85 Heerlen. 045-
-220659.
Te k. Honda ACCORD, 4-
drs, type 80, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.650,-, 045-210435.
Te k. Honda ACCORD HB,
bwj. '78, APK gek. 7-'9O, i.z.
g.st. Tel. 045-418252.
Mazda 323 1.1 wit, 04-'B3
Volvo Jac KLIJN Kerkrade.
045-458000.
Te k. MAZDA HB Limited in.
nw.st. bwj. '85 Tenelenweg
27 Voerendaal.

Te k. MAZDA 626 HB 1600
GLX, bwj. '85, Mgr. Paradis-
str.2, Hoensbroek. 045-
-217337.
Te k. MAZDA 626 LX 2ltr. D,
hatchback, bwj. '87, kl. zilver
met. z.g.a.n., ’21.400,-
-04454-4031 of 4304.
MAZDA 323 bwj. '81 APK
gek. vr.pr. ’3.750,-. J.v.Ol-
debarneveldstr. 3 Schaes-
berg.
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 koop MERCEDES 280
SE alle extra's. Tel. 04492-
-5113.
MERCEDES 250 Diesel B-
'B7, 1e eig., zeer veel
extra's, km.st. 54.000. Tel.
045-720654.
MERCEDES 280 E kl. mod.,
1980, plusm. 160.000 km,
mooie auto met trekh. en
APK. Inl. 045-244271 na 18
u. 04490-43727.
MERCEDES 240 D, bwj. '81
1e lak en extra's, pracht
staat, ’10.950,-. 045-
-715418.
MINI 1100 special bwj. '79,
APK 4-'9O, nieuwstaat,

’ 2.750,-. Q45-444481.
Te k. MITSUBISHI Celest
bwj. '78, APK 6-90,

’ 1.000,-. Tel. 045-456908.
Te k. Mitsubishi GALANT
GLS, LPG, '85, 045-243323
Nissan Micra SDX rood, Q4-
-'B7 Volvo Jac KLIJN Kerkra-
de. 045-458000.
Te k. Nissan CHERRY bwj.
'83, div. extra's, Trichterweg
19, Brunssum.

Te k. Opel SENATOR 2.5 i,
bwj. '87, nw. model, kl. wit,
met veel ace. Te bevr. Eind-
str. 27, Schinveld.

Te k. weg. omst. Opel KA-
DETT 1.6 I bwj. '88. Na 16
uur P. Schunckstr. 930, Hrl.
Opel KADETT E, wit, 4-'B5,
82.000 km., goed onderh.,
APK 4-'9O, trekh., vr.pr.

’ 10.500,-. Tel. 045-218914
Te koop Opel SENATOR
2.8 S, bwj.79. Tel. 04492-
-5113
Te k. Opel OMEGA 2300 D,
bwj. '87, event. inruil moge-
lijk. Tel. 045-723076.
Opel RECORD 2.3 D, bwj.
9-4-'B2, pr. ’ 3.600,-.
Livingstonestr. 67, Heerlen
Weg. omst. hed. te k. Opel
RECORD CD 20 E, autom.,
bwj. '84, boardcomp., c.v.,
sportv., enz. orig. kmst.
70.000. Alle keur. toegest
Pr. ’ 13.500,-. Kastanjelaar
12, Hoensbroek
Opel KADETT 16 GLS bwj
'86, vr.pr. ’17.250,-. Tel.
045-410542, tussen 18.00-
-20.00 uur.
Opel ASCONA Hatchback
1600 S rood metall. bwj. '84.
Schievelbergstr. 4 Bruns-
sum
Tek. Opel MANTA 19 N bwj.
79 i.z.g.st. nwe. APK. Ek-
sterstr. 10 Heerlen. 045-
-211291.
Te k. Opel KADETT, bwj.
84, Hatchback. Tel. 045-
-255911.
Te k. KADETT coupé, bwj.
77, APK 15-1-'9O, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-272492.
KADETT typ. 12 S, hatch-
back. '82, zeldz. mooi. Kerk-
raderweg 166, Heerlen.
Weg. overlijden te k. Opel
KADETT 1.6 aut., bwj. '86,
met. grijs, 4-drs, schuifd.,
trekh., km.st. 36.000,
’16.000,-. 045-451491.
Opel MANTA 1.6 SR bwj.
76 i.z.g.st. met APK

’ 2.500,-. Tel. 04454-2092.
Opel KADETT 1200, bwj.
78, APK, div. extra's, i.z.g.
St., ’ 2.250,-. 04492-3979.
Te k. PEUGEOT 305 GL
bwj. '80 ’1.500,-. Kieskoel
6 Landgraaf, na 17.00 uur.

Te k. onder garantie en ser-
vice div. gebruikte automo-
bielen; Mercedes 200 (124)
m. div. opties 1e eig. ABS,
LPG, 5-'B7. Opel Senator 25
E autom. '85. Mercedes 200
D '86. Opel Ascona 4 drs. 18
i '83. Opel Ascona 16 D '82.
Kadett D '84, Golf GTI 16 V
div. extra's '86, Golf GTI '86,
Opel Ascona 16 S '83. Opel
Ascona 16 S '82. Fiat Panda
45 S '83 wit, Renault Fuego
'81. Citroen 2 CV 6 Char-
leton '84 Mitsubishi Sapporo
'79. Fiat Ritmo '82 4c VW
bus LPG, '79. Opel Rekord 4
drs. LPG '85. Mitsubishi Ga-
lant '81. Opel Kadett diesel
'84, Opel Ascona 16 S '82.
Inr. financ. garantie. Auto-
handel P. FRANKEN,
Ganzeweide 59, Heerlen
Nrd. Heerlerheide. Tel. 045-
-216475/727711.
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 ESCORT 1.6 L, wit,
bwj. '86, LPG, div. extra's.
Inruil mogelijk. Berkenlaan
10, Spaubeek.
Ford TRANSIT, bwj. '80,
geel kent., vr.pr. ’ 2.500,-.
Schandelerstr. 56, Heerlen,
na 18 uur.
Ford ESCORT L Bravo, 7-
84, APK 7-'9O, vr.pr.
’9.250,-. Heerlenseweg 32
Landgraaf, na 18.00 uur.
Ford GRANADA stationcar,
bwj. '78, APK 6-'9O, pr.

’ 600,-. Tel. 045-229739.
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. DATSUN Voilet bwj.
'80 met APK, pr. ’ 2.600,-.
Tel. 04405-2936.
Dir. contant geld voor auto's
vanaf bwj.'Bo tot '87. U belt
045-414372. Wij komen ook
's avonds
Toyota Bus Hiace 2 L bwj.
'84,1eeig, 3 drs., grijs kent.
Opel kadett hatchback 12 S
'84. Morris Mini 1000 83.
Citroen 2cv6 '84; Pontiac
Sundort '83 6 cyl., schakel;
Golf GTi 79; Opel Kadett
Caravan C2'79. Autobedrijf
HOGENHOUT Wilhelmina-
str. 146, Hoensbroek. Inr.
gar. financ. mog. Tel. 045-
-215557.
BMW 323 i'84; BMW 316i
'88; BMW 524 TD '85; BMW
316 '87; BMW 316 '85; Su-
zuki Alto, 5 deurs '87; Suzu-
ki Alto GL '87; Suzuki Alto
automaat '83; Audi 80 '87;
Audi 80 '80; Volvo 244 GLD
'82; Mazda 626 automaat
'81; VW Polo Sport '86;
Mazda 323 '84; VW Golf 5
bak, GL 1600 '84; Alfa Sud
1.5 '83; Ford Taunus '81.

Autobedrijf REUBSAET, Op
de Vey 47-49, Geleen. Inr.
gar. fin. Tel. 04490-44944.
Uw adres voor APK keuring.
Alle auto rep.

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. zuinige Fiat PANDA,
bwj. 11-83, ’3.750,-. Tel.
045-316940.
Te k. fIAT Uno, bwj. 85,
’7.900,-. Edixhovenstr. 26,
Eygelshoven.
Te k. Ford ESCORT bwj. '77
APK 11-'89, t. 1300, zeld-
zaam mooi, autom. vr.pr.
’850,-. 04498-54319.

Wij geven het meesf^uwAUTO. U belt, wijKJ
045-422610, ook 's_&7.

oflMazda 626 coupé 2■".
'88, nw. model (kleur';
Mazda 626 2.0 GL^27-10-'B7; Mazda o&
GLX HB 2x '86; Ma2<£
HB 1.6 GLX'B7; MaZ^Jdan 1.6 LX '86 '87; 'T
626 HB 2.0 LX diesfj
Mazda 626 Sedan h
diesel '84; Mazda _\t
2.0 GLX '84; Mazda pt
1.6 LX compl. met u_£
set 13-11-'B4; Mazof
HB 1.5 LX '86; MaZ%
HB 1.3 LX 2x '86:
323 HB 1.3 LX a^
Mazda 323 HB 1.3 %
25-11-'B5; Mazda 3#
1.3 DX '83; Mazda 3^
1.7 GLX Diesel '88; JJ
323 NB 1.5 GLX'B6; 2,
323 NB 1.3 LX '86; %3è3N81.3DX'85;0f5
cona 1.6 S '84; Ope' ,
1.8 S'B3; Opel Kaden,
GT '86; Opel Kade« ,
'84; Opel Corsa TB 4'85;BMW318autoni<£
Nissan Cherry 1.3
Triumph Spitfire MX 3-j
’4.500. Goedkope *<"to's: Mitsubishi Sapo/L
78 ’1.750,-; Fiat |*|
1100 '80'’ 500,-; Offi
kord 79 automaat ’ f fLOVEN Heerlen B.v i
migerboord 401 Tei-j
722451. Erkend Apr
ringsstation. /
Citroen BK als nw. '%;
Siërra sedan 4-drs. °j)
Golf 1300 '86; Opel p

Caravan diesel 5-o[,
Ford Escort 1600
Ford Escort 1100B^Ford Scorpio 2.0 '\~a
BMW 316 5-drs., 5" «
'86; Opel Rekord <-.\
’3.500,-; Ford EscOjL
'80 ’ 4.000,-; Ford ' I
1600 '81 /3.900,-v
Corsa bwj. '84. Auf^Bovaggarantie. Inru»1 jnanciering. APK-kc f
station. Autobedrijf
WEBER, Baanstr,;:
Schaesberg. 045-31^

Voor Piccolo's .}
zie verder pagina

Te k. OPEL Rekord 2.0 N,
bwj. '79, vr. pr. ’ 2.250,-. Tel
045-315609.
Te k. OPEL Kadett city bwj.
78, kl. groen, vr.pr. ’ 950,-.
04498-54319.
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 HB bwj.
'83 goudmet. m. trekh.,
radio, pr. ’ 7.500,-. Bel na
17.00 uur. 045-227520.
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
Mooie Opel KADETT C 79,
APK 6-'9O ’2.450,-. Tel.
045-225913.
Te k. Opel KADETT eind
'80, APK, 3-drs, i.z.g.st. Tel.
04490-36860.
Te k. Opel KADETT HB 12
N bwj. '81, rood, APK,
’5.150,-. Tel. 045-728213.
Te k. Opel KADETT 13 S.
laat bwj. '87, km.st. 24.000,
kleur wit, veel extr., met ga-
rantie. Tramweg 4, Holturn.
Opel ASCONA 19 S 4-drs.,
sportwielen, trekh. LPG-
install. radiocass., nw. ge-
spoten bwj. '81 APK 16-8-
-'9O, ’ 2.950,-. 045-323178.
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.
T.k. Opel KADETT i.z.g.st.
APK gek. ’BOO,-. Tel.
04454-5593 of b.g.g 3318
en vr.na 18 uur.

Volvo 240 DL wijnrood,
71.000 km, 03-'85,
’18.500,-. Volvo Jac KLIJN
Kerkrade. 045-458000.
Volvo 740 GL automaat
1986. Volvo KLIJN, de Kou-
men 7, Hoensbroek. 045-
-220055.
Te k. VOLVO 340, 3-drs,
bwj. '85, APK juli '90,

’ 9.000,-. Tel. 04490-24563
VOLVO 340 GL, 4-drs., au-
tomatic, '84, pr. ’8.750,-.
Tel. 045-222451.
Te k. VOLVO 343 DL auto-
maat nwe. banden, APK 7-
90, betrouwb. i.g.st. Heihof-
weg 2 Landgraaf, 314149.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S ook sloop- en schade-
auto's. Tev. caravans. 045-
-416239.
Ford Scorpio 2.4 i ghia, '87
’31.500,-; Ford Scorpio 2.0
i CL 5-bak '86 ’25.500,-;
Ford Siërra 1.6 laser '87
’17.500,-; Ford Siërra 1.6
laser 5-drs '86 ’15.500,-;
Ford Siërra 2.0 luxe '84
’12.500,-; Ford Escort 1.3
lux '83J 7.400,-; Opel O-
mega 1.8 LS 5-bak '87
’23.500,-; Opel Ascona 1.6
LS 4-drs '87 ’17.500,-;
Opel Kadett 1.2 LS 3-drs.
'87 ’ 16.750,-; Opel Ascona
1.6 S '83,’ 7.400,-; Renault
25 TS 5-bak '86 ’17.250,-;
Renault 11 1.4 Broadway s-
bak 5-drs '86 ’12.500,-;
Mitsubishi Colt 1.3 GL 5-bak
nw. model '88 ’ 18.750,-;
Mitsubishi Galant 1.6 GL s-
bak LPG ’ 12.000,-; VW
Passat 1.6 CL 5-drs '86

’ 14.750,-; Nissan Stanza
1.8 GL 5-bak '83 ’8.500,-;
Mazda 626 1.6 LX '87
’16.750,-; Mercedes 200
benzine '82 ’ 12.000,-. In-
ruil, financieren en BOVAG-
garantiebewijs. Autobedrijf
en APK keuringsstation P.
van DIJK & Zn. Homperts-
weg 33, Landgraaf(Schaes-
berg-Kakert). Tel. 045-
-311729. Alle keuringen
toegestaan.
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autoschade deVriesbvIZIx!/
Herstelt plaat- en chassisschade yfSSm%mW^\.

" Is 24 uur met eigen sleepdienst inzetbaar Cteff? ii

" Is aangesloten bij het Focwa garantiefonds \jP____f_^_~___________[
" Maakt schade-afwikkelingen en taxaties verhaalbaar |Bff "9S^^S^sssdtJ~^^
" Modernste spuit- en richtapparatuur en kleurmakerij v'-JJET —^^i^j^^?

" Alle merken voorruiten, schuif- en zonnedaken inzetbaar

" Reklamebeschilderingen en ontwerpen onvoorstelbaar J____________\ i .—»

" Leenauto beschikbaar rj"l g ;
" Prijzen en service onvergelijkbaar, maar wel betaalbaar %_m"\ \__<^
" Gemakkelijk bereikbaar (nabij busstation Heerlen) t~fc—^ " '
226415

Autoschade De Vries
Grasbroekerweg 28 - Heerlen 045 -7224 63

■———^—mmmm9mmmmmm9mm99mmm9,

mÊM—m—WKmmWBMKSMH—WmKÊÊÊ^.

Jufgen Autocentrum mercedes-speciadst wssan-deale»
Langheckweg 32-40 (Industrieterrein „Dentgenbach") Kerkrade S 045-4525?°

250 D Turbo blauw/zw. '89 Laurel 2.8 SLX diesel wit '87 CitroenBK GTI 16Vrood 87
300SLblauw/zwart '86 JicraDX zilver '87 FiatUno4swit '87
260E zilver '86 Micra SDXblauw '87 Ford Escort 1U '84
230 CE coupe blauwmet. 88 sTnSTX combi 3 Ford Escort 1.3Lwi. *230TE blauwm. '87. Sunny 1,7 diesel4-drs. '83 Ford Escort 1.3 GL wit '8*
230 E aut. rookzilver '86 Sunny 1.6 SLX 3-drs. '86 r,.,,,..,.., ,nn «e
'230Earo«imet '85 Sunny 1.6 SU inj. '87 Ford Escort I.4CL, lpg
230E groenmet 85 Sunny 1.3 sedan zilver '87 Mazda 323 groen *200D autom. d.blauw '87 Sunny 1.5 GL coupé '86 Mn«*taM i,.„,i « nv h h '_
200 D baroiorood '87 Sunn} coupé 1.6SUwit '87 M.tsubish. Lancer 1,5 GU d.b. M
onnhi,,.u,/",rf 'oo Sunny coupé 1.6 SGX rood '87 Mitsubishi Cordia autom. '85200blauw/zwart 89 Nissan Stanza 1.8 GL '82 OnelKadett 13N3-drs wit '85190D 2.5 blauw/zwart '87 Nissan Bluebird 2.0 U wit'BB UpelKadett UN 3 ars wit

190 D baroiorood '86 300 ZX aut. rood '85 OpelKadett wit '83
190E2.6blauw '87 iTuST"^ 'i Opel Cor» 1.2Sblauw '87
190E blauwmet. '87 Patrol turbo diesel zilver '85 OpelAscona 1.6 S 5-drs. '87
190Eblauw/zw.met. '85 cSf^bïsS"' '86 Peugeot 505GTi airco. V
190 E groenmet. '85 ~ Peugeot 205GR blauw '87
<Ai.r ... Demonttratieauto'* . ______ "__

,oemimi M SunnycoupéSGXwi» '89 Toyote CannaII diesel 85
190Eblauw '83 Bluebird2.oU4-drsd.gr. '89 VW Golf 1.8 GTI rood '87
240TD beige '79 Maxima 3.0 E aut. d.gr. '89 Volvo340 DL aut. blauwmet. «

I _m - '""'"*»'**

~\ r !______* " \m mr _W W\ \w\ "B BC _é_W'A

i-W&*^^ mmu9

auto_^mmfm_w' -top-
m_m__f_WÊr_-_m occasions

DOOR VERKOOP VAN DIVERSE MERKEN
NIEUWE AUTO'S VOOR U INGERUILD O.A.

VW GolfGtil6v, div. ace 1989 FiatUno4sie 198-j
BMW 316i4-drs 1988 VW Passat I.Bi, nw model 198°
Mercedes 190D1988 Lada2losGL 190°
Suzuki Alto GL 1987 Saab 900 GL, 3700KM 198?
BMW 520i, shadow line uitv 1987 Volvo 740 GLE, automaat 1987
Audi 80S, nw model 1986 Toyota Celica liftback 198»
OpelKadett, 5-drs. uitv 1986 Ford Sierra 2.0Laser 198°
BMW 316,LPG installatie 1985 Renault 5 GTL 198*
SeatFuraGL 1985 OpelKadett 1.3GL 198*■ BMW 315, schuifdak, etc 1984 ToyotaCorolla GL 198^OpelKadett 1.6Diesel 1984 MitsubishiLancer GL WW
OpelKadett 1.6D stationcar 1983 Toyota Celica 2.0KT 190 J
BMW 316, nw model 1983 VW Santana CX diesel 198-*

PEUGEOT COLLRRIS
—^—■!■■ -Hl^ ■■ 1.1 ■■!■■ II I .11

Uw Peugeot-dealer met de meeste service
==== Reeds 25 jaar Peugeot-ervaring.
p£jïm Zeer grote onderdelen voorraad.
wySM Grote Peugeot-accessoiresshop.
TomVc? 25 man vakbekwaam werkplaats-personeel.

' Ww"~ Grote voorraad nieuwe en occasion-auto 's.
L J 50 nieuwe huurauto's (Europcar Autoverhuur).

SCHELSBERG 45 TELEFOON 720202 HEERLEN

Auto Info... . . *.- ■ ■.-.».*_ .■. _ _.*_.*_.*_.*,'-
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Ford P100 als
proefkonijn
in de verkoop

°rd heeft met de introductie
,'n de PlOO Piek Up voor een
Wichtige taktiek gekozen. Al-
te&rst moet deze bedrijfs-Sier-
.■die in het Portugeze plaatsje

is opgebouwd uit on-
adelen van de Sierra, Scorpio. Transit, bewijzen of hij met, 1 cabineversieaan de behoefte
'doet. Verder moet de praktijk

Rijzen of de 1.8 ltr/75 pk tur-
motor aan de eisen vol-

De te verkopen PlOO's zijns duidelijk testauto's die moe-

ten uitwijzen of er behoefte is
aan een 4x4, een anderhalve ca-
bine, een dubbele cabine en
vooral of de turbodiesel over een
paar jaargeschikt is voor de Sier-
ra personenauto.

We hebben een stuk met de Sier-
ra PlOO TD, die ruim 26 mille
kost, gereden. Wat resteert is het
gevoel dat een 6e versnelling
mankeert en het dingals een per-
sonenauto rijdt. Die uitbreiding
in de transmissie is natuurlijk

niet echt nodig, maar misschien
kan Ford in de 5e gangwissel in
de PlOO het lawaai wat temperen
door een betere motorkapseling
of gunstiger overbrengingsver-
houdingen.

De naam PlOO geeft aan dat het
hier gaat om een pick-up met 1
ton laadvermogen. De TD kan
exact 1093 kilo torsen en de 2
ltr/77 pk benzineversie (f23.000,-)
1087 kilo. De laadbak van 211 x

137 x 43 cm heeft een achterklep
met twee sluitingen en op de
vloer ligt standaard een halve
centimeter dikke PVC-mat. Voor
het gemak zijn de wielkasten al-
vast rechthoekig uitgevoerd, wat
bij de vele opbouwmogelijkhe-
den die de fa. Den Oudsten uit
Woerden uitvoert alleen maar
handig is. Het afdekzeil met twee
stalen steunbogen is ook bij de
prijs inbegrepen evenals de twee
van binnenuit te stellen buiten-
spiegels, een digitaal klokje,
twee portiervakken en de stoffen
vloerbedekking.
Het carrosserieconcept is van de
Sierra, de voortrein is deels uit
de Scorpio afkomstig en het ach-
terchassis is een degelijk aange-
paste versie van de Transit. De
nieuwe 1.8 Itr turbodiesel komt
voort uit de gewone diesel die
onlangs voor de Escort, Fiësta en
Orion is gemaakt. Hij is behoor-
lijk vlot te noemen, met zijn kop-
pel van 152 Nm/2200 tr en een top
van 145 km/u is het meer dan al-
leen maar een zuinige (1:14 bij 90
km/u) Portugese pakezel.

" De Ford PlOO is een aërodynamisch ggunstig gevormde
pick-up, leverbaar met de nieuwe 1,8 Itr turbodiesel of2 Itr
benzine motor.

Diesel met oxydatiekatalysator en turbocompressor

VWgaat modeljaar '90
in met 'milieudiesels'

(^°r het komende modeljaar 1990 hecht Volkswagen veel
J^'ang aan de 'schone' dieselmotor. De Golf en Jetta met
e

b ltr/60 pk dieselmotor bijvoorbeeld zijn uitgerust met
oxidatie-katalysator en een turbocompressor. Die

zorgt ervoor dat de kat-diesel voldoet aan de
norm en daarmee even 'schoon' is als een benzine-

°tor met geregelde drieweg katalysator.

i.l. spreekt men van milieu-Jhi!e's en ecologie in seriepro-
0Q "e- Aansluitend acht de im-
lih Ur e daarom meteen al
K om bij het ministerie van
jj*°M een subsidie van f 990,-
Jj te vragen voor mensen die
i dergelijke auto kopen.

L
It optelsom van de uitstoot aanL 'dioxide, -monoxide en -wa-

is in vergelijking met ben-
JJJf'ïiotoren inderdaad minder
puilend te noemen. Elk voor
j! blijven ze natuurlijk be-
J?^d niet 'schoon' en is het roetu^Wel niet zichtbaar- zeker nog
Jnvezig. Verder wordt niet ge-
w' van de uitstoot aan stiksto-
k 'de en die blijft met de huidi-

.katalysatoren gewoon op hete niveau. De techniek van
\fZ Veel hogere inspuitdruk tot
ic?eveer 1000 bar en een veel

tere dieselolie als brandstof

komt dichter in de buurt van een
'schone' dieselmotor.
Ander nieuws bij VW is de Polo
motor van 1.3 ltr/75 pk. Deze mo-
tor is uitgerust met een geregel-
de katalysator en het zogeheten
Digifant systeem. Daarbij wordt
afhankelijk van de gevraagde
motorbelasting het ontstekings-
tijdstip en het inspuitmoment en
de duur ervan elektronisch gere-
geld. De goedkoopste Polo komt
op 19 mille. De prijs voor dit
nieuwe 3-deurs of coupé-model
is nog niet bekend. Bij de Golf is
het instapmodel nu de 3-deurs
CL van f 24.550,- geworden.

Voor twee Passat-modelllen gel-
den lagere prijzen. De CL met 1.6
ltr/72 pk motor kost nu f 34.250,-
-en de 1.8 ltr/90 pk f35.250,-. Voor
de nieuwe 1.9 ltr/68 pk diesel
staat f 41.125 op de prijslijst. In

deze klasse is met ingangvan het
modeljaar '90 een 4-traps auto-
maat leverbaar in combinatie
met de 1.8 ltr/107 pk en de 2
ltr/136 pk 16 klepper motor. Een
omvormer-omleiding zorgt voor
de uitschakeling van slipvor-
ming hetgeen het brandstofver-bruik gunstig»beïnvloedt. Voor
de 1.8 versie ligt dat rond de
1:11,6.
Tégen meerprijs is onder de Pas-
sat een niveau-regeling te leve-
ren. Dit systeem werkt op lucht
waarbij onafhankelijk van de be-
lading de achterasvering van de
sedan of stationcar op gelijke
hoogte blijft. De vering wordt
niet overgenomen door de nor-
maal aanwezige onafhankelijk
werkende schroefveren, maar
door de luchtvering-elementen.

Naast een grotere koersvastheid
zorgt het systeem bij de VW Pas-
sat voor het behoud van de gehe-
le veer in- en uitslag.

r Ue Kat-diesel van VW voor Golfen Jetta.

" De
niveauregeling bij
de Passat werkt op
het principe van de
luchtvering. Het
systeem werkt op
lucht waarbij
onafhankelijk van
de belading de
achterasvering
van de sedan of
stationcar op
gelijke hoogte
blijft.

Nissan 200 SX:
toptechniek in

geraffineerd jasje
'Sfri*'Jn je °P het eerste gezicht. Zo

% d reacties van het publiek
fyj s e nieuwe sportbolide van
% a

Tn. de 200 SX, te omschrij-
ft^ n de week dat wij deze Ja-

ter beschikking hadden,
i^eh de wagen een echte 'eye-
talf "'" ondanks dat hij al een
's s Jaar geleden op de AutoRAI

wlntroduceerd.
D. .S^s] ende I[inen van de 200
Nr-j aan en a^s de bewonde-

Wordt verteld dat het een
?6m ;js. dan kijken ze verwon-

elh i-'n merk verwachten ze«Mj'^yk niet bij het model. Een
? e te 'u slechts naar'Jlwhniek en de prestaties. Die
'ertyj Veel minder te imponeren,
% „ de wagen echt rijdt als

fcpeer
öe
Kin Hhts 1809 cc metende mo-

v deze coupé levert een bulk
Mc. grmogen van maar liefst 168

n turbolader, gekoppeld
]üerï koeler van de aangezo-
T:cht' zorgt voor dat surplus

KQSstr?Cht- Het motorblok is
'J*on^ d voor mensen dievannctere techniek houden.

y^*°bele bovenliggende nok-

kenassen worden door een rode
kleur opvallend geaccentueerd
in het kleppendeksel. Draden en
kabels zijn keurig weggewerkt,
wat onder de motorkap een vol-
gepakt, maar monteuronvrien-
delijk geheel oplevert.

Nu behoeft er onder normale
omstandigheden niet veel onder-
houd te worden gepleegd aan de
200 SX. Er valt simpel weinig af
te stellen. De brandstofinjectie
en ontsteking worden verzorgd
door een computer met zelfdiag-
nose. Grote beurten zijn nodig
om de 20.000 kilometer en olie-
verversen om de 5000 kilometer.
En de koppeling is, als bij veel
nieuwe auto's, zelfstellend.
De turbolader maakt van de Nis-
san 200 SX een asfaltvreter. De
acceleratie van nul naar honderd
km uur klokten wij op 6.8 secon-
den. Dat lukt nog net in de twee-
de versnelling. Precies bij hon-
derd grijpt de toerenbegrenzer
onverbiddelijk in. Dat is maar
goed ook, want de vier-cylinder
wil best boven de 7000 toeren
min. doorgaan.

Even inhalen kost eveneens niet
veel tijd met deze sportwagen,

tenminste als de turbo na onge-
veer één seconde 'aanspreektijd'
druk gaat leveren. In de derde
versnelling van tachtig naar 120
km/uur vergt slechts 5.1 secon-
den en van honderd naar 160
km/uur lukt in 9.1 seconden. Er
is kortom met de 200 SX menig-
een het nakijken te geven.

Op de Duitse Autobahn slaat de
Nissan met de opgegeven top
van 215 km/uur geen slecht fi-
guur, maar de wagen lijkt niet
gemaakt voor uren achtereen op
eenrecht stuk asfalt blazen. Juist
op een flink bochtig trajekt valt

het meeste plezier aan deze auto
te beleven.

Als bestuurder heb je het gevoel
boven de achterwielen zitten met
een flinke neus voor je, die
nauwkeurig 'luistert' naar elke
beweging aan het stuur. Bochten "zijn scherp aan te snijden. Ver-
volgens het gas op de aangedre-
ven achterwielen en de Nissan
schuift schier moeiteloos de
hoek om. De wagen is over-
stuurd, maar dat kan*met het
gaspedaal prima in de Jpnd wor-
den gehouden.
De korte vering en sterke stabili-

satie zorgen voor de goede weg-
ligging. Toch is de schokdem-
ping niet Spartaans te noemen.

Kleine oneffenheden worden op-
geslokt, grotere worden daaren-
tegen wel duidelijk doorgege-
ven. Dat maakt de Nissan in ver-
gelijking met andere sportcou-
pés, als bijvoorbeeld de VW Cor-
rado, comfortabeler.

Het gevolg van de soepeler dem-
ping is wel dat de Japanner op
hoge snelheid in lange bochten
wat neigt tot Sfcinen. De vierwiel-
ophanging is volgens het Mac-

Pherson-principe en de achter-
wielen hangen aan vier reactie-
armen.

" De Nissan SX 200, vloeiende lijnen.

auto

Rijksdienst krijgt voorul anonieme klachten

Grote verschillen
bij APK-keuringen

Er zijn grote .verschillen merk-
baar bij de APK-keuringen. Ter-
wijl een aantal garagebedrijven
personenauto's afkeurt, gaan de
eigenaren van die betreffende
wagens naar deconcurrentie die
deze auto's wel geschikt acht
voor het wegverkeer. De Rijks-
dienst Wegverkeer in Geleen
krijgt over deze kwestie meestal
anoniemeklachten.

Toch maant een woordvoerder
van de Rijksdienst tot voorzich-
tigheid: „De bewijslast is moei-
lijk als een auto eenmaal een
keuringsbedrij f heeft verlaten.
Ook de gehanteerde normen ver-
schillen van bedrijf tot bedrijf.
Door ons controlesysteem valt
een bedrijf dat ondanks alles de
auto toch goed keurt door de
mand. Maar dat gaat niet van
vandaag op morgen."

„Het komt incidenteel voor dat
wij vernemen dat een auto elders
wel is goedgekeurd, terwijl dat
hier niet het geval was. Dat

wordt naar Geleen doorgegeven.
Maar er kan niet altijd iets aan
gedaan worden," zegt een ver-
ontwaardigdekeurmeester.

Zijn collega uit Kerkrade-Oost
beaamt dit: „Het percentage
waarbij garage A een auto af-
keurt en garage B een auto na-
derhand wel geschikt acht is
moeilijk aan te geven. Helaas
moet ik bekennen dateen aantal
garages de APK-keuringen niet
zo nauw nemen."

„Het is een delicate kwestie. Die
praktijken zijn afhankelijk van

het niveau van de klanten en de
prijscategorie van de automobie-
len. Mensen die bij ons komen
als vaste klant krijgen een gratis
onderhoudsbeurt en keuring.
Maar bij het losse aanbod ligt dat
dat anders. Met name bij oudere
wagens komt het voor, dat wij
het afkeuren en elders keurt men
het goed. Er is bij ons wel een
keuringsgigant bekend, die dui-
zenden auto's over de vloer
krijgt", luidt de reactie van een
woordvoerder van een garage
met verschillende vestigingen in
de Oostelijke Mijnstreek.
De Rijksdienst Wegverkeer: „Wij

houden vast aan ons bestaande
controlesysteem met gerichte
steekproeven. Als we een indica-
tie krijgen dat iemand niet werkt
via de opgezette spelregels, dan
houden we die natuurlijk extra
in de gaten. Vaak wordt de con-
trole bemoeilijkt omdat de man-
kementen niet op papier zijn ge-
zet. Verder is het zo dat iedere
automobilist zijn auto wel tien
keer mag keuren. Dat is een
vorm van beroep en kan die be-
roepskeuring kan ook bij ons.
Verder zijn er garagebedrijven
die veel auto's afkeuren en is de
onderlinge concurrentie groot.
Naast garagebedrijven bellen
trouwens ook consumenten naar
ons op met klachten. Aantallen
kunnen we echter niet noemen."

Of garagebedrijven in het verle-
den de APK-licentie hebben
moeten afgeven wil de Rijks-
dienst Wegverkeer bevestigen
noch ontkennen. „We noemen
hier geen namen," is het enige
commentaar.

uitlaatjes
De ALFA ROMEO VRIENDEN
in Zuid-Limburg organiseren
op zondag 20 augustus vanaf
12.00 uur een sportwagen-mee-
ting op kasteel Vaeshartelt in
Weert, bij Maastricht. Klassieke
auto's en sportwagens genieten
de laatste tijd een ruime belang-
stelling bij een breed publiek.
Alfa-Romeo vormt niet de
hoofdmoot. Het is de bedoeling
dat ook andere merken acte de
présence zullen geven. Vele bo-
lides zullen in deze sfeervolle
omgeving staan te pronken. De
toegang is gratis.

De voorbereidingen van MO-
TOR SHOW ESSEN 89 lopen
weer op volle toeren. 'Bella Ita-
lia' is het motto voor de show
dievan 1 tot en met 10 december
in Essen wordt georganiseerd.
Niet minder dan 14 Ferrari's uit
de Formule 1, vanjaargang 1948
tot heden, zijn er te zien. Tijdens
de show is op maandag 4 decem-
ber een Ferrari-dag waar meer
dan 500 bolides uit Modena ver-
tegenwoordigd zullen zijn,
evenals 31 Formule 1 coureurs
die ooit een Ferrari hebben ge-
reden in de race-historie.

Waayenberg bv brengt al sinds 8
jaar de AROLA op de Neder-
landse markt. Dit is een vol-
waardig vervoermiddel voor ge-
handicapten. Het voertuig is
eenvoudig te besturen, bijzon-
der wendbaar en door de regi-
stratie als bromfiets op vrijwel
alle wegen .toegelaten. Voor de
gehandicapte vormen zelfs voet-
paden en voetgangersgebieden
geen obstakel. Met talloze modi-
ficaties zoals een rolstoellift,
verplaatste bedieningsorganen
en een verhoogde vloer, kan de
Arola aan de individuele be-
hoefte worden aangepast. De in-
validenwafeen wordt aangedre-'
ven door een 3,5 pk. Sachs mo-
tor. De basisprijs bedraagt
15.250 gulden.

De SKODA RAPID COUPE is
sinds kort het nieuwste Skoda-
model op de Nederlandse
markt. Een snellere uitvoering
van de Coupé. Deze aparte spor-
tief gelijnde auto neemt een
unieke positie in op de Neder-
landse markt. Een Coupé in het
onderste segment van de markt.
De 62 pk. leverende krachtbron
geeft de auto een topsnelheid
van 153 km./uur. De uitvoering
is erg compleet, onderandere
met lichtmetalen velgen, voor
een prijs van 15.495 gulden.

RENAULT breidt haar service
aan de kliënten uit met een on-
derhoudscontract. Vanaf heden
wordt iedere koper van een
nieuwe Renault in de gelegen-
heid gesteld een onderhouds-
contract af te sluiten. Dit con-
tract neemt door middel van een
vast maandbedrag de financiële
onzekerheid op het gebied van
onderhoud en reparatie weg. Dit
geldt zowel voor particulieren
als bedrijven. Zelfs onderhouds-
gevoelige onderdelen als rem-
blokken, schokdempers en kop-
pelingsplaten vallen binnen het
contract. Ook banden kunnen
daarin worden opgenomen.

SUZUKI ALTO SUMMER is de
zonnige uitvoering van de klei-
ne Alto. Ten opzichte van de
standaarduitvoering van de GL
onderscheidt de Summer zich
door een Webasto 'Mondial' zon-
nedak, bijzondere wieldoppen,
lichtzoemer, deurgreepbescher-
mers een speelse striping, mat-
ten en een stickerset. De ver-
koopprijs van deze witte of rode
Alto bedraagt 13.995 gulden.

Keverfestijn
in de Betuwe

Acht Volkswagen clubs hou-
den het komend weekeinde in
het recreatiepark 'Het Eiland
van Maurik' in het Betuwse
plaatsje Maurik weer hun jaar-
lijkse internationale bijeen-
komst onder de naam VW
Euro. VW-Euro s Nederland
heeft als doelstellingauto's van
het merk Volkswagen, en dan
vooral de luchtgekoelde ver-
sies, een keer per jaar onder de
aandachtvan het grote publiek
te brengen.

Het festijn begint zaterdag om
13.00 uur met behendigheids-
en sprintwedstrijden. Zondag
is er vanaf 10 uur een Concours
d'Elégance, een trail, een
sprint, van 14.00 tot 15.00 uur
een wedstrijd motorwisselen
en van 15.00 tot 16.00 uur het
slotdefilé. Voor meer informa-
tie 010-4209645.

Sober
De Nissan 200 SX is standaard
voorzien van stuurbekrachti-
ging, die helaas nog werkt op het
toerental van de motor en niet
snelheidsafhankelijk is. Verder
van éen anti-blokkeer-inrichting
(abs) op de remmen. Dat sys-
teem, van het merk Nippon,
functioneert zoals het hoort. Met
een kant van de wagen in de
berm valt nog een kaarsrechte
noodstop te maken. Wel hadden
de remblokjes op de voorwielen
het zwaar bij fiks remmen van
160 km/uur naar stilstaand. De
rook sloeg eraf en het vermoede-
lijk aanwezige vet achter de
blokjes vatte vlam! Het vuur
doofde gelukkig snel.

Het interieur van de Nissan 200
SX is sober, maar wel fraai vorm-
gegeven. Het dashboard bevat
slechts meters voor snelheid,
toerental, brandstofniveau, en
koelvloeistoftemperatuur. Op
een dergelijke sportwagen horen
toch ook meters voor oliedruk en
olietemperatuur.

Het stuur is in hoogte verstel-
baar. De ramen en beide buiten-
spiegels laten zich electrisch be-
wegen en eveneens standaard is
de centrale portiervergrende-
ling. De stoelen missen een
hoogteverstelling en dat is voor
kleinere mensen best wenselijk,
gezien de diepezit in de kuipvor-
mig gemodelleerde zachte kus-
sens.

Opbergruimte is er in de vorm

van twee portiervakken, een
bakje onder de armsteun tussen
de voorstoelen en een dash-
boardkastje. Voorin kunnen ook
lange mensen prima hun benen
en hoofd kwijt. De achterbank
biedt voor volwassenen te wei-
nig plek. Voor de knieën ont-
breekt de ruimte en het hoofd
moet voorover worden gebogen
door het lage plafond.

Eigenlijk is de Nissan meer een
twee-zitter. Dat bankje achter
hoeftniet zo nodig. Door het neer
te klappen ontstaat een flinke ba-
gageruimte, die goed bereikbaar
is door de grote derde deur. Nis-
san zou er goed aandoen voor
Nederland een 200 SX op grijs
kenteken te gaan leveren, want
dan wordt het wel een heel aan-
trekkelijk geprijsde coupé.

Vooralsnog moet voor deze Nis-
san 60.995 gulden worden neer-
geteld. Met vier-traps automaat,
met een lange overbrenging in
de vier, kost hij 64.335 gulden.
Overigens komt er voor de zes-
cylinder coupé van Nissan, de
300 ZX, begin volgend jaar een
opvolger. Als die dezelfde vorm-
geving meekrijgt als de 200 SX,
dan kan ook die op de nodige be-
langstellingrekenen.

Technische gegevens
Motor: viercylinder in lijn.
Inhoud: 1809 cc.
Versnellingen: 5.
Vermogen: 168 pk (124 kW).
Acceleratie 0-100 km/uur (geme-
ten): 6.8 sec.
Topsnelheid (opgegeven): 215
km/uur.
Benzineverbruik (gemeten):
1:9.8.
Prijs: 60.995,-, (automaat) 64.335,-
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Auto's
Te koop FIËSTA 1100 S '81
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.
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
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 1.3 L 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.
Voor al uw reparaties, on-
derhoud en beurten én een
goede 2e hands auto naar
Garage Piet DE LA ROY,
Hoofdstr. 114 Hoensbroek.
045-212896.

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. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
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.
Sloopauto te koop PEU-
GEOT, 1978. Goede motor.
Tel. 045-724245.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Auto onderdelen en accessoires
Brink Trekhaken met Rijkskeur.

1. Groot assortiment uit voorraad leverbaar.
2. Stabilisator Caravan aanhanger, extra veilig.

3. Hulpkoppeling.
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haefl
land 20 Bruns. 045-254482.
Te k. Wolfrace Vlg. met nwe.
banden voor BMW 5 serie,
Opel Commodore, Senator.
Vr.pr. ’750,-. 04492-5113.
Te k. SUNROOFDAKEN

’ 135,- p.st. De Gijselaar 61
Amstenrade.
Opgelet tot en met eind sep-
tember bijna alle type
TREKHAKEN met onder-
bouwen en aansluiten

’ 150,-. Tel. 045-229667.
Te k. 13 X 6J SPORTVEL-
GEN met banden 185 X 70,
voor BMW/Opel/Golf, z.g.a.
nw. Te bevr. Fossielenerf
596, Heerlen.

Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -auto-onderd. 045-224123.

Motoren
KAWASAKI 250 XX cross,
bwj. '85, i.z.g.st., pr.

’ 1.500,-. Tel. 04454-1853.
Te k. CROSSMOTOR Hon-
da 125 CR, bwj. 83, ’ 750,-.
Tel. 045-323347.
HONDA CBR 1000 F bwj.
'87, km.st. 8.000 ’ 14.000,-.
Tel. 04498-57467.
Te k. SUZUKI GSX 750,
bwj. 13-9-'B5, bl/wit, 107
PK, laser uitl. en compl. mo-
torpak, 4 mnd oud. Oude
Heide 29, Nieuwenhagen.

(Brom)fletsen
FIETSEN: Gazelle, Batavus,
Rihe-Cove en kinder-oma-
fietsjes. Fa H. Plas en Zn.
Schildstr. 36, Brunssum en
Mauritsweg 52, Stem.
Div. VESPA'S CIAO, ook
onderdelen, inruil mogel. H.
Kruisstr. 65, Grevenbicht.
Tel. 04498-57844.
Te k. 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.
TYPHOON 2 wielerspe-
ciaalzaak de grootste keuze
in fietsen, onderdelen, ban-
den en voor reparaties
Marisstr.l4, Geleen-Zuid.
Te k. RENFIETS merk ra-
leigh z.g.a.nw., ’ 500,- 045-
-417747.
Te k. HERENFIETS met
trommelremmen 3 versn., i.
z.g.st., ’ 225,-. 045-710286
Te k. Opa- OMAFIETS; he-
ren-dames-kinderfiets;
bromfiets, ’ 150,-. Tel. 045-
-257371.

Te k. HONDA MT 5 Parijs-
Dakar, kl. rood. Tel. 045-
-725654.
Te k. div. gebr. RACEFIET-
SEN en overjarige racefiet-
sen Rekers, Willemstr.Bs,
Heerlen 045-726840.
Te k. bromfiets m. KREID-
LER, i.z.g.st., ’550,-. Tel.
045-323275.
Te koop Vespa CIAO kl.
rood, met sterwiel. en verz.,
bwj. '89, vr.pr. ’975,-. E.
Casimirstr. 2, Kakert-Land-
graaf.
NIEUW! Kawasaki bromfiets
6-versn. ’ 3.498,-. Honda
MT 5 rood/wit van ’ 3.695,-
-voor ’2.995,-, Finan. mog.
vanaf ’4O,- p.mnd. Twee-
wielercentrun] Jan Rekers,
Kouvenderstr. 181, Hoens-
broek 045-212537.

Vakantie
Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.

Te k. 4-pers. CARAVAN,
Kip Goldstream, met voor-
tent, koelkast, horren en res.
wiel, vr.pr. ’ 2.900,-. Past.
Engelenstr. 4, Banholt.
Caravelair en Sprite 1989 ex
verhuur modellen te koop nu
met duizenden guldens kor-
ting op is op. BARTELS
Caravaning Hommerterweg
256, Amstenrade. Tel.
04492-1870.
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. TOERCARAVAN I.
4.50 m. Wilk., tent, ijskast,
kachel, bwj. '77 alles i.z.g.st.
Vingweg 3 Simpelveld.
Te k. 3 pers. CARAVAN Di-
gue BX 310 met voortent,
bwj. '85, ’4.950,-. Te bevr.
04498-56288.

Tek. TOURCARAVAN merk
T.E, Sprinter 480, 4 é 6 pers.
m. voort., z. en w., all-in

’ 4.500,-. Tel. 045-273776.
Te k. 3/4 pers. CARAVAN
Adria 380 Q SI. bwj. '81, mcl.
accessoires ’ 4.500,-, tel.
04490-79695.
Te k. HOBBY '84, type 360
T, 3 é 4 pers., voort. R. van
Gelrestr. 45, Nieuwstadt
Vouwcaravan te k. ALPEN-
KREUZER Select '86. Tel.
045-317505.
Te k. 1 STACARAVAN, 1
platen woonwagen.
Wilmenweg 68, Merkelbeek.
Te k. HOBBY Prestige 400
N met rondzit en voort. '81.
Trichterweg 201, Brunssum
Te k. VW CAMPER met
voortent. Floribertusstr. 17
Brunssum.
Te k. CARAVAN Kip Grand
de Luxe 540, 5 tot 6 pers.
i.z.g.st. m. ijsk., voort., ring-
verw., nwe. kussens en gor-
dijnen. Tel. 04456-281
b.g.g. 04450-2280.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kontakten/Klubs
'" _^__________ —____...:.::..:. :

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01
Babbellijn

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

06-320.330.03
Club Pin Up

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

Caravans/Kamperen

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

Tieners 06-320.323.10
Madame Butterfly

en haar meisjes. Hommert 24 Vaesrade open va. 18.00 uur
Midzomernachtflirtwedstrijden

Flirt-Box 06-320.330.01
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

waar zijn de mooiste meisjes van 't hele land

Bij Privéhuis Michelle
Dat weetje welII

met nieuw Diane, jong en sexy
045-228481/ 045-229680

Donna-Maria 045-227734
045-229718 met haar 7 vriendinnen

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

Tel. 045-311895.
NIEUW NIEUW

Club Hof van Eden
Putstraat 85 A, Sittard, 04490-10218 b.g.g. 51892.

Dames geyraagd, intern mogelijk.
Al onze zomersproetjes zijn er weer

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

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

LIMBURGIn hel 06'Gii café leer |t nieuwe vrienden kennen dieniet «er weg kunnen wonen!

06-320.327.55
__^_^_—_—_—_—_— m
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Sex Royal
06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
06-sex

Zevende Hemel
06-320.320.07

GRATIS PORNO POSTER

Relax-Line
06-320.320.06

* * *
ÜLiveü

Sex Relax Box
06

320.324.06
Addink Prod. 50 et/min.

Nimf Debbie
alle gaatjes gevuld

50 et/min. 06

320.320.14
Tieners

GRATIS PORNO PAKKET
50 et/min. 06-

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

S.M. Box
06-320.330.70
sex party box

06
320.323.06

Talk prod. 50 et/min.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardlesbi

Rijpe Sex
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*323*24
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 06-320.326.55 (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

Stoeipoes
06-320.331.43 (50 c.p.m.)

Teenage
sex

06-320.331.73 (50 c.p.m.)

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.)

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

320*323*45

320*323*45
Lekker in...

Lady Bizar
50 et p/m 06*320*

3*2468
Thai Privé

Suffolkweg 13, Weert
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.

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

GRATIS
kom je aan je trekken met
Judith's LIVE gesprekken.
06-320.324.34 / 50 cpm

MEISJES
DROMEN

06-320.329.93 / 50 cpm
Escort service all-in
045-326191

Sex Spel
Speel het spannende spel
waarbij jij door het kiezen

van nummers op je telefoon
uitmaakt hoe het verder gaat

Eindeloze variaties
Elke dag opnieuw.

kies dan 1

Door antwoord te geven op
de openhartige vragen van

onze sex specialisten verrijk
je je SEXKENNIS

kies dan 2
06.

320.323.66
50cp.m.

Als elke seconde telt!!
nombre hombre

Sex! 06-320.320.23
50 et p/m. Sexll

Opgewonden?? Trillingen??
Wij helpen jou er wel vanaf!
De vibratiebox

06-320.325.20 als je
sexueel geraakt bent

50 et p/m
Toen ik 'n trekje van die

sigaret had genomen begon
ik licht in 't hoofd te voelen-

en toen ohohohoh
06-320.320.13
Callcutta

50 et p/m
Bij ons geen rij, u bent direct

aan de beurt!
06-320.325.33 - 50 et p/m

De Beurtlijn
Alleen onder deskundige

leiding mag u bellen

Sexafganglijn
06-320.322.77 - 50 Ct p/m

Geen lef!! Dacht ik all!

Al spreekt ze 'n taal die je
niet begrijpt, sex, echte sex,

daar heb je geen taal bij
nodig!! 06-320.325.22

50 et p/m
Zelfs de hoofdzuster doet

mee
de Klismabox
tien patiënten te gelijk

Q6-320.325.36 - 50 et p/m
1-ste klas

De kortste weg naar een
sexafspraak is? De

sexpliezierbox
06-320.325.34 ze liggen

klaar 50 et p/m
Een paaltjewerpen? Onze

meisjes zijn gespecialiseerd
in het achterveld. De

hoogtepunten-
box

06-320.325.14 - 50 et p/m
Jebent jongen gilt graag de

Kreunbox
06-320.325.16 voor

kreunen en zuchten, alles
kan. 50 et p/m

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

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

Op de

Sexsuperbox
zijn die hete partners die
best willen, maar op de

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

06-320.328.29. 50 et p/m
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)
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 et p/m)

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.
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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.
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 )

Escort Marli v
vanaf 10.00 uur 's morgens

045-451033.
Peggy

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

assistente gevraagd.

Stoute poes
zoekt strenge kater. Wij zijn

dag en nacht geopend.
Rijksweg Zd. 131 B, Geleen.
04490-48448.Meisjes gevr.
Zat. en zond. 14.00-24.00u.

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

Club
2000

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

Tev. meisje gevraagd.

Kriebels?
bel maar naar Karin

50 ct.p.m
06-320-327-27

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.

Contactburo
Yvonne

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

Safe Sex Box
voor mensen, die op 'n ge-
zonde manier, meer willen

dan alleen praten.
Woorden en Daden.

06-320.328.28 (50 et. p.m.)

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen
04490-50921.

Een jong stel met hete fan-
tasie vooraf en dan... hete
Werkelijkheid

Rosie's Lifelijn.
06-320.323.85 (50 ct.p.m.)

Club

Nirwana
Nieuwstr. 147, Kerkrade

045-463323
Tev. meisje gevr.

Life Sex!
Opname die uit de hand
loopt, zelfs als de band

stopt. Amateurstel vergeet
te stoppen

06-320.323.85 (50 ct.p.m.)
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
21.00 uur. Industriestr. 13,

Kerkrade-West.
Tel. 045-423634.

Dory is
opgewonden

en bang tegelijk door SM.
Toch gaat ze weer naar de
man in 't leer. Rosie SM lijn.
06-320.330.51 (50 ct.p.m.)

Nieuw Escort
Het adres voor een lief

meisje bij U thuis
va. ’ 100,- all-in.

1 06521-27896.
In gesprek??

06-320.324.94 (50 ct.p.m.)
U weet nu waarom
Europaweg Nrd. 158,
Landgraaf. Tel. 045-

-317032, v.a. 14.00 uur.
Paradiso

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.

Video Club
v.a. ’ 20,-. Dame aanwez.

Tel. 045-718067. Ass. gevr.
Vrijdag en zaterdag
striptease
liveshow

Aanvang 20.00 en 22.00 uur
Grote Gracht 95, Maastricht

Let op de palmen
in de etalage.

Met airconditioning.

Huize Elle
4 lieve meiskes (safe-sex),

sauna, massage. Kapoenstr
29, Maastricht. 043-218884.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Dewy Privé van 12.00 tot
17.00 uur. Met afspraak.
04754-87046

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

gens vanaf 10.00 uur.

Anita
Privé ook zaterdags

Tel. 045-352543.
Moderne man voor dame of

echtpaar
045-318413.

Nieuw
Silvia, Sandy, Gaby, Brigitte,

Jessie "Cinderella. Oude
Ryksweg Nrd. 56, Susteren,

naast tennishal.

Sexy Blondy
en Brunette af 10.00 uur.

Tel. 045-721759.

Haar waanzin grijpt je naar
de keel!

SM Maniac
06-320.330.60. Soms is ze
streng, soms vernederend.
Maar schokkend is ze altijd!

Luister zelf! 50 c/m
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te koop gevr. PAPAGAA-
IEN, Kaktoe's en Ara's. Tev.mr. op tamme en sprek. pap.
Tel. 04490-75359.
Te k. jonge middenslag
SCHNAUTZERS, peper en
zout. Prima stamboom va-
der afgericht. IPO 3 en GGI.
Tel. 04492-1255.
Te koop kruising BULL-
TERRIER pup, 3 1/2 mnd.
oud, gestroomlijnd, teef. Tel.
045-715599.
Te koop DALMATIËRS. Tel.
045-464536.
Te k. PUPPIES, kruising
Fux en D. Terriër. Tel.
04450-2098.
Te k. PEKINEESJES en
dwergteckeltjes met stamb.
Prov. weg Z 143, Oirsbeek.
Te k. VORK terriër pups.
Tel. 045-250210.
Te k. YORKSHIRE terriërs,
puppies. Tel. 04498-54002.
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.
Uit keurfok nest Hollandse
HERDERS met stamboom
te k. Overhoven 58, Sittard.
Tel. 04490-23838.
Te k. KAThUISEN-British
Blue poesjes. Tel. 045-
-443876 na 18.00 uur.
Te k. van fokker zwarte, wit-
te, grijze DWERGPOEDELS
Tel. 04750-16590.

Te koop Schotse TERRIER-
PUPS m. stamb., ingeënt en
ontw. Tel. 045-353589.
Te k. jonge PUPPIES krui-
sing keeshond/boomerhond,
pr. ’ 150,-. 045-425712.
Te k. 10 st. compl. KEN-
NELS gegalvaniseerd. Tel.
045-244271.
Wegens omstandigheden 2
sprekende tamme PAPE-
GAAIEN te k. 045-424811.
Te k. mooie zwarte DUIF-
JES. 045-751588.
SCHARRELKIPPEN te k.
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4a Gutte-
coven. 04490-24401.
Goed tehuis gezocht voor
DUITSE herder teef 3 1/2 jr.
met stamb. Tel. 045-258299
Wat VERKOPEN? Adver-
teervia: 045-719966.

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

In/om de tuin
(TUIN)HOUTHANDEL \m-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Heeft voor u in
voorraad Hogedruk geimpr.
planken, palen, rolborders,
1000 st. nwe en gebr. biels
enz.enz, bezorgen mog.
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

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.

Dansen
leer je pas goed bij

Danscentrum Weisscher
F.D.0.-gediplomeerd

Lid van F.D.0., N.8.D., 8.U.L.D.0., N.R.R.A., N.A.D.B.
Wij starten begin september in

Geleen, Sittard, Nuth,
Treebeek, Brunssum

met cursussen in:
stijldansen, rock 'n roll, disco.

Ook 40 plus (gehuwde) parencursus stijldansen.
Onthoudnummer: 04493-4343

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- i
teer via: 045-719966. I

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
Samen kun je meer

Stichting Relatievorming Limburg
Stichting Landelijk Centrum(LCH)

werken samen om met minder kosten meer mogelijkheden
te bieden aan mensen, die een partner zoeken. Vraag
gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045-412847,

Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450,
Maastricht: mevr. Driessen 043-435231.

St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231.
Centraal adres LCH 030-200630.
Erkend door Raad van Toezicht.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.
Zoekt U een ser. relatie bel
dan 045-211948 Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
"PARTNERS-TRUST",
huw.-relatieburo. Info: 045-
-210627.
leder weekend voor elk wat
wils. Gezellig vertoeven en
dansen in Café/dancing
WINDROSE, Akerstr. Nrd
150, Hoensbroek.
J. man zkt kennismaking m.
leuke j. DAME 21-30 jr. v.
vaste relatie. Br. ' Postb.
1046, 6450 CA Schinveld.

Baby en Kleuter
TEUTONIA combiwagens
showroommodellen vanaf
’598,- mcl. ace. Harlekijns
Babyland, Kouvenderstr.
141, Hoensbroek. Tel. 045-
-221263.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maarl
Tel. 045-719966.

Mode Totaal
ledere zondag gezellig win-
kelen in Valkenburg, Baarle-
Nassau, (Ophoven bij Sit-
tard) en Antwerpen Vogel-
markt, bij Rovan en Dankers
Ledermode, Nieuwe winter-
kollektie: lammycoats v.a.

’ 299,-. Suede en leren jur-
ken ’299,-, ’399. Suede
rokken, broeken, jacks en
kolberts ’99,-, ’199,-,

’ 299,-. 3/4 leren damesjas-
sen ’ 149,-, ’ 299,-, ’ 399,-
Dames en heren leren jacks
’129,-, ’299,- ’399,-. Le-
ren broeken en rokken v.a.
’89,90, ’199,-, ’299,-.
Leren truien, vesten en bo-
dywarmers ’ 99,-. Nieuw
Bruidsmode en motorkle-
ding. Inruilen leer en bont
mogelijk. Bij aankoop wor-
den reiskosten vergoed.
Ook gespecialiseerd in grote
maten. Venlosesteenweg 17
Ophoven (tussen Sittard en
Maasseik) België, tel. 09-
-3211566901. Weverstraat 4,
Baarle-Nassau, telef.
04257-8960. Grendelplein
16, Valkenburg-Centrum,
telef. 04406-16617. Voor
info: Hürksestraat 21, Hel-
mond, telef. 04920-22923.

Bel de Vakman
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Verstopte afvoer of riolering

Betaling alleen bij succes!!
Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht ]

Districtskantoor Limburg:
Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-1131'
Bei gratis 06-099.13.1jj

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892 _^j

Daklekkage
bel 045-219615
H Arndts

dakservice
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
TV-video rep. alle merken,
24-uur service. Tel. 043-
-479427.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.

Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen, bij tennishal. , eOpruiming showroommodellen manou en pitriet n*"kMaandag en dinsdag gesloten.

20 - 50% korting.- __\*l
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. moderne eethoek, eet-
tafel met achthoekige glas-
plaat (doorsnee 1.1Om) met
4 stoelen kleur zwart, 1 jr.
oud. i.z.g.st., vr.pr./ 300,-,
tev. witte RIETEN 2 pers. zit/
slaapbank, rosé gestoffeerd
i.g.st., vr.pr. ’650,-. Tel.
04490-43352.
Mooi zwaar eiken BANK-
STEL, als nieuw, 2jr. oud, vr.
pr. ’925,- eiken salontafel,
vr.pr. ’ 325,-. 045-323830.
Gaspl. ’ 75,-; GASFOR-
NUIS ’95,-; ijskast ’95,-;
diepvrieskast ’ 225,-. Tel.
045-725595.
Te k. div. stoelen en tafels,
SPOTGOEDKOOP. Tel.
04405-3116, na 18.00 u.
Geh. INBOEDEL te k. o.a.
kasten, eethoek, wasmachi-
ne, serviesgoed etc. Tel.
045-462754 tussen 17.00-
-18.00 uur.
Te k. Chesterfield leren
BANKSTEL en perzisch ta-
pijt en perz. loper 8 m. Tel.
04750-18902.

Zonnebanken/Zonnehemels \
van Uden zonneheme'*

Nu profiteren van onze zomer opruiming. AZonnehemel 1.80 lamplengte met statief nu ’ &
Wolff lampen 1.80 mtr. 100 watt nu ’ 17,-- Jvan Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Tel. 045-2]^

Zonnehemels
Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf h
Nu 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, <je_
compleet met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-dea"

Ook reeds vanaf ’ 10,- p.wk. i
Van Erp, Limbrichterstraat 18, Sittard, 04490-13*

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999. __^

TV/Vldeo
■ n■ —■ <-^^

KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Muziek

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

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterk^orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie &*. Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan HU
06- Muzieklijn

06- 320.326.30
Gezellige muziek gespeeld
door: De Marjando's 24 uur

dag en nacht.
06- 320.326.30

50 cent p/m.
MUZIEKLIEFHEBBERS op-
gelet! v.a. ’3O,- p mnd. bij
pns geen huurder maar ei-
genaar van o.a. keyboards,
drumstellen, orgels, gitaren,
piano's, accordeons, blaas-
instrumenten, orkestappa-
ratuur enz. Vraag naar onze
speciale klantenkaart. Altijd
aanbiedingen en occasions,
ales van Flight-case ner-
gens goedkoper, donder-
dags koopavond. Muziek-
huis Lyana, Mauritsweg 48,
Stem., 04490-33227.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Te k. electr. ORG^h
Technics U-50 zeer j
ritme-box, prijs /
045-422348. ___;
Als u ons voor 12 uur |
gens belt, staat uw '~LO devolgende daö*,
Limburgs Dagblad, *v719966.

Kunst en Anff
Wedden dat !! U bij £Antiques zeer zeker *"gen voor uw antiek8,
BELS, klokken en 5
etc. Amstenraderv*.
Hoensbroek Centru^opend; dond. vrijd.
Tel. 045-211976. _y.
Onze kwaliteit be*^zelf met de jaren-,
SIMONS Dorpstr. 4&2
(t/o ingang kerk, na*'
rest.). Donderdag
avond. Tel. 045-243?

Voor Piccolo* |
zie verder pagirl3

OPRITTEN en terras»
klinkers of sierbestratin*
pr.opg. Tuinaanleg
423699. ___^
Voor al uw NIEUWE
en verbouwingen: BW
drijf Baburek. Tel. '216969. ,
DAKDEKKERSBEDB^Nok, voor al uw <&
werkzaamheden, m«'
langste schriftelijke am
Bel voor vrijblijvendeoj
Tel. 045-224459/753gg
Te k. verschillende sjj|
afrasteringen en P^montage mogelijk. B 0
ml. ABC HEKWERK, J
Veenstra Tel. 045-3^
Voor vakkundige *WERKZAAMHEDEN .
garantie en gratis **Bel dakdekkersbedril'
Haas 045-451862. ,
Voor SIERBESTRAj]
terras, oprit en vjJJ
schap. Stratenmakers
Nico Gerards. Vrijblf
prijsopgave en advie*
045-313956. J
Diepvries en KOEI^REPARATIE zonder Jj
kosten. Bel Geleen: tg
45230 service binnen?

Te k. eiken BANKST^g.st., vr.pr. ’400,--
-416590. J
Rustieke grenen 0*

’ 295,-. Idem bijpj
’395,-. Engelse ef,
20e jaren iets aparts ’]
Idem eethoek 50e J
’ 495,-. Schitt. Ert
dressoir met bijp. tf*Jsamen ’ 495,-. Div. &
kasten v.a. ’ 295,-v,
aparte rustieke ee>"
compl. met pracht, dj*
’795,-. Enige boeWJ20e jaren ’ 395,-- Jldiv. antieke eethoeW11!
derne eethoeken, dj^J.
reo-apparatuur, schil"»
op doek v.a. ’65,-|ï
pels v.a. ’ 10,-, meuCj
ren v.a. 5 p.mtr. er isj
teveel om op te ?&m
maar; alles mooi sP_]M
goedk. en! inruilen rrtjß
HET WITTE HUIS, R'9
centrum 86-88,
naast Hotel Stadion efjt
bij Alb. heyn. Let op *nt
kent ook Rijksweg nojl
zuid. Let dus op ce_\_^_\
Te k. zwaar eik. Sl^l’950,-; zwaar eik. &JJm. tafel ’600,-; wajw
bel ’ 250,-. 045-25922

Goede KLEUREN tv 5.
grote sort. va. ’ l26'j
gar. Reeds 25 jr. h^j
adres. TV-Occ. <_
Geel, GrasbroekerW^
Heerlen. Tel. 045-72^

Kachels, grote keu->> |
bij de vakman DE K^, o,
SMID, de beste en d«!
koopste Walem 2l> t.
men. tel. 04459-1638>, <

Limburgs Dagblad Vrijdag 18 augustus 1989 "10



grenseen ietsje gewyzigden mo-
gen alle bewoners van de Pas-
sartweg zich weer Heerlenaar
noemen.
Als tegenprestatie heeft Bruns-
sum een stuk grond gekregenna-
by de nieuw aangelegde Emma-
weg ter hoogte van de Koolweg
by Treebeek. Het gaat om het
grondgebied van de houtzagerij
Carisborg.

" De Passartweg nabij de
voormalige staatsmijn
Emma terug op Heerlens
grondgebied.

Foto: DRIES LINSSEN

behoren. Tien woningen die aan
de noordkantvan de Passartweg
liggen (meer woningen liggen er
aan die kant niet) werden ook bij
Brunssum ingedeeld. Ze maken
echter deel uit van de wyk Pas-
sart. De bewoners voelden zich
dan ook nog steeds Heerlenaren
en vonden het maar vreemd dat
ze gemeentelijk gezien van hun
oude wijk werden afgesneden.

In politieke kringen werd vaker
gewezen op deze kwestie en bij
de recente wijziging van de ge-
meentegrenzen (via wyziging
van de Wet op deGemeentelijke
Herindeling Zuid-Limburg) is de

Biologische
tuin houdt
open dagPNL-miljoenen op de tocht

Kamer van Koophandel verzoekt Kerkrade Zwart-5 te steunen

gevrouw Wetzels uit Wau-
[* klaagde gisteren in deze
JJjefc over het feit dat haar
Ir steeds vreselijk jankte als

l huis uit ging. De buren
gten daardoor dat het dier
'"andeld werd. Niet leuk na-
ZJ-iJk. Goed dat Ennie Bec-
P 2'ch nu meldt. ,fir is geen
j** ktuade hond, je moet?*ri leren omgaan met hun
?**■" Samen met haar man Jo,
Van beroep van buschauf-:r f*, leidt ze honden op voorRh7l, doven en rolstoelge-

j.'fcers. Daarnaast zijn ze bij
?e van hobby specialist in
t?Pleidcn van 'probleemhon-
?">.Hoe groot of gek het pro-
T* 1 ook is, voor ons is alles
J°^>aar geblefcen", zegt En-
,' 2e wil mensen als Marian-
l^etzels best helpen, zonder
!?r meer dan een onkosten-
L'°eding voor te vragen. Las-
*.hond? Beckers bellen: 045 -

anken

KERKRADE - De biologisch-
organische tuin Carisborg in
de Kerkraadse wijk Haanrade
houdt zondag van 14 tot 17 uur
een open dag bij gelegenheid
van het tweede lustrum.
Een groep liefhebbers tuiniert al
tien jaar in het tuincomplex aan de
Adriaan Brouwerstraat volgens de
principes van de biologen Pieter
Boxman en Rik de Dapper.
De voornaamste ' kenmerken van
deze manier van tuinieren zijn: het
op peil brengen en houden van een
zo gevarieerd mogelijk insectenbe-
stand, toepassing van wisselbouw
en minimaal spitten, geen gebruik
van kunstmest en chemische be-
strijdingsmiddelen.Dit alles met als
motto: 'respect en liefde voor alles
wat in de natuur groeit en ademt.

Politieauto
Van onze verslaggever

HEERLEN/KERKRADE - Secretaris Nico Simons
van de Kamer van Koophandel doet een dringend
beroep op de gemeenteraad van Kerkrade om, zoals
afgesproken, mee te betalen aan de aanleg van de
Zwart-5-zuid, de weg die van groot belang is voor
Landgraaf.

fVnKrt a-^ vandaag heeft de
L^graa/se politie drie nieu-
tat in gebruik.
L 2omaar wat auto's nee, de
L/^des 190 D. Als u nu tussen
Q£ndenfluit, ofmisschieneen
*tfTse kreet uitbrengt, dan
liL^en verder. Om te voorko-
k namelijk dat heel Land-
lil, ■> elke bekeuring gaat
IjjJ^Pen 'jullie hebben zeker
kundig om die dure auto's te
OtJ*71' hecht 'de politie er
dj rde aan een en ander even
bjp^ lichten. En dan nog ver-
\h e V°litie 'uiat oppositie

ac goegemeente.

Man raast langs
wegwerkers

HEERLEN - Een achttienjarige
Kerkradenaar reed dinsdag op de
autoweg by Heerlen maar liefst
tachtig kilometer te hard. Wegens
wegwerkzaamheden was de maxi-
mum toegelaten snelheid zeventig
kilometer per uur, maar de man
vloog met 150 kilometer over het
wegdek. Zijn auto werd tijdelijk in
beslag genomen en pas teruggege-
ven toen hij later op die dagin Maas-
tricht een boete van vijfhonderd
gulden had voldaan.

Als de financiële kant van de zaak
een Kerkraadse bijdrage in de weg
zou staan, dan schroomt de Kamer
van Koophandel er niet voor om
Kerkrade een betalingsregeling
aan te bieden. „Geen enkel pro-
bleem, in samenwerking met der-
den is daar zeker een mouw aan te
passen. Alleen, mocht de gemeen-
teraad een afwijzende beslissing
nemen op principiële gronden dan
wordt de zaak wel heel moeilijk."

Deze laatste mogelijkheid is niet
denkbeeldig. Tijdens de betreffen-
de commissievergadering liet de
grootste fractie, de PvdA, door-
schemeren de noodzaak voor de
aanleg van de weg ter discussie te
willen stellen. „De huidige infor-
matie is onvoldoende en de ideeën
over de weg stammen uit het verle-
ien. De meningsvorming over deze
wegen begint eigenlijk nu pas."

„Als Kerkrade niet betaalt, loopt
Oostelijk Zuid-Limburg niet alleen
acht miljoen gulden PNL-subsidie
mis, maar daalt ook de kans dat de
PNL-pot na 1990 voortgezet
wordt." Om deze woorden kracht
bij te zetten, biedt Simons Kerkra-
de desnoods een betalingsregeling
aan.

Tijdens een commissievergadering
onlangs in'Kerkrade bleek dat veel
raadsleden moeite hebben met de
Kerkraadse bijdrage van 1,3 mil-
joen gulden voor de aanleg van een
nieuwe weg, de Zwart-5, die Land-
graaf moet verbinden met de auto-
weg.
De raadsleden vinden dat Kerkra-
de eigenlijk alleen maar nadeel
heeft van deze weg. Daarom is het
voorstel gelanceerd om alleen mee
te betalen als ook de structuurweg
Gracht in Kerkrade een aansluiting
krijgt op de autoweg.
Secretaris Simons dringt erop aan
dat de binnen het PNL-overleg ge-
maakte afspraken worden nageko-
men. Hij vindt dat Kerkrade er re-
kening mee moet houden dat dere-
gio een sociaal-economisch geheel
is en dat Kerkrade de eigen priori-
teiten daaraan ondergeschikt moet
maken.

Spandoeken
'beschermen'

scholieren
„De herstructurering van de wegen
in deze regio is tijdens de huidige
PNL-periode tot 1991 zeker nog
niet afgerond. Als ik afspraken nu
al niet nakom, dan tast dat de ge-
loofwaardigheid van de regio aan.
Nou, dan kun je vervolgens moei-
lijk bij de minister aankloppen
voor een nieuwe portie PNL-geld."

Moeilijk

in de regio worden
spandoeken opge-
hangen by scholen,
die automobilisten
eraan herinnerendat
de scholieren weer
massaal met de fiets
onderweg zyn. Met
de tekst „Wij gaan
weer naar school"
wordt van 21 augus-
tus tot 8 september
actie gevoerd om de
school-thuisroute
voor de jongeren zo
veilig mogelijk te
maken. In Heerlen
worden op acht
plaatsen spandoe-
ken opgehangen. In
Nuth wordt ook aan-
dacht besteed aan de
actie.

HEERLEN - Dui-
zenden scholieren in
de Oostelijke Mijn-
streek gaan maan-
dagmorgen weer
naar school. Het is
dan namelijk de eer-
ste schooldag na de
vakantie van het
voortgezet onder-
wijs. Veel jongensen

meisjes moeten dan
op de fiets voor het
eerst de route naar
de nieuwe school af-
leggen. De ervaring
leert dat in de eerste
drie weken van het
schooljaar betrekke-
lijk veel ongelukken
gebeuren.
Op diverse plaatsen

Verslaafde
Duitser (23)
overleden

tó"e hebben lang nagedacht
auto we zouden ne-w tegt adjudant Herman

1)iL, er uit. In deze regio zijn
i iiiw * commissies getueest die
iiSjJ" andere de samenwerking
iikjT 1 e politiekorpsen hee/tIty^ocht. Daarin is ook een
iie a' automerken onderzocht
>o(jjesc'iikt zouden zijn voor de

lekorpsen. Daardoor heeft\k^es onze aandacht ge-
n' Omdat wij geen merk-

\jyö hadden, althans geen
Vr * l.f daarin, konden we
Wokakelen op Mercedes."
>o|jt daarbij dat de gemeente-
Vt'^. een gunstig lease-con-
'UtQ, *°n afsluiten en dat de
'ijcjj' drie jaar kunnen blijven
"^Orri "^n voor e kleine meer-
\r krijgen we heel wat
\ veiligheid", aldus Ver-

Politieauto(2)

Politieauto(3)
Glazen kunstwerk
voor Onderbanken

# Kunstenaar Fons Lemmens
aan de slag in Geleen. De ple-
xi-glas platen worden eind
augustus 'ingepakt' door glas-
platen.

Foto: PETER ROOZEN

gaan van de vier kernen, Schinveld,
Jabeek, Bingelrade en Merkelbeek
verwerkt.

HEERLEN - De 23-jarige her-
oïneverslaafde P. Wiegand uit
het Westduitse Frechen is
woensdagavond in het zieken-
huis van Heerlen overleden.
Eerder op de avond had de po-
litie hem in Hoensbroek aan-
gehouden, omdat hij daarkort
tevoren" in enkele woningen
had ingebroken. Omdat hij na
hevige stuiptrekkingen het be-
wustzijn begon te verliezen,
werd hij met spoed overge-
bracht naar het ziekenhuis.
Daar overleed hij omstreeks
22.10 uur.

Uit nader onderzoek bleek dat Wie-
gand reeds vijf jaar verslaafd was,
de laatste tijd aan heroïne. Hij was
kort tevoren thuis weggelopen met
16.000 DM, waar nauwelijks nog 200
mark van over was.

i J/Jnercedessen behoren tot
\i\ wagenparkje

<*stT Landgraafse politie.
H(j et politiebusje worden

82e au£°'s verzien van al-
'\irti bekers en dergelijke

" 07" ze op arote afstand
frkfe» 1 aar zVn- De 'onopval-
N"on ?uto's» die de recherche
\jTbeeld gebruikt, blijven
Stq*1 merfc Opel, Overigens
h?n dU9t aanscha/ioaardes°liti nieuwe auto's met alle
H '^derdelen 65.000 gul-
fUto's iar de P°litie aaat de
L%in Overigens isyps af het derde Politie-«UtQ. ln Nederland dat deze

Alt, ,at ri Jden. InDen Haag
\ ijrelo rijdt depolitie ook inMercedes.

De totale opdracht kost Onderban-
ken 40.000 gulden. De gemeente
heeft een subsidie aangevraagd by'
de provincie. Omdat Onderbanken
nog weinig gebruik heeft gemaakt
voor die subsidieregelingtot de aan-
schaf van moderne kunst, voorziet
men niet te veel problemen met de
toekenning van die subsidie. Het is
de bedoeling dat de gemeente in ja-
nuari in het nieuwe gebouw zal
trekken. In maart wordt de officiële
opening verwacht.

Subsidie

Met name overdag zal het daglicht
via de vensters kleurrijke prisma's
werpen in het bestuurscentrum.
's Avonds verliest het werk die
charme, maar ter compensatie heeft
Lemmens ook een soort omgedraai-
de pyramide gemaakt die aan de
nok van het dak komt te hangen.
Daarin zijn symbolisch het samen-

Pyramide

Van onze verslaggever
GELEEN/ONDERBANKEN
Kunstenaar FonsLemmens uitEijs-
den is in Geleen druk in de weer
meteen kunstwerk dat straks in het
nieuwe gemeentehuis van Onder-
banken wordt geplaatst. By een
kunststoffenzaak in Geleen is Lem-
mens bezig met het vervaardigen
van 27 delen van ramen die dit na-
jaar de achterwand zullen vormen
van het nieuwe, zeshoekige, be-
stuurscentrum.
Die wand, in totaal negen meter
hoog, zal van de begane grond tot
het dak reiken. Langs het kunst-
werk zal straks het trappenhuis ko-
men dat drie verdiepingen hoog

wordt. Daardoor is het kunstwerk
straks eigenlijk alleen maar van de
buitenkant in zijn totaliteit te zien.
Het kunstwerk bestaat uit 27 ramen
van thermopeenglas met daartus-
sen gekleurd plexiglas.

Huizen Passartweg
terug bij Heerlen

Na herindeling bij Brunssum gevoegd

(ADVERTENTIE)
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Van onze verslaggever
HEERLEN - Byna acht jaar na
de gemeentelijke herindeling is
een tiental woningen dat by' die
herindeling bh de gemeente
Brunssum werd ingedeeld, te-
ruggekomen bij de gemeente
Heerlen. Het gaat om woningen
aan de Passartweg in de Heerlen-
se wijk Passart.
Het hele terrein van de voormali-
ge staatsman Emma, waar de
woningen praktisch op liggen,
werd op 1 januari 1982 toebe-
deeld aan de gemeente Bruns-
sum. De woonwijk Passart bleef
echter tot de gemeente Heerlen



t
„Toon, rust nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden".

Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend
heeft, delen wij u mee dat toch nog onverwacht van
ons is heengegaan mijn lieve man en onze zorgza-
me vader

Toon Schraven
op de leeftijd van 64 jaar.

Wierden: Dini Schraven-Millen
Utrecht: Ron en letje

Wierden: Riek en José
Atlanta (U.S.A.): Marijke

Almelo: Ruud en Jeannette
7641 ET Wierden, 17 augustus 1989
Kruizemunthof 39
De gezongen uitvaart is op woensdag 23 augustus
om 10.30 uur in de parochiekerk St.-Jan de Doper
te Wierden, waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op de begraafplaats aan de Vriezenveenseweg te
Wierden.
Belangstellenden worden uitgenodigd hierbij aan-
wezig te zijn.
Dinsdag 22 augustus is er een avondwakeom 19.00
uur in bovengenoemde kerk, waarna er gelegen-
heid is tot condoleren in rouwcentrum „Memo-
riam", Stationsstraat te Wierden.

Enige en algemene kennisgeving

t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wy samen met hem mochten bele-
ven, doen wij u weten dat is overleden, onze lieve
broer, zwager, oom en neef

Huub Baadjou
Hij overleed in de leeftijd van 52 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Familie Baadjou
6471 AL Kerkrade, 16 augustus 1989
Gulikstraat 8
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 21 augustus as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van St.-Joannes de Doper te Eygelsho-
ven, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Huub wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van zaterdag 19 augustus as. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145, Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.

t
Vandaag overleed, temidden van zyn gezin, na een
korte, hevige ziekte, toch nog vry plotseling, mijn
lieve man, onze lieve pap, schoonzoon, broer, zwa-
ger, oom en neef

Huub Mooren
echtgenootvan

Annie Dingelstad
Hij werd 51 jaar.

De bedroefde familie:
Swalmen: A. Mooren-Dingelstad

Dick
Fer
Steffie
Moetje Dingelstad
Familie Mooren
Familie Dingelstad

6071 NP Swalmen, 17 augustus 1989
Oude Baan 12
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den maandag 21 augustus om 11.00 uur in de paro-
chiekerkvan deH. Lambertus te Swalmen, waarna
om 13.15uur de crematieplechtigheidzal plaatsvin-
den in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Byeenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelyk condoleren vanaf 10.30 uur.
Zaterdagavond wordt in de h. mis van 19.00 uur
voor zijn zielerust gebeden.
Huub ligt opgebaard in het mortuarium van het
Dela uitvaartcentrum te Roermond, waar gelegen-
heid tot bezoek van 16.30 tot 17.30 uur.

t I
Hoe vlug gaat toch een jaar,
het lijkt nog helemaal niet waar.
Hoe langzaam gaat toch een jaar,
dag na dag, zonder elkaar.
De leegte die je achterliet
bracht ons allen veel verdriet.

" Maar de liefde die jebood
is niet te scheiden door de dood.
Al wat je deed en wat jezei
gaat voor ons nooit voorbij.

De eerste jaardienst voor mijn man,
onze vader en opa

Chrit Op Den Kamp
zal plaatsvinden op zondag 20 augustus
1989 om 11.00Uur in de parochiekerk van
de H. Martinus te Bom.

Mevrouw M. Op Den Kamp-Sevriens
kinderen en kleinkinderen

In plaats van kaarten
Voor de vele blijken van medeleven ondervonden
na het overlijden en bij de uitvaart van onze vader
en opa

Leonardus Baggen
betuigen wij onze oprechte en welgemeende dank.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Geleen, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 20 augustus as. om 11.00 uur in de deke-
nale kerk van St.-Augustinus teLutterade-Geleen.

Het is eenjaar geleden datwy afscheid moesten ne-
menvan mijn lieve man, onze vader en opa

Jean Gardeniers
Nog steeds is het moeilijk voor ons de leegte diehij
achterliet te aanvaarden.

Mevr. J. Gardeniers-Smeets
kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienst zal worden gehou-
den op zondag 20 augustus om 9.45 uur in de paro-
chiekerk H.H. Petrus en Marcellinus te Oud-Ge-
leen.

t
Na een leven dat getekendwerd door goedheid, op-
rechtheid, eerlijkheiden eenvoud, heeft deHeer tot
Zich genomen, onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, schoondochter, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Enny Vilain
weduwe van

Wiel van der Laan
Zij overleed in de leeftijd van 73 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken, in de Hamboskliniek
te Kerkrade.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.
Landgraaf: Wil van der Laan

Elly van der Laan-van Leeuwenstein
Edith en Richard
Jurriaan

Kerkrade: t Marianne Vineken-van der Laan
Jo Vineken
John en Bianca. Jinny en Rob

Kerkrade: May van der Laan
Brenda
Rodney
Lilian Brouwers
Familie Vilain
Familie van der Laan

Kerkrade,: 17augustus 1989
Ahornstraat 62
Corr.adres: Burg. Dr. Geuljansstraat 11
6374 TP Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 21 augustus as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van St.-Petrus-Maria ten Hemelopne-
ming te Chèvremont-Kerkrade, waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatsvinden op de begraaf-
plaats te Chevremont.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de h. mis van
zondag 20 augustus as. om 11.15 uur in voornoem-
de parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium St.-Pieterstraat 145 te Chèvremont-Kerk-
rade, gelegenop het terrein van deLückerheidekli-
niek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
De leegte diezij achterliet
kan niemand wegnemen.
In blijvende liefde gedenken wij
wat zij voor ons betekende.

Bedroefd delen wij u mede dat heden, plotseling
van ons is heengegaan, gesterkt door het h. sacra-
ment der zieken, in de leeftijd van 74 jaar, onze lie-
ve moeder, schoonmoeder, oma, schoonzus, tante
en nicht

Fina Muitjens
weduwe van

Jac. Wauthelé
Mechelen: JefWauthelé

Mia Wauthelé-de la Rosette
Mechelen: Col Wauthelé

Maria Wauthelé-Geelen
Heerlen: Math. Wauthelé

Hellen Wauthelé-van Dietz
Aimé, Francois
Familie Muitjens
Familie Wautbelé

Mechelen, 16 augustus 1989
Corr.adres: Mechelbeeklaan 27, 6281 NR Mechelen
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal worden gehouden op maandag 21
augustus om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Johannes de Doper te Mechelen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
De avondmis zal worden gehouden op zaterdag 19
augustus om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Het is onze droeve plicht u in kennis te stellen dat,
na een moedig en waardig gedragen lijden, van ons
is heengegaan, mijn zoon, onze broer, zwager, oom
en neef

Minus Scheffer
op de leeftijd van 53 jaar.

In dankbare herinnering:
M. Scheffer-Hermans
broers, zusters
zwagers, schoonzusters
neven en nichten

Hoensbroek, 16 augustus 1989
Terveurdtweg 209
Corradres: Musschenbroek 34, 6414 AB Heerlen
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op zater-
dag 19 augustus om 10.30uur in de aulavan het cre-
matorium Heerlen, Imstenraderweg 10. Bijeen-
komst in voornoemd crematorium.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.

tJean Hardy, oud 57 jaar, echtgenoot van Lea
Driessens, Prof. Kernstraat 62D, 6224 BB Maas-

tricht. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden
zaterdag 19 augustus om 14.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10. Er is geen
condoleren.

t Martinus Jongen, oud 74 jaar, echtgenoot van
JosephinaLejeune, St.-Josephstraat 89, .6227 SL

Heer-Maastricht. De eucharistieviering zal worden
gehoudenop zaterdag 19 augustus om 11.30 uur in
de parochiekerk van St.-Petrus-Banden te Heer.
Om 11.15 uur in dekerk gelegendheidtot condole-
ren.

tElisa Roomberg, oud 82 jaar, Fatimaplein 6,
Maastricht. Corr.adres: Past. Habetsstraat 37,

6217 KL Maastricht. De eucharistieviering zal
plaatsvinden op zaterdag 19 augustus om 10.30 uur
in deparochiekerk van het Onbevlekt Hart van Ma-
ria (Mariaberg) te Maastricht. Gelegenheid tot
schriftelijk condoleren achter in dekerk.

tAnna de Vries, 74 jaar, weduwe van Wilhelmus
Roumen, Sportstraat 24, 6042 XE Roermond. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
zaterdag 19 augustus om 11.00 uur in de kerk van
de H. Laurentius te Roermond-Maasniel.

tWiel van Cruchten, 73 jaar, echtgenootvan Mia
van Deur, Boven Boukoul 4a, 6071AC Swalmen.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 21 augustus om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Theresia te Boukoul.

tArend Nollen, 75 jaar, Godsweerdersingel 76,
6041 GMRoermond. De plechtige uitvaartdienst

zal worden gehouden op zaterdag 19 augustus om
13.00 uur in de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te
Roermond.

Nog midden in zijn leven, nogvol plannen voor zijnwerk, werd heden, na
een kortstondige ziekte, door zijn schepper teruggeroepen, voorzien van
de h.h. sacramenten, onze broer, zwager, oom en neef

Pierre Heijnen
PRIESTER VAN HET BISDOM ROERMOND

Hij overleed in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis te Amsterdam, in
de leeftijd van 47 jaar.

De bedroefde familie:
Spaubeek: J. Heijnen

T. Heijen-Boyens
Geleen: J. Heijnen (zr. Laurentia)

Voerendaal: R. Damoiseaux-Heijnen
J. Damoiseaux
Serve en Mar jo
Désirée en Riko
Mariélle en Antoine

Geleen: E. van Kaldekercken-Heijnen
P. van Kaldekercken

16 augustus 1989
Corr. adres: Kupstraat 57
6176 AK Spaubeek
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegrafenis, zal plaatshebben
op maandag 21 augustus as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Laurentius te Spaubeek.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledenezal byzonder worden herdacht tijdens de avond-
mis van zaterdag 19 augustus as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van
onze collega

Michel Frijns
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij dit zware
verlies.

Vestigingscommissie
jfki ondernemingsraad

* Holland Casino Valkenburg

Enige en algemene dankbetuiging
Zoveel bloemen 'zoveel kaarten
zoveel woorden
zoveel mensen
hebben ons getroost bij het verdriet toen wij afscheid moesten nemen van
mijn lieve man en onze lieve vader en opa

J.G. Geurts
Onze hartelijke dank hiervoor.

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 17 september 1989
om 9.45 uur in deparochiekerk van deH.H. Marcellinus en Petrus te Oud-
Geleen.

Op 12augustus was het een jaar geleden datwij afscheid hebben moeten
nemen van hem die ons zo dierbaarwas, mijn onvergetelijke man en zorg-
zame vader en grootvader

Wiel Rijks
* Nog bedroefd om het heengaan en de leegte die is ontstaan, herdenken

wij hem in de plechtige eerste jaardienst, die zal worden gehouden op
zondag 20 augustus as. om 11.00 uur in deSt.-Lambertuskerk te Oirsbeek-

Annie Rijks-Franssen
kinderen en kleinkinderen

Oirsbeek, augustus 1989Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te be-
danken voor het medeleven betoond bij de ziekte,
het overlijden en de begrafenis van onze lieve moe-
der, oma en schoonzus

Marietje
Knoben-Peeters

betuigen wü langs deze weg onze oprechte dank.
Familie Knoben

Landgraaf, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 20 augustus om 10.45 uur in dekerk van
de St.-Jozefparochie te Waubach.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van onze zoon, broer, zwager en oom

Hans Sligchers
betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.

Familie A. Sligchers-Gijbels
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 20 augustus om 11.15uur in de kerk van
O.L. Vr. Maagd der Armen te Hoensbroek.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van onze lievevader, schoonvader en opa

Otto Mraz
betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
Wijnandsrade, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 20 augustus as. om 10.00 uur in de H.
Hart van Jezuskerk te Schandelen-Heerlen.

Wij bedanken u allen voor de hartelijke condolean-
ces, bloemen, h.h. missen en begeleiding naar de
laatste rustplaats van onze lieve moeder en oma

Maria
Franssen-Kleiker

Haar dankbare kinderen en
kleinkinderen

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zondag 20 augustus as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk St.-Josef te Heerlerbaan.

lEDEREEN HEEFT ZO ZN
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Pensioenproblemen
voor pendelaars

Verzet tegen
dumpen afva
in KS-mijnen

Van onze verslaggever

HEERLEN/ZOLDER - De *jl
gische milieupartij Agalev v?J
zich tegen plannen om ra"'ji|
tief afval in de gesloten of ter j
ten Kempische SteenkoolmÜJ
te dumpen. Vorige week we^J
de resultaten bekend van cciiJl
derzoek waarin deze moge
heid werd geopperd. f
De Nationale Instelling vo°rtA
dioaktief Afval en Splijtsto'J
(NIRAS), die opdracht had é*jl
ven tot het onderzoek, gee^jfl
rigens de voorkeur aan a'jjj
dumpingplaatsen dan in
schachten.

e&
Agalev heeft in een reeent v U
den al gewaarschuwd voof J
dumpen van welk afval dat1 d
in de KS-mijnen. „Zolder en i
ringen zijn nog niet diehl'J
daar verschijnen de eerste A
dies over het opslaan van j
cleair afval in de mijnen al'
dus de groene partij.

ADe sluiting van de mijnen j
volgens Agalev op twee njj jf
ren aan op de plannen van y
cleaire lobby in België: fy
moesten de mijnen dicht o&ji
nucleair aandeel in de enej,|i
productie te verstevigen, J
ken gesloten mijnen ook n p'
kunnen dienenom het afva'
vangen."

HEERLEN - De industriebond
FNV maakt zich grote zorgen
over de pensioenbelangen van
de tweehonderd Nederlandse
oud-mijnwerkers, die na de slui-
ting van de mijnen in de Belgi-
sche Kempen op straat kwamen
te staan. De mijnwerkers komen
in pensioenproblemen omdat zij
in België werkten, daar dus ook
pensioen opbouwden en in Ne-
derland wonen. Enkele maanden
geleden bracht de FNV de
vreemde situatie al onder de aan-
dacht van staatsecretaris De
Cïraaff van Sociale Zaken. Maar
diezou zich in stilzwijgen hullen.
Bij de sluitingvan de mijnen was
n de afvloeiingsregeling vastge-

1 egd dat by de opbouw van het
pensioen tijdens werkloosheid
;sou doorlopen. Deze regeling
blijkt nu echter alleen te gelden
voor mensen die in België wonen
en een Belgische werkloosheids-
uitkering krijgen. De industrie-
bond heeft De Graaff nogmaals
een brief geschreven en hem
daarin gewezen op eerder door
de FNV gestuurde brieven over
deze problematiek. Ook Euro-
parlementariër Piet Dankert is
gevraagd zich eens te buigen
over de problematiek van de Ne-
derlandse oud-mijnwerkers.

PvdA-kamerlid Elske ter Veld is
hetzelfde gevraagd.

Subsidie voor
provinciale
projecten

MAASTRICHT - Gedeputeerde
Staten hebben dit jaar 2,7 mil-
joen gulden aan subsidies uitge-
trokken uit het ontwikkelings-
fonds. Dat fonds is onder meer
bestemd vernieuwende projec-
ten of voor evenementen van
provinciale allure. De gelden zijn
verdeeld over een vijftal secto-
ren, waarvan naar welzijn en cul-
tuur en sport elk zeven ton gaan!
Ongeveer 150 aanvragen werden
afgewezen. In vrijwel alle sector

ren liggen de uitgaven hoger dan
vorig jaar (volksgezondheid,
ouderen, welzijn en onderwijs).
Aan evenementen op het gebied
van cultuur en sport zijn de toe-
kenningen beduidend lager dan
in 1988: ongeveer vier ton.
De toekenningen uit het ontwik-
kelingsfonds zijn verder opge-
deeld in categorieën (innovatie,
kadervorming, vrijwilligers, inci-
denteel, evenementen).
Innovatie scoort met bijna een
miljoen gulden het hoogst. Bij-
dragen voor innovatieve projec-
ten gaan onder andere naar het
logopedisch centrum in Hoens-
broek (100.000 gulden) en voor

;dë tweede maal naar een infor-
matiseringsproject in de Lim-

gezondheidszorg.
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f
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem mochten ontvangen, delen
wy u mede dat heden, na een intens en welbesteed levenvan zorg en lief-
de, geheel onverwachtvan ons is heengegaan, voorzien van deh.h. sacra-
menten, op de leeftijd van 69 jaar, myn lieveman, onze goedeen zorgzame
vader, schoonvader, groot- en overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Winandus Wetzels
echtgenoot van

Magdalena Dingena
In dankbare herinnering:

Sittard: M. Wetzels-Dingena
Brunssum: Hubert en Maria Wetzels-Wertheim
Maastricht: Fred Wetzels

Agnes Jessen
Heerlen: Ira Wetzels

Henri Kempeners
Glenn Wetzels

Den Haag: Serge en Margreet Wetzels
Sittard: Miep ejqyjßèrt Poyck-Wetzels

Familie Wetzels
Familie Dingena

13 augustus 1989
Corr.adres: Kallenlaan 3, 6132 BH Sittard
Overeenkomstig zijn wens, hebben wij in besloten kring afscheid van
hem genomen.

Met groot leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de oud-di-
recteur en oprichter van onze zaak, de heer

W. Wetzels
Met respect zullen wij blijven terugdenken aan zijn persoon en de wyze
waarop hy zich heeft ingezetvoor het welzijn van ons bedryf.

Personeel Dr. Nolenslaan en Rijksweg-Noord
SMECO B.V. Sittard

t
Heden overleed, op 65-jarige leeftijd, mijn lieveechtgenote, onze
moeder, schoonmoeder, lieve oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Mia Schalk
echtgenote van

Daan Kuipers
Heerlen: D. Kuipers
Heerlen: Kitty Peters-Kuipers

PaufPeters
Tessa en Tim

Geleen: HenkKuipers
Thea Kuipers-Wald
Sjoerd en Maud

Alphen a/d Rijn: Wim Kuipers
Geertje Kuipers-van den Beuken
Ties en Stef
Familie Schalk
FamilieKuipers

6417 XD Heerlen, 16-augustus 1989
Enniusstraat 7
De plechtige uitvaartdienstvindt plaats-op maandag 21 augustus
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Moeder Anna te
Heerlen-Bekkerveld.
Aansluitend wordt de crematieplechtigheid gehouden in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheidis tot schriftelijk con-
doleren.
Zaterdag 19 augustus is de avondmis om 18.30 uurin voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer van Lindeman
Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te Heerlen, dagelijks van 18.00 tot
18.30 uur.



BEEK - Voor de twee-
de keer binnen een
week is het Eurocontrol
luchtverkeersbevei-
lingscentrum in Beek
geconfronteerd met een
telefonische bommel-
ding. De eerste keer ge-
beurde dat vrijdag-
avond, de tweede keer
woensdagavond.
In beide gevallen is de
ruimte waar de radar-
verkeersleiders werken
gedurende enige tijd ge-
heel ontruimd. Het
luchtverkeer dat door
dit centrum wordt be-
geleid moest worden
overgedragen aan om-

die voor dit soort geval-
len gelden zonder pro-
blemen uitgevoerd.
Het was vrijdagavond
voor het eerst sinds het
bestaan van het cen-
trum, dat aan het einde
van de jarenzestig ope-
Tationeel werd, dat de
radarzaal moest worden
ontruimd. De beide ont-
ruimingen hebben on-

liggende, nationale ver-
keersleidingscentra. Er
zijn geen explosieven
gevonden.
De directeur van het
centrum-Beek, P. Stal-
pers, wilde gisteren al-
leen bevestigen dat
twee telefonische bom-
meldingen waren bin-
nengekomen. Volgens
hem zijn de procedures

KvK gaat werkloze academici opleiden

Kleine bedrijven
beseffen te weinig
kansen van '1992'

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - De Kamer van
Koophandel voor de Mijn-
streek gaat werkloze academi-
ci en HBO-ers inzetten om
het midden- en kleinbedrijf
voor te bereiden op 'Europa
1992. In september begint een
cursus die de werklozen met
een juridische of bedrijfseco-
nomische achtergrond gaat
klaarstomen tot 'Europa
'92-deskundigen'. Daarna zul-
len zij in staat zijn onderne-
mers in het midden- en klein-
bedrijf te ondersteunen
Volgens de Kamer van Koophandel
is het midden- en kleinbedrijf nog
maar matig voorbereid op het in-
gaan van de interne markt. Maar
ookvoor deze bedrijven zal het vrije
verkeer van goederen, diensten en
kapitaal verregaande gevolgen heb-
ben. De ondernemers zullen hun
strategie hierop af moeten stem-
men, maar beschikken volgens de
Kamer van Koophandel niet over
voldoende kennis en mankracht.
Bovendien zijn er nog nauwelijks
externe deskundigen op dit gebied.

MAASTRICHT- De ge-
meente-politie van
Maastricht is erin ge-
slaagd een drietal Lui-
kenaren aan te houden
die waarschijnlijk be-
trokken zijn geweestbij
meerdere berovingen in
Maastricht.

De vangst werd giste-
ren gedaan even na
13.00 uur, toen de 32-ja-
rige mevrouw M.H. op
de Wilhelminasingel in
deze stad werd overval-
len door een persoon

die een geldbedrag van
meer dan ’ 300 uit de
borstzak van haar kle-
ding griste. De dader

Daarom gaat de Kamer van Koop-
handel samen met de gewestelijke
arbeidsbureaus uit Heerlen en Sit-
tard werkloze academici en
HBO-ers opleiden tot 'Europa '92
deskundigen. De dagopleiding, die
volgende maand begint, neemt
ruim twee maanden in beslag en be-
handelt onder meer onderwerpen
als bedryfsrecht, marketing, markt-
onderzoek en export.

De deelnemers worden voorname-
lijk onderwezen door mensen uit de
praktijk. Ook de juridische faculteit
van de Rijksuniversiteit Maastricht
en het Europees Instituut voor Be-
stuurskunde in die plaats verlenen
hun medewerking.

Praktijkmensen

Geen garanties
van het bisdom

vervolg van pagina 1
KERKRADE - De medewer-
kers van het Centrum Rolduc
en directeur Stassen, die zorg
dragen voor de begeleiding en
uitvoering van tal van kerkelij-
ke en wereldlijke activiteiten
in het Centrum (muziekuit-
voeringen, religieuze bijeen-
komsten, congressen en con-
ferenties) weten dat er in wer-
kelijkheid momenteel geen
enkele garantie meer is dat het
centrum in zijn huidige om-
vang voortgezet kan worden.

Stassen: „Uit de stukken blijkt ge-
woon dat bisschop Gijsen om te Be-
ginnen één hele vleugel van het
complex wil hebben en verder geen
enkele garantie meer geeft dat er
aan de andere ruimtes van het Cen-
trum Rolduc niet geknabbeld
wordt."
„In een landelijke krant lees ik dan
echter weer dat de bisschop heeft
gezegd dat er maar tien tot dertig
studenten op af komen. Ik heb de
stellige indruk dat men dehele boel
wil minimaliseren en afzwakken.
De voorlichting door het bisdom
blijkt niet waarachtig", aldus Stas-
sen.
Vorige week meldde de voorlichter
van de bisschop dat het bisdom pas
in het najaar meerdere bijzonderhe-
den bekend wil maken.

" Leden van de Sterrenwachtrond een van dekijkers op het weiland in Ingber. Foto:WIDDERSHOVEN

Open monden in Ingber
bij maansverduistering

fASTRICHT - Gedeputeer-
! Staten vinden het op dit

Jftient niet passend om met* maalbedrijf Ankersmit in
te gaan praten over

J^winning in België. GS'^ben dit laten weten op een'efvan de stichting Milieufe-
'ratie, die eerder dit jaar
e^s op de mogelijkheid om
/tet buurland mergel te win-

"JJ in plaats van uitbreiding
de groeve in de gemeente

JRchemiereus Solvay beschikt in
[felgische Andenne over een po-
j'eel mergelwingebied en bood

* terrein eerder dit jaar te koop
?va een advertentie in een lande-
J* dagblad. De stichting Milieufe-
?tie Limburg wees hierop en
«gereerde GS om hierover met
s.ersmit en Solvay (dat ook een
."ging in het Middenlimburgseen heeft) te gaan praten.
S vinden het echter niet oppor-, om nu met de twee bedrijven
Saan overleggen. In het in de

?, zijnde ontgrondingenplan
"Plan kalksteen) zullen 'alle re-
.^te alternatieven' worden beke-

' die betrekking hebben op de
(( Selwinning door Ankersmit. Op
.Plan willen GS niet vooruitlo-

t Ijjl^r liet de directie van Ankers-
een reactie op de advertentiejj^olvay weten, dat het bedoelde

S)1 cded nog rijp gemaakt moet wor-
l^tvoor mergelwinning. Dat bete-
ll dat nog de nodige vergunnin-

aangevraagd moesten worden,
i >?0u niet voor de hand liggen dat. «elgische overheid de winning

delfstof aan een buiten-
ijs bedrijf over zou laten. Boven-
al 's de voorraad mergel die in de
| ty-groeve (met een reserve van
L?'jJoen tol) van een andere kwa-
j; dieAnkersmit nodig heeft.
oJJ'e toekomstige mergelwinning
L; Ankersmit in 't Rooth (ge-kote Margraten) werden ditvoor-
hiel vraagtekens gezet, toen mi-
httr Smit-Kroes van Verkeer enInstaat grootscheepse mergel-
L'ting 0p het plateau van Margra-
k afWees. Aanvankelijk leek het
L .dat daarmee ook Ankersmit
Psh-^ e^ers moest gaan zoeken.t Pril besloot het kabinet echter
Lj.de beperkte uitbreiding van de
tf.'ëe winactiviteiten voor An-

een uitzondering te maken.

" Montage van de maansverduistering zoals die gisterochtend in alle vroegte was waar te
nemen. ,

Actieplan
Na deze stoomcursus gaan de cur-
susdeelnemers tijdens een stage bij
een bedrijf een actieplan opstellen.
Aan dehand van dit plan kan de on-
dernemer besluiten of hij de onder-
zoeker in dienst wil nemen tegen
het minimumloon. Zes tot acht
maanden later moet er dan een vol-
ledig rapport liggen op grond waar-
van de directie haar strategisch be-
leid kan uitstippelen.

Van onze verslaggever

INGBER - Hoe komt een
pas gemaaide roggeakker in
Ingber in het nieuws? Voor-
waarde is wel, in dit geval
althans, dat die akker vrij
uitzichi biedt naar het zuid-
westen. Die akker bevond
zich - bevindt zich nog -
aan de noordzijde van het
zeker midden in de nacht
zeer slaperig aandoende ge-
hucht. Gisternacht ging het
op die akker echter aller-
minst slaperig toe. Er werd
gegeten en koffie gedron-
ken en later ook nog wat
sterkers, onbegrijpelijk
astronomenjargon geuit en
grappen gemaakt en flink
omhoog gekeken, met het
blote oog en via fraaie ster-
rekijkers en verrekijkers.
Want er was sprake van een
totale maansverduistering.

Maar het verhaal begint ergens
anders. En wel in de Volksster-
renwacht Hercules aan de
Schaapskooiweg in Heerlerhei-
de. Daar buigen zich rond twee
uur die nacht de tien of twaalf
wakkere leden - allen van het
mannelijk geslacht: er zijn welis-
waar enkele vrouwen en meisjes
lid, maar die waren deze keer
kennelijk verhinderd - over het
beeldscherm waarop wolkenfo-
to's van Meteosat schoksgewijs
binnenlopen. Optimisme alom:
de foto toont, dat de achterzijde
van het onweersgebied dat nog
overtrekt op dat moment de lijn
Brussel-Antwerpen gepasseerd
is.

De vier of vijf auto's staan al ge-
pakt en gezakt en rijden even
over twee uur in colonnerichting
Ingber. Ond, erweg is de maan ge-
regeld te zien.

Maar bij aankomst op het strijd-
toneel dus niet. Een grauwe,
duistere hemel, waaruit even la-
ter ook nog een lauwe regenbui
neersijpelt. Ik begin te begrijpen
waarom de astronomie niet in
Nederland is uitgevonden. De

door schieten meteoren, satellie-
ten en vliegtuigen met nacht-
startvergunning, en dat alles is
niet onopgemerkt gebleven.

De maan komt nog geregeld te-
rug, vaalrood van kleur; het
wachten is op een rafelige gele
rand aan de linker bovenzijde.
Meer zal niet te zien zijn. Want in
het noordoosten gloort de nieu-
we dag, en de maan maakt reeds
aanstalten ergens tussen de ster-
rebeelden Boogschutter en
Steenbok ter kimme te neigen.
Het einde van de maansverduis-
tering is in zicht. De wodkafles
gaat nog eens rond (er is ook kof-
fie).

genwoordig schijnen alleen
koeien er nog een beetje onrustig
van te worden.
Onze astronomen worden aller-
minst onrustig. Ze hebben dit
soort karweitjes meer bij de
hand gehad, weten zelfs welke
drank bij welke verschijnselen
hoort. Absoluut alcoholvrij zijn
langdurige waarnemingen van
kometen en sterrenevels. Maar
een maansverduistering is vrij
ruig werk en kan wel een scheut
wodka velen. Wanneer de maan
in februari verduisterd wordt is
een meer warmende drank aan-
gewezen, bijvoorbeeld cognac.

Kenners
Geheimzinnig
Ik heb intussen het een en ander
begrepen en vraag of ik iemand
hinder wanneer ik de koplampen
van de auto ontsteek bij het weg-
rijden. Er zou toch ergens een
lens open kunnen staan. Dat is
niet het geval. Onderweg zie ik
de vale rode schijf, die altijd nog
geheimzinnige bolvormige steen
vol kraters, vlak boven de hori-
zon en dus heel groot.

In februari is het weer zover.
Cognac dus, dan.

santé brun

AZM gaat in
beroep overneurochirurgie

ferSTRiCHT - Het bestuur van*i Academisch Ziekenhuis in
"Cjricht (AZM) gaat in hoger be-

gen uitspraak van de pre-
\C- van de Maastrichtse recht-
"n g daarin een volwaardige afde-
[W^urochirurgie aan het De We-
H l enhuis werd toegewezen.k net AZM wil een dergelijke af-

*Hßesident bepaalde enkele we-
ta gleden in een kort geding dat
*>ag^Cademisch Ziekenhuis geen■ % ege^en mocht nemen die in. Waren met de afspraken die
Na \} e Weverziekenhuis zijn
.[ j,akt en waarin staat vermeldW: eerlen het centrum voor neu-\ rUfgie in Zuid-Limburg huis-

Fusieenergiesector

Vegal tegen
overdracht
aandelen

rt^nu " De gemeentelijke ver-Vs >woordigers van aandeelhou-
N tii 0̂13835 (Vegal) hebben giste-
v 1_ï t^s een bijeenkomst beslo-
% <},fLin te gaan op het aanbod

ene plem tot het ruilen van aan-

.Oorw^genwoordigers geven de
S^ent 1"aan goed overleS om te
o letj £* een bundelingvan activi-
\,j'"Er kan geen sprakezijn van
(Neerartcht van aandelen", zo for-
e alm burgemeeéter Boots
s^erin de Sevoelens van de ver-\lj^g-.De uiteindelijke beslis-y" st bij de gemeenteraden.

Het daarop volgende uur ver-dwijnt de maan dubbel: herhaal-delijk achter de wolken, maar
vooral in de schaduw van de aar-de. Zoals voorspeld verspreidt
zich vanaf de linkerbovenhoekeen rode gloed, die tegen half vijf
het gehele maanoppervlak be-
dekt.
Vlak voor de maan geheel in de
schaduw verdwijnt, en er onheil-
spellend uitziet, met dat hulpelo-
ze gele randje aan de rechteron-
derkant, besefik dat ik met open
mond sta te kijken, zoals vroeger
mensen gedaan moeten hebben
die totaal niet begrepen wat hier
gebeurde en het verschijnsel
dies beschouwden als een voor-
spelling van weinig goeds. Te-

lucht is vochtig, het is neveligen
de zuidwestenwind uitgespro-
ken koud. Minstens een trui te
weinig meegenomen.

Om half vier precies verschijnt
de maan plotseling majestueus
vanachter het wolkendek, een
opkomst die menige diva de
aardtrawant niet nadoet. Aan de
linkerbovenhoek ontbreekt een
hapje. „Wie heeft dat gedaan,"
roept iemand; maar de toeschou-
wers weten het te waarderen en
over de roggeakker klinkt een
luid applaus.

Rode gloed

Vaker gedaan dus. Foto's wor-
den gemaakt met speciale tech-
nieken. Ik ben een bewonderaar
van het heelal, maar weet nog net
de Grote Beer aan te wijzen.

Deze jongelui- Jan-Willem, Luc,
Carios, Martijn, Maurice, om er
maar eens een paar te noemen -
zien bijvoorbeeld direct dat dat
ene sterretje dat tussen de wol-
kenpartijen even te zien isArctu-
rus heet; ze keren zich achteloos
om en wijzen op de planeet Jupi-
ter dieaan de noordoostelijke he-
mel staat te stralen.Hele stukken
van de Melkweg staan te blinken
en te schitteren en daartussen

Luikenaren
na beroving

aangehouden

gisch kenteken dat be-
kend bleek zijn bij de
politie.
Deze gingop onderzoek
uit in de buurt en trof de
betreffende auto aan in
de Stationsstraat ter
hoogte van de NMB. Er
zaten drie mannen in,
die onder bedreiging
van vuurwapens door
de politie tot uitstappen
werden gedwongen en
vervolgens geboeid af-
gevoerd werden naar
het bureau waar ze zijn
ingesloten.

verdween met een com-
paan die toegekeken
had in een rode perso-
nenwagen met een Bel-

Weer bommelding
bij Eurocontrol

" Prof Stassen.
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GS: mergel uit Andenne
nog niet aan de orde

Geen overleg met Ankersmit over Belgische groeve
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Limburgs dagblad

geveer een uur ge-
duurd.
De ontruiming en het
overdragen van het
luchtverkeer aan de na-
tionale centra, onder
andere aan de Neder-
landse luchtverkeers-
beveiliging op Schip-
hol, is voor het lucht-
verkeer niet onopge-
merkt gebleven. Voor
de vliegtuigen aan de
Nederlandse verkeers-
leiding konden worden
overgedragen, moesten
de vliegtuigen in het
Nederlandse luchtruim
eerst naar lagere hoog-
tes worden gebracht.

provincie



ALLESBRANDER gevr.,
ook brommer en diep-
vriezer. Tel. 04406-12875.
Gevr. IJSKAST; gasfornuis;
diepvries; leren bankstel
enz. 045-725595.

Inkoop GOUD, zilver, briljant
enz. Tegen contant geld.
Verseveld, Saroleastr. 80 A,
Heerlen. Tel. 045-714666
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

f \ lS3_Y
-_jk w
hat zeleren

voor één tientje
per maand!

terre des hOmmes

BEEKLAAN 414
2562 BJ - DEN HAAG

TELEFOON 070-637940*

Lepra zalons zeker
eenzorg zijn!

Een heel jaar medicijnen voor
een leprapatiënt kost maar 60
gulden. Reden genoeg voor u
om nu donateur van de NSLte
worden.

I Giro50500
Bank70.70.70.929

MHyP
Nederlandse Stichting
voorLeprabestrijding

Wibautstraat 135,
1097 DN Amsterdam,

tel. 020-938973.

Wilma Bouw b.v.
ÈM Kantoor Weert

Voor een projekt in Maastricht
zoeken wij een:

■* Onderaannemer

3 metselaar
Sollicitaties bij debedrijfsleider. deheerW. Massot,

Jfejfc te1.:043-433146.

Van Dijk wil
meer loon

ambtenaren

DEN HAAG- Minister Van Dijk
(Binnenlandse Zaken) wil de ar-
beidsvoorwaarden van de amb-
tenaren volgend jaar met 2,5
procent verbeteren. Dat is een
half procent meer dan hij en zijn
collega De Koning (Sociale Za-
ken) tot nu toe in gedachten
hadden, van Dyks half procent
extra komt nadat minister Ru-
ding afgelopen weekeinde liet
weten 2 procent teveel te vin-
den, nu het Centraal Planbu-
reavi de economische groei iets
bescheidener inschat.

Van Dijk heeft zich daar kwaad
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over gemaakt. Hy heeft de mi-
nisterraad per brief laten weten
zijn claim te verhogen. Ruding
kan de geringere groei wel als
argument aanvoeren om de
claim te matigen, maar er zijn in
de Planbureauberekeningen
ook argumenten te vinden om er

een schepje boven op te doen,
vindt Van Dijk. Hij denkt daar-
bij aan de verwachte prijsstij-
gingen en de loonontwikkeling
in de bedrijven.

De minister van Binnenlandse
Zaken wil een algemene loons-
verhoging van 1,5 procent en de
rest besteden aan specifieke
maatregelen, waar onder het in-
lopen van achterstanden bij
groepen ambtenaren. Van Dijks
claim ligt boven het miljard,
maar de' ambtenarenbonden
willen het dubbele (5 procent
loonruimte).

ARNHEM - De Akzo-vestigin*!
Arnhem heeft de afgelopen t*
jaar bijna vier keer zoveel ethaj
uitgestoten dan wettelyk is tew
staan. Het Provinciaal Bestuur*
Gelderland heeft in 1987 bep»
dat het bedrijf niet meer dan w|
logram per uur van deze alc^verbinding mag lozen, maar in,
praktijk loosde en loost het bed»
nog steeds 200 kilogram per v
Ethanol staat bekend als een 'die smogvorming kan versnelle*
Een woordvoerder van de pro*"
cic bevestigde gisteren dat Akz°
de uitstoot van ethanol al tweeJJin overtreding is. Op dit moitjj
wordt binnen het provinciale aP?
raat onderzocht waarom nooit is
gegrepen.
De CMC-afdeling van Akzo in Aj
hem produceert bindmiddelen."
in consumptie-artikelen en v°°!.
dustriële doeleinden gebruikt&
den.

De illegale uitstoot van ethajj
kwam aan het licht toen Akzo*"
gunning aanvroeg om deinmid*
sterk uitgebreide en gemode^
seerde CMC-fabriek in werking
mogen stellen.

§
GS weigeren v*

alsnog een vergunning, zolang^
bedrijf niet bereid is tot toezeg?
gen voor een drastische beperkll
van de uitstoot.

Akzo
loosde
illegaal

Diversen

Restaurant La Cage
Meesweg 2, Vilt, 04406-41001

Gezellig tafelen bij piano muziek, tevens U adres voor
warme en koude buffetten, gratis thuisbezorgt.

A.s. zondag groot tuinfeest oa. met Disco-drive-in,
Pierre Knoops en de Nachtroave.

BLOEMKOOL te k. vers van
het land va. ’ 0,50, na 13.00
uur. Hamers, Houtstr. 26,
Merkelbeek. 04492-1742.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest
U blijft komen. 045-353489. .
De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. Tel.
045-228481.
Te koop Handic SCHOTEL-
ANTENNES, 50% korting,
1/2 jaar garantie. Tel. 045-
-456821/459916.
Te k. leren HERENJAS mt.
46; Stofzuiger voor stenen
vloer; electr. kacheltje. Tel.
045-216274.

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.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Huish. artikelen
■

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- j
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:
Koel-diepvries

kombinatie
Zanussi Z920/

2TR geen

’ 798,- of

’ 698,- maar

’ 498,-
Maar ook: Diepvrieskast 165

Itr, voorvriesvak en 5 lades
geen ’ 798,- of ’ 598,-

-maar ’ 498,-.
Maar ook: Bosch koelkast 3
sterren, met automatische
ontdooiing, KTL 1608 geen

’ 898,- of ’ 639,- maar

’ 398,-
-en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(industrieterrein Bergerweg
tel. 04490-18162)

Columbiaanse
rechter vermoord

Brinkman denkt over
'machtiging vooraf'

commerciële omroepen
DEN HAAG - Minister Brinkman
van WVC acht het niet ondenkbaar
dat commerciële omroepen als TV-
-10 en Veronique een 'machtiging
vooraf krijgen als zij aan bepaalde
voorwaarden wensen te voldoen.

Deze omroepen zouden dan al mo-
gen uitzenden nog voor de Media-
wet definitief gewijzigd is. Brink-
man moet dan wel eerst door het
parlement gemachtigd worden om
tussentijds zaken met de commer-
ciële gegadigdep te doen.

De demissionaire minister geeft dit
signaal aan de Tweede Kamer in
een interview met het CDA-party-
blad CD/Actueel, dat woensdag
verscheen. In de onderhandelin-
gen met de commerciële omroepen
zou volgens Brinkman bij voor-
beeld gezegd kunnen worden: „Er
komt ruimte, een wetswijziging
wordt bevorderd, als u aan bepaal-
de voorwaarden voldoet zullen we
ervoor zorgen dat u een machtiging
vooraf krijgt." Brinkman zegt dat
daar dan weleerst een debat met de
Tweede Kamer aan vooraf moet
gaan, en „misschien komt dat over
enkele weken".

De eigen party van Brinkman, het
CDA, zegt bij monde van media-
woordvoerder Beinema, niet van
plan te zijn de minister 'een blanco
cheque' mee te geven voor dergelij-
ke onderhandelingen. „Wij willen
alles tot op de cent uitgerekend
zien voordat we de minister een

BOGOTA - Gewapende mannen op
motorfietsen hebben in de Colom-
biaanse hoofdstad Bogota woens-
dag een rechter vermoord, enkele
uren nadat hij een arrestatiebevel
had uitgevaardigd voor Pablo Esco-
bar, de 'peetvader' van het drugkar-
tel van Medellin.

Het nieuws van de moord dreigde
voor de tweedekeer deze maand tot
een staking van de 21.000 rechters
en rechtbankemployees te leiden.
„We hebben het punt bereikt dat
condoleances niet meer genoeg
zyn", zei Suarez Nino, voorzitter
van de vereniging van rechters. De
afgelopen tien jaar zijn ruim 50
rechters vermoord. Door moorden
en bedreigingen is ook het ambt van
ministervan Justitie niet erg in trek.

De rechter diewoensdag het slacht-
offer werd van zijn burgermoed,
Caijjos Ernesto Valencia, was ver-
bonden aan een rechtbank voor be-
roepszaken. Hy werd doodgescho-
ten toen hij zynkantoor verliet. Zijn
lijfwacht en twee voorbijgangers
raakten bij de aanslag gewond.

Het arrestatiebevel voor Escobar
werd uitgevaardigd omdat Escobar
opdrachtzou hebben gegeven tot de
moord in 1986 op de krantenuitge-
ver Guillermo Cano, aldus de voor-
zitter van de rechtbank, José Ga-
briel Salom.
Cano was de uitgevervan 'El Espec-
tador', een liberale krant die handel
en wandel van de drugmafia aan de
kaak stelde. De aan dezekrant ver-
bonden journalist Fabio Castillo
schreef in 1988 het boek 'Los Jine-
tes de la cocaina' ('De cocaïnecow-
boys') waarin hy de relaties tussen
drugmafia, bedrijven, banken, top-
sport en politiek uiteenrafelt, met
naam en toenaam.

Invallen in
Italiaanse

beiaardenhuize

machtiging zouden willen geven",
aldus Beinema.
De parlementariër bedoelt daar-
mee dat hij niet alleen wil weten
onder welke voorwaarde de minis-
ter de machtiging aan eventuele
commerciële gegadigden wil afge-
ven, maar ook welke garanties de
minister wil inbouwen voor het
voortbestaan van de publieke om-
roepen.

PvdA en D66 hebben al eerder la-
ten weten voorstander te zijn van
een snelleregeling van commercië-
le televisie.

Een woordvoerster van Veronique
zei in een reactie op de suggestie
van Brinkman dat de zender best
bereid is om met de minister te pra-
ten, „maar we handelen nu al bin-
nen het kader van de Europese en
Nederlandse mediawetgeving, dus
concessies of machtigingen vooraf
hebben we niet nodig", aldus de
woordvoerster.

Ook TVIO is bereid om met de mi-
nister te praten. „We zyn bereid om
te onderhandelen, maar het resul-
taat daarvan hangt natuurlijk wel
af van de voorwaarden", aldus een
woordvoerder. „We zyn ook bereid
om te praten over mogelijkheden
om hier in Nederland een licentie
te verkrijgen". De woordvoerder
stelde wel dat de uitzendingen on-
verkort op 28 oktober van start
gaan.

ROME - De toestand in Italia^bejaardencentra is erbarmelijk^
de meeste tehuizen is het eten v«*
bedorven, worden medicijnen ,
gediend waarvan de bewaarteflj
is verlopen en is de verzorging
handen van onopgeleid peronee1'
De Italiaanse politie kwam tot o
conclusie na invallen in 400 pal*
liere klinieken en bejaarden^
zen. De operatie in het hele land .
op touw gezet door de nieuwe 1
nister van Volksgezondheid,Fr 3!]
De Lorenzo. In Sicilië was de ,
stand in twee bejaardentehuizejj
slecht dat zij onmiddellijk moe»
worden gesloten.

Limburgs Dagblad
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.

Als u ons voor 12 uur s mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

We zijn de eersten om toe te geven dat autorijden

op lange rechte wegen vreselijk saai kan zijn. In de

gemiddelde auto althans. FM Hfl m^_\ W& HViSfl |^V
Met de nieuwe Fiat Tipo is, zelfs op lange rechte HÉHBHÊHHM aflnflKÜQflHHflfl HÉ HHhHÊhÊHhBBRHHIHÉHfI

stukken, de kans op verveling wel heel erg klein.

Want Italiaans temperament verloochent zich nooit.

De besturing is zeer direct (stuurbekrachtiging

op 1,6-versies en turbo diesel). De vijfversnellings-

bak schakelt soepel en exact. De vering is comfortabel,

?' I maar de Tipo deint en zweeft niet. Er is B|iiSaiPl '*^Z|K^^^^^^B

pjfjM een goed voelbaar (maar niet onprettig) p?:■■-fiÊË. Mm \i
I| I contact met de weg. En door de jpT /Mm li îm^^^s,vm>>mmj^t ifl

fiat tipo zogenaamde 'anti-dive'-constructie zal _»_jM^j^^^^^^ÊU _____} Wfflsg^*^^^T*~*mW-_m
AUTO VAN HET JAAH 111lWJÈtL lM£dm ' 'M l^A_\\\^_\\ \__\_____\\s_\ ..-_^_^m__^_^_m_-_W_IÊ-tSX_\

de Tipo bij krachtig remmen vrijwel ___W'^^M^^^t_--^mSÊZM
L£&!.;^r^r met duiken. De acceleratie is fel en de f ï^^IBS HBpP* ___^_m-_-_m^^^_-__ ,"

topsnelheid, de huidige wetgeving in aanmerking Wi ; 4-^S^* SS^:: \ÊB^T"

genomen, méér dan voldoende. mMÈÊÊÊm '■ms\l.^^M^mÊ^___-m m_W^-m_m\\ _%ï^_Wm wLm-^^^^^k^mm 9HIwB
(Met de 1,6-liter motor zit vin 11 seconden op *"* -^^ --ziaMsm BEL* *_M

v.JÊ m^^^^^iM^W^^ jlli &_m "f* i fm É*\100 km/u en is een top van 178 km/u bereikbaar.) m_ IÜ I "^^^^^S Hfl f"' I 1asr^Sak^ „mj**»^' i -m^>^^^^^^^^Ê_W:. fl mKÜB^fl 111 %ir
De Tipo is bovendien de ruimste auto in WjL 1 *^^^B _Ww <

zijn klasse. Al het plaatstaal dat met de buitenlucht \ WL-_-_m>«_^__-WÊ_WÊÊÊ_ wÈi ïH
- s —_ —mmm i-

in aanraking komt is verzinkt. Daardoor heeft roest _\i \Wm Ht'* UBiyil \m% _mmIffl Hl Jbflpraktisch geen greep op de Tipo. %\ jÊ m/^/^KÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊWÊMÊÊKÊÊÊÊÊ^^mm Élliili||
Maak een proefrit en beleef de sensatie van IÉÉfI \W_ y "

het rijden in de Auto van het Jaar 1989. 0000 '^""""'""Hijj^

De Fiat Tipo heeft een injectiemotor en een driewegkatalysator. Tipo benzinev.a. f 24.450,-, Tipo diesel v.a. f 28.950,-. Prijzen mcl. BTW, excl. afleveringskosten. Prijswijzigingen voorbehouden.
Afgebeeld Tipo 1,6 DGT. Lichtmetalen velgen tegen meerprijs. Aantrekkelijke financiering doorFiat Credit Nederland mogelijk. Vraag de Fiat dealer naar de gunstige leasemogelijkheden.

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 - 13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS 8.V., IR. ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 - 14 33 HEERLEN: AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN B-^SPOORSINGEL 50, TEL. 045 - 72 41 40 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V.,KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 -41 39 16 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 - 47 02 00 MAASTRICHT; MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., MOLENSINGEL 5, TEL
61 73 73 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 - 1 75 44

Braderieën/Markten
Morgen

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

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

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Te koop gevraagd



Simpelveld onwennig
tegenover 'Prediker'

bioscopen

Limburgs dagblad i

SIMPELVELD - Op bijna
elke straathoek in Simpel-
veld heeft hij inmiddels al
zijn bijbelse boodschap
over 's mensen hoofden en
daken geschreeuwd. Niet
op spreektoon, maar luid-
keels. En zonder wybertjes
na afloop.

Zelfs binnenshuis is de bood-
schap waarneembaar. Citaten uit
de bijbel, zonder opsmuk, hoog-
stens hier en daarvan wat uitleg
voorzien, verlaten met ten hemel
geheven armen zijn schuin ge-
richte mond. Het stemvolume
van de Prediker van Simpelveld
is uiterst indringend en verrei-
kend.

Jean Schoonbrood (33) zegt enig
begrip te kunnen opbrengen
voor bedenkingen tegen zijn
schreeuwerige methode, maar
gaat direct daarna weer in het of-
fensief: „Hebben we in deze tyd
niet allemaal disco-, tv- en radio-
oren gekregen?"

HEERLEN
?°ïal: Lieense to kill, dag. 15 18 en 21
5 Rivoli: The Karate Kid 3, dag. 14"■iO 19en 21.30 uur. Maxim:The naked
ff dag. 14.30 16.30 19.30 en 21.30 uur.f Uthal Weapon 2, dag. 14.30 16.30
,*J en 21.30 uur. Roadhouse, dag. 14
£5 18.30 en 21 uur. Cannonball Fever,
S* 21 uur. Three Fugitives, dag. 14.15|.'5 19.15 en 21.15 uur. Rainman, dag.
l en 20.30 uur. Platvoet en zyn vriend-?■ dag. 14 en 15.30 uur. Police Acade-
jjv 6. dag. 14 16 en 19 uur. De Spiegel:
\,.Ue Velvet, vr zo 21 uur, za op Campus
""«er 22 uur.

" Jean
Schoonbroodt,
dit maal
binnenshuis,
omdat 'de Heer
hem verboden
had voor de
foto de straat
op te gaan.

Foto:
FRANS

RADE

De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 711400.
HEERLEN. Ritzen, Stationstraat
24b, S 713269. B.g.g. TIGH
5 711400.
LANDGRAAF. Landgraaf, Pasweg
6 Schaesberg, S 321967. Voor
spoedgevallen dag en nacht bereik-
baar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Smithuis, Van Gronsveldstraat 2
Chevremont, S 454000.
KERKRADE-WEST. Snyders,
Kampstraat 114; S 420777.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur en
zondag van 12.00 tot 13.00 uur en
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoed-
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, 'S 441100. Zaterdag van 11.00
tot 15.00 uur en zondag van 14.30 tot
15.00 uur. Voor spoedgevallen kan
men terecht van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Boswijk, Aker-
straat Noord 43 Treebeek,
S 213773.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
S 711400

(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

MAASTRICHT
j,.Dl: Lieense to kill, do t/m zo 14.30
|, '5 en 21 uur, ma di 21 uur,wo 14.30enlj uur. The naked gun, do t/m zo 14.30u® en 21.30 uur, ma di 21.30 uur, wou"5O en 21.30 uur. Taran en de toverke-
." *a zo wo 14.30 uur. Rooftops, do t/m

'8.30 en 21.30 uur, do vrij ook 14.30
,Lr' ma t/m wo 21 uur. TheKarate kid 3,
j,m zo 14.30 18.15 en 21.15 uur, ma di

uur, wo 14.30 en 21.15 uur. Cine-
ij palace: Lethal Weapon 2, dag. 14.30
U,ei» 21.30 uur. Roadhouse, dag. 14.30
Ij'50 en 21.30 uur. Tijree fugitives, dag.
fc"Ur. Rainman, dag. 21 uur. Platvoet
fj 2lJn vriendjes, dag. 14 en 15.30 uur.
„*e-K: Lady beware, dag. 20 en 22.15jj!, Lumière: Famiiy viewing, dag.

■?) uur. My beautiful laundrette, dag.
j,," uur. Kinderfilmhuis Zoem: De
* kaasroof, zo 14 uur.

Onwennig
De mensen in Simpelveld weten
(nog) niet wat ze met hem aan
moeten. Ze zoeken in een soort
besloten verbond eikaars gezel-
schap bij de voordeur, keren zich
in zijn richting, luisteren nieuws-
gierig, slaan het volgende ogen-
blik de blik neer of lachen onge-
makkelijk. Een enkeling waagt
het een opmerking te plaatsen,
meestal een binnensmondsever-
wensing.

Nog drastischer maatregelen
nam iemand op deRodeput toen
hij er de politie bijhaalde. Door-
gaans wordt de irritatie dan in
der minne geschikt, wanneer de
'spreekbazuin' bereid blykt naar
een andere wijk op te schuiven.
Het werkterrein van Jean
Schoonbrood is de Euregio: dé
grensstreek van Duitsland, Ne-
derland en België. Full-time is
hij er nu al drie jaar, samen met
enkele medebroeders-evangelis-
ten, actief. In Alsdorf, Aken,
Monschau, Eupen, Sittard,
Maastricht en in zijn nieuwe
woonplaats Simpelveld.

GELEEN
fa- The Karate Kid 3, dag. 20.30 uur,u^pk 15uur. Studio Anders: Roadhou-

' flag. 20.30 uur, zo ook 15 uur.

SITTARD
Jq^Jl»: Lethal Weapon 2, do ma di wo
(,'j* uur, vr t/m zo 18.30 en 21 uur, zo
jj. '5 uur. Lieense to kill, do ma di wo
J®. uur, vr t/m zo 18.30 en 21 uur, zo%k 15 uur.

ARTSEN

HEERLEN
Sl»rtrri*"asgalerij, Raadhuisplein 19. Kera-\l werk van Rob Brandt, Tjitske
d^stra, Marja Hooft, Michel Kuipers
t^an van Leeuwen. T/m 27/8, open di
t;»iVr 11-17 uur, za en zo 14 t/m 17 uur.
va *rie Signe, Akerstraat 82a. Litho'sn' Bram van Velde. T/m 10/9. Ther-
V^useum, Coriovallumstraat 9.
tl, rir>en en badgebruiken in de Ro-
ll'nse tijd. T/m 1/10, open di t/m vr 10-
-cib^r, za en zo 14-17 uur. Stad en land
£de helling. T/m, 27-8. NMB Bank,
linkerd 13. Werk van J. Lips-Besse-
D, „T/m 31/8, open na t/m vr 9-16 uur.
M, *P>egel, Akerstraat 88. Staal/textiel-

en en schilderijen van Doré
C ■ Van 16/8 t/m 19/9> °Pen auS-: vr
W2 sept.: vrij t/m di 20-01 uur. 't We-
W*' bezoekersrestaurant De Wever-.
di, enhuis. Tot 1/9 olieverfschilderrjen
OJ*""afisch werk van Judith Schobben.
O'ngstijden: werkdagen 9-20.30 uur.

Weekeinde 13-20.30 uur.

HOENSBROEK
Streel Hoensbroek. Werk van Alfons
th""ouders. Gedurende de zomerda-
da ,l oPen0Pen dag. 10-17 uur. Foto's van Jan-
Ij "ekker. T/m 27/8, open ma t/m vr 10-
-%(i" 13.30-17uur, za zo 13.30-17uur.
Trrt j\Bank, Koto's van Gys van Gent.
blj0 '3/9, open ma t/m vr 9-16 uur. Bi-hoi..heek. Foto's van Margreet Berk-Ut-T/m 14/9.

KERKRADE
Stv^'sche tuinen, Beelden van Wim*'Is.

door gemma wildenberg

HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S 711400.
BRUNSSUM *- HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag
12.00 uur tot zondagmorgen 10.00
uur Hamers, Diepenbrockstraat 15,
S 452712. Van zondagmorgen 10.00
tot maandagmorgen 8.00 uur Uiter-
waal, Pricksteenweg 42, S 453059.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Schepers, Baneheiderweg 5 Bo-
choltz, S 441213.
SCHAESBERG. Zaterdag Ypen-
burg, Lichtenbergerstraat 30,
S 322072 en zondag Eussen, Brik-
kebekker 2, S 320660.
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, S 214821.

ECHT
t ?''-Microßoyal:The accused, do t/mj^U.3O uur, zo ook 18 uur! The naked

n' do Urn di 20.30 uur, zo ook 18 uur.

~Voor iemand die Gods woord
niet kent, zijn we extreem. Zegt
de Heer zelf niet: 'Ik ben niet ge-
komen om vrede te brengen,
maar om 't zwaard van de geest
aan te bieden.' Het echte en on-
echte, waarheid en leugen wor-
den van elkaar gescheiden. De
waarheid wordt niet gepruimd." GROENE KRUIS

landde op een dood punt, werd
werkloos en speelde serieus met
de gedachte om een eind aan
mijn leven te maken. Toen heb ik
om God geschreeuwd. Als Hij
echt bestond, dan werd Hij ver-
zocht in te grypen en met mijn le-
ven te doenwat Hij wilde. Ik ont-
moette iemand uit Noord-Hol-
land en die bracht rust in mijn
bestaan. Een 3-jarige opleiding
op de Theologische Bybelschool
van Friedrich Vogel in het Duit-
se Beckerfeld in de Eifel deed
daarna de rest."

Heeft Schoonbrood al bekerin-
gen op zijn conto kunnen bij-
schrijven? „Dat moet u God vra-
gen. We willen bewust niet de
mensen aan een organisatie,
maar aan Jezus Christus bin-
den."

Even later verduidelijkt Jean
Schoonbrood, afkomstig uit
Vaals, maar zoals zoveel profeten
in eigen stad veracht, dat zijn
rechts van het Katholieke cen-
trum opererende en EO-gezinde
actiegroep, door een vijftal spon-
sors en geestverwanten in leven
wordt gehouden. Weliswaar ver
onder het bestaansminimum,
maar men slaagt er wonderwel in
onafhankelijk in leven te blijven.
Beter althans dan een jaar gele-
den, toen hij weken achter elkaar
gedwongen was in een auto in de
bossen te slapen.

exposities

ROERMOND
l_ **": Lethal Weapon 2, dag. 20.30 uur,
iiu*° ook 14.30 uur, zo ook 14.30 en 17
jj; Royaline: My stepmother is anCp dag. 19.30 uur, zo ook 16.30 uur.
L„y en de Vagebond, zo wo 14.30 uur.

to kill, dag. 21.30 uur.

Naam
Twee Duitse assistenten en zijn
echtgenote delen doorgaans te-
gelijkertijd folders uit. Toch laat
Schoonbrood zich geen etiket
opplakken: „We wijzen als groe-
pering elke benaming af. Bij ons
zijn woord en daad één. In deze
tijd van verleiding, misleiding,
sektes en cultussen hebben we
als discipelen van God geen be-
hoefte aan een naamplaatje. De
Heer, die de kern van ons leven
is, geeft ons kracht en autoriteit.
Met de bijbel als leidraad.We zijn
niet als detheologen die de theo-
logie als beroep bedrijven en er
een goede cent mee verdienen.
Wij zijn van God beroepen. Hij
onderhoudt ons."

Geen tv
Van televisie als medium moet
Jean Schoonbrood niets hebben:
„Dit is de grootste verslavings-

bron, die de geest van kinderen
en volwassenen verontreinigt.
Het is de 'verdienste' van tv en
radio, dat vele mensen zo immo-
reel zijn! Leugens, bedrog en cor-
ruptie zijn aan de orde van de
dag. We zitten in deEindtijd. Al-
les is in vervulling aan het gaan."

Als symptomen voor deze na-
kende Eindtijd worden gezien:
de vele valse Christussen en
dwaalleraren, die voorwenden
tekenen en wonderen te verrich-
ten. Verder de personen die de
uiterlijke schijn van Gods zalig-
heid beweren in zich te dragen,
maar die in werkelijkheid Gods
kracht verloochenen. Tenslotte
de toenemende goddeloosheid,
wetteloosheid en geloofsafval,
die het volk ertoe brengen hun
oren te wenden tot fabels en ver-
dichtsels van mensen. Jean
Schoonbrood kent geen twijfels.
En zolang er vrijheid van me-
ningsuiting bestaat, zal de Eure-
gio nog veel van hem vernemen.
En dat luidkeels.

jefbonten

HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. Week-
enden 24 uur doorlopend S 711400.
Werkdagen, tijdens werkuren,
S 713712.
NUTH - VOERENDAAL- SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
S 323030.

Bekering
Zijn leven nam zes jaar geleden
een totaal wending. „Ik stond op
het punt zelfmoord te plegen. Na
Mavo, Havo, twee jaar Pedac,
een jaar Toneelschool in Maas-
tricht, militaire diensten eenjaar
werken met moeilijk opvoedbare
jongeren in Duitsland deed ik
pogingen om af te kicken. Ik be-

Onderwijsproject
voor werklozen

filmsInitiatiefwelzijnsinstanties in regio

„In de grote steden wil men wel
eens op de vuist gaan. In Stol-
berg werd er zelfs eens op deze
knecht Gods geschoten." De
reakties variëren van afstande-
lijk, argwanend, vijandig tot luis-
terend en bijzonder geïnteres-
seerd.

Agressie

VALKENBURG
he(]^' Tummers, Stationstraat 21. Aqua-

£an Marlou van der Zalm-Philip-
T/m 31/8.

CADIER EN KEER
k%1(?erderKunstkamer, Kerkstraat 10.

I>et Renroute-expositie 'Ontmoetingen
lier "elgië-. T/m 26/8. Door geheel Ca-en Keer.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De welzijnsinstanties uit Heerlen, Landgraaf,
Kerkrade en Brunssum hebben de handen ineen geslagen
voor een speciale cursus voor langdurig werklozen. Deze
groep is in Oostelijk Zuid-Limburg sterk vertegenwoordigd.
Met behulp van een rijkssubsidie van bijna drie ton kunnen
minstens 78 gursisten aan de slag.

" Danny Glover en Mei Gibson: variaties op een thema.
TANDARTSEN

MAASTRICHT
tij,

üfa *efantenmuseum. Retrospectieve
lO.,? van Velde. T/m 3/9, open di t/m vr

Uur' za en zo 11_17 uur' Ga'er'e
!« e"ature, Kapoenstraat 24.Permanen-
J^tTPositie van steeds wisselende ob-

-11 *n- Open wo t/m vr 13-18 uur, za 13-
Str«atUr' Ga,er'e Bauxiet, Herbenus-
c*l lJ 3^' cfk van Toon Truyens, Mar-ermans, Ger Pirsdh en Raymond
St>a» Open do t/m zo 13-17 uur.
If> g^s gouvernement, Vrijthof 18. 18-

Ws z'lver en Portretten van Ron"and. Tydens zomermaanden,

** lnWo 14"17 uur-do 10"13en 14"17uur''""■lin3 uur' Rabobank > Boschstraat
*iti(j ■ Werk van Hans Lemmens. Tot
J^i ?uBustus, open tijdens openingsu-
K^J"ar>k. Winkelcentrum Brusselse\\\ k van Charles Russel. Open
i^fam uur- Rijksuniversiteit, Bon-
(V penstraat 2. Jezuïetencollectie.
§at j '9-Kamer van Koophandel, Het
"i ï Schilderijen van Nora Postma.

V 10- °Pen ma t/m vr 8.30 t/m 16

SV Simpelveld
70 jaar jong

SIMPELVELD - Voetbalclub
SV Simpelveld viert vanavond
het 70-jarig jubileummet een re-
ceptievan 19.00 - 20.30 uur in zaal
Wiel Dackus aan de Irmstraat.

Naast het bestuur van de SV
Simpelveld staan dan de volgen-
de steunpilaren en feestelingen
centraal: Mathieu de la Haye (50
jaar lid), JefFrijns, Bèr Frijns en
Johan Lauvenberg (allen 45 jaar
lid), Hubert Kicken, Jean Lous-
berg, JanVijgen en Jo Vijgen (al-
len 30 jaarlid) en de zilveren jubi-
larissen Jos Grond, René de la
Haye, Wiel Lousberg, Theo
Maurmair, Ger Seroo, Piet Seroo
en Henk Smeets.
Na de receptie is er in zaal Oad
Z.umpelveld een feestavond voor
leden, supporters, begunstigers
en sympathisanten. Het orkest
Kappes zorgt voor sfeervolle mu-
ziek.

De coördinatie ligt bij de gemeente
Heerlen. Ook de diverse arbeidsbu-
reaus ondersteunen het project. De
cursisten worden intensiefbegeleid
om hun motivatie en beroepsmoge-
lijkheden zo optimaal mogelijk te
bepalen. Speciale aandacht krijgen
herintredende vrouwen en buiten-
landse werknemers.

De cursus bestaat uit lessen taal en
rekenvaardigheid, beroepsoriënta-
tie, en les in het met elkaar omgaan
in werkomstandigheden. Men is ge-
durende vier tot acht maanden drie
keer per week bezig.

Gebieden waarop er mogelijkheden
zijn voor de langdurig werklozen
zijn de bouw en het technisch on-
derwijs. Zo zouden mensen die af-
gekeurd zijn voor lichamelijk werk.

maar over veel vakkennis beschik-
ken, mogelijkomgeschoold kunnen
worden tot leraren.
Oostelijk Zuid-Limburg kent van
oudsher een sterke structuur op het
gebied van basiseducatie. Jaarlijks
is daar 3,7 miljoen gulden voor be-
schikbaar.De minister wil echter de
totale pot herverdelen, waardoor
deze regio volgend jaar 676.000 gul-
den minder krijgt, en vervolgens
jaarlijksnog eens drie ton.

Om deze klap op te vangen en te-
vens het probleem van de langdurig
werklozen aan te pakken, is men er
in hechte samenwerking in ge-
slaagd de extra subsidie voor de
cursus te krijgen. Als het project
slaagt, hoopt men volgend jaar een
bedrag van vier a vijf ton los tekrij-
gen.

HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. Moonen, Gelein 8,
S 711271. B.g.g. TIGH S 711400.
KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Engelen, Willem Sophiaplein 2
Kerkrade, S 412207. Spreekuur
van 11.30 tot 12.00 uur en van 19.00
tot 19.30 uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -GULPEN - VAALS- WIJLRE - WIT-
TEM. Loyson, Wachtendonqkplein
18 Wijlre, S 04450-1582. Spreekuur
van 11.30 tot 12.00 uur en van 17.30
tot 18.00 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. Setiabudi, Maastrichterstraat
126 Brunssum, S 258522. Spreek-
uur van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.30 tot 18.00 uur.Veel interesse

voor Bunkerpop

Zes groepen naar Landgraafs festival

SOS-MLPDIENST

LETHAL WEAPON 2/VS 1989

Regie: Richard Donner; met:
Mei Gibson, Danny Glover, Joe
Pesci, Joss Ackland, Derrick
O'Connor, Patsy Kensit e.a. In:
H5Heerlen.
Hoe zou het toch komen dat
Amerikaanse films steeds meer
op uitgerekte tv-series gaan lij-
ken? Van elke film die ook maar
een beetje succes heeft wordt er
byna ieder jaar een nieuw ver-
volg uitgebracht. Rambo en The
Karate Kid zagen we al driekeer
langs komen, ontelbare horror-
series keren met de regelmaat
van een klok terug en PoliceAcademy is zelfs al aan de zesdeaflevering toe. Het begint te lij-
ken op een grenzeloze gemak-
zucht van de scenarioschrijvers.
En/of een grenzeloze geldhonger
van de studios, want hoewel al
die vervolgen slechts méér van
hetzelfde bieden vreten de bio-
scoopgangers het tóch wel en
blijft de kassa rinkelen.

En zo zijn de politie-officier Ro-
ger Murtaugh (Danny Glover) en
zyn partner Martin Riggs (Mei
Gibson) ook weer van de party.Moesten ze in Lethal Weapon 1
nog aan elkaar wennen, na drie
jaar samenwerking zijn ze goed
op elkaar ingespeeld en zelfs dik-
ke vrienden geworden. Even het
geheugen opfrissen: Roger Mur-taugh is een brave huisvadermet
zijn pensioen in zicht, en vanwe-
ge dat laatste niet meer van plan
nog erg grote risico's te nemen.
In de eerste aflevering van de se-
rie werd hij tegen zyn zin gekop-
peld aan de kersverse weduw-
naar Riggs, die in de narcotica-
brigade op nogal onorthodoxe

festivals

Dag en nacht bereikbaar, » 719999.

Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

HEERLEN - Nog enigeweken wor-
den in Heerlen activiteiten gehou-
den in het kader van de Heerlense
Zomer en het Kuituur Avontuur.

VANDAAG: TheBloody Limit Jazz-'
band om 21 uur op het Wilhelmina-
plein in Heerlen.
In het Grand Theater in Landgraaf
verzorgen Marianne Soetenbroek
en Jan Tuytman vanavond vanaf
21.00 uur een avond met dans en
zang.

wijze te werk pleegde te gaan. En
aan heteind van de film waren ze
dus onafscheidelijk.

In Lethal Weapon 2 zyn ze op het
spoorvan een groot drugs-syndi-
caat. De film zet in meteen spec-
taculaire achtervolging, waarby
een stevig kapitaal aan auto's
sneuvelt, maar aan het eind van
derit blijken de vogels toch nog
gevlogen. Het enig dat nog ge-
vonden wordt in deachtervolgde
auto is een gigantische hoeveel-
heid gouden Kruger-Rands.
Voor straf moeten Murtaugh en
Riggs drie dagen lang ene Leo
Getz (Joe Pespi) bewaken, een
opgewonden, lastige accountant
die zyn creatieve gaven gebruikt
heeft om een half mihard drugs-
dollarswit te wassen en daarover
getuigen zal voor een onder-
zoekscommissie. Wat Murtaugh
en Riggs niet weten is dat Getz
zijn activiteiten ontplooide voor
dezelfde organisatie als waar zij
naar op zoek zijn. Een organisa-
tie die geleid wordt door een
Zuid-Afrikaans diplomaat, die
zich achter zijn diplomatieke on-
schendbaarheid verschuilt en
dus niet aangepakt kan worden.
Maar daar weet Riggs wel raad
op. Als hy erachter komt dat de-
zelfde bende verantwoordelijk
was voor de dood van zijn vrouw
is de beer los en zoekt hy wraak.

Deze 'variatie op een thema' is
zoals altijd goed gemaakt. Met
bloedstollend stunt- en specta-
culairvuurwerk. De plot (hoewel
die goed in elkaar steekt) lijkt
echter wat verdrongen te worden
door de humor. Wat geen enkel
bezwaar is als je geen diepgra-
vende film verwacht.

spelen met name covers, zoals van
The Police, Eric Clapton en Prince.
De spits van Bunkerpop '89 wordt
om 12.30 uur afgebeten door de
Maastrichtse groep Non Exit, ge-
volgd door de Geleense reggaeband
Uprising. 'In Pressed Color' speelt
gedeeltelijk een thuiswedstrijd, om-
dat enkele leden uit Landgraaf ko-
men. „'ln Pressed Color' schuwt ze-
ker geen experimentele nummers
en zal dan ook niet ieders oren kun-
nen strelen", waarschuwt de groep.
Tegen 15.00 uurkrijgen de oren van
de geachte aanwezigen even rust als
enkele straattheater-acts (in het ka-
der van Kuituur Avontuur) opge-
voerd worden.

Voornoemde Invisible Crums pak-
ken de draad weer op. De Arnhem-
mers worden afgelost door deKerk-
raadse blues-rockformatie Doebisj-
ek.Daarna betreedt de Vaalser new-
waveband Jeopardy het podium.
O.K. Corral, handelaren in wave-
rock mogen Bunkerkpop afsluiten.
Dat zal rond 19.00 uur zijn. De en-
tree bedraagt een rijksdaalder.

B Regioredactie
u°stelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881
Heerlen

t °45-710317
SHollmanJ 045-422345
Acßooi'akkersJ °45-7 14876

Toonen- chefJ °45-425335
'chard WillemsJ. °4406-15890

Kerkrade
Jq045-455506

5^455-2161

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Maar liefst 25
bands hebben zich dit jaar aange-
meld voor het Landgraafse Bunker-
popfestival. Het jaarlijks terugke-
rende popspektakel wordt gehou-
den op het plein voor de zogeheten
oefenbunker aan de Heerlense Weg
in Landgraaf op zondag 27 augus-
tus. De organisatoren, de Stichting
Kulturele Produktie en het Jonge-
renwerk Landgraaf hebben uitein-
delijk zes groepen gecontracteerd
voor Bunkerpop. Meest opmerkelij-
ke daarvan is deArnhemse formatie
The Invisible Crums (onzichtbare
kruimels). De groep treedt op in
heel Nederland en heeft haar televi-
sie-debuut inmiddels achter de rug.

The Invisible Crums bestaan sinds
augustus '87 en is ontstaan uit dezo-
genaamdeRock en Rolstoel'produk-
ties. Een instantie dierolstoelers wil
integreren in de jongerencultuur.
Ongeveer de helft van de bandleden
zit in een rolstoel. Alex Hanssen van
The Crums: „In het begin hebben
we veelal de nadruk gelegd op die
rolstoelen. Ze vroegen ons vanwege
de unieke samenstelling van de
groep. Nu worden we gevraagd om
de muziek." Vandaar dat de Arn-
hemse groep de rolstoel niet meer
noemt in bijvoorbeeld persberich-
ten. „Bij optredens kijken mensen
in het begin vaak wel even raar.
Maar we helpen die vooroordelen
snel de wereld uit. We hebben ge-
woon een ruige show." The Crums

SCHAESBERG
j^kino:Police Academy 6, do t/m di15 uur. The fly 2, vr t/m zo 23.30 uur.

WEEKEND-
DIENSTEN
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APOTHEKEN

oostelijke mijnstreek
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im- ■ Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - —~__\___w—~__\___W—______T~~__\\\

I—__m __________m _______ —M* m^———^—m\ m~Z———^M m~Z—_Am~————. J

rO _j _ _________
_______) *—*

★ K.P.J. EYS 60 JAAR *FEESTPROGRAMMA
18 augustus: 20.00 uur: NEW SPIKES
19 augustus: 1330 uur: GUSSINI kinderfestival
20.00 uur GRENSLAND EXPRESS
20 augustus: 10.30 uur: h. ITIJS
i2.00-i3.30 uur: receptie
13.30 uur DIE ANSELTALER

Welkom in defeesttent, Grachtstraat 5, Eys

Vrijdag 18 augustus
Tatjana and Scala's Super
Disco Show

Zaterdag 19 augustus
Philips Moving Sound m.m.v.
Romcao Altenberg

Vanaf zondag 20 augustus
dagelijks geopend.

l

DISCOTHEEK I

Las Vegas
NIEUWENHAGEN <-*

Zaterdag en zondag va. 20.00 uur gezelligheid met
DJ TOTO

20 augustus is het weer zover.
Ons traditioneel

ZOMERCARNAVAL
m.m.v.

The Peanuts and
The Singing Trumpets
Sunplein 2, Nieuwenhagen-Landgraaf

Gemeenschapshuis

Schimmert
zaterdag en zondag

1DISCO 1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii
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Dancing

Gorissen
Brunssum

Zaterdag dansen
met orkest

FORMULE 3
Dinsdag gezellige avond

voor alleenstaanden
metorkest

BONJOUR |

*\t^ ■/__Wm-. '"'s__ W\___f __| MMHK ' __^_WM '-*B__\\
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I GLOffi IEW), BEST wÊH
VANAF NU... D.J. FREDDY HOLTACKERS

Open : Vrij - Zat - Zon
Burg. Janssenstraa» 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 04490-79297

Na een ingreep in het interieur
Opening 3e seizoen
Vrijdag La Strada

't beste v/h beste

Zaterdag New Beat Party
Zondag Paradise drive-in show

52 y^E *___ QbïAïti^n

"W_y r__m^_\ WW tel. 04493-4193 l

DANCING HOUSMANS MONTFORT
ZATERDAG 19 aug. MONTE CARLO

- - I

ÜH DRHSEH EEH RftMP ?

tnxMah DRH HRRR DMEHKRMP!-»»» INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN
Inlichtingen: maandag t/m vrijdag 17.00-20.00 uur

DANSSCHOOL DEGENKAMP
Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711

DISCOTHEEK

DIETERENSTRAAT 7, STEIN (naast zwembad)
Geopend zaterdag en zondag

LA DILIGENCE Vanavond: Taiigta (uit Bulgarije!

woensdag Walther Nita
<^fS&^^S£ 23aug- en the Run

>/*/> 9w<*^W Woensdag n^rirl____"*___*___-»
een begrip ,n Limburg 30 BUg. IICIIUCi.VUU«i

i i

UNIEKE
SCHILDERIJENVERKOOP

in

ontmoetingscentrum Timpaan
Rosstraat 1, Gulpen

llfiL" %_ ■*

-„«.^HéF^^1^ ''WIMwMÊ^KWMJMmm \_W-

\m\\^Lm\

200 olieverfschilderijen van diverse
kunstenaars uit binnen- en buitenland.

Heel aparte, moderne, maar vooral
prachtige landschappen, zeegezichten
en stillevens. Tevens mogelijkheid tot

inlijsten. %^
Tel. 05230-16486. . *Ss^*
"LAPRIS" kunst & . <$V\C \*interieurverzorging N^^
Drogteropslagen 59a, KV®Dedemsvaart /jO

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

illlliilllllllllilillillllllliiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Giro
55055
Astma Fonds
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_
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____________________
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L imburgsDagbladmpiccolo s
Van maandag t/m vrijdag

van 8.30-17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO voor het

Limburgs Dagblad
Bgl telef°nisch opgeven

045-719966

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelleafhandeling.

I 72x s*x *2XII 75- *°.W
3.000 " "J 203,. ■

I Sr. «*1I so'.oooia»»- 1"165' I*^" 1

overwdensrisic^s
m6estaumeeverzekerdAndere bedragen en
looptijden zijn óók mogelijk

FINANCIERINGSKANTOOR

IOH
Scharnerweg 108 Maastricht

Fr VLIETJONGE S
m ' Vlietjonge is een "Staalservice Center" met ca. 200 medewerkers, " Jj

dat bewerkte en onbewerkte staalprodukten levert aan de
metaalverwerkende industrie.

Voor onze nieuwe vestiging te Maastricht vragen wij een

COMMERCIEEL TECHNISCH KALKULATOR im/vi !
Funktie-informatie: ,
- U resorteert onder het hoofd afd. verkoop.
- Het onderhouden van telefonische en schriftelijke contacten met

afnemers in binnen- en buitenland. <ï- Het voeren van werkbesprekingen.
- Het maken van commercieel technische kalkulaties.
- Het opstellen van offertes.

Funktie-eisen:
- Opleiding minimaal M.T.S. Werktuigbouwkunde of gelijk-

waardig niveau.
- Goede contactuele eigenschappen. |,
- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. v<- Een ruime commerciële belangstelling. \- Leeftijd tot ca. 30 jaar.

Een medische keuring en eventuele een psychologisch onderzoek
maken deel uit van de selectieprocedure.

Uw schriftelijke sollicitatie vergezeld van uw curriculum vitae kunt K
u richten aan onze afdeling personeelszaken.

f \
AfVan det Vliet &De Jonge B.V. I W_fM I Staal/Roestvaststaai È,

_._c W—fW I Service Center

■ | VLIEfIONGE MQj | *

Voskuilenweg 85, Postbus 2546, 6401 DA Heerlen. ____^_k

Ondeitlelen huishnud-apparaten HANDYMAN
(cï) 7i | ___m 1— ■ Onderdelen voor" * ■ Iwia/IW I. -*i\ / i \/ i \ HMnCDnCI CMCUfIF

f§jr%) ■% êtJMm^^Y* w-P^S \m\{ZmmjTm huishoydel,jke rtfjüflJArir TaoOTv *<** {JTTTIjUTTT/ / Heerlen Saroleastraat 1
i-M-A L__J I ""'"-' : Ij—(flfc/" T^lI^JJIgRATIS ADVIES ' sJ X\**\ 6^6^ 045-71 0100I \ ■ ■-^ : : . -"l



Van onze verslaggever

_
PNN - Edwin Jongejans is einde-

,p uit de schaduw van zijn zus
If

sPhne getreden. 'Ziek' werd hij er
en toe van. Journalisten die om

interview met beide schoon-
| vroegen, maar tijdens het

I^Prek de mannelijke Jongejans
Uedig links lieten liggen. Edwin,
Europese jeugdkampioen van

'2, berustte in zijn 'reserve-rol.
&phne", zo trok hij een onnatuur-
te muur van onverschilligheid
|d zich op, „is nu eenmaal aan-
kkelijker en fotogenieker dan

teren waren alle camera's in hetRungs-
f-bad in Bonn alleen op hem gericht, als
kersverse Europees kampioen op de

'"eterplank. Ook voor hem dus eindelijk
J flitslicht. „Dit kan de doorbraak bete-ert", sprak de 'golden boy', die met een
)jj Soonlijk record over zes sprongen. punten) de eerste is die
/j medaille wint bij het EK-schoonsprin-

$n Jongejans (22) wil als full-
bnaar de Olympische Spelen

j. Barcelona toe. De wil is er, de
(K?e ook, alleen het geld niet.
Ü"s er een einde kwam aan zijn

(bedrijfseconomie) in
moet de geboren Amstel-

kef rond zien te komen van de bij-ttevan de NSF (600 gulden in de
W^d) en wat zakgeld dat zijner s overmaken.

SITTARD/ZEIST - Trainer
Han Berger van Fortuna Sit-
tard is door de tuchtcommis-
sie van de KNVB voor een
wedstrijd van de bank verban-
nen. Hij mag zijn ploeg in de
eerstvolgende ontmoeting,
zondag in de Kuip tegen
Feyenoord, niet coachen. Tij-
dens een oefenduel met Vlis-
singen betrad hij het speelveld
zonder toestemming van de
scheidsrechter. Bovendien
weigerde hij de grasmat te ver-
laten, toen de arbiter hem dit
gebood.

De tuchtcommissie heeft tevens
twee-spelers geschorst na een rode
kaart die ze onlangs in oefenwed-
strijden kregen. Van der Laan van
FC Den Haag mag vier wedstrijden
niet in actie komen. Hij werd in het
duel tegen Aberdeen wegens na-
trappen uit het veld gestuurd.
Schmidt (FC Twente) moet drie
wedstrijden op de strafbank plaats-
nemen. Aan de vooravond van de
start van de competitie, in de wed-
strijd tegen VVV, beledigde hij de
scheidsrechter. Ook hij kreeg des-
tijds rood. Wijnberg (Sparta) en Ver-
beek (Heerenveen) werden één
wedstrijd geschorst. Beiden kregen
in de eerste competitie-wedstrijd
twee gele kaarten.
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Ger Holka in
biljart-

Bundesliga
Van onze sportredactie

HEERLEN - Heerlenaar Ger Holka
start komend seizoen in de Bundes-
liga biljarten. Samen met Henny de
Heus uit Tiel is hij gecontracteerd
door de clubHorster-Eck Essen, dat
uitkomt in de tweede liga. Het duo,
dat zich in Nederland toelegt op het
kunststoten, neemt bij Essen de dis-
ciplines kader 47/2 en 71/2 voor zijn
rekening. Meerssenaar Roland
Lemmens verlengde onlangs zijn
overeenkomst met 'DBC Bochum,
dat vorig seizoen op de tweede
plaats in de eerste Bundesliga ein-
digde.Het wordt voor Lemmens het
derde seizoen in de hoogste klassevan deWestduitse biljartcompetitie.

Nederlandse en Belgische carambo-
leurs zijn veel gevraagd in de Bun-
desliga. West-Duitsland beschikt
niet over een brede laag van grote
biljarters, maar de belangstelling
van de sponsors is overweldigend.
De topteams, zoals BC Elversberg,
dat vorig seizoen Raymond Ceule-
mans inlijfde, worden gesponsord
met bedragen die oplopen tot hon-
derdduizend gulden.

De meeste bekende Nederlandse
ereklassers staan onder contract bij
een Duitse club. Jos Bongers en
Ben Velthuisspelen voor BSC Marl,
Dick Jaspers opereert bij Feldmark
Gelsenkirchen en Hans Vultink tikt
bij de tweede Bundesligaclub Düs-
seldorfer City. Biljarten in de Bun-
desliga is financieel erg aantrekke-
lijk. Ofschoon er officieel geen sala-
rissen worden betaald, genieten de
spelers een ruime tegemoetkoming
in reis- en verblijfskosten.

BONN - De DDR wint bij de vrou-
wen nog steeds alles, maar net
wordt steeds moeilijker de Neder-
landse meisjes van zich af te hou-
den. Gisteren kon de Oostduitse
ploegleiding bij het EK zwemmen
voor het behoud van de titel op de
4xloo meter vrije slagkennelijk niet
buiten de steun van Heike Frie-
drich. Ondanks het feit, dat de veel-
voudige kampioene met een schou-
derblessure naar Bonn is gekomen
en er net een vermoeiende 400 me-
ter-race op had zitten. Het Neder-
landse kwartet legde zeer verdien-
stelijk beslag op de tweede plaats.

Het aantreden van Friedrich als
slotzwemster was zelfs voor de Ne-
derlandse concurrentie een verras-
sing. Er was op gerekend dat Kir-
sten Otto zou invallen. Maar de zes-
voudige Olympische kampioene
had net de 100 meter rugslag ge-
zwommen. Ze is kennelijk te weinig
getraind of te zeer op leeftijd geko-
men om twee starts vlak achter el-
kaar aan te kunnen.

Opnieuw eremetaal
Oranje-zwemsters

DDR moet tot uiterste gaan voor goud op 4xloo meter

Uitslagen vrouwen 400 m vrij: 1. Möhring
4.05,84 (Europees record, 2. Friedrich
4.10,14, 3. Melchiorri 4.10,89. 100 m rug: 1
Otto 1.01,86. 2. Egerszegi 1.02,44, 3. Eich-
horst 1.03.10, 6. Elzerman 1.03,80. 4xloo m
vrij: 1. DDR (Meissner, Stellmach, Hunger.'
Friedrich) 3.42,46, 2. Nederland (Van den'
Plaats, Mastenbroek, Mildred en Marianne
Muis) 3.43,66, 3. Bondsrepubliek (Ziliox.
Bosserhoff, Aizpors, Lohberg) 3.46,15.
Mannen 100 m vrij: Lamberti 49,24 (Euro-
pees record, 2. Basjkatov 50,13, 3. Mazjoehs
50,15. B-finale: 1.Ran 50,91. 200 m rug: 1.
Battistelli 1.59,96, 2. Selkov 2.00,02,3. Weber
2.00,54.

Europees kampioen treedt uit schaduw van zus Daphne

Edwin Jongejans duikt op Het gat dat Diana van der Plaats
(56,61) en Marieke Mastenbroek
(56,85) hadden laten vallen was te
groot. Er moest een tussensprint
van Mildred Muis (55,42) aan te pas
komen om Nederland in tweede po-
sitie terug te brengen. De slotaanval
van Marianne Muis was impone-
rend, maar vergeefs. Wel bracht zij
het verschil ten opzichte van de
DDR met de helft terug.
Haar tussentijd was de beste van al-
lemaal: 54,78 en zelfs als het voor-
deel van de vliegende start is afge-
trokken is dat beduidend beter dan
de winnende tijd van Karin Meiss-
ner (55,38) op het persoonlijke num-
mer twee dagen eerder. Datzelfde
gold ook voor de Francaise Plewins-
ki, die als startzwemster 55,11 draai-
de.

Tussensprint

Fikse straf
Achmed de Kom

Doping in las
Duitse alleet

GATESHEAD - Volgens het En-
gelse dagblad Times zijn bij een
tascontrole tijdens de onlangs
gehouden Europese titelstrijd at-
letiek voor landenteams capsu-
les met anabole steroiden gevon-
den. In de geruchten die op het
bericht volgden, wordt gespro-
ken over de tas van een West-
duitser. In de krant worden geen
namen genoemd. De populaire
Daily Star meldt dat zelfs twee
Westduitse atleten in het bezit
van verboden stimulerende mid-
delen waren. De Duitse atletiek-
bond zegt van niets te weten.
Volgens de Times waren de am-
pullen verstopt tussen de loop-
schoenen van de atleet.

NIEUWEGEIN - De tuchtcommis-
sie van deKoninklijke Nederlandse
Atletiek Unie heeft de atleet Ach-
med de Kom voor achttien maan-
den geschorst, waarvan tien voor-
waardelijk. De sprinter had in juli
tijdens de nationale titelstrijd in
Hengelo een vrouwelijk jurylid ge-
slagen. De proeftijd voor De Kom is
een jaar.

Van onze medewerkerTHEO KEYDENER
GELEEN - Morgenmiddag wordt
de nieuwetrainer-coach van SmokeEaters in het ijsstadion Glaner-
brook aan spelers, bestuur en de:
pers voorgesteld. Het is de Zweed
Toren Johansson. De Scandinaviër
is de opvolger van de in West-Duits-
land wonende Canadees Mike Das-
ki.
Deze trainde Smoke Eaters de laat-
ste twee seizoen en was met de Ge-
leense ijshockeybrigade zeer suc-
cesvol. Afgelopen seizoen legde het
team nog beslag op een fraaie twee-
de plaats achter Rotterdam na een
enerverende serie van best off five-
wedstrijden.
Smoke Eaters, dat een maand gele-
den de droogtraining is begonnen,
heeft de spelersselectie compleet.
Het wachten is alleen nog op de
komst van de drie buitenlanders die
manager Notten reeds eerder heeft
gecontracteerd. Wanneer Smoke
Eaters met de ijstrainingen begint is.nog niet bekend. Wel zal er op 30-
-september en 1 oktober een ijshoc-
keytoernooi in Geleen gespeeld'
worden.

Smoke Eaters
contracteert

Zweedse coach

Waterpoloploeg
kopje onder Prima start

springruiters
BONN - De Nederlandse waterpo-loërs hebben gisteren aan den lijve
moeten ondervinden, dat een goede
verdediging niet voldoende is voor
een goed resultaat tegen Joegosla-
vië. De Olympisch kampioen van
Seoel wees Oranje, dat offensief teweinig voorstelde, met 11-5 (3-1, 2-0,
3-2, 3-2) de plaats.

Uitslagen vrouwen tussenronde groep C:Hongarije-Frankrijk 10-6, Zweden-Noorwe-gen 4-6. Groep D: Bondsrepubliek-Italië
9-10, België-Griekenland 6-7. Stand: 1. Ne-derland 3-6 (65-8), 2. Italië 3-6 (31-22), 3.Bondsrepubliek 3-2 (27-24), 4. Griekenland4-2 (15-55), 5. België 3-0 (16-45).

Mannen tussenronde groep C: Bondsrepu-
bhek-Italië 10-10, Hongarije-Spanje 10-6Tsjechoslowakije-Griekenland 11-8. Groep
D: Joegoslavië-Nederland 11-5, Sovjetunie-
Frankrijk 11-7, Roemenië-Bulgarije 16-8Stand: 1. Joegoslavië 2-4 (24-11), 2. Sovjet-
unie 2-4 (23-11), 3. Roemenië 2-2 (21-20), 4.Nederland 2-2 (11-15), 5. Frankrijk 2-0 (11-
-17), 6. Bulgarije 2-0 (14-29).

ponsor

Van onze medewerker
TOINE RAMAEKERS

ROTTERDAM - Tijdens de eerstekwalificatiewedstrijd voor hetEuropees kampioenschap voor
springruiters in Rotterdam zijn de
Nederlandse deelnemers uitste-
kend van start gegaan. Hoewel dehuizenhoge favoriet John Whitaker
met zijn inmiddels legendarische
paard Next Milton zijn favorietenrol
volledig waar maakte en het jacht-
springen won, werd Piet Rayma-kers derde, Jan Tops vijfde en Jos
Lansink dertiende.

Ordinaire vechtpartij
schokt damesvoetbal

Terreinverbod aangevraagd voor Amelie-trainer

Door de goede klasseringen van de
Nederlanders legden zij beslag op
de derde plaats achter Groot-Brit-
tannië en Frankrijk in het voorlopi-
ge landenklassement. Het verschil
tussen deze drie landen is echter mi-
nimaal zodat de strijd nog volledig
open is. Bondscoach Henk Nooren:
„Zeker voor een jachtparcours had-den onze paarden weinig ervaring.
We hadden afgesproken in een ge-
lijkmatig strak tempo over de hin-
dernissen te gaan. Dat is ons uitste-
kend gelukt. De stijging die in Gees-
teren begon en in Dinard tot een
eerste plaats leidde, zet zich geluk-
kig nog steeds voort".

In het individueelklassement heeft
John Whitaker zich van een sterke
uitgangspositie verzekerd. Het zelf-
vertrouwen dat hij uitstraaldezal hij
de komende twee wedstrijden zeker
nodig hebben, want ook in het indi-
viduele klassement zijn de onderlin-
ge verschillen minimaal. De eerste
negen combinaties zitten Whitaker
binnen een springfout op de hielen
en dat is natuurlijk erg weinig. De
beste Nederlander Piet Raymakers
maakt er geen geheim van dathij als
een van de weinigen graag een
jachtrubriek rijdt. Of hij echter de
hoge klassering vast kan houden is
nog maar de vraag.

Uitslagen:
Jachtspringconcours, meetellend voor in-
dividueel en landenklassement: 1. John
Whitaker, Milton 76,58 sec.; 2. Robert, Pe-
quignet 79,42; 3. Raymakers, Olympic Za-
mira ZB 82,34; 4. Huck, Nepomuk 82,41; 5.
Tops.Doreen la Silla 83,12; 6. Godignon, La
Belletiere 83,36; 7. Thomas Fuchs, Dollar
Girl 83,43; 8. Fruhmann, Grandeur 83.50; 9.
Skelton.Apollo 84,21; 10. Michael Whitaker,
Mon Santa 85,64; 13. Lansink, Felix 86,20;
26. Hendrix, Zargo Z 93,46.
Landen wedstrijd na een onderdeel: 1.
Groot-Brittannië 8,35 strafpunten; 2. Frank-
rijk 9,41; 3. Nederland 10,96; 4. Bondsrepu-
bliek Duitsland 15,51; 5. Zwitserland 15,86;
6. België 17,47; 7. Oostenrijk 17,69; 8. Italië
29.75.

Van onze medewerker
NIJSWILLER - Bij de aanvang van
de nieuwe competitie damesvoetbal
is bij de wedstrijd Nijswiller-Amelie
door de thuisclub een terreinverbod
aangevraagd voor Amelie-trainerAlex Derks. Een en ander is een ge-
volg van de vechtpartij die afgelo-
pen zondag heeft plaatsgevonden
na afloop van het finaleduel in het
RHC-toernooi tussen beide ploe-
gen.

„Het was gewoon beestachtig wat
zich afspeelde", zegt Nijswiller-lei-
der Wolfs. „Vlak voor het einde van
de wedstrijd werd Amelie-speelster
Karin Vermaezen door scheidsrech-
ter Harry Tonnaer uit het veld ge-
stuurd. Na het laatste fluitsignaal
kwam ze op Nijswiller-speelster Ine
Bessems afgerend en begon deze teslaan en te trappen. Ondertussen

greep Amelie-trainer Alex Derks
Patricia Gulpen van achteren bij de
haren en begon op haar in te slaan.
De inmiddels opgekrabbelde Ine
Bessems wilde Patricia te hulp snel-
len maar werd door een traptech-
niek tegen het hoofd geveld". Ine
Bessems werd per ambulance naar
het ziekenhuis vervoerd. Door Nijs-
willer is inmiddels aangifte bij de
politie gedaan.

Volgens Amelie-bestuurslid John
Tehue, die zegt een en ander gezien
te hebben, heeft Karin Vermaezen
niet geslagen. De Nijswiller-speel-
ster Ine Bessems zou zijn neerge-
gaan na een trap van een leider van
Nijswiller. Deze had het gemunt op
een Amelie-speelster die zich echter
bukte waarna Bessems geraakt zou
zijn door haar eigen leider.

" Edwin
Jongejans

bij een van zijn
succesvolle

sprongen van-
af de 1

meterplank.

ko. „Mooi hè", glunderde Jongejans
dan ook volop, „de Hollandse vlag
tussen die twee Russische. Moet jede omstandigheden waaronder zij
werken eens met die van mij verge-
lijken". Leedvermaak ook richtingAlbin Killat uit West-Duitstand, deEuropees kampioen op de 3-meter-
plank, die in de halve finale werd
uitgeschakeld. „Die Killat doet niets
anders dan springen", aldus Edwin

Jongejans. „Hij leeft van een uitke-
ring van de Sporthilfe".
Hoewel ook de KNZB heeft toege-
zegd eens rond te kijken naar een
eventuele geldschieter, blijft het
voorlopig afwachten voor Edwin
Jongejans. Wellicht dat de geld-
kraan na zijn historische gouden
plak op de 1 meterplank in Bonn -het is de eerste keer dat dit onder-
deel aan het EK-programma is toe-

gevoegd - wat sneller open gedraaid
kan warden.
Daphne Jongejans en Hanneke Fa-
ber zijn bij de Europese titelstrijd
schoonspringen van de 3-meter-
plank in Bonn doorgedrongen tot
de finale. Regerend kampioene Jon-
gejans eindigde in de voorronde
door twee mislukte sprongen als ze-
vende, Faber had aan de twaalfde
plaats precies voldoende.

(jj^l ideale situatie", erkent Jon-
L ns. „Zeker niet nu ik me volle-
\^P de sport ga concentreren. Ik

rbreek er zelfs mijn studieIk weet dat ik de mogelijkhe-
id om iets moois te bereiken
V6r

e Spelen. Maar dan moet ik wel
(^ het geld beschikken om vol-
{^de baduren te kunnen pakken.

*n dus op zoek naar een per-
-5d0UlJke sponsor ja.Als een bedrijf
V a gulden per maand in mij
!gj steert, en nog wat geld op tafelV^oor re'skosten zodat ik aan de
k. toenooien kan deelnemen,

'« uit de brand".L
w,aar zoon 'iets tastbaars op zak

wil moeder Cecile Jongejans
gaan wagen een bijdrageac staat los te weken. Een brief

fyj, staatssecretaris Dees (sportza-
)^ordt serieus overwogen. „Bo-
len kunnen we nu wat bedrij-

*t_ aanschrijven", aldus moe-w'i.'>Er moet toch ergens belang-
'ng zijn?"

* fa»0. atnilie blijft het in ieder gevaleren. Ongeacht welke reacties
(k\<> °°k. „Je moet tegenwoordig
\u-gt Edwin. „Als ik zo om me
W zie ik voor het merendeel
VrtSsionals °P de plank staan. Ze

! * ,jer> allemaal op de een of ande-
anier financieel ondersteund.et zijn staatsamateurs".

MsS de beide Russen die de Ne-l^dse schoonspringer gisteren
L finale achter zich liet: Valeri

ettko en Alexander Gladehen-

" Het gelukkige Oranje-kwartet. V.l.n.r. Marianne Muis, Mildred Muis, Marieke Mastenbroek
en Diana van der Plaats.Limburgs Dagblad sport

Han Berger van
bank verbannen

Wegens weigering grasmat te verlaten



# Jean-Paul
van Poppel
boekte
gisteren
zijn
tweede zege
in de ronde
van Neder-
land.

Foto:
DRIES

LINSSEN

met een Audi Sport Quattro SI, W
Gollop met een MG Metro 6R4 e
Jarmo Lhteenmaki met een LanC
Delta S4.
In de divisie I, de toerwagens, is'
spanning ook te snijden aangezi'
de eerste vijfrijders uit de algerne"
rangschikking slechts luttele P<J!ten van elkaar verwijderd zijn. "meeste kans maken de Ford SierJrijders Björn Skogstad, Kenne*
Hansen en Trevor Reeves. De stfll
om het Europees rallycrosskaH
pioenschap wordt echter gedofl1
neerd door de Skandinaviërs.
Morgen worden in Valkenswa*1
de Nederlandsekampioenschap!*
afgewerkt. Zondag gaat om 1^"
uur de eerste manchevan start. 0j
16.30uur wordt begonnen met de'
nale-races.

" SITTARD - Bij voldoende d*
name organiseert supportersvere1
gingFortuna Sittard op 20 augus''
een busreis naar de uitwedstrijd'
Feyenoord. Kosten ’ 18,00. Led'
ontvangen eenreductie van vijfI1
den. Kaarten zyn verkrijgbaar opj
bekende voorverkoopadressen. "gave tot uiterlijk zaterdag 10.00 öj
De vertrektijden zijn: Geleen
uur, Sittard 11.15 uur, SusteK
11.30 uur.

VALKENSWAARD - De bolides
uit de groep B, met meer dan 500 pk
onder de motorkap, staan zondag
op het Eurocircuit in Valkenswaard
aan de start voor de Nederlandse
editie van het Europees kampioen-
schaprallycross. Na de wedstrijd in
divisie II tijdens het voorbije week-
einde in het Belgische Ingelmun-
ster belooft de slotfase in de titel-
strijd uiterst spannend te worden.
De viervoudige kampioen (1978-
-1979-1981-1984) Martin Schanche
uit Noorwegen had tot dusver de
beste papieren met zijn Ford RS
200. Echter de zege op het Mandes-
circuit leverde de Finse Peugeot-rij-
der Alamaki twee punten voor-
sprong op. Alle ogen zijn dan ook
gericht op de verwachte titanen-
strijd nu er nog maar vier wedstrij-
den moeten worden verreden.
Interessant is ook de deelname van
Stig Blomqvist. De Zweedse rally-
rijder keerde dit seizoen terug in de
sport waarin hij jarenlang furore
maakte. Bij gebrek aan een compe-
titiewapen van Ford in het rallywe-
reldkampioenschap is Blomqvist
gaan deelnemen aan rallycross-
wedstrijden met een Ford RS 200.
Andere deelnemers in de divisie II
zijn Terje Schie met een Peugeot
205 Turbo 16, Herbert Breiteneder

Het optreden van Ron Heusdens in
het afgelopen Brunssumtoernooi
maakte indruk. Tussen het Russi-
sche geweld eindigde hij als beste
Nederlander op de zesde plaats. Dat
is een goede klassering in zon veld,
maar toch niet iets om styl van ach-
terover te slaan, zou je zo zeggen.
Toch vond de Schiedammer zelfdat
hy zelfs beter had gespeeld dan vo-
rig jaar en toen had hij 'Brunssum'
gewonnen! Hij mocht ook tevreden
zyn. De veertien punten die hij uit
zyn tien partijen haalde, had hy
hoofdzakelijk tegen Russen ge-
scoord. Alle andere spelers waren al
dolbly als ze één punlje tegen de
Russen meepikten, Heusdens ging
tegen iedereenvoluit voor de hoofd-
prijs. En hy wés het toernooi zo
slecht begonnen. Na twee rondes
had hij al evenveel verüespunten als
in het hele toernooi. In de eerste
ronde speelde hy een rampzalige
openingsvariant tegen Gantwarg
(„Na tien zetten stond ik plat"), en inde tweede liephet ook nog niet echt
soepel.
Zyn prachtige herstel zette hy in te-
genMichael Katz. Vorig jaarhad hij
dezelfde Rus door het oog van de
naald laten ontsnappen. Dit keer
bleven alle nooduitgangen vergren-
deld.
Heusdens-Katz
1. 33-29 18-23 2. 29x18 12x23 3. 34-30
13-18 4.30-25 9-13 5.40-34 4-9 6.39-33
7-12 7.44-39 1-7 8. 34-30 17-229.31-26
12-17 10. 36-31 8-12 11. 41-36 2-8 12.
45-40 23-28 13.32x23 19x28 14. 40-34
16-2115. 50-45 20-24 16.30x19 13x24
17. 34-30 9-13 18. 30x19 13x24 19. 45-
-40 9-13 20. 40-34 3-8 21. 38-32 13-19
22. 32x23 18x40 23. 35x44 19-23 24.
42-38 22-28 25. 33x22 17x28 26.
26x17 12x21 27.31-26 7-12 28. 26x17
11x22. Zwart rukt lekker op naar
voren en zal dus wel goed staan,
zegt de oppervlakkige blik. In wer-
kelijkheid heeft de aanvalsstelling
van zwart, die Heusdens bewustheeft helpen creëren, verschillende
beurse plekken.
29. 48-42 8-13 30. 37-31 14-20 31.
25x14 10x19 32. 31-27 22x31 33.
36x27 6-11 34.46-41 5-10 35.41-36 10-

14 36. 36-31. Wit concentreert A
opzwarts rechtervleugel. 36. ... I*j
37. 38-33 12-17 38. 33x22 17x28?
27-21 13-18 40. 21-16 11-17 41. 3tf
18-22 42. 26-2117x26 43.16-11. W>«'
er doorheen, maarzijn vlag staat'
middels op vallen. Met minder _
een minuut tot aan de 50e zet volf?
nog: 43. ...26-31 44. 11-7 22-27 45. 1
28-32 46.2-16 24-3047.44-40 20-25*
40-34 23-28 49. 34-29 30-35 50. 4*j
Het gevaar van de kloknederlaatfj
afgewend,Katz' vlag kan nu ook jj
moment kiepen. Hy heeft niksjj
hoorlyks meer. 50. ... 32-37 51. l6*\
25-30 52.46x23 19x2853.43-38 2»j
54. 39x28 14-20 55. 38-33. Z«*
geeft op, na (20-24) 29x20(30-34) "tuurlyk 33-29 en 42-37+ .
Kort hierna liet Heusdens zich °j
nieuw een Rus opdienen. De
niet zo bekende Mazkiel FaziloV, Jwie overigens in Brunssum veleflj
lyk op de koffie kwamen, raak*^in het vroege middenspel verste
in Heusdens' fraaie manoeuvres-
Fazilov-Heusdens J
1. 33-29 17-22 2. 31-26 19-23 3. 3*2
14-194.44-39 10-14 5.50-44 5-10 6-fl3111-17 7. 41-37 6-11 8. 46-41 20-PJ
32-28 23x32 10. 37x28 19-23 3
28X19 14X23 12. 31-27 22x31 \
26x37 10-14 14. 37-32 13-19 15. Wi
8-13 16.33-28 14-20 17. 39-33 16-2JJ44-39 20-24 19. 29x20 25x14 20. $K
21-27 21. 32x21 23x32 22. &*l
17X26 23. 30-24 19x30 24. 34x25 J25. 41-37 14-19 26. 40-34 11-17 27-5
40 18-22 28. 40-35 12-18 29. 34-3*
24 30. 30x19 13x24 31. 39-34 7-1^38-32 9-14 33. 47-42 8-13 34. 43-3s'
19. i
Wit had hier maar 35. 37-31 2o^36. 32x41 moeten spelen metpa^J
ve stelling. Wat hij doet verlies1j
slag. 35. 32-27 22x31 36. 36x27 r.
Het stikt nu van de dreigingen, j
wieso (17-22), op 37-32 volgt (17"Jen (24-30) en op 38-32 (15-20) Z
dam. Fazilov offerde daarom pi
schijf met 37. 27-22, maar kot»
party natuurlijk niet meerredd^Die Heusdens toch. „Gewoon" fj
nen van Russen. Wie doet het <>
na?

LYON - In de nadagen van zijn
stayersloopbaan heeft de 31-jarige
Amsterdammer Jan de Nijs de vier-
de plaats in het wereldkampioen-
schap bereikt. De medaillekansen,
iedere kans eigenlijk, verspeelde De
Nijs in een stroeve start. De titel
ging voor het eerst naar de beste
stayer van de laatste jaren, de Oos-
tenrijker Roland Köningshofer, die
met de Italiaan Tonino Vittigli en
passant zyn vijfjaar jongere broer
Thomas meesleepte naar het erepo-
dium.

De Nijs vierde

AMSTERDAM - Het onderzoek
naar belastingfraude en een zwart-
geldcircuit bij de Amsterdamse
voetbalclub Ajax is door de Fiscale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst
(FIOD) afgesloten. De zaak is over-
gedragen aan de inspecteur der be-
lastingen in Amsterdam. Het is nog
niet duidelijkofAjax strafrechtelijk
zal worden vervolgd. De belasting-
inspectiekan de zaak ookverder af-
handelen met de voetbalclub of de
afzonderlijke betrokkenen.
Begin dit jaarwerd bekend dat Ajax
voor 9,4 miljoen gulden door de be-
lastingdienst was aangeslagen. De
voetbalclub zou in de periode tus-
sen 1979 en 1984 de belasting en so-
ciale premies hebben ontdoken en
zwart geld hebben ingezet bij bui-
tenlandse transfers. Daarbij waren
onder meer de spelers Henning Jen-
sen, Felix Gasselich en Sören Lerby
betrokken.

Onderzoek naar
belastingfraude
Ajax afgesloten

Van onze sportredactie
RAALTE - Maarten Ducrot gaat de
ploeg van Walter Godefroot (Do-
mex) eind dit jaar verlaten. De
Zeeuw voelt zich er niet op zijn ge-
mak. „Ik ben een beetje teleurge-
steld zoals het het afgelopen seizoen
is gegaan, maar dat zal ook aan me-
zelf hebben gelegen". Waar Ducrot
volgend seizoen fietst, wenst hij nog
niet prijs te geven. „Ik wacht daar-
mee tot na het wereldkampioen-
schap".

Ducrot weg
bij Domex

Van onze medewerker
WEERT - Na de strubbelingen van
sponsor Miniware heeft de basket-
balclub uit Weert een tweede Ame-
rikaan kunnen vastleggen: Klaude
Williams (24), 2.01 meter lang en 102
kg. zwaar. Hij heeft vier jaar bij de
University of North Carolina ge-
speeld als power-forward. Deze uni-
versity heeft de laatste jaren be-
faamde basketballers afgeleverd.
De laatste drie jaar is hij steeds ge-
kozen totteen van de vijfbeste spe-
lers van alle teams uit zijn klasse.
Afgelopen seizoen werd hij zelfs
speler van het jaar. In de loop van
volgende week zal hij arriveren in
Nederland, waarna hy zich als laat-
ste speler zal voegen bij de selectie
van de Weertse hoofdmacht.

Pogingen van Fignon, Hanegraaf,
Kelly, Arntz en Wynands in de slot-
fase afstand te nemen, waren nutte-
loos. De Panasonic-coureurs lieten
geen verrassing meer toe, tot Jelle
Nydam zich aan het front meldde.
In zyn nieuwe hoedanigheid als
sprinter probeerde hij Van Poppel
in de laatste bocht te slim af te zijn.
De turbine van Raas kwam enkele
meters tekort om de hele sprint-eli-
te te snel af te zyn.

Nutteloos

Vandaag arriveert de karavaan van-
uit Raalte in Eindhoven. De finish
van de voorlaatste etappe is naby
het PSV-stadion. Na de eerste door-

komst (172 km, 14.50 uur) worden
nog twee plaatselijke ronden van
ieder twaalf kilometer afgelegd. Fi-
nish na 196 kilometer omstreeks
15.25 uur.

Uitslag vierde etappe: 1. Van Poppel 204
km in 5.07.08 (met bon. 5.06.53); 2. Nijdam
z.t. (met bon. 5.06.58); 3. Vanderaerden z.t.
(met bon. 5.07.03); 4. Capiot; 5. Redant; 6.
Vekemans; 7. Arras; 8. Brady; 9. Eriksen;

10. Dauwe; 11. Marie; 12. Schurer; 13. Ad
Wijnands; 14. Kelly; 15. Dhaenens; 16. Ver-
hoeven; 17. Talen; 18. Yates; 19. Hermans;
20. Beuker; 21. Anderson; 22. Sehalkers; 23.
Pirard; 24. Verbeeck; 25. Poels, 64.Theo de
Rooy; 92. Alain Strouken op 5.17.
Algemeen klassement: 1. Marie 11.44.40; 2.
Nijdam op 6 sec.; 3. Yates 0.10; 4. Vander-
aerden 0.58; 5. Beuker 1.00; 6. Solleveld
1.12;7. Pieters 1.13;8. Kelly 1.20;9. Schurer;
10. Lauritzen 1.26; 11. Anderson 1.28; 12.
Van Poppel 1.29; 13. Van Vliet 1.31; 14. Ve-

kemans 1.32; 15. Hermans 1.34; 16. Harme-
ling 1.36; 17. Jakobs 1.38; 18. De Vries; 19.
Dhaenens 1.39; 20. Nijboer; 21. Sörensen
1.43; 22. Fignon 1.45; 23.Ducrot 1.46; 24. La-
vainne 1.47; 25. Draayer 1.48. 36. De Rooy
2.16; 37. Wijnands 2.19; 91. Strouken 10.53.

RONDE VAN GALICIË
Uitslag vierde rit: 1. Cordes 241 km in
6.44.20; 2. Elliott op 1.00; 3. Dominguez; 4.
Moredo; 5. Tolhoek. Algemeen klassement:
1. Ridaura 18.11,38; 2. Gastion op 0.28; 3.
Echave; 47. Cordes op 18.58.

Uitslag dubbeltoto 32A:
Eerste prijs: geen winnaar. Tweede prijs:
geen winnaar. Derde prijs: zes winnaars, die
elk bruto 2450,20 ontvangen. Cijferspel 32
en 32A: zes cijfers goed: geen winnaar. Vijf
cijfers goed: geen winnaar. Vier cijfers
goed: 29 winnaars. Drie cijfers goed: 215
winnaars. Tweecijfers goed: 2353 winnaars.Dean Woods eeuwige tweede GP WILHELM TELL

Uitslag zesde etappe: 1. Eberll 171,5km in
4.28.05; 2. Schleicher; 3. Winterberg 0.07; 4.
Reiss 1.03; 5. Huwyler 4.24; 6. Trastour; 7.
FrabrizioBontempi 4.30; 8. Raab; 9. Amelk-
hin; 10. Tomac. Klassement: 1. Kalm
19.58,16; 2. Steiger 3.03; 3. Holzmann 5.51; 4.
Kajzer 6.01; 5. Cuspoca 6.23; 6. Lanz 6.37; 7.
Cassani 8.56;8. Bourguignon 9.42; 9. Winter-
berg 9.43; 10. Perunovski 9.59.

LYON - Dean Woods is opnieuw de
op éénna beste achtervolgervan de
wereld. Die zekerheid, na zijn ne-
derlaag in definale tegen de Brit Co-
lin Sturgess, moetvoor de 23-jarige
Australiër een afschuwelijke zeker-
heid zyn.

Na de nederlaag in de finale van
Seoel tegen Oemaras besloot Woods
professional te worden in de zeker-

heid dat hy nooit van de Sovjetrij-
der zou kunnen winnen. Oemaras
volgde zyn voorbeeld en werd in de
kwalificatieritten zelfs tegenover
hem geplaatst. De Sovjetryder ech-
ter trok zich op het laatste moment
terug. Het hielp Woods niet.

In de finalevan Lyon was Woods de
tragere starter en kwam pas in de
laatste kilometer op gelijke hoogte.

Hy moest in de slotronde toch de
gouden medaille laten aan de veel
betere sprinter Sturgess, wonend
op 800 meter van de baan van Lei-
eester en dit jaar winnaar van één
kenniskoers in België.
Uitslag professionals, achtervolging (5000
meter), Anale: 1. Sturgess 5.52,40; 2. Woods
5.54,06. Klassement. 1. Sturgess; 2. Woods;
3. Clere; 4. Huber; 5. Doyle; 6. Worre; 7.
Günther; 8. Nepp.

Ronde van Nederland:
ontknoping in Limburg

Als de bieding begint met IH-3R en
het antwoord op decraag wat 3R bete-
kent luidt: „Dat is een langeRuiten, of
nee, juist omgekeerd, een korte ruiten,
of eigenlijk weet ik het niet meer" dan
is menkennelijk netterug vaneen lan-
ge, en misschienwel zeer opwindende
vacantie. Natuurlijk betreft het hier
spelers die bridge amateuristisch be-
naderen; professioneel zou dit niet
kunnen. Zo zou men in het bedrijfsle-
ven althans vreemd opkijken als
iemand na de vacantie worstelt met
hete probleem "bent u nou mijn baas,
of omgekeerd, ben jij mijn onderge-
schikte, ik ben het nl. even kwijt". In
dat geval moet de vacantie al uiterst
opwindend zijn geweest.

De Ster
Nog voordat de renners in de Prof-
ronde van Nederland zaterdag van-
af de Markt in Geleen aan de slot-
etappe beginnen is aldaar om 10.00
uur al door wielerclub De Ster de
tweewielermarkt geopend. In de
middaguren (13.30 uur) vinden wed-
strijden op hometrainers plaats.
Zondag organiseert De Ster de jaar-
lijkse toertocht Dwars door Lim-
burg. Deze tocht, die grotendeels
het traject van de Amstel Gold Race
omvat, heeft een lengte van 242kilo-
meter. Start (vanaf 06.00 tot 09.0C
uur zondagmorgen) en finish in het
sportpark Glanerbrook. Inlichtin-
gen bij secretaris Jacobs, 04490-
-49278.

GELEEN - De laatste etappe
in de Ronde van Nederland
voor profs wordt morgen ver-
reden. Start in Geleen, finish
in Gulpen. Om 10.50 uur ver-
trekken de renners voor het
geneutraliseerde gedeelte van-
af sportpark Glanerbrook via
Kummenadestraat, Maurits-
laan, Tunnelstraat en Burge-
meester Lemmenslaan naar de
Markt, alwaar om elf uur het
startschot klinkt. De eind-
streep op de Rijksweg in Gul-
pen wordt na 178 km om-
streeks 15.25 uur bereikt, na-
dat eerder al drie doorkomsten
aldaar hebben plaatsgevon-
den, respectievelijk na 71 km
(12.48 uur), 131 km (14.18 uur)
en 162 km (15.03 uur).

Door de organisatoren werd voor
het nogal vroege uur van aankomst
gekozen, omdat veel deelnemers
aan de Ronde van Nederland zater-
dagavond nog per auto of vliegtuig
naar Zwitserland reizen, waar zon-
dag de wereldbekerkoers Kam-
pioenschap van Zürich wordt verre-
den.

De ervaring od onze clubavond, zo
meteen na de vacantie, zal velen be-
kend voorkomen. Het volgende spel
kwam in de ronde erna en is mis-
schien goed om er weer in te komen.

Het bieden Zuid Noord
verliep simpel: ISA (12-14) 3SA

Noords 3SA-bod is geen vacantiebod.
Hij gebruikt terecht geen Stayman
omdat zijn topkracht in alle andere
kleuren duidelijk beter is dan die in
schoppen. Geef Zuid bv. een schop-

pen meer en een ruiten minder j

kan 4Sch down terwijl 3SA *!j
wordt gemaakt. Tegen 3SA st*JjWest met harten, voor de heer ~Oost, die harten naspeelt. De lgl j
wint in dummy en speelt meteen ,
schoppen naar de heer. West wil»
vervolgt een derde ronde harten.
Zuid heeft nu in elk geval 9 sla*
maar ziet u ook een 10e? Da31
speelt u ruitenheer en boer, gaat!
schoppen naar de vrouw en spee".
ruitens af. Bij West gaat o.a. de
harten weg en in Noord houdt U
eindelijk een schoppen- en klavef|
10 over. In slag 11 speelt u nu se"
pen; West wint en moet van ld*]
heer, boer afspelen, zodat u ge^L
3SA+I maakt. Zoals het zit had *ook op het 3-3 zitsel van schop'
kunnen spelen, kortom, u kon l»e*
woon niet fout doen en bent nu *even warmgelopen. Is u verder iets
gevallen? Stel dat West in sla»j
schoppen duikt! Zuid zal nu me'
ten naar tafel gaan om vandaagweer schoppen te spelen, ervan
gaande dat Oost schoppenaas
waardoor hij mogelijk 3SA+2 kal»'
ken, en overslagen zijn uiterst b^'
rijk in een parenwedstrijd. Maaf
valt dan tegen, want West winT °e
schoppenronde en speelt de 3e rö*
harten, waarna Zuid blij is 3SAte K
nen maken, maar ook niet meer j
dat. Met klaverheer fout zou hij &
nog down kunnen. In een vierta^wedstrijd zou de leider dus eerst j
tenheer, boer moeten incasseren*^rens schoppen aan te vallen. Zod^Jjde is hij in elk geval voor 100%
slagen verzekerd; overslagen sP^fnu een ondergeschikte rol. Hie^Jihebt u een kleine opfrissing gehad y
enkele elementen van bieden, sP^j
en tegenspel. Mogelijk kunt u het
snel weer effe eigen maken; bij Vkeur nog vóór de volgende vaca» 1 ,

Haelen
Zondag organiseert wielerclubMid-
den-Limburg onder auspiciën van
de KNWU de Ronde van Haelen.
Aan de start komen zowel amateurs
als junioren. Laatstgenoemde cate-
gorie krijgt een koers over 65 kilo-
metervoor dewielen. Start om 13.00
uur. De amateurs beginnen om drie
uur aan een wedstrijd over 90 kilo-
meter. Voor renners van de NWB
staat zondag een van-stad-tot-stad-
koers op het programma. Start om
13.00 uur in het BelgischLimburgse
Beringen, finish na circa 140 kilo-
meter in het Brabantse Someren.
Bovendien zijn zondag NWB-wed-
strijden in Budel.

De finish van de Ronde van Neder-
land in Gulpen vindt plaats in het
kader van de jaarlijkseBierfeesten.
Overigens is Gulpen ook volgend
jaar nog etappeplaats in het wieler-

In grote lijn ziet de route zaterdag als volgt
uit:
Geleen (11.00 uur, Markt, Annastr, Maurits-laan, Julianatunnel,Tunnelstr, Burg.Lem-
mensstr, Urmonderbaan), Stem (5 km,
11.08, Nieuwe Postbaan, Heidekampweg,
Stadhouderslaan, Heerstr), Elsloo (11 km,11.17, Steinderweg, M. deRuyterstr, Dorine
Verschurenplein, Stationsstr, Raadhuisstr,
Dorpstr, Maasberg), Geulle (16 km, 11.25,
Slingerberg, Broekhoven, Hussenbergstr,
Cruisboomstr, Snijdersbergweg, Moorveld,
Schonen Steynenweg), Airport Maastricht
(20 km, 11.31), Geverik (23 km, 11.34, Daal-
straat), Beek (24 km, 11.35,Geverikstr, Kast-.Genbroekstr, Molenberg, Baron de Rosen-
laan, Adsteeg, Schimmerterweg), Oensel
(27 km, '1.42, Haagstraat), Schimmert (28
km, 11.43, Bekerbaan, Torenstr, Hagen-
weg), Aalbeek (31 km, 11.48), Nuth (33 km,
11.51, Hunnecum, Valkenburgerweg,
Eynattenweg), Heerlen/Hoensbroek (36
km, 11.54, Schuurbereseweg, Schuureiken-weg, GB van Hövellpïein, Klinkerstr, langs
kasteel Hoensbroek, Verlengde Klin-
kertstr, Stationsstr, Economiestr, Njjver-
heidstr, Industriestr, Wijngaardsweg, Breu-
kerweg, Beersdalweg), Voerendaal (42 km,
12.04, Putterweg, Hoolstr, Hogeweg, Berg-

Kon.Julianastr, Oranjeplein, Wilhelmina-
laan, Grendelplein, Cauberg, Sibberweg),
Sibbe (115km, 13.54, Dorpsstr, Bergstr, Sib-
bergrubbe), Valkenburg (117 km, 13.57,
Oud-Valkenburgerweg, Oud-Valkenburg,
Strucht, Schin op Geul (119 km, 14.00),
Keutenberg (121 km, 14.03), Stokhem, Wijl-
re (124 km, 14.08, Gulpenerweg, Brouwe-
rijstr, Marchierstr, Knipstr, Kapolder), Wit-
tem (125 km, 14.10, Wittemer AUee), Partij
(128 km, 14.13, Partijerweg, Oude Heir-
baan), Gulpen (129 km, 14.14, Gulperberg,
Burg.Teheuxweg), Gulpen (131 km, Rijks-
weg, TWEEDE PASSAGE FINISH), Euve-
rem (133 km, 14.20, Slenakerweg), Beutena-
ken, Slenaken (137 km, 14.26, Heyenrath,
Waterstr, Op den Dries, Heyenrath), Eper-
heide (141 km, 14.32, Julianastr), Epen (142
km, 14.34, Wilhelminastr, Terpoorterweg),
Camerig (144 km, 14.37, Epenerbaan, Ca-
merigerberg, Vaalsbroek), Vijlen (154 km,
14.51, Vijlenerberg), Hilleshagen, Mechelen
(157 km, 14.56, Past.Ruttenstr), Partij (159
km, 14.59, Partijerweg, Oude Heirbaan),
Gulpen (160 km, 15.00, Gulperberg, Burg.
Teheuxweg) Gulpen (162 km, 15.03, DER-
DE PASSAGE FINISH Rijksweg, Molen-weg, Burg.Teheuxweg, Landsraderweg,
Koning van Spanje, Crapoel, Berghem,
Landsrade), Heyenrath (168 km, 15:11, Ter-
poorterweg, Schweibergerweg), Schwei-
berg (171 km, 15.14, Epenerweg), Mechelen
(173 km, 15.17, Hoofdstr, Past.Ruttenstr),
Partij (175 km, Partijerweg), Gulpen (178
km, 15.25, FINISH op Rijksweg).

seweg), Übachsberg (47 km, 12.12, Oude
Schoolstr, Kerkstr), Huls (48 km, 12.14,
Wijnstr, Molsbergweg, Molsberg), Simpel-
veld (52 km, 12.20, Rolduckerweg, Pleistr,
Grachtstr, Hulsbergweg,De Huls, St. Remi-
giusstr, Stampstr, Dr. Ottenstr, Irmstr, St.
Nicolaasstr), Eys (56 km, 12.26, Mr.Dr.Fro-
weinweg, Mesweg, Grachtstr, Trinteler-
berg, Trintelen, Eyserheide, Eys (65 km,
12.339, Eyserbosweg, Gr.van Plettenberg-

weg), Wittem (67 km, 12.42, WittemerAllee),
Partij (68 km, 12.44, Partijerweg, Oude
Heirbaan), Gulpen (69 km, 12.45, Gulper-
berg, Gulperbergweg, Burg.Teheuxweg),
Gulpen (71 km, 12.48, Rijksweg, EERSTE
PASSAGE FINISH), Euverem (73 km,
12.51, Slenakerweg), Beutenaken, Piemert,
Onderschey), Noorbeek (79 km, 13.00, Bo-
venstr, Dorpsstr, Klompestr, Wesch, Mhee-
relin^je), Mheer (82 km, 13.04. Dorpsstr,
Duivenstr), St. Geertruid (85 km, 13.09,
Langsteeg, Julianaweg, Burg. Wolfstr, Mo-
lenweg), Ëckelrade (86 km, 13.11, Dorpsstr,
Honthemmerweg, Honthem, Bruister-
boschweg), Margraten (91 km, 13.18, Dob-
belsteynstr, Past.Brouwersstr, Eiikerstr,
Eijkerweg, Groot Weisden, Mergelderweg,
Trichterweg, Klein Weisden), Cadier en
Keer (97 km, 13.27, Keunestr, Kapelweg,
Groenerein, Bemelerweg, St. Antonius-
bank), Bemelen (100 km, 13.32, St.Lauren-
tiusstr, Oude Akerstr, Bemelerberg, Lin-
denlaan), Berg (104 km, 13.39, Rijksweg,
Grotestr), Geulhem (107 km, 13.42, St.Ger-lachstr), Houthem (108 km, 13.44, Strabeek,
Broekhem, Valkenburg (109 km, 13.45,

evenement, ofschoon het nog niet
zeker is, dat deritaankomst dan te-
vens het eindpuntvan de Profronde
zal zyn.

Moeizamer dan een dag eerder in
Huizen veroverde Van Poppel de
hoofdprijs. Byna was de slimme
Jelle Nydam de Tappe Van Poppel
te snel af. Een laatste krachtsin-
spanning bracht de coureur van
Post echter alsnog als eerste over de
streep.

Voor Nydam restte de troost in de
tweede plaats in het algemeen klas-
sement op zes seconden van de
Fransman Marie. Dat Van Poppel
opnieuw kon triomferen had hij te
danken aan de aarzeling van de on-
ervaren Rob Harmeling, die te
vroeg in de aanval gingen de kracht
van het peloton niet precies wist te
taxeren.

f sportpri^eJ^l- de grootste, de beste ■

ST. CHRISTOFFEL
L. Akerstr. Nrd. 148 Hoensbroek _j

Initiatief
De eerste helft van de etappe toon-
den derenners geen enkel initiatief.
Enorme regenbuien haalde alle
agressiviteit uit de koers. Toen de
zon bij het binnenrijden van de pro-
vincie Overijssel doorbrak, achtte
Harmeling de tydryp voor een solo.

De renner uit Nijverdal wilde voor
eigen publiek wel aanvallen. Na
ruim honderd kilometer liet hy de
grote groep achter zich. Zyn vlucht,
met een maximale voorsprong van
ruim vier minuten, zou uiteindelijk
72 kilometer duren. Vlak voor het
ingaan van de laatste plaatselijke
ronde in Raalte kon hij zijn benen
rust gunnen. Onder leiding van de
ploeg van leider Thierry Marie pak-
te het peloton de eerste-jaars profes-
sional terug.

Caesar-Limburgia 2-4
Rimburg-Waubachseßoys 2-1
Abdissenbosch-Waubach 2 4-2
Kakertse Boys-RKONS 2 3-1

Vandaag:
Vaesrade-EHC (18.30)
Limburgia-RKBSV (19.00)
Morgen:
Op Rmburg-terrein:
WaubachseBoys-Waubach 2 (15.00)
Rimburg-Abdissenbosch (17.30)
Zondag:
Almania-VV Sittard (14.30)

RAALTE - Jean-Paul van
Poppel is hard bezig de in de
Tour opgelopen schade in te
halen. De vlakke etappes in de
profronde van Nederland bie-
den hem daar dan ook ruim-
schoots :de mogelijkheden
voor. Gisteren, aan het einde
van de langste rit van deronde
over 204 kilometer van Huizen
naar Raalte, mochten de su-
per-sprinters voor de tweede
opeenvolgende dag om de
winst strijden.

Tweede Amerikaan
voor Miniware
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Harmeling soleert vergeefs door eigen streek

Van Poppel haalt
Tour-schade in

EK rallycross
in Valkenswaard

sport

mdammenet john van den borst

bridgemet wiel gielkens

toto/lotto

oefenvoetbal
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