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Völtgens bereid
fracntie PvdA
te leiden
LMSTRICHT - Kamerlid Thijs
L/tens is bereid fractievoorzitterf 1de PvdA te worden wanneer
L?1Kok in het kabinet komt. Wölt-
F^ zei dit gisteren in Maastricht
*f de PvdA haar landelijke ver-r^ingscampagne begon.

71 Kamerlid uit Kerkrade, sinds
j* vice-voorzitter van de fractie,

"ir gevraagd dat „als je eenmaal
bent, het er ook wel

?|dat je in zon geval fractieleider

tj %ens werd dit jaar gekozen tot
P-Voorzitter van de PvdA-fractié.L^ functie kwam vrij door de be-
Jj van Wim Meijer tot com-

«^saris van de koningin in Dien-

Turkije sluit
grensvoor Turken

uit Bulgarije
ffARA - Turkije heeft afgelopen
(ijj? 1 zijn grens gesloten om een
(J*e te maken aan de stroom van
u 'Sehe Turken die Bulgarije ont-ken.
laJ* dan 300.000 Turken zijn de
ije drie maanden vanuit Bulga-

laar Turkije getrokken om te
tó^.appen aan de Bulgaarse assi-
Vatjepolitiek ten aanzien van de
|w- Se etnische minderheidsgroe-
ta, De Turkse vice-premier Bo-
>tn Bulgarije opnieuw uit
ty onderhandelingen te beginnen
(er l de emigratie. Sofia verwierp
fy) een °ProeP van Ankara voor
ij.. Verdrag over de eigendoms-
V van de vluchtelingen en
Oj|i.r de mensenrechten van de 1,5
tjj°en etnische Turken in Bulga-

het weer

VJJÖIÏR WARM
6 bereikt de middag-

(t%ritaluur nog *^e zomerse
fet **e van circa 26 graden.
"Ti^a 2ljn zonnige perioden,
\\a °°k nu en dan wolken-
*i\ ven- De wind is eerst zwak
ti^j^nderlijk, in de middag
f'chr u* een noordwestelijke
I^l(

,nS- De komende nacht
**e naar 12

ï^e'?- De komende dagen
& d temperatuur geleide-

'en naar waarden rond
"e ii.

graden aan het eind van
V W<*k.
ff«ffe actuele informatie be-
<U„t ftde het weer in Limburg
Va. U beUen 06-91122346.*o>AAG:
Ha» °6-35 onder: 20.49
Mn„ °P; 22.26 onder: 14.04<HGEN
Ha»p: °6-36 onder: 20.47n°P: 22.56 onder: 15.32
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Voor inbraakgeroelige steden Heerlen en Kerkrade

Premieverhoging van
inboedelverzekering

DEN HAAG - De premie van de in-
boedelverzekering in Kerkrade en
Heerlen gaat per 1 oktober met iets
meer dan een kwart omhoog. Oor-
zaak is de toename van het aantal in-
braken in deze steden, tot twee a
drie keer het niveau erbuiten. In

guldens bedraagt de verhoging ge-
middeld zestig gulden.
Behalve in Kerkrade en Heerlen
gaat de premieverhoging in nog ze-
ven middelgrote steden in ons land
omhoog. Dat heeft een woordvoer-
der van de AMEV bekendgemaakt.

Een advies van de Contact Commis-
sie Brand, een overlegorgaan voor
de in Nederland werkzame brand-
verzekeraars, had de premieverho-
ging geadviseerd.

De steden komen wat premiehoogte
betreft hiermee op het niveau van
de vier grote steden Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Toen de kosten van de inboedelver-
zekering daar halverwege de jaren
tachtig uit de hand lfepen, zijn de
premies in die steden verhoogd en
is een eigen risico ingevoerd, waar-
van een preventieve werking bleek
uit te gaan.

Verwijt
„aiecnts een t'vüA üie even sterk is,
of sterker dan haar partner in een
centrum-linkse coalitie, kan garant
staan voor een koerswijziging", al-
dus Kok gisteravond in Maastricht.
Hij verweet het CDA een falend
werkgelegenheidsbeleid en gaf het
kabinet-Lubbers een 'dikke onvol-
doende' voor de aanpak van de mi-
lieuproblemen.
De scherpe kritiek van Kok op het
CDA komt op een moment dat de
socialisten blijkens nog niet gepu-
bliceerde opiniepeilingen vier pro-
cent (zes zetels) achter liggen op het
CDA. „De strijd om een wezenlijke
koerswijziging is nog niet gestre-
den, die peilingen kunnen beter",
aldus De PvdA-lijsttrekker.

Volgens Kok heeft het CDA bij de
vorige formaties gekozen voor 'een
kil beleid' en zal dat nu weer doen.
„Als het kan met de VVD, als het
moet met de PvdA. Maar dan wel
met een PvdA die bereid is aan te
schuiven, met twee woorden te
spreken en nog te eten van de CDA-
pot schaft", zo omschreef hij de
houding van Lubbers en de zijnen.

Onstabiel
CDA-fractievoorzitter Bert de Vries
noemde het in Helmond 'minder ze-
ker' dat het CDA na de verkiezingen
opnieuw met de liberalen een coali-
tie zal aangaan. Gezien de onstabie-
le toestand bij de VVD noemde De
Vries het des te belangrijker dat het
CDA na de verkiezingen in een ster-
ke onderhandelingspositie komt,
„dat de kiezers ons in de gelegen-
heid stellenom, in elke coalitie, vast
te houden aan de kandidatuur van
Lubbers als minister-president".

De Vries riep de vakbeweging op
door te gaan met de loonmatiging.
„Herstel van de koppeling tussen
lonen en uitkeringen kan, mits u
zich net zo verantwoordelijk blijft
gedragen als in de afgelopen jaren",
zei De Vries over de hoofden van de
CDA'ers tegen de vakbonden. De
vakbonden moeten niet toegeven
aan „de haast onbedwingbare lust
om inkomenseisen te stellen", aldus
de CDA-fractieleider.

Lubbers wil niet kiezen tussen PvdA en VVD

Kok opent aanval op CDA
Van onze parlementaire redactie

MAASTRICHT/HELMOND - Premier en CDA-lijsttrekker
Ruud Lubbers heeft gisteravond, bij het begin van de campag-
ne voor de Tweede-Kamerverkiezingen, de andere partijen op-
geroepen om samen met het CDA de problemen van de toe-
komst aan te pakken. PvdA-leider Wim Kok daarentegen
opende zijn campagne met een scherpe aanval op het CDA. De
PvdA zal in een nieuw kabinet weigeren mee te werken „aan
een voortgezet onrechtvaardig beleid", aldus Kok.

CDA en PvdA begonnen de korte
verkiezingscampagne gisteravond
respectievelijk in Helmond en
Maastricht. De andere partijen be-
ginnen later dezeweek met de grote
bijeenkomsten om stemmen voor
zes september te werven.
Lubbers weigerde in te gaan op de
door PvdA-leider opgeworpen
vraag een keus te maken tussen de
VVD en de PvdA. Kok verweet
Lubbers onduidelijkheid over de
koers van het CDA na de verkiezin-
gen. Lubbers daarover: „Werken
aan de agenda voor de toekomst
moet gebeuren mèt anderen en niet
zónder anderen".

" Gistermiddag trok de PvdA-karavaan door Maastricht. Het Onze Lieve Vrouweplein was het
toneel van speeches, muziek en poppenkast, 's Avonds verzamelden de socialisten zich in het
MECC. Op defoto: Tweede Kamerlid Thijs Wöltgens (links), Kamervoorzitter Dolman (mid-
den) en Maastrichts wethouder Theo Vermeegen(rechts) bezig met het uitdelen vanrozen.

Foto: WIDDERSHOVEN
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Solidariteit
waarschuwt

communisten
WARSCHAU - Het Poolse vrije
vakverbond Solidariteit heeft giste-
ren de eisen verworpen, die de com-
munistische partij in het weekeinde
stelde voor de vorming van een re-
gering. Functionarissen van het ver-
bond waarschuwden dat de golfvan
stakingen in mijnen, stroombedrij-
ven en de transportsector uit de
hand dreigen te lopen.

De stakingen zijn het gevolg van de
enorme voedselprijsverhogingen
die de communistische autoriteiten
nog op 1 april lieten ingaan vlak
voordat zij hun greep op de macht
verloren aan Solidariteit.
Het Centraal Comité van de partij
eiste zaterdag een grotere stem in de
door Solidariteit te vormen nieuwe
regering. Maar de door president Ja-
ruzelski voorgedragen kandidaat
van Solidariteit voor het prei:
schap, Tadeusz Mazowiecki.
klaarde gisteren geen afspraken
over samenwerking en taakafbake-
ning te maken voordat zijn benoe-
ming is goedgekeurd door het parle-
ment, zoals de Poolse wet volgens
hem ook vereist. Lech Walesa, de
leider van het vakverbond waar-
schuwde de partij dat zij geen toe-
komst heeft, tenzij de communisten
besluiten met de vakbond een rege-
ring te vormen.

Scheepsramp op
Theems: nog
38 vermisten

LONDEN - Het dodental bij de
scheepsramp op de Theems is gis-
termiddag gedaald tot 25 toen I
vermeende slachtoffers nog in leven
bleken te zijn. Van de vermoedelijk
150 mensen die aan boord van de
Marchioness waren toen de boot
werd geramd door een bagggei-
schip worden nu nog 38 vermist. 87
mensen overleefden de ramp.

Zeker 25 reddingsboten zoeken nu
naar mogelijke slachtoffers van de
ramp die zich van zaterdag op zon-
dag voltrok toen de plezierboot met
jonge feestvierders door een bag-
gerschip werd overvaren en onmid-
dellijk zonk. De kapitein en stuur-
man van de baggerschuit werden
gedurende enige tijd in arrest ge-
houden, maar later vrijgelaten. Het
is nog niet bekend of er later aan-
klachten zullen worden ingediend.
Volgens de krant The Independent
was er kennelijk onenigheid ont-
staan tussen de kapitein van de bag-
gerschuit, de Bowbelle, en de kapi-
tein van de plezierboot, de Marchio-
ness, over wie het eerst onder de
Southwark Brug door mocht. The
Independent berichtte dat de Bow-
belle ook vijf jaar geleden al eens
een passagiersboot op de Theems
had geramd, dat toen bijna zonk.

Remleidingen
schoolbusjes
doorgesneden

DEN HELDER - Bij drie taxi-bus-
jesvan het bedrijf Van Zoolingen in
Den Helder zijn in de nachtvan zon-
dag op maandag remleidingen door-
gesneden. Van alle drie de busjes,
die worden ingezet voor het vervoer
van schoolkinderen naar het spe-
ciaal onderwijs, werd de rëchterach-
terleiding van het remsysteem ver-
nield. De Helderse politie spreekt
van sabotage, die rampzalige gevol-
gen had kunnen hebben. De rem-
kracht zou met 30 tot 40% zijn ver-
minderd.

Nadat het manco bij de drie - op de
chauffeurs na - nog lege schoolbus-
jes was ontdekt, is ook het overig rij-
dend materiaal van de weg gehaald
en op doorgesneden leidingen ge-
controleerd. Bij die busjes werden
geen gesaboteerde leidingen gevon-
den.

Volgens politie en eigenaar Cor van
Zoolingen moet het werk door
iemand gedaan zijn die technisch
inzicht heeft. Twee rechercheurs
onderzoeken de zaak. Over het mo-
tief voor de daad kon gisteren geen
uitspraak worden gedaan. Er zijn
nog slechts vermoedens.

Tsjechische politie slaat betogers uiteen
PRAAG - Gehelmde leden van de
oproerpolitie hebben gisteren met
intensief gebruikvan de wapenstok
een menigte van ongeveer 3.000 per-
sonen uiteengeslagen en enkele
tientallen betogers opgepakt. De be-
toging, waarmee werd herdacht dat
21 jaar geleden de troepen van het
Warschaupact een einde maakten
aan de Praagse Lente, vond plaats
ondanks een uitdrukkelijk demon-
stratieverbod van de Tsjechoslo-
waakse autoriteiten.

Ooggetuigen zeiden dat agenten ten
minste enkele arrestanten hadden
afgetuigd. De betogers marcheer-
den gedurende twee uur door het
centrum van het oude stadsdeel van
Praag, terwijl zij leuzen aanhieven
waarin vrijheid en het vertrek van
de Sovjet-troepen uit Tsjechoslowa-
kije werden geëist. De betoging
ving aan omstreeks vijf uur in de
middag, toen een groep Hongaarse
jongeren een spandoek ontvouwde
met de tekst 'De bolsjewieken kwa-
men met tanks, wij komen met
bloemen. Bij de eerste charge van
de politie hieven de betogers de leu-
ze aan: „Gorbatsjov is getuige." De
Hongaarse activisten waren leden

van de oppositie voerende jonge-
renorganisatie FIDESZ. Agenten in
burger arresteerden een leider van
de Hongaarse activisten, die door
Tsjechoslowaakse medestanders
werd geïdentificeerd als Gyoergy
Kereniy.
Polen, Hongarije en in mindere

mate de Sovjetunie oefenen steeds
meer druk uit op de regering in
Praag om hervormingen door te
voeren. De communistische macht-
hebbers weigeren categorisch zich
daarvan iets aan te trekken, even-
min als van de binnenlandse roep
om verandering.

" Een Tsjechische politieman neemt een betoger weinig zachtzinning in de houdgreep
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Slotvoorstelling
Openluchttheater

VALKENBURG - In het Open-
luchttheater van Valkenburg wordt
komende zondag het zomerseizoen
'89 afgesloten met een uitvoering
van Orfeo cd Euridice van Chris-
toph Wilhbald Gluck. Aan deze uit-
voering, die om 15.00 uur begint,
wordt meegewerkt door het Valken-
burgs Philharmonisch Koor, het
Limburgs Kamerorkest en de solis-
ten Maria van Dongen (Euridice),
Franz-Josef Einhaus (Orfeo) en Wil-
ma Verbeet-Bierens (Amor). De mu-
zikale leiding is in handen van Ray-
mond Janssen. Bij slecht weer zal
Orfeo worden uitgevoerd in de
Heerlense Stadsschouwburg. De
voorstelling begint dan om 20.00
uur.

Landelijk cultuureel
06-nummer
HEERLEN - Per 1 september gaat
in ons land de 'Flexifoon' draaien,
een 06-telefoonnummer dat met een
relatief nieuw doorkiessysteem de
agenda van bioscopen, musea en
theaters doorgeeft. De 'Flexifoon'
(06-32032313) zou oorspronkelijk
half augustus al beginnen, maar een
computerstoring maakte twee we-
ken uitstel noodzakelijk.
De Nationale Doorkieslijn, zoals de
Flexifoon ook wel wordt genoemd,
wordt geëxploiteerd door de zelf-
standige BV Explotele in Amster-
dam. Een telefoontje naar de Flexi-
foon kost 50 cent per minuut. Het
programma van alle Nederlandse
bioscopen is in het systeem opgeno-
men, met van de nieuwe films een
korte recensie. Bij de agenda' s van
musea en theaters is iets meer selec-
tie toegepast, maar ook daar kan in
principe iedere Nederlander snel
achterhalen wat er te doen is.

Verzameling
De Kodaly-methode is een verzame-
ling van vroegere bestaande mu-
ziekonderwijsmethoden, die door
de bekende Hongaarse musicus
Zoltan Kodaly (spreek uit Kodaï) is
uitgedokterd. De noten worden de
kinderen, vanaf vier jaar, met hand-
gebaren duidelijk gemaakt.
Werken met handgebaar, op bepaal-
de- hoogte zingen, en dit tegelijker-
tijd volgen op een speciale noten-
balk, is - heel kort samengevat - de
inhoud van de methode. Daarbij
wordt ook ritmiek ingelast, zoals lo-
pen en in de handen klappen. De
overstap naar een instrument is
daarna gemakkelijk.

Auditie
De cellist Gabor Bartos kwam in
1981 met een Hongaars ensemble,
dat een Italiaans operagezelschap
begeleidde, naar Maastricht. Daar
werd in de schouwburg Un Ballo in
Maschera van Verdi uitgevoerd.
Toevallig hield het Limburgs Sym-
phonie Orkest in die periode een
auditie. Bartos maakte daarvan ge-

bruik, werd aangenomen en kreeg
vanaf maart 1982 een vast contract
als cellist bij het LSO.
Daarop kwamen ook zijn vrouw
Martha en hun, thans 13 en 12-jarige
dochters Judith en Edith naar Ne-
derland. In Hongarije was Bartos
als cellist en leraar verbonden aan
een aantal scholen. Muziek zat hem
al heel vroeg in het bloed, zijn moe-
der zong en zijn vader speelde gi-
taar. Op 6-jarige leeftijd ging hij al
op auditie bij het Hongaars Radio
Kinderkoor, het beste van het land.

Uit 2000 gegadigden werden er
twintig geselecteerd. Tot zijn 21e
zong Bartos in dit koor, vanaf zijn
zevende speelde hij cello.

„Vroeger was er geen radio en TV.
Alle cultureel contact kwam via de
ouders bij de kinderen tot stand. Nu
wordt aan de geestelijke muzikale
ontwikkeling van kinderen in het
algemeen te kort gedaan. Op basis-
scholen worden praktisch geen mu-
zieklessen gegeven", zegt Bartos.
Het bleek de musicus dat de scho-
len geen enkele muziekmethode
hanteren.

Bartos: „Ik ben met de Kodaly-me-
thode opgegroeid. Wat Kodaly en
Bartok deden kan ik niet doen,
maar toch moet er iets gebeuren in
Nederland. Ik heb nu getracht deze
methode voor Nederland bruikbaar
te maken. Daartoe heb ik Vlaamse
en Nederlandse liederen verza-
meld."

Bartos moest vervolgens bewijzen
dat de methode ook in Nederland
werkzaam is. Nadat de stedelijke
muziekschool Maastricht geen inte-
resse toonde kwam Bartos bij de
particuliere muziekschool 'De
Speelman' terecht, waar hij na twee
jaar heeft kunnen aantonen dat de

methode zeer snel resultaten ople-
vert.
Hij heeft nu ook een muziek-leer-
boek voor schoolkinderen geschre-
ven, het eerste in Nederland, met
een didactisch begeleidingsboek
voor leraren. Het is geïllustreerd
met vrolijke tekeningen. Voor wat
de teksten betreft wordt hij daarin
bijgestaan door de musicoloog Rob
Faase. Dit boek is tevens een voor-
bereiding op de normale muziek-
school. Alleen... Bartos heeft nog
geen sponsor gevonden om zijn
boek te kunnen uitgeven. Ander-
zijds begint hij nu van alle kanten
steun te ondervinden. Gevolg van
een studiedag, april van dit jaar in

Genk, is dat Bartos morgen in Has-
selt is uitgenodigd,waar alleVlaam-
se basisscholen een congres hou-
den. Er wordt gedacht aan het bij-
scholen van de basisschool-leraren
met de Kodaly methode.

Belgische opening van
Nederlandse filmdagen

UTRECHT - Op 20 septemberzal de
opening van de Nederlandse Film-
dagen plaatsvinden met een voor-
stelling van de Belgische, door Rob-
be de Hert vervaardigde 'jeugdsen-
timentele' film Blueberry Hill. De
film is overigens wel Nederlandsta-
lig. Herman van Veen's dochter Ba-
bette speelt er een hoofdrol in naast
Michael Pas. Er zal dit jaar ook een
speciale prijs worden toegekend
voor de beste Belgische speelfilm
van het jaar. Het vinden van een
passende Nederlandse openings-
film bleek onmogelijk nadat de ma-
kers van zowel Leedvermaak (Frans
Weisz) als Secret Wedding (Alejand-
ro Agresti) de première van hun
nieuwe film liever later in het festi-
val lieten plaatsvinden.

Andere Nederlandse films die tij-
dens de Filmdagen voor het eerst
worden vertoond zijn Mac & Laura,

Henk & Willie (van Paul Ruven en
Pim de la Parra), de documentaire
Opstand in Sobibor (van Lili van
den Bergh en Pavel Kogan, de eer-
ste Nederlands-Russische co-pro-
ductie), Alles Moet Anders (van Re-
né Seegers) en Het Vonnis (de eerste
speelfilm van de documentaristen
Hillie Moolenaar en Joop van Wijk).
De twee jaar geleden ingevoerde
sectie 'Nederland in het buitenland'
begint steeds omvangrijker te wor-
den. Er worden drie films aangebo-
den die op het festival van Venetië
waren tè zien: Force Mjijeure (met
Thorn Hoffman onder regie van
Pierre Jolivet), Island (van de Lim-
burgse Australiër Paul Cox) en de
nieuwe Peter Greenaway-film: The
Cook, The Thief, His Wife And The
Lover (geproduceerd door de Hage-
naars Denis Wigman en Kees Kas-
sander).
Jeroen Krabbé is te zien als hoofd-

rolspeler van de Britse produktie
Melancholia (geregisseerd door
Andi Engel), Rutger Haver in de
twee Hollywood-producties Blind
Fury en Bloodhounds of Broadway
en Maruschka Detmers tegenover
Gerard Depardieu in Deux van
Claude Zidi.Ook dit jaarwordt weer
een Indonesisch programma ver-
toond. Het in Cannes gepresenteer-
de epos Tjoet Nya 'Dien, handelend
over de Atjeh-oorlog, is daarbij het
paradepaard. Zoals eerder gemeld
zal Louis van Gasteren worden
geëerd met een retrospectief van
zijn oeuvre en met tevens een aan
zijn beeldende kunst gewijde expo-
sitie. Ook wordt een retrospectiel
gegeven van de door Dusan Maka-
vejev gemaakte films. Deze Joego-
slaafzal de derde Cinema Militans-
lezing voor zijn rekening nemen.

Het programma voorziet voorts in.

o.m. speciale studiedagen over het
schrijven van scenario's.

De Nederlandse Filmdagen worden
27 september afgesloten met een
gala in de Utrechtse Stadsschouw-
burg waar de Gouden Kalveren zul-
len worden uitgereikt.

" Jeroen Krabbé, hoofdrolspe-
ler in 'Melancholia'.

Gabor Bartos maakte Nederlandse versie

Kodaly-methode
verovert terrein

„Het instrument dat de mens het
eerst bij de hand heeft is zijn eigen
stem", zegt Bartos. Zingen is muzi-
kale taal. Een kind kan altijd zingen
en 'n muzikale ontwikkeling begint,
volgens uitspraak van Kodaly, in
feite negen maanden voor zijn ge-
boorte. Volgens Bela Bartok moet
muziek alleen van zuivere bronnen
komen, van de eigen volkscultuur.
Als een kind tot zijn tiende jaarniet
in aanraking is gekomen met mu-
ziek, kun je 't voor de rest van zijn
leven wel vergeten. En welke kinde-
ren kennen iets van blaas- of strijk-
instrumenten, gaan naar een con-
cert of weten hoe ze zich daar moe-
ten gedragen?"

MAASTRICHT - „De culturele achteruitgang in bijna alle
Europese landen is groot. Het Amerikanisme vermoordt de
eigen cultuur. Als wij daarin berusten, niets ondernemen,
wordt het voor de muziek een moeilijke tijd en kunnen wij na
de eeuwwisseling de deuren van de muziekzalen sluiten". Deze
onheilsboodschap komt van de Hongaar Gabor Bartos, 39, die
in Maastricht woont. Hij tracht de Kodaly muziekmethode
voor kinderen ingang te doen vinden, om ze van jongsafaan op
een speciale manier met zingen vertrouwd te maken.

" Gabor Bartos onderwijst zijn dochtertjes Judith en Edith met de handgebaren van deKoda-
ly-methode.

Gastleraar
Bartos werd ook voorgedragen als
gastleraar bij de PABO in Hasselt.
Vanuit Brabant bereikte hem, van
de Vereniging Directeurenoverleg
Brabantse Muziekscholen, de uitno-
diging om op 30 oktober aanstaan-
de, voor 30 muziekscholen te wer-
ken met onbekende Utrechtse kin-
deren en daarmee te laten zien hoe
de Kodaly-methode uitpakt. In mei
beet hij in Geldrop, waar deze direc-
teuren bijeen waren, reeds het spits
af.

Er is nu een VlaamseKring van mu-
ziekscholen en een Brabantse, die
sterk geïnteresseerd zijn in de Ko-
daly-methode. Een landelijk sym-
posium is op komst. De Stichting
Kunst en Cultuur Limburg, afge-
vaardigd in het Brabants Overleg,
zegde steun toe.
Landelijke muziekkringen sugge-
reerden aanvankelijk dat de Koda-
ly-methode onbruikbaar zou zijn,
Bartos: „Ik heb nu bewezen dat de
methode werkt, het boek is gereed,
ik heb volgelingen nodig. In de
meeste landen is de Kodaly-metho-
de reeds bekend. Japan is er 'weg'
van, evenals Brazilië, Venezuela,
Nieuw Zeeland. In Engeland wordt
ze gebruikt als alternatieve muziek-
methode. Ze is ook bijzonder goed
bruikbaar voor geestelijk- en licha-
melijk gehandicapten."

„De Kodaly-methode is zeer uitge-
breid, strekt zich zelfs uit tot het
eindexamen van het conservato-
rium. Mijn bewerking is geschikt
voor elke klas van de basisschool",
aldus Bartos. Als ze verder wordt
uitgewerkt zou ze, met specificaties
voor Nederland, de Bartos-methode

kunnen worden. „Daarvoor probeer
ik de basis te leggen", aldus de mu-
sicus. "Ik heb mijzelf deze opdracht
gegeven."

mya maas

recept

IJsbergsla met kip
Benodigdheden: 2 el sojasaus, 1 tl
citroensap, zout en peper, 300 g kip-
filet, 3 el zonnebloemolie, 25 g boter
of margarine, 1 krop Hollandse ijs-
bergsla, 2-3 worteltjes, 6 dadels.
Voor de saus: 1 dl yoghurt, 2 el ci-
troensap, 2 el paprikapoeder, wat
gehakte peterselie, 1 tl gehakte
mint, zout en peper, 1 teentje knof-

look uit de pers.
Roer een sausje van de soja, citroen-
sap en wat zout en peper. Bestrijk
hiermee de kipfilet en leg ze 2 uur
weg in de koelkast.
Bak de filets daarna in boter en olie
aan beide kanten goudbruin en laat
ze op laag vuur nog 5 minuten na-
bakken. Laat ze goed afkoelen en
snijd ze in dunne plakjes.
Scheur de ijsbergsla in grove stuk-

ken. Snijd de worteltjes in schuine
plakken en de dadels in vieren.
Neem er de pitten uit.
Meng de ingrediënten voor de yog-
hurtsaus met de rest van het sausje.
Schik alle ingrediënten in een sla-
kom en schenk er de 'saus over.
Schep de sla enkele malen goed om,
zodat de saus gelegenheid krijgt
goed in te trekken.

hub meijer

kust

Orgelconcert
in Vaals

VAALS - Op het Teschemache-rorgel in de Hei-vormde Kerk te
Vaals wordt morgenavond een
orgelconcert gegeven door Jan
van Weelden uit Den Haag. Tij-
dens het concert, dat om 20.00
uur begint, worden werken uit-
gevoerd van Bach, Handel, Pur-
cell, Stanley, Wesley, Mendels-
sohn, Ruppe en de organist zelf,
die het recital met een improvi-
satie zal afsluiten.
Jan van Weelen, geboren in Gel-
dermalsen, studeerde orgel bij
Stoffel van Vliegen aan de Dom-
kerk te Utrecht en piano aan het
conservatorium van Den Haag.
Momenteel is hij vaste bespeler
van het orgel in de Juüanakerk teDen Haag.

Eerste lustrum
De Maaspoort

VENLO - Het cultureel cen-
trum De Maaspoort te Venlo
bestaat komende donderdag
precies vijfjaar. Reden voor de
directie om op die dag in en
rondom de schouwburg enkele
feestelijke activiteiten te orga-
niseren. Zo geeft het Maas-
trichts Salon Orkest van 17.0"
tot 19.00 uur een concert in de
Maaspoort, terwijl op hetzelfde
tijdstip op de Oude Markt een
kinder- en kleuterprogramm3
wordt gepresenteerd.

Tussen 19.00 en 20.00 uur is ef
in het cultureel centrum eefl
balletdemonstratie door leer-
lingen van de Stedelijke Balie 1'
school Venlo en op de Oude
Markt een concert door fanfa^
Venlo 0.1.v. Jo Beckers. He'
programma wordt vanaf 21.1'
afgesloten met optredens van
de Old Square Jazz Band en
VSO 't Hetje, de huis-joeks-ka-
pel van de Maaspoort.

De belangstelling voor de ui-
voeringen van volgend seizoen
in De Maaspoort is redelijk
groot. Enkele weken voor aan-
vang van de vrije verkoop '*het aantal
abonnementhouders 10 % h°j
ger dan op hetzelfde momen'
verleden jaar. De vrije verkoop
begint op 2 september.

Oplossing van gisteren:
BAAN- HOED
LAS-NAPPA
UK-KARPET
N-EL-PEN-
DANIG-R-M
ER-PAL-EA
R-S-TAPIR
-KAM-SI-K
galant-fa
inval-reü
toon-keeT

puzzel van de dag

Horizontaal:
1. avontuur; 6. bundel; 7. voorzetsel; 9.
titel (afk.); 10. tegenstelling van overwin-
ning; 15. mengsel om te bakken; 16. hoek-
pilaster; 17. godsdienst (afk.); 18. per-
soonlijk vnw.; 19. slotwoord van gebeden;
21. muziekteken; 23. dikhuidig dier; 25.
voegwoord; 26. sportevenement (afk.); 27.
bisschoppelijke hoofdkerk; 29. kleine punt-
toren.

Verticaal: .f
1. lichtgoudkleurig; 2. laagtij; 3. wa9
vracht; 4. loofboom; 5. stot; 8. in zee <
nend wezen; 9. hoofddeksel; 11
geestelijke; 12. landbouwwerktuig'.
muzieknoot; 14. bloem; 19. roofvogel'^windrichting (afk.); 21. symbool van
nium; 22. bloem; 24. het essentiële!
titel (afk.); 28. muzieknoot.
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'Groentax'combineren met verlaging andere belastingen

Groen Links: benzine
moet 3 gulden kosten

Van onze parlementaire
redactie

DEN HAAG - Verhoging
van de benzineprijs tot
drie gulden per liter en af-
schaffing van de BTW op
reparaties. Dat zijn enkele
van de belangrijkste maat-
regelen uit eenrapport van
Groen Links over de in-
voering van de zogeheten
'groentax'. Met deze nieu-
we belasting willen de in
Groen Links samenwer-
kende partijen burgers en
industrie stimuleren scho-
nere produkten te gebrui-
ken en te produceren.
De introductie van een mi-
lieubelasting op vervuilen-
de produkten (groentax)
moet gepaard gaan met
een verlaging van andere
belastingen en premies.
Op die manier hoeven de

lagere inkomensgroepen
er niet in koopkracht op
achteruit te gaan. Dat
schrijven de wetenschap-
pelijke bureaus van PPR,
CPN, PSP en EVP over de
groentax, het parade-
paardje van Groen Links.

Heffingen
Groen Links wil het ver-

bruik van milieuvervuilen-
de produkten ontmoedi-
gen door heffingen te in-
troduceren van 20 tot 220
procent. Deze groentax
zou de overheid in 1990 5
miljard extra moeten ople-
veren, een bedrag dat ge-
leidelijk aan oploopt tot 43
miljard in 1998. Daarvan
moet jaarlijks 5 miljard
worden besteed aan direc-

te milieumaatregelen.
Het restant vloeit terug
naar de burger door een
verlaging van de AOW- en
werkgeverspremies en
door een reductie van het
BTW-tarief met 4,5 pro-
cent. Het BTW-tarief op re-
paraties en andere arbeids-
intensieve diensten zou
zelfs tot nul gereduceerd
kunnen worden. Dat zou

volgens de wetenschappe-
lijke bureaus van Groen
Links een forse impuls
voor de werkgelegenheid
betekenen.
Ongeveer 25 produkten
zouden voor groentax in
aanmerking komen, varië-
rend van verpakkingen,
wegwerpprodukten,
auto's, benzine en bestrij-
dingsmiddelen tot en met
nieuwe auto's. De hoogte
van de heffingen loopt uit-
een van zeven dubbeltjes
op plastic wegwerpfiessen
tot 13 cent op één kubieke
meter aardgas en anderhal-
ve gulden op een liter ben-
zine. Om het verbruik van
schaarse grondstoffen te-
rug te dringen wordt een
produkt als aluminiumfo-
lie zelfs met 150 procent
belast.

Voorstel: artsen
moeten niet
meewerken aan
Aids-test
iwf' HAAG - Er is geen medische
Ltn om mensen te testen op het
v s"Virus voor het afsluiten vanL'tkeringen of bij aanstellings-
t|j„ringen. Artsen zouden daarom
tfj. boeten meewerken aan Aids-
V6O- Misbruik van de test werktendien 'ziekmakend' voor de
O - Dat schrijft de commissie-
l^jjlngen van de artsenorganisatie

in een discussienota. Hetijc 's nog niet openbaar, maar het
Oh^dblad Aids-info heeft er beslagweten te leggen.

H P'nmissie maakt wel een onder-
\,. fc|d 'elementaire' contracten en
k e verzekeringen. Bij de laatste,

rbeeld levensverzekeringen
Cen een bedrag van twee ton, is
I%^^ wel toegestaan, maar dan niet
jj^f het mom van 'een medische
eL De verzekeraars eisent^ Aids-test voor alle verzekering-
Si . [ s- Nu *s het zo dat artsen tes-
%f. ze het vermoeden hebben
[^ a nd uit een risicogroep tegen-r zich te hebben.

I,,mumum^mumum^muumm
ÏNlu 'etaminen werden illegaal ge-
tf'jf i eerd door het Westduitse be-

in Lahr. De
fy) tabletten waren nog over

?U|_;S e"} levering van 1,3 miljoen
IJfUg; °e rest is al verkocht. De,\td VergelÜkbaar met LSD. De
l*H e„Ultse recherche had al maan-
Vn t gerechtelijk vooronderzoek
fl e gen het chemiebedrijf en te-
f^dee,\ 'nternationaal opererende

'die werd geleid door een in
v gearresteerde Amerikaan-

lr Va°°aat' e vroegere bedrij fslei-
jftpei1 het chemiebedrijf, Jurgen
S^rr„ Stlel-Imhausen, werd in mei
fcht u d' HiJ wordt ervan ver"

bou\ftr°kken te zÜn geweest bij
?he w van een fabriek in chemi-
f'ttie apens in Libië' Met de Pro"Van Ecstasy had hij volgens

'Jue niets te maken.

Boemerang
Ingewijden voorspellen dat het bui-
tenspelzetten van de secretaris-ge-
neraal als een boemerang zal wer-
ken en Kohl zelf treft. Binnen de
CDU kan Geissler rekenen op de
steun van de werknemersvleugel en
van onder meer parlementsvoorzit-
ter Rita Süssmuth en minister van
Sociale Zaken Norbert Blüm. Daar-
naast geniet hij het vertrouwen van
de jongerenorganisatievan deCDU.
Heiner Geissler, de man die de
reehts-extremistische Republikei-
nen laat maar fel wilde'bestrijden en
de CDU om wilde omvormen tot
een partij die ook voor beter opge-
leide SPD-kiezers aantrekkelijk zou
zijn, is geofferd op het rechts-eon-
servatieve altaar.

Geheime peiling:
winst voor D66en Groen Links
ktf. - Als er nu verkiezin-
le houden worden gehouden, zou
Coalitie van CDA en VVD haar
if(T derheid kwijtraken. D66 en«t!^11 Links zouden fors winnen
%,0ste van VVD en PvdA. Dit
'D(lr Gen geheime enquête die in
kwa

L
cht van de politieke partijenJ,het NIPO is gehouden.'lft

_
StL!~DA staat in die peiling nog
DL| S op een confortabele eerste,s met 55 zetels, een winst van
fey^tel ten opzichte van de huidi-t^ prhouding in deTweede Kamer.
\ p

vdA moet drie zetels prijs ge-
MtSt zakt van 52 nu naar 49 in de
"Vjj . Peiling. Het verlies voor de
\^ 's dramatisch: de liberalen

cri negen zetels verliezen en op
\ll*n komen.
V^^est spectaculair is de winst
V.Groen Links. Deze nieuwe
tyj^natie van PPR, PSP, CPN en
te -j^ou van drie zetels in de huidi-
Vi ede Kamer naar elf zetelsn- °ok D66 doet het niet

een groei van negen naar elt
kleine christelijke partij-vijf zouden gelijk blijven op

\ **tels. De Socialistiese Partij
tiet?e kiesdrempel net halen en

er> zetel in de Kamer komen.

Omstreden
Met Heiner Geissler verdwijnt een
van de meest omstreden politici
(voorlopig) van het politieke toneel.
SPD-ere-voorzitter Willy Brandt
noemde hem eens de 'grootste
volksophitser sinds Goebbels'. De
oud-SS-er en voorzitter van de
rechts-extremistische Republikei-
nen, Franz Schonhüber, omschrijft
hem consequent als 'onze beste ver-
kiezingshelper. Ik bid Onze Lieve
Heer elke avond dat hij ons nog lang
behouden mag blijven.

Vele anderen zien Geissler als de
boeman van het land. Geissler: „Dat
is een halve waarheid en dus de to-
tale onwaarheid. Het is duidelijk: de
secretaris-generaal van de CDU po-
lariseert. De Bondsrepubliek is op-
gedeeld in ruim 50 procent christen-
democraten en liberalen, en bijna 50
procent rood-groene kiezers. Dus
heb ik altijd bijna de helft tegen.
Maar polariseren hoort erbij. De de-
mocratie is nu eenmaal geen zang-
verening."
Geissler werd de zondebok voor de
schier onophoudelijkereeks verkie-
zingsnederlagen van de CDU. In
Beieren, het stamland van de Repu-
blikeinen, werd een zoenoffer geëist
van de grote coalitiepartner CDU.
Kohl heeft ernaar geluisterd.

Politie vindtenorme partij
drugs-pillen
Ht^ERDAM " De Amsterdamse

heeft, naar nu pas bekend is!)W^ t' afgelopen vrijdag in sa-!Vok kinS met de Westduitse re-*% e 900.000 tabletten XTC (Ec-
ved i n beslaS genomen. De politie
It^ee drugvondst in de kelder

'■ Ê msterdamse bloemenwin-r Werd niemand gearresteerd.

Opvang
De mensen uit de DDR worden in
kampen van het Oostenrijkse Rode
Kruis opgevangen en verzorgd. Aan

de Hongaarse kant van de grens in
de buurt van Mörbisch wachten,
naar uit de kring van vluchtelingen
verluidt, nog eens 1.000 Oostduit-
sers op een goede gelegenheid om
naar het westen te vluchten.
De Hongaarse pers toonde gisteren
veel begrip voor de honderden
Oostduitsers die in het weekeinde
naar het westen gevlucht zijn.' Het
partijblad Nepszabadsag omschrijft
de exodus van burgers uit de DDR
via Hongarije als 'politieke sensatie
van het weekeinde in de Bondsre-
publiek. Het blad haalt de bericht-
geving via de Westduitse televisie
aan, waarin gesproken werd van
'weloverwogen grootmoedigheid'
van de Hongaarse grenswachten.
De krant laat verder minister Imre
Pozsgay aan het woord met de uit-
spraak dat 'grenzen er niet zijn om
deburgers van landen in een ideolo-
gisch reservaat op te sluiten.

De vakbondskrant 'Nepszava' wijst

er op datde actie 'alleen doorhet ge-
bruik van wapens verhinderd had
kunnen worden. Maar daar viel niet
aan te denken vanwege de politieke
opvatting van de grenzen tussen
landen en de grote betekenis van de
bijeenkomst, die de mogelijkheid
van de massale vlucht geschapen
had.

De regeringskrant Magyar Hirlap
legt de nadruk op de vastbesloten-
heid van de Oostduitsers die 'op
geen enkele manier tegen te houden
waren. Zij dieer getuige van waren,
beleefden hartverscheurende en
schokkende momenten. Het blad
van het patriottisch volksfront, Ma-
gyar Nemzet, schrijft dat 'wij op het
eind van de 20e eeuw moeten berei-
ken dat Europa het gezamenlijke
huis wordt van alle er in wonende
volkeren, waarin ongeacht de natio-
naliteit en de ideologie zuivere men-
selijke betrekkingen de overhand
hebben.

Afwijkingen in hel voordeel van automobilist

Blaaspijpje rijkspolitie
blijkt zeer onbetrouwbaar

Van onze correspondent
DRIEBERGEN - Het blaaspijpje
dat de rijkspolitie gebruikt om het
alcoholpercentage in het bloed van
automobilisten te meten, is vol-
strekt onbetrouwbaar. De afwijkin-
gen zijn enorm groot, meestal in het
voordeel van de automobilist. Het
pijpje geeft schaamteloos aan dat
iemand niet meer dan0,5 procent al-
cohol in zn bloed heeft, terwijl de
man zichtbaar dronken is.
De Algemene Verkeersdienst van
de rijkspolitie in Driebergen (AVD)
is geschrokken van de uitkomst van

de proeven, die onlangs met de
blaaspijp zijn gedaan. Volgens
woordvoerder Dellebeke zijn on-
derzoeken gedaan om de effecten
van het gebruik van alcoholarme
bieren en wijnen te testen. Sommi-
gen van de proefpersonen hadden
alcoholrijke bieren en wijnen ge-
dronken en waren zeker niet in staat
om achter het stuur te kruipen.
Maar volgens het blaaspijpje was er
met die mensen niets aan de hand.

Marges
Het blaaspijpje, de Alcotest 7310,

wordt gebruikt door de rijkspolitie.
„Het is een vrij eenvoudig apparaat
om de eerste, ruwe splitsing te ma-
ken," vertelt Dellebeke. „Maar de
marges blijken zo groot te zijn, dat
het weinig zin heeft met deze appa-
ratuur verder te gaan." Bij de test
zijn vijf apparaten gebruikt, die alle
dezelfde afwijkingen vertoonden.
„We zullen nu eerst' deze vijf appara-
ten aan een nader onderzoek onder-
werpen. Het zou in theorie mogelijk
kunnen zijn dat alleen deze blaas-
pijpjes niet deugen."

De rijkspolitie houdt er niettemin

rekening mee dat de Alcotest 7310
gewoon niet goed is. „De apparaten
worden wekelijks gekalibriseerd.
Dat betekent dat ze volledig worden
getest. Het zou toeval zijn, als het al-
leen om de vijf blaaspijpen gaat die
bij de proeven zijn gebruikt," aldus
de woordvoerder. Bij de rijkspolitie
zijn enkele tientallen van deze appa-
raten in gebruik. De gemeentelijke
korpsen beschikken in het alge-
meen over andere apparatuur.

Het ministerie van Justitie heeft
nog geen besluit genomen wat er
met de blaaspijpen moet gebeuren.
Volgens een woordvoerster worden
de uitkomsten van het onderzoek
van de AVD afgewacht. Zolang dat
onderzoek nog niet is afgerond, zal
de apparatuur normaal gebruikt
blijven worden. „We hebben ge-
woon niks anders," zegt Dellebeke.
„Het gaat hier om de eerste tyst, om
een eerste indicatie, en dus niet om
dealcoholanalyse die de bloedproet
vervangt. Dat apparaat, de Data-
master 11, is volstrekt betrouw-
baar," aldus Dellebeke.

Dreigende crisis in Westduitse regeringspartij CDU

Kohl laat Geissler vallen
Van onze correspondent

BONN - In de Westduitse re-
geringspartij CDU dreigt een
crisis nu partijvoorzitter en
kanselier Helmut Kohl zijn se-
cretaris-generaal Heiner
Geissler heeft laten vallen.
Gisteren verkondigden de
Duitse kranten nog vrijwel
unaniem: het gissen is voorbij,
CDU-voorzitter Helmut Kohl
zal in september op het partij-
congres opnieuw Heiner
Geissler als secretaris-gene-
raal voorstellen en het congres
zal de kandidatuur met over-
tuigende meerderheid steu-
nen.

Gistermiddags echter verscheen
Geissler voor de pers, deelde mee
dat Kohl hem niet meer wil hebben
en stelde vol verbittering vast dat
dit een verkeerde beslissing is. Te-
gelijk opende hij de aanvalop Kohl.
In september mag het partijcongres
beslissen.

" Op een persconferentie maakte Heiner Geissler gisteren bekend dat Bondskanselier Kohl hen
niet meer wil hebben als secretaris-generaal van de CDU.

binnen/buitenland
Gematigde Habibi
plaatsvervangervan Rafsanjani
JpOSIA - De Iraanse president,
" Akbar Hashemi Rafsanjani,
J^t zijn positie versterkt door
Pjssan Ebrahim Habibi te benoe-
fffn. tot vice-president. Dat heeftWio-Teheran gisteren bericht. Del? gematigd bekendstaande Habibi
** voorheen minister van Justitief heeft zijn opleiding genoten in

Ë,nltrijk. Hij is persoonlijk door
Jkanjani benoemd met instem-de van geestelijk leider Ali Cha-?nei. Deze benoeming hoeft nietr het parlement te worden goed-
Ceurd, in tegenstelling tot de doorjl'sanjani voorgedragen ministers.
£l dagblad Resalat berichtte datj~jdebat over de 22 ministerkandi-
r*n zaterdag of zondag begint.

Hongaarse pers vol begrip voor exodus uitDDR

Steeds meer Oostduitsers
vluchten naar Oostenrijk
EISENSTADT - De opzienbarende
massale vlucht van Oostduitsers
van zaterdag heeft veel houders van
een paspoort van de DDR er kenne-
lijk toe gebracht, de gelegenheid
aan te grijpen om via Hongarije naarOostenrijk te vluchten. In de nacht
van zondag op maandag arriveer-
den weer verscheidene honderden
Öostduitsers in Wenen nadat zij de
grens tussen Hongarije en Oosten-
rijk gepasserd waren, zo meldt het
Oostenrijkse persbureau APA.

Bij de Oostenrijkse stad Mörbisch
passeerde in de nacht van zondag
op maandag een groep van 70 Oost-
duitsers de grens. Het aantal ge-
vluchte Oostduisters in dat gebied
komt hiermee op 160 in één nacht.

Koppig
In augustus 1968 kwam er
een einde aan de kortston-
dige Praagse Lente. Van de
landen die destijds gevolg
gaven aan de „hulproep"
van „plichtsbewuste, pa-
triottische krachten" en met
tanks en infanterie meehiel-
pen om Dubceks „contrare-
volutie" op gewelddadige
wijze in de kiem te smoren,

hebben Hongarije en Polen in de historische beoordeling van die
interventie inmiddels een radicale ommezwaai gemaakt. Boeda-
pest en Warschau veroordelen de invasie van het Warschaupact in
Tsjechoslowakije als een door niets gerechtvaardigde daad van
agressie. Ook in de Sovjetunie wordt steeds luider in beschuldi-
gende zin over Brezjnjevs invasiebesluit van weleer gesproken.
Daarbij wordt de militaire tussenkomst getypeerd als een schen-
ding van het zelfbeschikkingsrecht.
Wat het Tsjechslowaakse regime tegenover alle kritische geluiden
plaatst, is pover en getuigt van grote halsstarrigheid en machte-
loosheid tegelijk. Praag hanteert wederom het middel van de inti-
midatie om gevrijwaard te blijven van onwelkome oprispingen uit
het volk. De Praagse Lente mag niet herdacht worden. Uit voorzorg
zijn enkele tientallen opponenten van het regime onder huisarrest
geplaatst. Tegelijkertijd heeft het orgaan van de communistische
partij, Rude Pravo, het lef om zich ook nu nog, 21 jaar na dato, lo-
vend en in rechtvaardigende zin over de toepassing van de Brezjn-
jev-doctrine op Tsjechoslowakije uit te laten. In die benadering
krijgt het de volle ondersteuning van de Oostduitsers. Dat mag
nauwelijks verwondering wekken. Alsof het bewind in de DDR niet
te maken heeft met een aanhoudende collectieve vlucht van ge-
desillusioneerde burgers, verdedigde partijleider Erich Honecker
nog maar enkele dagen geleden het bestaan van de Berlijnse
Muur als noodzakelijke maatregel tot zelfbehoud van de Deutsche
Demokratische Republik.
Gorbatsjovs glasnost en perestrojka hebben in de Sovjetunie en
nog manifester bij tal van Moskous Oosteuropese bondgenoten
een periode van heroriëntatie en reformaties ingeluid. Evident
daarbij is dat de aan invloed verliezende communisten, macht
moeten delen met naar democratie en meer vrijheid hunkerende
stromingen. Hongarije en Polen hebben die bereidheid al getoond.
De Hongaren laten zelfs honderden verdrukte Oostduitse vluchte-
lingen vrijelijk over de grens naar Oostenrijk ontkomen.
Of Oost-Berlijn en Praag uiteindelijk humanitair zullen bijdraaien,
hangt voor een groot deel af van de mate waarin de perestrojka in
de Sovjetunie en de analoge gebeurtenisen in enkele Oosteurope-
se landen evolueren. De massale 'leegloop' van de DDR is een
factor te meer, die het daar zittende bewind noodlottig kan wor-
den.
Duidelijk is dat Honecker en zijn Tsjechoslowaakse tegenvoeter
Milos Jakes vanuit hun streng bureaucratische bastion de realiteit
al lang uit het oog verloren hebben.

(ADVERTENTIE)

Als U zich zorgen maakt
overUw ziektekosten,

üééH

Mm- - _tW:W\\__% ,^#'^Pls;;

danwordthet tijd voor
eenVGZ-Zorgverzekering.

Zet U zo de nodige vraagtekens bij Uw huidige
ziektekostenverzekering? Vanwege een onvoldoende
dekking, de hoogte van Uw premie of de kleine lettertjes
in Uw polis? Dan wordt het hoog tijd v(x>r een ZORG-
verzekering van VGZ. Want bij VGZ zorgen we goed
voor U. Niet alleen tijdens ziekte of ongeval. Maar net
zo goed daarna. Omdat de uitbetaling en afhandeling in
vele andere gevallen een bron van ergernis is.

Bovendien hanteren wij een stabiele premie,
zodat U niet voor onaangename verrassingen
komt te staan. Niet voor niets zijn al 350.000 personen
particulier verzekerd bij de eerste M^^fÈ*
ZORGverzekeraar van Nederland. C^^

Als U nu de bon instuurt bent U
een stap dichter bij een goede verzekering. ' *Ukunt natuurlijk ook altijd even gratis bellen, \Jf~\_7
vgz 06-0199 yyji-t

VGZ.De eerste Zorgverzekeraar van Nederland.
Gaarneontvang ik meer informatieen een geheel vrijblijvende offerte.

INaam: m/v .Adres: Postcode:
Plaats: Tel

Beroep:
Geboortedatum man: vrouw:
Gewensteigen risico: f Gewenste klasse:
Aantal kinderen: Waarvan boven de 10par

LH uidige verzekeraar: -JUdKmm\O.W.M Zorgverzekeraar -VC.Z IA 1106-0199 '
Bon in ongefrankeerdeenvelopopsturen naar VGZ, ». .*

Antwoordnummer 1.1,6500 VC Nijmegen "*...»<**
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Wpiccolo s
045-719966

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

Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00uur 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 bedrijventransakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken Proficiat',
'Vermist/Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr', 'Kontakten/Klubs',
'Huwelijk'Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' en
'Kontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.

Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

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

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

Personeel aangeboden
■

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

Ervaren SCHILDER kan nog
binnen- en buitenwerk aan-
nemen, tel. 045-271739.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Personeel gevraagd
Gevraagd

Chef slager
voor filiaal te Heerlen. Vakdiploma vereist.

Inl. 04490-34317, na 19.00 uur. Knijnenburg & Van Sloun
BV, Arntzstr. 3, 6176 EG Spaubeek.

Gevraagd
Taxichauffeurs

voor vaste dienst, liefst met ervaring 3 diensten.
LOO-Tax, 045-411159.

In ons bedrijf is plaats voor
Slager - Slagersleerling

Sollicitatie naar tel. afspraak tussen 8 en 18.00 uur
Tel. 04490-43702.

Jean Baggen,
Burg. Lemmenstr. 8 Geleen.

Lamberts Rolluiken
zoekt

Hulpmonteur
Keerberg 95, Voerendaal. Tel. 045-750598

Wordt

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

Gasmonteur
(of leerling met rijbewijs)
Inst. Bedr. J. Daniëls BV

Voerendaal. 045-751591.

Hotel Brouwers
Bedienend personeel ge-
vraagd voor middag- en

avonduren. Soll. na 8.00 uur
melden bij Mevr.T.Coumans
Plenkertstr. 76. Valkenburg.

Tel. 04406-13631.
Taxi CHAUFFEURS ge-
vraagd voor door de week
en weekend. Pers. aan-
melden Putstr. 103, Bom.
Part-time TAXICHAUF-
FEURS dag-nacht-week-
enddienst, evt. WAO-ers.
Julianastr. 6, Brunssum.
METSELAARS gevr. Mel-
den na 19.00 uur 045-
-313105.
Met SPOED gezocht orga-
nist met zang voor trio. Tel.
045-271845.
Gevr. Part-time AARDAP-
PELVENTER. Te bevr. na
18.00 uur. Tel. 04492-1859.
Vrouwelijke FRITUURHULP
gevraagd voor 3 dagen in de
week; beslist met ervaring.
Tel. 045-418725.

MEISJE gevraagd voor
Privéhuis Michelle. Tel. 045-
-228481.
Met spoed gevraagd UIT-
VOERDER die zijn diplo-
ma's of werkervaring in de
bouw mag gebruiken voor
een E.E.G. verklaring voor
KR.D. Inl. 04490-19616
Cuypers Timmerbedr. Hom-
merterweg 1, Schinnen en
Netelstr. 70, Heerlerheide.
Tel. 045-218292 vrgt. leer-
ling TIMMERLIEDEN, vak-
bekwame timmerlieden voor
afwerking bouw, vakbekwa-
me bekistings timmerlieden.
Met SPOED gevr. erv. CO-2
lassers en zelfst. constructie
bankwerkers met hoog loon.
Inl. tuss. 9.00-12.00 uur.
Welman BV tel. 04754-
-86745.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Gevr. vakbekw. SYSTEEM-
BOUWER met erv. v. wan-
den en plafonds, die zich in
staat acht als bedrijfleider te
fungeren. Tel. 045-229529/
229548.
GOEDE Naaister gevraagd,
uurloon, uren in overleg Tel.
045-322862.
MEISJE of vrouw gevraagd
voor rijdend kaasbedrijf op
de markt, voor alle voorko-
mende werkzaamh. Tev.
meisje gevr. voor ijssalon
voor zat. en zond. en vooi
de hele week. 045-352406.
Gevr. voor direct KAMER
WERKMEISJE en keuken
hulp, min. 18 jr. Inl. Hote
Eurlings, Valkenburg. Tel
04406-12326.

FRITUREHULP gevraagd.
Tel. 045-257249.
Gevr. ELEKTROMON-
TEURS en hulpm. Elektro
Ophelders, 04490-12256.
Gevr. OPPAS voor kinderen
van 1 en 3 jr. omgev. Weiten
ma 8.00 t/m 17.30 evt. uit-
breiding met 16 uur per wk.

’ 5,- p.u. Schr. soll. naar De
Wingerd 1 6419 EL Heerlen
BEZORGERS gevr. voor
Kakert (Schaesberg) Weiten
Vrieheide, Nieuw-Einde,
min, leeft. 15 jr. 045-257974
Hulp in de huish. gevr. voor
2 ochtende in de WEEK. Tel
045-257974.
Gevr. KINDEROPPAS voor
2 dgn./week. Tel. 045-
-424863 na 19.00 uur
Hairstyling Trudy Wierts
vraagt 2e KAPSTER. Tel.
045-412010 Kerkrade-West
Leerling VERKOPER/STER
gevraagd v. bakkerij-crois-
santerie. Lft. 17-19 jr. Br.o.
nr. B-1715 Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Met SPOED gezocht kinder-
oppas die tevens licht huis-
houdelijk werk wil verrichten
voor meerdere dagen in de
week in Hoensbroek. 045-
-212327.
Gevr. erv. STRATENMA-
KERS en voegers. Tel. 045-
-250238.
Huish. HULP gevr. v. 1 och-
tend p.w. Tel. 045-718629.

DAMES gevr. voor Privé en
Escort. Br.o.nr. B-1721 LD.,
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen.
Nette WERKSTER gevr.
voor -een ochtend p.w. Op
de Heugden 17,Schaesberg
Gevr. vrouwelijke BUFFET-
HULP voor zaterdags in
Discotheek. Inl. 045-314100
Weekend KAPPER of -ster
gevr. Br.o.nr. B-1717, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

OG te huur
Niet veel tijd verslinden, bij
STADSBEURS zult U het
wel vinden!!!
Vrijgezellen APPARTE-
MENT in centrum Kerkarde
te huur. Tel. 045-458575.
Te huur aangeboden CAFÉ
te Heerlen (Zeswegen).
Voor' inlichtingen tijdens
kantooruren. 045-243900.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. omstr. okt.-nov.
kl. EENGEZINSWONING
m. 2 slp.k.'s omg. Hoens-
broek/Amstenrade. Huurpr.
plm. ’550,-. 045-230017.
Te h. gevr. LOODS of op-
slagruimte min. 100 m2. Tel.
045-210523, na 18.00 uur.
Gezocht per 1 sept. KAMER
op fietsafst. van vliegveld Z-
Limburg. Tjerk (23), tel.
08373-13652 na 18.00 uur.

Onroerend goed te koop aangeboden

Woensdag 23 augustus
open huis van 17.00-19.00 uur.

HEERLEN-WELTEN: Royaal halfvrijst. woonhuis met cv,
gar. en tuin. Perceelopp. ca. 315 m2. Direct te betrekken.
Ind.: woonk. ca. 43 m2, keuken, 3 slaapk., luxe badk. met
ligbad, ruime zolder. Hardh. koz. Thermopane beglazing,

spouw- en dakisolatie. .
Adres: Prof. van Ittersonstraat 200.

Prijs ’ 197.990,- v.o.n.
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045-712255.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,9%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
U wilt iets kopen maar u
heeft geen tijd, dan komt U
het beslist bij STADS-
BEURS kwijt!!!
HOENSBROEK Wilhelmi-
nastr, 153, goed onderhou-
den hoekwonmg met garage
L-vormige woonkmr ca. 55m2, badkmr. met ligbad en
douche, 3 slpkmrs. en grote
zolder. Een woning met heel
veel ruimte. Vr.pr.
’109.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.

KERKRADE, Pricksteenweg
29, goed onderhouden tus-
sengelegen woonhuis met
woonkmr. ca. 32m2, mooie
keuken, 4 slpkmrs., badkmr.
met ligbad. Vr.pr.

’ 115.000,-k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671
LANDGRAAF, Nieuwenha-
gerheidestr. 63, hoekwoning
met grote garage voor 2 au-
to's, mooie woonkmr. met
plavuizen, 3 slpkmrs., bad-
kmr. met ligbad en 2e toilet
en is direkt te aanvaarden.
Pr. ’ 97.000,-k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671

Bedrijfsruimte
KANTOOR of opslagruimte
150 m2te huur. Tel. 045-
-417373 bgg 045-413074.

Kamers aangeboden/gevraagd

Hoensbroek, studentenkamers
gemeub. en gestoffeerd plus div. extra voorzieningen.

> ’250,- all-in. Te bevr. Huurcentrale Limburg, 045-228151.

'" Gemeubileerde KAMERS te
huur. Pappersjans 40 Heer-
lerheide.. Te h. in HEERLEN 2 stu-
dentenkamers. Tel. 045-
-417373 bgg 045-413074.
Centrum Heerlen STUDEN-
TENKAMERS. Inl. 045-

-1 725143.- KAMER te huur bij Centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870
of 452269.

Gemeub. KAMER te huur
met huiselijk verkeer, ook
oudere heer of dame.
04406-12875.
Te huur in BRUNSSUM net-
te gem. zitslaapk. eigen
keuk., douche, wc en dak-
terras. Tel. 045-250946.

Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19, Kerkrade.

Bouwmaterialen

" DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
HEFTRUCK Credé Ford
diesel hefvermogen 3500 kg
bwj.'72, i.z.g.st. Rinkens
045-319846.- AKOUTHERM systeem-
bouw ** Dakbedekkingen **
Dakisolatieplaten ** Zink,
lood daktrimmen ** Div. sys-
teemplafonds ** Div. sys-
teemwanden. Industriestr.- 7C, Nuth. Tel. 045-245028.r .Levering gratis aan huis.

" Te koop plm. 600 TROT-. TOIRTEGELS 30/30. Tel.- 045-423699.

GRATIS Brandhout afhalen
uit sloop. Tel. 045-740112/
715477, na 18.00 uur.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Hobby/D.h.z.
Te k. AQUARIUM met eik.
ombouw, planten en vissen.
Tel. 045-722404. F. Halsstr.
28, Heerlen-Meezenbroek

j Winkel & Kantoor
r ""~~~~~~~~~~~~————_________________________

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

i Kopen: nu ’ 750,- voordeel.
; Autronic, 04492-3888.
; Schrijfmachines- IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-

kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- excl. BTW.> Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Kantoormeubelen
Emly handelsonderneming heeft in haar pakket van

kantoormeubelen alleen bekende merken van een zeer
hoge kwaliteit zoals;

1 Jan Des Bouvrie
| Direktiemeubelen, vergadertafels, lage kasten en zeer luxe
1 systeembureaus

Voortman

' Stalen bureaus, complete kantoormeubels alsmede: stalen
kasten, kluizen en safes.

Ahrend
houten en stalen kantoormeubelen.

Artifort
i luxe bureaus en stoelen.

Van Blerk
bureaus en kasten.

Tevens leveren wij ook balies, bureaus en kasten op
maatwerk. Dit alles van een zeer hoge kwaliteit.

Emly Handelsonderneming, Handelsstraat 34 B, Sittard.
j Telefoon 04490-23738 / 04498-54510.
3 Niet lang hellen STADS-. BEURS bellen!!!

ir Geldzaken

1/ Betaal Uw autoverzekering~ per mnd va. ’ 35,- zonder
,| korting. VROUWEN extra-
j korting 45% bij meerdere
' verz. Heja 04742-3362.

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

■ ... .. ...._■■'

Transacties
TE kOOP: 1 softijsmachine;
1 grote hanengrill; 1 afwas-
maehine. Tel. 045-418725.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
Voor land- en tuinbouw MU
RATORI driepuntsfrezen
rotorkopeggen, klepelmaai
ers en hefmasten, direct var
importeur, uit voorraad le
verbaar. Collé Sittard. Tel
04490-19980. Collé Ko
ningsbosch. 04743-1205.

i Kalkslib, DSM en champig-" nonmest. P. PUSTJENS,

' Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

i- Van maandag t/m vrijdag,
I. van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
i- uw PICCOLO telefonisch

opgeven. Tel. 045-719966.

Auto's

terugname van financieringsbank
Daf 1100 met meubelbak, hydrolischelaadklep.

Pr. ’ 12.750,- mcl. BTW. Emly Handelsonderneming.
Tel. 04490-23738 / 04498-54510

Opknappers
Rover 3500 '78 ’2.200,-;
Saab 99 '78 ’900,-; Mini
1000 '76 ’700,-; Citroen
GSA '82 ’ 2.900; Kadett '78
’1.950,-; Charade '80

’ 1.950,-; Honda Autom. '77
’1.750,-

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

Fiat Panda 750L'86;
Fiat Panda 1000 CL'B7,
Fiat Panda 1000 CL '88;

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.

Supra
Uizonderlijk mooi

2.8 inj.
airco

cruise control
lm. velgen
225 banden
bicolor grijs

alles electrisch
6 cyl/174 Pk
183.000 km

1983
’17.000,-.
045-318188
na 18.30 h.

Wij geven het MEESTE voor
uw auto. U belt, wij komen.
045-423973 ook 's avonds.
Tek. BEDFORD bwj. 78 met
open laadbak, nw. onderde-
len. Tel. 045-313610.
Te k. zeer mooie BMW 323i
met. groen, 4-drs. veel ex-
tra's, bwj.s-'B5, ’29.500,-
-045-726840.
Liefhebbers auto BMW
TOURING, bwj. '73. Tel.
045-312318.
Te k. gave BMW 316, bwj.
'76, ’950,-. Tel. 045-
-453572 na 13.00 uur.
Te koop BMW 318 t. '79,
APK 3-'9O, ’2.250,-, mr.
mog. 045-452008.
Dir. contant geld voor auto's
vanaf bwj.'Bo tot '87. U belt
045-414372. Wij komen ook
's avonds
Te k. 2 OPKNAPPERS Opel
Ascona 16 S, bwj. '78,
’850,-; Honda Civic 1200
bwj. '79, ’ 750,-, zeer gaaf,
dynamo defect, APK 6-6-
-'9O. Tel. 045-323178.
AUTOBEDRIJF E. Custers,
Verlengde ündelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5261.
Biedt te k. aan: Ford Sierra
2300 Diesel Laser t'B7,
’16.500,-; Ford Escort 1.6
GL t'B3, ’8.900,-; Pontiac
Sunbird t'Bl, ’5.900,-; Vol-
vo 244 GLE nw m- '81
’5.900,-; Opel Ascona 1.6
S, 4 drs., t'B4 ’9.000,-;
BMW 320 it'B4, ’17.000,-;
Ford Sierra 1.6 GL, LPG t.
'83, ’7.900,-; Mini t.'B4,
’4.500,-; Opel Ascona 16 S
4 drs., t. '78, ’1.900,-; Fiat
Ritmo 75 CL t.'Bo ’ 1.900,-;
Mazda 323 autom. t.'79
’2.100,-; Opel kadett 1300
N Berlinetta, sportv., '80
’4.900,-; Opel Kadett 13 N
t'Bl ’4.900,-; Cabriolet
Daihatsu Charade bwj.'Bs,

’ 7.000,-; Mazda 626 2 L t
'81 ’ 3.500,-; Lada Jeep bwj
'79 uitg. ’3.500,-; Ford
Taunusl.6 L t.'Bl ’2.400,-.
Toyota Corolla bwj.'79
’1.700,-. 2x Opel Ascona
16 N 19 S aut0m.,'77,'78 v.
a. ’ 1.000,-; Volvo 6 I t.'Bl
’1.700,-. Renault 5 Rally
Monte Carlo t'79, ’ 1.500,-;
Audi 80 CL t'Bl ’3.900,-;
BMW 520 t'Bo, ’3.200,-;
Simca bestel '82, ’ 2.900,-;
Lada 2105 '84, ’3.500,-;
Opel Record 2.0 S, LPG t
'82, ’4.500,-; Mini Metro t
'82, ’ 3.900,-. Mitsubishi
Galant LPG, t'B2 ’3.900,-;
Opel Ascona '79, ’2.700,-;
Golf Diesel '80, ’ 3.600,-; 2x
Ford Taunus '79, '80 v.a.
’1.700,-; Mazda 626 t'Bo,

’ 2.900,-. Suzuki busje t'B4,

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

’ 1.200,-; Honda Accord aut
t'Bo, ’ 1.900,-. Fiat Ritmo t
'80, ’1.600,-; Golf t '79,
’1.400,-; Peugeot 305 t'79

’ 1.600,-; Toyota Celica '75,
’1.900,-; Opel Ascona 16
S, t. '78 LPG ’1.400,-. Di-
verse goedkope inruilers, al-
le auto's met nieuwe APK.
Geopend van ma t/m vrij 10-
-19 uur. Zat. tot 17 uur. Inr.
fin, gar. mog.
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.
MAZDA 323 m.'B2,
’3.750,-; Kadett 1.2 '80,

’ 3.500,-; VW Polo '80, LPG
’1.750,-; Datsun 100 A F II
’1.750,-. Inr. mog. 045-
-211071. Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek

Fiat UNO 75 SX '88. DHZ
Garage de Kissel 42, Heer-
len
Fiat PANDA 750 CL 1987,
7.800 km. ’8.950,-. Volvo
Klijn, De Koumen 7 Hoens-
broek. 045-220055.
Ford SIERRA 1,8 '85, 5-drs.
1e eig., 100% betrouwb.,
nwe. banden, 04492-2833.
Ford GRANADA '79, APK;
'87 2300 Sierra Dieselmotor
met 5-bak, Pullmanbekl.,
km.st. 20.000 pr. ’3.950,-.
inr.mog. Tel. 045-226773.
Ford TAUNUS 2 L V6, wit,
met APK, bwj.'7B, pr.

’ 1.200,-. Tel. 045-723694.
Ford FIËSTA KR 2, bwj. '85,
wit, nw. model, div. extra's.
045-325647, na 16.30 u.
FORD LTD '84, 6 cil., autom
88.000 km., alle extra's,
’9.750,-. Inr. mog. 045-
-211071
Tek. Ford TAUNUS 1.6, bwj
'76, APK juli'9o, i.z.g.st. Tel.
045-251727.
HONDA Accord 4-drs. type
'80, APK, trekh., i.z.g.st.
’1.450,-. 045-210435.
HONDA Civic, autom., bwj.
'78, APK ’ 1.350,-. Tel.
045-720951.
MERCEDES 280 SE autom.
'78, ’ 4.900,-. 045-211071
Te koop MERCEDES 220
D, mechanisch 100%, bwj.
nov. '78. 045-423699.
MINI 1100 special bwj. '79,. APK 4-'9O, nieuwstaat,

’ 2.750,-. 045-444481.
Mitsubishi CELESTE, APK. juni '90, vr.pr. ’ 1.100,-. Tel.
045-422217.
MITSUBISHI Celeste, 1600
ST typ. '79, APK, i.z.g.st.. ’ 1.850,-Tel. 045-720951.
Mooie Opel KADETT C '79,
APK 6-'9O ’2.450,-. Tel.. 045-225913.
Te k. Opel MANTA type 2 Itr
E, bwj. 11-'B2, met veel ex-
tra's, te bevr. Eindstr. 27,
Schinveld.
Opel ASCONA bwj. '80,. APK tot 10-10-'9O iedere

ikeur, toegest. 04490-16580
! Te k. Opel MANTA, bwj. bc-

' gin '80, i.z.g.st. Bellen na
■ 18.00 uur, 045-257817.

MANTA 16S, zeer mooi, '79,
i APK 22-8-'9O, vr.pr.
’1.300,-. Tel. 045-422217.
Te k. Opel KADETT hatch-
back 12 N einde '80, auto i.; a.nw. 04490-36860.

! Opel ASCONA 19 S 4-drs.,
sportwielen, trekh. LPG-

i install. radiocass., nw. ge-
spoten bwj. '81 APK 16-8-

-i '90, ’ 2.950,-. 045-323178.
;Te k. PEUGEOT 305 SR

break, stationcar, 4-drs.,. met LPG instal., bwj. '81, pr.
1 ’2.950,-, APK tot '90. Tel.; 045-323178.

' PEUGEOT 205 Junior 1987,
’12.950,-. Volvo Klijn, De;Koumen 7, Hoensbroek.

ij 045-220055.
iWegens omst. te koop RE-
-1 NAULT 25 GT diesel, 1985,
1 I.z.g.st. 04490-12101 na
1 18.00 uur.
[ Te k. SKODA 130 GLS met

trekh., bwj.'B6, i.z.g.st., APK
[ gek., vr.pr. ’ 6.500,-. Tel.

zat. van 10-20 uur en ma en
| di van 18-20 u. 045-444372
LUCAR Automobielen Kerk-

-1 rade, voor betere auto's te-
i gen betaalbare prijzen; Mer-

cedes 190 E '87 zilver, 190
E'B6 wit, 300 E blauw 1988,

' 280 S goudkl. '85 autom.;
IBMW 528 i '86 zilv.groen,;BMW 525i'84 blauw, BMW; 320i'86 rood, 316 '85 zilver;
; Volvo 760 GLE '85 antraciet;
; Sierra 2 x '85/'B6 zwartme-
t tall.; Golf Cabriolet '87 an-
t traciet, Golf 1300 2 x '82, '85
i zilver; Nissan Cherry '86 zil-; ver, Nissan Micra '85 groen
; metall.; Toyota Corolla '86: bruin; Audi '80, '85 brons;

Opel Kadett 3 x '84/'B7; Es-, cort 2 x '84/'B6 goudkl; Su-, baru coupé '87 zilver; koopje
i Triumph Spitfire 100%
t ’ 8.750,-; Porsche 924 rood, uitbouwset koopje! Honda, Civic 1985 zilver; Scorpio ty-, pc '87 wit 20 cl. nieuwstaat;
t Opel Ascona '87 23.000 km
t gel. als nieuw ’ 14.750,-;, Mazda 323 '84 rood; Re-
l nault R53 x turbo GT '82/, '86. Inr. en financ. direkt.> Garantie vanaf 6 maanden.

" APK Keuringsstation, Lucar
Holzstr. 67, kerkrade. Tel.

" 045-456963.
Citroen AX als nw. '88; Ci-
troen 2CV 6 '84; Ford Siërra- sedan 4-drs. '87; Opel Ka-

i dett Caravan diesel 5-drs
i '87; Ford Escort 1600 CL '86

" Ford Escort 1100 Bravo '86;

" Ford Scorpio 2.0 i GL '85;
i BMW 316 5-drs., 5 versn.; '86; Opel Rekord 2.0 '80
I ’3.500,-; Opel Corsa bwj.
t '84. Auto's met Bovagga-
; rantie. Inruil en financiering,
i APK-keuringsstation. Auto-
I bedrijf Stan WEBER, Baan-. str. 38 Schaesberg. Tel.
) 045-314175.

" Autobedrijf Sjaak VD

" BERGH; Ford Escort 1300

" '89; Ford Escort 1300 '81;
Audi 200 Turbo '82; VW, Caddy '85; VW Golf 1600, '87; VW Golf 1600 '83; VW

i Santana '82; VW Polo 1300
I GT '83; Suzuki Alto '81; Mini- automaat '79. Pr. Hendrik-, laan 32 Brunssum. Tel. 045-

-270270.

Te koop Toyota TERCEL, s-
drs., nw. mod., bwj. 6-'B3,

’ 5.750,-. Tel. 045-316940.
Te k. VW POLO S, bwj. '80,
i.z.g.st., APK tot '90,
’2.250,-. Tel. 045-323178.
VOLVO 66 L 9-'BO, auto-
maat, nw. banden, APK 9-
90, 100% st. 04490-32085.

VOLVO 340 1.4 1983,
’6.850,-. Volvo Klijn, De
Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Audi 100 CC 5-cyl. diesel
'83; Daihatsu Mini Bestel
'83; Honda Civic 1200 wit
'81; Innocenti 90L '80; Ford
Fiësta 13S '79; Ford Taunus
Ghia '79; Ford Escort '78;
Alfa Sud 1300 '79; VW Golf
1100 '77; Opel Ascona '77.
Garage de KISSEL 42,
Heerlen

Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S ook sloop- en schade-
auto's. Tev. caravans. 045-
-416239.
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Te k. VW JETTA derby S,
bwj. '81, kent. jul'B4, km.st.
76.000, APK gek. tot 16-8-
-'9O, ’ 3.850,-. 04498-52956

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. 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.

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.

K££P B v
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -
auto-onderd. 045-224123.

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

Aanhangwagens
AANHANGWAGEN (1.50x
1.00x0,35m) te koop ml.
045-212080

(Bromfietsen
Gebr. dames- heren- kinder
en OMAFIETSEN te k. v.a.

’ 60,-Tel. 045-751850.
TYPHOON 2 wielerspe-
ciaalzaak de grootste keuze
in fietsen, onderdelen, ban-
den en voor reparaties
Marisstr.l4, Geleen-zuid.
Te k. SNORFIETS en da-
mesfiets. Anjerstr. 8, Schin-
veld. Tel. 045-256719.

Te k. Opa- OMAFIETS; he-
ren-dames-kinderfiets ;
bromfiets, ’ 150,-. Tel. 045-
-257371.
Te k. div. gebr. RACEFIET-
SEN en overjarige racefiet-
sen Rekers, Willemstr.Bs,
Heerlen 045-726840.
Mobylette BROMMER te
koop, zeer goed en mooi.
’300,-. 04406-12875.

Caravans/Kamperen
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS en vouwwagens, ook
schadewagens. Tel. 045-
-323178.
Geen plaats geen tijd, bij
STADSBEURS komt u het
kwijt!!!
Te k. TOURCARAVAN Tab-
bert Prinses 4.70 TN met
nieuwe voortent. Bwj. 1980.
Tel. 04490-23446.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te k. TOERCARAVAN Tab-
bert Contesse dubb. Asser,
ijskast, verw., toilet ruimte,
rondzit, vaste slpkmr., zeer
goede voort., 045-316879
Te k. ADRIA Caravan 4-
pers met voortent. Tel. 045-
-713597.

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

Kontakten/Klubs
■■■— - - . ,1111111!- ■ ■■■■■ —

Babbelbox
Bel de enige*échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

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

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

Tieners 06-320.323.10
Madame Butterfly

en haar meisjes. Hommert 24 Vaesrade open va. 18.00 uur
Gezellig flirten met zn tienen

Flirt-box 06-320.330.01
Nou hoor je het eens van

een ander!
Eroslijn: 06-320.321.22

50 et p/m

Donna-Maria 045-227734
045-229718 met haar 7 vriendinnen
Al onze zomersproetjes zijn er weer

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

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

Privéhuis Diana
045-213142

Nieuw Jeany met een specialemassage. Kom eens kijken.
U bent van harte welkom.

Niet alleen de zomer is heet!!!
Privéhuis Michelle

met 10 leuke dames

045-228481/045-229680
Tevens meisje gevraagd.

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

Tel. 045-311895.
Club Pin Up

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

Escort Marlie
Salmanita en vriendinnen. Wippen bij U binnen

Telefoon 045-451033
Flirten, Versieren, Afspre-

ken en dan... 06-320.330.77
't Flirt-Cafe

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

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.

«r'SSStIS*. <_^r__r-f-__c_\t~L-ti f sJ§sg2?'5J§5g2?'

jm OmaenOpaSjeufmeti^

Proficiat Pap
Van Bernardine, Caroline en .

je vrouwtje Mia. __________*'"*
Proficiat £ pjf JLieve EÜanne opa, met je 79e verjaar*

met je 32ste verjaardag van Piet, Cathrin, P^e'<
en nog vele jaren Bettina, Elisabeth, PanC*

Peter en Mincka. .

Maar 2 kwartjes p.m. 06 06-320.330/A^
QOn*QOQ*Oid. Voor Piccolo's b0-.KJ 0-.0 C-r zie verder pagina 8 **I _^ .

I _\*
I ’ERVICE RUBRIEKJE
iMMim
MOMSUUIE

—i—>Em
Techn. handelseer^ j^

■ SAWMHIW "S^i
■MRH BH ;SMBMH

■ta■■■■■■■■ mwW.\. -IL

Kan 't ook j
goedkopen*

PROJECT TAIJ1' J

IM VINYL. 4001
breed. 100*
PVC met*Ik laas. "e'H

S vulsdessW' 1
m MEENEEM- 1
A PRIJS per ]

BP»B*§rtÈ lft strekkende
Hl UW Bk meter: j^r

:::M|BHPifcJlifrMl»^: VBI

tdk3'/2mf WkWïêÊk Siür^i
2DDDISKET- II I ■&4
TES. Doublé 9 & I V£ J*
side, Doublé W/jj&mw^ ■ _W**^J
density. Doosje W^LmMmvan 10 stuks + W ~
1 gratis diskette. ÉSi^^^^J |p'

HÜï
SYNTHETIS<J «*|
DEKBED. Ee")
persoons, 3". '%»m 140x200^' *

':'!' H

/" ü§B ;»
HEREN DUIKER / v 1HORLOGE. ' .jijliilllll!lLllijiililliiii|_i „ ?
Sportiefana- <*§ -ir SUPER^ J5loog digitaal IliHJP^"' IS^S^ voor binne11 ,1
horloge. Tot 30 lijtógi £ en buiten. £lmeter water- M Ook geself' ;<
dicht. Met MM voorvoel** 'i
alarm en stop- __^ ruimten në ■watch.79?= Inhoud 10," b

(ca.óOm 2) *n

In naturel. W_\\_\\T_*Wt
Kussens los t^ ÜVJH ÉP§P^
verkrijgbaar. IBLl^^^W

Waaromzullen we duurdoefl;, De meteen * aangeduide artikelen zijn nietverkrijg^' /
bij Kwantum behang.Aanbiedingen geldigvan 22/6 tot e 1

26/81969. Zolang devoorraad strekt. </\



Streven
Jiste iij!banese systeem waren de

Seri maronieten, ondanks
ST aandeel in de bevol-

king, sterker vertegenwoordigd dan
de soennitische en sji'itische mos-
lims. Alle politieke posten, van pre-
sident, premier, parlementsvoorzit-
ter tot de bestuursposten op lagere
échelons in de kiesdistricten van Li-
banon werden volgens een oud ak-
koord verdeeld op basis van het ge-
loofvan de pretendenten.

Volgens Fouani hebben de moslim-
groeperingen"Sinds het beginvan de
burgeroorlog eerst naar een half- i
zachte hervorming van de politieke'machtsverhoudingen gestreefd.
„Zij wilden de machtsverdeling in-
tact laten, alleen voor zichzelf een
sterkere vertegenwoordiging en
meer sleutelposities. Maar zij heb-ben gezien dat het niet werkt. Je
kunt een soenniet tot minister van
binnenlandse zaken benoemen en
een sji'iet hoofd van politie maken,
maar het gevolg is dan dat die sji'iet
vooral leden van de rivaliserendesji'itische Amal-militie gevangen
zet. Zo blijft er altijd stof voor con-
flicten, het gaat gewoon niet."

Vorig jaar sloten eerst de Amal en
de PLO vrede, dit jaar volgden deAmal en deHezbollahmet een apart
akkoord, terwijl andere groeperin-
gen steeds sterker op Syrië gingen
leunen, soms na eerst nog een tijdje
wat in het nationalismevan Aoun te
hebben gezien.
Aoun leek aanvankelijk een Liba-non voor de Libanezen na te stre-
ven, waarin in elk geval de christe-
lijke Falangisten ontmanteld zou-den worden. De wortels van de Fa-
lange liggen in de nationaal-socialis-
tische ideologie van de oprichters inde jarenveertig. Maar toen Aoun op
14 maart dit jaar zijn „bevrijdings-
oorlog tegen Syrië" begon, werd de
ontmanteling van de Falangisten
prompt „vergeten". En de eerste,
vele tientallen doden van die 14e
maart vielen in drukbevolkte wij-
ken van West-Beiroet, niet onder de
Syrische soldaten. Ook sloot Aoun,
zelfs zonder enig overleg met de is-
lamitische politieke leiders die op
zijn hand waren, de illegale havens
van de moslim-milities.
Fouani zegt dat het front in Damas-
cus de standpunten heeft overgeno-
men van de linkse democratische
nationalisten in Libanon, verenigd
in het losse verband van de Natio-
naal-Democratische Beweging. „De
politieke hervormingen die zij nu
ook voorstaan, zijn dezelfde die wij
al in 1976 bepleitten," zegt hij. „De

L,ibanezen hebben het eindelijk be-
grepen. Het is in feite het confessio-
nele systeem dat groepen zoals de
Hezbollah heeft voortgebracht. Om
iets in deLibanese politiek te vertel
len te hebben, moet je religieuze
aanhang hebben en godsdienstige
verschillen opblazen."

'Een leugen'
Er zijn ook christenen die dit begre-
pen hebben. In april van dit jaar ga-
ven 23 christelijke parlementariërs

een verklaring uit waarin zij pleitten
voor een dialoog met de moslims.
De oproep werd door Aoun en de
christelijke dagbladen veroordeeld.
Christelijke milities vielen het huis
van de woordvoerder van de parle-
mentariërs, Edmond Rizk, aan.

De eenheid in het islamitische
links-nationalistische kamp is vol-
gens Fouani ook veroorzaakt door
de acties van Aoun. „De mensen
zien het gevaar, de totale verwoes-
ting dieLibanon bedreigt, zij weten

dat het afgelopen is met Libanon als
Aoun ook de controle over West-
Beiroet krijgt. Aoun laat bij herha-
ling weten te geloven in een militai-
re oplossing. Hij heeft gezegd dat de
militairen de oplossing zullen bren-
gen die de politici niet konden be-
werkstelligen. Dat is een illusie,
zonder politieke hervormingen
komt er geeneinde aan de crisis. Dit
is een hongeroorlog, over het hoofd
van de Libanezen heen. Die zoge-
naamde bevrijdingsoorlog tegen
Syrië is een grote leugen."

Complicaties
En eerlijk is eerlijk, dit besluit
komt de staat goed uit. Finan-
cieel gezien, omdat de kinderbij-
slag nu niet hoeft te worden ver-
hoogd, om de (te verdubbelen)
vaste ziekenfondspremie te com-
penseren. Technisch gezien ook,
want uit de adviezen blijken
steeds meer complicaties. De
ontstane wir-war van systemen
is bijzonder moeilijk tot één ge-
heel te fabrieken. En over het
hoe bestaat grote verdeeldheid.Het kabinet beriep zich op tech-
nische problemen bij de invoe-
ring van Dekker, omdat de ad-
viezen niet klaar zijn. Maar die

smoes deugt nu niet meer, want
de Ziekenfondsraad is nu met
zijn advies over verdere stappen
gekomen. Nu blijken de proble-
men eens temeer, want de ver-
deeldheid regeert in dit adviesor-
gaan. Ongelijke belangen maken
het onmogelijk eensluidende
standpunten op papier te krij-
gen...
Wel zegt de ZFR: kalm aan met
de invoering, want het is alle-
maal zeer ingewikkeld. Zeker, er
moet worden veranderd, maar
hoe? Over die vraag vliegen zie-
kenfondsen, vakbeweging en be-
roepsbeoefenaars aan de ene en
particuliere verzekeraars en
werkgevers aan de andere kant
elkaar in de haren. Kort gezegd:
er komt een sociale verzekering
met veel strakke regelgeving, zo-
dat voor de patiënt gelijkheid
wordt verkregen (meerderheid)
of een wat 'vrijere' opstelling
voor verzekerden en verzeke-
raars (minderheid).

Doorhakken
Kies tussen een 'vernieuwd zie-
kenfondspakket' of een 'concur-
rentiepakket', even simpel ge-
zegd. Nu, dat is in wezen niets
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nieuws. Want op dit kernpunt
was het tussen CDA en VVD in
het kabinet Lubbers II ook mis.
De werkelijke oorzaken van de
problemen met 'Dekker' zijn po-
litiek: in het kabinet Lubbers-IIlag het plan-Dekker moeilijk. In
deverkiezingsstrijd zal men wei-
nig over deze kwestie vernemen.
Maar bij de kabinetsformatie
moeten er wel knopen worden
doorgehakt, anders komt er hele-
maal niets van een nieuw stelsel.
CDA en VVD verschillen allang

fors van mening over de verdere
stappen. De liberalen hebben het
moeilijk met het verder aan ban-
den leggen van de commerciële
ziektekostenverzekeraars. Bin-
nen het CDA wordt verdeeld ge-
dacht. Velenhebben het moeilijk
met de in te voeren marktwer-
kingsgedachte, dievreemd is aan
de gezondheidszorg. De PvdA zit
niet zo ver van dat standpunt af.
Dus zal in de formatie in ieder ge-

val op dit punt een compromis
moeten worden gesmeed.
Ook de organisaties in de ge-
zondheidszorg zijn wel blij met
het uitstel. Weliswaar hebben
alle betrokken partijen zo hun
eigen overwegingen. Maar toch,
de uitspraken van oud-staatsse-
cretaris J.P.M. Hendriks geven
de grootste gemene deler wel
weer. Hendriks, voorzitter van
de Nationale Raad voor de
Volksgezondheid, weet de alge-
mene gevoelens goed te ver-
woorden.

De NRV-voorzitter pleitte de
laatste maanden herhaaldelijk
voor „kalm aan met Dekker".
Niet overhaasten, geen brokken
maken, was zijn teneur, zo mak-
kelijk is het niet. Bovendien: de
overheid heeft de gezondheids-
zorg niet bepaald gemotiveerd.

Daarmee doelde Hendriks op de
forse bezuinigingen die zijn
doorgevoerd en de vele conflic-
ten die hebben gespeeld en nog
steeds spelen. Een kwestie van
sfeer en die is niet bepaald ver-
kwikkend...
Het wordt tijd, aldus Hendriks,
dat overheid en gezondheidszorg
elkaar opnieuw vinden. Er moet
een betere verstandhouding ko-
men. De tegenstelling is te groot
geworden, de discussie wordt te-
veel door pure economische fac-
toren beheerst. De politiek moet
eens de klemtoon op de inhoud
van de zorg gaan leggen. De be-
langen van de patiënt moeten
centraal staan en die moet zich
ookwel in een nieuw stelsel kun-
nen herkennen.
Daarmee raakte De NRV-voor-
zitter aan een eis die nog te wei-
nig is geformuleerd. Want de
mondiger geworden patiënten
zijn en blijven de hoofdrolspe-
lers in de gezondheidszorg. Zij
moeten verantwoordelijkheid
dragen, maar ook wennen aan
een nieuw systeem. En één van
de hobbelsdaarin is dat demedi-
sche zorg (gemiddeld) duurder
zal worden. Dit feit staat op ge-
spannen voet met de wens dat
gezondheidszorg voor iedereen
toegankelijk en betaalbaar moet
blijven.

"J. Hendriks: ,_Kalm aan
met Dekker."

binnen/buitenland
Zonderpolitieke hervormingen geen einde aan crisis

Hoop op doorbraak
in drama Libanon

jl *an de redactie buitenland

'£^LEN- Vorige week wa-,J°P het NOS-Journaal beel-\j. te zien van een bijeen-
Jjst die, zo hopen vele Liba-
,^n, historisch zal blijken tea [<; Om een vergadertafel in
l rische hoofdstad Damas-

jjj vertegenwoordigers
| verschillende islamiti-
',] > links-nationalistische en
(ll

shjnse bewegingen, groe-
ne e.n groepjes. Vertegen-
jl digd waren de grootste
i'irese bewegingen zoals de
jtlsche Amal van Nabih
ii_3 de Druzen van Walid
ijjjlatt en de Hezbollah. Wie_^terde door afwezigheid
iv de Palestijnse Bevrij-

-Bs°rganisaties°rganisatie PLO.
\ .
%t

2lg waren ook de Syrische
L er van buitenlandse zaken,
%, al-Shareh en zijn Iraanse

Ali Velayati. De 18!j^en sloten zich daar, „met de
L Van Syrië en Iran", aaneen totgemeenschappelijk front dat op
ty[- ermÜn drie doelstellingen
Stjjj len eerste voorkomen dat de
%e')jke junta van generaal
ftv al of niet tijdens een staakt-
Iq r^n nieuwe wapens krijgt,
tl d door gedwongen opheffing=.. blokkade van de onder
'd°or e controle staande havens
'vjiB het heropenen van het twee-heid van Libanon 'Hallat'.
LW § onduidelijk op welk punt
C^en, de groepen zullen be-
\f 6 toeltomst van Libanon
"'1 n?f "op de grond" te beslech-
l"^di van te bliJven hopen op
>n matieke doorbraak diehen
!'iw,nriet Aoun aan de onderhan-

erk el zou brenSen- Maar het
Vhv-n van een doorbraak is deLijdelijke tweede doelstelling
%& e!ride te maken aan de ver-
HypÜjke bombardementen die
k tjeeen Beiroet maar regelmatig
(w ballen dorpen en stadjes in

!Srkie oelstelling valt, zo blijkt
\la ar'ngen, samen met het vre-
i van de Arabische Liga.

Swnnees Kassem Fouani is ver-
Hm°0rdiger in Nederland van
l^ t Rorganisatie 'Secours Popu-
hW ais' die in heel Libanon
tBeWo n en hulpposten heeft.^iiw^en en zieken zonder dis-
V l' op grond van geloof be-ii^Qvik is nu onder meer tussenNeh e,n de SPL overleg gaande

een UIP aanLibanon en uitgifte
'n*1 von luformatiekrant over Liba->m l het Nederlandse publiek.
f*n, J:ehoort tot die linkse Liba-f^tha6 de 'ecente frontvorming
iKChOUw°Us als een staP vooruit
$ non in de P°htieke crisis inJjtig v etl die er al in de jaren ze-
ih elino °vertuigd waren dat een
r fe CoLVan de macht in Libanon
Vh essionele lijnen ondemo-

{. ett onwerkbaar was.

OENERAAL AOUN
"■Qeloofin militaire

oplossing...

" Beiroet, een stad van
verschrikkingen... Na een
zoveelste artilleriebe-
schieting zoekt een echt-
paar met kind uit het
westelijke stadsdeel on-
der begeleiding van een
Syrische militair een
goed heenkomen, als zo-
velen met achterlating
van alle bezittingen.

Polen
Gespannen volgt de wereld
- in het bijzonder natuurlijk
Oost-Europa - de politieke
ontwikkelingen in Polen die
de laatste weken in een
ware stroomversnelling zijn
geraakt. Voor het eerst in de
naoorlogse geschiedenis is
in een land van het Oost-
blok het communistische
machtsmonopolie doorbro-

ken. Bezield door de ijzeren wil zich duurzaam als politieke factor
van de eerste orde te manifesteren, is Solidariteit onder aanvoering
van Lech Walesa in acht woelige jaren vanuit de formele illegaliteit
opgeklommen naar wat zij nu is: de belangrijkste regeringspartici-
pant.
Thans zal moeten blijken of Polen onder de nieuwe regeringscon-
stellatie van hoofdzakelijk niet-communisten uit het diepe dal kan
worden geloodst. De triomfale opmars van Solidariteit impliceert
immers dat het vakverbond de komende tijd zwaar in de verant-
woordelijkheid gaat delen. De economische problemen zijn even
omvangrijk en complex als chronisch. Geen van de politieke krach-
ten in het land kan afzonderlijk de gevaren trotseren en het land
voor de ineenstorting behoeden. Een nationale aanpak is vereist.
Maar hoe ver gaat in dat opzicht de bereidheid van de communis-
ten, die zich nu in een hoek gedrukt voelen?
Onder het puur communistische bewind van de afgelopen jaren
waren massale stakingen als uiting van protest tegen de gebrekki-
ge levenstandaard schering en inslag. Solidariteit liet zich daarbij
allerminst onbetuigd. Maar datzelfde vakverbond beseft zeer wel
dat, wil Polen uit de vicieuze cirkel van inflatie en recessie geraken
en het proces van de gezondmaking met kans op succes ter hand
nemen, er door de bevolking nog zware offers gebracht moeten
worden. Zo zal er aan verdere prijsstijgingen niet te ontkomen zijn,
evenmin aan sluiting van volstrekt onrendabele ondernemingen en
fabrieken. President George Bush van de VS heeft onlangs in War-
schau Jaruzelski de verzekering geven dat Washington Polen om-
vangrijke steun wil verlenen, vooropgesteld dat de Polen zelf
krachtig de handen uit de mouw steken.
Op de door niet-communisten gedomineerde regering rust de taak
de aldoor morrende bevolking van de noodzaak tot chirurgische
ingrepen te overtuigen en haar instemming daarvoor te verwerven.
Lukt dit niet, dan gaat Polen onzekere tijden tegemoet.

F.S.

NRV-voorzitter Hendriks: 'Belangenpatiënt moeten voorop staan'
Gezondheidszorg: meer
geld en 'eigen' minister

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Meer geld en een
eigen minister. Twee grote wen-
sen uit hetbrede 'veld' van de ge-
zondheidszorg, die straks aan de
kabinetsformateur(s) zullen wor-
den voorgelegd. Andere verlan-gens vloeien min of meer uit die
twee voort. Zoals: meer aandacht
van de politiek voor de inhoud
van de zorg, streven naar een an-
der, rechtvaardiger zorgstelsel.
Minder bemoeienis met details
en ook: versterking van de posi-
tie van de patiënten om wie het
toch moet gaan, al zou je dat nietsteeds denken...
Het demisssionaire kabinet heeft
het terrein van de gezondheids-
zorg enigszins 'omgewoeld' ach-
tergelaten. Het begaf zich hor-
tend en stotend op weg naar een
basisverzekering ziektekosten,
voor een deel volgens het zoge-
heten model-Dekker. Allemaal
verzekerd tegen de grote risico's
tegen procentuele
inkomensafhankelijke premie,
aanvulling mogelijk voor een
vaste premie. Geen verschil
meer tussen ziekenfonds en par-
ticulier.
Concurrentie mogelijk maken,
veel overlaten aan vertegen-woordigers van verzekeraars, be-
roepsbeoefenaars en patiënten.
Het zag er er veelbelovend uit,
maar dat gebeurt in de Haagse
politiek wel meer. De kabinets-trein ontspoorde en het demis-
sionaire kabinet moest besluiten
de verdere invoering van het zo-
geheten plan-Dekker op te
schorten. Bij de opstelling van
de begroting 1990 wordt er geen
rekening mee gehouden.

Geleidelijk
Daarom ook pleit Hendriks voor
een geleidelijke invoering van
'Dekker. Als je er langer over
doet wordt ook de pijn wat uitge-
smeerd... In dit verlengde moet
men ook de wens van de NRV
zien voor een speciale minister

van volksgezondheid. Het ad-
viesplatform vindt dat de belan-
gen van deze sector (omzet ’ 40
miljard, 8 procent van het bruto
nationaal produkt) met een
staatssecretaris onvoldoende
worden behartigd.
Dat in de woelingen omtrent
'Dekker' premier Lubbers zijn
volle gewicht moest inzetten
voor het bereiken van overeen-
stemming, geeft ditpleidooi voor
een eigen minister voldoende
grondslag. Dat het demissionaire
kabinet voor 1990 niet meer ex-
tra uittrekt voor de gezondheids-
zorg dan ’ 170 miljoen onder-
streept het belang nog eens. Al-
lerwegen meent men dat het af-
gelopen moet zijn met de bezui-
nigingen.

Onderbetaald
Meer geld gevraagd dus. Bezui-
nigen kan nodig zijn, maar bij
economische groei moet er aan-
dacht zijn voor zwakke plekken.
Ook in de gezondheidszorg. De
actuele woelingen zorgen ervoor
dat verplegenden en verzorgen-
den op de eerste plaats komen.
Meer dan ooit is nu duidelijk ge-
worden dat zij onderbetaald wor-
denen (mede door kortere opna-
meduur) harder moeten werken.
Het moeizaam bereikte compro-
misover de CAO helpt niet dat te
doen vergeten.
De eisen tot inhaal van loonach-
terstand komen opnieuw. Goed
betaalde mensen staan borg voor
goede, gemotiveerde zorg. Dat
geldt voor de verpleging, maar
ook voor het kruiswerk, de ge-
handicaptenzorg en de bejaar-
denzorg. Deze werkers, zo is ge-
bleken, hebben de sympathie
van het publiek. Dit is dus voor
de politiek geen vrijblijvende
zaak meer...
Bovendien blijkt uit onderzoe-
ken dat de bevolking bereid is
meer geld te betalen voor een be-
tere zorg. Als maar wordt gelet
op de positie van de laagst be-
taalden. Maar dan moet men ook
kunnen zien dat er wat verbetert.
Meer geld dus naar de zwakzin-
nigenzorg, de thuiszorg, de ver-
slavingszorg. Evenzo voor de zie-
kenhuizen en andere instellin-
gen als het gaat om gebouwen en
uitrusting. Toch weer de aloude
stelregel 'de cost gaet voor de
baet uyt'...
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Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NCRV
15.32 (TT)Rondom tien. Henk Mo-

chel praat met autistische kinderen
en hun ouders, (herh.).

16.15 Liever sportiever. Sportpro-
gramma, (herh.).

J6.39 ""Goud en nieuw. Muziekpro-
J gramma vanuit Ponypark Slagharen
" gepresenteerd door Frank Masmeij-

er. (herh.).
17.30 Journaal.
17.40 Een dag uit het leven van...
i 60delige Engelse jeugdserie.Afl.: Het

" konijn. Omdat Wendy het konijn
voortdurend ruzie met haar moeder
heeft besluit ze weg te lopen.

18.05 De Ducktales. Tekenfilmserie
van Walt Disney. Afl.: Aardbeving,
(herh.).

18.28 De ballon. Amerikaanse jeugd-
film. Een jongetje moet in een grote
hal op zijn vader wachten. Hij verveelt
zich en besluit toch maar eens een
kijkje op straat te nemen.

18.41 Alex. Tekenfilmserie.
18.48 Max, de kikker. Duitse natuur-

serie.
19.00 Journaal.
19.17 PP. Verkiezingsuitzending van

' de Socialistische Partij. (SP).
19.19 (TT)Kerkepad. 9-delige serie

over duizend jaar God en mensen.. Afl. 8: Gelderland. Kerken in de histo-
; rie.
19.45 (TT)Ja, natuurlijk extra. Docu-; mentaire over de natuur rond het Na-

kurameer in Kenia.
20.17 Zo vader, zo zoon. Spelpro-

gramma gepresenteerd door Gerard
van den Berg.

20.43 Different world. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Citizens Wayne.
Dwayne doet mee aan de studenten-
verkiezingen op Hillman, maar zijn
campagne wil niet zo vlotten. Dan

komt plotseling de bekende politicus
Jesse Jackson op bezoek.

21.06 Murder she wrote. Amerikaan-
se misdaadserie. Afl.: Brommen in
Bulgarije. Geheel bij toeval in Jessica
getuige van de dood van een Bul-
gaarse spion. De politie ziet haar aan
voor de daderen stopt haar achter de
tralies.

21.51 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
22.30 Journaal.
22.40 Dertien persoonlijke ontmoe-

tingen. Vandaag: Mw. ds. E. de Boer.
22.49 Liever sportiever. Vandaag

aandacht voor 4 friese sporten.
23.13 ""Nocturne. 1. Intermezzo uit

L'amico Fritz van Mascagni. 2. Con-
certvoor hobo, viool en fluit van Bach.
Presentatie: Regine Clauwaert.

23.38-23.40 Huizen van Oranje. Het
Weeshuis in Buren.

Duitsland 1
09.45 ZDF-info Verbraucher. Prakti-

sche tips. Vandaag: Ongewenste
mensen aan de deur.

10.00 Heute.
10.03 Traume zerrinnen wie Sand.
j Amerikaanse speelfilm uit 1981 van

" Richard C. Sarafian.
11.35 'Unser König kommt aus
Deutschland'. Reportage over een
treinreis door Cameroun.

12.25 WISO-Sommertreff.
12.55 Persoverzicht.
13.00-13.15 Heute.
14.10 ""Teletekstoverzicht.
14.30 Unternehmen Arche Noah.

Auf Knuttspurf n nach Grönland.
15.00 Tagesschau.
15.05 Die Campbells. Serie. Afl. 12

Ein freudiges Ereignis.
15.30 Durch Dich wird diese Welt- erst schön. 8-delige serie over de
' 90-jarige geschiedenis van de Duitse

schlager. Deel 1. Presentatie: Paul
Kühn.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Spass am Dienstag. Kinder-

programma.
17.15 Tagesschau.
17.25 Die Rückkehr zur Schatzinsel.

Jeugdserie. Afl.: Die Gruben der Ver-
dammten.

18.15 Ausschnittweise Kleinkunst.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute.
18.52 Simon und Simon.
19.58 Heute im Ersten.
20.00 (TT)Tagesschau/Wetter.
20.15 August '39. Documentaire serie

over 11 dagen tussen oorlog en vre-

' de. Vandaag: dinsdag 22 augustus
1939.

20.30 Universiade Duisburg '89. Sa-
menvatting van de opening van dit
sportevenement te Duisburg. Aansl.:
Tagesschau.

21.15 Report.
21.45 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

List und Tücke.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt. Sonnenaufgange

etc. Beelden uit de wereld van de fo-
tografie.

23.50 ARD Sport extra.
00.15 Tagesschau.
00.20-00.25 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Heidi Kabel in 'Die Kartenlegerin
(Duitsland 2 - 20.00 uur)

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

■ = zwart wit programma
" " = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app,
TT = teletekst ondertiteling

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

Nederland 2:31. 33. 35, 49, 54. 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tële 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. Afl.: 15. De

dief.
17.25 Juke Box.
17.30 Webster. Amerikaanse serie.

Afl. 45: Webster Long (1). Met: Em-
manuel Lewis, Susan Clark, Alexi
Karras e.a. (herh.).

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 269.

(herh.).
18.05 De zevensprong. Fitnesspro-

gramma voor kinderen met losse
oefeningen op aangepaste Vlaamse
liedjes en tussendoor sketches van
Willie, de schildpad en Wilma, de
kangoeroe. Presentatie: Arme de Lil-
le. '

18.20 De kleinste zwerver. Canade-
se jeugdserie. Afl. 8: De goede her-
der.

18.45 Op het terras. Seniorenmagazi-
ne. Speciale gast Will Ferdy als Flup
de fakteur; -Connie Neefs zingt Een
terrasje in Parijs; -Uitstap naar Thorn;
-Turnoefeningen met Jan Borms;
-Gesprek met Yvonne Verbeeck;
-Hoe maakt men een stamboom; -Ni-
co Gomez speelt live. Presentatie:
Connie Neefs.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische tv-serie.

Afl. 175. Madge heeft een minder ge-
lukkige dag.

20.25 Margriet. Talkshow van Mar-

griet Hermans vanuit de North Sea
Vacht Club in Oostende. Margriet ont-
vangt een bekende Vlaming, een gast
van toen, nationale en internationale
vedetten, en zet elke week een onbe-
kende in de bloemen.

21.35 Hercule Poirot. 10-delige En-
gelse serie. Afl. 8: De ongelooflijke
diefstal. Met David Suchet, Hugh Fra-
ser, Philip Jackson e.a. Lord Mayfield
en luchtmaarschalk Carrington ont-
dekken dat er een bladzijde van de
papieren van een uiterst geheim pro-
ject spoorloos verdwenen is. Poirot
wordt ingeschakeld.

22.30 Nieuws.
22.45-22.50 Coda. Hommage a Ra-

meau, van Debussy, uitgevoerd door
Robert Groslot, piano.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
17.00 De levende wildernis. Natuur-

serie. Afl. 2: Alaska.
17.50 Heathcliff & Co. Tekenfilmse-

rie. Afl.: Akelige Tammy.
18.02 Groen en grondig. Agrarisch

magazine. Presentatie: Barbara van
Helsdingen en Evert van Benthem.

18.27 Het zal je kind maar wezen.
Comedyserie. Afl. 4: Frank en Betty
vertrekken naar zee voor een tweede
huwelijksreis. Hun eerste was mislukt
door het feit datFrank in de verkeerde
trein stapte.

18.55 Bassie en Adriaan. Afl. 18. Be-
ter één koe in de hand.

19.00 De eerste de beste. 13-delige
serie. Gast van de week: Ruud van
Tuil. Presentatie: Joost Cohensius.
(herh.).

19.29 T en T. Canadese serie. Afl. 3:
Radio onheil, (herh.). Er worden
voortdurend gebouwen opgeblazen
als iemand besluit de adviezen van

een disc-jockey wat al te letterlijk te
nemen.

20.00 (TT)Journaal.
20.28 PP. Verkiezingsuitzending van

het CDA.
20.30 TROS Dierenbingo. Spelpro-

gramma t.g.v. 125 jaar Dierenbe-
scherming. Presentatie: Linda de
Mol.

22.05 TROS Aktua. Actualiteitenma-
gazine.

22.35 De TROS tv-show op reis. Ivo
Niche ontmoet internationale groot-
heden. Afl. I(herh.).

23.30-23.35 Journaal.

" Linda de Mol presenteert voor 't laatst 'Dierenbingo
(Nederland 2 - 20.30 uur)

RADIO

Radio 1: 95.3 en 100.3mHz. 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 921 en 88.2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 81 1. Wayne volgt een
gemene taktiek om zn vijand voor te
zijn.

19.23 Superkat en supermuis. Afl.:
47.

19.28 Programmaoverzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Op de loop. Amerikaanse

speelfilm uit 1984 van Michael Crich-
ton. Met: Torn Selleck en Cynthia
Rhodes. (Originele versie met Neder-
landse ondertiteling). Jack Ramsay,
agent bij de Runaway Squad, moet
tezamen met een nieuwe collega een
robot, die een dubbele moord heeft
gepleegd, onschadelijk maken. Dit
blijkt niet zo eenvoudig te zijn...

21.35-22.05 Uitzending door der-
den. Programma van deChristen De-
mocratische Omroep.

" Torn Selleck en Cynthia
Rhodes in 'Runaway'.

(België/TV 2 - 20.00 uur)

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15L'écran des
vacances. Tekenfilms met o.a. Trompe
l'oeil, Mini Monstres en De smurfen.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir. Waalse
actualiteiten. 19.25 Lotto- en jokeruit-
slagen. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.00 Contacts. Verkeerstips. 20.05
Les sentiers du monde. Reportages.

Presentatie: Philippe Lambillon. Van-
daag: Borneo. 21.15 La guerre. Cana-
dese serie over de oorlogsgeschiede-
nis. Afl. 6: A propos de la guerre nu-
cléaire. 22.15 Laatste nieuws en weer-
bericht. 22.50-00.15 Ciné-Club de Mi-
nuit. Cinéma Beige: Le champ de lm.
Belgische speelfilm uit 1982 van Jean
Gruyaert. Met Dora van der Groen, Vic
Moeremans, René van Sambeek e.a.
(Originele versie met ondertitels.) On-
danks de tegenstand van zijn zoon,
vrouw en werknemers, besluit boer
Vermeulen vlas te zaaien. Als akker
kiest hij de hoogkouter, maar dit land is
niet beschermd tegen wind en regen-
stormen, zodat het vlas zes weken later
nog geen noemenswaardige hoogte
heeft bereikt.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.45 Staatsloterij. Derde trekking
van de 796ste loterij.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Voorlichtingsprogramma. De
twaalf provincies, in woord en beeld.

18.15 Voorlichtingsprogramma. Ef-
fectief omgaan met conflicten.

18.30 Sesamstraat.
18.45 Bruintje Beer. Engelse teken-

filmserie. Afl. 2: Bruintje en de winter-
rupsen.

18.50 Meneer Majeika. Jeugdserie.
Afl. 1: Hij kwam uit Walpurgis. Leer-
ling tovenaar meneer Majeika is voor
de 17e maal gezakt voor zijn tove-
naarsexamen. Ditmaal heeft hij het
wel heel bont gemaakt.

19.15 Qwerty. Actuele rubriek over
mensen en computers.

19.45 Verhalenvertellers. Vandaag
het verhaal De stenen bruid uit Tur-
kije.

19.55 PP. Verkiezingsuitzending van
de Socialistische Arbeiders Partij
(SAP).

20.00 Journaal.
20.20 PP. Verkiezingsuitzending van

Democraten '66 (D'66).
20.27 Van Gewest tot Gewest. On-

derwerpen: 1. Museum Dorus Rij-
kers, (herh.). 2. Staatsmijnen. (Poly-
goon).

21.02 Oude muziek in Utrecht. Serie
over het Holland Festival Oude Mu-
ziek Utrecht 1988. Deel 4: Emma
Kirkby, sopraan en Anthony Rooley,
luit. Liederen van Lawes.

21.27 Jacoba. Reportage over de oor-
logsbelevenissen van een dorpsbe-
volking in Drenten.

22.33 PP. Verkiezingsuitzending van
de Vrouwenpartij (VP).

22.38 Journaal.
22.48 Den Haag vandaag.
23.03-23.08 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 WEST
08.55 Seniorengymnastik. Afl. 7.
10.10-12.20 Schooltelevisie.
14.35 Teletekstoverzicht.
15.00 Universiade aktuell. Sportpro-

gramma.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 6. (herh.).
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.

(19.40-19.55 Raamprogramma van
de regionale studio's).

20.00 Weltweit.
20.45 Maz ab. Spelprogramma mei

harald Schmid.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Universade-magazin. Samen

vatting van dit sportevenement.
22.05 Plus-3. Economisch magazine.
22.35 Landesspiegel. Die Geister

die man hef..., documentaire over sa
tanisme bij de jeugd in Munsterland.

23.05 Vorgestellt. De hohe Kunst dei
Korruption, interview met politiek ad
viseur Prof. Kurt Biedenkopf.

23.20 Tod in Deutschland. Ein Manr
in den besten Jahren, documentaire
over een man die overleed aan de ge
volgen van Tsjernobyl.

00.05-00.10 Laatste nieuws.

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

TV5
16.05 Beau et Chaud. 17.00 Nouveau
monde. 18.05 Brèves et Météo Euro-
péene. 18.10 Récréation. 18.30 l'lma-
gination au galop. 19.00 DesChiffres et
des Lettres. 19.30 Trente Millions d'A-
mis. 20.00 La marche du siècle. 22.00
Journal Télévisé. 22.30 Météo Euro-
péene. 22.35 Ciné-club. 00.00 La chan-
ce aux chansons. 00.30-00.45 Papier
glacé.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.04 Echo-Maga-
zine. 7.15 Het levende woord. 7.30
Nws. 7.33 Echo-Magazine. 8.45
Kruispunt. 9.06 Even bijkomen.
10.06 M/V-Magazine. 11.06 Echo-
Magazine. 12.06 KRO's Schone
Kunsten 12.55 Meded. t.b.v. Land-
en Tuinb.l3.o9 Echo-Magazi-
ne. 14.06 Veronica Nieuwsra-
dio. 19.03 Veronica nieuwsradio ex-
tra 20.03 BORAT, gespeld 8.0-
R.A. accent aigu T. 21.03 De ra-
diovereniging. 22.03 De Vlaamse
connectie. 23.05 Met het oog op
morgen. 0.02 De nacht klinkt an-
ders. 2.02 Muziek in de nacht. 5 02-
-7.00 VARA's Ochtendhumeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO's
radiojournaal. 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04 Vrouw zijn. 11.03
Een dag op stap met... 12.04
Lunchtime-magazine. 1304 Tijd-
sein. 13.30 Als mensen verande-
ren 14 04 De plantage met om
14.04 Soortgenoten; 14.48 Musica
Exotica; 15.04 Het spoor terug;
16 04 Ischa; 16.53 Vrije Geluiden;
17.04 Timboektoe. 18.03 Plantage
magazine, zomereditie. 20.00-
-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.00-24.00
VARA's Verrukkelijke Dinsdag.
6.02 De Leeuw wordt wakker. 9.04
Rigter. 11 04 Angelique. 12.04 VA-
RA's Jackpot. 14.04 Twee meter
de lucht in. 16.04 De verrukkelijke
vijttien. 18.04 Driespoor. 19.03
Dubbellisies. 20.03 Popkrant.
21.03 VARA's Vuurwerk. 22.03 VA-
RA's poppodium. 23.03-24.00
Tracks.

televisie en radio dinsdag

Duitsland 2
09.45 ZDF-info. Verbraucher, consu-

mentenprogramma.
10.00 Heute.
10.03 Traume zerrinnen wie Sand.

Amerikaanse speelfilm uit 1981 van
Richard C. Sarafian, met Melissa Gil-
bert, Cyril O'Reilly, Ned Beatty e.a.
(herh.).

11.35 unser König kommt aus
Deutschland. Documentaire over
een treinreis door Cameroun. (herh.)

12.25 WISO-Sommertreff.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 Haustiere mit Vergangenheit.

6-delige documentaireserie over de
geschiedenis van huisdieren. Van-
daag: De geit. (herh.).

14.55 ""Teletekstoverzicht.
15.15 ZDF - Ihr Programm. Mit dem

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

15.50 Kim & Co. Jeugdserie. Afl.:
Schon mal falsch verbunden worden?

16.15 Logomobil. Wat kinderen in de
vakantie kunnen doen. Presentatie:
Dirk Chatelain.

16.30 Alice in Wonderland. Teken-
filmserie. Afl.: Der Kampf der Ritter. "

16.55 Heute. Aansl. Aus den Landern.
17.10 ""Tele-illustrierte. Actualitei-

ten, sport en amusement.
17.45 Ein Heim für Tiere. Afl.: Sam-

son und Susi. (1). Aansl. Mem Butler
und ich. Afl.: Ein Gast kommt selten
allein.-

-18.20 Ein Heim für Tiere. Afl. Samson
und Susi. (2).

18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.25 Die Reportage. Ramstein - Es

fehlt ein Stück vom Leben.Reportage.
20.00 Sommerfestival im ZDF. Som-

merkomödien: Die Kartenlegerin, ko-
medie van Wilfried Wroost naar het
gelijknamige toneelstuk van Hedwig
Lützow.

21.30 Heutejournaal.
22.00 Filmforum. Vielleicht bin ich

wirklich ein Zauberin. Portret van de
regisseuse Mai Zetterlrng.

22.45 Sommerfestival im ZDF. Neue
deutsche Filme: BUngewiss ist die
Zukunft der Leibwacher. Duitse
speelfilm van Volker Einrauch en Lo-
thar Kurzawa..

00.00-00.05 Heute.

Duitsland 3 SWF
16.00 BZum Tanzen geboren. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1936 van Roy
del Ruth, met Eleanor Powell, James
Stewart, Virginia Stewart e.a. Wan-
neer een onder zeeër met aan boord
Ted Barker in New Vork aanlegt,
denkt Ted de hele wereld aan te kun-
nen.

17.40 Der Tanz auf dem Wasser. Na-
tuurfilm over libellen.

17.55 Schafe.
18.00 Sesamstrasse.
18.28 Menschen und Tiere. Natuur-

serie. Afl.: Wildpferde der Prarie.
18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Ende

gut, alles gut.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Europabrücke. Vierlandereck,

programma over nog in leven zijnde
slachtoffers van WO II t.g.v. het uit-
breken van WO 11, 50 jaar geleden.

20.15 Experiment. Josef Hauser -Klang und Raum, portret van deze
boer, handwerker en kunstenaar.

21.00 Südwest aktuell Neues urn
Neun.

21.15 Amerikanische Geschichten.
■Tödliche grenzen. Amerikaanse
speelfilm uit 1949 van Anthony Mann,
met Richard Montalban, George Mur-
phy, Howward da Silva e.a. Rancher
Owen Parkson smokkelt Mexikaanse
landarbeiders illegaal Califomië bin-
nen en behandelt hen daarbij als sla-
ven.

22.45 Bild(n)er der Chemie. Docu-
mentaireserie over de geschiedenis
van de scheikunde. Afl. 7: Katzenau-
gen-Farbenspiele-Kochrezepte.
(herh.).

23.15-23.20 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Maarten 't Hart (8.00 Nws),
9.00Continu klassiek. 11.00 TROS
Concertzaal: Concertgebouwor-
kest 0.1.v, Bernard Haitink. 12.30
Nieuwe klassieke platen. 13.00
Nws. 13.02 De klassieke top tien.
13.30 Belcantorium: Cendrillon,
opera van Massenet. Uitgevoerd
door het Philharmonia Ork 0.1.v
Julius Rudel m.m.v. Ambrosian
Opera Chorus en sol. 16.00 Het
Kunstbedrijf. 17.00 In kleine bezet-
ting. 1. Muziek voor viool en piano;
2. Muziek voor fluit en piano. 16.00
Nws. 18.02 Lied van de week.
18.15 Leger des Heilskwartier.
18.30 Marinierskapel. 18.55 City of
London Wind Ensemble. 19.10Mu-
ziek in vrije tijd. 20.00 Nws. 20.02
Orchestra of the Age of Enlighten-
ment. 21.30Literama. 22.30 Orgel-
concert. 23.10-24.00 Muziek van
deze eeuw: A. Muziek voor klarinet
en piano; B. Gitaarmuziek.

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 Oorlog en verzet
in Nederlands-indië. 10.00 De we-
reld zingt Gods lof. 10.50Tekst en
uitleg. 11.00 Studio 55. PP.: 11.50
Uitzending van Partij van de Ar-
beid. 12.00 Nws. 12.05 De verdie-
ping. 13.00 Nws. 13.10 Nederland
en zijn buren. 13.30 Rondom het
Woord. 14.00 NCRV-Leerspiegel,
met om 14.00Leerhuis; 14.10Dag-
vaardig. 14.30 A world of English.

15.00 Schone wereld. 16.00Op de
rand van het recht. 16.30NOS Om-
budsman. 17.35 Postbus 51 Radio-
magazine. 17.55 Meded. en Schip-
persberichten. 18.00 Nws. 18.10
Daar waar de molens staan. 18.20
Uizending van de Realisten Neder-
land. 18.30 Taal en teken. 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.
20 30-21.00 A world of English.
(herh).

SSVC
13.35 What's my line?
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Australische s^
14.50 Teil The Truth.
15.15 Discovering animals. Serie.
15.35 Connections. Met Simon "

ter. d16.00 Children's SSVC. Met 'Berm.
16.20 Hokeywolf. Serie.
16.30 I can do that. Serie. De kans

je liefste wens in vervulling te I*
gaan.

17.00 Dramarama. Monstrous.
17.25 Home and away. Serie. .
17.45 Champion Blockbus*

Nieuwe serie.
18.30 Play Chess. Nieuwe serie
18.40 News and Weather. H18.55 The bodymatter roads^Alan Maryon Davis wordt verge*

door Maggie Philbi bij een serie,
zoeken aan ziekenhuizen, medi^centra en laboratoria om een ff
achter de schermen te nemen.

19.20 The Nineteenth Hole.
19.50 Brookside. Serie. n20.40 The 'Slap' Maxwell story- v

medyserie.
21.00 South of the Border. Ni^

serie.
22.00 News and weather. .
22.30 Inside Story. Afl.: The psr

tearoom. ,
23.20-00.00 Tales of the unexPJted. The best chess player in

world.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa. Guten Morgen

Deutschland, informatief programma.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

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

(herh.).
10.25 Inspektor Gadget. Tekenfilm-

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

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Heath-
cliff, der Kater, Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Dr,. Heathcliff und Mr.
Spike/Die zeitmaschine

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

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

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

panse misdaadserie. Afl.: Bewaffne-
ter Raubüberfall.

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

serie. Afl.: Die Falschmünzer.
17.45 RTL-Spiel. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTL-aktuell.
18.00 Baretta. Politieserie. Afl.: Glück

hat seinen Preis.
18.45 RTL-aktuell.
19.20 Knight rider. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Geheimversteck Cadiz.

20.15 Der Goldschatz am Kiliman-
scharo. Canadese speelfilm uit 1978
van Alvin Rakoff, met John Calicos,
David McCallum, Matrick MacNee
e.a.

21.45 Explosiv - extra. Magazine met
Olaf Kracht.

22.25 RTL-aktuell.
22.35 Sexy follies. Erotisch program-

ma.
23.10 Churchill's Leoparden. Ita-

liaans/Spaanse speelfilm uit 1970
van Maurizio Pradeaux, met Richard
Harrison, Klaus Kinski, Pilar Velas-
quez e.a.

00.35-00.40 Betthupferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 BLassie. Afl.: Cullys Jagd-
hund. 09.35 Pixi im Wolkenkuckucks-
heim. Afl.: Die Tochter des Sumpfkö-
nigs (1). 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Der erste patiënt.
10.50 Teletip Haushalt. 11.00 SAT 1
Bliek. 11.05 BEinmaleins der Ehe.
Duitse komedie uit 1949 van Rudolf Ju-
gert met Hans Söhnker, Grethe Weiser,
Gustav Knuth e.a. Aansl.: Tekenfilm.
13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop.
Aansl.: Programma-overzicht. 14.05
Kimba, der weisse Löwe. Afl.: Die Ele-
fanten sollen sterben. 14.30 BLassie.

I Afl.: Der Wald brennt. 14.55 Der Golde-
\ne Schuss. 15.05 General Hospital.
i Afl.: Die Waffe. 15.50 Teletip Natur.
i 16.00 BJosh. Amerikaanse westernse-
; rie. Afl.: Der schwarze Gürtel. 16.25
iDer Goldene Schuss. 16.35 Bonanza.
i Afl.: Zich schneller, Johnny. Aansl.: te-
kenfilm. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Bumpers Re-
vier. Amerikaanse misdaadserie. Afl.:
Candyman. 18.45 SAT 1 Bliek 19.00
Glücksrad. 19.30 Cannon. Afl.: Die tote
Schwester. Amerikaanse misdaadserie
van George McGowan met William
Conrad, Jack Cassidy, JasonWingreen
e.a. 20.25 SAT 1 Wetter. 20.30 Special
Squad. Australische misdaadserie. Afl.:
Kostikovs Geheimnis. 21.25 SAT 1
Bliek. 21.30 Claudine - US-Spielfilm uit
1974. De 36-jarige Claudine leeft in
Harlem en heeft het niet gemakkelijk
haar zes kinderen op te voeden. Ze
wordt verliefd op Rob, een vuilnisman

die ookkinderen heeft. Ze willen gr*
trouwen. Maar kan dat goed gaarL
zoveel kinderen?. 23.10 SAT 1 B*
23.208Den Morgen wirst Du nicht*
ben. Amerikaanse misdaadfilm
1950. Met James Cagney, Helena^
ter, Barbara Payton, Ward Bond'
01.00-01.10 Programma-overzicht

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
8.05, 9.02. 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02
en 16.02Kort nieuws. 17.02Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
Actueel, Agenda en Muziek. 17.25
Bijblijven: volwasseneducatie, in-
formatie voor buitenlanders in Lim-
burg. 17.55 Kort nieuws. 18.05-
-18.07 Aankondigingen.

BRT2
6.00 Nieuws. 6.05 Sjapoo. (6.30,
7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
VDAB-berichten.) 8.00 Nieuws.
8.10 Zonneslag. 10.00 Nieuws.
10.03 De zingende bloemkool.
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1989. 13.00Nieuws. 13.10Muziek-
boetiek. 14.00 De gewapende
man. 17.00 Focus. 17.10 Het Alge-
meen Belang. 18.00 Nieuws. 18.10
Rock-ola. 20.00 Lukraak. 22.00
Nieuws. 22.05 Midzomernachts-

droom. Ü3.3U-6.U0 N" \ \
(0.00, 5.00 en 5.30 Nieu*s |
i

Sky Channel
06.30 European Business Chat"107.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
13.55 Pages from Skytext.
14.50 As The World Turns.
15.45 Loving.
16.15 The Lucy Show.
16.45 Sylvanians.
17.00 Countdown.
18.00 Snooker.
19.00 Eurosport - What a week-
-20.00 Wielrennen te Zürich.
21.00 Golf in Chapstow.
22.00 EK-Waterskieén.
23.00 WK-Wielrennen.
00.00-01.30 WK-Snooker.

Super Channel
07.00 World News and BusineS5,

08.00 The Mix.
15.30 Nino Firetto.
16.30 Hotline.
18.30 Rock over Europe.
19.30 Teachers only.
20.00 Snooker.
21.50 World News and Weath«r'
22.00 Sports night.
23.00 NBA Basketball. ~,
00.00 World News. Aansl.: The
02.00-06.00 Rete Mia. Gevarieef |

liaans programma.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
00.00 MTV - Solid Rock.
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 Froml at 5.15.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 MTV's Braun European

20.
21.00 VJ Kristiane Backer.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.

Belg. Rundfunk
6.35Radiofrühstuck. 7.1sJj|il
kasten. 7.45 VeranstalW%.i
der. 8.30 Besmnliche W?^Musikexpress. 10.00-1'- «/
Aufgelegt. 12.00 VeranS'
kalender. Musik bei Ti^jH
Veranstaltungskalender \jï
schauf. 14.05 Musikzeit "V
chesterklange aus aller v\ j
Nachtmittagsstudio. 16;%-^
light. 17.05 Oldiekiste. 18'Musikjournal.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9-%/wie kein anderer. 11 00 . gll\
elf. 12.00 Isja'n Ding 't.-.
16.00 Entenjagd. 17.00 J 1men. 1715 Musikdue",,. j.
Sportshop. 18.00Musikd";!1
Neunzehn - VierundzwanZJ l
penlicht. 20.00 Open hou» ik ■LP-Charts. 22.00-0.00 Wu
Stop.

WOR 4
4.05 Radiowecker. 6-05. 'j
melodie. 9.05 Musikpa*"'r jé.
Gut aufgelegt. 14.05A"'
menade. 15 00 ca tf(ftj
16.05 Heimatmelodie ■pPjt
sik-Express. 20.05 .{9i
Broadway undKudam^ ï«f
sik zum Traurnen.
Nachtexpress.

.mi
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economie

Walesa lokt
Duitse bankennaar Polen
I$N -De leider van de Poolse
'bond Solidariteit, Lech Wale-
L*! 1 dat Westduitse banken
r'gingen openen in Polen. Op
panier zouden zij drie tot vijf
J|arddollar aan spaargeldkun-
J intrekken dat de bevolking
ta

n°g 'onder de matras' be-
-2^ omdat de staatsbanken
|. borden vertrouwd, aldus«esa i n een vandaag te publi-
Ej!) interview met het dagblad
Ij!" > waarvan de tekst gisteren

Vr'jgegeven.
Il"et*iand zal zijn goede geld

aan een commu-
bank, maar de bevol-

jSzal wel vertrouwen hebben
instellingen. Met dit

JrTëeld, ons geld, kunnen de
(Jkakelijke hervormingen
J^n betaald", verklaarde Wa-

de vakbondsleider
L °len de Westduitse banken

e faciliteiten bieden, zo-
J^ntoren, kluizen en compu-
k,.erbindingen met hun hoofd-ingen.. esa deed in het interview op-
* een beroep op het Westen

(Jtyn land schuldverlichting ten- De buitenlandse schuld
_J& volgens hem de Poolse
l^toie. „We zullen de schui-
lt 2eker aflossen, maar onder

ander economisch systeem".
Ij».,
h». u n wordt °P het ogenblik
V aan een nieuweregering
C!-n Solidariteit behalve het
StÜfrschap vermoedelijk ook
k, 'Posten in de economische

JVC stapt in
filmwereld
%ï~ - De Japanse elektronica-
C ent JVC heeft besloten om
iw i^et Hollywood-producent
OCe Gordon speelfilms te
t ] r̂°duceren. De kortgeleden in
.{ n geroepen JVC Entertain-

ir(jo^lcht daarvoor samen met
van de Ameri-

ventieth Century Fox, de
JVp I'll^ Largo Entertainment

'ioe steekt in het eerste jaar 150
L. "} doliar in denieuwe produk-I
*ïis ac bedoeling dat Largo drie

6r aar uitbrengt. De maat-itujP'J heeft een budget van twin-
% J°en dollarper film. De distri-
'lj^ ar» de speelfilms wordt over-all, aan de bestaande maat-
\ ï?1J^n- Largo komt voor de ene
&r» u anden van JVC en voor de
'Cv, helft van Gordon.
4jjs JJgt via de nieuweproduktie-
fen v

aPpij de mogelijkheid
kil J-^eofilms te maken voor zijn
'Da °"aPParatuur- <~)ok Sony
*i(j ar verwachting binnenkort
H^Selijke stap zetten, maar die

sUm z^n naar een bestaande
'^Dt Andere elektronicafa-
I<l n teh zouden eveneens op zoekar mogelijkheden in de film-

beursoverzict
Wm
Mdj^ERDAM - Op het Beurs-
r Bin h

maandag weinig bewe-
J^ste e koersen van de belang-
S (j fc aandelen. De koersdalingn h*ll vß ,?bligatiemarkt vrijdag lietI>% Ue niet echt door. Bij de
Nbi"!?sen bleef het overwe-
lf vQ

jdubbeltjeswerk en het wa-
vl(*re?ra' speculaties over te pu-
'*W "alQaarcijfers die voor.. en zorgden.

I&Ü^e 6,81 Ührmann-Tetterode op
? r l2?n n Publicatie f 1,30 terug
i^flint nadat de koers vrijdag
S*«s v Was gestegen. VOC werd
trsf(l»nr de halfjaarcijfers nog£k mV?" minder waard op f43,40.
BS' fn» komt dinsdag met cij-
ftnj de andere grote banken5 g(w?lddenstandsbank voor en
Cl' Nimd eggers mogelijk hou-
„"% w ö B'ng maandag, toen de
Ö*'6bf..er(* geïntroduceerd op de'lh^nm S' f°.2o op f282.i f $ het " rde- rekening houdendfI M .u»tgekeerde dividend van32,3q e kwartjes lager op

1fe f fojLUJke Olie, die vrijdag rela-
*Wï**tw g moest. was dit keer

ÏkJI Oo^^J-Jes beter op f 145,50, ter-
C li°ne i

C andere internationals
Sta" Horf hoger noteerden. Al-
r lulfonrigovens moest terug- Het
'Ofi80- H. g?f f^' 80 prijs op
k',° in k Unter Douglas kwam

' ijK ,nerstel op f 115. Internatio-!fe<eOn f0 °P fll2'30 en

■'C «ewLr?r.l)s hadden de beleg-
het o Jaar nog niet over, b n°tterdamse concern.

f debeleggingsmaat-
Vi- lleh da,fa blJna twee derde
Smet d "ezittenvan Textiel Twen-
"a" ">8 n ,eggers tamelijk onver-C flog e,koers liep slechtsf3op
,Cn ven-= oeurskringen was het

' l Was „assin ë dat een groot pak-| b|y upgebouwd in dit fonds.

'i^Sfin-Wülink verraste de
.■|ystcijf aangenmaam met eeniïkr'^ na- on ''ep snel op vanK 0.40 ori 28'50- Van der HoopI Pnisopfioopdevrijdag-
J's. «^Publiceerde haltjaarcij-

Stichting deed onderzoek in opdracht van PSP:

'Banenplannen kabinet
nauwelijks effectief'

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - De banen-
plannen van de achtereen-
volgende kabinetten heb-
ben sinds 1980 circa 16.000
extra banen gecreëerd. In
totaal is er ongeveer vijf
miljard aan uitgegeven.
Toch is er nauwelijks een
bijgedrage geleverd aan de
bestrijding van de werk-
loosheid.
Dat blijkt uit een onderzoek dat de.
StichtingWeerwerk uit Nijmegen in
opdracht van de PSP heeft gedaan.

'Volgens de stichting heeft de over-
heid via de banenplannen de werk-
loosheid als een individueel kwali-
tatief probleem bestempeld. Een
grootschaligactief beleid gericht op
werkgelegenheidverruiming bleef
achterwege.

Het onderzoek leerde datvoor meer
dan de helft van de deelnemers aan
banenplannen de positie op de ar-
beidmarkt is verbeterd. Na afloop
van het project hadden zij een baan
of bleek hun kans op het vinden van
werk vergroot.

Versterkt
De scholingsprojecten werken vol-
gens de onderzoekers vooral gun-
stig uit voor mensen met een be-
roepsopleiding, die toch al redelijk
kansrijk zijn. Traditioneelzwakkere
groepen als vrouwen, ongeschool-
den en etnische minderheden zijn
sterk ondervertegenwoordigd. Het
selectieproces op de arbeidsmarkt
wordt daarmee in feite niet gekeerd,
maar versterkt.

Verdringend
Banenplannen die werken met
overheidssubsidies blijken sterk
verdringend te werken: een gesub-
sidieerde werkloze verdringt in 70
procent van de gevallen een andere
sollicitant. Bij werkverruimende
maatregelen, waarbij sprake is van
een project, ontstaan wel extra ba-
nen.

Vertragingen
door acties
bij Sabena

BRUSSEL- Acties van het cabine-
personeel van de Belgische lucht-
vaartmaatschappij Sabena hebben
gisteren flinke vertragingen in het
verkeer van de luchthaven Zaven-
tem opgeleverd. Reizigers moesten
vaak langer dan twee uur wachten
voordat ze aan boord konden gaan.

De acties van de stewards en ste-
wardessen van Sabena worden ge-
voerd met steun van de vakbonden.
Het cabinepersoneel wil met zijn ac-
ties een betere beloning afdwingen.
De stewards en stewardessen gaan
twee uur te laat aan boord van de
vliegtuigen.
De acties zullen volgens de bonden
voor een onbepaalde tijd worden
voortgezet. Alleen in de weekends
verschijnt het cabinepersoneel stipt
op tijd op zijn werk. Dat gebeurt
„om vakantiegangers niet te bena-
delen".

DAF krijgt order
van f 125 miljoen

EINDHOVEN - DAF heeft van de
Amerikaans-Turkse onderneming
FNSS opdracht gekregen voor de
levering van onderdelen voor pant-
serrupsvoertuigen en de assembla-
ge van 20 complete voertuigen, be-
stemd voor de Turkse landmacht.
De opdracht heeft een waarde van
f125 miljoen en biedt 145 mensen
een jaarwerk. Het effect op toeleve-
ranciers van DAF zal nog eens een
jaar werk voor 250 mensen zijn.
De opdracht maakt deel uit van een
grote order van FNSS aan indu-
strieën in een aantal Europese lan-
den en de Verenigde Staten. DAF
Special Products vervaardigt on-
derdelen voor militaire en civiele
vliegtuigen, militaire rups- en spe-
ciale voertuigen.

FNV: weerstand tegen
meer ATV overwinnen

UTRECHT - De FNV en aangeslo-
ten bonden zullen de komende ja-
ren de weerstand tegen verdere ar-
beidstijdverkorting (ATV) niet al-
leen moeten overwinnen bij over-
heid en werkgevers, maar zeker ook
bij werknemers in casu de eigen
achterban. Wil de. gemiddelde 35-
-urige werkweek in 1993 een feit zijn,
dan moeten werknemers ervan wor-
den overtuigd dat ATV een daad-
werkelijke verbetering van de ar-
beidsvoorwaarden betekent.
Het is daarom aan te bevelen de ar-
beidstijd te verkorten door meer
vrije dagen in te voeren of een vier-
daagse werkweek, zo stelt de Stuur-
groep arbeidstijdverkorting van de
FNV in haar gisteren gepresenteer-
de nota.
De FNV maakte in juni al bekend
dat vakcentrale en bonden in de
CAO-onderhandelingen ATV weer
hoog op de agenda plaatsen met als
doel de 35-urige werkweek in 1993.
De overige vakcentrales en werkge-
versorganisaties reageerden afwij-
zend op het 'ATV-offensief. De ge-
middelde werkweek ligt in Neder-
land op 38 uur. Voor zo'n 15 procent
van de werknemers geldt een 36-uri-
ge werkweek.
Na het aanvankelijke succes van

ATV (1983-1986) is het tij in 1987 ge-
keerd. Dat is niet alleen te wijten
aan tegenwerking van overheid en
werkgevers, maar ook aan dc
groeiende impopulariteit van ATV
bij werknemers. Van herbezetting
van vrijgekomen uren kwam vaak
weinig terecht, waardoor werkne-
mers - die een deel van dc loon-
ruimte voor ATV hadden laten zit-
ten - alleen maar harder moesten
werken. Ook het aantal flexibele ar-
beidscontracten (uitzend-, oproep-

en afroepkrachten) nam onder in-
vloed van de ATV een hoge vlucht.
De FNV wil deze negatieve gevol-
gen in de nabije toekomst zoveel
mogelijk uitbannen. Over herbezet-
ting moeten de bonden sluitende af-
spraken maken met speciale aan-
dacht voor kansarme groepen zoals
vrouwen en etnische minderheden.
Verdere ATV moet hand in hand
gaan met betere scholing om het te-
kort aan geschoolde krachten weg
te werken.

Rabo draait uitstekend
UTRECHT- De Rabobank heeft in
de eerste helft van het jaar de bruto-
winst ten opzichte van het eerste
halfjaar 1988 met 11 procent ver-
hoogd van ’Bl4 miljoen tot ’907
miljoen. Doordat de belastingdruk
daalde, steeg het nettoresultaat nog
sterker, namelijk met 18 procent
yan ’ 374 miljoen tot ’ 443 miljoen.
De Rabo meldt in de gisteren gepu-
bliceerde cijfers een aanzienlijke
groei van de kredietverlening, die
samengingmet een krachtig herstel
van de inleg van spaargelden. Ook
de inkomsten uit provisiediensten

namen flink toe.
De stijging van de brutowinst
kwam tot stand dank zij een groei
van de baten met 7 procent tot ’ 2,5
miljard, waartegenover een kosten-
stijging stond van slechts 4,7 pro-
cent tot ’ 1,6 miljard. Voor eventue-
le stroppen werd ’ 275 miljoen opzij
gelegd tegen ’ 250 miljoen in de eer-
ste helft van 1988.

Hoewel de rentemarge onder druk
bleef staan verbeterde de rente-
winst toch, vooral door de groei van
het rentebedrij f.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v .k. s.k.
AEGON 111,50 111,20
Ahold 137,50 138,30
Akzo 147,90 148,10
A.B.N. 45,60 45.40
Alrenta 163,40 163,60
Amev 58,60 58,20
Amro-Bank 88,80 87,90
Bols 155,00 155,50
Borsumij W. 131,80 132,00
Bührm.Tet. 73,50 72,20
C.S.M.eert 72,20 72 00
DAF 57,20 57,30
Dordtsche P. 264,20 264 00
DSM 134,40 132,30 d
Elsevier 81,70 81,90
Fokker eert. 46,40 46,40
Gist-Broc. c. 34,30 34,30
Heineken 132,40 133,00
Hoogovens 116,60 115,80
Hunter Dougl. 114,40b 115,00
Int.Muller 111,50 112,30
KBB eert. 86,90 86,60
KLM 55,70 55,80
Kon.Ned.Pap. 55,30 55,40
Kon. Olie 145,00 145,50
NatNederl. 71,40 71,70
N.M.B. 282,20 282.00
Nedlloyd 96,60 96,60
Nijv. Cate 96,70 97,20
Océ-v.d.Gr. 305,00 304,50
Pakhoed Hold. 149,00 148,00
Philips 41,00 41,20 e
Robeco 113,00 113,40
Rodamco 161,50 161,60
Rolinco 113,00 113,30
Rorento 62,30 62,40
Stork VMF 40,30 40,30
Unilever 158,90 160,20
Ver.Bezit VNU 103,00 102,00
VOC 44,20 43,40
Wessanen 95,20 96.20
Wolters-Kluwer 51,30 51,40

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 53,40 52.00
ACF-Holding 47,00 46,30
Ahrend Gr. c 302,00 303,00
Alg.Bank.Ned 45,10 45,00
Asd Opt. Tr. 22,00 22,00
Asd Rubber 7,70 7,80
Ant. Verff. 330,00
Atag Hold c 100,00 100,00
Aut.lnd.R'dam 91,30 91,30
BAM-Holding 565,00 568,00
Batenburg ' 99,00 99,00
Beers 136,00 137,00
Begemann 134,00 135,00
BeUndo 372,00 373,00
Berkei's P. 6,60 6,35
Blyd.-WilL 25,90 28,50
Boer De, Kon. 427,00 427,00
de BoerWinkelbedr. 59,00 58,90
Boskalis W. 14,20 14,20
Boskalis pr 13,00 12,80
Braat Bouw 1048,00 1045,00
Burgman-H_ 3000,00 3000,00
Calvé-Delftc 1027,00 1034,00
Calvépref.c 5700,00 5750.00

Center Parcs 68,00 68,10
Centr.Suiker 71,50 71,50
Chamotte Unie 10,20 10,30
Cindu-Key 122.50 122,50
Claimindo 360,00 360,00
Content Beheer 23,80 23,60
Cred.LßN 81,00 81,50
Crown v.G.c 115,50 114,50
Desseaux 240,00 238,00
Dordtsche pr. 262,20 263,00
Dorp-Groep 48,70 48,70
Econosto 285,50 287,50
EMBA 136.00 135,00
Enraf-N.c. 52,90 53,00
Enks hold. 435,00 443,00
Flexovit Int. 80,20 79,50
Frans Maasc. 88,40 88,40
Kurness 135,00 136,00
Camma Holding 86.00 85,50
Gamma pref 5,70 5,70
Getronics 27,90 28,00
Geveke 43,00 42,60
Giessen-deN. 317,00 316,00
Goudsmit Ed 463,50 463,50
Grasso's Kon 112,50 114,50
Grolsch 147,30 148,50
GTI-Holding 190,00 190,00
Hagemeyer 109,00 109,80
HAL Trust B 16,90 16,60
HAL Trust Unit 16,90 16,70
HB.G. 236,00 239,00
HCS Techn 17,30 17,10
Hein Hold 116,50 115,80
Hoek's Mach 205,00 206,00
Holec 35,50- 35,20
Heineken Hld 11650 115,80
HolLSeaS. 1,38 1,38
Holl. Kloos 585,00 587,00
Hixp Eff bk. 10,40 10,00
Hunter D.pr. 5,95 6,25
ICA Holding 17,70 18,50
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 33,00
Industr. My 232,80 237,00
Ing.Bur.Kondor 569,00 570,00
Kas-Ass. 48,60 48,40
Kempen Holding 16,30 16,40
Kiene's Suik. 1390,00 1390,00
KBB 87,00 87,00
Kon.Sphinx 134,50 134,90
Koppelpoort H. 347,00 347,00
Krasnapolsky 221,00 221,00
Landré & Gl. 59,00 58,00
Macintosh 53,80 53,00
Maxwell Petr. 680,00 680,00
Medicopharma 78,50 78,50
Melia Int. 6,70 6,40
MHVAmsterdam 21,50 21,50
Moeara Enim 1220,00 1220,00
M.Enim 08-cert 16000,00 16000,00
MoolenenCo 31.80 31,90
Mulder Bosk. 79,00 79,00
Multihouse 10,60 10,70
Mynbouwk. W. 435,50 435,50
Naeff 250,00
NAGRON 50.30 50,00
NIB 603.00 605,00
NBM-Amstelland 21.10 21,90
NEDAP 396.00 385.00

NKF Hold.cert. 364,50 363,00
Ned.Part.Mij 40,00 39,70
Ned.Springst. 11000,00 11000,00
Norit 957,00 955,00
Nutricia gb 72,50 69,80
Nutricia vb 79,00 76,50
Oldelft Groepc 200,50 200,50
Omnium Europe 16,30 16,40
Orcoßankc. 74,90 74,80
OTRA 785,00 785,00
Palthe 74,00 74,00
Pirelli Tyre 50,70 50,60
Polynorm 119,70 120,50
Porcel. Fles 163,00 163,00
Ravast 50,80 50,70
Reesink 79,00 78,70
Riva 59,50 59,50
Riva (eert.) 59,50 59,50
Samas Groep 77,30 77,00
Sanders Beh. 113,00 115,00
Sarakreek 29,00 29,50
Schuitema 1475,00 1500,00
Schuttersv. 173,50 175,50
Smit Intern. 45,00 45,00
Stßankiers c. 24,30 24,60
Stad Rotterdam 170,50 172,50
TelegraafDe 470,00 476,00
Text.Twenthe 305,00 308,00
Tuhp Comp. 58,50 58,30
Tw.Kabel Hold 159,00 163,00
Übbink 127.50 127.50
Union Fiets. 18,00 17,80
VerGlasfabr. . 349,00 346,00
Verto 66.70 67,00
VolkerStev. 71,50 71,00
VolmacSoftw. 52,50 52,20
Vredestein 17,10 17,70
VRG-Groep 67,20 68,00
Wegener Tyl 190,50 190,50
West Invust 29,90 29,50
WoltersKluwer 200,00 200,00
Wyers 49,00 48,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37.00 37,20
ABN Aand.f 79,20 79,30
ABN Beleg! 60,70 60,60
ALBEFO 55,00 55,00
AldollarßFS 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 258,00 256,00
Alliance Fd 13,00 13,00 bAniba 48,50 48,50
America Fund 338,00 341,00
Amro A.in F. 93,20 93,20
Amro Neth.F. 81,20 80,40
Amro Eur.F. 76,40 76,50
Amro Obl.Gr. 154,20 154,20
Amvabel 97,60 97,80
AsianTigersFd 61,60 61,70
Bemco Austr. 66,50 67,00
Berendaal 120,00 12L00
Bever Belegg. 27,50 27,30
BOGAMIJ 115,00 115,00
Buizerdliian 42,50 42.50
Delta Lloyd 44,00 44^20
DP Am. Gr.F 25,60 25,30
Dp Energy.Res. 40,00 40,00
EngHoll.B.T.l 9,80 9.80
EMFrentelbnds 66.70 66,60

EunnvestU) 110,00
Eur.Ass. Tr. 7,90 7,90
EOEDuStInF. 61,80 62,00
EurGrFund 61,80 62,00
Hend.Eur.Gr.F. 215,50 214,00
Henderson Spirit 76,20 76,40
Holland Fund 79,40 78,70
Holl.Obl.Fonds 123,80 124,00
Holl.Pac.F. 116,70 116,50
Interbonds 564,00 564,00
lntereff.soo 44,40 44,10
Interetï.Warr. 330,60 330,50
Japan Fund 37.00 37,50
MX Int.Vent. 63,00 63,20
Nat.Res.Fund . 1600,00 1600,00
NMB Dutch Fund 40,10 39,90
NMB Oblig.F. 35,50 35,40
NMBRente F. 104,30 104,20
NMB Vast Goed 38,20 38,30
Obam. Belegg. 232,00 233,00
OAMFRentef. 14,20 14,15
Orcur.Ned.p. 50,00 50,00
Pae.Prop.Sec.f. 49,00 49,00
Pierson Rente 100,90 101,00
Rabo Obl.inv.f. 76.30 76,20
Rabo Obl.div.f 51,30 51,30
Rentalent Bel. 137,00 138,30
Rentotaal NV 31,60 31,60
Rolinco eum.p 102,50 102,00
Sci/Tech 18,50 18,50
Technology F. 17.00 18.00
Tokyo Pac. H. 255,50 260,00
Trans Eur F. 82,00 82,10
Transpac.F. 560,00 565,00
Uni-Invest 111,00 111,50
Unico Inv.F. 87,00 87,20
Unifonds 31,80 31,80
VWN 58,00 58,00
Vast Ned 121.30 121,40
Venture F.N. 47,00 47,00
VIB NV 87,70 87,90
WBO Int. 80,50 80,20
Wereldhave NV 214,50 214,50

Buitenlandse obligaties
B%EEGB4(I) 103,30 103,30
3'h EngWarL 36,80 36,80
53/4 EIB 65 99,00 99,00
Orig. n.amerik. aandelen
Alhed Signal Ind 37,00 38,00
Amer. Brands 75,80 75,65
Amer. Expres 36,50 36,90
Am.Tel.& Tel. 39,10 39,50
Ameritech 60,00 60,70
Amprovest Cap. 117,00 117,00
Amprovest lnc. 225,00 225,00
ASARCO lnc. 34,70 34,50
Atl. Richf. 102,00 102,90
BAT Industr. 8,00 8,10
Bell Atlantic 96,00 97,00
BellCanEnterpr 41,80 42,00
Bellßes.Adlr 1,00
Bell South 50,50 51,00
BET Public 3,00
Bethl Steel 21,50 21,70
Boeing Comp. 53,10 53,60
Chevron Corp. 54,25 d
Chrysler 24,90 24,80

Citicorp. 32,00 31,60
Colgate-Palm. 57,10 57,30
Comm. Edison 37,70 38,00
Comp.Gen.El. ■ 442,00
Control Data 19,20 19.50
Dai-lchi Yen 3540,00 3530,00
Dow Chemical 99,60 99,50
Du Pont 117,50 117,75
Eastman Kodak 50,00 50,50
Elders IXL 3,50 dEuroact.Zw.fr. 180,00
Exxon Corp 43,75 43,80
FirstPaclnt 0,60
Fluor Corp. 34,00 35,10
Ford Motor 51,00 51,40
Gen. Electric 57,50 58,00
Gen. Motors 45,25 45,30
Gillette 44,50 44,70
Goodyear 54,50 54,50
Grace & Co. 35,70 35,50
Honeywell 88,00 87.00 d
Int.Bus.Mach. 114,50 115,20
Intern.Flavor 60,80 62,00
Intern Paper 54,90 54,50
ITT Corp. 62,00 62,20
K.Benson ® 4930,00
Litton Ind. 86,70 87,10
Lockheed 49,70 49,70
Minnesota Mining 79,50 79,50 d
Mobil Oil 53,30 53,40
News Corp Auss 17,20 17,20
Nynex 78,60 79,50
Occ.Petr.Corp 28,10 28,50
Pac. Telesis 43,70 49,60
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 57,70 57,80
Philip Morris C. 158,25 157,00
Phill. Petr. 23,50 23,60.
Polaroid 46,10 45.80
Pnvatb Dkr 297,00 301,70
Quaker Oats 63,50
St.Gobin Ffr 660,00 660,00
Saralee 60,00 59,00
Schlumberger 41,75 42,50
Sears Roebuck 46,10 46,30
Sony(yen) - 31,70
Southw. Bell 55,00 55,30
Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 45,35 46,00
Texaco 53,00 53,00
Texas Instr 38,40 38,60
T.I.P Eur. 1,82 1,82
Toshiba Corp. 1340,00 1360,00
Union Carbide 28,50 28.10
Union Pacific 76,00 76,00
Unisys 21,40 21,30
USX Corp 34,60 34,10
USWest 70,30 71,20
Warner Lamb. 112,50
Westinghouse 68,10 68,20
Woolworth v 62,75 63,30
Xerox Corp. 66,80 67,00

Certificaten buitenland
AMAX lnc. 57,00 57,50
Am. Home Prod. 212,50
ATT Nedam 85,50 86,00
ASARCO Ine. 68,50
Atl. Richf. 224,00 226.00

Boeing Corp. 113,00 116,50
Can. Pacific 46,00 46,00
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 53,50 51,50
Citicorp. ■ 68,50 68,50
Colgate-Palm. 126,00 126,00
Control Data 38,00 38,00
Dow Chemical 218,00 219,00
Eastman Kodak 109,00 109,70
Exxon Corp. 96,00 95,70
Fluor Corp. 72,00 75,00
Gen. Electric 125,50 126,00 d
Gen. Motors 204,50 200,00 d
Gillette 95,50 97,00
Goodyear 119,00 119,00
Inco 75,50 76,00
1.8.M. 250,00 251,50
Int. Flavors 131,50
ITTCorp. 135,50 136,00
Kroger 36,00 37,00
Lockheed 108,50 108,50
Merck & Co. 164,50 164,00
Minn. Min. 174,00 174,00
Pepsi Co. 125,50 126,00
PhiUp Morris C. 345,50 344,00
PhiU. Petr. 50,00 50,00
Polaroid 94,00 94,00
Procter _G. 265.50 270,00
Quaker Oats 137,00 137,00
Schlumberger 90,00 91,00
Sears Roebuck 99,50 100,00
Shell Canada 77,00 76,00
Tandy Corp. 98,50 98,50 d
Texas Instr. 84,00 83,00
Union Pacific 166,00 166,00
Unisys Corp 46,00 47,00 e
USX Corp 74,50 74,00
Varity Corp 3,95
Westinghouse 149,50 149,50
Woolworth 138,00 139,50 d
Xerox Corp. 137,00 137,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 653,00 660,00 b
Dresdner B. 353,00 356,00
Hitachi(soo) 1600,00 1600,00
Hoechst 294,50 294,50
Mits.El.(soo) 1250,00 1250,00
Nestlé 8600,00 8620.00
Siemens 592,00 595,00 b

Warrants
Akzo 39,00 38,60
AMRO warr. 1,82 1,81
Bogamij 7,60 7,60
FalconsSec. 21,90 21,40
Honda motor co 2380,00 2450,00
K.L.M. 85-92 265,00 269,00
Philips 85-89 7,50 e 8,50
Stßankiers a 0.80 0,80
Stßankiers b 2,20 2,20 .
Euro-obligaties & conv.
10/4Aegon 85 101,25 101,25
Aegon warr 12,50 12,60
lO'/v ABN 87 97,25 97,25
13Amev 85 97,75 97.75

13Amev 85 95,75 96,25
10 AmevBs 102,80 102,60
11Amev 86 97,00 97,00
14'/iAmroB7 97,50 97,50
13 Amro-BankB2 100,50 100.50
10/2 Amro 86 96,00 96,00
10 Amro 87 97,00 97,00
53/< Amro 86 97,00 97,00
Amro Bank wr 43,60 45,80
Amro zw 86 71,00 70,50
9BMH ecu 85-92 99,90 99,90
7BMH 87 96,50 96,50
IOVsEEG-ecu 84 100,25 100,25

85 102,70 102,70
W/-2 HIAirl.F 92,50 92,50
12 NIB(B) 85-90 101.00 101,00
11V4NGU83" 101,75 101,75
10 NGU 83 100,70 100,50
ÏVi NMB 86 82,00 81,50
NMB warrants 102,65 102,20
8^ Phil. 86 99,90 99,90
SM Phil.B3 98,15 98,25
11Rabo 83 102,25 102,10
9Rabo 85 102,70 102,70
7 Rabo 84 104,00 104,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 22,10 21,60
Bredero eert. 20,10 19,80
11Bredero 20,10 20,10

Breev. aand. 25.40 25,40
Breev. eert. 24.30 24,30
LTV Corp. 2,00 2,00
5 Nederh. 68-78 25,00 25,00
RSV. eert 1,51 1,51
T/t RSV 69 83,80 83,80

Parallelmarkt
Alanheri 24.90 24,70
Berghuizer 53,00 f 52,40
Besouw Van c. 54,50 54,60
Comm.Obl.F.l 101,40 101,30
Comm.OblF.2 101,50 101,30
Comm.Obl.F.3 101,60 101,50
De Drie Electr. 34,50 34,30
Dico Intern. 142,50 142,50
DOCdata 27,40 27,40
Eheo-KLM Kl. 32,80 33,60
E&L Belegg. 1 79,30 79,00
E&L Belegg.2 78,30 78,10
E&L Belegg.3 77,20 77,00
GeldPap.c. 74,00 75,00
Gouda Vuurvc 101,00 a 100,00 a
Groenendijk 37,00 37,20
Grontmij c. 178,00 177,50
Hes Beheer 240,00 239,50
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 4,10 4,20
Infotheek Gr 29,80 29,60
Interview Eur. 8,50 8,50
Inv. Mij Ned. 57,50 57,70
Kuehne+Heitz 35,50 35,90
LCI Comp.Gr 62.00 61,70
Melle 291,50 288,00
Nedschroef 125.00 123,00
Neways Elec. 12.50 e 12.60

NOG BeLfonds 31.10Pie Mcd: 12.90 12,30
Poolgarant 10,50 10,50
SimacTech. 19,90 19,80
Text Lite 6.80 f 6,80 f
Verkade Kon. 276.00 276,00
VHS Onr. Goed 19.20 19,00
Weweler 132,50 133^00
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. sk.
Abn c okt 35,00 393 10.30 10,30
abn c okt 40,00 365 5.30 5,00
akzo c okt 150,00 298 4.00 4.00
akzo p okt 150,00 623 4,40 4.30
buhr c okt 70,00 254 4,20 3.80
dsm c okt 135,00 359 5.30 4,70
dsm c okt 140,00 233 3,20 2.70
dsm c okt 145.00 258 1,90 b 1,70
coc c scp 325,00 248 7.30 6,80
coc c scp 330.00 701 4.50 4.00
coc p scp 315,00 345 2,40 2.00
coc p scp 320,00 314 3.50 3.30
hoog c okt 120,00 280 7,30 6,70
hoog c okt 125,00 429 5,30 4,60
hoog c okt 130,00 245 3,80 3,50
kim c okt 50,00 340 5,50 5,80 a
kim c okt 55,00 228 2,40 2.40
kim p okt 50,00 731 0,80 0,80
knp c okt 60,00 254 1,60 1,40
knp p okt 50,00 312 0,60 a 0.50
nedl c okt 90,00 271 8,20 8,00
nedl c okt 92,00 336 6,60 7,00
nedl c okt 94,00 398 5,70 a 5.60
nedl c okt 100,00 253 3.10 2.80
nlw p n9l 100,00 400 2,45 2,60
natn c okt 60,00 265 11,00 11,30
natn c okt 65,00 313 6,10 6,40
natn c okt 70,00 563 2,70 2.50
natn c okt 75,00 301 0,80 0,90
natn c jan 70,00 572 4,70 4,80
natn c jan 75,00 249 2,30 2,80
phil e okt 45,00 704 0,70 0,70
phil c jan 35.00 888 7,20 730
phil c jan 40.00 306 3.90 3.90
phil c 093 30.00 702 163 16.50
olie c okt 130,00 538 16,00a 16,00
olie c okt 140,00 227 7.50 7.30
olie c okt 150,00 525 2,50 2,40
ohe c jan 150,00 344 5,40 5,00
ohe c jan 160,00 390 2,50 2,50
olie c apr 140,00 567 13,80 13.00
olie c 092 135.00 367 23,60 23,50b
unil c okt 160,00 625 4.30 4,90
unil c jan 180,00 268 1,20 1,30
voe c okt 40,00 428 5,50 5,00
voe c okt 45,00 668 2,50 2,10
voe c okt 50,00 265 1,20 0,90
voe- p okt 40.00 726 1,00 1,50
voe p okt 45,00 528 3.10 3,50

a=latei g=bieden+ei-di».
b-bieden h=laten+ei-di«.
c=e«-claira k=gedaan+h
d et-dividend l-gedaanig
e=gedaanï bieden »k= slotkoers vorige dag
I- gedaan+laten sk=slotkoers gisterea——— —■

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 21-8-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 25.750/26.250,
vorige ’ 25.800-/ 26.300, bewerkt ver-
koop ’ 27.850, vorige ’ 27.900 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 335/405, vori-
ge ’ 335-/ 405; bewerkt verkoop ’ 450laten, vorige ’ 450 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,15 2,27
Brits pond 3,33 3,58
Can. dollar 1,82 1,94
Duitse mark( 100) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,62 1,74
Jap. yen (10.000) 151,75 156,75
Ital. lire. (10.000) 15,00 16,40
Belg. frank (100) 5,22 5,52
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,05 34,55
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 2,21125-21375
Brits pond 3.4695-4745
Duitse mark 112,710-760
Franse franc 33,410-460
Belg. franc 5,3875-3925
Zwits. franc 130.765-815
Japanse yen 154,87-154,97
Ital. lire 15,700-750
Zweedse kroon 33,345-33,395
Deense kroon 29,015-29,065
Noorse kroon 30.950-31,000
Canad. dollar 1,87775-88025
Oost. schill 16,0110-0210
lers pond 3,0060-3.0160
Spaanse pes 1,8030-8130
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1.6740-6840
Hongk.dollar 28,30-28,55
Nieuwz.dollar 1,3000-3100
Antill.gulden 1.2250-2550
Surin. gulden 1,2250-2650
Saudische rial 58,95-59,20
Ecu gulden 2,3370-3420

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 205,50 205.90id excl.kon.olie 202,10 202,30
internationals 203,80 204,70
lokale ondernem. 210,00 209,70
id financieel 154,50 154.30id niet-financ. 265,00 264,80
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 264,20 264,70id excl.kon.olie 248.90 249,20
internationals 270,50 271,60
lokale ondein-m. 257,30 257,20
id financieel 198,00 197,60
id niet-financ. 315,10 315,10
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 198,30 198,20
internation 202,30 202,70
lokaal 197,60 197,40
fin.instell 165,30 164,70
alg. banken 162,80 161,90
verzekering 166.80 166,50
niet-financ 208,00 208,00
industrie 193.80 193.70
transp/opsl 251,20 249.90

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dit-
zelfde dag):
Akzo 148,20(148,10)
Kon. Olie 144,00-145,50 (145,50)
Philips 40,90 gb-41,30 (41,20)
Unilever 159,00-160.00(160,20)
KLM 55,60-55,80 (55,80)

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 2680.01 1448.79 216,68 1072.15
Hoogst 2693.29 1458.04 217.37 1077.69
Laagst 2640.74 1432.08 213 03 1057.19
Slot 2647.00 1438.12 213.91 1060.56
Winst/ _4097 42? 3Q2 j^qj
verlies

"De firma Moermans uit
Geleen is gisteren begonnen
met de sloop van het eerste
gasproduktieplatform datis weggesleept uit de Noord-
zee. Het produktie-eiland is
in grote stukken van onge-
veer twee miljoen kilo opeen
kraanschip naar Rozen-
brug vervoerd. Daar wordt
het metaal in kleine stukjes
geknipt. De klus zal enkele
weken in beslag riemen. Het
Limburgse bedrijf verwacht
dat de komende jaren nog
meer van dergelijke plat-
forms worden gesloopt.

Foto: COR VOS

(ADVERTENTIE)

OOK MOOIE OGEN HEBBEN SOMS HULP NODIG...

Bets. " 'i____WW^^MMwmMM\ _\WJ ■:■'■"*_ mom^^^Kr^ÊW

\__Wl-\wr frffl »Ë: }^SSmm\\<ÊÊÊc -i

KONTAKTLENZEN-BRILLENSPECI AALZAAK

f_ÉJ_^__\ I l/^K^OOr^K^ Honigmanstraat 37, Heerlen[in Km I ld IOOt/I I Telefoon 045-716705
\-______S Oogmeetkundige - Opticien - Kontaktlensspecialist

Geleens bedrijf sloopt boorplatform
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Kontakten/Klubs

Contactburo
Limburg. Bemidd. privé adr.,
trio's en p. ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik.

Ook dames aanw.
04499-3003.

llona's live-box
Luister naar de spannendste
(live opgenomen) gesprek-
ken tussen llona en haar
bloedhete bellers. 50 c/m
06-320.330.60

" 06-sex
gevende 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!

Europaweg Nrd. 158,
Landgraaf. Tel. 045-

-317032, v.a. 14.00 uur.
Paradiso

"Welke andere?
' 06-320.323.94 (50 ct.p.m.)

Is dat goed of niet????

't Nymfomaantje
Waar wachten wij nog op?

Laten we meteen beginnen!
Jij en ik!

06-320.325.12-50 et p/m

't Stoeipoesje
Ik ben er weer! Heb jij me
gemist! Bel me gauw, dan

halen we 't in!
06-320.325.11 - 50 et p/m

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

Bel 06-320.322.38

sex party box
06

320.323.06
Talk prod. 50 et/min.

Durf je?
Bel me dan maar

50 cpm 06-

-320*327*27
Nieuw Escort
Het adres voor een lief

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

06521-27896.
De Sexbom

Meer als bij mij kun je niet
genieten!! Ik heb natuurlijk

héél véél ervaring!
06-320.327.11 - 50 et p/m

06-PORNO

06-320.320.01
Da Hfii* (M*ta «i hu»M IwMarlijn!

M_WKM3____Mmm
06-320.320.02

mm_é_zm Mmsmsm
06 - 320.321.00 06 - 320.321.25

K«ii|H laabncM rnaiijail I tltl' '—nv
_WEï_____\ M_______W

06- 320.321.17 06 - 320 321.61
LaMwr langt nwMHw! Uil t taibiad!

06 - 320.321.50 06- 320.320.03
OM >M ■« porno _" Harda taHnHiMMil

■ii:-i:rati ■mfrm«
06- 320.323.65 06 " 320.325.51
Voor an door sudvMi' Ihom op _____ lakkarfO

mwi.mvimm v„ ;ij.ijih;i.>
06 - 320.32118 06 - 320.322.00
tvucMiOtiiKamn! Pura porno'

06 - 320.321.01 06 - 320.325.70
Oa artraamataHMmkimi1 Da harMa aanpak'

t_CZ______\ HIZH
06 - 320 321.77 06 - 320.32114
Cnaiati opvindand! MaatfocanJoia tm ta*

mflHl'lH» Mffl-IWI'MI
06 - 320.321.06 06 - 320.322.90

P«r%iarrml orgnln' htamaiMnaai dagnH'mmmmm mw-w-mm
06 - 320.322.02 06 - 320.321.02

lm daOaMa OonMian' Wbt ia duitdo-m'
Mmu.w,m ».'.",rwjii ■

06 - 320.330.63 06 " 320.321.05
Cowtoq«a.»*n»a« W U wwdf " mwiandtin)'

06 - 320.321.04 06 - 320.325.53

06 - 320.330.80 06 - 320.328.30

BESSE3B ■ZSQ3H9B
06- 320.32315 06- 320.32316
M — WJ'IMMtiW

06 - 320.32317 06 - 320.32318
Ohm* im in da w*»' Saiaanondar Ja tkmcha'

t______t_\ __i i"' ir"M
06 - 320.32319 06- 320.323.20

H«( IU(. H—C fel bMM J. NCMMI
■"i.imi'M.» ■imiMvniM

06 - 320.321.08 06 - 320.330.22
tUmaatyxwoaaj' MM)»!»1

T-fl-IW «.UI-UV.".»
06 - 320.32112 06- 320.330.33
Wi^Hn.».n»nmi' ümt Hi» 0»130 130 44

06-EROTI EK-MENU
_______________Mmmm

06 - 320.32011
*irt»anHoa<)atmaa>)«aanaapt» O^nMuwnart»

Mafoon lumwi raar {Ijhatoro (2) Mat***,
Qt inaamaa, U) IM (31 homo W aai gw

06 GROEPSGESPREK

06 - 320.329.50
Oa hMÉMboa. nM da mêttim Hitda taa .toon

kÉH»fl.(n «MoparMon'

■iii;lwiv.iM'.-yI.M
06-320.330 1\ 06 - 320.325.50
Da aan», da |tiiWi.da druk*** an da mmm* ta>*aaaa

06 - 320.33010 J
BaMtiM «mand T-"*_r *m

Amaaa.dam o*l2o J3O 20 /./tfV*, O-H-iO^UO-JX» /eff* »"■"■

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.)

Alleen onze
shirts houden

we aan...
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et p/m

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.)

Geboeid d00r...
Lady Bizar

50 et p/m 06*320*

3*2468
rijpe vrouwen

Tante Ria, 40 jr. 50 cpm. 06
320*323*45

320*323*45
Thai Privé

Voor sport-, Franse en ori-
ginele Thaise Bodymas-
sage, ma-vrij 11.00 tot

24.00 u. Suffolkweg 13,
Weert. Tel. 04950-42966.

SCHOOL
MEISJE

06-320.324.35 / 50 c.pm
Op zoek naar 'n lekker ding?
Sex Contact Lijn
Bel 06-320.320.33 (50cpm)

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

Voor bi, SM, paren & trio's
Erotische Afsprakenlijn

06-320.325.80
Sex met m'n tante Chantal's
sex-interviews
06-320.326.01 (50cpm)

Op zoek naar lekkere mei-
den 06-320.326.33

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

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

Tippelbox
Homo zoek jij 'n lekkere boy

Gay Date
06-320.330.18 (50cpm)

Tippellijn
06-320.330.66 Tieners

zoeken sexcontact (50cpm)

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

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

gens vanaf 10.00 uur.

Anita
Privé ook zaterdags

Tel. 045-352543.
Haar waanzin grijpt je naar

de keel!
SM Maniac

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

Luister zelf! 50 c/m

GRATIS
Hete live telefoonsex

poezenmeisje in topvorm
06-320.329.91 / 50 cpm

MEISJES
DROMEN

06-320.329.93 / 50 c.pm

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington

06
320.320.22

50ct p.m.
Escort service all-in
045-326191

Homo Michael
luistert met open mond naar
sexavonturen 06/320.330.88

Gezellig flirten
met zn tienen op de Flirtbox

06-320.330.01 (50cpm)

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

** 06-320.321.03 **
Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Privé bij

Roger
evt. ook escort. 045-727709
Je vindt sneleen fijn paar op

de box voor
Ruilsex

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

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

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

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

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

Orgiebox zo bezig hoort...en
toch... Op de Sexbox?
Vooral die meisjes. Je
twijfelt wie 't heetst zijn.
De Orgiebox

06-320.324.40? of
De Sexbox

06-320.322.22 - 50 et p.m

Vera
Privé, tel. 04754-85818.

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

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

Tev. meisje gevraagd.

Diana Escort
045-215113.

Met Ina en vriendinnen.

Contactburo
Yvonne bemid. dames- Trio
Pr. inschr. gevr. Vrangen-

dael 154, Sittard. Tegenover
Fortuna St. 04490-23203.

Attentie Attentie
Privé Club

Yvonne
De betere de beste. Nu voor
U deze week speciale aanb.
Bel info. En eerlijke service.
Kapelweg 4, Kerkrade. 045-

-425100. Zon. 15-24 u.
Ma.-za. 11-24 u.

Peggy Privé
Geen aanbiedingen maar

(h)eerlijke service. Tev. ass.
gevr. 04490-74393
van 11 tot 19 uur.

Privé en escort
045-220866

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

John kijkt toe als Janevoor 't
eerst lesbisch vrijt. 2 mooie
meisjes winden hem op tot

hij...meedoet?

Rosie-Lesbilijn
06-320.330.52 - 50 et p/m
Toppunt van gezelligheid.

De eerste
Dikke

mensenbox. Hier vinden ze
elkaar om dik gelukkig

te worden. 06-320.327.37 -50 et p/m

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

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

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25

Stoute poes
zoekt strenge kater. Wij zijn

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

Contactburo
Lucie voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen.
04490-50921.

Bij box olympus
zoeken ze elkaar. Mannen
Heren Jongens Knullen. En
ja hoor, ze VINDEN elkaar

ook. Tel. 06-320.326.37 (50
ct./p.min.)

In 't plantsoen, aan de rivier-
oever, op een verlaten

parkeerterrein.
Mannen

vinden elkaar overal en dan
06-320.323.86 (50 et/p.min)

Club La Paloma
Diverse sexy meisjes ver-
vullen al U wensen. Open
ma. tm. vr. van 13 tm 24 u.

Bredestr. 31 Maastricht. Tel.
043-214485. Tevens met
spoed meisje gevraagd.

Hoge verdiensten met ga-
rantieloon.

Club Exclusief
Goedkoop is Duurkoop!

Wij 9 meisjes van
Exclusief zijn sexy en

lief. 100% safe sex
van 11.00 tot 23.00 uur.
's Zondags van 12.00 tot

21.00 uur.
Industriestr. 13
Kerkrade-W.

Tel. 045-422685.
De Beter Escort Service

Escort
Exclusief. Steeds jonge

charmante meisjes aanw.
Bel. 045-422685.

Een eenzame villa. Blonde
Ellen en 2 plotse
Bezoekers

die weten wat ze met haar
zullen doen.

06-320.323.84 (50ct. p.m.)

Sexy Blondy
en Brunette af 10.00 uur.

Tel. 045-721759.

Man-Power
Man achter man 50 cpm.
06-320.326.57

Safe sexbox
voor mensen die op 'n

gezonde manier meer willen
dan alleen praten. Woorden

en daden.
06-320.328.38 - 50 et p/m

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.

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

In en om de tuin
1 HOUTHANDEL Landgraaf

voor al uw tuinschermen,

' planken, palen, balken, kee-- pers, panlatten, stookhout
enz. Buizerdweg 8, Indus-
trieterrein Abdissenbosch
Landgraaf 045-318518.
1 ste soort GRASZODEN- ’3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-

i werk. Tel. 045-323178

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

1 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 alie dans-
vormen, start met kursussen voor alle leeftijden. Ook in
Jazz, Disco, Aerobic en Salsa. Hubertusstr. 77, Beek.
Tel. 04490-73273.

Huwelijk/Kennismaking
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere- woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met DJ. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193.
Zoekt U een ser. relatie bel
dan 045-211948 Huw.rel.
hem.buro "LEVENSGELUK"

"PARTNERS-TRUST",
huw.-relatieburo. Info: 045-
-210627.
Eenvoudige jonge man (44
jr.) zoekt kerm.m. m. jonge
VROUW (tot 45 jr) v. vriend-
sch. Tel. 045-727438, (na
16.30 u.).

THEA (31 weduwe) i.v.m.
ontbreken adres in brief, bel
s.v.p. 045-327148 (na 18.00
uur).

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Daklekkage
bel 045-219615
H Arndts

1 dakservice
1 Bost VERWARMING BV.,

Romeinenstr. 8, Kerkrade-
f West. Sanitair, gas, water,
'i cv, badkamers, riolering,
■ dakwerk. Tel. 045-412547.
"_ NEW LOOK BV Schaes-

berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of- 045-312709.- Hans LIPS voor timmer-,

> dak en zinkwerk met garan-: tic. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.

Je bent niet zomaar iemand
Je draagt een bril van Rinck.

Irjw'

KjgHiJ K3*%Tfl i ■ HB %tiini tI
BÉr-^^' Be«: J&flHp^&g&i^l BE °^>^tfi^£h^i^«^l aSf

%_■■ ■■__ï'______m mmW___s^M ______Ê^^mm BB
Hgs^ ~,-'".M.i>,.:rv; j« WWWm-'^ÊLW'

'' __"■ tH »* "'' Jf $_Si_____ :>:ssÏBfflHl Hf .^^H■k >?■' H .■■"'' __W'__V:s__m __m J^^^^^Ki>>aMaaaa>^H

Br^Wi^ JÉiisiSflS I .Bk Hf^fl^^P^B HK^:"mi±!i j^^k, JJBmJJE'S!»^^^as?ifiSßr°*aß ' Mmm
MMM fll mW"^ÊF^ -MMMM^^^^^MMU ÜI JLmW
fl fl B Bjfc^Jr fl 11 H

fl H

_ . fl 7 fl

■r J| JH B^H BUS bT^w. É^zSfl

De modekollekties 1990 zijn nu te zien bij Rinck
I'-''l'^ ~""=ï3S**%ï ROÜBDStOCh -/e tv,'t #een "lledaagse bril, je wilt wat Rinck... net dat tikkeltje extra. ___^mm___mM_^__ mmmmmmamwmtmmm

*L~. r\ H beten. Je voelt jegoed, het straalt ook van je Rinck geeft ruimte aan mensen met een M]Mj_^,^dIMMMjËMMMJI ■■
.Wtf afen dat mag best gezien worden. Maar je eigen stijl. Modekollekties dienet dat tikkel- ËMmËM I ■■

*^* -i^ttrtOWUt, bent ookkritisch en selectief. Jelet op kwa- tic extra hebben. Rinck biedt dekeuze die u *—^"- ■ " "^"^—" * ■■I mm
J ' OPZIENBAREND MODIEUSmm>">*w' METZLBT liteit, dus jegaat naarRinck. zoekt. Voor jongen oud.

?
Rinck: 42 vestigingen in Nederland. " Heerlen Akerstraat 2.

Gevelrenovatie uitkappen
nat zandstralen opnieuw in-
voegen impregneren tegen
VOCHT 045/218363/259492
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Diepvries en KOELKAST--
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen: 04490-
-45230 service binnen 24 uur
Mijn keus was vlug gedaan,
toen ik het bij STADS-
BEURS zag staan!!!
Voor al uw sanitair en C.V.
Bel. 045-458418.

TV/Video
Goede KLEUREN tv's. Zeer
grote sort. va. ’ 125,- metgar. Reeds 25 jr. het juiste
adres. TV-Occ. centrum
Ge.el, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Te k. VHS VIDEO/FILM-
CAMERA met alle ace, nw.
st., ’ 2.750,-. Op gen Braak
41, Heerlen-Heerlerbaan.
Wij vragen VIDEO'S VHS,
kleurent.v.'s, stereo-torens,
brommers. Tel. 04406-
-12875.

Huish. artikelen
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.
Te k. KOELKAST 90 Itr en
diepvriezer. Tel. 045-
-219107.
Te k. GASOVEN (Etna) wit,
f 100,-. Tel. 045-212327.

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

Braderieën/Markten
Wilt U niet lang wachten bij
de telefoon, stel het dan bij
STADSBEURS tentoon!!!

Te koop gevr.
ALLESBRANDER gevr.,
ook brommer en diep-
vriezer. Tel. 04406-12875.
GOUD, zilv., munt, postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 (verl. naar
stat. Lutterade) Geleen.
Lage CARAVAN opkl. dak
Rapido etc. of vouwcar. vas-
te wanden. 04490-47218.
KLEUREN TV's en video's
defect geen bezwaar. Tel.
045-728130.
Te k. gevr. leren BANKSTEL
Tel. 04493-2464.
Gevr. IJSKAST, gasfornuis,
diepvries, bankstel, hele in-
boedels. 045-725595.

Muziek

Grote Orgel- en KeyboardshoW
Als primeur voor Nederland-en vooruitlopend op"

internationale muziekbeurs zal j

Peter Baartmans
De nieuwe orgel- en keyboardlijn van

G.E.M. js
demonstreren op zaterdag 26 aug. v. 11.00-17.00"■ I

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48 Stem. Tel. 04490-33227^^^

Voor Piccolo's zie verder pagina 12 ___^ v

I
WINNENDE

STAATSLOTEN
2e TREKKING

AUG.'B9.
796eStaatsloterij, 2e trekking 21 augustus 1989- \

h

" i\h
In deze trekking ruim 268.000 prijzen samen zo"9t
i0.000.000,-. Jm20 prijzen van ’ 50.000- op alle lotnummers u*l

20 prijzen van ’ 20.000- op alle lotnummers 0176*. :'i
20 prijzen van ’ 2.000- op alle lotnummers 06 ,a . i

200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 3\. %a
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindcijfers jty
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindcijfers Mft
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers j. k
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers

20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers jE
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers

200.000 prijzen van ’ 20- op alle eindcijfers

Zetfouten voorbehouden.
GEWIJZIGDE UITZENDTIJD UITSLAGEN DERDE TREKK'N .''■'

De uitslag van de derde trekking wordt
uitgezonden op TV. Kijk vanavondnaar Ned. 3, N®' C

aanvang 17.45uur.
Publikatie van de uitslagen van de derde trekkmë 2 \ n

woensdag in de dagbladen plaatsvinden.
GEEN MOOIER LOT >
DAN N STAATSLOT. ' Ê

'

I Kantnog
goedkoper!

STRIJKPLANK, Metalen strijkblad, jJft
afm. 122x30
cm. In 4 stan- ■<-'■ ~ , .. P i
den verstel- '^ '^ Arbaar. Inkl. Jfcl
opbergrekje __mxAJ»» Jk^^—^wl1*

* KEUKENSTOEL. Metal'" \
\_\__________\__\EE W_^_^ buisframe met PVC zittinS -

rug. In zwart/zwart en

PUMA SPORT- '5I
TAS. Sterk nylon V« V;
met zijvak. KISE X J^Éfelc

Wit of zwart"

IF moderneKl" i£h
EUROPA STYLE STOOMSTRIJKIJZER. E^^S"Model RS 2000. Regelbare temperatuurin- K^ ■JKfy
stelling met kontrolelampje. Oververhit- WW—^M^U
tingsbevelliging. mt-mt^v^^Instelknopvoor m,~m —». Pe^strijken met of f . . [V
zonder stoom. / g»^-.* -fÉrt|fl TDoorzichtig ,r~ „Jg l .waterreservoir. mj \"£
-*rVT" ___t\_ËË__________________ A 71' "■' WÊÊmMm W

ö;

20-DELIG rk/ KaucPORSELEINEN
SERVIES.óf0' t«e
den (diepe „te
platte- en of' £ $
bijt), groente' >0]
schaal en bivleesschaaL x p

ti °e
SEVERINKOFFIEZETAPPARAAT. 1tot 6kop- _____d tL 'pen. Warm- V C|

houdplaat. > 'Glazen kan, WI" Jo'-met vulopening | Mmm^^ ei
in deksel..39^- 1 L

llAYAVUlffil
toom zullen we duurdo^J
De met een * aangeduideartikelen zijn nietverkrijö.^ | H

bij Kwantum behang. Aanbiedingen geldigvan 22/Ö 'ji 0ï
26/Ö1069.Zolang de voorraad strekt^/ \ÜQ
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Slaapkamer
in brand

CDA verbaasd
over uitspraken

Jos Zuidgeest
HEERLEN - De CDA-fractie in de
Heerlense gemeenteraad is ver-
baasd over uitspraken van PvdA-
wethouder Jos Zuidgeest aangaan-
de de cultureleinstellingen in Heer-
len. „Wy zijn verbaasd, omdat de
portefeuillehouder hier aangeeft dat
de directeuren van de diverse cultu-rele isntellingenkennelijk niet goed
functioneren," aldus de CDA-frac-
tie. In een brief aan het college
vraagt de fractie of de mening van
Zuidgeest ook de mening van het
college is.

Wethouder Zuidgeest is op zijn
beurt verwonderd dat de CDA-frac-
tie over zon zaak meteen in de pen
geklommen is. Hij had gisteravond
nog geen kennis kunnen nemen van
de inhoud van de brief van de coali-
tie-genoot.

„Ik denk dat éen en ander in de
krant wat verkeerd is overgekomen.
Ik blijfvan mening dat er zakelijker
gewerkt kan worden ook in de cul-
tuur-wereld. Als je ziet wat we uit-
geven aan de culturele-instellingen,
danvind ik dat je jebest mag afvra-
gen of dat niet efficiënter, zakelijker
kan. Ik heb dat duidelijkbedoeld op
de totale aanpak en ik heb niet ge-
zegd dat de directeuren van de cul-
turele instellingen onbenullen zijn."

Zuidgeest heeft vorige week vrijdag
nog vergaderd met de directeuren
van de culturele instellingen in
Heerlen. „Op dievergadering is ook
gevraagd om nadere uitleg. Ik heb
de directeuren toen verteld wat
mijn mening dienaangaande is. We
zijn niet voor niets nu bezig met een
herstructurering van de culturele
zaken in de gemeente,datkomt om-
dat hetefficiënter kan, zakelijker en
daardoor beter. Maar dat slaat niet
op personen, alleen op zaken."

(ADVERTENTIE)

_#|SUH DRHSEH EEN RAMP ?
qSEF^MH HAAR DEGEHKRMP!

INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN Inl.: maandag t/m vrijdag van 17.00-20.00 uur
DANSSCHOOL DEGENKAMP

Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711

Schade
De 22-jarige werd vervolgens per
ambulance naar het ziekenhuis ge-
bracht. Zowel de benedenwoning
als de buurhuizen liepen rook- en
waterschade op. De brand werd ge-
blust door de vrijwillige brandweer
Brunssum. De politie schat de scha-
de op ruim een ton.

aad (2)
\fio-dsleden Pierre Lindner
\ hei Sturmans grepen bui-
\ orde de gelegenheid aane foeteren over de lokatiede vergadering en zagen
! ®n.wil in van de kant vanii^rgemeester. Vervolgens
\ PvdA'er Stef Wojtkowiak
tl, .toog af over de vraag
k. *s een monument?'. Hij

de kerken niet vriendelijk
i^niet-gelovigen en pleitte
\^r om ze multifunctioneel te

Raad
*^ede raad is soms duur. In
Wyttenkamer van het Schin-
fc^ e gemeentehuis was het
k/""avond óók dertig graden.
L^n ruimte van ruim 7 bij 4
Ler' ongeveer 30 personen
ly het bakken tijdens de
ur^^ergadering van de ge-
E^e Onderbanken. Burge-
r ster Vincent Ritzer had de
ta^komst nog nauwelijks ge-
K? 0 of een AWACS-vliegtuig
tp met een voor de leek ver-
y*rend geluidsvolume door

raam naar bin-
U *^cc, vloog bij nader inzien
\ gerder. Twee agendapun-
id'^y het meerjarenprogram-H^onumenten, een potentieel
l(,erstuk, vloog de vlam al

ett in de pan.

ender (2)
L ma/ drie uur zullen eenE'Ql bruidsgasten samenko-
mt bij het fonteintje op de
rede promenade. Wat er dan
i;' Sebeuren blijft natuurlijk
l verrassing. Uiteindelijk
in' de groep terecht op het
ï^Qplein. Wie geen minuut

W fissen van het theater die
K zich dus zaterdagmiddag
ËL*envoudig vervoegen op de
Pde promenade.
Erer kreeg vorig jaar de Ne-
Ij^idse mime-prijs voor
VJ hele oeuvre. De groep be-
fc? 1 nu acht jaar en heeft zo
kjj^eer in heel Europa al ge-
IjH Zaterdag te zien, waar-
L/Os'tunm met corsage aanbe-
F" loordt.

HEERLEN - Bij het Gewestelijk
Arbeidsbureau (GAB) Oostelijke
Mijnstreek in Heerlen komen de
laatste weken herhaaldelijk klach-
ten binnen van mensen, die telefo-
nisch benaderd worden dooreen zo-
genaamde medewerker van het
GAB. De telefoon-maniak stelt veel-
al persoonlijke vragen over salaris,
uitkering, gezinssamenstelling, ge-
boortedata, burenrelaties en bank-
rekeningnummers.

De circa 30-40 jaar oude man
spreekt beschaafd Nederlands en
hij noemt zich meestal 'De Groot' of
'Peters. Het GAB laat weten nooit
mensen telefonisch te benaderen.
„Als het GAB gegevens van iemand
wil hebben, wordt hij/zij uitgeno-
digd voor een gesprek op het bu-
reau", zegt GAB-functionaris Moo-
nen. „Wij adviseren de mensen, die
telefonisch worden benaderd, geen
gegevens prijs te geven".

Inmiddels zijn er tachtig nieuwe
klachten bij het GAB binnengeko-
men. Ook mensen die niets met het
GAB te maken hebben, worden
door de tot dusver onbekende man
benaderd. Vorig jaar werd het Ar-
beidsbureau met dezelfde proble-
men geconfronteerd. „Wij hebben
het sterke vermoeden dat dezelfde
man opnieuw actief is. Na een op-
roep van de politie is het lange tijd
stil geweest. Nu heeft hij de draad
echter weer opgepakt", aldus Moo-
nen.

De onbekende man belt in de mees-
te gevallen op werkdagen tussen 9
en 17 uur. Hij is zeer bedreven enbeschikt zelfs over geheime tele-
foonnummers. Mensen die de afge-
lopen weken zijn lastig gevallen
door de onbekende 'GAB-beller',
maar zich nog niet gemeld hebben,
worden verzocht contact op te ne-
men het GAB: S 045-714845.

Nut nieuwe verbinding Brunssum-Heerlen wordt betwijfeld

Driehonderd bezwaren
tegen aanleg van weg

kerkrade niet
onder indrukvan kritiek
KERKRADE - Het Kerkraadse
ziekenhuis is bepaald niet onder
de indruk van de kritiek die de
Limburgse raad voor de volksge-
zondheid gisteren spuide. Deze
vindt dat men in Kerkrade 'solis-
tisch' bezig is vanwege de onwil
om een fusie aan te gaan met de
ziekenhuizen van Brunssum en
Heerlen.

„De voordelen van een fusie zijn
ons niet duidelijk. Onze weg be-
tekent dat we een zo goed moge-
lijke samenwerking en zorg leve-
ren. Daarbij werken we samen
met Heerlen, Brunssum en
Maastricht", luidt de reactie van
een woordvoerster.
Ze wijst daarnaast op het be-
staan van de stichting ZVBM
waarbinnen ziekenhuis, ver-
pleegklinieken, bejaardenzorg
en moederschapszorg (vandaar
ZVBM) samen werken. „Goede
samenwerking houdt niet per se
in dat je moet fuseren", conclu-
deert de woordvoerster.

Vender
Kv 9roeP Tender een van deL^ trekpleisters van het
V^festival dat woensdag in
k^-Qraaf start. Gisteren wa-
V drie leden van het gezel-
j^P ai naar Heerlen gekomen
'1 het geniep de voorstelling

? komende zaterdag voor te
!den. Het stuk 'Tender

y*>t' dat die dag gespeeldzal
.<*en vergt namelijk enige
?J van particulieren. Met
"jer, dat is wel gebleken, bij-
JPeeld twee jaar geleden in
j^ade tveet je .het maar
?'■ Er gebeurt namelijk zo. dat je op een bepaald mo-
?' niet meer toeet ivat nog."ter qf werkelijkheid is. AÏs
Pttn gebruikt de groep onge-
le de halve Heerlense binnen-

Piraten
e' Poolsje meisje Agniesz-

ton naar Maastricht komen
* de langverwachte operatie
Haar ruggegraat. Wat heet!
!* zelfs nog geld over. Want
lJizamelingsactie van Pira-
yoentje uit Heerlen-Noord
y 17.500 gulden opgeleverd.
?'s 2.500 meer dan nodig is.

r^Sde alom dus. Hoewel ac-
k/°erder Rinus Ogier toch nog
S'ï'an hart moet. Omdat af-[pPen zaterdag in de koffie-t°ni gemeld werd, dat de ac-
Ereeds was afgesloten, kreeg
L ttten-Coentje' onnodig de
W van voren toen hij afgelo-
t^ondag toch doorging met

inzamelen. Sommigen
E?ten dat de radio-piraat
1? de eigen zak wilde spek-
te ..Geheet ten onrechte, die
teuten. Want de actie is pas
(jk'Open zondag afgesloten.
P^et dit klinkende succes."

Van onze verslaggever

HEERLEN - Er zijn driehonderd bezwaarschriften inge-
diend bij de provincie tegen de aanleg yan de Zwart 1, de
nieuw aan te leggen verbindingsweg van Brunssum naar
Heerlen over de Brunssummerhei. Ondanks de enorme hoe-
veelheid bezwaarschriften hebben Gedeputeerde Staten van
Limburg het bestemmingsplan voor de weg goedgekeurd.

HEERLEN- Een brand in de slaap-
kamer van een woning aan de Mep-
pelstraat in de Heerlense wijk
Schaesbergerveld heeft voor 25.000
gulden schade aangericht. De brand
ontstond rond elf uur. De bewoner
van de woning was niet thuis. De
Heerlense brandweer had het vuur
snel onder controle. De oorzaakvan
de brand is nog niet bekend.

we een goedgekeurd bestemmings-
plan hebben," aldus wethouder
Hub Savelsbergh.
De aanlegvan de Zwart 1 (de weg op
Heerlens grondgebied) gaat onge-
veer 45 miljoen gulden kosten.

Gemeenten in regio
betalen mee aan

saneren In de Cramer

De weg moet aansluiting krijgen opde S2O, die van Doenrade via Mer-
kelbeek naar Brunssum komt te lo-
pen. De Zwart 1 vervolgt dan de
route over Heerlens grondgebied
achter het voormalige Rombouts-
college langs, voorbij De Zeekoelen
en dan over de hei richting deroton-
de onder aan de Schelsberg waar hij
samenkomt met de Zwart 6 Zuid die
momenteel in aanleg is.

Jaren lang staat de weg al op de te-
keningen. In eerste instantie zou het
een vierbaanswegworden, maar be-
zwaren van omwonenden vooral
daarwaar de nieuwe weg vlak langs
Brunssums grondgebiedkomt te lo-
pen, hielden dat plan tegen. De
Raad van State was het met de be-
zwaarmakers eens dat de opzet veel
te groots was en beval de gemeente
een nieuw, eenvoudiger plan te ma-
ken. Dat is gebeurd. Nu staat de weg
tweebaans op de tekening. Toch
blijven omwonenden, vooral in het
reeds eerder genoemde gebied bij
Brunssum, bezwaar maken. Men zet
vraagtekens bij het nut van de weg.
Ook milieu-overwegingen leidden
tot bezwaren.
De gemeente Heerlen verwacht dat
de bezwaarmakers nu ze nul op het
rekest hebben gekregen van de pro-
vincie, zich tot de Raad van State
zullen wenden.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De gemeenten in de
regio Oostelijk Zuid-Limburg gaan
meebetalen aan het schoonmaken
van de vervuilde grond in het ge-
bied In de Cramer in Heerlen. Het
streekgewest neemt dik zeven mil-
joen van de totale schoonmaakkos-
ten (bijna 22 miljoen) voor zijnreke-
ning. Dan blijft nog dikke 14 mil-
joen over voor de gemeente Heer-
len.

De plaats waar het regionale woon-
wagencentrum was gevestigd, is
ernstig vervuild. Toch moet er bin-
nenkort een meubelboulevard ver-
rijzen, tenminste dat wil de gemeen-
te Heerlen graag. Voordien zal het
hele gebied echter schoongemaakt
moeten worden." De vrijwillige brandweer van Brunssum ging met zuurstof-flessen om de brandende boyenwoning binnen om er te blussen.

Foto: FRANS RADE

moet ophoesten. Slechts tien pro-
cent, de rest komt van het rijk. Dat
_is de algemene regel als het gaat om
grootschalige vervuilingen. Die tien
procent is echter toch altijd nog eèn
bedrag van 731.000 gulden. Dat be-
drag wordt verdeeld over de ge-
meenten die indertijd hebben deel-
genomen aan de gemeenschappe-
lijke regeling Streekwoonwagen-
zorg. Heerlen neemt weer een grcfte
hap van dat bedrag voor zijn reke-
ning, namelijk 295.000 gulden. De
andere gemeenten betalen naar
rato. Zo zal de gemeente Simpel-
veld een bedrag van 22.190 gulden
op tafel leggen. De gemeenteraad
vergadert daar donderdag 31 augus-
tus over.

Verdelen
„Het is dus niet zo dat de gemeenten
in de streek veel gaan betalen, maar
we verdelen de lasten zo wel enrHs-
zins," aldus wethouder Hub Savels-
bergh. Aanvankelijk zag het ernaar
uit dat alleen Heerlen voor de tien
procent van de kosten moest op-
draaien. Nu betaalt Heerlen tien
procent van 14 miljoen (de totalesom min het gedeelte dat het streek-
gewest voor rekening neemt), plus
één ton (dat vraagt het rijk van de
gemeente waar devervuiling is aan-
getroffen), plus het aandeel in de
kosten van het streekgewest en (Jat
is 295.000 gulden. Daarmee komt
Heerlen op een totalekostenpost uit
van 1,8 miljoen gulden.

Het geld dat Heerlen in het gebied
moet steken zal worden doorbere-
kend in de grondprijs. „Ik denk dat
de grondprijs voor het gebied In de
Cramer op ongeveer 70 gulden per
vierkante meter zal uitkomen," al-
dus Savelsbergh. De ondernemers
die deMeubelboulevardwillen bou-
wen vinden die prijs erg hoog. „Dus
daar zijn we nog over aan het pra-
ten, maar ik zie voorlopig geen an-
dere uitweg," aldus Savelsbergh.

Binnen nu en drie weken wordt van
het ministerievan VROM een amb-
telijke notitie verwacht omtrent
deze vervuiling. „En wij moeten'
eerst weten wat het ministerie ervan
zegt voordat we spijkers met kop-
pen kunnen slaan," verzupht de
Heerlense wethouder.

Van de (afgerond) 22 miljoen neemt
het Streekgewest dus zeven voor
haarrekening. Dat betekent niet dat
het Streekgewest dit hele bedrag

Spoed
De Zwart 1 staat als eerste op het
prioriteitenlijstje van het Streekge-
west. „Dat betekent dat in de regio
en met Rijkswaterstaat en de. pro-
vincie overeenstemming bestaat,
dat die weg er spoedigmoet komen.
Zodra er een nieuw kabinet is moe-
ten we gaan praten over de financie-
ring van de weg, maar eerst moeten

Brunssummerlicht gewond

Lampolie oorzaak
uitslaande brand

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Bij een uitslaande
brand gisteren tegen 19.00 uur aan
de Ridder Vosstraat in de Bruns-
sumse wijk Rozengaard is een bo-
yenwoning uitgebrand. Dé brand
ontstond toen de huurder, een 22-ja-

rige Brunssummer, een fles, lampolie van devensterbank pakte.

De fles met inhoud was zo heet ge-
worden dat die uit elkaar spatte
toen de jongen de fles oppakte om
er een lamp mee te vullen. De olie
vloog meteen in brand. De huurder
wist ondanks een flinke brandwond
aan zijn kuit naar beneden te hollen
om een bejaarde man die beneden
woont, naar buiten te brengen.

Raad (3)
!|/J Werd hierbij verschillen-y*ren onderbroken doorRit-

Wojtkowiak gepij-
Stf geageerde: Jk neem u dit. *ioalijk". Vervolgens werd
\£°mpleet gestenigd. Het
kst maakte het Sjir Renne-
k^-ie zei dat Wojtkowiak de
K*n op znRussisch als paar-
L;a( wn gebruiken. Tja, in
a rbanken is de koude oor-[f/°g niet afgelopen en geldt
w. dA onverminderd als het

Oevaar'.
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Wethouder Thei Middeldorp (voorop) en deputé Piet Hilhorst op een tandem. Wethouder Thei
Gybels, in hemdsmouwen, ernaast. Samen met scholieren fietste het gezelschap naar de mavo
Lichtenberg. Foto: FRANS RADE

(ADVERTENTIE)

I stadsbeursoTHl^^HH
m introduceert een nieuwe U3 unieke zaak in Kerkrade.

El Wilt u iets kopen of wilt u iets verkopen??? EIB U kunt bij STADSBEURS B.V. vele betere gebruikteartikelenPI verkrijgen.E 3Als u iets wilt verkopen kunt uuw artikelen bij STADSBEURS 13pj B.V. tentoonstellen die wij dan voor ute koop aanbieden aan felI=l particulieren. lül
Voor het tentoonstellen van uw artikelen verhuren wij u eenEl bepaalderuimte over een periode van 3 maanden waarvan def^ 1e maand gratis. EJ

■Tn Uw artikelen worden verzekerd, beveiligd, centraal verwarmd Rlfcj en netjes verzorgd. fcJ
■■ Voor meer informatie kunt u ons vrijblijvend bellen of stap |J
KJ 9erust eens bij ons binnen. W 9*r\ ons adres 's: Holzstraat 19a, Kerkrade. Telefoon: 045-453100. Ëflfül Fax: 045-453135. Communicatie: 045-453100. Tussen 20.00 uurFJ en 09.00 uur. feiH STADSBEURS B.V. H
uHm^mi^^ Voor al uw gebruikte tlp=fl artikelen. ö

Veilig op
de fiets

Actie onder schooljeugd

LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN.
HANS TOONEN. HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE
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Telefoonmaniak
opnieuw actief

Klachtenregen bij arbeidsbureau

Van onze verslaggeefster
LANDGRAAF - Deputé Piet Hil-
horst heeft gisterochtend in Land-
graaf officieel het startsein gegeven
voor de spandoekactie 'Wij gaan
weer naar school. Hoewel directies
van verschillende scholen in Lim-
burg vorige week albesloten de gele
spandoeken op te hangen, kreeg
Mavo de Lichtenberg de primeur.
Deputé Hilhorst en de wethouder
Thei Middeldorp en Thei Gybels
van Landgraaf waren speciaal
deze actie meer luister by te zetten,
op de fiets naar de school gekomen
Om even de sfeer van de fietsende
schooljeugd te 'proeven.

„Met het ophangen van een span-
doek, zyn niet alle gevaren gewe-
ken", zei wethouder Middeldorp.
maar hoopte wel dat deze actie
iedereen stil laat staan bij de geva-
ren die de schoolgaande jeugd in
het verkeer loopt.

De actie is een initiatiefvan het Re-
gionaal Orgaan Verkeersveiligheid
Limburg, in samenwerking met 50
gemeenten. Deputé Hilhorst is
voorzitter van het ROVL. De gele
spandoeken zynaangebracht op on-
veilige lokaties. Daar blijft het ove
rigens niet bij. Op school wordt de
actie ondersteund met verkeersles-
sen en de politie zal in bijdragen in
de vorm van gerichte verkeerscon
trole op de schoolroute.

Dat Landgraaf is uitgekozen als ge-
meente waar de actie moest starten
is niet verwonderlijk. De gemeente
heeft al jarenveel aandacht besteed
aan verkeersveiligheid.



I TMet diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, geven wij u kennis, dat na een kortstondige
ziekte, plotseling is overleden, in de leeftijd van 58

!jaar, na een liefdevolle verzorging in de Ver-
pleegkliniek te Heerlen, onze lieve vader, schoon-
vader, opa, broer, zwager, oom en neef

Henk Diependaal
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Landgraaf: Paul Diependaal
Els Diependaal-van Haaften
Claudia en Yvonne

Kerkrade: Martien Diependaal
Armelies Diependaal-Dehing
Francois en Patrick

Amstenrade: Karin Leunissen-Diependaal
JosLeunissen
Desiree
Familie Diependaal

Heerlen, 20 augustus 1989
Vechtstraat 1
Corr.adres: Achter het Klooster 35
6373 EB Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 24 augustus a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Antonius van Padua te
Heerlen-Vrank, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Vader wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van woensdag 23 augustus a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een fijne tijd moesten wij veel te vroeg afscheid-
nemen van mijn lieve man, onze fijne vader en opa

Jacob Thalen
echtgenootvan

Gerardine Veelings
vader van

Rob en Liesbeth
en opa van

Robbert, Jaap en Ellis
Hij was 66 jaar.
Niemand kan dit verlies ongedaan maken, maar de
fijne herinneringen zullen voor altijd bij ons blij-
ven, j

6373 JLLandgraaf, 21 augustus 1989
Gateweiden 15
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op don-
derdag 24 augustus a.s. om 14.30 uur in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, alwaar
gelegenheid tot schriftelijke condoleance.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium gelegen op het terrein van de Lückerheidekli-
niek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont.
Bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.. Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-- lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Nog middenin zijn leven, nog vol plannenvoor zijn
gezin en werk, werd heden door zijn Schepper te-
ruggeroepen, mijn lieve man, onze goede en zorg-
zame vader, zoon, schoonzoon, kleinzoon, broer,
zwager, oom en neef

Harm Peters
echtgenoot van

Irene Masius
op de leeftijd van 34 jaar.

In dankbare herinnering:
Nuth: Irene Peters-Masius

Michael, Silvana
Hoensbroek: J. Peters

A. Peters-Blanket
Nuth: tJ. Masius

C. Masius-Snoeren
Familie Peters
Familie Masius

20 augustus 1989
Op den Toren 144, 6361 VH Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 24 augustus om 11.00uur in de St. Bavo-
kerk te Nuth, gevolgddoor de begrafenis op de be-
graafplaats Daelderveld.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Woensdag as. om 19.00 uur, avondwake in voor-
noemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde enzorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden van ons isheengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
onze goede en zorgzame moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder

Viktoria Torie
Meulenberg-Bosch

weduwe van

Peter Meulenberg
op de leeftijd v^n 78 jaar.

In dankbare herinnering:
Elem B.: Kitty en Jean

Goedermans-Meulenberg
Brunssum: Mia en Piet

Üroomers-Meulenberg
de klein- en
achterkleinkinderen

Brunssum, 21 augustus 1989
Prins Hendriklaan 79
Corr.adres: Kleikoel 24, 6443 WW Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 25 augustus om 10.00 uur in de St.-Jozef-
kerk te Egge-Brunssum, gevolgd door de crematie
te Heerlen. Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Donderdag as. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het zie-kenhuis te Brunssum; gelegenheid tot afscheid ne-
men dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I * IJe handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Na een leven dat werd getekend door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid, is heden, geheel on-
verwacht, op 73-jarige leeftijd, van ons heenge-
gaan, mijn lieve vrouw, onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Geesje de Graaf
echtgenote van

Nico Kasius
Brunssum: N. Kasius

Johanna en Gunther
Nico en Annie
Henk en Belinda
Wim en Marlie
Ad en Ria
en haar kleinkinderen
Familie De Graaf
Familie Kasius

6446 TV Brunssum, 20 augustus 1989
Spoorstraat 17
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen dagelijks in het mortuarium van het zieken-
huis te Brunssum van 17.30tot 18.30 uur.
De crematieplechtigheid zal worden gehouden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10,
op woensdag 23 augustus om 10.30uur.
Voor vervoer naar het crematorium vertrekt om
10.00 uur een autobus vanaf de Spoorstraat 17.
In het crematorium is gelegenheid om schriftelijk
te condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
De dood kon je niet aanvaarden
Je wilde zo graag leven.
Toch heb jena drie jarenstrijd
Je over moeten geven.
Het is voorbij en over
Je lijden en verlangen.
We zullen je nooit vergeten
Jevermoeide ogen en uitgeteerdewangen.

Martha Hansen
weduwe van

Leo Herinx
Zij overleed in de leeftijd van 71 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Brunssum, 20 augustus 1989
Europalaan 761
Corr.adres: de Gasperistraat 14, 6441 JKBrunssum
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 25 augustus a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk de H. Geest te Brunssum Noord, waarna
aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondwake
van donderdag 24 augustus om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.

Enige en algemene kennisgeving
voor Roermond en omgeving

t
Dankbaar voor al het goede dat zij voor ons heeft
betekend, delen wij u mede dat heden, gesterkt
door het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van
87 jaar, zacht en kalm van ons is heengegaan, mijn
zorgzame zus, onze lieve tante, nicht en oudtante

Berthe Loven
Voor haar zielerust vragen wij uw gebed.

De bedroefde familie:
Roermond: Jess Loven

Weert: familie Van de Laar-Loven
Swalmen: familie Kuypers-Loven
Meerssen: familie Loven

6041 HX Roermond, 19 augustus 1989
Zwartbroekplein 10 b.v.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden opdonderdag 24 augustus as. om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Geest, waarna debegrafenis op
het r.-k. kerkhof Kapel in 't Zand.
Bijeenkomst in de kerk, waar vanaf 13.30 uur gele-
genheid tot schriftelijke condoleance.
Woensdag zal er onder de avondmis van 18.30 uur
voor haar worden gebeden.
Berthe is opgebaard in het mortuarium van het St.-
Laurentiusziekenhuis te Roermond; bezoek van
17.00 tot 17.30 uur.

I " IDankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebbenwij afscheid geno-
men van mijn lieveman, onze goede vader, schoon-
vader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Frits Steinbusch
Drager van de Eremedaile

verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in
Zilver t

echtgenoot van

Mariëtte Huntjens
in de leeftijd van 74 jaar.

De bedroefde familie:
Bocholtz: M.J. Steinbusch-Huntjens
Bocholtz: Harry Steinbusch

Lea Steinbusch-Willems
Bbcholtz: Mia Jongen-Steinbusch

Nol Jongen
Simpelveld: Gerda Brendt-Steinbusch

JoBrandt
Bocholtz: Jo Steinbusch

Loeke Steinbusch-Herberigs
en al zijn kleinkinderen
Familie Steinbusch
Familie Huntjens

Bocholtz, 20 augustus 1989
Corr.adres: Hinsbrig 12, 6351 GX Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 24 augustus
a.s. om 11.00uur in deparochiekerk van de H. Jaco-
bus de Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren. "De rozenkrans wordt heden dinsdag 22 augustus
gebeden om 18.45uur in voornoemde kerk, waarna
aansluitend de avondmis.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium,
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld. Bezoekuren van
18.00tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Tot ons groot verdriet is plotseling overleden

Mathias Hubert
Jongen

21 september .1926 19 augustus 1989
echtgenoot van

Maria Lenssen
Schaesberg: Maria Jongen-Lenssen
Amsterdam: Mat en Tineke
Eindhoven: Jessie
Apeldoorn: Armelies

Sebastiaan
Kerkrade: Dorie en Mart

Arnhem: Bert en Nelleke
Ellen en Léon

Heerlen: Yvonne en Ruud
Heerlen: Caroline

Familie Jongen
Familie Lenssen

6371 VK Landgraaf
Poststraat 41
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
donderdag 24 augustus as. om 11.00uur in de deke-
nale kerk van de HH- Petrus en Paulus te Schaes-
berg, waarna aansluitend de crematie in het crema-
torium, Imstenraderweg 10 te Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.
Woensdag 23 augustus as. om 19.00 uur is er een
herdenkingsmis in voornoemde dekenalekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijksvan 18.30 uur tot 19.00 uur. Voor
vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Mochten wij iemand zijn vergeten, wilt u dan deze
advertentie als kennisgeving aannemen.

Met zeer groteverslagenheid hebbenwij kennis ge-
nomen van het plotselinge overlijden van ons zeer
gewaardeerd hoofdbestuurslid en elftalbegeleider,
de heer

Mathieu Jongen
Zijn verenigingsliefde, zijn inzet en zijn integriteit
zijn alom gewaardeerd en mogen ons tot voorbeeld
zijn. Wij wensen zijn echtgenote, kinderenen klein-
kinderen alle sterkte toe en betuigen ons aller deel-
neming.

Bestuur en leden
voetbalvereniging
RKONS-Schaesberg

Enige en algemenekennisgeving

t
In Gods vrede is heden, na voorzien te zijn van deh.
sacramenten, geheel onverwacht in de leeftijd van
62 jaar, van ons heengegaan, mijn broer, schoon-
broer, onze oom en neef

Wiel Heidenrath
Maastricht: Siem Heidenrath

Mia Heidenrath-van Wessem
Neven en nichten
Familie Heidenrath

Maastricht, 20 augustus 1989
Past. Wijnenweg 30
Corr.adres: Chrysantenstraat 13,
6214 SX Maastricht
Eucharistieviering in de parochiekerk van de H.
Theresia te Maastricht op vrijdag 25 augustus as.
om 11.00 uur, waarna begrafenis op het r.k. kerkhof
aan de Tongerseweg.
Geen condoleren.
Rozenkransgebed, donderdag as. om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Bezoek Uitvaartcentrum Dielemans, Aesculaap-
straat 6 (Brusselsepoort), Maastricht, dagelijks van
17.00tot 18.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Het is onze droeve plicht u in kennis te stellen dat
heden van ons is heengegaan, mijn man, onze va-
der, schoonvader en opa

Joep Fingerhut
echtgenoot

Anna Fingerhut-Franken
op de leeftijd van 82 jaar.

A. Fingerhut-Franken
kinderen en kleinkinderen

21 augustus 1989
Prof. Asserstraat 2, 6431 TR Hoensbroek
Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdag en
woensdag van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot
20.00 uur in een derrouwkamers van De Universe-
le, Hoofdstraat 100, Hoensbroek.
De crematieplechtigheid zal in stilte plaatshebben.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid mijn lieve
man, onze goede vader, schoonvader, groot- en
overgrootvader, broer, oom en neef

Paul Ferfers
echtgenoot van

Rosalia Vankan
Hij overleed in het St.-Jozefziekenhuis te Kerkra-
de, voorzien van het h. sacrament der zieken, in de
leeftijd van bijna 80 jaar.

Kerkrade: R. Ferfers-Vankan
Best: May Ferfers

Riet Ferfers-Ketelaar
Eygelshoven:Jo Ferfers

Diny Ferfers-Huntjens
Heerlen: Loek Ferfers

Lucie Ferfers-Küppers
Klein- en achterkleinkinderen
Familie Ferfers
Familie Vankan

6463 AE Kerkrade, 20 augustus 1989
Zonstraat 96
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
donderdag 24 augustus a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk Blijde Boodschap te Kerkrade, Dir. v.d.
Mühlenlaan, waarna aansluitend begrafenis op het
r.k. kerkhof te Wijlre.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats is
gezorgd.
Woensdag 23 augustus zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Mochten wij vergeten zijn u een kennisgeving te
zenden, gelieve u dezeaankondiging als zodanig te
beschouwen.

t
Diep bedroefd, maar zeer dankbaar voor alle liefde
en zorg die zij ons heeft gegeven, is na een liefde-
volle verpleging in de St.-Jansgeleen, heden van
ons heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder
en oma

Martha Meier
weduwe van

Louis Cornelis van den Berg
Voorzien van het h. sacrament der zieken, overleed
zij op 88-jarige leeftijd.

Well: Ed van den Berg
Annie van den Berg-Loontjens
Carolien, Eric, Marjolein

Geleen: Arend-Jan van den Berg
Jet van den Berg-van de Burgt
Bart
Hans en Maud

Heerlen: Louis van den Berg
Enny van den Berg-Neuenhaus t
Marina

Schipperskerk: Fre van den Berg
Jeanne van den Berg-Korrel

Urmond: Paul van den Berg
Marga van den Berg-Kremers
Familie Meier
Familie Van den Berg

6129 GS Urmond, 20 augustus 1989
Corr.adres: Churchillstraat 5
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
donderdag24 augustus as. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Amelberga te Susteren, waarna
de begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal eerst
een rozenkrans worden gebeden, gevolgd door de
avondmis, woensdag 23 augustus om 18.45 uur in
voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid
tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotseling overlijden van onze con-
ciërge

Jacques Smeets
Hij was steeds een trouwe medewerker van de
school. Wij wensen zijn echtgenote en kinderen
veel sterkte.

Namens bestuur en personeel
van de Albert Schweitzer Sgs,
ir. H. Eugelink, voorz.
drs. P. Hovens, rector

Geleen, 21-8-1989

- i ■ N

Enige en algemene kennisgeving s

t
Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid, delen wij u mede dat
op 75-jarige leeftijd van ons is heengegaan, voor- fy
zien van deh. sacramenten der zieken, mijn dierba- |jj
re zus, schoonzus, tante en nicht

Mia Meijers
Schinnen: H. Bruls-Meijers

H. Bruis fe
Familie Meijers k]

6365 BM Schinnen, 20 augustus 1989
Wolfhagen 161 r
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te ,-_(
nemen, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur, in de
rouwkapel van het Maaslandziekenhuis te Sittard_
Avondwake, heden dinsdag 22 augustus om 18-45
uur in de hierna te noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Dionysius te Schin-
nen zal de plechtige uitvaartdienst gehouden wor- o
den op woensdag 23 augustus om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk. Er is geen condoleren. ■''
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k y
kerkhof aldaar.

t Gerard Tholen, 70 jaar, weduwnaar van Lenie
Meulenberg, Jacobastraat 33, 6102 CP Pey. &

plechtige uitvaartdienst vindt heden plaats of"
10.00 uur in deparochiekerk van O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen te Pey.

tHenk van der Staay, 69 jaar, weduwnaar van
Riet van de Velde. Corr.adres: J.E. van d«r

Staay, Maaskade 84a, 3071 NE Rotterdam. De
plechtige uitvaartdienst vindt heden om 13.30 uur
plaats in de parochiekerk van St.-Gertrudis 'e

Maasbracht. ~

tFranciscus van den Berg, 69 jaar, echtgeno°' k
van Gertrudis Hecker, Onder de Bomen £■ l

Thorn. Corr.adres: Broekhin-Nrd. 24, 6042 Eb V
Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal worde"
gehouden op \voensdag 23 augustus om 10.30 uur
in de parochiekerk van de H. Michael te Thorn.

tLei Peeters, 70 jaar, echtgenoot van Truus Ver- J4fürth, Past. Reijnderslaan 21, 5953 EP Reuver \.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoude" j^,
op woensdag 23 augustus om 10.30 uur in de St' iv.'
Lambertuskerk te Reuver. t

"j. Joop Storck, Schout Roffaertstraat 18, 6042 v 1Q oq
I Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal wojj \

den gehouden op woensdag 23 augustus om H "
uur in de H. Laurentiuskerk te Roermond-Ma a> *(*
niel. wé

tMaria-Louisa Boels, 83 jaar, weduwe van Aa1' u'=
bertus Reits, Roermond. Corr.adres: Rob. W. Jl

goutstraat 50, 6042 CNRoermond. De plechtige u'1' \
vaartdienst zal worden gehouden op woensdag » Hm
augustus om 14.00 uur in de O.L.V. Munsterkerk' L
Roermond. | c

tAnna Biesmans, 83 jaar. Roermond. Corr.adre^ n
Beethovenstraat 30, 6044 PZ Roermond. & Qplechtige uitvaartdienst zal worden gehouden °* Ir"

woensdag 23 augustus om 11.00 uur in de O.L- j^l
Munsterkerk te Roermond. LS|l

t Barbara Quicken, 87 jaar, weduwe van Pe^k V
Passage. Corr.adres: Munsterstraat 15, 6041 C"[ kg.

Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal worde1* %^gehoudenop donderdag 24 augustus om 14.00 v" «^in de O.L.V. Munsterkerk te Roermond.

t Hubertus Vergoossen, 78 jaar, echtgenoot v^s J/1Christina Maessen, Schoolsingel 13, 6065 f tf IMontfort. De plechtige uitvaartdienst zal worde h.
gehouden op woensdag 23 augustus om 10.30 uü . gi
in de parochiekerk van de H. Catharina te Mo"' 'Hr'
fort. fcs

tDora Jeurninck, 80 jaar, echtgenote van &
Bremmers, Bethovenstraat 717, 6044 PV R°e h

mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden ë' Uji
houden woensdag 23 augustus om 13.30 uur in °H. Thomaskerk te Roermond. Sc
4- Matheus Smeets, oud 76 jaar, echtgenoot v^ k. 8
I Helene van Pelt, 6226 EK Maastricht, AdelbeP

van Scharnlaan G.l. De uitvaartdienst zal geh"ün iL^
den worden woensdag 23 augustus om 12.00 uur1"
de parochiekerk van de H. Antonius van Padua 'Scharn-Maastricht. Geen condoleren. *e

"J. Petrus Muytjens, oud 62 jaar, echtgenoot v 3" V,
I Dela Jussen, 6214 XZ Maastricht, Javastraat V.

De uitvaartdienst zal gehouden worden woensd^j f
23 augustus om 11.00 uur in de parochiekerk va' \St.-Theresia te Maastricht. Er is geen condolere^I——«^—■—————.—— _^' .
Vandaag is het een jaar geleden dat wij a 1
scheid hebben genomen van onze vade'
zoon, broer en opa

Pierre Blezer w
De eerste jaardienst zal gehouden worden °l A
zondag 27 augustus a.s. in de parochiële. V.
St.-Vincentius te Rumpen-Brunssum ° \A
11.15 uur. Ö^

Kinderen en kleinkinderen . V,I — dkSc
t

Diepbedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en zorg waarmede zij ons ge-
durende haar leven, heeft omringd, geven wij u kennis dat heden na een
moedig en waardig gedragen lijden van ons is heengegaan, onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante ennicht

Lies van Daal
weduwe van

Zef Houben
Zij bereikte de leeftijd van 78 jaar.

Munstergeleen: Ellie Bothmer-Houben
Jan Bothmer t

Berg en Terblijt: Tiny Mommers-Houben
Marthè Mommers

Sydney (Austr.): Jan Houben vJune Houben-Hudson
Munstergeleen: Theo Houben

Mia Houben-Breikers
Opijnen: Mia Machielse-Houben

Wim Machielse
Munstergeleen: Jo Houben

Mia Houben-Brands
Neerbeek: Ans Mevissen-Houben

Gerrit Mevissen
en al haarkleinkinderen
en achterkleinkind
Familie van Daal
Familie Houben
Familie Rademakers

19 augustus 1989
Vijverweg 73 Sittard
Corr.adres: Burg. Coonenstraat 10, 6151 CG Munstergeleen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegrafenis, zal plaatshebben
op donderdag 24 augustus a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Pancratius te Munstergeleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.00 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de avond-
mis van woensdag 23 augustus a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

I ■ } y<
Met grote verslagenheid hebbenwij hedenvernomen dat van ons is heen- *iq,
gegaan, ons medebestuurslid

Annie Vanhommerig &
ibtJ|Haar inzet, ijver en werklust zullen wij steeds in dankbare herinnering N^houden. _^tk.

Bestuur Nederlandse Kegelfederatie »0
Heerlen, 19 augustus 1989 K\^1 ybi

" t I
Wij geven u kennis, dat op 68-jarige leeftijd onver-
wacht van ons is heengegaan, mijn lieve man, mijn
zorgzame vader, mijn schoonvader, onze opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

George Hagenaar
echtgenoot van

Eveline Persijn
Heerlen: Eveline Hagenaar-Persijn

Barneveld: Rob en Eveline
Hagenaar-Salomon Pelupessy
Johannes, Angelique, Clyde
Familie Hagenaar
Familie Persijn

6412 VN Heerlen, 20 augustus 1989
Vijgenweg 21
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 25 augustus om 11.00 uur in de parochie-
kerk H. Hart van Jezus te Schandelen-Heerlen,
waarna de begrafenis is op de algemene begraaf-
plaats Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis, donderdag om 19.00uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar dagelijks bezoekgelegenheid van 18.00 tot
19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

500 bruidsjaponnen h\
en 200kostuunj* k.
<*} ("St *% 01

BRUIDSHUIS PEREBOOM ,
HEERLEN ,

Oranje Nassaustr. z
1787 M tel. 045-71231^/ V

Jh
>

Niet voor iedere^ .zijn gezondheidszorg^
onderwijs vanzelfspr^.,, ,^'s,,
Geef.... Ac{^:

GIRO: 17797iV
BANK: 69.99.1ÖJActie Sympatia Biltse*S fc

3735 ME Bosch en P 'l^
Tel. 030-281822 k.
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Praktisch tegelijk met Limburg be-
reikt het ministerie van WVC een-
zelfde overeenkomst met het noor-
den van het land over enkele hon-
derden banen, waarover de noorde-
lijke provincies ook de zeggenschap
verwerven.

onderhandelingen daarover zijn en-
kele maanden geleden, op initiatief
van het college van Gedeputeerde
Staten begonnen. Het is de bedoe-
ling dat het ministerie van WVC
straks de 600 banen structureel
blijft financieren.
De 600 PNL-arbeidsplaatsen zijn al

jarenlang onderwerp van disucssie.
Met de officiële overdracht komt
een einde aan de (financiële) onze-
kerheid over het voortbestaan van
de banen. Telkens als er van over-
heidszijde over bezuinigingen ge-
praat werd, kwamen ook de ar-
beidsplaatsen-plannen aan de orde.

Van onze verslaggever

J^ASTRICHT- De provincie Lim-; J"rg en het ministerievan WVC zijn
l^en vergevorderd stadium om

(^anen over te dragen.- Deze ba-
worden al jaren gefinancierd
het ministerie, in het kader van
'jzondere regionale steun (Per-
üevennota Limburg), en staan
onder inhoudelijke verant-

delijkheid van het ministerie.

' maand komt minister Brink-
naar Maastricht om het con-
te ondertekenen, waarmee de

'anen in handen van de provin-
otnen.

Jegens een woordvoerder van de

P'ncie Limburg worden de ge-
kken over de overdracht ver-
delijk deze week afgerond. De

Deel

WVC bereid tot
overdracht van

zeshonderd banen

Een deel van de PNL-banen in de
welzijnssector is eerder al op soort-
gelijke wijze 'gedecentraliseerd', in
het kader van de welzijnswet. De
banen waarover nu een overeen-
komst in de maak is, worden be-
mand door mensen in regionale in-
stituten op de werkgebieden van
het departement: welzijn, volksge-
zondheid en cultuur.

Enquête LOBH onder kamerbemiddelingsbureaus

Allen in Maastricht
stijging kameraanbood

rASTRICHT - Maastricht is
|^ige studentenstad in Ne-
t 'and waar het kameraan-, st-ijgt. In alle andere ste-

is het aantal kamers dat
J r̂ particulieren te huur
|,rdt aangeboden vorig jaar

Dat blijkt uit een en-Kete van de Landelijke Orga-
\?*ie Belangengroepen
tjsvesting (LOBH) onder

kamerbe-
L^delingsbureaus in het hele

Gisteren heeft de LOBH ook een
notitie gepresenteerd over jonge-
renhuisvesting in de jaren negentig.
In deze notitie, die is ondertekend
door onder meer de Jonge Socialis-
ten en de JOVD, wordt flinke kri-
tiek geleverd op het jongerenhuis-
vestingsbeleid van staatssecretaris
Heerma. Van de voorstellen van
Heerma voor verbetering van de
jongerenhuisvesting valt weinig te

verwachten, aldus de notitie. Het
plan van de staatssecretaris om de
huurbescherming te beperken zal
zelfs een negatief effect hebben, zo
wordt gesteld.

Heerma wil de inkomsten die parti-
culieren uit kamerverhuur ontvan-gen tot een nog te bepalen maxi-

mum belastingvrij maken. Verder
wil hij de huurbescherming inper-
ken, omdat hij verwacht dat daar
een stimulans van uit gaat om ka-
mers te verhuren. Volgens de
LOBH zal hierdoor de kamerbewo-
ner vogelvrij worden verklaard en
zullen de huurprijzen drastisch stij-
gen. Zij pleiten juist voor verbete-
ring van de rechtsbescherming van
kamerbewoners.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT/GELEEN - Het
concert van het Schotse rocktrio
Simple Minds zorgt volgende
week maandag voor een nieuw
'indoorrecord' van Buro Pink-
pop. Er zijn weliswaar nog 600
kaarten te krijgen voor het optre-
den, maar Pinkpopdirecteur Jan
Smeets durft er zijn hoofd onder
te verwedden dat er maandag
12.000 popliefhebbers de kassa's
van het MECC zullen passeren.
Voor hem een nieuw bewijs voor
het feit dat de popmuziek in
Limburg springlevend is.

Smeets gniffelt al op voorhand.
Want op 25 september staat hij

weer handenwrijvend op het im-
mense podium het zoveelste 'me-
gaconcert' aan te kondigen. Ja-renlang zag het er naar uit dat
niemand het indoorrecord van
Dire Straits (3000 man in de Ro-
dahal op 17 juni 1983)zou verbre-
ken, maar het aangegane samen-
werkingsverband met Mojo Con-
certs heeft voor een opleving ge-
zorgd.

Waren eerst Simply Red en Le-
vel 42 goed voor rinkelende kas-
sa's, na de aankondiging dat
Simple Minds zou komen vlogen
de kaartjes de winkels uit: „Driekeer is scheepsrecht", aldusSmeets, terwijl hij zich verge-

kelen. Speciale 'riggers' reizen
met Simple Minds mee om dit
karwei in ongeveer tien uur te
klaren. Hier komt onder andere
een hoogwerker met een draai-
cirkel van 25 meter aan te pas.
Het hele equipment van Simple
Minds (de groep treedt zaterdag
nog op in London) wordt zondag
aangeleverd in negen lange
vrachtwagens. Tweehonderd

.medewerkers (inclusief roadies
en security) zijn maandag de hele
dag present om het concert in
goede banen te leiden. Wanneer
de groep zelf in Limburg arri-
veert is niet bekend. Wél dat drie
koks en volledig keukenperso-
neel in haar kielzog meereizen.

Eerste 'lap' voor Ruding
"De voorzitter van het Struyscomité, Willij Massot, biedt Ruding de eerste preuevenemint-
lap aan. Achter de 'lap' burgemeester mr. Houben. Foto: WIDDERSHOVEN

'Uitstraling op werkgelegenheid regio groot'

Verdubbeling aantal
simulators in Beektende evenement te legaliseren.

Op het betaalmiddel is zijn beel-
tenis afgebeeld.

En omdat hij toch in Maastricht
was wenste hij PvdA-lijsttrekker
Wim Kok gisteravond succes
met zijn verkiezingscampagne.
Hij liet in het MECC een, zoals de
PvdA het omschreef, „armzalig"

MAASTRICHT - Demissionair
minister van Financiën, Onno
Ruding, liet gisteravond de start
van de CDA-verkiezingscampag-
ne in Helmond even in de steek.
Hij toog naar het Maastrichtse
Vrijthof om o.a. deeerste symbo-
lische preuvenemintlap in ont-
vangst te nemen en de uitgave
ervan tijdens het donderdag star-

Daling
%aelijk is de vraag naar kamers in
mi 'Tlet- I,s Procent afgenomen tenC^te van 1987, zo blijkt uit de
Cete van de LOBH. Het aanbod
io^lr*derde daarentegen met 14,5fc^ht Ten opzichte van 1986 wasi ''s een daling van 18,5 procent.

Overval op
Postkantoor
in Kessel

bosje gele chrysanten bezorgen
met de tekst „Succes met uw
campagne, maar ik weet niet of
bloemen geluk brengen". Nog
drie jaar geleden sprak Ruding
schande van het uitdelen van
rode rozen aan de burgers in
Maastricht, een promotie die de
PvdA ook nu weer in de binnen-
stad toepaste.

Van onze verslaggeefster
BEEK - De Friendship Simulation
Company (FSC) in Beek krijgt er
een tweede Fokker 50 vluchtna-
bootser bij. De aankoop van deze
vluchtsimulator, die in het voorjaar
1991 wordt geleverd, vergt een in-
vestering van 22 miljoen. Het be-

drijf gaat in 1991 ook een Boeing
757/767 vluchtsimulator verzorgen
in opdracht van de Westduitse
luchtvaartmaatschappij LTU. Deze
uitbreidingen betekenen een ver-
dubbeling van het aantal simulators
bij FSC, een samenwerkingsver-
band tussen KLM en Schreiner, en
zal leiden tot een uitbreiding van ar-
beidsplaatsen.

Met name de uitstraling op de werk-
gelegenheid in de regio is groot, al-
dus B.M. van Balen, directeur van
de trainingdivisie van Schreiner.
„Wij genereren bijvoorbeeld vijfdui-
zend overnachtingen per jaarper si-
mulator," illustreert hij. Ook zal het
gebouw van FSC, dat op dit mo-

ment plaats biedt aan twee vlucht-
nabootsers, moeten worden uitge-
breid. Op ditmoment bezit FSC een
vluchtnabootser voor de Fokker 50
en een simulator voor de F27.

De contractonderhandelingen met
LTU zijn overigens nog niet hele-
maal afgerond, meldt Van Balen.
Maar hij gaat ervanuit dat de Boeing
757/767 simulator, waarvoor FSC
het onderhoud en de trainingen
gaat verzorgen, over twee jaar in
Beek zal staan. Als het aan Van Ba^
len ligt, blijft het overigens niet bi*
deze uitbreiding. „Daarna willen we
nog verder." Het grootste onafhan-
kelijke opleidingencentrum van
Europa is het streven.

Omroep Limburg start
editie midden/noord

v*tn nator Seph Braun van het\\/^bemiddelingsbureau inlljjj^richt is blij dat Maastricht een
KL Ve uitzondering vormt, maar
\\J^ erbij aan dat in de Limburgse

/^ntenstad de vraag naar kamers
BLsterker stijgt dan het aanbod. Er
k, sprake van een tekort, aldus

%_ ,l Kameraanbod in Maastricht is
ij? groeiende, aldus Braun, vanwe-
| e* feit dat het een onderwijsstad
llh?°e' 's- Öe 'kamerverhuur-cul-
L moet daar nog groeien. Daar-
Ifvt heeft hetkamerbureau een ac-e Werving gevoerd.
I.

Twaalfduizend man maandag in MECC

Concert Simple Minds
nieuw record Pinkpop

k
to^ËL - Bij een overval op het
yCantoor aan Veer's te Kessel
C gistermorgen meerdere duizen-
h lodens buitgemaakt. Om 10.15
>\ r°ng een man het postkantoor
W,, n- De dader droeg een plastic
gil valsmasker en was in het bezit
5 d vuistvuurwapen waarmee
Si ne, beheerster 'en een klant bc-

' ScleL'5%f eerster werd gedwongen de
%f nde beveiligde ruimte te laten
%0h 6 £e'c' 'n een draagtas moest
C^r i*en- Daarmee verdween de
t rir-k et bekend is hoe en in wel-
J> 30ntmg. De dader is tussen de 25
\u aar oud, heeft een normaalrCUi" en is tussen de 165 en 1.75S 'ang. Hij heeft glad, bruin,
"j haar en spreekt Neder-
?W' Wij droegeen blauwe spijker-
1^" een crèmekleurig T-shirt en
< Se stoffen gymschoenen.

Taie verzoekt mensen die iets
gt> g hebben zich te melden bij de%* Sel> ®04762-1555 of de RP. yri.

Officieële mededeeling
GEMEENTE BRUNSSUM

Openbare vergaderingen raads-
commissies
De navolgende vaste raadscommis-
sies voor advies en bijstand verga-
deren in het openbaar in het be-
stuurscentrum op de volgende tijd-
stippen:
Woensdag, 23 augustus:
18.30 uur: Algemene Bestuurlijke
Aangelegenheden
- evaluatie funktioneren Streekge-

' west Oostelijk Zuid-Limburg;- brief betreffende overnamepo-
ging Limagas door PLEM;

- wijzigingreglement op het Bouw-
fonds voor Limburgse Gemeen-
ten;

eventueel lidmaatschap Platform
Gemeentelijk Vredesbeleid.

Donderdag, 24 augustus:
19.00 uur: Begeleiding organisatie-
veranderingsproces- evaluatie experiment Commis-

sies "Welzijn en Onderwijs" en
"Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Openbare Werken"
(wijze van aanpak en tijdstippen);

- discussie t.a.v. totstandkoming
en gebruik van verkiezingspro-
gramma's en het collegeprogram-
ma.

(ADVERTENTIE)

Gratis extra prijs
in deaugustus

Mid-Lotto.
Trekking: 30augustus.

—J*Ê^ê— '^§0!&~%______t_r

Bij detrekkingvan de **w augustus Mid-Lotto kunt u behalve dehoofdprijs van een half
miljoen óókeen gratisextra prijs van f 10.000,-netto winnen.Dat gaatzo: delaatste 6 cijfers
van uw formuliernummer goed betekent f 10.000,- netto, de laatste 5 cijfers f 1.000,-
-en f 100,- bij 4 goede laatste cijfers. Haal dus snel uw deelnameformulier Lever dit deze
weeknog in en kijk woensdag 30augus-//. tus naar detrekking op Ned. 3 om 19.46 uur

10TTO
DELOTTOLUKT EEN SPELLEUE( TOTBATJE*MWINT.

Kijk in de Gouden Gids voor de inleveradressen.

Van onze rtv-redactie
VENLO/MAASTRICHT - Per okto-
ber start Omroep *Limburg (via de
zender Roermond, FM-frequentie
100.3) met een afzonderlijk nieuws-
bulletin voor Noord- en Midden-
Limburg. Voorlopig alléén op werk-
dagen (van maandag tot en met vrij-
dag) wordt dit nieuws eenmaal per
dag om 17.00 uitgezondenvanuit de
tweede en nieuwe studio in Venlo,
die is onderbracht in het cultureel
centrum 'De Maaspoort'. Het zoge-
heten editiestelsel van Omroep
Limburg is daarmee een feit.

De studio in Venlo wordt bemand
door een redacteur en enkele mede-
werkers die het nieuws in Midden-
en Noord-Limburg zullen vergaren.
Behalve een eenmalige subsidie van
het ministerievan WVC van een half
miljoen gulden is er een extra geld-
bedrag van 620.000 gulden voor de
nieuweradiostudio in Venlo verkre-
gen. Op het tijdstip dat de radioluis-
teraars in Midden- en Noord-Lim-
burg nieuws uit hun eigen regio ho-

ren, wordt op werkdagen om 17.00
uur via de zender Hulsberg (FM-
-95.3) een Zuidlimburgs bulletin uit-'
gezonden. Dat wordt - zoals tot dus-
verre alle overige nieuwsuitzendin-
gen van Omroep Limburg - ver-
zorgt vanuit de studio aan de Maas-
trichtse Bankastraat.
Oók in Belgisch-Limburg wordt -
en dat met ingangvan 1 september-
méér regionaal Limburgs nieuws
uitgezonden. De vijf omroepen (in
elk der vijfVlaamse provincies) die
samen het radioprogramma van
BRT 2 verzorgen zullen op werkda-
gen behalve tussen 12.00 en 13.00
uur, nu ook tussen 17.00 en 18.00
uur 'ontkoppelen' en een regionaal
magazine verzorgen. De redaktie-
ploeg bij BRT 2/Omroep Limburg
in Hasselt zal in verband hiermee
ook meer nieuws uit Nederlands-
Limburg brengen. 'Limburg Van-
daag' (en niet meer Limburg '89) is
de titel van het regiomagazine dat -
uitsluitend op de FM-frequentie
97.9 mhz - nu tweemaal per dag
wordt gebracht.

Raad Volksgezondheid steunt minister

Geen IVF meer in
DE Weverziekenhuis
. fy^ n °nze verslaggever
» S \1LEN - Het De Wever-zieken-
I irSlt acht dat het laboratorium-
I i(r6h rr\n!? n rea êeerbuisbevruch-

Jl-eerl binnenkort niet meer
ij^en mag worden uitgevoerd.
L-fBse _ een advies van de Lim-
it? ir» d voor de volksgezond-

oet alleen nog het Acade-
'n » ekenhuis Maastricht daar-, k aa nmerking komen.

/ C aa^ is daarbij uitgegaan van

het principe van ministerBrinkman
dat er in Nederland maar 11 labora-
toria mogen zijn. Op die manier
denkt de minister de controle te
kunnen behouden", zegt woord-
voerder Houben.

Hij neemt aan dat het ethische as-
pect bij de minister zwaarder telt
dan het financiële. „Want uit kos-
tenoverwegingen is de beperking
niet nodig. Zowel het personeel als
de technische voorzieningen had-
den we al in huis."

In totaal bestaat een reageerbuisbe-
vruchting uit vier stappen, die Heer-
len momenteel allemaal uitvoert.
Officieel was dit tot voor kort verbo-
den, maar de wet verplicht de mi-
nister om een regeling op te stellen.

Regeling
Brinkman wil het laboratoriumge-
deelte nu onder een vergunningsre-
geling plaatsen, waarbij hij zeer
waarschijnlijk kiest voor de elf zie-
kenhuizen die al over een voorlopi-
ge toestemming beschikken. Heer-
len is daar, net als nog vier andere
aanvragers, niet bij.

Houben verwacht dan ook niet dat
de minister nog van gedachten ver-
andert. Het advies van de provincia-
le raad dat Heerlen samen moet
gaan werken met het Maastrichtse
laboratorium lijkt hem zowel tech-
nisch als organisatorisch haalbaar.

" Jan Smeets in het MECC, dat volgende week maandag
met 12.000 bezoekers bomvol zal zitten.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

noegd door zijn grijze baard
wrijft. Wie zei daar ook alweer
dat Limburgers te lui waren om
een kaartje te kopen? Uiteraard
is Simple Minds niet de eerste de
beste popgroep, maar de explo-
sieve kaartverkoop (met als
speerpunt Maastricht, waar 5000
tickets zijn verkocht) is voor
Smeets een duidelijk signaal dat
er 'voldoende potentieel' is in
Limburg.

Het had niet veel gescheeld of
Pinkpop had nog 'n andere cory-
fee kunnen afficheren. In princi-
pe zouden Gloria Estefan & the
Miami Sound Machine op zater-
dag 14 oktober in het MECC
staan, maar de Maastrichtse vei-
linghal met een oppervlakte van
10.000m2voldoet nog niet aan de
eisen die professionele popgroe-
pen heden ten dage stellen. Met
name het ontbreken van zitplaat-
sen deden Estefan & Co beslui-
ten in het Rotterdamse sportpa-
leis 'Ahoy' te blijven. Jammer,-
maar helaas, moet Smeets con-
stateren, maar dergelijke missers
dragen volgens hem wellicht bij
aan het voor popconcerten van
internationale allure 'up to date'
maken van het MECC.

De af en toe de kop opstekende
klachten over de slechte akoes-
tiek van het MECC wuift Smeets
weg met de mededeling dat de.
snel terrein winnende compact-
discindustrie enige discussie
over dit onderwerp onmogelijk
maakt. Het is voor popgroepen"
heden ten dage moeilijk om de
geleverde studioprestatie 'live' te
evenaren, dus wie maandag cd-
kwaliteit wil horen kan beter
thuis blijven.

De voorbereidingen voor het
grootste Limburgse indoorcon-
cert aller tijden beginnen zondag
om 12 uur als getracht wordt de
lichtinstallatie met een totaalge-
wichtvan 11 ton de lucht in te ta-
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Diversen
Zaterdagnacht werd

Gestolen
te Maastricht, Akerstraat,

onze vier-wieler aanhanger met glasopbouw

Wij loven uit:

’ 1.000,- contant
Voor ml., die leiden tot terugkrijging van de aanhanger

Europlast Nederland,
Viaductweg 27, Maastricht. 043-632925

vragen naar Pleun Bakker.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
GJEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
BJ.OEMKOOL te k. vers van
het land va. ’ 0,50, na 13.00
uur. Hamers, Houtstr. 26,
Merkelbeek. 04492-1742.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kj/ijt. Piccolo's doen .vaak
wonderen... Probeer maar!
TBl. 045-719966.

De massage van VERO-
NIQUE is meer dan Uniek.
Tel. 045-228481.
Wilt U veel moeite besparen
kom het dan bij STADS-
BEURS halen!!!
PARAGNOST biedt hulp in
probleemsituaties Tel. afspr.
045-464189 tussen 10.00- en 12-OOu of 20 en 21uur.

!Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-

GE met leuk gesprek en- (fris) drankje. Eens geweest,: u blijft komen. 045-353489.
! FAX v.a. ’ 49,- p.m. draadl.
; telef. v.a. ’ 245,-, Tel. centr.; 3 lijnen 10 toest. ’4.100,-
-■ PTT qoedk. 045-223933.

Zonnebanken/Zonnehemels

van Uden zonnehemels
Nu profiteren van onze zomer opruiming.

! Zonnehemel 1.80 lamplengte met statief nu ’ 698,-.
Wolff lampen 1.80 mtr. 100 watt nu ’ 17,-.

;van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Tel. 045-212655.

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

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

" Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

kant nog
goedkoper?

PLAFONNIER.
MISTLAMPEN SET. Bond model met steen- 026 c"-'"wlt'
slagrooster. jém. _m_. iwar,tof2r^Kompleet met Wrïm ÉllÉl \ ,?axlmaal 60
2H3 halogeen- Iptf WÊÊ Watt-2ft9sr-

XONIX SPORTHORLOGE MET STOPWATCH.
M^k Dag-, datum-

W tijdsaanduiding M A L27A\Wen alarm. M Y^L^-T-W

%|i:-, I^^^ Jl BL verschillende
ifllËVËa*trAw «1 m uitvoeringenen
Wb7Vl* _W_\ WW prints.

i£_Y*r_M Maten S t/m XL.

BADLAKENS. Afm. 70 x 140 cm. Extra
"^—^"zware kwaliteit Fi^Zv±370 gram. _wl MWIn vele kleuren. _________%

PER 2 STUKS '--_Wr^^_ Wê KWANTUM PLAST

m^m^^h tische bedek-
RTTZV kin Bvoor

slechte en
m^—__]^__n gescheurde

KEUKENWEEG- tonds-5450'

22-DELIGE KEUKENSET. 0.a.; 5-delig keu-
kenrek, groen- HHHMH|||Mgn|MnnHH|teschaaf, HSi^S^»Ti»3[
appelboor,
eiersnilder,
2 schrapersen I 8 v *""" |blikopener. 1«^ 1

lEzzzznsai
Waarom zullen we duurdoen.
Aanbiedingen geldigvan 22/8 tot en met 2Ö/61969.

Zolang de voorraad strekt.

Wonen Totaal

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

ren, compl. set 10 stuks mcl. vulling v.a. ’ 395,-. Rundlede-
ren kussens in div. kleuren v.a. ’ 998,-. Rundlederen kuip-
kussens, rug en zit uit een stuk, dus geen geschuif meer,

’ 395,- p. stuk. Fuhren Discount, Ganzeweide 84, Heer-
len-noord (Heerlerheide). Tel. 045-222622.

Rustieke grenen eethoek
’295,-. Idem bijp. kast

’ 395,-. Engelse eethoek
20e jaren iets aparts ’ 395,-
Idem eethoek 50e jaren

’ 495,-. Schitt. Engelse
dressoir met bijp. theekast
samen ’495,-. Div. antieke
kasten v.a. ’295,-. Zeer
aparte rustieke eetkamer
compl. met pracht, dressoir

’ 795,-. Enige boekenkast
20e jaren ’395,-. Verder
div. antieke eethoeken, mo-
derne eethoeken, div. ste-
reo-apparatuur, schilderijen
op doek v.a. ’65,-. Spie-
gels v.a. ’ 10,-, meubelstof-
fen v.a. 5 p.mtr. er is beslist
teveel om op te noemen
maar; alles mooi spul spot-

i goedk. en! inruilen mogelijk.
HET WITTE HUIS, Rijksweg

; centrum 86-88, Geleen
1 naast Hotel Stadion en vlak-

bij Alb. heyn. Let op Geleen
1 kent ook Rijksweg noord en

zuid. Let dus op centrum

Voor alles groot of klein?
Moet U bij STADSBEURS
zijn!!!
Zwaar massief eiken EET-
HOEK 6-stoel. Ijr. oud, vr.pr

’ 1.675,-. prachtige 2-zits
bank vr.pr. ’ 975,-, (nw.pr.

’ 2.650), 045-323830.
GASFORNUIS ’ 125,-;
diepvries ’ 225,-; gasplaat

’ 85,-. 045-725595.
BANKSTEL eik. ’ 250,-;
eethoek eik. ’ 275,-; antieke
eik. kast ’450,-. Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek.
Compl. ouderwetse SLAAP-
KAMER en keukenkastje.
Vr.pr. ’ 475,-. 045-217592.
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Te huur aangeboden

CAFÉ TE HEERLEN
(Zeswegen)

Voor inlichtingen tijdens kantooruren:
227472 045-243900.

■ Vana^MIBEIERSE ALPEN 7 dg 799,-ff
fBRUNNEN 5 en 10 dg 499.- f. f LUGANO 7 dg 749.-fIDIANOMARINA 10dg 1079.-I

INICE-MONACO 7enlodg 599,-fi fPARIJS 2,3,4 en 7dg 139.-f

’LONDEN 4 dg 449.-ff
IBERLIJN 3 en 4 dg 299.-ff KOPENHAGEN 3 en 4dg 299, fffPORTOROZ-ADRIA 10 dg 945.-ff

IMERANO-DOLOMIETEN Bdq 799. fffZELLAMSEE 8 dg 779,-f
fVELDEN-WORTHERSEE 10 dg 1095,-fIWENEN 7 dg 789.-ff
IROME-FLORENCE 10 dg 989.- fILOURDES 7 dg 699.-ff

JARNSBERG-SAUERLAND sdg 499■___}___________
JIMORMANDIE-LOIRE sdg 499.-/^aggM

7

/ Algemene vergadering
( van de Rabobank te

Wijlre

Hierdoor roept de
Coöperatieve Rabobank 8.A.,
gevestigd te Wijlre haar leden
op tot het bijwonen van de
algemene ledenvergadering
die gehouden wordt op n

_ , , , .
dinsdag 12september 1989 UeRabobank is
om 20.00 uur in het een coöperatieve
gemeenschapshuis, van bank. Dus een
Wachtendonckplein 26, Wijlre. bank met leden.

Leden die door
Verkorte agenda: middelvan leden-
" Opening vergaderingen en

" Notulen vorige vergadering het doorhen
" Jaarrekening 1988 gekozen bestuur,
" Verkiezing leden bestuur invloedkunnenen Raad van Toezicht uitoefenen op het
" Mededelingen en rondvraag. , , r , _j3 3 beleid van hun .

plaatselijkebank.
De volledige agenda, de V, . " /notulen van de vorige
vergadering alsmede de BfTtle_V

L O°S "'jaarrekening 1988 liggen datb'J elk advies
vanaf heden op het dat deRabobank
hoofdkantoor van de bank geeft het belang
voor de leden ter inzage. " van de leden en

cliënten zwaar
Het Bestuur. weegt.

Rabobank O

Netto In Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x Mx 42x

5 100 - - 113,- 122- 148,-
-» 10.100 156,- 190,- 217,- 235- 288,-

-15.000 231,- 281,- 322- 350,- 428,-
-20.000 309- 375,- 430,- 466- 571,-
-25.000 386- 469,- 537,- 583,- 714,-
-35.000 539,- 656,- 751,- 816,- 999,-

Ettect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen
f 1000- en ’ 100.000,- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar. 99089

Reeds meer dan IS jaar vertrouwd_ (gediplomeerd)kredietintermediair ___
mm\\mm^m&^mïf^m^mm^Jim+fMmm&mmilimmAEg 'tjïL *1

11111111111111111111111111111111111111111111111 l

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

yL__a____W m»MWmMm

Wij geven uw woning binnen een Idag eennieuw aanzien. 1

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 ra—s

Bunde 043-647833 nH

111111111111111111111111111111111111111111111111l

Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L

42x 54x 60x
5.000,- 143,- 117,- 108,-
-7.500- 210,- 171,- 157,-

-10.000- 280,- 228,- 210,-
-15.000- 421,- 342,- 315,-
-20.000- 561,- 456,- 419,-

Overlijdensrisico is
meegedekt. effectieve

rente vanaf 9.9%,
andere bedragen en

looptijden zijn ook
mogelijk.

1e hypotheken vanaf 7,5%
2e hypotheken

240 x180 x 120 x
10.000,- 106,- 116,- 140,-
-20.000- 213,- 233,- 281,-

I 30.000,- 319,- 350,- 421,-
-40.000- 426,- 467,- 562,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per

maand.

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

, Aannemingsmaatschappij Bruns & Bonke B.V. te Venlo, aktief op het gebied van
woningbouw, utiliteitsbouw, restauraties, renovaties en verbouwingen, heeft een
vakature voor een

KANTOOR-MANAGER M/V
i

Haar/zijn taken zijn o.m. '->- het koördineren van sekretariaatswerk
- het uitvoeren van personeelsbeleid
- het notuleren van vergaderingen.
1

t
Wij denken aan iemand die
- een sekretariële opleiding heeft genoten- ervaring heeft in personeelswerk „
- zelfstandig korrespondentie kan afhandelen :- minimaal 30 jaar oud is. i

i
ri

U kunt uw eigenhandig geschreven sollicitatiebrief met curriculum vitae binnen een
week richten aan: f,

R
Aannemingsmaatschappij Bruns & Bonke 8.V., Postbus 253, 5900 AG Venlo, t.a.v. de
direktie. ' s

llll! MUM 11111 l
umi Hun umi A
liili HUM unil S~\/<~\ \J [1 y 1 QQ 1
W^k AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ
mt BRUNS & BONKE BV
&00-*-\ DEEL UITMAKEND VAN VERENIGDE BEDRIJVEN JANSSEN &DE JONG BV

Minckelersstraat 7, Postbus 253, 5900AG Venlo. Telefoon: 077 - 559355 . .. _t\
ê $

J
I k

s

Deze advertentie isbedoeld j
voor 1000snelle jongens(m/v). I
/ \ ■/?/ V#«* ""-■" "">..':;; ?■■ ■ . T

/ ' o_^___t^o ___i____ f)4Jl?>&''^**"*^%P%^-. . * ■■!>-. iJ^..~-^-~-5■■"'■'■" "'■' \h

■ ■^^^i^'l^S \ Bi r% ■■'''■/'■';;:-: '^.-■-■^.' -f.' '"'' <V'*'i|'**"***'' , ' Lfe^ .: "_Z~SE*'? »,4Ê3?Ö§£!^^^ fy
HPKfISMÊtó :''?' /^v-*- ■-^-': -■ ■'y&?><' "^T "':; ■-■■ ct^^ \\

ff^MMMwki, S-MT—J 'S^^N. "^P a^^^^.W_ *'('' f ;:<t: *^ <A* /■& fijfogSSSfê'*"*"**''^^ . .-jtt^SF^^^' ji &
ff _Vk________r__r '■'m f■ __^__ _*~_____Wt*W mMWM—M I^^E^^* JWï!^fc.ftft*i —rf—t&y^ ■■■■■:■.," _*i_tf&s>F^'^ i
_\t__^W-__t_m f /#VV, __________m*,m^~>ï- HSk. ,?T&Sk£ JL :~-';*- - '*&r?~*t „» kw-sSsSP^ ( 't

m\XSXJmmWBL*h> l m ■'■ \V\ -^-^SMÜ^Ri^ HL. / ■■■ A^Kv *. __<_m^*-m____m&*^ÜLVaIMH^ /. XV : \X ■-".SmMMMMW \\\\\w_____\\\\\\___±___ ___*_t_Zffs&^ *WBygraram /# Xi i/ff luttel Htthuß TE^lSitrI*^^ "^ *' i s
m \^BkOÖWK Hn«^^K^ _W_W_¥ ____.» ':- ■ -I**

fc^Vw^vt^T^BH HL. w __o_^% B_mt_£fi ""'" V- ' ■*■
"*

k.

vSSKA 3&^^Z__*o__lr^o''^0''^ ■■■{, i__f 1.

(j»;.».v/v 4|jr .* /kttf-sts,?- 4mi&?jt
'__. ______^^_\\\\____- W_SSÊ__W_\___p^i' ■ _*■■'''

Ar*****/* ***#w *i' \_J_\f______\ HK.XÊa&Bfe w^Bn PSs»*^" ’ ;*.: -.'*Js?*:ji^ jRHHL^HV^. icl^K'^^H ■■'■
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De nieuwe BXBiarritz is wel een heel sportieveauto. steenslagbescherming in dezelfde kleur Op brede in bijpassende bekleding En een neerklapbare ,'
En datzit 'm niet alleen in zn prijs (f27.550,-*), banden En heel expressief: striping in rood, grijs achterbank met midden-armsteun. V

Im,maar vooral in alle extra's. En natuurlijk in het feit en donkergrijs. Dit is het moment om achter het stuur plaats
dat er slechts 1000 exemplaren beschikbaar zijn. Eén blik naar binnen is voldoende om te zien te nemen. Om de krachtige 1600 motor met Si
Dat wordt dus sprinten richting showroom. dat de Biarritz een auto is die kan presteren. katalysator te starten en soepelop te schakelen naar * |

Daar zult u deze exclusieveauto aantreffen in Sportieve kuipvormige stoelen met grijszwarte de vijfde versnelling. Uw dealer leent u met plezier >nt
rood of wit. Met grote wieldoppen, bumpers en velours bekleding, afgezet met zwart. Deurpanelen even de sleuteltjes ' Prijs exclusief aflevermgskosien "j^

"Uil MICHELIN kaan nummer 78^/ N

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEÖ s
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129,KERKRADE. »i,

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58-62, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV, Je
INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD. %
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Programma
" Het programma rond
45-jarig bevrijdingsfeest
op zondag 17 september in
Heerlen is als volgt:
10.30 uur aanval op het we-
reldrecord 'grootste ontbijt
ter wereld' in en rond de
Stadsschouwburg;
14.30 uur korte herden-
kingsplechtigheid in de ge-
dachteniskapel aan de
Akerstraat:

15.00 uur ontsteking vre-
desvuur op het Raadhuis-
plein;
15.15 uur ontvangst bed-
vrijders in stadhuis;
16.15 uur planten Old Hic-
kory boom op de Heerler-
baan, de plaats waar de
Amerikanen het eerst bin-,
nentrokken in 1944; 20 uur
feestelijke bijeenkomst
voor Amerikaanse oorlogs-
veteranen en genodigden
in stadsschouwburg.

Hoogtepunt: ontbijt voor 7.000 man

Heerlen begroet
375 bevrijders

Van onze verslaggever
HEERLEN - Door een goed sa-
menspel tussen middenstand,
Verenigingen, VVV en gemeen-
k'ijke diensten is Heerlen er in
jjeslaagd het 45-jarig Bevrij-
r'igsfeest op zondag 17 septem-

groots aan te pakken. De or-
ganisatie van de Heerlense hap-
pening kost inclusief het ont-
fangst van 375 Amerikaanse oor-
°gsveteranen op die dag bijna
'°5.000 gulden.
?°ogtepunt van de feestelijke
Jerdenking wordt het bevrij-
Jjhgsontbijt voor zevenduizendMensen aan één tafel van 2.100
"teter lengte in en rond de Stads-
schouwburg. Heerlen wil metJat immense aantal het bestaan-
de wereldrecord royaal verbete-
L6tl- Inwoners uit Steenwijk
galden op 6 mei '88 het Guiness, °°k ofRecords met een ontbijt-
|stiin voor 6626 gasten.
ko t" 1 dehelft van de organisatie-wen nemen 22 warme bak-

kers, tien keurslagers en acht re-
stauranthouders voor hun reke-
ning. Coriolade en de Oranjever-
eniging dragen tien mille bij. De
Stichting Bijzondere Culturele
Evenementen is bereid gevon-
den 16.000 gulden te sponsoren
in de vorm van een feestavond
voor de Amerikaanse gasten en
genodigden op zondagavond in
de schouwburg.
Burgemeester Van Zeil zegt dat
het 45-jarig bevrijdingsfeest on-

Bij de bediening van de 7.000
ontbijtgasten worden 400 leerlin-
gen van de Middelbare Horeca-
school en de LTS in Heerlen in-
geschakeld. Tijdens het 'eetfes-
tijn', dat bij slecht weer overdekt
plaatsvindt, presenteren de geza-
menlijke bakkers en slagers het
nieuwe 'Jagersbroodje.
De bakkers komen die dag met
ovenvers brood en vlaai. „Zater-
dagnacht wordt pas begonnen
met bakken", voegt bakker Jan
Vissers er aan toe. „De slagers
blijven niet achter door pas zon-
dagmorgen de vleeswaren te
snijden én te bewaren in speciale
koelwagens. Voor de slagers, de
bakkers en de restaurenthouders
is dit een geknipte pr-activiteit",
aldus Karin Rademakers na-
mens de ambachtelijke slagers-
organisatie.
Kaarten voor het wereldrecord-
ontbijt zijn verkrijgbaar bij het
VVV-kantoor en alle deelnemen-
de bakkers, slagers en restau-
ranthouders a raison van acht
gulden per persoon. De op-
brengst van de recordpoging
'grootste ontbijttafel' gaat naar
daklozen en armen in eigen land.

" Februari dit jaar deed de
Italiaanse plaats Viareggio
een aanval op het wereldre-
cord langste ontbijttafel.
Daar mislukte de poging en
bleef men steken op 4.200
gasten aan één tafel van an-
derhalve kilometer.

Foto: DRIES LINSSEN

'.etwijfeld zal aanslaan. „De
Amerikanen die naar Heerlenkomen, waren ook vijfjaar gele-
den te gast in onze gemeente.
Een hechte band is ontstaan meteen aantal bevrijders. Voor som-mige oorlogsveteranen spreektde leeftijd al een aardig woordjemee. Voor hen zal het ongetwij-feld de laatste maal zijn dat zezon lange reis kunnen maken."~Met de aanval op het wereldre-
cord grootste ontbijttafel komtHeerlen landelijk gezien in 'thePicture. Dat geeft de gemeenteeen flink steuntje in de rug.Heerlen laat door een sterk sa-menspel zien ook grootse evene-
menten aan te kunnen."
..De gemeente Heerlen verleent
een garantiesubsidie van 22.500
gulden", zei wethouder Savels-berg gistermiddag tijdens een
persconferentie in de stads-
schouwburg. Kijkend in de rich-ting van burgemeester Van Zeil
voegde hij er onmiddellijk aan
tpe: „Gelet op de strakke begro-ting is dat bedrag hard nodig...".

den zich aan de advies-
prijs en daarnaast kan
de komende winter ook
best weer streng zijn.
En het navorderen be-
zorgt ons veel werk".
Overigens hebben de
consumenten door de
afgelopen twee zachte
winters zon tien pro-
cent van hun voorschot
terug betaald gekregen.
Voor het komende
stookseizoen gelden de
gemiddelde temperatu-
ren van de jaren 1950-
-1980. Vanaf 1990 wordt
iat de periode 1960-
-1990.

baan vrij
" De Vrijwilligerscentrale Heer-
len vraagt voor diverse instanties en
hulpverlenede instellingen een aan-
tal vrijwilligers.
Eethuis: een eethuis voor mensen,
die geen zin hebben om alleen te.
eten ofte koken, vraagtvrijwilligers
voor het opdienen van de maaltij-
denen het serveren van frisdranken
bij het eten. Tijdsduur: enkele mid-
dagen per week, in gezamenlijk
overleg af te spreken, van half een
tot zeven uur na de middag.
Speeltuinwerk: een speeltuin aan
de rand van Heerlen, vraagt vrijwil-
ligers die bereid zijn om als be-
stuurslid mee te denken over het
beleid van de speeltuin. Ook wor-
den vrijwilligers gevraagd voor de
maandelijkse activiteit
.grimeren/verven etc. Ook voor ver-
koop van donateurskaarten, inkoop
van materiaal en onderhoud zyn
mensen nodig.
Natuur en milieu. Mensen die be-
langstelling hebben voor natuur en
milieu kunnen terecht bij de Vrij-
willigerscentrale, waar een klapper
ter inzage ligt met 75 mogelijkheden
voor vrijwilligerswerk.
Koffie-instuif: een psychiatrisch
gezondheidscentrum vraagt vrijwil-
ligers voor de koffie-instuif op zater-
dagmiddag. Taken: koffie schen-
ken, kassa bedienen, praatje maken
met bezoekers.
Kinderfilmhuis: een filmhuis voor
jeugd in de leeftijd van 6-12 jaar
vraagt vrijwilligers voor het draaien
van films eens per veertien dagen
op zaterdagmiddag en in vakanties
op woensdagmiddag. Eigen creatie-
ve inbreng wordt op prijs gesteld.
Voor meer informatie: Vrijwilligers-
centrale Heerlen, Burgemeester van
Grunsvenplein 2. Geopend: werk-
dagenvan 9-12 uur en van 14-17 uur,
S 045-713971.

" De Vrijwilligerscentrale Kerk-
rade vraagt eveneeris vrijwilligers
voor een aantal activiteiten.
Natuureducatie: een instituutvoor
natuureducatie vraagt vrijwilligers
voor administratief werk. Het bij-
houden van de ledenadministratie
en notuleren van vergaderingen.
Kinderboerderij: een kinderboer-
derij vraagt vrijwilligers voor het
verzorgen van de dieren, schoon-
houden van de stallen en voor aller-
lei kantine-werkzaamheden.
Blindensociëteit: een blindensocië-
teit vraagt vrijwilligers voor het ver-
gezellen en bijstaan van de slecht-
ziende coördinator bij het uitvoeren
van werkzaamhedenvoor de vereni-
ging.
Voor meer informatie: Vrijwilligers-
centrale Kerkrade, Julianastraat 27,
S 045-455436. Geopend van 9-12
uur.

Robijnen
jubilaris

" De jubilarissenvan SVSimpelveld Foto: DRIES linssen

sentatie begint om 20.00 uur en
wordt opgeluisterd door het Beek
en Donks Blazerstrio. De tentoon-
stelling duurt tot zaterdag 9 septem-
ber.

Heerlen Klimmen Hoensbroek

BRUNSSUM - Het
Brunssumse raadslid
Koos Krocké heeft het
college van b en w
schriftelijke vragen ge-
steld over de verhoging
van het voorschot van
Limagas aan de ver-
■«bruikers per 1 juli van
dit jaar. Krocké merkt
op dat juistna een zach-
te winter het voorschot
verhoogd wordt. Hij
vermoedt dat Limagas
op deze manier 'giganti-
sche rentewinsten' wil
binnenhalen. Krocké
roept het college op om

Vragen raadslid
over nota Limagas

ervoor te zorgen dat
Brunssum zich als aan-
deelhouder van Lima-
gas inzetvoor een klant-
vriendelijker systeem
en daar bij de andere
aandeelhoudende ge-
meenten ook op aan-
dringt. In een eerste re-
actie zegt woordvoerder
Muller van Limagas dat
de voorschotten geba-

seerd zijn op de tempe-
raturen van 30 winters.
De adviesprijzen zijn
door Economische Za-
ken en VEGIN vastge-
steld, en daar houdt Li-
magas zich aan. Er
wordt niet overwogen
de prijs te verlagen ge-
zien de grote winsten
die Limagas behaalt.
„Alle producenten hou-

Tijdelijk onderkomen vanwege renovatieReünie van
Indiebataljon
i|fKLEN - Het oud-Indiëbataljon

JU. houdt op zaterdag 26Wt e e Jaal"iiJkse bijeen-
Üg Jypit gebeurt in het Kegelpa-
W<i eer'en. De reünie wordt ge-
itig met een plechtige herden-van de gevallen strijders.

W werd het bataljon in Heerlen
\_ lcht uit manschappen van be--I^/jSstroepen. Na deel uitge-l te hebben van het 9e Ameri-
.]*: leger in Duitsland vertrok

legeronderdeel via Engeland enO naar Java alwaar het op 6debarkeerde. Op witte don-%£_ »n maart 1948 keerde het ba-
ln Nederland terug.

Verpleegklinieknaar Tobiasflat
Van onze verslaggever

HEERLEN - In het voormalige bejaardencentrum Tobias aan
de Tacitusstraat in Heerlen zullen hetkomende halfjaar 76 pa-
tiënten van de Verpleegklinieken worden ondergebracht. Bin-
nenkort wordt de zogenoemde A-kliniek gerenoveerd. Daarom
worden twee complete afdelingen verhuisd: naast de patiënten
verhuizen ook nog eens 66 personeelsleden mee. Het kostte
maanden werk om het voormalige bejaardenhuis geschikt te
maken voor de huisvesting van de patiënten.
De renovatie van de A-kliniek is be-
doeld om te komen tot een moder-
ne, meer functionele opzet die de
privacy van de patiënten ten goede
moet komen. De huidige afdelin-

Hoffeesten
Bingelrade

Woningvereniging
stop spreekuur
i(|g - De woningvereni-
Sti, ölmpelveld laat met ingang

September haar spreekuur in
jtijfy,tz vervallen. Volgens de wo-

ilts ,erening is er geen of nauwe-'i j.^ngstelling voor het spreek-
»<C de kern van Bocholtz.

_
%ü Woonkern Simpelveld blijft

k v ekuurgehandhaafd op dins-
\ atl 9.30-12.00 uur in het kan-
\*n de Pastoriestraat 11. On-
'W sklachten kan men zowel
'ty&fük als telefonisch (S 045-
Hri melden. Telefonisch op
kj^gen van 8.30-10.00 uur.

gen, nu nog met 38 bedden, worden
straks opgesplitst in twee units met
elk 19 bedden.
Waar mogelijk wordt het aantal pa-
tiënten per kamer verminderd. De
zes-persoonskamers verdwijnen. In
ruil daarvoor komen meerdere
eenspersoonskamers. In iedere ka-
mer komt een televisie-aansluiting
terwijl de radio-ontvangst sterk ver-
beterd wordt.

Voorheen waren de patiënten on-
dergebracht in één groep die kon
beschikken over een huiskamer. Nu
worden de patiënten ondergebracht
in twee groepen en komen er twee
huiskamers per afdeling. Naast de
huishoudelijke worden ook de sani-
taire voorzieningen uitgebreid.

BINGELRADE - De Hoffeesten in
Bingelrade vinden dit jaar plaats
vanaf donderdag 25 augustus en du-
ren tot en met maandag 28 augus-
tus. Het is de elfde keer dat deze
Bingelraadse feesten gehouden
worden. De tent staat aan de Wiegel-
raderstraat. In totaal worden zeven afdelingen

'opgelapt'. In april 1990 zullen de
patiënten weer van Tobias naar de
Verpleegklinieken verhuizen.

Gestart wordt donderdag om 20 uur
met een modeshow. Vrijdag begint
op hetzelfde tijdstip een Texas dis-
co-show met Monique, gepresen-
teerd door deejee Sven. Op zaterdag
start om 14 uur de optocht rond de
folkloristische bruiloft. Harmo-
nieën, fanfares en vendelzwaaiers
vergezellen bruid en bruidegom
door de straten van het dorp. In de
avonduren speelt het Goldried
Quintett in het feestpaviljoen. De-
zelfde Tiroolse muzikanten zijn ook
de volgende ochtend vanaf 11.30
uur aanwezig bij het früschoppen
en staat bovendien 's avonds op de
planken. De feesten worden maan-
dagavond afgesloten met een kien-
avond die om 20 uur begint.

Gerard van de Berg uit Heerlen
viert vrijdag zijn 40-jarig dienst-
jubileum bij Vlietjonge in Heer-
len. De robijnen jubilaris begon
zijn loopbaan op 19-jarige leeftijd
als gereedschapsmaker. Dankzij
zijn vakkennis en leidinggeven-
de capaciteiten werkte hij zich
op tot chef werkplaats van het
bedrijf.

KERKRADE - De Duitse Bond van
Rashonden Vrienden houdt zondag
van 9 tot 16 uur in de Rodahal de zo-
genaamde 'Hollandsieger'-show. Er
zijn meer dan 400 honden aange-
meld van 60 verschillende rassen
van Chihuahua tot Mastino Napoli-
tano. Er zijn diverse kampioen-
schappen te verdienen, dat van Ne-
derland, van Limburg en van Kerk-
rade.

SITTARD
Ui"Ol- if Uö ethal Weapon 2, di wo 20.30
k "-ense to kill, di wo 20.30 uur.

bioscopen
HEERLEN
ü»»1- l ■-Jr {.-.Deense to kill, dag. 15 18 en 21

30 iiVoli: The Karate Kid 3, dag. 14
1 en 21.30 uur. Maxim: The naked
?s;'t dB. 14.30 16.30 19.30 en 21.30 uur.

■30„ hal Weapon 2, dag. 14.30 16.30i'ls I(.n 21-30 uur. Roadhouse, dag. 14
I*6 2i "en 21 uur- Cannonball Fever,

S-15 i(jÜUr- Three Fugitives, dag. 14.15
?6ti9n 5 en 2115 uur-Ra,nman' daë-**, (ja u-30 uur. Platvoet en zijn vriend-if' l4en 15.30 uur. Police Acade-
fc 'aaS- 14 16 en 19 uur.

SCHAESBERG
! l°kin'5 u"0: Police Academy 6, do t/m di

GELEEN
X*Karate Kid 3, dag. 20.30 uur."«f. Anders: Roadhouse, dag. 20.30

Rashondenshow
per persoon

wisselde hij naar het fonds van
sociale instellingen. Zijn vrije
uurtjes besteedde hij aan het
Christelijk Gemengd Zangkoor
te Brunssum. Ook is hij 35 jaar
lang koster geweest van de Be-
thelkerk.
Ynske Slob-Groen (75) voelt zich
in Brunssum helemaal thuis,
maar toch beschouwt zij Fries-
land nog steeds als haar 'echte
vaderland. Ynske is, net als Jan,
lid van het Christelijk Gemengd
Koor.
Het gouden paar heeft 4 kinde-
ren, allen gehuwd, 12 kleinkinde-
ren en 2 achterkleinkinderen.

Jubilarissen

werden in het zonnetje gezet:
Mathieu De la Haye (50 jaar lid),
Johan Lauvenberg, Sjef en Bair
Frijns (allen 45 jaar lid), Johan
Zinken (40 jaar lid), Hubert Kic-

ken, Jean Lousberg, Jan en Jo
Vijgen (allen 30 jaar lid), Jos
Grond, René De la Haye, Wiel
Lousberg, Theo Maurmair, Henk
Smeets en Ger en Piet Seroo (al-
len 25 jaar lid).
Johan Zinken, de robijnen
feesteling, werd vooraf gememo-
reerd omdat hij door ziekte ver-
stek moest laten gaan. De jeugd-
afdeling van SV Simpelveld

onder aanvoering van voor-
zitter Jo Baggen een Wedstrijd-
bal aan. Bovendien kregen alle
jubilarissen een fles wijn.

Geslaagd
" JohnPackbier uit Simpelveld
slaagde aan de R.L. te Maastricht
voor het doctoraal examen Ne-
derlands Recht.

" De voetbalvereniging Simpel-
veld huldigde afgelopen week-
einde liefst zestien jubilarissen
tijdens een receptie ter gelegen-
heid van het 70-jarig bestaans-
feest. In zaal Oud Zumpelveld

Vlietjonge biedt de heer van de
Berg een receptie aan, die op
vrijdag 25 augustus van 19.30 tot
20.30 uur gehouden wordt in zaal
A genne Bek, Mgr. Schrijnen-
straat 20 te Heerlen.

" Gerard van de Berg

Gouden paar
Motordief
aangehouden

HEERLEN — De Heerlense politie
heeft zaterdagnacht een motordief
kunnen aanhouden. De politie be- "
trapte de man, P.J.W. uit Landgraaf
toen hij er met een Duitse motor
vandoor ging vanaf het parkeerter-
rein bij discotheek De Peppermill
in Heerlen. De man is voor onder-
zoek ingesloten.
Overigens werd in de nacht van vrij-
dag op zaterdag een Duitse VW Golf 'gestolen vanaf hetzelfde parkeerter-
rein bij de discotheek. Het kenteken |
van de gestolen auto is: AC-AP 557.

'^ , Meisjes uit Schandelen,
I%srit>r°ek en Palemig zijn op
L r VMugavond van 183° tot 20-30?*> de Jl0m in het scoutinggebouw
k &Wenri Jonasstraat 1. Op het
h Ut-tó k

a van de Gidsen staan
'teh en ' koken, kamperen,

I
l ee n veel lachen.

k. 1 hh^r^ aanlozencentrum is een
iiNn» lzaal en een halve-dag

gS,Vestigd met de naam 'Pi-
)rs v ' Pinokkio zoekt vrijwilli-er drie ochtenden per week.
r-Ndp 1 Worden vergoed. Belang-
b. kunnen bellen naar
%e <ö> vragen naar Angelica of

Nuth
>J>—
■^cU?s k̂ort start er weer een EH-
Hia "s- Men kan zich inschrij-. « 045-241582.

Vaesrade
o 't p "

o^Phuuske start op don-
k hann gustus om 13.30 uur

'i\WVaa''digheidscusus. In-
-8 ls nog mogelijk.

" Het jeugdkoor De Klimmender
Nachtegalen opent vanavond om
20.00 uur het nieuwe seizoen met
een concert in Cocarde te Valken-
burg. Nieuwe leden zijn welkom op
de repetitie, die op donderdag van
18.15 tot 19.45 uur gehouden wordt
in zaal Claessen te Klimmen.

Landgraaf

" Begin september start in wijk-
centrum De Kleikoel een naaicur-
sus voor beginners. De lessen vin-
den plaats op dinsdag van 20.00 tot
20.30 uur. Dertig lessen kosten
f 200,-. De lessen voor gevorderden
worden opwoensdag gegeven. Voor
informatie: De Kleikoel, S 311738
of mevrouw van Montfort,
S 352120.

Brunssum

" Onder de titel 'Kalligrafie als
kunst of als hobby' vindt vrijdag in
Dr Brikke-oave een boekpromotie
en de opening van een tentoonstel-
ling over kalligrafie plaats. De pre-

" In Hartje Hoensbroek wordt op
zaterdag 2 september de jaarlijkse
kinderfeestmarkt gehouden.Kinde-
ren die een kraam willen inrichten
moeten zich zo spoedig mogelijk
aanmeldenbij boekhandel Herpers.

" Harmonie St. Cecilia vertrekt za-
terdag naar het Elblinger Triere
Weinfest, waar men twee keer con-
certeert. Zondag rond 20.00 uur is
het korps weer terug.

Jabeek

" Om de herstelwerkzaamheden
aan de parochiekerk te bekostigen
wordt op 10 september een trek-
paardenshow gehouden. Sponsor-
kaarten voor de show kosten 25 gul-
den. Kaarten zijn te koop bij de heer
Pennings, Dorpstraat 23. Wie kaar-
ten wil verkopen kan zich ook bij de
heer Pennings melden.

" De Koninklijke fanfare St.-Caeci-
lia houdtop 24 septembereen Luik-
se markt. Inwoners van Jabeek
kunnen tegen gereduceerd tarief
een stand huren. Hiervoor moet
men zijn bij Garry Snippe, Geer-
straat 15.

De echtlieden Jan Slob en Ynske
Slob-Groen vieren vrijdag hun
gouden huwelijksfeest. Het gou-
den paar woont aan de Aker-
straat 15 te Brunssum. De dank-
dienst wordt vrijdag om 16.00
uur gehouden in de Bethelkerk
en de receptie vindt van 19.00 tot
20.30 uur plaats in het jeugdhuis
aan de Maanstraat 20 te Tree-
beek.
Jan Slob (75) begon zijn arbeids-
leven bij de staatsmijnen. Later Het gouden paar Slob-Groën

klein journaal
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Goedkoper
kanniey
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llW^H^^, breedtes, kleuren_______________m__m en dessins. Per meter: COMMODOOR
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BUROLAMP METPENNENBAKJE. Hoogte
37 cm. kleine -T'^n-rnimmiimii^^M^fitting, max. 40
Watt. Inkl. snoer- ÉÊfl f O "-■ -**""schakelaar. In . _WÈ f c X^-""diversekleuren. %£»"■ > J_fjt f V

RONSELF TUINBEITS. Milieuvriendelijk, 4jf Jk,
reukloos en geen irriterende gevolgen voor
huid en ogen. Te gebruiken op zowel nieuw . f
hout en over Jfccarbolineum. '''___^**__. J
In kastanje en |:J»B| __

LOMTANGEN SET.donkereiken pii^P Bestaande uit 31 liter (ca. 12 m 2) j£>««*"# lijmtangen 20,25

HETSBANDEN E^F IBflT"5
Maten 26x Va, _^00^mmm*\ C-90. BUBBEBENSI'o * __«_„ GENBUITE^ hen 28 x ik m m _

tMÊ_W_W_\ Afm ca 36'%Nu per 2 stuks: U| » cm.jft^
■■^ _^m _m___________m.iiéel/#I Sv Jl Ühk

I / #/\ NlkESOkk-EH- f"
§"I ' AW , mirFH. MPn : i Maten 36 t/rn^J'JËjL M 2 3-DE}'GEHAMER- - Rerpaar:_j^r S
ÊÊfflfi SET.47^S- ..;a^*_----~^ -^ \

* Waarom zullen we duurdoen. \
De meteen * aangeduide artikelen zijn nietverkrijgbaar bij ktoantum behai^Aanbiedingen geldigvan 22/6tot en met2Ö/81969. Zolang devoorraad $j %I , '%
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ROERMOND - GRAAF GERARDSTRAAT 29 >5?Ai
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" Erik Breukink, alsnog naar Chambéry.

ROERMOND - Jacques Renet
startte uitstekend in het Limburgs
schaakkampioenschap. Hij begon
met overwinningen op Schoeber enVan Gooi. Teleurstellend was de
opening van titelverdediger Henk
Temmink. Matig spel tegen Willenleverde hem meteen een nederlaag
op. In de tweede ronde revancheer-
de hij zich met een overwinning op
Bob Merx. Volle winst was er op de
openingsdag ook voor Venlonaar
Bert Jacobs. In de B-groep staanHemen, Van Hek en Souren met
twee punten aan de leiding.

Loonbelasting salaris Kraay niet afgedragen Frans Maassen in
Trofeo Baracchi

ROTTERDAM - Feyenoord
heeft van de fiscus een naheffing
van 450.000 gulden gekregen. In
de laatste anderhalfjaar heeft de
Rotterdamse club geen loonbe-
lasting over het salaris van direc-
teur Hans Kraay afgedragen.
~Dat hoefde ook niet, omdat wij
met Kraay een management-
overeenkomst hadden afgeslo-
ten", verklaarde Feyenoord-
voorzitter De Swart gisteravond.

Fiscus legt
Feyenoord
nahaffing op
volstrekt legale verbintenis."
Feyenoord betaalde aan de Hans
Kraay Consultancy BV een bruto
salaris, waarbij de directeur, in-

BERGAMO - Frans Maassen start
op 9 september aan de zijde van
Rolf Gölz in de Trofeo Baracchi. Het
Nederlands aandeel in de beroemde
koppeltijdrit bestaat verder uit Ger-Dat is in het bedrijfsleven een

middels opgestapt bij de Stich-
ting Feyenoord, maar nog steeds
in dienst van de NV Stadion, zelf
het betalen van de loonbelasting
voor zijn rekening diende te ne-
men. De fiscus is van mening,
dat een dergelijke constructie
wordt ingevoerd om aan de fisca-
le nadelen van een arbeidsover-
eenkomst te ontkomen. Via een
proefproces wil de belasting-
dienst de management-overeen-
komsten in het betaalde voetbal
aan de kaak stellen. „In deze
zaak staan we echter sterk", ver-
zekerde De Swart.Dinsdag 22 augustus 1989 # 15

Trainer kiest onder voorwaarden voor Feyenoord en spelersgroep

Pim Verbeek blijft " Een gebaar van
machteloosheid. Pim Verbeek:
yrAls de situatie
levensbedreigend wordt, kan ik
niet meer instaan voor de
prestaties van mijn spelers."

rit Solleveld (met Edwig van Hooy-
donck), Jelle Nijdam (met ScanKel-
ly) en Eddy Schurer, die met Jesper
Skibby rijdt.

Danny Nelissen won een wedstrijd
over 84 kilometer in Cheratte in
1.53. De Sittardenaar versloeg in de'
eindsprint Kerkradenaar Roy Gört-
zen. De Belg Kurt van de Wouwer
werd derde. In Tolleur eindigde Pe-
ter Schroen als vierde in een wed-
strijd over 118 km. Winnaar was de
Belg Alain George in 3.09. Verdere"
klassering Nederlanders: 5. Marcel
Nuy; 12. Jo Meijers; 15. Jeroen
Driessen; 17. Adri Kuiper; 20. Jos
Gillissen.

Martin van Dijk, bondscoach van de
veldrijders, heeft negen wielrenners
uitverkoren voor de nationale ama-
teur-selectie. De ploeg gaathalf sep-
tember in trainingskamp bij Kam-
pen. In oktober zijn de eerste wed-;
strijden van het seizoen. Op 1 janua-
ri voegen zich twee renners die nu
nog junior zijn, bij het gezelschap.
Volgens Van Dijk is het tevens mo-
gelijk dat coureurs die tijdens het
seizoen uitblinken, tussentijds bij-
de groep komen. De selectie is£Gert-Jan van Bijnen, Martin Gerrit-'
sen, Benny Gosink, René Guyt,"-
Frank Groenendaal,Ton der Kinde--ren, Mark Krijger, Edward Kuyper;-
en Wim de Vos.

Erik Breukink
toch naar WK

tv Van onze verslaggever

LEERDAM - „Ik heb zondagavond een slag om de
L Sehouden en die slag heb ik gepakt." Aldus moti-
rüe Pjm Verbeek gistermiddag op een ijlings door
L^oord belegde persconferentie zijn besluit om trai-L an de stadionclub te blijven. Direct na de gestaakte
kj^rijd tegen Fortuna Sittard zei de 33-jarige trainer,
k^t voor negentig procent zeker was, dat hij zou stop-
te Maar 's avonds laat liet hij de voorzitter van het

üftgsbestuur, Carlo de Swart, al weten dat hij bereid
i[t 0rtt onder bepaalde voorwaarden zijn werk voort te

Jeugdteam redde
zich 'illegaal'

?<_ek
8r0f»

V°or Feyenoord en de spe-
\ n f gekozen," vertelde Ver-■ vo n de ochtendtraining, terwijl

spelersselectie mee-
V e- -Ik heb zondagmiddag

Williams wil
opnieuw in
ing tegen Tyson
T ~ Zwaargewichtbokser
"°W !'arns eist via zijn manager

W dat hij opnieuw in deringy. w?£hijnen tegen wereldkam-
'ke Tyson. In een brief aan

Sft t°ndiale boksorganisaties■ l Qr^'bowitz, dat het eerste ge-
% nSeldig moet worden ver-

echt niet emotioneel gehandeld. Ik
was bij mijn \;olle verstand, toen ik
zei dat ik zou stoppen. Ik vind
Feyenoord een goeie club, maar als
de gezondheid van mij en mijn ge-
zin in gevaar komt, is het over en
uit."

Begrip
Pim Verbeek begrijpt, dat de sup-
porters teleurgesteld zijn over het
feit dat Feyenoord uit drie wedstrij-
den slechts één punt heeft gehaald.
„Dat ben ik zelf ook. Wat er zondag
gebeurd is, noem ik een reactie van
gefrustreerdheid.Toen ik bij Feyen-
oord tekende, wist ik dat ik het
moeilijk zou krijgen. ledereen wen-
ste me sterkte toe. Het enige wat ik
me zelf zou kunnen verwijten, is dat
ik een beetje naïef ben geweest en
niet meteen heb begrepen, wat men
daarmee bedoelde."

sportkort

VEENDAM - Veendam heeft op 1&
maart twee ongerechtigde spelers"
opgesteld in de uitwedstrijd van de
betaalde jeugd tegen Volendam.
Dat gebeurde met medeweten van
hoofdtrainer Henk Nienhuis. Don-
derdag moet de noordelijke club
zich verantwoorden voor de tucht-
commissie van district noord. De
kans is groot, dat het jeugdteam als-
nog degradeert naar de eerste klas-
se.

Mark Mulder en Jurjen Twikkeler
hielpen Veendam bij de winst in
Volendam. Het duo was te oud en
had bovendien te veel wedstrijden
meegedaan in het tweede elftal. Onr
der een valse naam verschenen ze
op het wedstrijdformulier. Pikant
is, dat Veendam zich mede dankzij
de 'illegale' zege behoedde voor de-
gradatie. Emmen en AZ eindigden
met een punt minder, waarna Em-
men de beslissingswedstrijd ver-
loor.

Korompis snelen foutloos

Carlo de Swart zei dat de leden van
het stichtingsbestuur unaniem blij
zijn dat Verbeek zijn mening heeft
herzien. „Het zou buitengewoon be-
treurenswaardig zijn geweest als de
kapiteins op dit moment het schip
hadden verlaten," verklaarde hij.
„We moeten niet wijken, voor nie-
mand."

'y s zag op 21 juli in Atlantic
S t

n droom om wereldkam-jjjver borden binnen 93 secon-
de '*\ en ' toen hiJ na een hnkse

NBi Mean Machine' tegen de
dü' iN" hF Leibowitz vin dt, dat de
té' ?l üftc? gevecht daarop te vroegS?KHopt-

-1 rUiu, manager, die blijkbaar
j S vi ' Was Williams in zeven
I lef ft

r op de been- Scheids-
W 6| tii ndy Neumann vond het

(^ hei61 meer nodig de bokspar-
y .N^ >aUen. Leibowitz stuurde
< i sW 00k al een brief naar Ty-
I Vns Ker Don King* waarin h 'JPleit voor een revanche.

Amerikaanse
ploeg voor
Ryder Cup

ir^ heif, " ~ Captain Raymondu% v^n in Hawthorn Woods de

" dN Ci, de Amerikaanse

' lh
of het Poeiers bekend gemaakt.

i <M\u ela"grijkste golftoernoöi, Nw' dat van 22 tot en met 24
o, lf*nd °p dc' baan The Belfry in

'i ** Uit- V„ordt gespeeld, nodigde
i it^tran„ ark Calcavecchia, Cur-

'a^f- Payne Steward, TornKr hon Azinger, Fred Couples,
% cara "/nber, Ken Green, Mare
'ijrVv u, p, Beek- Torn Watson
I-Si Wadkins. Dit dozijn top-sleiWel °Pnementegen Euro-ks>te twaalf.

CBen J V̂e samenstelling van de4?'C;iPta r̂iiging van Europa zalTor,y Jacklin zondag
>k>n o 'n Frankfurt tijdens deC> pf,n bekend maken. DeC^rliik r Ryder CuP is een

y'C'^env ontmoeting tussen
Ij, Ur°Pa- Het team uit de

l '" A^VT yon de laatste afleve-ll»

Verbeek: „Dat rapport en de adhe-
sie van het bestuur zullen wereld-
kundig moeten worden gemaakt."

Europees voetbal

maar bijna twee seconden langer
nodig had.

" GELEEN - Uitslagen zaalvoetbal-
toernooi Chrit Baetsen Trofeer'
Bouwkompas-Merpati 3-1; Geleen
Mezada-Sphinx 1-4; Haantjes-Bek-
kers Tectyl 5-3. Stand na vier ron-
den: Sphinx 6; Haantjes 6; Bekkers;
Tectyl 5; Bouwkompas 4; Geleen*
Mezada 3; Merpati 0.

" SKELLEFTEA - Het aantal kop-
lopers in het wereldbeker-schaak-,
toernooi in het Zweedse Skellt ;
is gegroeid tot vijf. Door overwin-
ningen in de achtste ronde voegden
Karpov en Portisch zich bij het drie-
tal Kasparov, Salov en Ehlvest. Het
vijftal heeft vijf punten uit acht ei
wordt op een halfje gevolgd d
Andersson en Short.

" KERKRADE - De supportersverl»
eniging van Roda JC bezoekt n
gen de wedstrijd PSV-Roda JC. Ge?gadigden voor de busreis kunnen
zich vandaag tussen 18.00 en 20.00-
-uur melden in de kantine van het*
Roda-stadion.

" FUSSGONHEIM - De leid
van de Westduitse Formule 1-rerv-
stal Rial heeft Volker Weidier uit
Weinheim ontslagen. Pierre-Henia-
Raphanel neemt de plaats van!
Weidier in. Tijdens de Grand Prix"
van België, het komende weekeinde
in Spa, zal de Fransman debuteren.

" BRUSSEL - Patrick Verv,
mist morgen de vriendschappelijke-
interland van België tegen Dene»*
marken. De speler van Anderlecht*
raakte tijdens de competitiewed',
strijd tegen Antwerp geblesseerd.
Hij wordt in de selectie van Wa
Meeuws vervangen door DannV
Boffin van FC Luik.

Moed
Het bestuur van Feyenoord heeft
Verbeek zondag afgeraden naar
Studio Sport te gaan. Tegenover
Kees Jansma herhaalde Verbeek
daar de woorden die hij eerder te-
genover de schrijvende pers had
uitgesproken. Dat maakte het voor
hem wellicht nog iets moeilijkerom
op zijn besluit terug te komen. De
Swart: „We nemen Pim niets kwa-
lijk. Het getuigt van burgerlijke
moed dat hij naar Hilversum is ge-

gaan. Hij vond dat het tot zijn taak
behoorde om ook nu de mensen van
de tv te woord te staan."

De Swart onderschrijft de mening
van Verbeek en Van der Gijp, dat
Feyenoord en zijn supporters voor
de rest van het seizoen geen al te
hoge verwachtingen mogen koeste-
ren en hij is bereid devisie van het
bestuur op de komende twee, drie
jaarbekend te maken zodra het rap-
port dat het technisch duo heeft uit-
gebracht, intern is besproken. Pim

toto/lotto

Van onze medewerker
MEERLO - Met Peperone Quick-
step was Michael Korompis voor
iedereen te sterk tijdens het Lim-
burgs springkampioenschap voor
ponyruiters in Meerlo. Hoewel hij
als eerste in de barrage van start
moest, zette hij na een foutloos par-
cours meteen zon sterke tijd neer,
dat niemand die meer kon verbete-
ren. Ook niet Loes Hanssen die met
Marco eveneens foutloos bleef,

Volgens Verbeek is het irreëel van
de supporters te verwachten dat
Feyenoord dit seizoen PSV en Ajax
naar de kroon steekt. Een derde of
vierde plaats met het daaraan ver-
bonden recht op Europees voetbal
acht hij, 'mits iedereen fit is' wel
haalbaar en daar wil hij in de ko-
mende 31 wedstrijden 'in alle rust'
naar toewerken.

Verbeek herhaalde enkelekeren dat
de druk bij Feyenoord van de ketel
moet. „Het is normaal dat een team
dat geen punten pakt, onder druk
komt te staan. Maar het is niet nor-
maal dat voetballers, als ze een
foutje maken of een achterstand op-
lopen, met stenen worden bekogeld
en met messen worden bedreigd.
De angst dat er iets met hen kan ge-
beuren, legt een extra druk op de
spelers en van die druk wil ik af. Als
de situatie levensbedreigend wordt,
kan ik niet meer instaan voor de
prestaties van de spelers."

Feyenoord zal geen extra-veilig-
heidsmaatregelen nemen. „Welke
hekken je ook plaatst, tegen zoveel
geweld zijn ze niet bestand," aldus
De Swart. „Misschien zou een tank-
gracht helpen, maar dan moet je
weer oppassen dat de mensen op de
tribunes niet doodgedrukt worden,
zoals in Engeland is gebeurd."

De kampioenen waren: dressuur: D zwaar:
Katheen Coenders metHayza. C zwaar: Su-
sanne Houben met Jolanda. D midden II:
Kianea Westerhof met Fuego. D-E midden
I: Anouk Lammers met Prinz. D-E licht II:Marcel Custers met Monika. D-E licht 1:
Krederique van Gemert met Shadow. D-E
beginners: Ester Verheijen met Kirn. C
licht II: Renzo Goessens met Wngley; B
midden I: Roger Theunissen met Nelson. C
midden I: Kim de Boer met Esme. C mid-
den II: Roy Quadakkers met Sara. C licht I:
Janneke Nelissen met Iris. C beginners:
Melanie Mordas met Sally. B licht I: Rail
van Veghel met William. B licht II: Erik
Brentjens met Blaeky. B beginners: Clau-
dia Teunesen met Ulrike. A-B licht I en
licht II: Suzanne Geelen met Moortje.
Springen: D zwaar: Michael Korompis met
Peperone Quickstep. D licht: Yvonne
Geurts met Vanessa. E beginners: Mark
Das met Arco. D beginners: Tessa Bovee
met Aranka. B licht: Joris Mulders met
Goudvink. C beginners: Linda Boeken met
Eelje. B midden: Angela Cuypers metRitta.
B zwaar: Paula vanMelick met Elza. D mid-
den: Maud Schouwenberg met Maybe. C
zwaar: Solange Kurvers met Inka. É licht:
Jules Kessels met Jola. A beginners: Jarno
Bovee met Sunny Boy. A licht: Shelly Bon-
ten met Goldie. B beginners: Kim Tonnaer
met Sinton. A midden: Andrea Schurmann
met Polly.

DEN HAAG - Winnende bedragen sport-
prijsvragen; lotto 33: eerste prijs geen win-
naar; tweede prijs 1 winnaar ’ 300.000; der-
de prijs 25 winnaars ’ 8102.90; vierde prijs
2826 deelnemers ’ 71,60; vijfde prijs 48.882
spelers f 5. Toto 33: eerste prijs geen win-
naar; tweede prijs 12 winnaars ’ 936,50;
derde prijs 380 winnaars f 73,90. Toto-ge-
lijk 33: eerste en tweede prijs geen winnaar;
derde prijs 7 spelers / 162,40; vierde prijs
186 spelers / 9,40.

oefenvoetbal
VANDAAG:
Limburgia-Genk 19.30uur

Aartsen kampioen
op blote voeten

Van onze medewerker
EIJSDEN - Evert Aartsen, Euro-
pees kampioen '87, is rimpelloos
winnaar geworden van de inter-
nationale blootvoets-waterski-
wedstrijden in Eijsden. Dat bete-
kent, dat Aartsen meteen als een
van de favorieten start tijdens de
Europese kampioenschappen,
die binnenkort in het Westduitse
Kelheim worden gehouden. Al-
leen op het onderdeel slalom
moest Aartsen genoegen nemen
met een tweede plaats achter re-
gerend wereldkampioen Smol.
Naast de Nederlandse selectie

voor het EK was in Eijsden ook
de volledige Belgische EK-selec-
tie present. Opvallend was het
sterke skiën van Rob van Laker-
veld die in het overall-klasse-
ment van de B-klasse als win-
naar het respectabele puntento-
taal van 2625 bij elkaar gleed. De
baan had een lengte van 450 me-
ter, waarbij de figuren bij een
snelheid van 65 kilometer per
uur in twintig seconden uitge-
voerd moesten worden. Op de
slalom klasse B behaalde Martin
Moenen uit Schimmert een vier-
de plaats.

BERGEN OP ZOOM - Erik Breu-
kink is gisteren teruggekomen op
zijn besluit nietdeel te nemen aan
het wereldkampioenschap op de
weg in Chambéry. Hij deed dit in
een gesprek met de Sectie Be-

Renet opent vlot
in LK schaken

roepswielrenners. Voorzitter
Theo Mangnus sprak in dat on-
derhoud zijn vertrouwen in de ca-
paciteiten van Breukink uit, waar-
na de renner zwichtte. Breukink
reist morgen na de wedstrijd Vee-
nendaal-Veenendaal met de Ne-
derlandse ploeg naar Frankijk af.
Mangnus: „Op grond van zijn ca-
paciteiten hoort hij in het wereld-
kampioenschap thuis."
Breukink zag weinig heil in 'Cham-
béry' na zijn povere prestatie in het
Kampioenschap van Zürich. Hij
eindigde met meer dan dertien mi-
nuten achterstand op de Canadese
winnaar Steve Bauer.

Theo deRooy, zijn vervanger die za-
terdag in de slotetappe van de Ron-
de van Nederland een uitstekende
vorm demonstreerde, blijft op de re-
servelijst. Mogelijk wordt De Rooy
alsnog opgenomen in de ploeg, als
Theunisse morgen niet hersteld
blijkt te zijn van de buikgriep, die
hem vorige week trof.Limburgs Dagblad sport



Oranje hoopt op superdag CHAMBÉRY - Morgen beginnen in het Franse Chambéry de werel^kampioenschappen wielrennen op de weg. Er wordt gestart met*
ploegentijdritten; eerst de 50 kilometer voor vrouwen, later op de d»
de 100 kilometer voor amateurs. Zaterdag strijden vrouwen en artl3"
teurs om de individuele titels. Zondag is het de beurt aan de profts-
-sionals. Nederland heeft sinds de invoering van de 100km-ploege"'
tijdrit in 1960 dikwijls een voorname rol gespeeld. De pieken oven
heersten de dalen. Op de Olympische Spelen van 1964 en 1968 w#*
goud behaald; in 1978, 1982 en 1986 werd het Oranje-kwartet werel*
kampioen. In de tussenliggende jarenwaren er nog drie zilveren Wl'
plakken en één bronzen Olympische.

Experimentele tijdritploeg van Piet Kuijs mist killer

Engelse clubs verhandelden voor tachtig miljoen Over 'Hillsborough' praal niemand meer

Transfers verdringen tragedie

Hennie Top:
buitenbeentje
in damesploeg
CHAMBÉRY - Herencoach
Piet Kuijs had veel problemen
met het samenstellen van cc"
Oranje-kwartet voor de 100kr.:
ploegentijdrit, zijn collega bü
de dames, Piet Hoekstra, hee"
zelfs een beroep moeten doe"
op een veterane. Speciaal voor
het WK haalde hij Hennie Top.
33 jaar, uit Amerika terug vo°!
een eenmalig optreden in de
vrouwenploeg. Hennie Top
rijdt morgen samen met Moni-
que Knol, Cora Westland e?
Monique de Bruin in ChambÊ'
ry de 50 kilometer.
Hennie Top, ooit bekend uit &
dames-Tour, zocht vier jaar êe'
leden haar heil in Amerika-
Hoekstra zag haar in het voor-
jaar in de Ronde van Texas en
polste haar bereidheid nogccn5

voor Nederland mee te doen-
Het antwoord was positie'-
Hennie Top heeft nauwelijk*
nog toekomst als wielrenster-
Bijna tien jaar geleden verovef*
de zij drie Nederlandse titels °P
rij-

Ze ziet haar optreden \'o°!
Oranje als uitstapje. „Volge"?
jaar zal Hoekstra wel een 'ul'
mere keus hebben. Ik ben t>°'
vendien helemaal niet van pl^
naar Europa terug te komen 0&
te koersen. Ik denk dat ik n°*
wel even mee kan, zeker h?
volgend seizoen nog. Maar }*
ben in Amerika en ik blijf er-
In Amerika maakte Hennie ToP
dit jaar geen gewelidige uitsla;
gen. „Maar ik kan in de Stat*-*
dankzij sponsors aardig rond
komen. Voor het individu^'
wegkampioenschap ben ik n'e.
geschikt. Ik ga niet zo t>e*
meer omhoog, maar in de p'°
gentijdrit heb ik mogelijk^
den, omdat het vlak is." Mete^
na het WK gaat Hennie T<*
weer terug naar Amerika.

sport

" KERKRADE - Het tweede 1
van Roda JC speelt vandaasl
18.30 uur een bekerwedstrijd ïïl
SVK. Donderdag komen de "*raadse reserves om 20.15 uur "'m
gen de reserves van FC Twe^Jhet kader van het BeloftentoeH

" VENLO - De hockey-ini
Venlo tussen Nederland en
Duitsland bij gelegenheid
opening van het tweede kunsja
veld van de Venlose Hock^.l
eindigde in een 6-2 zege v°ö

Duitsers.

" HEEL - VV Heel houdt za'jl
van 20.30 tot 21.30 uur in d<
van de club een afscheid
voor voorzitter Lamberigb
25 jaartrouwe dienst en 17ja3rJ)
zitterschap zijn werkzaam11
beëindigt.

" HEERLEN - In zwemb^Veurdt te Heerlen is van zon' ftot en met donderdag 31 "een zwemvierdaagse. De st
zijn: zondag van 16.00 tot H
maandag t/m donderdag J
07.15, vanaf 12.15 en vanaf lö üü I

" SITTARD -AV Unitas 1
maandag 28 augustus een trii^j
Start 19.00 uur vanaf de a'^tbaan in sportpark Baandert. A
den 3,6 km, 6,8 km en 10 W'
schrijven ter plaatse. ,

" Gary Lineker maakt een vreugdedansje. „Ik ben blij dat ik weer thuis ben." Voor ruim vijfmil-
joen gulden haalde Tottenham Hotspur de bij Barcelona verguisde speler terug naar Engeland.

" Piet Kuijs: „Je moetje kwar-
tet zekerheid geven."

zich er tien maanden lang voor hon-
derd procent voor inzetten. Die vind
je niet. Je hebt financieel niets te
bieden, het is ook geestelijk niet
haalbaar." Als jerenners langer dan
drie weken bij elkaar zet, wordt het
een soort dwangneurose. Dat weet
Piet Kuijs uit eigen ervaring.

Keuze
Na het succes in Colorado Springs
beleefde Oranje in Villach zowel als
in Seoel een afknapper van jewel-
ste. Wat het morgen in Chambéry
wordt? Piet Kuijs heeft, verrassend,
een kwartet samengesteld, dat ge-
heel bestaat uit renners, die geen
deel uitmaken van de wegploeg:
Erik Cent (Giant), Rochard Luppes
en Jos 80l (beiden Van Aarle), en
Bart Voskamp (militaire selectie).
Bij die vier zit geen echte killer.
De keuze van Kuijs houdt verband

Careca doet
Romario
vergeten

SAOPAULO - Careca was in het
kwalificatieduel voor het WK te-
gen Venezuela de grote man bij
het oppermachtige Brazilië, dat
met 6-0 won. De aanvaller van
Napoli, die door de schorsing
van PSV'er Romario een nieuwe
kans in het basisteam had gekre-
gen, nam vier van de zes doel-
punten voor zijnrekening. Brazi-
lië heeft nu een uitstekende uit-
gangspositie voor het bereiken
van de eindronden in Italië. Het
staat in groep 3 van de Zuidame-
rikaanse zone bovenaan met vijf
punten uit drie wedstrijden. In
groep 1, waarin Uruguay de gro-
te favoriet is, won Bolivia de ope-
ningswedstrijd tegen Peru met
2-1. In groep 2 zegevierde Colom-
bia met 2-0 over Ecuador.

Van onze verslaggever
LONDEN - Het boetekleed is
afgelegd, het rouwproces zit
erop. De ramp van Hillsborough
heeft het Engelse voetbal diepe
wonden toegebracht. Uiterlijk is
er, op een grondige renovatie na
(inkrimping van de staanplaat-
sen, bredere toegangspaden,
aanstelling van veiligheidsfunc-
tionarissen en ontslagen bij de
politie), niets veranderd in en
rondom de stadions van de 92
(semi-)professionele clubs. De
leukste, beste en meest specta-
culaire voetbalcompetitie ter
wereld kreunt echter als een
aangeschoten rendier. Na de tra-
gedie in het stadion van Shef-
field Wednesday wordt het in
Engeland nooitmeer wat het ge-
weest is. Dat was al bespeurbaar
in het openingsweekeinde van
de cyclus 89/90.

De exorbitante kooplust van de
clubs uit de eerste divisie heeft de
aandacht van de dood van 95 voet-
balsupporters van Livérpool naar
de achtergrond verdrongen. Tevens
blijkt het naderende WK in Italië
ook in Engeland als bliksemafleider
te fungeren van de werkelijke, vele
problemen waarvan de supporters-
problematiek en het invoeren van
een pasjesregeling de voornaamste
zijn. Over de terugkeer in de Euro-
pacup-toernooien heeft het nie-
mand meer sinds Zwarte Zaterdag
15 april.
Uitgerekend de twee smaakmakers
van het vorig seizoen, Livérpool
(cupwinnaar) en Arsenal (kam-
pioen), roerden zich de afgelopen
maanden het minst overtuigend op
de transfermarkt. Zij kwamen afge-
lopen weekeinde met de vertrouw-
de namen binnen de lijnen. Liver-
pool-manager Kenny Dalglish vol-
stond met het aantrekken van
Glenn Hysen van Fiorentina.

Voor de Zweedse international, ge-flopt bij PSV, een ster in het Ita-

denaam van Hysen niet voor. Af-
gaande op de cijfers groeit het geld
de Engelse clubs nog steeds op de
rug. De afgelopen maandenwerd er
in Engeland voor 25 miljoen pond,
ruim 80 miljoen gulden (een record)
in spelers gehandeld.

liaanse voetbal, werd twee miljoen
gulden naar Florence overgemaakt.
Dalglish, die Livérpool vorig sei-
zoen op bewonderenswaardige wij-
ze door de crisis loodste, dientvoor-
al luxe personele problemen het
hoofd te bieden. Het sterrenteam
van de Merseyside beschikt met
John Aldridge, Peter Beardsley en
lanRush over één spits te veel.
Op de top-tien van transfers komt

Chris Waddie
Tot ongeloof van Tottenham Hot

spur maakte Olympique Marseille-
baas Bernard Tapie er geen enkel
punt van om ruim 16 miljoen gulden
neer te tellen voor spits Chris Wadd-
ie. Voor precies éénderde van dat
bedrag greep Spurs Gary Lineker
van Barcelona in zijn nek. „Ik ben
blij dat ik weer thuis ben", lietLine-
ker, bij Barcelona weggepest door
Johan Cruijff, opgelucht weten. „Ik
weet nu dat er niks boven het Engel-
se voetbal gaat". Ook Clive Allen

Kenneth Monkou was de gevierde
man tijdens het eerste optreden van
Chelsea. De ex-Feyenoorder boekte
met zijn Londense werkgever niet
alleen een kostbare 1-0 zege bij
Wimbledon, maar was bovendien
de beste man van het veld en Chel-
sea's manager Campbell werd ge-
roemd wegens het feit dat hij een
speler met zoveel kwaliteit voor
slechts 3,5 ton op de kop heeft ge-
tikt. Luton Town contracteerde gis-
teren een andere ex-Feyenoorder,
Lars Elstrup. De Deense aanvaller,
uitkomend voor Odense, verhuist
voor twee miljoen gulden naar de
Engelse club.

Met de komst van Raymond Atte-
veld van Haarlem, voor 664.000 gul-
den aangetrokken door Everton,
stinkend rijk door de verkoop van
international Trevor Steven aan
Glasgow Rangers, steeg het aantal
Nederlanders in de Engelse compe-
titie tot vier. Tot volle tevredenn-
heid van 'schopploeg' Wimbledon
verdedigt Hans Segers in Londen
opnieuw het doel. Romeo Zonder-
van, voormalig speler van FC-Den
Haag en FC Twente, heeft er in En-
geland het meeste aantal dienstja-
ren opzitten. De middenvelder, on-
der dak bij tweededivisionist Ips-
wich Town, heeft aangekondigd
volgend seizoen naar Nederland te-
rug te willen keren.

Ex-Feyenoorders

keerde, van Bordeaux, terug naar
zijn vaderland en ex-Ajacied Frank
Stapleton wisseldeLe Havre in voor
Blackburn.

Op Old Trafford was het, zoals ge-
woonlijk, een komen en gaan van
spelers. Manchester United, vorig
seizoen in de anonimiteit (elfde) be-
land, deed met Norman Whiteside
(Everton) en Paul McGrath (Aston
Villa), twee notoire lastpakken van
de hand en kocht er international
Neil Webb van Nottingham Forest
(ruim vijf miljoen) en Michael Phe-
lan (Norwich City, 2,7 miljoen) voor
terug.

Hans Segers

Vrijdag 11 augustus:
PEC Zwolle-VVV 1-2
Zaterdag 12 augustus:
NAC-GA Eagles 3-0
AZ-Helmond Sport 4-2
SVV-Eindhoven 3-1
Cambuur-Emmen 1-3
Veendam-Heerenveen 1-2
DS-Wageningen 3-3
Telstar-RBC 2-1
Zondag 13augustus:
Excelsior-Graafschap 2-2
Heracles vrij

Woensdag 16 augustus:
Graafschap-Telstar 1-4
Wageningen-Excelsior 2-2
Heerenveen-DS 3-1
VVV-Veendam 0-1
Emmen-PEC Zwolle 0-0
Eindhoven-Cambuur 2-2
Helmond Sport-SVV 0-3
GAEagles-AZ 0-1
Heracles-NAC 3-1
RBC vrij

Zaterdag 19 augustus:
Wageningen-Veendam 2-1
Heerenveen-PEC Zwolle 1-1
WV-Cambuur 2-0
Emmen-SVV 1-4
Eindhoven-AZ 4-2
Helmond Sport-NAC , 1-4
GA Eagles-Heracles / 1-0
Zondag 20 augustus:
RBC-Excelsior 2-2
Graafschap-DS 0-2
Telstar vrij

Woensdag 23 augustus:
Heracles-Helmond Sport
NAC-Eindhoven
AZ-Emmen
SVV-VW
Cambuur-Heerenveen
PEC Zwolle-FC Wageningen
Veendam-Graafschap
DS-RBC

Competitieprogramma
eerste divisie 89/90

Excelsior-Telstar
GA Eagles vrij

Zaterdag 26 augustus:
Wageningen-Cambuur
Heerenveen-SVV
VVV-AZ
Emmen-NAC
Eindhoven-Heracles
Helmond Sport-GA Eagles
Telstar-DS
Zondag 27 augustus:
RBC-Veendam
Graafschap-PEC Zwolle
Excelsior vrij
Vrijdag 8 september:
PEC Zwolle-RBC
Zaterdag 9 september:
GA Eagles-Eindhoven
Heracles-Emmen
NAC-VVV
AZ-Heerenveen
SVV-Wageningen
Cambuur-Graafschap
Veendam-Telstar
DS-Excelsior
Helmond Sport vrij
Zaterdag 16 september:
Wageningen-AZ
Heerenveen-NAC
VVV-Heracles
Emmen-GA Eagles
Eindhoven-Helmond Sport
Telstar-PEC Zwolle
Zondag 17 september:
RBC-Cambuur

Graafschap-SVV
Excelsior-Veendam
DS'79 vrij

Vrijdag 22 september:
PEC Zwolle-Excelsior
Zaterdag 23 september:
Helmond Sport-Emmen
GA Eagles-VVV
Heracles-Heerenveen
NAC-Wageningen
AZ-Graafschap
SVV-RBC
Cambuur-Telstar
Veendam-DS
Eindhoven vrij

Zaterdag 30 september:
Wageningen-Heracles
Heerenveen-GA Eagles
VVV-Helmond Sport
Emmen-Eindhoven
DS-PEC ZwolleTelstar-SVV
Zondag 1 oktober:
RBC-AZ
Graafschap-NAC
Excelsior-Cambuur
Veendam vrij
Zaterdag 7 oktober:Heracles-AZ
GA Eagles-SVV
Helmond Sport-Cambuur
Eindhoven-PEC ZwolleEmmen-Veendam
VVV-DS

Heerenveen-Excelsior
Wageningen-Telstar
Zondag 8 oktober:
Graafschap-RBC
NAC vrij

Vrijdag 13 oktober:
PEC Zwolle-Veendam
Zaterdag 14 oktober:
Eindhoven-VVV
Helmond Sport-Heerenveen
GA Eagles-Wageningen
Herucles-Graafschap
NAC-RBC
AZ-Telstar
SVV-Excelsior
Cambuur-DS
Emmen vrij

Zaterdag 21 oktober:
Wageningen-Helmond Sport
Heerenveen-Eindhoven
VVV-Emmen
Veendam-Cambuur
DS-SVV
Telstar-NAC
Zondag 22 oktober:
RBC-Heracles
Graafschap-GA Eagles
Excelsior-AZ
PEC Zwolle vrij

Zaterdag 28 oktober;Emmen-Heerenveen
Eindhoven-Wageningen

> Helmond Sport-Graafschap

GA Eagles-RBC
Herac-les-Telstar
NAC-Excelsior
AZ-DS
SVV-Veendam
Cambuur-PEC Zwolle
VVV vrij

Vrijdag 3 november:
PEC Zwolle-SVV
Zaterdag 4 november:
Wageningen-Emmen
Heerenveen-VVV
Veendam-AZ
DS-NAC
Telstar-GA Eagles
Zondag 5 november:
RBC-Helmond Sport
Graafschap-Eindhoven
Excelsior-Heracles
SC Cambuur vrij

Vrijdag 10 november:
PEC Zwolle-Helmond Sport
Zaterdag 11 november:
Telstar-Heerenveen
DS-Emmen
Veendam-Eindhoven
Cambuur-GA Eagles
SVV-Heracles
AZ-NAC
RBC-Wageningen
Excelsior-VVV
Graafschap vrij

Zaterdag 18 november:
VVV-Wageningen
Emmen-Graafschap
Eindhoven-RBC
Helmond Sport-Telstar
GA Eagles-Excelsior
Heracles-DS
NAC-Veendam
AZ-PEC Zwolle
SVV-Cambuur
SC Heerenveen vrij
Zaterdag 25 november:
Wageningeh-Heerenveen

Cambuur-AZ
PEC Zwolle-NAC
Veendam-Heracles
DS-GA Eagles
Telstar-Eindhoven
Zondag 26 november:
RBC-Emmen
Graafschap-VVV
Excelsior-Helmond Sport
SVV vrij
Zaterdag 2 december:
Heerenveen-Graafschap
VVV-RBC
Emmen-Telstar
Eindhoven-Excelsior
Helmond Sport-DS
GA Eagles-Veendam
Heracles-PEC Zwolle
NAC-Cambuur
AZ-Svv
FC Wageningen vrij
Vrijdag 15 deember:
PEC Zwolle-GA Eagles
Zaterdag 16 december:
SVV-NAC
Cambuur-Heracles
Veendam-Helmond Sport
DS-Eindhoven
Telstar-VVV
Zondag 17 december:
RBC-Heerenveen
Graafschap-Wageningen
Excelsior-Emmen
AZ vrii
Zaterdag 23 december:
Wageningen-RBC
Heerenveen-Telstar
VVV-Excelsior
Emmen-DS
Eindhoven-Veendam
Helmond Sport-PEC ZwoU e
GA Eagles-Cambuur
Heracles-SVV
NAC-AZ
Graafschap vrij

" Hervatting competi"
20/21 januari 1990.
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Van onze verslaggever

CHAMBÉRY - De 100 kilometer ploegentijdrit heeft de naam
'het paradepaardje' te zijn van een wielerbondscoach. Piet
Kuijs denkt daar wat genuanceerder over. „Ik wil best serieus
met de 100kilometer bezig zijn, omdat we zes weken in perio-
des naar het WK in Chambéry hebben toe gewerkt, maar ik zie
niets in een heel jaar je er blind op concentreren. Ik ga er niet
alle tijd en energie in steken, ik hecht meer waarde aan een op-
leiding in de breedte."

Het grootste probleem van Piet
Kuijs - en zijn voorgangers - is, dat
geen enkele amateurwielrenner
staat te trappelen om in de ploeg
van vier te worden opgenomen.
„Voor de individuele wedstrijd
staan ze te dringen, hier moet je ze
als het ware aanwijzen. Je zou vier,
vijf renners moeten hebben, die

met de zwaarte van het parcours
voor het wegkampioenschap op za-
terdag. „In eerste instantie wilde ik
Maarten den Bakker en Robèr van
de Vin in het kwartet voor de ploe-
gentijdrit opnemen. Maar achteraf
heb ik dat niet gedaan. Het is beter
dat Den Bakker en Van de Vin zich
niet stuk rijden op de 100kilometer,
want dan heb je niks aan ze, zater-
dag in het wegkampioenschap. Zijn
ze dan gewoon nog niet hersteld."

Onrustig
Renners voor de 100km-ploeg moe-
ten aan drie hoofdvoorwaarden vol-
doen: ontzettend hard kunnen rij-
den, qua lengte bij elkaar passen en
rustig op de fiets zitten. Piet Kuijs:
„Ik had Patrick Rasch er qua moge-
lijkheden zó kunnen inzetten, maar
hij zat veel te onrustig op zijn fiets.
Hoe harder het ging, hoe kleiner hij
zich maakte. Dan komt degene die
achter hem zit, steeds vol in de wind

te hangen."

Daarom nam Kuijs vier lange jon-
gens, twee van bijna 1.90, twee van
1.84. „Je kunt wel wachten op de
nieuwe Talen, maar die is er dit jaar
niet. Dus zegje: gedaan met experi-
menteren, dit is de ploeg, ditzijn nu
de besten. Je moet je kwartet ook
zekerheid geven."

Schakels
Gevraagd naar de optimale moge-
lijkheden van het viertal Cent, Lup-
pes, 80l en Voskamp, zegt hij heel
eerlijk: „Als ze alle vier een super-
dag hebben: bij de eerste vijf. Maai
vallen er één of twee schakels uit,
dan wordt het een plaats tussen de
vijfen de tien, of misschien nog wel
lager. Het is zo verdraaid moeilijk te
voorspellen, een ploegentijdrit."

Als Kuijs de karakters van de vier
stuk voor stuk moet omschrijven,
komt hij in alle vier gevallen op het-
zelfde uit: „Je moet ze jevertrouwer
.blijven geven, ook als het wat min-
der gaat. Schreeuwen tegen ze heefl
geen zin, claxonneren onderweg a]
helemaal niet." Kuijs geeft toe, dal
er geen echte 'afmaker' tussenzit,
„Het zijn geen Teuntjes van Vliet,
meer het type Erik Breukink. Ik
vind dat niet erg, maar in een ploe-
gentijdrit moet je toch wel eens
hard tegen jelelf durven zijn."
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