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Verbruik door droogte verdubbeld

WZL: 'Zuinig
met drinkwater'

Van onze verslaggever

HEERLEN - De Waterleidingmaatschappij Limburg vraagt
dringend om de komende dagen zuinig aan te doen met het
drinkwater. Door de aanhoudende warmte en droogte is het
waterverbruik de afgelopen tijd met sprongen gestegen. ledere
dag wordt dezer dagen in Limburg 250 miljoen water door dor-
stige kelen gejaagd of op verschroeide gazons gespoten. Nor-
maal is een waterverbruik van 125 miljoen liter.

De waterleidingmaatschappij kan
zonder problemen een extra vraag
van 70 tot 80 procent aan. Een ver-
dubbeling van de vraag schept wel
problemen. Het extreme waterver-
bruik leidt er toe, dat tegen de
avond de voorraadkelders van de
Waterleidingmaatschappij, waaruit
extra water wordt geput, ake]ig leeg
worden. Dat zorgt er weer voor dat
's avonds in hogeflats en op punten
aan het einde waterleidingnet de
druk grotendeels wegvalt en het wa-
ter slechts druppelsgewijs uit de
kraan komt. Overigens worden de
voorraadkelders 's nachts weer aan-
gevuld.
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Oproep
Om ernstige problemen te voorko-
men doet de waterleidingmaat-
schappij nu een beroep om zolang
de droogte en warmte aanhoudt on-
nodig watergebruik te voorkomen.
Zo zou het sproeien van de tuinen,
het wassen van de auto en dergelij-
ke voorlopig niet moeten gebeuren.

Hoewel de Waterleidingmaatschap-
pij de bevoegdheid heeft een ver-
bod op degelijke activiteiten uit te
vaardigen, blijft het in eerste instan-
tie bij een oproep. In het verleden,
zoals in mei van dit jaar, bleek een
dergelijke oproep voldoendeom het
watergebruik te matigen.

Bovendien heeft de waterleiding-
maatschappij zelf geen mogelijkhe-
den om een verbod op naleving te
controleren. De politie heeft ook
wel wat anders te doen dan om elf
uur 's nacht te kijken of iemand ille-
gaal de tuin sproeit.

Stadsmarketingplanrond

Heerlen gaal
stad promoten

van onze verslaggever
HEERLEN - Heerlen moet de stad
meer in de schijnwerpers gaan zet-
ten. Het m(jderne koopcentrum, de
herstructurering van de binnenstad,
het cultuuraanbod, het goede
woonklimaat, dat alles mag best
eens op de voorgrond komen. Dat
staat in een stadsmarketingplan dat
een planbureau heeft opgesteld in
opdracht van het gemeentebestuur.

De grootste stad in de Oostelijke
Mijnstreek moet alle zeilen bijzetten
om van het slechte imago af te ko-
men. Heerlen staat bekend als drug-
stad met een ongezellig centrum
waar 's avonds en in het weekeinde
weinig te doen is en criminaliteit
aan de orde van de dag is.

Heerlen heeft ook goede zaken. „En
die moeten meer naar voren ge-
bracht worden. Niet dat wij de kop
in het zand willen stekenvoor de ne-
gatieve aspecten van deze stad,
maar daarnaast mogen andere as-
pecten ook best eens naar voren ko-
men," aldus burgemeester Piet van
Zeil.

Het heil moet vooral gezocht wor-
den in uitbreiding van de afdeling
Voorlichting van de gemeente en in
de oprichting van een Stichting
Heerlen Promotion, waarin over-
heid en particulier initiatief zullen
gaan samenwerken.

Kohl ontsnapt aan
'mogelijke ramp'

met vliegtuig
BONN - De Westduitse bondskan-
selier Helmut Kohl is gisteren,
dankzij de snelle reactie van een
Amerikaanse piloot, ternauwer-
nood ontsnapt aan een vliegtuigon-
geluk op het Berlijnse vliegveld
Tempelhof.

Volgens berichten uit regerings-
kringen in Bonn zou het twee-moto-
rige Amerikaanse militaire toestel,
waarmee de bondskanselier altijd
van en naar Berlijn pleegt te reizen,
tijdens de start 'een enorme knal'
hebben gegeven. Een vogel was in
een van de motoren terechtgeko-
men, zo bleek later. De piloot be-
sloot op het laatste moment, vlak
voordat het toestel zou opstijgen, de
vlucht niet door te laten gaan. Hier-
mee voorkwam de man waarschijn-
lijk een katastrofe. De bondskans-
lier is met de schrik vrijgekomen.

Later reisde Kohl mét zijn gezel-
schap naar het vliegveld Tegel om
vandaaruit met een lijndienst naar
Keulen te vliegen.

Gezondheidsraad
ontraadt gebruik
moedermelk niet

UTRECHT - De Gezondheidsraad, een gezagheb-
bend adviesorgaan van de regering, ziet op dit mo-
ment geen aanleiding om het gebruik van moeder-
melk te ontraden vanwege de aanwezigheid van
dioxines in moedermelk.

De commissie moedermelkvan de raad vindt de si-
tuatie welzorgelijk en dringt bij de overheidaan op
maatregelen om de uitstoot van dioxines terug te

dringen, alduseen gisteren uitgegeven verklaring.

De raad heeft in 1986 al gepleitvoor wetenschappe-
lijk onderzoek naar de werking en herkomst van
dioxine in moedermelk. Toen bestond al het ver-
moeden dat afvalverbranding een oorzaak kon zijn.
De Gezondheidsraad concludeerde evenwel niet
dat borstvoeding moest worden ontraden.

Staatssecretaris Dees van Volksgezondheid heeft
de raad vanwege derecente commotie over dioxine
opnieuw advies gevraagd over de aanwezigheid
van dioxines in moedermelk. Dat advies is binnen-
kort te verwachten. De commissie doet in de tus-
sentijd geen verdere mededelingen, aldus de ver-
klaring.

" Zie ook pag. 3

André Coumans: 'Optische vervuiling'

SP Kerkrade moet
affiches verwijderen

Van onze verslaggever
KERKRADE - De Socialistische
Partij moet alle verkiezingsaffiches
verwijderen, die de partij in Kerkra-
de heeft geplakt op bomen, electri-
citeitskastjes en het leegstaande ge-
meenschapshuis K3.

Het Kerkraadse college maant de
SP de gewraakte affiches vóór vrij-
dag te verwijderen, anders gebeurt
het van gemeentewege op kosten
van de partij. De plakacties zijn in

strijd met de APV.
Loco-burgemeester André Cou-
mans spreekt over 'optische vervui-
ling door notabeneeen partij die het
milieu hoog in het vaandel heeft
staan. Het college vindt dat de SP
zich schuldig maakt aan papierver-
spilling, dat de affiches bij regen op
straat terecht komen en dat de verf
van de electriciteitskasten schade
oploopt.

" Zie verder pagina 1 3" HetK 3-gebouw volgeplakt met affiches van deSP Foto: MARCEL VAN HOORN

Start 'inkom'-feesten
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# De ongeveer
1500 'eerste
jaars' studenten
in Maastridit
zijn gisteren be-
gonnen aan de
zogenoemde 'in-
kom'-feesten. De
nieuwelingen
nemen tot en met
zaterdag aan al-
lerlei culturele
en sportieve ac-
tiviteiten deel.
Daar hoort ook
een kroegentocht
door de binnen-
stad bij en die is
altijd goed voor
een hoogtepunt.
Gisteren moest
echter eerst wor-
den vastgesteld
wie bij wie
hoort. En dat le-
vert altijd vro-
lijke taferelen
opT

Foto:
WIDDERSHOVEN

Heftige kritiek op bondskanselier

Kohl: Rühe moet
Geissler opvolgen

Van onze correspondent

BONN - De 47-jarige West-
duitse vice-fractieleider van
de CDU en buitenland-expert
Volker Rühe moet de nieuwe
partijstrateeg van de CDU
worden. Deze verrassende me-
dedeling deed kanselier en
CDU-voorzitter Helmut Kohl
gisteren in Bonn, een dag na-
dat hij zijn vroegere vertrou-
weling Heiner Geissler de laan
uit had gestuurd.

Kohl ging slechts zijdelings in op de
massale kritiek die het ontslag van
Geissler heeft veroorzaakt bij zowel
de partijtop als aan de basis. Vooral
de linkervleugel van de CDU rea-
geerde scherp op zijn besluit Geiss-
ler na twaalf jaar trouwe dienst niet
meer kandidaat te stellen. De schei-
dende secretaris-generaal genoot
het vertrouwen van de meerderheid
van het partijbestuur.

Woedend
In de partijcentrale in Bonn kwa-
men honderden bin-
nen. Negentig procent van de bel-

lers was woedend over het besluit
van Kohl. Diverse afdelingen van de
christen-democratische partij eisen
een spoedzitting van het bestuur
om over deze - in hun ogen - ruk
naar rechts te beraadslagen. Kohl
wilde er niets van weten: „Zo lang
ik voorzitter vn de CDU ben, zal er
geen koersverandering plaatsvin-
den. Wij zijn en blijven een volks-
partij van het midden en VolkerRü-
he staat daar garant voor."

Kohl maakte ook duidelijk waaraan
zijn samenwerking met Geissler
stuk was gegaan. „In de partijstatu-
ten staat dat de secretaris-generaal
de voorzitter van de partij zal onder-
steunen en in* overeenstemming
met hem de dagelijkseleiding uitoe-
fent." Geissler was naar de mening
van Kohl te veel bezig met een eigen
beleid. Kritische christen-democra-
ten voorspellen een keiharde bot-
sing op het partijcongres in septem-
ber.

0 Zie ook pag. 3
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Oostduitse
vluchteling
per ongeluk

doodgeschoten
BOEDAPEST - Een Hongaarse
grenswacht heeft maandagavond
per ongeluk een vluchteling uit de
DDR doodgeschoten tijdens een
worsteling aan de Hongaars-Oos-
tenrijkse grens in het district Vas.
Dit heeft het Hongaarse persbureau
MTI gisteren gemeld.

MTI meldde dat de Oostduitser sa-
men zijn vrouw en dochtertje ille-
gaal de grens met Oostenrijk wilde
oversteken op een plaats waar de
Hongaarse autoriteiten het 'ijzeren
gordijn' hebben weggehaald. Het
gezin werd echter betrapt door twee
grenswachten die een schot in de
lucht afvuurden om het tegen te
houden. Toen daarop niet werd ge-
reageerd vatte een van de grens-
wachten de Oostduitser in de kraag,
waarop een worsteling ontstond, al-
dus het persbureau. De vluchteling
deelde daarbij enkele rake klappen
uit en probeerde zijn tegenstander
diens wapen afhandig te maken.
Volgens MTI ging dat af en werd de
Oostduitser dodelijk getroffen.

De exodus van vluchtelingen uit de
DDR naar Oostenrijk houdt inmid-
dels onverminderd aan. In de nacht
van maandag op dinsdag zijn tussen
150 en 200 Oostduitsers via de grens
tussen Hongarijeen Oostenrijk naar-
het westen gevlucht, zo deelde de
politie in het Oostenrijkse Eisen-
stadt dinsdag mee. In het afgelopen
weekeinde passeerden circa 1.000
Oostduitsers de grens, terwijl afge-
lopen week het dagelijkse aantal
vluchtelingen op 60 a 100 lag.

9 Zie ook pagina 3

Zuidafrikaanse
politie gebruikt
traangas tegen
schoolkinderen

JOHANNESBURG - De Zuidafri-
kaanse politie heeft gisteren in
Kaapstad met traangas en rubber-
kogels een menigte schoolkinderen
uit elkaar gejaagd die protesteerde
tegen de apartheid, zo hebben on-
derwijzers van de Gendale-school
gezegd. In het centrum van de stad
zijn 113 betogende ziekenhuisme-
dewerksters gearresteerd. Beide de-
monstraties maakten deel uit van de
nationale campagne tegen de ko-
mende verkiezingen.

Een lerares die anoniem wilde blij-
ven vertelde dat de politie de kinde-
ren, kleurlingen, achtervolgde tot in
de school en woonhuizen in de
buurt. In de nabijgelegen wijk Ry-
lands meldden ooggetuigen dat de
politie met zwepen op de leerlingen
insloeg. De kinderen hadden in de
hal van de school meegedaan aan
een protestactie tégen de verkiezin-
gen van 6 september, waarbij zwar-
ten geen stem mogen uitbrengen.

Tijdens een protestactie in de City
Park Clinic in Kaapstad pakte die
politie 113 gekleurde en zwarte
vrouwen op. De onlusten in Kaap-
stad de afgelopen drie weken zijn de
ernstigste sinds twee jaar.

" Zie ook pagina 5

Weerdioxine
in koemelk
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Hartaanval
Moskou sprak tegen dat het iets
over hem wist tot 1957, toen het een
document aanhaalde waarin stond
dat hij tien jaar tevoren aan een
hartaanval was bezweken in de
Loebjankagevangenis in Moskou.

t

Zweden heeft de Sovj et-versie
n£oit aanvaard en de verwanten
van Wallenberg, die steeds weer
rr(oed vatten als ex-gedetineerden
in gevangenissen in de Sovjetunie
vertelden dat zij de spoorloze di-
plomaat gezien hadden, zijn er van
overtuigd dat hij op 4 augustus zijn
77e verjaardag gevierd heeft.
Lagergen gaat naar Moskou met
Wallenbergs hallbroer Guy von
Qardel en de voorzitter en secreta-
ris van het Zweedse Raoul-Wallen-
bèrg-comité. Hun reis voedde de
hoop op een doorbraak, maar Sov-
jet-functionarissen hebben gepro-
beerd de verwachtingen te tempe-
ren. „Volgens de inlichtingen waar
wij over beschikken is er geen
sprake van andere documenten",
zegt Michail Skoepov die persatta-
ché. is van de Sovjetambassade in
Stotkholm.

Hoop
De verwanten en vrienden van
Wallenberg worden heen en weer
geslingerd tussen hoop en realis-
rhe_. „lemand zei dat als Gorbatsjov
een deur opendoet en Raoul de ka-
rher binnenkomt, er sprake zou zijn
van één van de schitterendste ge-
beurtenissen van de eeuw", meent
■Secretaris Sonja Sonnenfeld van
het Wallenberg-comité.

„Wij nemen al onze hoop mee naar
Moskou, maar laten onze illusies
thuis. De uitnodiging kan een re-
clamestunt zijn, maar als er niets
uitkomt zal de wereld teleurgesteld
zijn", meent zij.

In 1987 is in Budapest een monu-
ment voor Wallenberg onthuld.
Hogere functionarissen in het
Kremlin en de media in de Sovjet-
unie hebben zich voor het eerst po-
sitiefover dit gebaar uitgelaten. „In
de zaak-Wallenberg is het nu of
nooit", meent een Zweedse func-
tionaris die niet bij name genoemd

wil worden. „Gorbatsjov gaat de
confrontatie aan met het stalinisti-
sche verleden van zijn land, waar-
bij geen taboes lijken te bestaan.
Wallenberg behoort tot dat verle-
den".

Een filmregisseur in de Sovjetunie
werkt aan een documentaire over
Wallenberg, zo blijkt uit een artikel
in de Komsomolskaja Pravda dat
de Zweedse krant Svenska Dagbla-
det overnam. „Ik beschouw het
thema-Wallenberg als een proef op
de som van de glasnost. Waar-
schijnlijk zijn er nog mensen in le-

ven die indertijd op het ministerie
van binnenlandse zaken met de
Zweedse diplomaat te maken heb-
ben gehad. Maar zij houden zich
vooralsnog gedeisd", meent regis-
seur A. Rodnianski.

Beunhaas
De hoogste verwachtingen op het
ministerie gelden echter de be-
voegdheid van de overheid om uit
te maken wat afval is. Dat lijkt sim-
pel en overbodig, maar is het niet.
Wat vandaag bruikbare grondstof
is, is morgen milieubedreigend af-
val.

Kabel bijvoorbeeld is een buiten-
gewoon nuttig produkt, maar ver-
sleten kabel is gevaarlijk afval dat
bij verbranding uiterst kwalijke
dampen verspreidt. Hetzelfde
geldt voor het zinkresidu dat on-
langs als grondstof naar Zuidame-
rika werd getransporteerd, en nu
weer in het Rotterdamse havenge-
bied ligt opgeslagen omdat het vol-
gens de autoriteiten toch afval is.

De bevoegdheid om stoffen afval te
noemen, kan heel wat juridisch ge
hakketak voorkomen. Hetzelfde
geldt voor de regel dat het niet lan
ger de overheid is die moet aanto
nen dat burgers en bedrijven on
verantwoord omspringen met ge

vaarlijke stoffen. Als het aan Nij-
pels ligt, wordt de bewijslast omge-
keerd. Voortaan moeten burgers en
bedrijven zelf bewijzen dat zij zorg-
vuldig hebben gehandeld.

Wie een nieuwe accu koopt en zijn
oude inlevert bij een keurignette
garage, treft geen blaam als die zich
onverhoopt niet aan de regels
houdt. Maar wie zijn oude accu
achterlaat bij de beunhaas op de
hoek, is net zo goed aansprakelijk
voor de gevolgen. „Het zal wel reu-
ze lastig blijven", erkennen ambte-
naren van het ministerie „maar wie
voor vijfentwintig gulden een
gloednieuwe fiets koopt, weet ook
dat er iets niet deugt en kan daarop
later worden aangesproHen".

Evacueren
Wallenberg, een zakenman uit een
familie van rijke Zweedse ban-
kiers, ging in 1944 met een diplo-
matiek paspoort op zak naar de
Zweedse ambassade in het door de
nazi's bezette Budapest. Als eerste-

secretaris moest hij proberen Hon
gaarse joden te helpen evacueren.
Vol ijver ging hij aan de slag en met
gevaar voor eigen leven richtte hij
verlaten gebouwen in als opvang-
centra. Ook leverde hij speciale
Zweedse paspoorten aan joden
waardoor hij hen vrijwaarde voor
deportatie door de Duitsers.

Het optreden van Wallenberg leid
de in de hele wereld tot erkenning
„Vooral jonge mensen beschou-
wen hem als een voorbeeld van wat
eén ongewapend mens kan doen in

de strijd tegen kwaad en geweld
zegt zijn zus Lagergren.

Kern van het mysterie-Wallenberg
vormt een met de hand geschreven

mededeling waarvan de So^l!
zeggen dat die het enige spl
vormt dat zij ooit gevonden heb"!
van de vermiste diplomaat. Z^l
door een arts in de Loebjank^n
vangenis geschreven aan een h<>s
re veiligheidsfunctionaris en
„Hierbij meld ik dat Wallenbera
aan u bekende gevangene, afin
pen nacht in zijn cel is ovei'l^lvermoedelijk als gevolg van WL
stilstand. De dato 17 juli 1947. *getekend, Smoltsov, kolonel b'Jj
medische dienst". In de niea^l
ling staat verder dat het stotle' 1
overschot gecremeerd is.

Afval van vandaag is
voedingstof van morgen

Van onze correspondent

DEN HAAG - Meer dan 300 kilo af-
val produceert de gemiddelde Ne-derlander elk jaar, een gigantische
£erg die ons land zo langzamer-
hand bedelft. Minister Nij pels van
(nilieu vindt dat aan dat proces een
«md moet komen. Het indienen
van zijn wetsontwerp Afvalstoffen
bij de Tweede Kamer ziet hij dan
ook als een „rigoreuze aanval" op
de nog altijd groeiende vuilnisbelt.

Niet alle afval is afval. Veel kan op-
nieuw worden gebruikt en is dan
ineens een waardevolle grondstof,
fcjijpels wil dat steeds minder mate-
riaal definitief tot afval wordt be-
stempeld. Een goede organisatie is
het halve werk, zo maakte hij verle-
den week duidelijk. In de vrije na-
tuur is het afval van vandaag de
voedingstof voor morgen. Zo moet
het in onze geïndustrialiseerde sa-
menleving ook worden.

Alles wat gebruikt is en niet meer
voldoet, gaat nu naar de vuilnisbelt
maar moet opnieuw in circulatie
worden gebracht. Een lege fles
toeft niet weggegooid maar kan

weer worden gevuld. Dit simpele
uitgangspunt wil Nijpels verder
uitwerken. Koelkasten en andere
apparaten hoeven niet naar de vui-
lisbelt, de grondstoffen waarvan
die apparaten gemaakt zijn, kun-
nen heel goed opnieuw worden be-
nut.
Nijpels wil dat krachtig bevorde-
ren, niet alleen voor flessen en
koelkasten, maar voor tal van pro-
dukten. De nieuwe Wet afvalstof-
fen moet de overheid greep geven
op deze kringloop: statiegeldsyste-
men kunnen verplicht worden ge-
steld. Hetzelfde geldt voor het ge-
scheiden inzamelen van 'echt' af-
val: blik bij blik, glas bij glas en
tuinafval bij tuinafval, wat de ver-
werking ervan alleen maar efficiën-
ter maakt.

Definitieve oplossingen' als dum-
pen en verbranden zijn uit den
boze. Pittige tarieven moeten on-
dernemer en burger prikkelen tot
het zoeken van alternatieven. De
fabrikant die geen raad weet met
het afval dat hij uiteindelijk produ-
ceert, krijgt het moeilijk, want die
produkten kunnen eenvoudig wor-
den verboden.

recept
Aardappel-pizza
met salami
Benodigdheden: 3 kleine vleesto-
maten, 1 ui, 1 pakje aardappelpu-
ree, zout en peper, 100 g bloem, 2
eieren, 2 teentjes knoflook, 2 el
olie, 2 el liefst verse tuinkruiden,
100 g salami, 50 geraspte kaas.
Bereid de aardappelpuree vol-

gens de gebruiksaanwijzing op de
verpakking en meng er snufje
zout, bloem en eieren door."
Druk uit dit 'deeg' op een met
bakpapier belegde bakplaat 4 ron-
de pizzabodems uit.
Vermeng de gesnipperde knof-
look met olie en kruiden en be-
strijk er de pizzabodems mee.
Beleg de bodems met salami,

uiringen en in plakjes gesneden
tomaat.
Plaats de bakplaat in een voorver-
warmde oven van 200°C. - stand 4.
Strooi er na 20 minuten baktijd de
kaas over en laat nog eens. 10 mi-
nuten in de oven garen.
Haal de aardappel-pizza uit de
oven en serveer direct.

hub meijer

extra

Familie verdwenen diplomaat mag in Moskou dossier inzien

Eindelijk duidelijkheid
in Wallenberg - affaire?

STOCKHOLM - De familie
vaji Raoul Wallenberg hoopt
dat het Sovjetbeleid van glas-
nost ten langen leste de waar-
heid zal onthullen rond de
Zweedse diplomaat die 44 jaar
geleden in de Sovjetunie ver-
dween nadat hij tienduizen-
den joden van de vernieti-
gihgsdood had gered. Ze heeft
een uitnodiging naar Moskou
aanvaard om er met mensen
van de geheime dienst (KGB)e4het ministerie van buiten-
landse zaken te praten. Verder
is;, haar beloofd dat ze alle be-
schikbare informatie kan in-
ziien.

„Alles lijkt in de Sovjetunie moge-
lijk onder Michail Gorbatsjov's po-
litiek van glasnost (openheid). En
wh geloven stellig dat Raoul nog in
leven is", meent Nina Lagergren,
d^ zuster van Wallenberg.

D£ Zweed is voor het laatst gezien
ir» januari 1945. Als 32-jarige diplo-
mJßat werd hij toen overgebracht
najar maarschalk Rodion Malinovs-
ks de commandant van de Sovjet-
troepen die Budapest aan het eind
v*|n de Tweede Wereldoorlog be-
vrijd hadden.

" Joseph Stali7i " Raoul Wallenberg " Mikhail Gorbatsjov

Geen heil
Wat dat betreft is onder meer lering
getrokken uit de Uniser-zaak. Keer
op keer bleken misstappen moei-
lijk aan te pakken omdat het zo las-
tig was de bewijsvoering rond te
krijgen. In de toekomst hoeven mi-
lieuvervuilers geen heil meer te
verwachten van juridische spits-
vondigheden.

Document
„De Sovjets hebben beloofd da'f
ons het document zullen laten z*j
dat niemand ooit gezien h**!
maar wij willen geen in elkaar»,
flanst stuk papier. Wij willen -1
oul", zegt Sonnenfeld.

De Sovjet-diplomaat Joeri KaSPj
die eerder deze zomer het ""^Jvoerde op een mensenrechU'll'!
ferentie in Parijs, zei net nie'JWallenberg gedood is. „De men-T
die personen als Wallenberg ultl
weg geruimd hebben, verniettéTj
ook alle documenten die met »Jj
te maken hadden, waarna d
mensen zelf uit de weg gen-1"
zijn", zei hij daar.

Maar Sonnenfeld wijst er op'l
haar groep de Sovjets met an**!
geruchten zal confronteren. 1° _\
hij halverwege 1987 behandeld *f
in een psychiatrische klinie^Moskou. „Raoul is een symbi>°'sl
worden voor de mensenrec\l
waar ook ter wereld. Wat er i° \ï
kou ook gebeurt, ik troost mij jL
de gedachte dat zijn opoffer»!
niet voor niets geweest
meent Lagergren.

Oplossing van gisteren

BELEVENIS
L BOS *OM E M-*
NEDERLAAG
DEEG-ANTO
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E N -""- L - - T 1
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puzzel van de dag

Trappuzzel
In elk vakje dient een letter te worden inge-
vuld, waardoor zowel horizontaal als verti-
caal woorden van navolgende betekenis
verkregen kunnen worden:

1. voorvoegsel om het tienvoud aan te ge-
ven van de eenheid waarvoor het is ge-

plaatst;
2. gelijkmatig;
3. aantekenboekje;
4. waardepapier;
5. bepaald onderricht;
6. Russische vierwielige boerenwagen'
7. krijgsmacht;
8. bijbelse naam.
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Hartaanval
Moskou sprak tegen dat het iets
over hem wist tot 1957, toen het een
document aanhaalde waarin stond
dat hij tien jaar tevoren aan een
hartaanval was bezweken in de
Loebjankagevangenis in Moskou.

I

Zweden heeft de Sovjet-versie
n^oit aanvaard en de verwanten
van Wallenberg, die steeds weer
rr{oed vatten als ex-gedetineerden
in gevangenissen in de Sovjetunie
vertelden dat zij de spoorloze di-
plomaat gezien hadden, zijn er van

tuigd dat hij op 4 augustus zijn
77e verjaardag gevierd heeft.
Lagergen gaat naar Moskou met
Wjallenbergs halfbroer Guy von
Dardel en de voorzitter en secreta-
ris van het Zweedse Raoul-Wallen-
berg-comité. Hun reis voedde de
hoop op een doorbraak, maar Sov-
jet-functionarissen hebben gepro-
beerd de verwachtingen te tempe-
ren. „Volgens de inlichtingen waar
wij over beschikken is er geen
sprake van andere documenten",
zegt Michail Skoepov die persatta-
ché. is van de Sovjetambassade in
Stotkholm.

Hoop
De verwanten en vrienden van
Wallenberg worden heen en weer
geslingerd tussen hoop en realis-
rhe. „lemand zei dat als Gorbatsjov
een deur opendoet en Raoul de ka-
rfiex binnenkomt, er sprake zou zijn
Van één van de schitterendste ge-
beurtenissen van de eeuw", meent
Secretaris Sonja Sonnenfeld van
het Wallenberg-comité.

„Wij nemen al onze hoop mee naar
Moskou, maar laten onze illusies
thuis. De uitnodiging kan een re-
clamestunt zijn, maar als er niets
uitkomt zal de wereld teleurgesteld
zijn", meent zij.

In 1987 is in Budapest een monu-
ment voor Wallenberg onthuld.
Hogere functionarissen in het
Kremlin en de media in de Sovjet-
unie hebben zich voor het eerst po-
sitiefover dit gebaar uitgelaten. „In
de zaak-Wallenberg is het nu ot'
nooit", meent een Zweedse func-
tionaris die niet bij name genoemd

wil worden. „Gorbatsjov gaat de
confrontatie aan met het stalinisti-
sche verleden van zijn land, waar-
bij geen taboes lijken te bestaan.
Wallenberg behoort tot dat verle-
den".

Een filmregisseur in de Sovjetunie
werkt aan een documentaire over
Wallenberg, zo blijkt uit een artikel
in de Komsomolskaja Pravda dat
de Zweedse krant Svenska Dagbla-
det overnam. ~Ik beschouw het
thema-Wallenberg als een proef op
de som van de glasnost. Waar-
schijnlijk zijn er nog mensen in le-

ven die indertijd op het ministerie
van binnenlandse zaken met de
Zweedse diplomaat te maken heb-
ben gehad. Maar zij houden zich
vooralsnog gedeisd", meent regis-
seur A. Rodnianski.

Beunhaas
De hoogste verwachtingen op het
ministerie gelden echter de be-
voegdheid van de overheid om uit
te maken wat afval is. Dat lijkt sim-
pel en overbodig, maar is het niet.
Wat vandaag bruikbare grondstof
is, is morgen milieubedreigend af-
val.

Kabel bijvoorbeeld is een buiten-
gewoon nuttig produkt, maar ver-
sleten kabel is gevaarlijk afval dat
bij verbranding uiterst kwalijke
dampen verspreidt. Hetzelfde
geldt voor het zinkresidu dat on-
langs als grondstof naar Zuidame-
rika werd getransporteerd, en nu
weer in het Rotterdamse havenge-
bied ligt opgeslagen omdat het vol-
gens de autoriteiten toch afval is.

De bevoegdheid om stoffen afval te
noemen, kan heel wat juridisch ge-
hakketak voorkomen. Hetzelfde
geldt voor de regel dat het niet lan-
ger de overheid is die moet aanto-
nen dat burgers en bedrijven on-
verantwoord omspringen met ge-

vaarlijke stoffen. Als het aan Nij-
pels ligt, wordt de bewijslast omge-
keerd. Voortaan moeten burgers en
bedrijven zelf bewijzen dat zij zorg-
vuldig hebben gehandeld.

Wie een nieuwe accu koopt en zijn
oude inlevert bij een keurignette
garage, treft geen blaam als die zich
onverhoopt niet aan de regels
houdt. Maar wie zijn oude accu
achterlaat bij de beunhaas op de
hoek, is net zo goed aansprakelijk
voor de gevolgen. „Het zal wel reu-
ze lastig blijven", erkennen ambte-
naren van het ministerie „maar wie
voor vijfentwintig gulden een
gloednieuwe fiets koopt, weet ook
dat er iets niét deugt en kan daarop
later worden aangesproHen".

Evacueren
Wallenberg, een zakenman uit een
familie van rijke Zweedse ban-
kiers, ging in 1944 met een diplo-
matiek paspoort op zak naar de
Zweedse ambassade in het door de
nazi's bezette Budapest. Als eerste-

secretaris moest hij proberen Hon
gaarse joden te helpen evacueren.
Vol ijver ging hij aan de slag en met
gevaar voor eigen leven richtte hij
verlaten gebouwen in als opvang-
centra. Ook leverde hij speciale
Zweedse paspoorten aan joden
waardoor hij hen vrijwaarde voor
deportatie door de Duitsers.

Het optreden van Wallenberg leid-
de in de hele wereld tot erkenning.
„Vooral jonge mensen beschou-
wen hem als een voorbeeld van wat
éen ongewapend mens kan doen in

de strijd tegen kwaad en geweld
zegt zijn zus Lagergren.

Kern van het mysterie-Wallenberg
vormt een met de hand geschreven

mededeling waarvan de Sov"!
zeggen dat die het enige s(*"1
vormt dat zij ooit gevonden hebfl
van de vermiste diplomaat. Z*Jdoor een arts in de LoebjankSy
vangenis geschreven aan cci
re veiligheidsfunctionaris en l 1" J
„Hierbij meld ik dat Wallenberg^
aan u bekende gevangene, a'f>fj
pen nacht in zijn cel is ov<
vermoedelijk als gevolg van hjl
stilstand. De dato 17 juli 1947 n
getekend, Smoltsov, kolonel bij~|
medische dienst". In de "IK!tyl
ling staat verder dat het stotle'°
overschot gecremeerd is.

Afval van vandaag is
voedingstof van morgen

Van onze correspondent

DEN HAAG - Meer dan 300 kilo af-
val produceert de gemiddelde Ne-
derlander elk jaar, een gigantische
£erg die ons land zo langzamer-
hand bedelft. Minister Nijpels van
(nilieu vindt dat aan dat proces een
«md moet komen. Het indienen
van zijn wetsontwerp Afvalstoffen
bij de Tweede Kamer ziet hij dan
ook als een „rigoreuze aanval" op
de nog altijd groeiende vuilnisbelt.

Niet alle afval is afval. Veel kan op-
nieuw worden gebruikt en is dan
ineens een waardevolle grondstof.
Nijpels wil dat steeds minder mate-
riaal definitief tot afval wordt be-
stempeld. Een goede organisatie is
het halve werk, zo maakte hij verle-
den week duidelijk. In de vrije na-
tuur is het afval van vandaag de
voedingstof voor morgen. Zo moet
het in onze geïndustrialiseerde sa-
menleving ook worden.

Alles wat gebruikt is en niet meer
voldoet, gaat nu naar de vuilnisbelt
fnaar moet opnieuw in circulatie
worden gebracht. Een lege fles
hoeft niet weggegooid maar kan

weer worden gevuld. Dit simpele
uitgangspunt wil Nijpels verder
uitwerken. Koelkasten en andere
apparaten hoeven niet naar de vui-
lisbelt, de grondstoffen waarvan
die apparaten gemaakt zijn, kun-
nen heel goed opnieuw worden be-
nut.
Nijpels wil dat krachtig bevorde-
ren, niet alleen voor flessen en
koelkasten, maar voor tal van pro-
dukten. De nieuwe Wet afvalstof-
fen moet de overheid greep geven
op deze kringloop: statiegeldsyste-
men kunnen verplicht worden ge-
steld. Hetzelfde geldt voor het ge-
scheiden inzamelen van 'echt' af-
val: blik bij blik, glas bij glas en
tuinafval bij tuinafval, wat de ver-
werking ervan alleen maar efficiën-
ter maakt.

Definitieve oplossingen' als dum-
pen en verbranden zijn uit den
boze. Pittige tarieven moeten on-
dernemer en burger prikkelen tot
het zoeken van alternatieven. De
fabrikant die geen raad weet met
het afval dat hij uiteindelijk produ-
ceert, krijgt het moeilijk, want die
produkten kunnen eenvoudig wor-
den verboden.

recept
Aardappel-pizza
niet salami
Benodigdheden: 3 kleine vleesto-
maten, 1 ui, 1 pakje aardappelpu-
ree, zout en peper, 100 g bloem, 2
eieren, 2 teentjes knoflook, 2 el
olie, 2 el liefst verse tuinkruiden,
100 g salami, 50 geraspte kaas.
Bereid de aardappelpuree vol-

gens de gebruiksaanwijzing op de
verpakking en meng er snufje
zout, bloem en eieren door. *
Druk uit dit 'deeg' op een met
bakpapier belegde bakplaat 4 ron-
de pizzabodems uit.
Vermeng de gesnipperde knof-
look met olie en kruiden en be-
strijk er de pizzabodems mee.
Beleg de bodems met salami,

uiringen en in plakjes gesneden
tomaat.
Plaats de bakplaat in een voorver-
warmdeoven van 200°C. - stand 4.
Strooi er na 20 minuten baktijd de
kaas over en laat nog eens 10 mi-
nuten in de oven garen.
Haal de aardappel-pizza uit de
oven en serveer direct.

hub meijer

extra

Familie verdwenen diplomaat mag in Moskou dossier inzien

Eindelijk duidelijkheid
in Wallenberg - affaire?

STOCKHOLM - De familie
vaji Raoul Wallenberg hoopt
dat het Sovjetbeleid van glas-
nost ten langen leste de waar-
heid zal onthullen rond de
Zweedse diplomaat die 44 jaar
geleden in de Sovjetunie ver-
dween nadat hij tienduizen-
den joden van de vernieti-
gihgsdood had gered. Ze heeft
een uitnodiging naar Moskou
aanvaard om er met mensen
van de geheime dienst (KGB)
cri het ministerie van buiten-
landse zaken te praten. Verder
is;, haar beloofd dat ze alle be-
schikbare informatie kan in-
zien.

..Alles lijkt in de Sovjetunie moge-
lijk onder Michail Gorbatsjov's po-
litiek van glasnost (openheid). En

geloven stellig dat Raoul nog in
leven is", meent Nina Lagergren,
d^ zuster van Wallenberg.

i,

D£ Zweed is voor het laatst gezien
in januari 1945. Als 32-jarige diplo-
mJßat werd hij toen overgebracht
na"ar maarschalk Rodion Malinovs-
k^ de commandant van de Sovjet-
troepen die Budapest aan het eind
v<Jn de Tweede Wereldoorlog be-
vrijd hadden.

# Joseph Stalin "Raoul Wallenberg " Mikhail Gorbatsjov

Geen heil
Wat dat betreft is onder meer lering
getrokken uit de Uniser-zaak. Keer
op keer bleken misstappen moei-
lijk aan te pakken omdat het zo las-
tig was de bewijsvoering rond te
krijgen. In de toekomst hoeven mi-
lieuvervuilers geen heil meer te
verwachten van juridische spits-
vondigheden.

Document
„De Sovjets hebben beloofd da|#
ons het document zullen lat>
dat niemand ooit gezien W T
maar wij willen geen in elkaar In
flanst stuk papier. Wij willen y

oul", zegt Sonnenfeld.

De Sovjet-diplomaat Joeri Kasjn
die eerder deze zomer het
voerde op een mensenrecli
ferentie in Parijs, zei net niet <n
Wallenberg gedood is. „De men^die personen als Wallenberg ü 3i
weg geruimd hebben, vernietip*!
ook alle documenten die met J*
te maken hadden, waarna "\ï
mensen zelf uit de weg gei"l"
zijn", zei hij daar.

Maar Sonnenfeld wijst er op^
haar groep de Sovjets met an\3
geruchten zal confronteren. Zo *hij halverwege 1987 behandeld’» Jin een psychiatrische kliniek
Moskou. „Raoul is een syml
worden voor de mensen
waar ook ter wereld. Wat er il J
kou ook gebeurt, ik troost mü
de gedachte dat zijn opoffer' 11

niet voor niets geweest «
meent Lagergren.

Oplossing van gisteren
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puzzel van de dag

Trappuzzel
In elk vakje dient een letter te worden inge-
vuld, waardoor zowel horizontaal als verti-
caal woorden van navolgende betekenis
verkregen kunnen worden:

voorvoegsel om het tienvoud aan te ge-
ven van de eenheid waarvoor het is ge-

plaatst;
2. gelijkmatig;
3. aantekenboekje;
4. waardepapier;
5. bepaald onderricht;
6. Russische vierwielige boerenwagel
7. krijgsmacht;
8. bijbelse naam.

Uitgeversmaatschappij

Limburgs Dagblad
Directie:
mr. F.A.M, van Hellenu»""
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Bank: ABN Bank Heerlen

rek.no. 57 75 35 935
Giro: 10 35 100
Tel. abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren: A
Brunssum O**s'2^Geleen M49°'sl!Heerlen-Centrum O**s'^
Kerkrade 045-452932/*; s
Maastricht Z\f'
Schaesberg o45n3iVRoermond 04750' A
Sittard M®Kê
Valkenburg 04406
Fax: $
redactie °*S iW
advertenties 045* 7J

Teiex:
redactie fS'k
overige afdelingen
Abonnementsprij*** . _. jfl{n 'M
bij vooruitbetaling te vol" ■
per kwartaal >. j4,*|
per maand '

Woensdag 23 augustus 1989 "2f Hmburgs dagblad

panda en de vakantievoerdersagarmatha



Nu
reserveren

voor de
HERFSTVAKANTIE

il
i
:r '
Speciale aanbieding

voor

Limburgs Dagblad
:"■'

8-daagse vliegreis

MALTA
L| 1 f

t»** «r '
In

-■"■jjjjjj^^ *-*** -,-*■" HV

w^^___w^'' £

_\W\
■BHf/* i i

■VU - * J-tk-ii-imi-^Ê^mi^': ____
m ■ **

ï* .. 1...H1M4H. l,iinnmw_i\-fó '"'

.* ■

15-22 oktober

’1295,-!
K j

pc ommezijde voor volledige
reisinfo en programma

_\
'\Êm^m_-^



Malta
Het eiland Malta ligt In het hart van *6
Middellandse Zee, slechts 90 km tetè

zuiden van Sicilië en maar 230 km vaüp
Pt:de Noordafrlkaanse kust.

De oppervlakte bedraagt 246km 2 ef
het eiland heeft geen bergen en ge^

rivieren. Het karakteristieke l
landschapsbeeld wordt gevormd Ê
door de in terrasvorm tegen de

heuvelhellingen aangelegde weiden
welke door muren van elkaar ’gescheiden zijn.

Malta beschikt over talrijke havens
rotsachtige baaien en zandstranden

Het klimaat is warm en gezond.
In oktober schommelt de temperatu^

rond 23° en is het zeewater
gemiddeld 22,2°.
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i ~ "Reisinfo
Data: 15 t/m 22 oktober
Vervoer: per luxe touringcar vanuit

Limburg-Amsterdam v.v. aansluitend
Amsterdam-Luqa maatschappij: Air \
Malta

Organisatie: Reisburo Paul Crombag
Verblijf: Hotel Fortlna gelegen in

Sllema-centrum. Dit 4-sterren hotel
beschikt over kamers voorzien van
toilet/douche, radio, telefoon, minibar.
Verder zijn aanwezig: zwembad,
restaurant, lounge, cocktailbar. \Verzorging: Halfpension: contlnental ontbijtbuffet

diner met
keuzemogelijkheden bij
voor-, hoofd- en i,
nagerecht.

Prlja: ’ 1295,-p.p.
Kinderen: 0-2 jaar: ’ 100,- (zonder
excursies)
Kinderen: 2 t/m 11: ’895,- *Toeslag 1-persoonskamer: ’ 175- /1

op vertoon van de
vriendenpas

EXTRA VRIENDENKORTING
t!izï£i 'Inclusief: In de prijs Is begrepen: transfer van

diverse opstapplaatsen In Limburg
naar Schiphol v.v., bij aankomst
transfer naar hotel, excursies naar:- Gozo (mcl. lunch) ■ l- halve dag eiland-toer.
Tevens inbegrepen een audiovisual
show over Malta, de zgn.
Malta-expirience. %
Reis- en annuleringsverzekering \
In hotel is elke 2 dagen ':f
Nederlandstalige reisleiding aanwezig-

Paspoort: Geldig paspoort noodzakelijk X
Opstapplaatsen en Een week voor vertrek verneemt U
"tijden: deze gegevens
Boeken: Vanaf vandaag bij alle Limburgs

Dagbladkantoren en de VVV-Vaals
onder betaling van ’ 100- p.p.— ' \

\
\
\

Op reis met Uw krant i
1LimburgsDagbWi



binnen/buitenland

Opbrengst naar gedwongen spaarrekening verbruiker

D66 wil energie besparen
door hogere brandstofprijzen

PN HAAG - D66 wil bedrijven enj^shoudens via een flinke verho-Pfi van de brandstofprijzen dwin-
Ff 1 tot energiebesparende maatre-ffer>- Volgens het wetenschappe-
J* bureau van de partij moet de
/Usvan eenkubieke meter aardgas
t* 112 cent omhoog en die van eenpr benzine met 15 cent.
Dattr geld vloeit niet in de schatkist
|rar komt op een spaarrekening

verbruikerkan zijn tegoed opne-
i nvoor investeringen die energie-
barend werken. De wetenschap-

rj' s van D66 denken op deze wijze
Z energieverbruik drastisch tennen terugdringen, iets dat vol-

gens hen in het milieuplan van de
regering onvoldoende gebeurt.

Met het gisteren gelanceerde plan
kan het brandstofverbruik jaarlijks

1 a 2 procent dalen. Als dat over een
periode van ongeveer 25 jaar wordt
volgehouden loopt het totale ver-
bruik terug tot 50 a 70 procent van
het huidige niveau, zelfs als de eco-

nomie met 2 procent blijft groeien.

De gedwongen spaarvorm betekent
dat het gemiddelde huishouden
jaarlijks 375 gulden meer kwijt is

aan gas en licht. Het plan kost de
automobilist gemiddeld zon 240
gulden. Maar omdat het energiever-
bruik daalt als het spaar-tegoed
wordt omgezet in milieuvriendelij-
ke investeringen, zal op den duur de
energierekening op hetzelfde of een
lager peil uitkomen dan nu.

In het plan wil D66 mensen met een
minimum-inkomen ontzien door
hen een voorschot te geven op de
aanschaf van energiebesparende
apparatuur. Zo hoeven zij nooit
meer te betalen dan het bedrag dat
zij nu al kwijt zijn aan brandstof.
Ook de sector transport wordt in het
plan ontzien.

Lange wachttijden voor patiënten doorpersoneelstekort

Onderzoek: mensonwaardige
situatie in verpleegtehuizen

tjK, Van onze correspondent
Z HECHT (GPD) Patiënten in verpleegtehuizen moeten veel

wachten op hulp. Deze 'mensonwaardige' situatie is het
I^Voig van een tekort aan personeel. Het Rijk zou tenminstet" miljoen gulden extra voor de verpleeghuizen moeten uit-
ekken om aan deze situatie een einde te maken.

trekken het overleg-gen Utrecht-Oost, van zeven ver-r^gtehuizen in Amersfoort en di-fj£ omgeving, en de Werkgroep
n'andelijk overlegorgaan voor di-

Steuren van verpleegtehuizen) uit1 onderzoek dat zij hebben latenen onder bewoners van dertien
fJPleeghuizen verspreid over hetJ*- Aan 125 patiënten werd ge-
ipgd wat zij vinden van de kwali-. Van de hulpverlening. De resul-

werden gisteren bekendge-
Z- tijdens een persconferentie

Gemiddeld moeten de vaak zeer
hulpbehoevende patiënten 's och-
tends na het wekken een uur wach-
ten op verzorging. Soms loopt die
wachttijd op tot vier uur. Het wach-
ten op verschoning bij incontinen-
tie (ruim de helft van de onder-
vraagden heeft hier last van) kan tot
een uur oplopen. Patiënten kunnen
gemiddeld slechts één keer per
week onder de douche of in bad.
Bijna de helft van de ondervraag-
den vindt dit onvoldoende en zou
graag iedere dag een douche of een
bad nemen. Veel bewoners moeten
de warme maaltijd koud nuttigen
omdat er niet op tijd hulp aanwezig
is.'Rakowski en

Gorbatsjov
op één lijn'

- De Poolse partijlei-
£ ttakowski heeft gisteren, in de
''lai ase van e kabinetsfor-
Vrv 'n p°len' telefonisch ruim
Wh g minuten met Sovjet-leider
t batsjov gesproken. Volgens par-
fy oordvoerder Jan Bisztyga, dieLS'steren na een spoedzitting van
L Politbureau meedeelde, hadden
tcC-wski en Gorbatsjow 'gemeen-lLaPpelijke opvattingen over de si-

He in Polen en de Sovjetunie.

s 'gens Bisztyga had Gorbatsjov
!>0.egd dat de ontwikkelingen in■0 ?n.'goed zijnvoor het land en het
?*> g *sme' en dat het oplossen van
is. Poolse problemen 'onmogelijk
öe nder de communistische partij.
((Presentatie van dit geheel, tij-
jj)seen inderhaast bijeengeroepen
de -Conferentie, diende kennelijk. 'h-druk te wekken dat de Sovjet-
lL?r het volledig eens is met de

oPstelling van de partij in de
i^l'^etsformatie. De communisten
fer afspraken vooraf over het re-
ke "lesprogramma, die praktisch
tf)rrn op een vetorecht °P het
fy^atiewerk van de beoogde pre-
Vit M-^owiecki, die namens Soli-
"fe, * de nieuwe regering moet
"J"1 leiden.

Schrijnend
Onderzoekster Miriam de Heer, stu-
dente aan de Hogeschool Midden
Nederland, vindt de situatie die zij
in de tehuizen aantrof schrijnend.
„Opvallend is dat de bewoners zeer
hun best deden om het personeel in
bescherming te nemen. De zieken-
verzorgenden doen er volgens de
bewoners alles aan om de mensen
zo min mogelijk te laten wachten.
Wat ook opviel was dat bewoners
vaak zeiden tevreden te zijn, terwijl
ze te maken hebben met erg lange
wachttijden. Zij waren gewoon niet
anders gewend."

Wanneer het Rijk geen extra geld
voor de verpleegtehuizen beschik-
baar stelt, zal volgens directeur dr
H.W. Neil van verpleeghuis St. Eli-
sabeth in Amersfoort de situatie
ieder jaar slechter worden. Hij vindt
dat de politiek duidelijke keuzes
moet maken. „En dan niet alleen op
het moment dat de verkiezingen na-
deren maar ook daarna. Het is een
maatschappelijke plicht dat wij zor-
gen voor onze ouderen," zei hij tij-
dens de persconferentie.

Eerdere onderzoeken hebben nooit
tot gevolg gehad dat er meer geld
beschikbaar kwam. Dat is volgens
verpleeghuisdirecteur Neil aanlei-
ding geweest het nieuwe onderzoek
te laten houden.

"Ambulance-personeel verleent een van de gewonden eerste hulp. Op
de achtergrond de zwaar beschadigde Nederlandse reisbus.

RIVM wil extra onderzoek

Weer dioxine
in koemelk

jv " onze parlementaire redactie
"tyj; HAAG - Opnieuw zijn te hogeentraties dioxine in koemelk
Sk trotfen. Dit keer gaat het om
hQ * van een bedrijf in Ouden-
% !}" tien kilometer ten zuiden
'^Vf?e Afvalverwerking Rijnmond
S^.t). Maar ook in het Lickebaert-
1$ A^d, eveneens onder de rook van
"&Hi * wel"d net als vorige maand
Vioeuw teveel dioxinein koemelk

getroffen.

K*fb * uit deomgeving van afval-0^ rar>dingsovens in Zaandam,
1' beiden en Alkmaar bevat

V °gde concentraties dioxine,
Ij'Sri D*'Jft wel onder de kritischeV-3 Dat blijkt uit een vervolgon-A ye* van het Rijksinstituut voor
Nr.^°*llsgezondheid en Milieuhy-bjJ-UIIVM).
\b a' werd koemelk uit de omge-
S,*llaran negen afvalverwerkingsin-
■ onderzocht. In Zaandam

S} "-'ven is nader onderzoek gebo-
olttdat in deze plaatsen alleen

'Oj-fMonsters zijn onderzocht. Het
s*>rs in deze mengmon-
"ch6 "lijft weliswaar onder de kriti-LV grens, maar het RIVM sluitt^eih " dat de aanvaardbare hoe-

rorrj^'d dioxine in losse monstersr«r. overschreden. Daarom is na-I hderzoek geboden.
Nr,

°or Leiden en Alkmaar geldt

dat de koemelk meer dioxine bevat
dan melk die niet afkomstig is van
koeien die in de omgeving van een
vuilverbranding grazen. Het RIVM
is er echter van overtuigd dat in Lei-
den en Alkmaar de kritische grens
van zes picogram dioxine per gram
melkvet niet wordt overschreden.
Melk en melkprodukten met méér
dioxine mogen volgens deze voorlo-
pige norm niet te koop worden aan-
geboden.

Raadsel
Raadselachtig is de vondst van
sterk verhoogde concentraties dio-
xine in Oudenhoorn. Hoewel
Oudenhoorn tien kilometer van de
AVR in Rijnmond ligt, wordt het
onwaarschijnlijk geacht dat de uit-
stoot van de AVR de oorzaak is van
de hoge dioxinegehalten. Ouden-
hoorn ligt namelijk tien kilometer
ten zuiden - dat wil zeggen bene-
denwinds - van de AVR.

In haar rapport schrijft het RIVM
dat buitenlandse publikaties aanto-
nen dat melk van koeien die in de
nabijheid van een vuilverbranding
grazen méér dioxine bevat. In Zwit-
serland en Schotland zijn op derge-
lijke plaatsen concentraties dioxine
in koemelk aangetroffen die over-
eenkomen met die in het Licke-
baertgebied.

Nederlandse bus
verongelukt bij

Lyon: 5 gewonden
in ziekenhuis

LYON - In twee zieken-
huizen in en nabij Lyon
liggen nog vijf gewonden
van het busongeluk met
een Nederlandse bus in de
nacht van maandag op
dinsdag. Eén van de ge-
wonden is er ernstig aan
toe. Dat heeft een woord-
voerder van de SAS, de
Schade Alarm Centrale,
gistermiddag meegedeeld.

Tien mensen blijven bij
hun familie in het zieken-
huis ofin hotels. Een groep
van vijftien mensen reist
door naar hetreisdoel Mal-
grat de Mar in Spanje in
een bus die dinsdagoch-
tend vroeg uit Nederland
naar Frankrijk is gereden.
Een groep van 25 mensen
keerde gisteravond per
vliegtuig terug naar ons
land.

De bus van Solmar-tours
uit Eindhoven was met 54
passagiers (plus twee chaf-
feurs en een reisleidster)
onderweg naar Spanje.
Rond halfeenkreeg hij een
klapband en raakte de
vangrail. Een deel van het
bovendek van de dubbel-
deksbus werd vernield. De
bus raakte de betonnen
middenberm en gleed daar
nog ongeveer driehonderd
meter langs voor hij weer
op de weg kwam.

De meeste passagiers la-
gen op het moment van het
ongeluk te slapen. Aanvan-
kelijk was sprake van 25
gewonden. Bij een groot
deel van hen bleek het in
het ziekenhuis te gaan om
lichte verwondingen.

Geissler

flamboyante Geissler, die er niet voor terugdeinsde zijn politieke
tegenstanders venijnig, vaak overdreven hard, aan te pakken, illu-
streert de penibele situatie, waarin de CDU momenteel verkeert.
Electorapl zit de partij in de hoek waar de klappen vallen. Uitge-
sproken mager waren de resultaten bij de recente verkiezingen
voor het Europees Parlement, de Berlijnse senaat en de gemeen-
traden in Hessen. Net zo alarmerend zijn de prognoses met betrek-
king tot de gemeenteraadsverkiezingen van oktober in Noordrijn-
land-Westfalen en Baden-Wikttemberg. In beide staten dreigt
voor de christen-democraten een regelrechte afgang. Het doet
overdreven aan Geissler als de hoofdschuldige van de verkie-
zingsnederlagen te bestempelen; de oorzaken liggen gewoon die-
per en houden verband met de wazige profilering van de partij.
Het probleem van de CDU is dat zij op beide flanken verliest.
Rechts lopen kiezers over naar Schönhubers Republikeinen, op
links is er 'n aderlating in derichting van Groenen en SPD.

Het lijkt erop dat de stap van Kohl, wellicht mede genomen op
aandrang van de CSU in Beieren, primair tot doel heeft om de
rechtse kiezers terug te winnen, al spreekt uit de accentuering dat
„Rühe een steeds grotere leeftijdsgroep in de CDU vertegenwoor-
digt" de nauwelijks verholen hoop dat de nieuwkomerer in zal sla-
gen ook het verlies op links af te remmen.

Geissler ziet de tegen hem gerichte belissing van Kohl als een sig-
naal in de verkeerde politieke richting. De nu op een zijspoor be-
lande politicus heeft er in het verleden herhaaldelijk op gewezen
dat de CDU nog slechts voor een regeerbare meerderheid in aan-
merking komt, als zij zich ook voor de belangen van de (kritische)
jongeren openstelt. Dat is onvoldoende gebeurd, weshalve de
CDU de meerderheid blijvend dreigt te verspelen, voorspelt Geiss-
ler.

Waar het nu voor de CDU op aankomt, is dat de kiezer terstond uit
de droom geholpen wordt. Voortzettend electoraal verlies kan er
immers toe leiden dat de toch al sceptische coalitiepartner FDP na
de bondsdagverkiezingen van 1990 zijn heil elders zoekt.

Maar met het onelegant wegwerken van Geissler als zondebok
kan Kohl niet volstaan. F.S.

Bondskanselier Helmut Kohl
heeft de secretaris-generaal
van de CDU, Heiner Geiss-
ler, de woestijn ingestuurd.
Op het partijcongres in Bre-
men, volgende maand, wil
de regeringsleider zijn nieu-
we troef presenteren:
plaatsvervangend fractielei-
der Volker Rühe.
Het wegbonjoureh van de

Ook Westduhse
ambassade in
Praag dicht

BONN - De Westduitse ambassade
in de Tsjechische hoofdstad Praag
gaat met ingang van vandaag ook
dicht omdat ze de toeloop van Oost-
duitse vluchtelingen niet meer aan-
kan. Het is de derdeWestduitse am-
bassade in een Oostblokland die om
die reden voorlopig dichtgaat.

„De ambassade wordt voor onbe-
paalde duur gesloten," aldus de ver-
klaring die het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken in Bonn gisteren
verspreidde. Er zouden zich onge-
veer 120 Oostduitsers verschansen
in de ambassade in Praag die naar
de Bondsrepubliek willen.

Bondskanselier Helmut Kohl waar-
schuwde de DDR gisteren nog voor
een verslechtering van de economi-
sche betrekkingen tussen de twee
Duitslanden als de DDR het reizen
naar het Westen voor haar burgers
niet vergemakkelijkt. Hij bood
DDR-leider Erich Honecker aan de
zaak te bespreken. Op 8 augustus
werd al de Westduitse missie in
Oost-Berlijn gesloten, op 13 augus-
tus gevolgd door de ambassade in
de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

punt uit
Nepgeld

In Amsterdam-Zuidoostzijn af-
gelopen maandag verscheidene
valse biljetten van tweehon-
derdvijftig gulden opgedoken.
Enkele marktkooplieden en
winkeliers werden met de valse
briefjes betaald. Volgens de re-
cherche, die de zaak in onder-
zoek heeft, zijn de biljetten re
delijk goed nagemaakt en heb
ben ze een watermerk.

Oplichting
De rechtbank in Amsterdam
heeft de 48-jarige A.D. wegens
oplichting van een aantal ban-
ken veroordeeld tot achttien
maanden celstraf, waarvan zes
voorwaardelijk met een proef-
tijd van twee jaar.De man heeft
'door het toepassen van listige
kunstgrepen', aldus de recht-
bank, de bankenRabo en Mees
en Hope voor in totaal bijna
twee ton opgelicht.

Aardbeving
Bij aardbevingen in de Noorde-
thiopische havenstad Assab is
deze week een nog onbekend
aantal mensen om het leven ge-
komen. Behoudens een aantal
woningen vernielden de bevin-
gen ook de belangrijke hoofd-
weg tussen de hoofdstad Addis
Abeba en Assab. Neerstortende
rotsblokken beschadigden
bruggen en verpletterden
vrachtauto's. Volgens het pers-
bureau ENA hadden de schok-
ken een kracht van respectieve-
lijk 6.4 en 6.5 op de schaal vaK
Richter en werden zij ook ge-
voeld in het buurland Djibouti.'

Rookvrij
Zoveel mogelijk rookvrije
stemlokalen bij" de Kamerve**-
kiezingen op 6 september. Dit
pleidooi hebben de CDA-Ka-
merleden Frissen en Esselink
gisteren gehouden in schrifte-
lijke vragen aan de ministers
Van Dijk (Binnenlandse Za-
ken) en Brinkman (WVC). De
bewindslieden doen er volgens
hen goed aan vóór 1 september
daartoe een 'morele oproep' te
richten tot de gemeentebestu-
ren. Datzelfde moet gelden
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen in maart 1990, zo luidt
het beroep vanuit het CDA.

Peru
In Peru zijn gedurende de afge-
lopen 18 maanden enige hon-
derden mensen gemarteld of
gedood door de regeringstroep
pen. Daarnaast zijn vele Peruïi*
nen spoorloos verdwenen. Dit
staat in een rapport van de in-
ternationale mensenrechtenor-
ganisatie Amnesty Internatio-
nal dat woensdag in Londen i$
gepubliceerd. Amnesty meldt
dat in combinatie met de guer-
rilla-activiteit van extreem
linkse groeperingen de tegen-
terreur van de regering bijna
het gehele land beslaat.
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(ADVERTENTIE)

Dit schitterendeboek overLimburg
maar f. 7,50. Wie nu gaat sparen stapt bij ons de

V;;-^^v5ïï OTmV^V^I -_-<__ffi_cïiL '!''/',

_WEEêËÊOÊ^* / '\^L_ \J^BtW m^j^^* -t_*_o_mS

tiiinUki voor nieuwe _^^k»\^M_l^^^^ *" £ "n■ _. ■ ■ ■ i ■en beuiand? oan iL>r V& rngffg»**^ Z*m \\\WÈ_WËHm bedrag moot minimaal een jaar op de rekening

En u sponsort tevens de natuur in uw eigen omgeving.
Voor al uw bankzaken: Spaarbank Limburg-Pancratiusbank. S_

Kantoren Spaarbank Limburg: Hoofdzetel Maastricht, Markt 14-18,telefoon 043-296666. Distriktskantoor: Spoorstraat 38, Venlo, telefoon 077-541212.Vestigingen inLimburg: Maastricht,Amby, Beek, Berg en Terblijt, Blerick, Borgharen, Bunde, Cadieren Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer, Meerssen,Roermond,
Sittard, Tegelen, Vaals, Valkenburg, Velden, Venlo,Venray. Kantoren Pancratiusbank: Hoofdkantoor: Geerstraat 22,Heerlen, tel. 045-716441.

Overige kantoren te Heerlen (6),Hoensbroek, Geleen (2),Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2).
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'-gSjl PrOVinCie Bureau Bibliotheek

MaÏvi | " ■ Postbus 5700■ JjT5Sj LimDUrg 6202 MA Maastrichtozv*-*--r tel. 043-897386

mattodeiïng Gedeputeerde Staten makenbekend,
zw i^s/34-89 dat zij voornemens zijn aan deScheepswerf

Maasdok B.V. onder een aantal voorschriften
revisievergunningen ingevolge de Hinder-
wet, de Wet geluidhinderen een ontheffing
als bedoeld in de Verordening grondwaterbe-
scherming Limburg 1989 te verlenenvoorde
inrichting gelegenKlipperweg 10,
6222 PC Maastricht.
Tevens wordt bekend gemaakt datRijkswa-
terstaat, Direktie Limburg, voornemens is
om, onder een aantal voorschriften, aan voor-
noemdbedrijf eenvergunningte verlenen op
grond van deWet verontreiniging oppervlak-
tewateren.
De ontwerpenvan deze beschikkingen, als-
mede de aanvragen en andere terzake zijnde
stukken liggen ter inzagevan 24 augustus
1989 tot 7 september 1989 en wel: - in het
Provinciehuis te Maastricht (bureau Biblio-
theek) tijdens de werkuren;- in het gemeen-
tehuis van Maastricht in het Voorlichtings-
centrum, Stadskantoor, Stadhuisstraat 5, elke
werkdagvan 08.30 uur tot 17.30uur behalve
op zaterdag, en bovendien op donderdag tot
21.00 uur; alsmede tijdens dewerkuren na
'laatstgenoemde datum op deze plaatsentot
het einde van de termijn waarbinnen beroep
kan worden ingesteld tegen de beschikkingen
op de aanvraag.
De aanvrager, alsmede degenen, die bezwa-
ren hebben ingebracht naar aanleidingvan
de aanvraag en een ieder dieaantoont, dat hij
daartoeredelijkerwijs nietin staat isgeweest,
kunnen tot bovengenoemde datum gemoti-
veerde schriftelijke bezwaren inbrengen te-
gen het ontwerpvan debeschikkingen.
Degene dieeen bezwaarschrift indient, kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet be-
kend te maken.Een bezwaarschriftmoet wor-
den ingediendbij GedeputeerdeStaten, post-
bus 5700, 6202 MA Maastricht. Alleen dege-
nen, diebezwaren hebben ingebracht op de
wijze als bovenomschreven en een ieder die
aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest, zijn later tothet instellenvan
beroepgerechtigd.
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UW REISORGANISATIE
VAN HULST/MONTEMAR:

" Betrouwbaar en aangesloten bij het Garantiefonds.
" Slechts één afzetpunt in Spanje: rechtstreeks naar

Hotel Montemar.
" Vertrek op maandag en vrijdag per Royal Comfort

touringcar.

" Touringcars niet ouder dan 19 maanden.
" Extra beenruimte en voetensteunen

jl (géén achterbank).

f^^^^^oTvOORDELlG NAAR \1 uw LUXE HOTEL/INU eX"tcMAR " PINEDA 1 APPARTEMENTEN\ MONTEMAH l
MONTEMAR.

il e oria\e aaD^^^ Il De is bekend.Speciö__ aUg. j
II Absoluut het beste aan de Costa!

11 Rii vertrek op maan°Haa 18 sept. \| . Nieuw: ontbijt, diner én
l };U sept- maandag uz avondbuffe,
V I i^+ïnH l P'NEDA DE MAR:
Il ET ft m VCÖrVII *^_\ ll Smalle winkelstraatjes,
Il 3^J« l\\*^ ■ *J jl 'n pittoresk dorpsplein met tal
Il ' .e qidspnjs; jl van terrasjes en wekelijkse
ll per Persoonr,°aase reizen jl markt, maken van Pineda
ll op de 1°"?fa*. Montemar jl de Mar een ouderwets
\\ zowel voor Ho^ nten Vg gezellig en niet te druk
Ij als de appa' | —,» toenstenplaatsje aan de
Ij -— Spaanse kust.

kompleet
excursieprogramma ter plaatse.

3Kvanhubt/montcniarQp
\- BEEK Winkelcenter Makado. 04490-78585 ■ BRUNSSUM Kerkstraat 240, 045-259292

■k \ GELEEN Markt 114, 0449049755 ■ GULPEN Ri|ksweg 25, 04450-1275
HEERLEN O. Nassaustraat 15,045-715555■ KERKRADE Theaterpassage 17, 045-464800

\ MAASTRICHT Kesselskade 63, 043-212741 ■ SITTARD Markt 37, 04490-12960
VALKENBURG Th Dorrenplein 10, 04406-16161

boekingskantoor: DEN BOSCH, 073-124171

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelleafhandeling.

I 75- 90'-l3-0001i36* 1«V M3''l
I 50.000W*-116S"' 14^'l

MEESTAL, MEEVERZEKERD
Andere bedragen en

looptijden zijn óók mogelijk.

FINANCIERINGSKANTOOR

Scltarnerweg 108 Maastricht

OPLEIDINGEN r.ttX- I
★ Italiaans voor beginners en

gevorderden Duur: 1 jaar. ’440,00.
★ Milieukunde 20 bijeenkomsten

’ 390,00.
Voor meer informatie: OpenLeercentrum Site,
Parklaan 4, Sittard, tel. 04490-90475.

OPEN.LEERCENTRUM
■ tm

■H_J bl 1 1_ Informatieavond woensdag
23 aug. Oranjelaan 21,
Roermond v.a. 19.00 uur

De Griffier van de Arrondissementsrecht-
bank te Maastricht roept op:
Elisabeth Renée Sophie Meulenberg, laatst ge-
woond hebbende te Heerlen, Zeswegenlaan 80,
thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats,
om naar aanleiding van een door Antonius Pe-
tronella Franciscus van Eijk, wonende te Heer-
len, ingediend verzoekschrift, strekkende tot wij-
ziging van de voogdij over de minderjarige: Su-
zanne Jacobus Sophie, geboren te Heerlen op 9
april 1983, te worden gehoord op vrijdag 1 sep-
tember 1989 te 9.50 uur ter terechtzitting met
gesloten deuren van deze rechtbank, Paleis van
Justitie, Minderbroedersberg 4 te Maastricht.

De griffier,
Ors. J.M.Th.E. Toebosch

_J 1

AUTOMATISERINGSOPLEIDINGEN
die uw carrière versnellen

Praktijkdiploma informatica
(PDI) MGI, MG2, MG3
AMBI 11, HEI, HE2

HS2, HS4, T 2
Pakkettrainingen MS-DOS, Lotus 1-2-3, d-Base Ul+ en d-Base IV

WordPerfect 4.2 en WordPerfect 5.0
tekstverwerking kantoorpraktijk
Symphony, programmeren in d-Base
Unix, Oracle

Basiskennis informatica MEAO informatica (niet in Roermond)
Cursusplaatsen: Sittard, Geleen, Stem en Roermond

INFORMATIEAVOND
Woensdag 23 augustus
Oranjelaan 21, Roermond, v.a. 19.00 uur

Voor meer informatie: Open Leercentrum Site, Parklaan 4, Sittard tel. 04490-90475

OPEN.LEERCENTRUM
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Onderwijs
In het onderwijs heersen vergelijk-
bare misstanden. In Johannesburg
bij voorbeeld moeten blanke, dus
goede, scholen gesloten worden we-
gens tekort aan leerlingen. Maar
zwarte scholieren die in dezelfde
buurt wonen, kunnen niet op deze
scholen terecht. Zij moeten vaak
tientallen kilometers reizen om in
een zwart woonoord naar een zwar-
te, meestal slechte, school te gaan.
De bestrijding van de apartheid in
het onderwijs staat derhalve deze
week op het programma van de
BDB.
Maar deze acties zijn meer dan ge-
slaagde pogingen om de absurditeit
van de zogenoemde kleine apart-
heid aan te tonen. Zij zijn onderdeel
van een strategie om het regime in
Pretoria in het nauw te drijven en
tot onderhandelingen te dwingen.

Geweldloos
De acties passen naadloos in de tra-
ditievan geweldloos verzet tegen de
apartheid die stamt uit het eind van
de vorige eeuw. Mahatma Gandhi,
de Indiase goeroe van de geweld-
loosheid, ontwikkelde in Zuid-Afri-
ka zijn ideeën over burgelijke
ongehoorzaamheid. Hij werd de in-
spirator van talloze acties, tegen de
apartheid. In de jaren vijftig werd
massaal geageerd tegen de beruchte
pasjeswetten, te hoge tarieven bij
het openbaar vervoer e.d. De cam-
pagne van 1952, die enkele maan-
den duurde, geldt nog steeds als het
hoogtepunt van vreedzaam verzet
en is onmiskenbaar het grote voor-
beeld van de huidige acties.

De BDB kan dus moeilijk een
nieuw fenomeen genoemd worden.
Zij is in feite devoortzetting van het
Verenigd Democratisch Front
(VDF), versterkt met de zwarte vak-
bondsfederatie Cosatu. Het VDF
werd in februari 1988 aan banden
werd gelegd en Cosatu moet zich
sindsdien onthouden van politieke

activiteiten. Zowel VDF en Cosatu
erkennen de leidende rol van het
sinds 1960 verboden ANC.

Ongrijpbaar
Maar in tegenstelling tot het VDF is
de BDB geen officiële organisatie.
Woorvoerders van de beweging wij-
zen er onophoudelijk op dat de
BDB bestaat uit honderden autono-
me organisaties, met een rijke sorte-
ring aan ideologieën. Dat heeft het
voordeel dat de beweging voor de
regering vrijwel ongrijpbaar is. De
politie kan arresteren wie zij wil; er
staan altijd wel nieuwe leiders op

om de fakkel over te nemen.
Maar het maakt de beweging ook
kwetsbaar. Provocateurs kunnen
onder het vaandel van de BDB
amok maken en bonafide aanhan-
gers laten zich wegens gebrek aan
leiding vaak op stang jagen door de
bruut optredende politie. Tijdens
een verkiezingsdebat op de univer-
siteit van Witwatersrand werd de
leider van de liberale Democrati-
sche Partij, belangrijk bondgenoot
van de BDB, het spreken onmoge-
lijk gemaakt. In oppositiekring
staat het vast dat dit het werk van
provocateurs was, maar anderen
zijn minder stellig.

Dergelijke incidenten kunnen de
BDB de sympathie kosten van in
principe gunstig gezinde blanke
buitenstaanders. De regering buit
elke onregelmatigheid genadeloos
uit om de BDB in diskrediette bren-
gen. Het ontbreken van een duide-
lijke organisatie en een door alle
partijen gedeelde toekomstvisie zal
zich zeker wreken wanneer succes,
in welke vorm dan ook, te lang uit-
blijft. De kans is groot dat de radica-
lere organisaties zich dan uit de be-
weging zullen losmaken en op eigen
houtje de strijd zullen voortzetten.
De BDB zal dan in naam blijven be-
staan, maar haar rol zal zijn uitge-
speeld.

Voorzitter SAMOVE: 'Dicht slibben Nederland voorkomen'

Openbaar vervoer
vecht tegen imago

Van onze parlementaire redactie

i^ /TTERDAM - Als de voorspellingen uitkomen, rijden er
(v jaar 2010 zon acht miljoen auto's in ons land. Mo-

is Nederland vijf miljoen heilige koeien rijk. Ruim
rj 000 automobilisten staan tenminste éénmaal per dag in
2
, file. Ongeveer 900.000 belanden één keer per week in

e *" opstopping. Naar schatting wordt in ons land jaarlijks
Orr? s*orcuëe 50 miljoen uur gewacht op de weg. Het is daar-
Vq n°og tijd dat we de automobilisten het openbaar ver-J er in krijgen, vindt de Rotterdamse wethouder drs J. .
bean (Verkeer en Vervoer). Niet alleen om veel ergenis te
k sParen, maar volgens Laan vooral om Nederland bereik-ar te houden èn voor het behoud van het milieu.

W* ls naast wethouder in Rot-
oo,t voorzitter van netb^enwerkingsverband Open-

Qnd Vervoer (SAMOVE) waarin
S^0

er meer de Nederlandse
<r>e °rwegen, de streek- en ge-

gelijke vervoersbedrijven
is woordje meespreken, èn hij

13 °orzitter van het Beleidsor-
s^a Openbaar Vervoer (BOY),
Üro,Sarnenwerkingsverband van
*ri6j en middelgrote gemeenten
Vi- ,een eigen openbaar ver-rs bedrijf.

h^^land lijkt op het momentk^, Penbaar vervoer te 'ontdek-
\ ' Zowel het Tweede Struc-

LSchema Vervoer en Vervoer
% k Nationaal Milieu Beleids-
lee Dedeelt het openbaar ver-
Vs„L^n grotere rol toe. Ook de
S\\ ellende politieke partijen
S'^ 1- dat heel Nederland een-
\ J^'S. de trein en bus instapt
%\i P die manier het verzuurde
<f>n U een beetje zoeter te ma-

a3nacht
ls gelukkig met al die aan-

?"" 4a-Voor ne^ oPenDaar vervoer
Vs tp3l^mee met de Poging de fi-
Njj, "J 1 te gaan. Dat is volgens
ta ftodig voor het behoud vanV<j_ lstriDutiefunctie van ons
S' Jfcc j' niet tientallen miljarden

0^oor zeven percent van ons
'Ne «""

'nkomen. „Nederland
V-T1®1 dichtslibben," aldus de
Ntt rclarnse bestuurder. „We

fet e rum baan maken voor
% L^?nomische verkeer, want
%1 "Jft altijd voor een grootP de weg aangewezen."

1

Veld runnen
i'*!t
l °°n-werkverkeer en de re-

creatieve ritjes moeten daarom
volgens Laan het veld ruimen.
„Ik wil niemand verbieden toch
in de auto te stappen. Maar", zegt
hij met nadruk, „voor zon auto-
ritje moet iemand dan wel beta-
len." Een accijnsverhogingop de
brandstofprijzen is volgens hem
daarvoor een beter middel dan
het zogenoemde rekeningrijden
waarbij de automobilist moet be-
talen wanneer hij van een be-
paalde weg gebuik maakt. „Dat
systeem is te ingewikkeld",
meent Laan, die ook vindt dat
voor een parkeerplaats in het
stadscentrum diep in de buidel
moet worden getast en dat er niet
om de gewone automobilist te
behagen nieuwerijkwegen moe-
ten worden aangelegd.

„Het openbaar vervoer is prima
alternatief als je dicht bij een op-
staphalte van een bus of bij een
treinstation woont. Als dat niet
zo is, kun je beter de auto ne-
men", stelt hij nuchter. „Daarom
moet ook bij ruimtelijke orde-
ningrekening worden gehouden
met de nabijheid van openbaar
vervoer. Nieuwe werkgelegen-
heid en nieuwe woonwijken zou-
den eigenlijk vlakbij stations
moeten worden geschapen en
niet kilometers verwijderd van
de hoofdlijnen van het openbaar
vervoer."

6 SEPTEMBER

Laan is de eerste die wil toege-
ven dat het openbaar vervoer
veel aantrekkelijker moet wor-
den voordat iedereen het open-
baar vervoer in wil. Een gratis
openbaar vervoer, zoals de Groe- 'nen en Groen Links op langere
termijn voorstellen, vindt hij niet
realistisch. „De spoorwegen zijn
momenteel met de bijdrage van
de reizigers 50 percent kosten-
dekkend, het streekvervoer 35
percent en het stadsvervoer
maar 25 percent. Er moet dus nu
al heel veel geld bij. Als het goed-
koper kan, vind ik het prima.
Voor het busvervoer zou bij
voorbeeld net als bij de treinen in
de daluren zou een lager tarief
kunnen worden berekend."

Imago
Het zwakste punt van het open-
baar vervoer is volgens Laan 'het
zielepieterige imago. Het bus-
vervoer heeft daar het meest on-
der te lijden, vindt de Rotter-
damse bestuurder. „Mensen vin-
den de trein veel aangenamer.
Bevriende forensen ontmoeten
elkaar in de trein er zijn zelfs
echtgenoten die in de trein met
elkaar naar hetwerk en naar huis
reizen. De bus heeft een heel an-
der imago. Mensen ervaren de
bus als een goedkoop vervoer-
middel, terwijl ze vinden dat de

trein net zoals het vliegtuig am-
biance heeft."

In de eerste plaats moet volgens
Laan veel aan het comfort van
het openbaar vervoer worden ge-
sleuteld, aldus Laan, die daarbij
comfort ook denktaan het aantal
zitplaatsen in treinen en bussen,
abri's, wachttijden en daarmee
ook aan de reistijden.

„De reistijden met het openbaar
vervoer moeten korter worden.
Zo kan een buschauffeur best
even een of twee minuutjes

wachten op de treinreizigers die
met zijn bus verder moeten.
Daarnaast moeten we onderzoe-
ken waar we comfortabele snelle
lijnenkunnen inzetten. Intercity-
treinen, sneltrams, metro's en
bussen die door aparte busbanen
geen last hebben van files."

J. LAAN:
op defiets naar het werk.

Geld
Voor het verbeteren van het
comfort van het openbaar ver-
voer is veel geld nodig. „De bus
moet daarbij alle aandacht krij-
gen", meent Laan. „Hoewel ik
vind dat er waar mogelijk railver-
voer moet komen. De investerin-
gen in het railvervoer zullen al-
tijd duurder zijn dan in het
streekvervoer en ook de exploi-
tatie ervan is duurder", zegt hij
verwijzend naar het gemor van
het streekvervoer dat zich het
misdeelde kindje blijft voelen in
vergelijking met de spoorwegen.

De huidige, weliswaar demissio-
naire, minister van Verkeer en
Waterstaat N. Smit-Kroes wil
fors investeren in de infrastruc-
tuur voor het openbaar vervoer,zon 12,4 miljard gulden tot het
jaar 2010. Tegelijkertijd vindt ze
dat de exploitatiebijdrage van
het rijk om het openbaar vervoer
draaiende te houden niet mag
stijgen. Laan voorziet daardoor
grote financiële tekorten. „Het
een kan niet zonder het ander,"
zegt hij. „Meer openbaar vervoer
betekent meer verlies. Dat zal
moeten worden gedekt."

„Mijn grootste wens voor het
openbaar vervoer?" Laan her-
haalt de vraag en denkt diep na.
„Meer geld. Nee, dat klinkt zo af-
gezaagd." Hij denkt weer diep
na. „Een echte ondersteuning
van de rijksoverheid in beleid en
geld. Het beleid moet worden
omgezet in daden. Mm, dat
klinkt mooi Rotterdams."

binnen/buitenland

Beweging predikt burgerlijke ongehoorzaamheid

Zwart verzet in
nieuwe gedaante

Van onze correspondent

- De zwarte oppositie in Zuid-Afrika heeft
5 nieuwe gedaanteaangenomen en dankzij enkele geslaagde
«es een overrompelend debuut op het politieke toneel ge-

'Z De Brede Democratische Beweging (BDB), tot voor
£ een vage omschrijving voor de verzamelde buitenparle-

■"{taire oppositie, is sinds enkele wekeneen begrip. Deze sta-
E^eeft de BDB niet geheel op eigen kracht bereikt. De Zuid-
ij 'Kaanse regering was zo vriendelijk een handje te helpen
Kor de beweging af te schilderen als het verlengstuk van de,
jj^-ebevrijdingsbeweging ANC. Voor een zwarte oppositie-

eging is een betere aanbeveling nauwelijks denkbaar.
de BDB heeft haar faam voor-

H "ai?ken aan haar campagnevaner|ijke ongehoorzaamheid. Met
!ji Campagne protesteert de be-, "6 tegen het uitsluiten van de
>j,e meerderheid van de parle-
.sverkiezingen op 6 september,
.punt van de acties is de discri-
q 'e in de gezondheidszorg, het
Hj5vv 'is en andere openbare voor-
*dBien die nog s,-eec,s °P raciale;j. s|ag zijn georganiseerd.v ls haast ondoenlijk om aan te
kJJ waar de waanzin van de
sj^eid zich het duidelijkst mani-
(l ■% elke vorm is absurd, maarge gezondheidszorg zijn de con-
dities waarschijnlijk het meest
JJnend. In de grote steden van

'Q'Afrika zijn de ziekenhuizen
II

voor de zwarten, kleurlingen en
Aziaten vaak overvol. Zelfs ernstig
zieke patiënten moeten soms op de
grond slapen. In de ziekenhuizen
voor blanken staan daarentegen
hele zalen leeg. De oplossing ligt
voor de hand, zou je zeggen. Maar
dat het niet zo simpel is, ontdekte
twee weken geleden een zwart zie-
kenfonds.

Dit fonds kampt met een tijdelijk
beddentekort en wilde bij wijze van
noodvoorziening 200 bedden huren
in een blank ziekenhuis waar bijna
de helft van de 1600 bedden onbezet
zijn. Dit verzoek werd door de auto-
riteiten afgewezen. In het betreffen-
de ziekenhuis worden namelijk ook
verpleegsters opgeleid. En omdat
onderwijs is een strikt gescheiden
aangelegenheid is, mag een blanke
leerling-verpleegster uitsluitend
blanke en geen zwarte patiënten
wassen.

Dit verhaal kent talloze variaties, de
een nog onzinniger dan de ander.
Ziekenhuizen vormden dus een ide-
aal doelwit voor de BDB-campagne, -die even eenvoudig als succesvol
bleek. Zwarte patiënten werden op-
geroepen zich te melden bij blanke
ziekenhuizen. En wat iedereen
vreesde bleef uit.
De actie verliep vlekkeloos. De
zwarte patiënten werden normaal
behandeld, de politie trad niet op,
zodat de verbandtrommels in de
eerste-hulp-posten dicht konden
blijven. De overwinning van de
BDB was zo totaal, dat zelfs het re-
geringsgezinde blad Beeld opriep

de discriminatie in de gezondheids-
zorg te schrappen.

Ont meer leerlingen aan te trekken

Openbare school
nu ook christelijk
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Om de dreiging
van toekomstige sluiting af te
weren, heeft de Master Franke
school in het Friese Eernewoude
sinds gisteren twee directeuren;
een protestants-christelijke en
een van openbare huize. Ook het
bestuur van de gisteren nog
openbare basisschool, heeft een
dubbele signatuur; enkele 'open-
bare' raadsleden uit Eernewou-
de, en enkele protestant-christe-
lijke ouders. De school hoopt op
deze manier leerlingen te trek-
ken van de protestant-christelij-
ke school uit het nabij gelegen
Oudenga.

De gisteren nog openbare bassi-
school in Eernwoude kampt net
als veel plattelandsscholen met
een sterk teruglopend leerlin-
gental. De Master Franke school
heeft slechts 29 leerlingen. Als
op 16 januari 1990 het minimum-
aantal van 23 niet wordt gehaald,
moet de school dicht. Om dit te
voorkomen besloot de school
ook leerlingen van andere ge-

zindten aan te trekken.
Volgens een woordvoerder van
het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen staat de school
volkomen in zijn recht. In de Wet .
op het Basisonderwijs staat om- ■
schreven dat een school een of .
twee directeuren mag benoe-
men. Dit hoeft niet gemeld te
worden bij het ministerie.

De Algemene Bond voor Onder-
wijs Personeel (ABOP) zegt blij
te zijn met deze nieuwe ontwik-
keling. „Als een school kan kie-
zen tussen sluiten of samenwer-
ken met een andere gezindte ten-
einde de school open te houden,
dan kan er maar één oplossing
zijn. Het is toch vreemd dat de
verzuiling alleen in het onder-
wijs nog bestaat", aldus de
woordvoerder.
De directeur van de protestants-
christelijke school in Oudenga is
minder blij met de ontwikkelin-
gen op de Master Franke school.
Hij vreest dat deze vinding het
einde betekent voor het christe-
lijk onderwijs op het platteland.

Voorzitter NWR steunt beperken luurbescheming

Corporaties verhuren
steeds meer kamers

Van de redactie binnenland
DEN HAAG - Het aantal woningen
dat door corporaties per kamer
wordt verhuurd is de laatste jaren
aanzienlijk gestegen. Dat is onder
meer het gevolg van het stimule-
rend beleid dat koepelorganisaties
van woningbouwverenigingen, de
Nationale Woningraad (NWR), en
het Nederlands Christelijke Insti-
tuut voor Volkshuisvesting (NCIV)
de afgelopen jaren hebben gevoerd.
Directeur drs N. van Velzen van de
Nationale Woningraad zegt niet
over cijfers te beschikken, omdat de
corporaties het aantal woningen dat
zij kamergewijs verhuren niet syste-
matisch bijhouden. „Maar wij mer-
ken aan het aantal aanvragen voor
model-huurcontracten dat wij van
de woningbouwverenigingen krij-
gen, dater sprake is van een duide-
lijke toename".

De Nationale Woningraad krijgt ook
steeds meer verzoeken om techni-
scheof administratieve adviezen bij
het splitsen van woningen, aldus
Van Velzen. „Corporaties zijn na-
tuurlijk niet gewend aan het verhu-
ren van kamers. Tot voor kort heb-
ben ze alleen aan meerpersoons-
huishoudens verhuurd. En 99 pro-
cent van de 1,7 miljoen woningen
die zij gezamenlijk beheren is daar
ook op gebouwd".

Bevorderen
De Nationale Woningraad be-
schouwt het per kamer verhuren
van woningen zeker niet als een
ideale oplossing. „Zelfstandige
woonruimte voor iedereen is na-
tuurlijk beter", zegt Van Velzen.
„Maar met het huidige volkshuis-
vestingsbeleid is dat niet haalbaar.
Daarom zullen we het kamergewijs
verhuren blijven bevorderen. Ook
huurders van corporatiewoningen
zal worden toegestaan kamers te
verhuren. In bepaalde gevallen zul-
len we hen daartoe zelfs oproepen".
Het voornemen van staatssecretaris
Heerma (Volkshuisvesting) het ka-
mergewijs verhuren door corpora-
ties te stimuleren is dan ook min of
meer overbodig, zo stelt Van Vel-
zen. Hij is het derhalve niet eens

met de kritiek van deLandelijke Or-
ganisatie Belangengroepen Huis-
vesting (LOBH), die vindt dat 11.
ma veel meer moet doen om corpo-
raties over de streep te trekken.

„Het is natuurlijk prima als de over-
heid de extra kosten van corpora-
ties wegsubsidieert, maar echt we-
zenlijk is het niet", aldus van Vel-
zen. Evenmin deelt hij dekritiek die
de LOBH heeft op andere voorstel-
len van Heerma om het verhuren
van kamers te bevorderen. Het plan
de inkomsten van kamerverhuur
door particulieren deels belasting-
vrij te maken, noemt hij 'verstan-
dig. En ook het verminderen van dé
huurbescherming van kamerbewo-
ners - door de LOBH fel gehekeld -
beoordeelt hij positief.

Bescherming
„Het is een gegeven dat de vrees *

voor aantasting van de privacy voor .
veel mensen een belemmering"
vormt kamers te verhuren. Als daar
ook nog huurbescherming met tal
van ingewikkelde procedures bij»
komt, dan is dat zeker eenrem". ErJ
verder: „Je kunt wel een fantasti-
sche huurbescherming hebben',
maar als er jgeen kamers verhuurd
worden ben je nog nergens. Daarom
lijkt het mij een goede zaak die
huurbescherming eens tegen het
licht te houden".

Staatssecretaris Heerma heeft zijn
voorstellen om het kameraanbod te
vergroten opgesteld in samenwer-
king met minister Korthals Altes
van Justitie. Gezamenlijk hebben
zij de Raad voor de Volkshuisves-
ting om advies gevraagd. Een uitge-
werkt plan om de inkomsten uit ka-
merverhuur belasting vrij te maken,
wordt pas begin volgend jaar door
de minister van Financiën naar de
Tweede Kamer gestuurd, zo blijkt
uit deze adviesaanvraag.

Een zwarte menigte de-
monstreert tijdens de begra-
fenis van een activist in
Zuid-Afrika. De betogers
riepen de politie op niet te
schieten omdat het om een
vreedzame manifestatie
ging. De nieuwe oppositie-
beweging in Zuid-Afrika
kiest eveneens voor vreed-
zaam verzet en roept de
zwarten in het land op tot
burgerlijke ongehoorzaam-
heid.

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

Een privézwembad
>s vakantie thuis

Bel 077-820642
van de vinne b.v.

zwembadspecialist
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Duitsland 1
-09.45 ARD-Ratgeber. Praktische tips.

Vandaag: Pikante prairiesalade Wat
is dat?; levensmiddelencontrole.

10.00 Heute.
10.03 Sonnenaufgange etc.
10.55 Tarzan, der Herr des Urwalde-

s.Amerikaanse speelfilm uit 1959 van
Joseph M. Newman. (herh.).

12.15 Urnschau.
12.25 Report.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
14.10 ""Teletekstoverzicht.
14.30 Unternehmen Arche Noah.

Afl.: Ein Refugium für den Pottwal.
15.00 Tagesschau.
15.05 Die Campbells. Serie. Afl. 13:

Wege der Freundschaft.
15.30 " «Super Drumming. Deel 4.'." Presentatie: Pete Vork.
16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Geschichten von Wolf und
Rüffel. Kinderprogramma.

16.20 Die Stadtpiraten. Kinderpro-
gramma uit de serie. Denkste!?.

17.15 Tagesschau.
17.25 Funkstreife Isar 12. Serie. Afl.:

Der Brötchendieb.
17.44 Einsatz in Manhattan. Serie.

Afl.: Ein mörderischer Projekt.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute.
18.52 Bullman. Die Tanzenn.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 August '39. Documentaireserie

over 11 dagen tussen oorlog en vre-
de. Vandaag: Woensdag 23 augustus
1939.

20.30 Titanien oder Die Nacht der
Doppelganger. Hongaars-Duitse
speelfilm uit 1987 van Peter Basco.
De volksrepubliek Titanië wordt gere-
geerd door de hoofdtitaan. Hij is een

soort godheid die' dagelijks op de ra-
dio te horen en op de tv te zien is.
Aansl.: Tagesschau.

22.00 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
22.45 ARD Sport extra. Bundesliga-

voetbal.
23.45 ""Julius Reubke. Portret van

deze bijna vergeten componist, die
leefde van 1834-1858.

01.05 Tagesschau.
00.10-00.15 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
Zie Duitsland 1
14.55 ""Teletekst-overzicht.
15.15 ZDF - Ihr Programm. Mit dem

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

Buzzi.
15.50 Kim & Co. 12-delige serie voor

de jeugd.Afl.: Schon malnen heissen
Ofen frisiert?.

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

16.30 Alice im Wunderland. Teken-
filmserie. Afl.: Das Traumschiff.

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

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

17.50 (TT)Das Erbe der Gulden-
burgs. Tv-serie. Afl.: Das rote Kleid
(1).

18.15 ""Lottotrekking.
18.20 (TT)Das Erbe der Gulden-

burgs. Tv-serie. Afl.: Das rote Kleid
(2).

18.51 ""Lottotrekking.
18.55 Programma-overzicht.

19.00 Heute.
19.25 Sommerfestival im ZDF. Die

Didi-Show.
20.00 Die Pyramide. Spelprogramma.

Presentatie: Bodo H. Hauser.
21.30 Heute-Journal.
22.00 Die 2. Amerikaanse serie. Met

Tony Curtis, Roger Moore, Diane Ci-
lento e.a. Afl.: Adel vemichtet.

22.45 Kontext. Da bist' echt fertig, do-
cumentaire over een vrouwengevan-
genis.

23.15 Sommerfestival im ZDF. Filme

vont-raven: Amorosa, Zweedse
speelfilm uit 1986 van Mai Zetterling.
Tijdens het Carnaval van Venetië
wordt Agnes van Krusenstjerna door
verpleegsters afgevoerd.

01.10-01.15 Heute.

9Erland Josephson en Stina Ekblad in 'Amorosa'.
(Duitsland 2-23.15 uur.)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

KaCel- en CAI-abonnees
voor kanalen 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 57

Nederland 2: 31, 33, 35, 49. 54, 56 en 60
Nederland 3: 23. 32. 34. 43 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39 48. 50 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40, 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Telé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26. 36. 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33. 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
17.00 De woudlopers.Bntse jeugdse-

rie met Rex Hagon, Ralph Enderson
e.a. Afl. 16: De berendoders (Bear
story).

17.25 Jukeßox.
17.30 Webster. Amerikaanse serie.

Afl. 46: Webster Long (2). Met Emma-
nuel Lewis, Susan Clark, Alex Karras
e.a.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl. 270.

(herh).
18.05 Merlina. Detective-reeks voor

kinderen. Afl. 50: Het mysterie van de
kale olifant. Met Lea Couzin, Jan

, Reusens, Mieke Bouve e.a.
18.35 De tovenaar van Oz. 52-delige

Japanse animatieserie naar de boe-
ken van Frank Baum. Afl. 13: De tove-naar doet raar.

19.00 Wijn.l3-delige Engelse docu-
mentaireserie over de geschiedenis
van de wijn. Afl. 12: Wijn in het Wilde
Westen.

,19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Een zaak voor twee Duitse de-

tective-serie. Afl. 57: Oude liefde. Met
Rainer Hunold, Claus Theo Gartner
e.a. Een gewonde jongevrouw meldt
zich na een aanslag bij Dr. Franck.
Het blijkt dat zij toevallig getuige was
van een roofmoord en dat zij nu door
de dader wordt bedreigd. Aansl.: Uit-
slagen Nationale Loterii.

21.00 Pierre et Djemila. Franse
speelfilm uit 1988 van Gerard Blain,
met Jean-Pierre André. (Originele
versie met Nederlandse ondertite-
ling). Pierre, een 17-jarige volksjon-
gen uit Roubaix, wordt verliefd op de
Algerijnse Djemila. Wat zij niet weten,
is dat Djemila's familie haar al zo
goed als zeker heeft uitgehuwelijkt
aan een verre neef in Algerije.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws. Aansl.: Paardenkoer-

sen.
22.45 Japan: De verlokking van het

Oosten. 5-delige documentaire over
de Japanse cultuurgeschiedenis.
Deel 5: Nippon zijn...

23.35-23.40 Coda. Vader, hier zijn de
kleinen, van Hans Lodeizen.

België/TV2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 812. Debbies gevoe-
lens worden haar te veel en ze besluit
weg te gaan.

19.23 Superkat en Supermuis. Afl.:
48.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00-22.00 Rondom de mensaarde,

14-delige serie over weer en klimaat
en over de invloed die ze hebben op
het leven van de mensen. Afl. 10: Er
is een gat. M.m.v. Armand Pien en
Bob de Richter. Presentatie: Wim Of-
feciers. Aansl.: Verkeerstip. Terug
naar school (1).

20.50 De wereld zien in Schoten. Uit-
gebreide reportage over het wereld-
festival van folklore en volksmuziek

22.00-22.45 Voetballen. Samenvat-
ting van de vriendschappelijhk wed-
strijd België-Denemarken.

"Rainier Hunold en Claus
Theo Cartner in 'Ein Fallfür
Zwei. (Belgiè/TV 1 - 20.00

uur.).

RADIO

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

Radio 2: 92.1 'en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 00
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m.
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93 797.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 ei
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/RTBF
18.00 Vacaturebank. 18.15 l'Ecran des
vacances. Tekenfilms met o.a. Ventre
de papier. De Smurfen en 5p0t.19.00
Journaal. 19.03 Ce soir. Waalse actua-
liteiten. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.00 Le joyau de la couronne. 15-deli-
ge Engelse serie naar de roman The
Raj Quartet van Paul Scott. Afl. 10: Les
Tours du Silence. Met Géraldine Ja-
mes, Tim Pigott-Smith, Peggy Ashcroft
e.a. Op het nippertje wordt de baby van
Susan gered. Mildred geeft haar huwe-
lijkskado aan Susan terug. Barbie biedt
aan de lepels aan de officiersmess te

geven en doet vervolgens een schok-
kende ontdekking. Ze vlucht, komt in
een wolkbreuk terecht en loopt een
longontsteking op. 20.55 L'oeil des
autres, documentaireserie. Afl. 5:
Groupe a risques, Russische reportage
over prostituees, drugsverslaafden en
homosexuelen. 21.50 Uitslagen Natio-
nale Loterij. 21.55 Coup defilm. Filmru-
briek. Presentatie: Terry Focant. 22.15
Filharmonische Orkest van Luik 0.1.v.
Pierre Bartholomé speelt werken van
Rossini en Liszt. M.m.v. Pascal Rogé,
piano. 22.50 Paardenkoersen. Laatste
nieuws en weerbericht. 23.25-23.35 Lapensee et les hommes. Programmal
over filosofie en lekenmoraal.

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
17.00 Tulsa. Amerikaanse speelfilm

uit 1949 van Stuart Heisier, met Su-
san Hayward, Robert Preston, Pedro
Armendariz e.a.

18.30 ""Countdownspecial: De
beste clips allertijden.

19.25 Family Ties. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: De scheiding(l).
Oom Rob, pas gescheiden gaat met
zijn zoon en dochter logeren bij de
Keatons. De familieproblemen zijn
echter nog lang niet opgelost.

20.00 (Journaal.
20.28 PP. Verkiezingsuitzending van

de Anti Werkloosheid Partij (AWP).
20.29 (TT)Run the gauntlet. Sport-

spektakel in een serie van vier afleve-
ringen. Afl 4. (herh.).

21.20 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek.

21.45 Veronica sport. Sportprogram-
ma.

22.30 China beach. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Vietnamveteranen. Speciale
aflevering, waarin interviews met
mensen die werkelijk in Vietnam heb-
ben gediend. Onderbroken door
flashbacks uit de serie.

23.20-23.25 Journaal.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Afl. 8.
10.10-11.40 Schooltelevisie.
14.35 Teletekstoverzicht.
15.00 Universiade aktuell. Sportpro-

gramma.
17.00 Politik aktuell.
17.15 Bonner Nauten. Afl. 1: Der

Bundestag.
17.30 Schauplatz Schule. Schülerka-

barett, documentaire.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 25. (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 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 aktuell.

21.45 Universiade-Magazin. Samen-:vatting van dit sportevenement.
22.05 Freizeit und Fitness. Vrijetijds-j

magazine.
22.50 Rückblende. Vor 75 Jahren:!

Die Bibliothek von Lówen wird von!
deutschen Soldaten zerstort, docu-i
mentaire over de vernielingen in del
bibliotheek van Leuven, (herh.).

23.05 Mörderspinnen. Amerikaanse:
speelfilm uit 1977 van John Carlos. In|
het droge Arizona is door het vele ge-j
bruik van insecticides een grote hoe-j
veelheid voedsel ontstaan voor spin-j
nen.

00.35-00.40 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 La pensee et les hommes. Pro-=
gramma over filosofie en lekenmoraal.=
19.30-20.00 Journaal met simultaan-==
vertaling in gebarentaal en=
weerbericht. _=

Radio 1
Elk heel uur nws. 7.04 VARA Radio
I Woensdageditie. (NOS: 7.30
Nws.) 12.55 Meded t.b.v land- en
tuinbouw. 13 09 TROS Aktua.
13.25 Journalistenforum. 14.06
TROS klantenservice. 15 45 Hallo
met deTROS. 16.06 Tijdsein.lB.4s
Waar waren we ook alweer? 19 02
Hobbyscoop. 19.30 Akkoord. 20.02
Langs de lijn. 22.02 Podium van de
Nederl lichte muziek. 23.05 Met
het oog op morgen. 0.02 Volgspot.
1.02 Romance. 2.02 Clair-Obscur.
4.02 Nachtexpress. 6 02 In 't voor-
bijgaan. 6.07-7.00 Vandaag... don-
derdag

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook Goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 12.04 Het Hollands hits festi-
val. NCRV: 17.04 Hier en nu. 18.04
De wereld zingt Gods lof. 18 53 In 't
voorbijgaan. 19 04 Water en vuur
20 00-07 00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 De morgen-
stond. 7.04 Ronduit Music-time.
9.04 Muziek motief. 10.04 Expres-
so. 11.04 Country trail. 12.04 Prai-
se. 13.04 Toga Party. 14.04 No-
zems-a-gogo. 16.04 Janssen &
Jansen 17.04 Ronflonflon met Jac-
ques Plafond. 18.04 Driespoor.
19.03 Het Front 20.03 La Stampa.
21.03 De Wereldontvanger. 23.03-
-24 00 Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 8.00

Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws. 8.45 Te Deum Lau-
damus. 9.15 Onder de hoogtezon.
10.00 Orkestpalet: Radio Kamer
Orkest 0.1.v. Ernest Bour met cello.
11.10 Pianomuziek, Braziliaanse
tango's en walsen. 11.40Toos On-
derdenwijngaard, piano speelt
Haydn (5). M.m.v. Radio Kameror-
kest 0.1.v. Maurits van den Berg.
12.00 Promenade: Robert Stolz di-

rigeert (7). 13.00 Nws. 13.02
Lunchconcert. 14.00 Songs of prai-
se: kerkmuziek. 14.30 Solisten:
pianomuziek. 15 00 In de kaart ge-
speeld. 17.00 Jacco'skeus, operet-
te-en musicalmuziek. 18.00 Nws.
18.02 Zomereditie CeDéa. 20.00
Nws. 20.02 Andreé Chenier, opera
van Giordano. Uitgevoerd door het
Nationaal Philharmonisch Orkest
0.1.v. James Levine m.m.v. het
John Aldis Koor en sol. 22.00-
-00.00 Voor het stil wordt en wat la-
ter.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
EO
15.30 Westbrook hospital. Serie.

Afl.: Huilen mag. Door een ongeluk
van haar zoon op het voetbalveld
leert een moeder inzien dat het tonen

van emoties een positief effect heeft.
15.55 Holland ze zeggen... het groe-

ne hart. Documentaire over het ge-
bied tussen de grote steden, (herh.).

16.55 Lassie. Jeugdserie. Afl.: Ont-
snapt aan gevaar. Een auto die die-
ven vervoert krijgt een ongeluk. Hier-
bij vlucht een aantal dieren de heu-
vels in. Terwijl Corey de bestuurder
helpt gaat Lassie achter de dieren
aan.

17.20 Job en zijn pa. Jeugdprogram-

ma. De vader van Job krijgt voor zijn
verjaardag een gelukspoppetje voor
in de auto.

17.30-17.40 Journaal.
EO
18.30 Overlevingskamp. Documen-
taire.

19.00 Journaal.
EO
19.19 Ronduit Radar. Jongerenpro-

gramma. Vandaag: De zigeuners.
19.45 Avonturenbaai. Canadese se-

rie. Afl. 8: S.O.S. Grant, dr. Dunbar en
J.L. moeten met hun vliegtuig een
noodlanding maken in de bergen.

20.13 Het eiland Gough. Duitse na-
tuurfilm.

20.45 Tijdsein. Actualiteitenrubriek.
21.15 Kampen zingt. Koor en samen-

zangprogramma.
21.45 Manilla. Verslag van een con-

gres waaraan 4000 christelijke leiders
deelnamen.

22.30 Journaal.
22.40-23.30 De open cirkel. Praat-

programma 0.1.v. Wim de Knijff. The-
ma: Schuldgevoelens, (herh.).

" Susan Hayward en Robert Preston in 'Tulsa'.(Nederland
2- 17.00 uur.)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
TELEAC
18.00 Voorlichtingsprogramma. Zelf

mode maken.
18.15 Voorlichtingsprogramma.

You're welcome, cursus Engels.
NOS
18.30 Sesamstraat.
18.45 Bruintje Beer. Engelse teken-

filmserie. Afl. 3: Bruintje en de gehei-
me boot.

18.55 De dief. Jeugdfilm van Jan
Needie, met Kerry Arm White, Holly
de Jong, Rudolph Walker e.a. Op het
moment dat er vijfentwintig gulden
blijkt te zijn gestolen op de school van
de elfjarige Kevin krijgt hij automa-
tisch de schuld.

19.48 Verhalenvertellers. Vandaag
het verhaal De kleine groene man-
netjes uit de Ivoorkust.

19.55 PP. Verkiezingsuitzending van
de Partij van de Communisten in Ne-
derland (VCN).

20.00 Journaal.
20.20 PP. Verkiezingsuitzending van

de Lijst Jan Maat/Centrumdemocra-
ten (CD).

20.27 Asfalt. Britse tv-film. De door
Thatcher uitgespuugde misfits gaan
op zaterdagavond op stap: oud en
jong probeert de ellende te vergeten
met drank en seks.

21.30 Kirill Kondrashin-concours
1989. Impressie van de komende
concoursdagen.

21.55 Studio Sport.
22.25 PP. Verkiezingsuitzending van

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

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag vandaag.
22.55-23.10 WK Wielrennen. In

Chambery en de wielerwedstrijd Vee-
nendaal-Veenendaal.

Duitsland 3 SWF 3
16.00 Mem Freund-Der Diamanten-i

Joe. Engelse speelfilm uit 1962 van!
Alexander Mackendrick. Tijdens dei
Suez-crisis verliest de 10-jarige Sam-i
my Hartland in Port Said bij een lucht-!
aanval zijn ouders. Onderweg naar-
zijn tante in Zuid-Afrika sluit hij vriend-i
schap met een oude diamantzoeker, j

17.40 Vom Zuber bis zum Weinfass.j
Portret van de laatste houtsnijder ml
het dal van Bernau.

1.8.00 Sesamstrasse.
18.29 Torn und die Themse. Kinder-j

speelfilm.
18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Das=

Froschorchester.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land. =19.30 Schlaglicht.
20.00 Auf Wiedersehen in Kairo.l

7-delige Engelse serie naar de boe- =ken van Olivia Manning. Afl. 1: Aufl
dem Balkon, September 1939. Guyi
en Harriet Pringle arriveren in het on-i
rustige Boekarest. Guy gaat er En-l
gels onderwijzen en mengt zich in del- kringen van kunstenaars en vluchte-l
lingen. Harriet moet vaststellen, dat|
ze buiten de belevingswereld van =haar man vertoeft.

21.00 Südwest aktuell. Neues umi
Neun. |

21.15 Das Mittwochsthema. Van-=avond: Familie-Scheiding-Stieffami- =Ne, over problemen na scheidingen I
(herh).

22.15 ■Chefarzt Dr. Pearson.Ameri- =
kaanse speelfilm uit 1961 van Phil |
Karlson. Dr. Pearson is als chirurg en I
chef van een afdeling in New Yorki
een oude rot in het yak. Maar het en- 1
thousiasme is langzaam weggeëbd =23.55-24.00 Laatste nieuws.

Radio 5
06.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Je bent wat je
eet 10 00 TROS Postbus 270 -Gerard de Vries. 11.00 De duvel is
oud 1150 Uitzendingen van de
Socialistiese Arbeiders Partij
(SAP). 12.00 Nws. 12.05 Het oog
van de naald. 13.00 Nws. 13.10
NOS Wereldwijzer. 14.00Wijzer op
5. 15 00 Meer over minder. 16 00
TROS Schlagerfestival. 17.00
TROS Dierenmanieren. 17 40 Ba-

sicode 3 - magazine. 1 /.üs Meoea.
en Schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 TROS Kinderforum op va-

kantie. 18.20 Uitzending van het
Vooruitstrevende Minderheden
Partij (CMP). 18 30 Tempo Doeloe
extra. 19 00-20 30 Progr. voor bui-
tenl. werknemers.

RTL Plus
05.30 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Informatief program-
ma.

09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

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

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

11.00 Baretta. Politieserie, (herh.).
11.45 Adel verpflichtet. (herh).
12.05 Heathcliff, der Kater. Teken-
filmserie, (herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Dennis,
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: He-
roes unwelcome.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 Knight Rider. Serie. (herh.).
15.00 Flughafenpolizei Tokio. Ja-

panse serie. Afl.: Flamenco mit der
Mafia.

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.: Abenteuer in Amazonia.
17.45 RTL-Spiel. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Der Vogel ist frei.
18.45 RTLaktuell.
19.10 Karlchen.
19.20 Kampf stern Galactica. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Gefahr für die
Menschheit.

20.15 Mad mission - Knochenbre-
cher und Kanonen. Hong Kongse
speelfilm uit 1982 van Eric Tsang,
met Carl Mak, Samuel Hul, Sylvia
Chang e.a.

21.35 Staranwalte, Tricks, Prozesse- L.A. Law. Amerikaanse serie. Afl.:
Ein Fall von Gewicht.

22.25 RTLaktuell.
22.35 Helm auf, Hose runter. Ita-

liaanse speelfilm uit 1980 van Michel
Massimo Tarantini, met Nadia Cassi-
ni, Lino Banfi, Alvaro Vitali e.a.

23.50 Unglaubliche Geschichten.
00.15-01.00 Betthupferl.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 «Lassie. Afl.: Unsere Bes-
sie. 09.35 Kimba, der weisse Löwe.
Afl.: Die Elefanten sollen sterben. 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospital.
Afl.: Die Waffe. 10.50 Teletip Natur.
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Mann du bist
ja Klasse! Amerikaanse comedie uit
1977 van Lamont Johnson. Anschl.
Zeichentrickfilm. 13.00 Tele-Börse.■01.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Program-
ma-overzicht. 14.05 Niklaas, ein Junge
aus Flandern. Afl.: Die große
Eiche.l4.3o Catweazle. Afl.: Gespen-
stergeschichten. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
Mütter kann man nicht tauschen. 15.50
Teletip Gesundheit. 16.00 BJosh. Afl.:
Anqela. Amerikaanse westernserie.
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Bo-
nanza. Afl.: Der Lebensretter. 17.25
Teletip Markt. 17.35SAT 1 Bliek. 17.45
Programma-overzicht. 17.50 Automan- Der Superdetective. Afl.: Der geheim-
nisvolle Racher. Amerikaanse avontu-
renserie. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
Glücksrad. 19.30 Carson & Carson.
Afl.: Stunder der Wahrheit. 20.25 SAT.
1 Wetter. 20.30 Spenser. Afl.: Zeuge
ohne Erinnerung. 21.25 SAT. 1 Bliek.
21.30 Mem zauberhafte Bruder. Ameri-
kaanse actiefilm uit 1945 van Bruce
Humberstone met Danny Kaye, Virgi-
nia Majo, Vera-Ellen, Donald Woods,
Steven Cochran, S.Z. Cuddles Sakal

e.a.22.10 SAT 1 Wetterblick. 23' 1
SAT 1 Bliek. 23.25 Vorsicht, HochsF
nung. Amerikaanse misdaadserie-U
Nacht des Schreckens. 00.35-0o*0'*'
Programma-overzicht.

SSVC
13.35 What's my line?. Gepre^

teerd door Angela Rippon.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Teil the truth.
15.15 Clothes show travel class^Serie met Jeff Banks die gaat wm^

len in Peking. ..
15.35 Connections. Met Simon r"

ter.
16.00 Children's SSVC. Met The^
ventures of Spot.

16.10 Jellyneck. Serie. Ta)16.35 Johnny Ball reveals All- N^
WG S6N6

17.05 The Movie Game. Film- e" Jdeoquiz gepresenteerd door '"Schofield.
17.30 Home and away. rff17.50 Everybody's Equal. Spe'P'

gramma gepresenteerd door
Tarrant.

18.15 Emmerdale Farm. Serie y
heeft zijn verkering met Rachel m
hes verbroken.

18.40 News and Weather.
18.55 Every second counts. "^

met Paul Daniels.
19.30 Coronation Street Serie °bekende Volksbuurt..
19.55 A ticket to ride. Serie "Yank and the RAF.
20.45 Sporting triangles. Serie
21.10 L.A. Law. Serie.
22.00 News and Weather.
22.30 Forty Minutes. Serie. Afl■'■fl>'

dom of fun.
23.10-00.00 The Justice Game-

rie. Afl.: 3.

Sky Channel
06.30 European Business Crian"*
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
13.55 Pages from Sktal.
14.50 As The World Turns.
15.45 Loving.
16.15 The Lucy Show.
16.45 Sylvanians.
17.00 Countdown.
17.30 Eurosport overzicht.
18.00 W.K. snooker.
19.00 Motorsport.
20.00 Triathlon.
21.00 Alpine Skiing World Cup
22.00 European Swimming.
23.00 Athletics International, .j
00.00 Snooker World ChamP"*

hips.

Omroep Limburg
07.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-
weerber. 17.05 Limburg Actueel,

Agenda en Muziek. 17.25 De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties. 17.55 Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
Morgen (6.30-7.00 Nieuws., 7.30
Nieuws en R.V.A.-berichten.) 8.00
Nieuws 8.10 Koffers § co. 9.30
Golgbreker. 10.00 Nieuws. 10.03
Het schurend scharniertje. 10.08
Het eerste bedrijf. 11 55 Mediatips.
12.00 Limburg 1989. 13.00
Nieuws. 13.10 Midzomermiddag.
14.00 Dilemma 17.00 Focus.
17.10 Rijswijckfoon (18.00
Nieuws). 20 00 Funky Town. 22.00
Nieuws 22.05 Jazz Kaffee. 23.30-
-6.00 Nachtradio. (0.00, 5.00 en
5.30 Nieuws.)

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 ."J
melodie. 9.05 Musikpa*"'"VJ
Gut Aufgelegt. 14.05 *ftftmenade. 15.00 ca

17ö*jf
16.05 Heimatmelodie "«*Jj'
sik-Express. 20.05 ~.»1Broadway undKudamrrj- f)f
sik zum Traurnen. 22.3"
press. |

Super Channel
07.00 World news and busmes*
08.00 The Mix.
15.30 The Global Chart Show-
-16.30 Hotline - On the Air.
18.30 Transmission.
19.30 Lenny Henry.
20.00 Body Snatcher.
21.30 Euromagazine.
21.50 World news.
22.00 Burke's Law.
22.55 Barnaby Jones. J00.00-03.00 World News and v

ther foliowed by The Mix. .■*
02.00-06.00 Rete Mia. Geva'i*

Italiaanse programma's.

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

radio

TV5
16.05 La marche du siècle. 18.10 Re-j
création. 18.30 l'lmagination au galop.:
19.00 Des Chiffres et des Lettres.:
19.30 Les Animaux du Monde. 20.00:
Les ascensions célèbres. 20.50 Jazz:
in. 21.15 Echo. 22.00 Journal Télévisé.j
22.30 Météo Européene. 22.35 La|
Suisse et la guerre. 23.30 Pour une[
chanson. 00.10-00.40 Musique classi-j
que. " ï

Belgische Rundfunt
6.30Radidfrühstück. 7.l= \J
kasten 7.45 VeranstalW'Yi"
der. 8.30 Für dieKranken-' ,
sikexpress. 10.00-12.00 <*y
gelegt. 12.00Veranstaltun| VJder. Musik bei Tisch. Jj-'LjIJ
staltungskalender. 13 00r J
14.05 Musikzeit rieute-
Chansons und Folk I^Xpn
mittagsstudio. 16.05-18%*
tem. 18.10 Regionalh^' ff
BRF-Aktuell. 18.40-20 ns
und Chormusik.

Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgen! 9-°£s\wie kein anderer. 11.00 ' pj'
elf. 12.00 Is ja 'n Ding ]*:jfl
16.00 Entenjagd. 17.00 W" *17.50 Sport-Shop. 18°Vduell. 19.00 Neunzehn '.ff,
zwanzig: Das ist neuü fY f
dies 21.00 HörerwiinsC"
Musik Non-Stop.
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Weekstaat
m''Joenen guldens) verschil

t.o.v.

G?'Va 21 08 89 14 08 89.Bi,,a 27.608,2
'Mc trekkingsrechten in

1.449,1 +25.6■J*rvep<>sitic in IMF 1.501,1 + 79
11.458,6 -38,1

*t-v""een in g°uc*/
VJ"-'20" 21.386,1 +286.7

'"Ou ot'en rekening-
K?* Nl 3.459,2 +95,7
{d""-'1' in disconto 480,1 -197,8
CülHningcn 3.488,2 -877,8
Bi,| "^vorderingen 10.239,0 -1.007,6Dagingen 2.040,5
I erse rekeningeniC?"1munten) 1.023,6 +41,7
gtervACkb'ljctten jn omloop 34.843,7 -73,7
Ct 'st 8.519.1 -886,3

"'' '" Nederland 9,6 -26,7Si,n?'e ingezetenen 55,0 -18,5
■j, '"en in buitenland 37,0 - 1,7
Vhi""' "'«-''ingezetenen 36,2 -1,6

K» s ,'"htmgcn in guldens 8.656,9 -934,8
Ver J.y.B<-'rv'-rt'keningen
"«’

'"-'"tingen in vreemd
V„„ MB.O + 7,9
S\ vvaurde toegewezen
&Wrii*,,K'ng!"-eeliten IMF 1.465,3 + 7,7
*oil5der'ngsversehillen

He^"'"'" 27.754,4 +147,0Wh "deringsrckcnmg 387,7
°ivt ''" r<-'"crve" 2.040,8
flila'i"' rekeningen 9118,11 +162.1
I* """ K"ud en deviezen 63.329,9 +285,3
DtAl, n ''onvertibel) 21 386.1 +286.7"«mgspercentage 144,26 +3,89

beurs-overzicht
Stapje terug
{{«STERDAM - De flauwe stem
j fig op Wall Street had dinsdajyn weerslag op het Beursplein
«fo let no*e koersniveau van d»

' toh pL'n dagen niet langer vast
V 6:°uden kon worden. De koersen
VOM aandelen moesten over deI 'e breedte terug. De stemmings-
'Se^ 1* daalde met 1,8 punt naar

W SI"K gepuurd tnet een daling
H-g ,de koersen op de obligatie
Bro In dc Verenigde Staten
r| t Vll de verwachting dut de auto-
ÜHü n Woensdag niet zullen over-
Cjeu }ül M» verlaging van de oi'lï-
°tiri lurit'veti voor de korte rente
Htr^t de Inflatie nog niet voldoen-
H^teugeld is- Dlt heeft zijn in-
Ot, °d op de langerente en daarmee
&eu ODl'gatiekoersen. Op het

Sp 'tin s,oten de meest ver-d^^'-de jongste staatsleningen
Bt>r dt>B overwegend 0,2 punt la-
r*h

<lt)lr j'*ï,1er weinig beweging zat in
tic j"■'arkoerß moesten niet alleenkm, w-'rnationuls, maar ook de lo-J k.ny markt terug. Bij dehoofdfond-

l*crruas Anold een positieve uit-
lijn *!"■ Bet supermarktconcernld.0o

n fl.lo op f 139,40 en stootteX^Uik Ua' een voor "*■'" fonds onge-
]%, e'ijk hoge tweede plaats opCf^et-ranglijst.dooper Koninklijke Olie moest
fl 43 R

nntogen fl,9° teru« °Pk> d '°°- Philips, die bekend maak-
L^kn nsie"dochter HSA te willen
het uPen aan Fransen, beperkte
f4i in I*1 '*-8 tol een dubbeltje op
Sir p Uni-ever moest f 1,10 terug
'°,8n 1159.10. Akzo raakte slechts
Vr

u «wijt 0p f 147,30 en deed het
W» e beter dan deveel drukker
a.fs .' andelde DSM, die f2,20 moestVr, £P f 130,10. Hoogovensver-op fLi<6o op f 114,20 enKLM f 0,50

?>£ta! faalde f 1,30 naar f44,10,
V7ex(interim-)dividend be-
ï'-BP'l u'4o' Zodat deze bank S°edfy- a 'f bleef, terwijl derest van de
k^Ö 1 sector teruK moest.Sfia ccd> voordat 's avonds de

arciJfers werden gepubli-: 2gQ ' een koersverliesje van f2op>rciifv°oruitlopend op de half-°,Bfj ?rs daalde VOC nog eens
Vdt ?or naar f42,60. Dit fonds
fl, de

a enkele dagen aangeboden
h4»rWi melding van een lagere half-
R»Hm ' 'gmë dinsdagavond ge-

""8va
met een neerwaartse bijstel-«n de winstverwachting.

&n wdan gemiddelde koersdalin-, QQrai en er bÜ de hoofdfondsen
fif QÓ,V°,or Borsumij Wehry, Hun-Mfler? u.glas en Wessanen.i trek de markt was Getronicsr> niA/?adat dit fonds 's ochtends
f-? ko winststijging meldde.

"*°.4o ll(-'P °P van f2B naar

NMB hogere,
Postbank

lagere winst
AMSTERDAM - De NMB heeft de
nettowinst over het eerste halfjaar
met 28 procent opgevoerd van f 139
miljoen tot f 178 miljoen. De bruto-
winst ging 24 procent omhoog van
f444 miljoen tot f551 miljoen.
Tegelijk met de NMB kwam ook fu-
siepartner Postbank met haar half-
jaarcijfers naar buiten. Die waren
minder briljant, want de Postbank
moest melding maken van een da-
ling van de brutowinst met 5,9 pro-
cent tot f 272 miljoen (eerste halfjaar
1988 f289 miljoen) en van de netto-
winst met 6,9 procent van f 144 mil-
joen tot f 134 miljoen. De Postbank
wijt de winstdaling aan de rentestij-
ging in het afgelopen halfjaar, waar-
door de winstmarge onder druk is
komen te staan.
De totale baten van de NMB namen
in het eerste halfjaar van 1989 ten
opzichte van dezelfde periode vorig
jaar toe met 15 procent tot f 1,39 mil-
jard. Ondanks een krappere rente-
marge stegen de rentebaten met 9
procent tot f 970 miljoen, vooral
dankzu' de toename van de krediet-
verlening in binnen- en buitenland.
Provisies «tegen met 34 procent tot
f272 miljoen en de andere baten
met 28 procent tot f 150 miljoen.

Shell stort
groot project

ROTTERDAM - Shell gaat samen
met drie andere partners een bedrag
van 1,4 miljard gulden investeren in
een fabriek voor gasconversie in
Maleisië. Voor de bouw van de fa-
briek, die neergezet zal worden in
de deelstaat Serawak, is gisteren het
startschot gegeven.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 111,20 110,50
Ahold 136,30 139,40Ak'-» 148,10 147,30
A-B.N. 45,40 44,10d
Alrenta 163,60 163,40Amev 58,20 57,70
Amro-Bank 87,70 87,30
Bols 155,50 156,00
Borium!! w. 132,00 126,00
Buhrm.Tet. 72,20 72,40
C.S.M.eert. 72,00 71,20
DAF 57,30 57,10
Dordtsche P. 264,00 260 00
DSM 132,30 d 13o|l0
Elsevier 81,90 81,80
Fokker eert. 46,40 46,20
Gist-Broc. c. 34,30 34,10
Heineken 133,00 133^10Hoogovens 115,80 114,20
Hunter Dougl, 115,00 112,50
Int Muller 112,30 110,50
KBB eert. 86,60 86,50
KLM 55,80 55,30
Kon.Ned.Pap. 55,40 54,60
Kon. Olie 145,50 143,60
Nat. Nederl. 71,70 71,10
N.M.B. 282,00 280,00
Nedlloyd 96,60 95,10
Nijv. Cate 97,20 95,70
Océ-v.d.Gr. 304,50 301,00
Pakhoed Hold. 148,00 148,00
Philips 41,20 e 41,10
Robeco 113,40 112,40
Rodamco 161,60 161,50
Rolinco 113,30 112,40
Rorento 62,40 62,20
StorkVMF 40,30 40,00
Unilever 160,20 159,10
Ver.Bezit VNU 102,00 10200
VOC 43,40 42,60
Wessanen 96,20 94,50
Wolters-Kluwer 51,20 50,90

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 52,00 50,90
ACF-Holding 46,30 46,20
Ahrend Gr. c 303,00 299,00
Alg.Bank.Ned 45,00 44,80
Asd Opt. Tr. 22,00 21,80
Asd Rubber 7,80 7,70
Ant. Verff. 330,00
Atag Hold c 100,00 99,80
Aut.lnd.R'dam 91,30 9140
BAM-Holding 568,00 565,00
Batenburg 99,00 99,00Beers 137,00 137,50
Begemann 135,00 133,00
Belindo 373,00 373,00
Berkels P. 6,35 6,25Blyd.-Will. 28,50 27,00Boer De, Kon. 427,00 427,00
de Boer Winkelbedr. 58,90 58|oO
Boskalis W. 14,20 14,05
Boskalis pr 12,80 12,80
Braatßouw 1045,00 1042,00
Burgman-H. 3000,00 3000,00
Calvé-Delftc 1034,00 1033,00

Calvéprefc 5750,00 5750,00
Center Parcs 68,10 67,50
Centr.Suiker 71,50 70,80
Chamotte Unie 10,30 10,30, Cindu-Key 122,50 126,00

' Claimindo 360,00 360,00
Content Beheer 23,60 23,60
Cred.LßN 81,50 81,50
Crown v.G.c 114,50 114,00
Desseuux 238,00 230,00
Dordtsche pr 263,00 259,00
Dorp-Groep 48,70 47,50
Ëeonosto 287,50 288 50EMBA 135,00 140,00bEnraf-N.c. 53,00 53,00
Kriks hold. 443,00 440,00
Elexovit Int. 79,50 78,50
Krans Maas c. 88,40 89.50Furneii 136,00 141,00
Gamma Holding 85,50 85,00
Gamma pref 5,70 5,70
Getronics 28,00 30,40
Geveke 42,60 42,80
Giessen.de N. 316,00 35o!oOb
Goudsmit Ed. 463,50 455,00
Grasso's Kun. 114,50 116,00
Grolseh 148,50 147,50
GTI-tiolding 190,00 190,00
Hagemeyer 109,80 108,00HAL Trust B 16,60 16,70HAL Trust Unit 16,70 16.60H.B.G. 239,00 238,00
HCS Techn 17,10 17 20
Hein Hold 115,80 115,30
Hoek'sMach. 206,00 201,00
Holec 35,20 35,00
Heineken Hld 115,80 115,30
Holl.SeaS. 1,38 1,40
Holl. Kloos 587,00 580,00
Hoop Eff.bk. 10,00 10,20
Hunter D.pr. 6,25 6 20ICA Holding 18,50 18,50
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)
IHCCaland 33,00
Industr. My 237,00 238,50
Ing.Bur.Kondor 570,00 570,00

Kas-Ass. 48,40 48,40
Kempen Holding 16,40 16,40
Kiene's Suik. 1390,00 1400,00
KBB 87,00 86,70Kon.Sphinx 134,90 133,00
Koppelpoort H. 347,00 347,00
Krasnapolsky 221,00 227,00
Landré _ Gl. 58,00 58,00
Macintosh 53,00 52,50
Maxwell Petr. 680,00 675,00
Medicopharma 78,50 78,30
Melia Int. 6,40 6,40
MHVAmsterdam 21,50 21,50
Moeara Enim 1220,00 1200,00
M.Enim 08-cert 16000,00 15900,00
MoolenenCo 31,90 31,60
Mulder Bosk. 79,00 79,00
Multihouse 10,70 10,70
Mynbouwk. W. 435,50 435,50
Naeff 250,00
NAGRON 50,00 50,00
NIB 605,00 604.00

NBM-Amitelland 21,90 21,20
NEDAP 385,00 385,50
NKF Hold.cert. 363,00 361,00
Ned.Part.MU 39,70 39,50
Ned.Springst. 11000,00 11000,00
Norlt 955,00 950,00
Nutricia gb 69,80 67,00
Nutricia vb 76,50 73,50
Oldelft Groep c 200,50 200,50
Omnium Europe 16,40 16,40
OrcoBank c. 74,80 74,50
OTRA 785,00 785,00
Palthe 74,00 73,50
Pirclli Tyre 50,60 50,20
Polynorm 120,50 120,00
PorwL Fles 163,00 163,00bRavast 50,70 50,80
Reesink 78,70 78,50
Riva 59,50 59,50
Riva (eert.) 59,50 59,50
Samas Groep 77,00 77,40
Sanders Beh. 115,00 115,00
Sarakreek 29,50 29,80
Schuitema 1500,00 1500,00
Schuttersv. 175,50 173,50
Smit Intern, 45,00 44,80
Stßankiers c. 24,60 25,10
Stad Rotterdam 172,50 173,00
Telegraaf De '476,00 473,00
Text.Twenthe 308,00 320,00
TuÜp Comp, 58,30 57,90
Tw.Kabel Hold 163,00 162,50
Übbink 127,50 127,00
Union Fiets. 17,80 17,50
Ver.Glasfabr. 346,00 345,00
Verto 67,00 66,20
VolkerStev. 71,00 70,00
Volmac Softw, 52,40 51,70
Vredestein 17,70 17,30
VRG-Groep 68,00 67,80
WegenerTyl 190,50 191,50
West Invest 29,50 29,50
Wolters Kluwer 200,00 199,00
Wyers 48,50 48,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,20 37,70
ABN Aand.f. 79,30 79,00
ABN Beleg.f. 60,60 60,10
ALBEFO 55,00 54,90
AldollarßFJ 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 256,00 254,00
Alliance Fd 13,00 14,00
Amba 48,50 49,30
America Fund 341,00 337,00
AmroA.in F. 93,20 93,20
Amro Neth.F. 80,40 80,00
Amro Eur.F. 76,50 76,50
AmroObl.Gr. 154,20 154,30
Amvabel 97,80 97,80
AsianTigersFd 61,70 62,30
Bemco Austr. 67,00 67,00
Berendaal 121,00 121,00
Bever Belegg. 27,30 27,00
BOGAMIJ 115,00 113,50
Buizerdlaan 42,50 42,80
Delta Lloyd 44,20 44,30
DP Am. Gr.F. 25,30 25,20

Dp Energy.Res. 40,00 40,00
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMFrentefondi 66,60 66,50
Eurmvest(l) 110,00
Eur.Asi. Tr. 7,90 7,90
EOE DuStlnF. 62,00 62,00
EurGrFund 62,00 62,00
Hend.Eur.ür.F 214,00 215,70
Henderson Spint 76,40 76,70
HollandFund 78,70 79,00
Holl.Obl.Fond* 124,00 124,00
Holl.Puc.F. 116,50 118,00
lnterbond» 564,00 564,00
Intereff.soo 44,10 44,00
lnlerelfWarr. 330,50 330,50
Japan Fund 37,50 36,60
MX Int.Vent. 63,20 63,20
Nutßes.Fund 1600.00 1580,00
NMB Dutch Fund 39,90 39,00
NMB Oblig.F. 35,40 35,30
NMB Rente F. 104,20 104,10
NMB Vast Goed 38,30 38,30
Obam, Belegg. 233,00 231,40
OAMFRentef. 14,15 14,15
Orcur.Ned.p. 50,00 49,90
Pac.Prop.Sec.f. 49,00 48,20
Pierson Rente 101,00 100,90
Rabo Obl.inv.f. 76,20 76,20
Rabo Obl.div.f. 51,30 51,30
Rentalent Bel. 138,30 136,50
Rentotaal NV 31,60 31,60
Rolinco cum.p 102,00 102,00
Sci/Tech 18,50 18,35
Technology F. 18,00 17,00
Tokyo Pac. H. 260,00 258,50
Trans Eur.F. 82,10 82,00
Transpac.F. 565,00 560,00
Uni-Invest 111,50 111,50
Unico Inv.F. 87,20 86,60
Unifonds 31,80 31,90
VWN 58,00 58,00
Vast Ned 121,40 121,30
Venture F.N. 47,00 47,00
VIB NV 87,90 87,90
WBO Int. 80,20 80,20
Wereldhave NV 214,50 214,50
Buitenlandse obligaties
8-h EEGB4ÜI 103,30 103,20
3Vi EngWarL 36,80 36,80
SJ/i5 J/i EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 38,00 37,50
Amer. Brands 75,65 74,40
Amer. Expres 36,90 36,90
Am.Tel.i Tel. 39,50 38,10
Ameritech 60,70 60,00
Amprovest Cap. 117,00 117,00
Amprovest Inc. 225,00 225,00
ASARCO Inc. 34,50 34,20
Atl. Richf. 102,90 102,50
BAT Industr. 8,10 8,35
Bell Atlantic 97,00 95,70
BellCanEnterpr 42,00 41,50
Bell Hes.Adlr 1,00
Bell South 51,00 50,00
BET Public 3.00

Bethl. SMI 21,70 21,20
Boeing Comp. 53,60 53,30
Ctwvron Corp. 64,25 d
Chrysler 24,80 24,70
Citicorp. 31,60 31,10
Colgate-Pulm. 57,30 56,70
Comm Edison 38,00 37,60
Comp.Gen El 442,00
Control Data 19,50 19.20
Dai-IchiYcn 3530,00 3530,00
Dow Chemical 99,50 99,60
Du Pont 117,75 116,60
Eastman Kodak 50,50 48,70
Elders IXL 3,50 dEjrooct.Zw.fr. 180,00
Exxon Corp. 43,80 43,00
Fint Paclnt 0,60
Fluor Corp. 35,10 34,10
Ford Motor 51,40 51,20
Gen, Electric " 58,00 56,50
Gen. Motors 45,30 44,60
Gilk'ltc 44,70 44,00
Goodyear 54,50 54,00
Grace & Co. 35,50 34,80
Honeywell 87,00 d 86,70
Int.Bus.Mach. 115,20 112,80
Intern.Flavor 62,00 63,10
Intern. Paper 54,50 53,40
ITTCorp. 62,20 61,00
K.Benson® 4930,00 4930,00
Litton Ind. 87,10 86,10
Lockheed 49,70 - 48,00
Minnesota Mining 79,50 d 78,20
Mobil üil 53,40 52,60
News Corp Auss 17,20 17,20
Nynex 79,50 78,60
Occ.Petr.Corp 28,50 28,50
Pac. Telesis 49,60 44,10
P.& 0. (f) 7,00 7,00
Pepsico 57,80 57,20
Philip Morris C. 157,00 155,00
Phill. Petr. 23,60 23,60
Polaroid 45,80 44,70
Privatb Dkr 301,70 302,60
Quaker Oats 63,50
St.Gobin Fl'r 660,00 660,00
Saralee 59,00
Schlumberger 42,50 42,00
Sears Roebuck 46,30 45,00dSony(yen) 31,70 30,80
Southw. Bell 55,30 54,00
Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 46,00 44,75
Texaco 53,00 52,80
Texas Instr. 38,60 37,80
T.I.P Eur. 1,82 1,82
ToshibaCorp. 1360,00 1360,00- Union Carbide 28,10 27,50
Union Pacific 76,00 75,50
Unisys 21,30 21,30
USX Corp 34,10 33,40
US West 71,20 69,80
Warner Lamb. 112,50 109,00a
Westinghouse 68,20 67,00
Woolworth 63,30 62,50
Xerox Corp. 67,00 66,20
Certificaten buitenland
AMAX Inc. 57,50 57.50

Am. Home Prod. 212,50
ATT Nedam 86,00 83,50
ASAHCO Inc. 68,50
All. Richf. 226,00 228,00
Boeing Corp. 116,50 116,00
Can. Pacific 46,00 46,00
Chevron Corp. 120,00 ■ -Chrysler 51,50 50,00
Citicorp, 68,50 68,00
Colgate-Palm. 126,00 125,00
Control Data 38,00 38.00Dow Chemical 219,00 217,50
Eastman Kodak 109,70 106.00
Exxon Corp. 95,70 95,00
Fluor Corp. 75,00
Gen. Electric 126,00 d 122,00
Gen. Motors 200.00 d 196,00
Gillette 97,00 96,00
Goodyear 119,00 118,00
IBCO 76,00 76,00
1.8.M. 251,50 245,00
Int. Flavors 131,50 138,00
ITT Corp. 136,00 132,50
Kroger 37,00 36,00
Lockheed 108,50 106,70
Merck & Co. 164,00 165,00
Minn. Min. 174,00 172,00
Pepsi Co. 126,00 124,00
Philip Morris C. 344,00 337,50
Phill. Petr. 50,00 50,00
Polaroid 94,00 91,00
Procter & G. 270,00
Quaker Oats 137,00
Schlumberger 91,00 90,00
Sears Roebuck 100,00 98,00
Shell Canada 76,00 77,50
Tandy Corp. 98,50 d 96,50
Texas Instr. 83,00 81,00
Union Pacific 166,00 164,00
Unisys Corp 47,00 e 47,00
USX Corp 74,00 72,50
Varity Corp 3,95
Westinghouse 149,50 146,00
Woolworth 139,50 d 136,00
Xerox Corp. 137,00 137,00
Certificaten buitenland
Deutsche B. 653,00 665,00b
Dresdner B. 356,00 359,00
Hitachi (500) 1600,00
Hoechst 294,50 298,00
Mits.El.(soo) 1250,00
Nestlé 8620,00 8620,00
Siemens 592,00 600,00
Warrants
Akzo 38,60 37,00
AMRO warr. 1,81 1,70
Bogamrj 7,60 7,60
Falcons Sec. 21,40 21,10
Honda motor co. 2450,00 2430,00
K.L.M. 85-92 269,00 263,00
Philips 85-89 8,50 8,10
Stßankiers a 0,80 0,80
Stßankiers b 2,20 2,25

Euro-obligaties & conv.
10VïAegon 85 101,25 101,35
Aegon warr 12,60 12.60

lüviABN 87 87,25
13Amev 85 97,75 87,75
13Amev 85 96,25 96,25
10AmevBs 102,60 102,20
11Amev 86 97,00
14'AAmro87 97,50 97,50
13 Amro-BankB2 100,50 100,50
10va Amro 86 96,00
10 Amro 87 97,00
Wt Amro 86 97,00 97,00
Amro Bank wr 45,80 43,60
Amro zw 86 70,50 70,50
9 BMH ecu 85-92 99,90 99,90
7 BMH 87 96,50 96,50
IOViEEG-ecu 84 100,25 100,25
9-ViEIB-eeu 85 102,70 102,70
12Vi HIAirl.F 82,50 92,50
12 NIB(B) 85-90 101,00 101.00
11'/«NCUB3 101,75 101,75
10NGU83 100,50 100,50
2V4NM886 81,50 81,50
NMB warrants 102,20 98,75
BV4 Phil. 86 99.90 99,90
6J/4 Phil.B3 98.25 98,25
11 Rabo 83 102.10 102,10
9 Rabo 85 102,70 102,70
7Rabo 84 104,00 104,00
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 21,60 21,60
Bredero eert. 19.80 20,00
11 Bredero 20,10 20,10

Breev. aand. 25,40 25,40
Breev. eert. 24,30 23,80
LTV Corp. 2,00 2,00
5 Nederh. 68-78 25,00 25,00
RSV.cert 1,51 1,51
7V» RSV 69 83,80 83,80
Parallelmarkt
Alanheri 24,70 23,50
Berghuizer 52,40 51,60
Besouw Van c. 54,60 54,50
Comm.Obl.F.l 101,30 101,30
Comm.Obl.F.2 101,30 101,30
Comm.Obl.F.3 101,50 101,50
De Drie Electr. 34,30 34,00
Dico Intern. 142.50 142,00
DOCdata 27,40 27,40
Ehco-KLMKl. 33,60 33,50
E&L Belegg.l 79,00 79,00
E&L Belegg.2 78,10 78,10
E&L Belegg.3 77,00 77,00
Geld.Pap.c. 75,00 75,00
Gouda Vuurvc 101,00 a 97,50
Groenendijk 37,20 37,00
Grontmrjc. , 177,50 172,00
Hes Beheer 239,50 236,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 4,20 4,10
Infotheek Gr 29,60 29,60
Interview Eur. 8,50 8,50
Inv. Mij Ned. 57,70 58,40
rfUehne+Heitz 35,90 35,90
LCI Comp.Gr. 61,70 62,50
Melle 288,00 285,00aNedschroef 123,00 120,90
Neways Elec. 12,60 12,90

NOG Belfond! 31,10
Pie Med. 12,30 12,40
Poolgarant 10,50 10,501'
Simac Teen. 19.80 19,50
Text Lite 6,801 6,60
Verkade Kun 276,00 275,50
VHSOnr. Goed 18.00 18,90
Weweler 133,00 132,00

OPTIEBEURS
«erie omzet v.k i.k.

Abn c okt 45,00 516 1,30 1.30akzo c okt 150.00 287 4,00 3.80
akzo c okt 160.00 252 1.10 lid
amro p okt 85,00 229 1,00 1.40
daf c okt 55,00 417 4.80 4,60
daf p okt 55,00 305 1.50a 1.40
dsm c okt 135,00 367 4,70 3,70
coc c scp 325,00 882 6,80 5,00
coc c iep 330.00 241 4,00 3.00
coc p iep 320,00 311 3.30 4,60
coc- p scp 325,00 478 5,40 6,50
coc p scp 330,00 407 7,90 MO
gist c okt 40,00 232 0,50 0,40
hoog c okt 85,00 226 32,50 a 31,00
hoog c okt 110,00 242 11,60b 10,80 a
hoog c okt 115,00 321 9,00 B,ooa
hoog c okt 120,00 529 6,70 5.90
hoog c okt 130,00 678 3,50 3,20 a
hoog c apr 110.00 226 22,00 a 20.00
hoog p okt 110.00 259 4,50 5.00
hoog p okt 115,00 297 6,50 7,20
kim c 092 55,00 274 11,00 10,50
nedl c okt 92,00 303 7,00 5,80 a
nedl c okt 94,00 582 5.60 4,70 a
nedl p okt 100,00 363 6,00 7,50
natn c okt 65.00 554 6,40 6,00
natn c okt 70,00 223 2,50 2,50
natn c okt 75.00 253 0,90 0.70
natn c jan 75,00 277 2,80 2,30
obl p aug 95,00 1000 0,40 a 0.45
phil c okt 40,00 292 2,60 2,40
phil c okt 45,00 380 0,70 0,70
phil c jan 40,00 233 3,90 3,70
phil c apr 50,00 250 1,60 1,40
phil p apr 40,00 390 2,90 3.00
olie c okt 130,00 268 16,00 14,00
olie c okt 140,00 295 7,30 5,90
olie c okt 150,00 457 2,40 2,00
olie p okt 140,00 367 2,60 3,00
unil c okt 160,00 286 4.90 4,30
unil c jan 160,00 339 7,20 7,10
umi c jan 170,00 243 3,50 3,00

'voe c okt 40,00 374 5,00 4,50
voe c okt 45,00 610 2,10 1,90
voe c okt 50,00 325 0,90 0,90
voe c okt 55,00 296 0,50 a 0,40
voe p okt 40,00 383 1,50 1,60
voe p okt 45,00 753 3,50 4,00
voe p okt 50,00 340 7,30 7,80

a=laten g=biedtni-ez-di«.
b=bieden h=laten + e»-di».
c=«"-claim k=gedaan+h
d=ei-dividend l =gedaantg ,

' e=gedaan + bieden vk=!lgtkeen vorige dag
t=gedaan +laten i*=slotkoers gisteren

Industriebonden ongerust over werkgelegenheid

Philips wil defensie-tak
verkopen aan Thomson

EINDHOVEN - Philips is met het Franse elektronicaconcern
Thomson-CSF in onderhandeling over de verkoop van een
groot deel van haar defensie-activiteiten. Philips wil een meer-
derheidsbelang van 79 procent van haar dochter Hollandse
Signaal Apparaten te Hengelo plus een minderheidsbelang in
de defensie-activiteiten van de Belgische dochteronderneming
van Philips, MBLE, verkopen.

Bovendien wil Philips haar hele be-
lang van 49 procent in de Franse on-
dernemingTRT aan de Fransen ver-
kopen. Philips heeft dat gisteren of-
ficieel meegedeeld, nadat her en der
al berichten waren verschenen dat
het Eindhovense elektronicacon-
cern van haar defensie-activiteiten,
althanseen fors deel daarvan, afwil-
de. Philips heeft zelf meermalen ge-
wezen op de noodzaak van concen-
tratie in de Europese defensie-indu-
strie met het oog op Europa 1992.

MBLE houdt zich bezig met militai-
re telecommunicatie en radarcom-
puters voor vliegtuigen.

Thomson wil van HSA een centrum
van hoogwaardige kennis binnen
haar onderneming maken, vooral
op het gebied van marinesystemen
en radartechnologie. De Belgische

Thomson-CSF is voor 58 procent
eigendom van Thomson SA. De rest
van deaandelen is genoteerd aan de
beurs.
Philips is van mening dat aanslui-
ting van HSA bij Thomson, de
grootste op het gebiedvan defensie-
elektronica in Europa, het beste is
voor het voortbestaan van de onder-
neming op de lange termijn.
De industriebonden van FNV en
CNV toonden zich gisteren onge-
rust over de toekomstige werkgele-
genheidbij HSA (4900 werknemers)
en USFA in Eindhoven (warmte-
beeldcamera's en opto-elektronica,
325 werknemers).

De Federatie Hoger Philips Perso-
neel is om dezelfde reden als de bei-
de industriebonden bezorgd over de
ontwikkeling van de werkgelegen-
heid bij Signaal. Bestuurder W. ter
Welle vreest dat bij een eventuele
daling van de werkgelegenheid de
klappen niet in Frankrijk maar bij
Signaal zullen vallen.

Staatssecretaris Van Houwelingenvan Defensie en de Franse delegué
général pour 1' armament V Sillard,
de hoogste ambtelijke autoriteit in
Frankrijk op het gebied van wapen-
aankopen, zijn na een gesprek tot de
conclusie gekomen dat de overne-ming door Thomson CSF past in het
beleid van de Independant Euro-
pean Program Group, een samen-
werkingsverband dat de doelmatig-
heid in het ontwikkelen en produce-
ren van defensie-apparatuur wil
vergroten.

Zij benadrukken dat Thomson CSF
verzekerd heeft, dat Hollandse Sig-
naal in Nederland zich zal blijven
bezig houden met onderzoek en
produktie op het gebied van mari-
tieme systemen en radarsystemen.

Onderzoek ECD
naar mogelijk

beursschandaal

Van onze redactie economie
HILVERSUM - De Economi-
sche Controle Dienst (ECD) on-
derzoekt op dit moment of er
sprake is van misbruik van voor-
kennis bij de handel in aandelen
van de drukkerij De Boer in Hil-
versum, Het onderzoek houdt
verband met de eventuele over-
name van De Boer (die een vesti-
ging in Roermond heeft) door de
Haagse investeringsmaatschap-
pij ODH Financial Markets.
Directeur drs W. Gielen van hetHilversumse bedrijf verklaardegisteren nog niets van de ECDgehoord te hebben en gaat er
vooralsnog vanuit dat het lek
niet in Hilversum zit.

In de eerste vijfmaandenvan dit
jaarschoot de aandelenkoers van
de drukkerij met bijna zestig
procent omhoog van 286 tot 456
gulden en werd in het fonds be-
duidend meer gehandeld dan
normaal. In die periode werden
door ODH in het diepste geheim

Elannen gesmeed om drukkerij
ie Boer over te nemen. Toen de

koers, voordat het bod naar bui-
ten was gebracht, als een komeet
omhoog schoot, waarschuwde

ODH de Amsterdamse effecten-
beurs, dievervolgens deECD in-
schakelde.
Op twee dagen in februari en driedagen in maart verwisselden
ruim 20.000 aandelen De Boer
van eigenaar. Dat is bijna eender-
de van het totale aandelenkapi-
taal. Omgerekend in geld gaat
het hier om een bedrag van circa
zes miljoen gulden, De nog onbe-
kende kopers streken toen enke-
le tonnen winst op.

ODH-directeur M. Aukerman
wil in dit stadium nog niemand
beschuldigen van handel met
voorkennis, maar stelt wel dat er
'zeer ongebruikelijke transac-
ties' hebben plaatsgevonden.

economie

weekstaatned. bank
Nieuwe

kasreserve
ingesteld

- De Nederland-se Bank heeft voor de periode
J*n 24 augustus tot 28 september
k?6>' een kasreserve ingesteld,
""tmual bedraagt dezereserve f' 2J>%rd. Geldmarkthandelaren
"erwachten evenwel dat de?ftrkt het de komende week zon-er speciale belening zal kunnendif le.n omdat er nogal wat gel-
ei in de, markt worden ver-acht.
'? zullen.de salarissen van het
wspersoneel uit de schatkist/■"dwijnen en in de markt wor--6,1 gebracht tot een bedrag van"""geveer f 350 miljoen. Voorts
j°rden uitkeringen aan het on-'erwijs verwacht van f 600 mil-'°?n. studiefinanciering van f 200""joen en gelden afkomstig vanTfc van f 350 miljoen. Dit zalu"n voldoende zijn om de be-fo !$te Delastingbetalingen vannd f 2 miljard te compenseren.

Werf schrijft
grote order af

Van onze eonespundent
KRIMPEN a/d IJSSEL - De order
van Nedlloyd voor de bouw van vijf-
tien contamerschepen ter waarde
van 1,5 miljard gulden gaat wegens
het ontbreken van overheidssteun
vrijwel zeker naar werven in het
Verre Oosten. President-directeur
irD, van Dort van Van der Giessen
de Noord in Krimpen aan den IJssel
heeft zijn werf al afgeschreven van
de lijst van kanshebbers. Samen
met de Duitse werven Bremer Vul-
kan, HDW en de Franse werf Chan-
tiers d'Atlantique had van der Gies-
sen een speciaal consortium voor
deze order opgericht. Ook de ande-
ren acht Van Dort kansloos.
Volgens Van Dort zijn de bespre-
kingen met het transportconcern
wegens het uitblijven van voldoen-
de overheidssteun vastgelopen. Het
gaat na de bouw van de eerste vijf
schepen om nog eens tien grotere
containerschepen. „De werven zou-
den bij hun overheden om steun
aankloppen, maar toen ze allen bot
vingen zijn de besprekingen metNedlloyd afgebroken," zegt van
Dort.
Van der Giessen de Noord maakt
nog kans op een deel van een Russi-
sche miljardenorder voor de Duitse
werven Bremer Vulkan en HDW.
De Russen hebben zes container-
schepen besteld ter waarde van 1,2
miljard gulden.
Het is het eerste deel van een groot-
schalig vlootvernieuwingsprogram-
ma in de Sovjetunie, waarmee in de
komende jarenbij de Duitse werven
5 miljard gulden gemoeid zal zijn.
De directies van de Duitse hebben
al gezegd, dat zij de schepen onmo-
gelijk alleen kunnen bouwen en dat
zij werk zullen uitbesteden. Direc-
teur van Dort zei drie weken gele-
den nog dat zijn werf wegens de
goede contacten met de Duitse wer-
ven mee zou kunnen bouwen.

bours on valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver up 22^-JÖBÖ om
14.00 uur uu de fa. Drijfhout, «Hes in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25750-/26 250-,
vorige / 25750-/ 26250 ; bewerkt ver
kOOP / 27.850, vorige / 27 850 laten
Zilver: onbewerkt / 335-/ 405 vorige
/ 335/ 405; bewerkt verkoop j 450 la-
ten, vorige./ 450 laten,

Advieskoersen
Amer.dollar 2,16 2^27Brit» pond . 3,34 3,88
Cim. dollar 1,82 1.94Duitse markt 100) 110,50 114,88
lers pond 2,87 3,12Austr. dollar 1,62 1,74
Jap. yen (10.000) 151,25 156,25
Ital. lire. (10.000) 15,00 16,48
Belg. frank (100) 5,22 5,52Port. esc. (100) 1,27 145
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. fr(lOO) 128,50 133,00
Zweedse kr. (100) 3200 34,50
Noorse kr. (100) 29,70 32,50
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oust.schill.UOO) 15,70 16,30
Spaanse pes.(100) 1,73 1,88
Griekse dr. (100) 1,20 1,40-
Finse mark (100) 48,50 81,50*
Joeg. dinar (100) 0,005 0,028'

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,20375-20625
Brits pond 3,4780-4830
Duitse mark 112,715-765
Franse franc 33,380-430
Belg. franc 5,3875-3925
Zwits. franc 130,800-850
Japanse yen 154,266154,36
Ital. lire 15,695-745
Zweedse kroon 33,300-33,350
Deense kroon 28,995-29,045
Noorse kroon 30,895-30.945
Canad. dollar 1,87725-87975
Oost. schill 16,0150-0250.lers pond 3,0040-3,0140
Spaanse pes 1,7980-8080
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1.6750-6850
Hongk.dollar 28,20-28,45 'Nieuwz.dollar 1,2950-3050
Antill.gulden 1,2200-2500
Suiïn. gulden 1,2200-2600
Saudische rial 58,75-59,00
Ecu gulden 2,3375-3425

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS Koersindex (1983=100)
algemeen 264,70 262,50
id excl.kon.olie 249,20 247,80
internationals 271,60 268,80
lokale ondernem. 257,20 255,70
id financieel 197,60 196,70
id niet-financ. 315.10 313,20
CBS-Herbelegeingsindex 11983=100)
algemeen 205,90 204,00
id excl.kon.olie 202,30 200,50
internationals 204,70 202,50
lokale ondernem. 209,70 208,20
id financieel 154,30 152,80
id niet-financ. 264,80 263,10
Stemmingsindex (1987-100)
algemeen 198,20 196,40
intemation 202,70 201,00
lokaal 197,40 195,80
lin.instell 164,70 163,10
alg. banken 101,90 159,80
verzekering 166,50 165,20
niet-financ 208.00 206,10
industrie 193,70 192,30
transp/opsl 249,90 247,20

Unilever op
overnamepad

ROTTERDAM - Unilever is in be-
spreking met Douwe Egberts over
de overneming van de groep Otarès
Institutional & Industrial. Deze
dochter van de Utrechtse koffie-
brander levert reinigingssystemen
aan instellingen en bedrijven. Degroep heeft behalve in Nederland
(Enschede) vestigingen in België,
Frankrijk, Denemarken, Noorwe-
gen en Zweden.
De omzet bedraagt bijna 170 mil-
joen en er werken ongeveer 500
mensen, van wie 200 in ons land.
Unilever wil het bedrijf graag heb-
ben omdat, blijkens een verklaring
van de Rotterdamse wasmiddelen-
gigant, de activiteiten uitstekend
aansluiten bij die van Unilevers
groep Lever Industrial. Deze groep
heeft vestigingen in 40 landen. In
Nederland telt de in Maarssen ge-
vestigde Lever Industrial ongeveer
250 medewerkers.
Unilever beschouwt industriële rei-
niging als een van haar kernactivi-
teiten. Bij Douwe Egberts is dat niet
het geval. Als de transactie doorgaat
zal Unilever Otarès en Lever Indus-
trial afzonderlijk voortzetten onder
gezamenlijke leiding. Mogelijke
vormen van samenwerking worden
onderzocht. De fabrieken in En-
schede en Maarssen worden voorlo-
pig niet in de studies betrokken.
Volgens een woordvoerster van
Unilever is het nog te vroeg om te
kunnen zeggen of er arbeidsplaat-
sen verloren zullen gaan.

Avondkoersen Amsterdam
AMSTEKDAM - In het telefonischuvondverkeer kwuinen gisteravond devolgende koersen tot stand (tussenhaukjes de laatste notering van diezeilde dag):
Akzo 146.60-147,20(147,30)
Kun Olie 142,80-143,60 (143,60)
Philips 41,00-41.10 (41,10)
Unilever 158,10-158,50(159 10)
KLM 55.20-55.30 (55.30)

NEW YORK Dow Jones
NEW YOR"C - De beuragemiddelden
vun gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jonea Index (achter-
eenvolgens 30 fondaen lnduatrie, 20
apoorwegen en overig tranaport, 18nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:

Begin 2642.45 1436,17 213.41 1058 77Hoogst 2659.71 1440.97 214 54 1064.44Luagat 2619.88 1423.19 211.90 1049.77Slot 2650.99 1433.50 213.34 1059.98
veriiM +3" -402 -087 *°'M

beurs van amsterdam slotkoersen/optlebeurs
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Pagode van brood

" Deze 44-meter hoge pagode van brood zal worden bijge-
schreven in het Guiness Book ofRecords. In het gevaarte
zijn onder andere twintig ton meel, twee ton eieren en vier
ton suiker verwerkt. De pagode is te zien op het 'lndone-
sian Food Festival', van 25 tot 28 augustus in Djakarta.

Hmburqs daqblad i
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IVI * (~"t ï!'jl \ h i' U' A\y BESPAAR GELD, SCHEP ZELF. -;.-. - | ftÜp

I " %-J |2j§||g£ J''Zi CHOCOLA D E HA G E L vf gZ %f %

mm vers van het mes: m boerenvolkoren
f^^BiH * H PORTSALUTSO% M \/. MET MAANZAAD -i QQ

\ \l' #■_ UIT EIGEN BAKKERIJ:M> We pakken weer even uit.=^3

I -1-59Komt u even inpakken? jtm
Jt Ë UIT DE BEDIENINGSAFDELING: PINDA'S 1 QQ MARTIN GAUS HART OF YOGHURTDRINKW SLAGERSACHTERHAM Zak2sogram X&& A.O-%/ RUNDVLEES 1 OQ Aardbeien, frambozen of

J& PerlOOgram OAQ HALFVOLLE 400gram XJV L.CSO tropische vruchten, 1 GOUDSE JONGE KAAS■ ■ ZJ*ï-Z-_*tZJ CHOCOLADEMELK BOKKE- paklliter JL6ST ■L.ti? vers van het mes ofW % l'-ter 1 /IQ POOTJES 1/IQ KWARK-MUESLI vacuüm verpakt, Q Q_f\<■ VW JUT^ J-.'+Z/ pak 150 gram \&èr LmWü SCHNITT RAQ perki'° M^O OmVKJ
WêL_ _J^ SELECTION GLORIXFRIS 575gram £A9O-^fi/ UIT DE NOTENBAR:
mmm^mn uc.pkip 4r\ ST.PIERRE OCA WC-REINIGER Q AQk SELLERIE SALADE ALSA MIXTwLeoDvbMl LÓ" Fles 0.75 liter .3^ Flacon 750 m\2&ï C_J-¥ü Bakje2sogram ICQ lOOgram AQQ

KALKOENBIEFSTUK
iweeopscnaai -tvr. S NELKOOK- FLEURIL Z*& I.DÏ7 Probeerprijs \J.ZJO

lkil° IA QH VW' g RIJST 1 AQ Pakl7kilo O/IO KEUKEN- GRANNYXU.Z7V/ -JK „.m* Pak4oogram JL6T J.*-*K7 +10%extra Ö.H^7 ROLLEN 1 CQ SMITH QQQ
HAMLAPPEN 10/IA f AUGURKEN PRODENT Wit,2rollen l-Ot/ Zak 1^ kilo 0.%/%/
1 kilo L-C.^TÖ jtff fc» Zoetzuur; OAQ FLUORIDE OQQ UIT DE DIEPVRIES' VICTORIA ROSAKI
VARKENSSCHNITZEL ll Pot 1.7 liter 28* C-SYÖ 4-pak J*tt O.W MORA PIZZAROLLEN DRUIVEN OCA
lkilo «-«AA WW f REMIA BAK EN BRAAD Gratis tandenborstel anti-plaque. OFSATÉROLLEN ! kl|o %Jm%J\J
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Lage prijzen en winkelgeïnakonder één dak.. — , 1

De auto diewint opkarakter.
Of u'mnu in het wit, rood of diepglanzend zwart ziet, één ding is meteen in jersey-stof met brede grijze banen en afgezet met brutaal rode biezen,
duidelijk: dit is wel een zéér exclusieve Citroen AX. Natuurlijk zit er in zon felle Spirit een sportief styurtje. En komt zon

Een karaktertje om danig rekening mee te houden, en niet alleen autc/de showroom niet uit zonder achterruitewisser.
vanwege de spectaculaire prijs (f 16 900,-') maar vooral om zn / Jammer alleen, dat er slechts een zeer gelimiteerd aantal Spirits voor
opvallend mooie styling Zo heeft de Spirit een subtiele maar sportieve /Nederland leverbaar is. Wat 'm overigens wel weer extra bijzonder maakt,
striping, fullcover wieldoppen, extra brede banden en zwarte raamlijsten/ T~\s\ /~*'4"Vf*-s\ A"V C '-v-4-■C 1/" C\(\f\ *

En binnenin de auto, al even eigenzinnig, perfect zittende stoelen JL/G vJ^lOvJll AA ojl/ll IL. I 10.-/ V/U/".
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-17 exclusief afleveringskosten) «^ V ■■"■
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VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN. AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG,
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN,'HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129, KERKRADE.

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMiNASINGEL 58-62, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,
INDUSTRJESTRAAT 14, SITTARD.'

li RAMEN en DEUREN
j ||^m Hardhout .✓M

"SS!» Kunstst^
Bocholtzerweg 14, Simpelveld h

iDE GAAS b~v, 045-442^*

STRAND, BOS. DUIN EN ZEE Aob
dit alles vindt u in het mooiste villadorp van Nederland
* len 2 nachten verblijf inclusief uitgebreid ontbijtbuffet en % j\

3-gangen diner ’ 67,50 p.p.p.d., 2-pers. kamer. \b\
* 3 nachten of meer, ’ 65.- p p.p.d. lp'
* enkele kamer, toeslag, ’ 55,- p.d.
* kinderen tot 4 jaar gratis mits op kamer ouders |

ondergebracht, kinderen tot 18 jaar, ’ 35,- p.p.p.d. |
* Hotel Wassenaar met in de directe omgeving Duinrell, "~n fl s?,Den Haag. Leiden, etc. etc. L*)i^/
* Voor informatie en reserveringen: Hotel Wassenaar. "wCx

telefoon 01751-19218Katwijkseweg 33, Wassenaar I

HOTEL WASSENAAR, HET GEZELLIGSTEfHOTEL IN DE RANDSTAD. H ;

El! Bürgerspital
■ Baseli

In het buitenland werken en ervaring opdoen was ,
altijd jewens.
DIT IS JE KANS!
Voor ons bejaarden- en verpleeghuis in de stad
Basel, zoeken wij

ZIEKENVERZORGENDE M/V !
Wij zijn een klein hospitaal en bieden je:
- een afwisselende arbeid in een klein team;- scholingsmogelijkheden;
- mogelijkheid een klein team te leiden;- een aantrekkelijk salaris. 'Wat verwachten wij van jou:
- interesse in de ouder wordende mens;
- bereidheid in teamverband samen te werken;- initiatief tonen;- goed aanpassingsvermogen;
- belastbaarheid;- verantwoording kunnen nemen;
- kennis van de Duitse taal..
Informatie
wordt gaarne verstrekt door afdeling
personeelszaken, tel. 09-4161228410.
I

Als je graag voor 1 jaar in Zwitserland wilt werker",
ongetrouwd bent en jonger dan 30 jaar, dan
solliciteer met je levensloop aan: e (j
personeelszaken van het Bürgerspital, Leimenstras
62, CH-4003 Basel, Zwitserland.

Limburgs Dagblad



Primaprodukt
h^derzoek onder de consument
Zn overigens uitgewezen dat
L^elfde consument eigenlijk
jjri

g steeds vindt dat boter een
'I* JJ*3 produkt is. Maar typisch
jj^erlands, de prijs telt mee.
e^r is duurder. Dat blijkt de
v ste reden te zijn om te kiezen
L 0!" margarine. Het gezond-

boter is iets minder
cded voor de lijn, telt echter ook

d e Trouwens, menige arts zal
zeggen dat boter zoc'ht is voor de gezondheid, dat

u'ftaar beter in de supermarkt
H e blijven liggen. Dat geldtove-
aoi>ns voor aHe harde vetten, dus

*voor margarine en halvarine.

ler wordt geassocieerd met

het ontbijt op zondagmorgen,
feestelijke gelegenheden en het
bakken van cakes. WanJ ook bij
cakes is het verschil tussen boter
en margarine heel duidelijk te
proeven.

Om nog even bij dat bakken te
blijven: de consument wordt te-
genwoordig ook aardig in ver-
warring gebracht door de ver-
schillende aanduidingen. Staat
er in het kookboek dat er room-
boter gebruikt moet worden, is
er geen roomboter meer te vin-
den. Wel Pondsboter, Friesche of
Zeeuwse rollen, Noordhollandse
Kopjesboter, Koelhuisboter en
Kerstboter.

Puur natuur
De laatste jarenis er echter, zoals
opgemerkt, een lichte stijging
meetbaar van het echte boterver-
bruik. Maar nu blijkt dat die stij-
ging ten goede komt aan Belgi-
sche boter. En dat zit de Neder-
landse boterproducenten dwars.

In West-Duitsland, het grootste
afzetgebied van Hollandse boter,
waren de fabrikanten er al toe
overgegaan om gezamenlijk een
wikkel te ontwerpen voor de bo-
ter. De Duitse consument, die de
Nederlandse zuivel nu eenmaal
hoog in het vaandel heeft, rea-
geerde positiefop deMarkenbut-
ter. Terwijl de export toch al toe-
nam, was de stijging van de ex-
port naar Duitsland beduidend
groter dan die naar Engeland of
de andere EG-landen.

In navolging van het Duitse ex-
periment is nu ook gekozen om
in Nederland een Uniforme wik-
kel te makenvoor de ongezouten
boter. Met het accent op Holland.
In grote letters: „Holland, Neder-
landse echte boter." Met nog
eens de toevoeging 'Puur na-
tuur. Wie straks de supermarkt
inloopt en in de zuivelhoek gaat
kijken hoeft dan niet meer te aar-
zelen.

De Belgische boter heeft niet die
mooie wikkel. Helaas voor de
Hollandse boter, is die Belgische
boter soms wel een paar dub-
beltjes goedkoper.

Over lengte en postuur vult te pralen

Persoonlijke
bemiddeling

succesvol
lt*.ccds meer
l^hten van er-

V^de bureaus
tj^*" relatiebe-
d Reling in Ne-

land vinden
W*en het jaar
-JJ Partner. Het

es is vooral te
eta aan eenl^ 1", de 'make-
rs' gebruikte
Srjrv °de, de per-
dej-nliJke bemid-

€s*

"HetstaaLaantal alleen-
*^h- en dat °P deze

ler slaagt, is dui-\3 groter aan het
H» y*"> zegt direc-
JW Joke M. Kuijl-

van de
°& rvVan Toezicht
bjj dienstverlening
■Het elatievorming.
Otr, gaat inmiddels
Varj Vestig procent
s°Ort voor deze
'fige bemiddeling

bchrevenen."

kwaliteit
*ai& van het aan-. seslaagde bemid-

delingspogingen be-
draagt ruim tien pro-
cent vergeleken met
cijfers uit 1982. Dat
zegt de door de rijks-
overheid gesubsi-
dieerde controleur
van ondernemers op
de relatiemarkt. In
1982 hielpen de door
de Raad van Toe-
zicht erkende con-
tactbureaus zowel
door middel van per-
soonlijke als schrif-
telijke bemiddeling
49 procent van de
cliënten met succes.

De hogere kwaliteit
van het werk van de
geschoolde consu-
lenten bij de zeven-
tien erkende relatie-
bureaus is volgens
directeur Kuijlman
slechts één verkla-
ring voor het betere
resultaat. „De wen-
sen van de in totaal
20.000 klanten zijn
ook aan het verande-
ren. Mensen komen
niet langer een part-
ner bestellen, zoals
tien jaar geleden nog
vaak gebeurde. De
meeste alleenstaan-
den hebben tegen-
woordig duidelijke

wensen en willen
mensen ontmoeten."

Onderzoek
De Raad van Toe-
zicht, waar klanten
van bedrijven ook
met klachten kun-
nen aankloppen,
heeft sinds kort
meer inzicht in wat
er via persoonlijke
bemiddeling uitein-
delijk terecht komt
van de oorspronke-
lijkewensen ten aan-
zien van de toekom-
stige partner.

Uit het onderzoek
'Wie slaagt met
wie?', uitgevoerd
door medewerkers
van de vakgroep
Huishoudkunde van
de Landbouwuni-
versiteit Wagenin-
gen, blijkt dat ver-
langens omtrent
leeftijd, kerkelijke
gezindte en oplei-
dingsniveau na een
succesvolle bemid-
delingspoging
meestal zijn gehono-
reerd.

Ook blijken mensen
consequent vast te
houden aan de wens
betreffende een ro-
kende of niet-roken-
de man ofvrouw. De
'geslaagde' alleen-
staanden hebben
volgens het onder-
zoek veel vaker wa-
ter bij de wijn ge-
daan waar het gaat
om postuur, lengte
en burgerlijke- staat
(gescheiden of we-
duwnaar/weduwe),van de nieuwe part-

consument

Boterfabrieken kiezen voor herkenbaar Hollandse wikkel

Import Belgische boter
wekt woede producenten
is er toch met ons Nederlanders aan de

""and? Zijn we in zoveel zaken het belangrijkste
blijkt dat we in de binnenlandse con-

Sü-ftiptie voor heel andere zaken kiezen. Neem
fj°u vis, dat eten we zelf nauwelijks. Met boter is
et al net eender. Grootste exportland van boter

's Nederland. Vooral naar Duitsland. Maar in Ne-
tland krijg je in de winkel margarine als je om

vraagt. En als nu dan eindelijk het gebruik
v?ïï boter wat toeneemt, blijkt het vooral de Bel-
sche boter te zijn die flink wordt verkocht.

k*t isnu de boterproducenten in
«t verkeerde keelgat geschoten.
j^teen grote campagne gaan ze

!1.-4e tegenaanval door met een
Jk'torm wikkel te komen voor
"*ongezouten boter.
er hoofd van de bevolking eten

(^Jaarlijks niet meer dan 3,7 kg
J?ter. Daar is nu wel een lichte
Inging merkbaar, maar veel is
ve' niet, als we er het margarine-

tegenover stellen. Want
.eeten gemiddeldruim 11,1 kilo
j?rgarine per jaar en nog eens
dl kilo halvarine. Dat zijn cijfers,e de zuivelboeren pijn doen.
[j i echte zuivelboer zal marga-
J*e en halvarine toch min of
je^r beschouwen als oliepro-

waar huns inziens ten
Rechte een zuivelachtig imago
J*n verbonden wordt en waar
°S Weinig natuurlijks aan is.

■* grote klap voor de boter
am toen men ging beseffen

e* Wat te royaal gebruikvan bo-
„ slecht voor de lijn was. Mar-
ine, en demet nog meer water
(.Raakte halvarine paste beter

het gezondheidsideaal. Het
jawoordvan de boterproducen-

u{* Was om de term roomboter te
k*o- vallen voor de kreet 'echte
j^ter'. Roomboter, de naam al-

lim a* ga^teveel de nadruk op
p vette. En met de term 'echte
dpter werd het onderscheid met
■: friargarine wat meer bena-

Nederlandse sigaretten
goedkoper dan Belgische

Voor het eerst sinds jarenzijn dé
sigaretten in Nederland goedko-
per dan in België. Het verschil
bedraagt een dubbeltje per pakje
en wordt door aangekondigde
accijnsverhogingen nog groter.
In oktober zal een pakje sigaret-
ten in België 37 cent meerkosten
dan in Nederland. In januarizou
het verschil zelfs op kunnen lo-
pen tot 65 cent.
Jarenlang waren de sigaretten
bij onze zuiderburen goedkoper
dan in eigen land. Een Belgische
accijnsverhoging van vier franc

(22 cent) maakte op 1 januarieen
einde aan deze situatie. Een nieu-
we verhoging van twee franc (elf
cent) op 1 juli draaide de rollen
zelfs om; voor het eerst sinds ja-
ren kost een Nederlands pakje si-
garetten minder dan een Bel-
gisch.

Dit prijsverschil wordt binnen-
kort nog groter. Eind juli heeft
het Belgisch kabinet besloten
om de sigarettenaccijns op 1 ok-
tober en 1 januari opnieuw te
verhogen. Vanaf 1 oktober zal

een pakje sigaretten in België 37
cent duurder zijn dan in Neder-
land.

Hoeveel de verhoging in januari
zal bedragen, is volgens een
woordvoerder van het ministerie
van Financiën in Brussel nog
niet definitief vastgesteld. Het is
echter zeer goed mogelijk dat het
opnieuw om een verhoging van
vijf franc zal gaan, waardoor een
pakje Belgische sigaretten 65
cent meer zal kosten dan Neder-
landse.

De Nederlandse tabakshandel
reageert verheugd op deze ont-
wikkeling. „De tabakswinkeliers
in de grensstreek hebben moei-
lijke jaren achter de rug. Einde-
lijkkeert het tij", aldus H. Jol, se-
cretaris van de NSO, de branche-
-organisatie voor de tabaksde-
tailhandel.

Volgens tabaksverkopers in de
grensstreek zijn de gevolgen van
de Belgische accijnsverhogingen
nog niet duidelijk zichtbaar. „Ik
verwacht dat het na de vakantie-
periode drukker zal worden. Ja-
renlang gingen veel Nederlan-
ders over de grens hun sigaretten
halen. Die komen nu weer naar
hier. En daar zullen vanaf okto-
ber ook wel Belgen bij komen-,
aldus een hoopvolle winkelier
uit Eijsden.

Profiteren van postelein
Wat smaak en voordeel steelt
postelein in dit jaargetijde de
show, zeker gezien de vele ver-
werkingsmogelijkneden. De
enigszins zure smaak van deze
tere groente komt vooral tot zn
recht bij zogenaamd 'eenvoudi-
ge' (dus betaalbare) vleessoorten
als gehakt, saucijzen en karbona-
de. Daarnaast leent de groente
zich goed voor verwerking tot
soep, in salades of als hartige
taartvulling.
Over de exacte herkomst van
postelein is niet zoveel bekend,
behalve dat het een typisch Mid-
dellandse-Zeegewas is, dat van
oudsher al door de Egyptenaren
verbouwd werd. De Surinaamse
keuken maakt veelvuldig ge-
bruik van 'gronposren' (zomer-
postelein). Dit ras is aanzienlijk

zuurder dan het in Nederland ge-
teelde type, en heeft feitelijk
meer weg van zuring.
Verse postelein wordt bij ons
hoofdzakelijk onder glas geteeld,
en keurig gerangschikt aangebo-
den, d.w.z. blaadjes en steeltjes
bij elkaar. In de bak 'graaien' is
dus uit denboze. Het schoonma-
ken zelf gebeurt door de roze,
draadachtige uiteindjes weg te
snijden, en de groente zorgvul-
dig te wassen. In aanhangend
vocht is ze na ca. 10 minuten
gaar. Tijdens het koken slinkt
postelein aanzienlijk, hoeveelhe-
den moeten daarop afgestemd
worden: 5 a 600 gram is voor
twee personen zeker voldoende.
Hoewel postelein maar beperkt
houdbaar is twee dagen onver-
pakt in de koelkast kan ze heel

goed worden ingevroren, het-
geen de voordeligheid nog ver-
groot; zo kan men zelfs 's winters
genieten van een 'posteleinflan';
benodigdheden: 1,3 kg postelein,
2,5 dl room, 50 g boter, 30 g
bloem, 2 dl melk, drie eieren,
zout, nootmuskaat.
De postelein blancheren, en
goed laten uitlekken. Van de bo-
ter en de bloem een roux maken
waar de melk, het zout en de
room een voor een voorzichtig
aan toegevoegd worden. Ver-
meng het geheel met de poste-
leinen de losgeklopte eieren. Het
mengsel overdoen in een bebo-
terde bakvorm en overdekt in 20
a 30 minuten au bain marie
zachtjes laten koken tot de mas-
sa is gestold. Naar wens serveren
met luchtige puree en varkens-
schnitzels, óf in koude gesneden
plakken met vers volkoren
brood." Een bosje verse postelein

Meest gebruikte tekstverwerker

WordPerfect
wordt perfect

Het is bijna niet te geloven, maar het tekstverwerkings-
programma WordPerfect, althans de versie voor de PC,
bestaat pas sinds deherfst van 1981. Al enkele jaren is in-
middels iedereen het er over eens dat WP, zoals het nog
altijd huiselijk wordt genoemd, veruit het beste en meest
veelzijdige programma is voor tekstverwerking. Sterk in
de meerderheid zijn de werkplekken waar tekst wordt
geproduceerd en verwerkt met WP, en de meeste profes-
sionelezetterijen hebben inmiddels een vertaalprogram-
mavan WP naar het bij hen in gebruik zijnde zetprogram-
ma. Andere drukkerijen werken tot ieders tevredenheid
rechtstreeks met laserprinter-afdrukken in WP, want met
WordPerfect kan een boek volkomen professioneel ver-
zorgd worden.

Sinds dit voorjaar is WordPerfect versie 5.0 op de markt.
Er is reikhalzend naar uitgekeken, hoewel zeer velen tot
volle tevredenheid werken met oudere versies: 4.2, 4.1 en
hier en daar zelfs nog met versie 4.0. Inmiddels wordt in
Órem, Utah in de VS, waar het programma vandaan
komt, en waar de allereerste versie speciaal ontworpen
was voor gebruik in het plaatselijke gemeentehuis,
koortsachtig doorgewerkt. Nu is er al sprake van 5.1, en
dan meteen door naar 6.0, waarvan nog niet zeker is of het
nog wel onder MS-DOS zal draaien, maar dat in ieder ge-
val WYSIWYG zal zijn, dat is een computerces woord
voor 'je ziet op het beeldscherm alles precies zoals je het
later geprint krijgt. De eerste voorboden daarvan zijn te
zien in versie 5.0, dat je min of meer WYSIWYG op het
beeldscherm krijgt hoe jeprint er uit gaat zien, eventueel
ook hoe twee tegenover elkaar liggende pagina's zich tot
elkaar verhouden. Verder zijn er mogelijkheden om
plaatjes in de tekst te voegen, naar mijn bescheiden me-
ning een trekje dat enerzijds wel erg veel geheugenruim-
te vraagt, en anderzijdsvoor de meeste gebruikers weinig
extra nut meebrengt.

Versie 4.2 heeft en houdt zeer vele tevreden gebruikers,
en terecht. Op betrekkelijk eenvoudige wijze kan daar-
mee uitstekend een tekst verzorgd worden. Een nadeel

van 5.0 is, dat het een aantal dingen dje bij 4.2 goed gere-
geld waren nu vervangen heeft door iets anders - welis-
waar om legitiemeredenen, namelijk om nog meer keu-
zemogelijkheden beschikbaar te stellen, maar toch. Dat
alles heeft ertoe geleid dat de installatie van het gehele
programma een karwei is waar je even voor moet gaan
zitten, er bij die installatie nog wel het een en ander mis
kan gaan, en het programma relatief veel ruimte inneemt
in het geheugen (een harde schijf is onontbeerlijk). Op
een gewonePC vraagt het starten van het programma nu
ook aanzienlijk meer tijd dan bij oudere versies. Boven-
dien sleep je door de enormereeks laserprinters die kun-
nen worden aangestuurd ook ballast mee in de printerfi-
les; nergens staat vermeld of je die kunt verwijderen als
je eenmaal je simpele Citizen 120Dhebt gedefinieerd.
(Dat kan overigens). Blijft nog de noodzaak een werkge-
heugenvan minimaal 640 kB te hebben- 1 mB is ideaal.

Een paar belangrijke verbeteringen: als je onder handha-
ving van de tekst waar je mee bezig bent tijdelijk naar het
menu wilt of naar een ander programma, dan waar-
schuwtWP 5.0 datjezulks gedaan hebt. Bij vorige versies
kon je nog wel eens - dom, dom - hetzelfde stuk ineens
tweemaal in één file krijgen, of samen met een geheel an-
dere file. Verder is de informatie in de header van de di-
rectory op nuttige wijze uitgebreid, en is een aantal op-

maakelementen automatisch aanwezig in de comman-
do's per file. Dat voorkomt dubbel werk. En tenslotte is
heel prettig dat files uit 4.2 bij kopiëring naar 5.0 automa-
tisch' geconverteerd worden.

Een goede handleiding is echter nooitweg.-Het is bekend
dat de officiële handleiding niet echt handig is, hoewel
dat in de praktijk schijnt mee te vallen. De eerste boeken
die (naast de officiële uitkwamen voor 5.0 waren trou-
wens ronduit slecht. Pim Oets heeft nu echter een voor-
beeldig handboek uitgebracht, dat volkomen 'Idiotensi-
cher' is, maar helaas nog altijd niet vermeldt wat je met
de overbodige printerfiles moet doen.Het is echt een zeer
handig boek, met een goed register en een alfabetische
commandolijst die je snel door het hele boek heen wijst.
Het is jammer dat de schrijver, Martin Land, het nodig
heeft gevonden het boek ook geschikt te maken voor de-
genen die bij 4.2 blijven, het overzicht lijdt daar enigszins
onder. Voor 4.2 bestaat trouwens een uitstekend boek.

Over WordPerfect gesproken: er is nu ook een spread-
sheetprogramma, PlanPerfect, dat werkelijk voortreffe-
lijk werkt. Dat doen natuurlijk meer spreadsheets, maar
het mooie van PlanPerfect is, dat het zo veel als mogelijk
werkt met commando's die bekend zijnvan WordPerfect.
Vooral mensen die WordPerfect kennen maar wat huive-
rig staan tegen verder gaand 'echt' computerwerk heb-
ben daar uiteraard een hele steun aan. Bovendien zijn die
commando's op zich al heel handig. Een ander groot
voordeel van PlanPerfect is dat gegevens uit andere pro-
gramma's zonder meer geïmporteerdkunnen worden, al-
leen met die van dßase 111 is me dat (nog) niet gelukt.

Het boek van Oets kost overigens zestig gulden. Niet
voor niks, maar zoveel kosten computerboeken nu een-
maal. Het boek is overigens zelf helemaal gezet en ver-
zorgd met versie 5.0.

Sb

Goede boter
begint bij

schoon
melken

Tien jaar geleden begonnen
John en Cok Ruigrok bij wijze
van proef met het maken van bo-
ter en karnemelk op hun boerde-
rij. „Ik nam deverkoop van melk
over van opa, maar er kwamen
nogal wat klanten die om karne-
melk vroegen. We konden een
karnton van iemand lenen om
eens een maand te kijken of het
ons beviel. De eerste week vond
ik verschrikkelijk. Wat fen ge-
doe, vette handen en een hoop
extra werk. Maar de klanten von-
den onze karnemelk en boter zo
lekker, dat we toch besloten door
te gaan," vertelt Cok Ruigrok.

Inmiddels heeft de oude houten
karnton plaats gemaakt voor
blinkend schoon roestvrij staal.
John: „Want goede boter en kar-
nemelk maken begint bij hygië-
ne. In tegenstelling tot de fabriek
die de melk eerst pasteuriseert,
verwerken wij uitsluitend verse
rauwe melk. We melken zon
tachtig koeien, waarvan de melk
direct door een filter de karnton
ingaat. We hebben een verkoop-
quotum van 100.000 literper jaar. -Als we de ruimte blijven houden
is m'n zoon van plan het bedrijf
te zijner tijd over te nemen. Trou-
wens, we hebben vier kinderen
en ze kunnen allemaal boter ma-
ken."

Van honderd liter melk met vier
procent vet kan slechts vier kilo
boter worden gemaakt. „Boter is
eigenlijk een bijprodukt van kar-
nemelk of andersom. Direct na
het melken doen we wat karne-
melk bij de verse melk en gaan
de melkzuurbacteriën aan de
slag. De melk wordt dan dik,
waarna we de ton laten draaien.
Eerst ontstaan de vlokken en la-
ter klonteren die aan elkaar tot
boter, die dan bovenop de karne-
melk ligt. De karnemelk laten we
van onderaf weglopen en daarna
spoelen we de boter met koud
water waarna we haar moeten
droogdraaien, want er mag niet
meer dan 16 procent water in zit-
ten," legt John Ruigrok uit.

Smaakverschil
Volgens hem zit er tussen de bo-
ter van de verschillende boerde-
rijen smaakverschil. „Het hangt
er vanaf wat je de koeien te eten
geeft en op wat voor grond ze
grazen. Bovendien is er verschil
tussen de boter die we 's winters
en die we 's zomers maken. Je
ziet het al aan de kleur: de boter
is in de zomer meer oranje. Dat
komt door caroteën in het gras.
Dat is een oranje kleurstof die
ook in worteltjes zit. Er is ook
verschil tussen fabrieksboter en
boerenboter. Fabrieksboter
maakt men uit zoete room van
gepasteuriseerde melk, terwijl
boerenboter van verse, rauwe
koeiemelk wordt gemaakt. Juist
daarom luistert het zo nauw dat
er schoon wordt gemolken en in
de karnruimte heel hygiënisch
wordt gewerkt. Het mag niet te
warm zijn, maar ook weer niet te
koud, want dan lukt het niet om
boter te maken," aldus John.

Het maken van boter op de boer-
derij is aan strenge regels gebon-
den en iedere partij wordt beoor-
deeld door het Centraal Orgaan
Zuivelcontrole. Daarbij geldteen
hele lijst met voorwaarden. Er
wordt onder meer gelet op het
vochtgehalte, de zuiverheid, de
samenstelling, de kleur, geur en
smaak.

„Dat is maar goed ook," zegt
John jr., die straks het bedrijfwil
overnemen, „Want je kunt het
niet maken om maar wat aan te
rommelen. Wij maken een zuiver
natuurprodukt."

John en Cock Ruigrok bij hun blinkend schone roestvrijstalen karnton.
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Hummel

pjoch met de ogen geknip-
(Z*' begin deze week. Heel
j^*1 luaar. Want eigenlijk hoef
(Zr niet van staan te kijken
ü riet Rein Hummel, de PvdA-

uit Hoensbroek,
j^,.Qelukt is Neerlands meest
itrilaf *^an van e Week te
\Zken om reclame te maken
njj r_?ijn terugkeer in de Twee-
tij Kamer: Feyenoord-trainer
C Verbeek.
Z*- maar naar de borst (links
j) r u, rechts voor Verbeek).
\?r°P is de naam van Hum-L, genaaid met uiteraard

steken.
W, '*Jk scoort Hummel op 6
hZniber beter danFeyenoord

Moed
ïL^der het motto 'Maak werk
■H» kerk' gaat het pas opge-
ït, 'e Q-ctiviteitencomité van de
fris e St- Pancratius met
We woed aan de slag. „De
icj: ?*e alsrustpunt in een be-
hjL^ 19e stad een zeer belang-
Vk fUnct-ie heeft, moet voor de

T"st bewaard . blijven",
htlJnen. Daarom i's, vooruitlo-
Vh°P een °Pen da9 op 17 sep-
■*o„er. een kujartjes'-actte ge-
C Doei is om 40M0
(Je £rtjes, japrecies: 10.000 har-
i^p ns' bijeen te krijgen ter
\n rsleuning van de acties
''""-in comité. Het bankreke-
k\SZunmmer van het activi-
'P^omité luidt: 82.11.91.888
pi Zro.tiusbank natuurlijk)
Bj'. lt nummer is ook toeganke-
Htit ,°0r gireerders als ze weten
t>Qn, et gironummer van deze
Ne 1049670 is. Met uw heitjes
l -"neemt het comité heel watbitjes!

Sik
Wk^ kort louPl Kerkraads
foqn Ur9emeester André Cou-XeKeis. 'kaal' rond. Zijn onaf-e*yk lijkende sik is plots
Sih nen- Zelfs zijn vrouw
*'en ,e,n no 9 nooit zonder ge-

Qnt hij koesterde zijn ge-
.n 9 Jde baardje 21 jaar
a9e' Q' '*""' was v°lwassen",

P-k fl;ert Coumans schertsend
**<leJ 9ewaagd wordt naar de

'eraan^an de barbiersactie. Om
\ei '0e te voegen datKerkra-
*ie/[. ZehJk Coumans' ware ge-

*nigt te zien...

Molen
I °U"ji *°*ePers van de molen
r^elrjjf enheide in Übachsberg
?l?i vnu n at de werkzaamheden
'^"iitofc . en wieken, die voor de
b°*too w zouden zijn
*Mers ' door verplichtingen
"*h v^ftra°ing hebben opge-

ÏJ^nt i> een ramp overigens,
'i'stisJf' zorgt voor opti-
»w gezichten. De grote as

h^ta nteet tot zn meest ele--oesr,Ql7"e staat teruggebracht.
r^ofc berden compleet af-
hT'Jfn 6n' Want de molenkap
?°°ierolnd september een nog
,uat> ,tuUuorm. Fred ver-
r'itiorf UU al op de grotevol~
xh & "ie 'itj met muziek van

ieid z^nway-vleugel verge-
S^ '■'■aten gaan. Het gigan-
v rn>ei ' en manoeuvreer-y^iJüiJo,l. ongetwijfeld op-

trefcl honderden kijklusti-

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Goof Janssen, al
12 jaarraadslid voor het CDA in
de Brunssumse gemeenteraad,
stapt over naar de fractie Borger.
Gisteren heeft hij dit besluit we-
reldkundig gemaakt, nadat hij
eergisteren het bestuur van het
CDA in Brunssum op de hoogte
heeft gesteld.

„Al meer dan twee jaar loop ik
met het idee om de CDA-fractie
te verlaten. Nu is het er van geko-
men. Eerst wilde ik nog de
raadsperiode uitzitten, maar het
lijktme nu toch beter om voor de
begrotingsvergadering de fractie
Borger op te zoeken," zegt Jans-
sen.

Door de overstap valt het CDA
terug naar vijfzetels in de Bruns-
sumse raad. De fractie Borger
komt op zeven zetels. Voor de
coalitie maakt de overstap niets
uit, zowel CDA alsook de fractie
Borger steunen het college.

Goof Janssen gevraagd naar het
waarom van zijn overstap zegt

Brunssums raadslid stapt over

Goof Janssen naar
fractie Borger

hij: „Ik was de ruzies binnen de
CDA-fractie zat. Altijd is er wel
iets; verschillen in politiek op-
zicht, mensen dieniet met elkaar
kunnen opschieten. In feite zijn
het allemaal solisten. Ik kon daar
gewoon niet meer tegen. De
druppel die de emmer heeft doen
ovelopen was de wethoudersver-
kiezing toen wethouder Vromen
(fractie Borger) stopte. Ik heb
toen van begin af aan gezegd, dat
het onzin was om te proberen
een CDA-er op die stoel te krij-
gen. Ik vond dat als er een man
van Borger wegging er ook een
man van Borger voor in de plaats
moest komen. Ik heb dus mijn

steun gegeven aan de Borger-
kandidaat en dat is mij niet in
dank afgenomen. Daarna heb-
ben mijn plannen om me bij Bor-
ger aan te sluitenvastere vormen
aangenomen."

Janssen zegt op nationaal niveau
zich nog altijd een christen-de-
mocraat te voelen. „Maar in de
fractie hier in Brunssum kan ik
niet functioneren. Daar botert
het niet en ik wil nu eenmaal met
plezier mijn raadslidmaatschap
kunnen uitvoeren."

Geruchten als zou Janssenvia de
lijst Borger een wethouderszetel

" Goof Janssen van het
CDA, stapt over naar de
fractie Borger.

in de wacht kunnen slepen ver-
wijst hij naar het rijk derfabelen.
„Ik kom op plaats vijfop de lijst,
iedereen kan nagaan dat er dan
geen wethouderszetel in zit."

Marketingplan leunt op bestuunde projecten

Heerlen klopt imago op

Oude wijn
Om het imago van Heerlen
te verbeteren heeft het ge-
meentebestuur een bureau
een stadsmarketingplan la-
ten maken. Heel handig ko-
men de opstellers van dat
plan met een grandioze truc.
De oplossing voor het slech-
te imago van Heerlen (drug-
stad, veel criminaliteit, on-
gezellig, kaal, te weinig te
***j **■**—"■* "*3* ' "***

doen in avonduren en weekeinde) moet gezocht worden in een sa-
menvoeging van alle positieve zaken in Heerlen (koopstad, stede-
lijk knooppunt, centrumfunctie, herstructurering centrum, Telemati-
ca, grote woonwijken, veel musea, groot cultuuraanbod) waar-
door zon grote hoeveelheid 'goeds' ontstaat dat al het negatieve
daarbij verbleekt. Je moet er dan wel voor zorgen dat er voldoen-
de mensen zijn die al het positieve steeds weer naar voren bren-
gen, promoten dus. Veel voorlichters en professionele promoters
zijn daarvoor nodig.
Geen opzienbarende conclusie. ledereen wil zich van zijn beste
kant laten zien, daar heb je geen onderzoeken en rapporten voor
nodig.
Om het imago van Heerlen te veranderen zal gewoon hard ge-
werkt moeten worden aan concrete veranderingen in de stad.
Geen mooie woorden in prachtig ogende boekjes van onder-
zoeksbureaus, maar zaken waar de Heerlenaar tastbaar kennis
van kan nemen. Kortom, het wordt tijd dat er in Heerlen iets van de
grond komt (en dat bedoelen we letterlijk) dan is er vanzelf iets po-
sitiefs te melden tegenover het vele negatieve van de laatste tijd.
Want met een marketingplan, dat oude wijn in nieuwe zakken
stopt, help je Heerlen niet van zijn omstreden imago af.

W.D.

vervolg van pagina 1
HEERLEN - Het marketingplan dat Heerlen gisteren heeft ge-
presenteerd, is een verzameling van bestaande projecten die de
gemeente Heerlen reeds voortstuwen in de vaart der volkeren.
Slechts incidenteel worden nieuwe aspecten toegevoegd. Een
vertegenwoordiger van BCA Marktplan Adviesgroep, dat het
stadsmarketingplan voor Heerlen opstelde, gaf toe dat het een
samenvoeging is van al bestaande initiatieven. „Maar dat was
ook de bedoeling. Het plan beoogt de integrale samenhang van
al die projecten te bewerkstelligen, waardoor een meerwaarde
ontstaat waarmee je de promotionele toer opkan."
De gemeenteHeerlen wil de boer op
met de stad, om een positiever ima-
go te bewerkstelligen. De 'goede' as-
pecten van Heerlen moeten meer in
de schijnwerpers komen te staan.
Het woonklimaat, de aantrekkings-
kracht op bedrijven, toeristische as-
pecten (musea etc), Heerlen als
koopstad, als congresstad, als cen-
trumgemeente in de regio met een
culturele uitstraling én kansen voor
de toekomst in verband met de be-
noeming tot stedelijk knooppunt
(samen met Maastricht) en de her-
structurering van de binnenstad.

Angst voor
verloedering-

De Streep

Het stadmarketingplan geeft 32
concrete voorstellen om van Heer-
len een beter verkoopbare stad te
maken. Een greep daaruit: het
woonklimaat moet verbeterd wor-
den, zodat de mensen graag in Heer-
len wonen en er tevreden zijn. De
Heerlense bedrijfsterreinen moeten
aantrekkelijker gemaakt worden en
Heerlen moet meer aan aquisitie
gaan doen. Op het gebied van toeris-
me moet Heerlen niet te veel ver-
wachten, beter is de promotie van
heel Zuid-Limburg te stimuleren,
Heerlen pikt dan vanzelf een
graantje mee.

Als winkelstad heeft Heerlen na-
tuurlijk al wat te bieden. Dat moet
uitgebreid worden (ontwikkeling
van een hoogwaardig winkelcon-
cept).

Als congresstad moet Heerlen niet
te veel verwachten. Alleen Kasteel
Hoensbroek en de Schouwburg
kunnen zich enigszins in die rich-
ting ontwikkelen. Feitelijk is alleen
een markt voor regionale congres-
sen in Heerlen.
De culturele functie is belangrijker.
Meer cultuur in de stad is van be-
lang, niet alleen in de schouwburg
maar ook op straat.

Om dat allemaal uit te voeren zal de
gemeentelijke voorlichting naar een
hoger plan getild worden. Twee
voorlichters voor een gemeente met
90.000 inwoners is te weinig. Het
marketingplan pleit voor inrichting
van een voorlichtingscentrum en
daar is de gemeente Heerlen al hard
mee bezig.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De fractie Gulpers
in de Landgraafse gemeenteraad
vreest dat de verpaupering van de
buurtschap 'de Streep' in gang is ge-
zet. Daarom heeft de partij bij het
college aangedrongen op maatrege-
len.. De fractie Gulpers is van me-
ning dat de verplaatsing van het
'centrum' naar 'Op de Kamp' hier
debetaan is. De partij stelt het colle-
ge voor een totaal-renovatieplan
voor het buurtschap op te stellen,
waarin tevens de toekomstige ver-
keerssituatie moet worden betrok-
ken. Overigens is Gulpers niet de
eerste fractie die vraagt om dit soort
maatregelen.

De hekken en steigers rond het ge-
deeltelijk afgebrande winkelpand
van Yval-mode, op de hoek Streep-
erstraat/Poststraat is Gulpers een
doorn in het oog. De situatiezou bo-
vendien verkeersonveilig zijn. Dat
zelfde geldt voor de in aanbouw
zijnde woningen aan de Poststraat.
De partij wil voorts dat de gemeente
iets gaat doen aan de schots en
scheef liggende trottoirs aan de
Frans Erenslaan. Ook de parkeer-
plaats naast een bloemenwinkel
maakt volgens Gulpers een ver-
waarloosde indruk. De gemeente
moet daartegen actie ondernemen.

Op het hoekpunt Frederikstraat-Op
de Heugden moet de gemeente
weer gele verf aanbrengen op de
stoepranden, schrijft Gulpers ver-
der. Ook moet de gemeente de eige-
naar van het voormalige politiebu-
reau vragen het terrein op te scho-
nen. Ook deWDfractie en de partij
Nieuw Landgraaf in de Landgraafse
raad hebben daar al eens op aange-
drongen.

Leegstand
Verder is de partij bezorgd om het
grote aantal leegstaandewinkelpan-
den. 'Op de Kamp' draagt volgens
Gulpers schuld aan die leegstand.
„De gemeente dient de financiële
nadelen aan de gedupeerde betrok-
kenen te vergoeden", schrijft de
fractie. „De daarvoorbenodigde gel-
den dienen te drukken op de exploi-
tatie-opzet van het bestemmings-
plan 'Óp de Kamp. Nu dit niet ge-
beurd is zullen deze gelden naar ons
oordeel uit hetFonds voor Stads- en
Dorpsvernieuwing kunnen worden
geput", schrijft de fractie Gulpers.

Promotion
Behalve dat pleit het plan sterk voor
oprichting van een Stichting Heer-
len Promotion waarin gemeente,
VVV en bedrijfsleven samenwer-
ken. Deze stichting moet een grote
rol krijgen in het promoten van
Heerlen. Ze moet gaan zorgen voor
meer leven in de brouwerij. Daar-
voor is wel de onvoorwaardelijke
steun nodig van meerdere instellin-
gen en organisaties in het Heerlen-
se.

Na een inspraakronde zal het colle-
gevan Heerlen een standpunt inne-
men over de stadsmarketing. Dan
worden ook concrete voorstellen
aan de gemeenteraad gedaan.

" Een spectaculaire 'air' over de houten 'ramp' op het parkeerterrein achter Hom aan de Heerlerbaan. Foto: driesLINSSEN

Van onze verslaggever
HEERLEN — Er suist een nieu-
we rage door Heerlen, waarvoor
menig ouder de jodium in de
huisapotheek heeft moeten aan-
spreken. Want een beetje 'skater'
heeft minstens één litteken, waar
hij overigens allerminst mee zit.
In volle vaart een 'air' (sprong
door de lucht),uitvoeren over een
'ramp' (springschans), laat staan
een polsbrekende 'drop in' (vrije
val) in een 'half pipe' (half ronde
stellage) krijg je alleen onder de
knie met veel vallen en altijd
weer opstaan.

„En toch is het minder gevaarlijk
dan voetballen," bezweert Dan-
ny Gijsbers, een borstelig gekuif-
de scholier van 18 uit Heerler-
baan. Hij weet zich gesteund
door een tiental even fanatieke
'skaters', elk goed voor een
bloedstollend verhaal over de
eigen opmars in deze uit Ameri-
ka overgewaaide sport. „Toege-
geven, je moet niet kleinzerig
zijn. Zeker niet in het begin. Per
slot van rekening sta je op een
plank met snelle wieltjes, waar-
mee jeallerlei spectaculaire kun-

Nieuwe rage suist door Heerlen

Een beetje 'skater'
heeft een litteken

sten kunt uithalen," verduide-
lijkt Bart Willers, 14 en ook weg
van 'skaten'.

Sloer
Waarom de nu al zeker veertig
'skaters' uit Heerlen hun oefen-
en speelterrein hebben gevon-
den op de parkeerplaats achter
Hom aan de Heerlerbaan heeft
veel te maken met vooroordelen.
„Ons uiterlijk roept blijkbaar
agressie op. Inderdaad dragen
we t-shirts met daarop grimmige
taferelen zoals draken en doods-
koppen. Die afbeeldingen staan
ook op onze 'decks' (= houten
plank) en horen vaak bij een be-
paald merk," legtRoger Bour uit.
Ook de dreiging die uit zou gaan

van de in kloeke knie- en elle-
boogbeschermers gestoken 'ska-
ters' is slechts schijn. Stoer en
onverschrokken zijn ze wel.
Maar op de eerste provocatie
moeten ze nog betrapt worden.
Juist om herrie te voorkomen,
hebben zij zich teruggetrokken
bij keukencentrum Hom. Danny
Gijsbers: „In het stadscentrum
mogen we geen kant meer op.
Kijk, als 'skater' let je vooral op
muurtjes, trappen, buizen, licht
hellende trottoirs. Want daar kun
je dan heerlijk op 'skaten'. Bij-
voorbeeld op het plein voor het
raadhuis, onder het NS-station of
op een mooi glad kunstwerk. He-
laas denkt de politie daar anders
over en worden we bijna overal
weggejaagd. Hierachter Hom lo-

pen we niemand in de weg. Bo-
vendien mochten we hier wat
buizen plus een 'ramp' neerzet-
ten om op te oefenen."

Wens
Helemaal tevreden zijn de 'ska-
ters' toch niet. Hun grote wens is
een 'mini ramp' ofeen 'halfpipe'.
Kortom, een houten stellage
waarop zij ongestoord uit devoe-
ten kunnen met hun 'vliegende
plank. Met afdeling sportzaken
van de gemeente Heerlen is al
contact gelegd. „Maar dan moe-
ten we eerst een vereniging vor-
men," snuiven Arne en Martijn,
twee scholieren van veertien,
voor wie een dag zonder skaten
'mooi shit' is.
Alleen als het een 'mini ramp'
oplevert, willen de 'skaters' hun
voorliefde voor het ongedwon-
gen beoefenen van hun sport la-
ten schieten en opgaan in een
vereniging.
Tot zolang blijven ze oefenen op
het asfalt. En houdt de eigenaar
van het nabij gelegen Texaco-
station wat extra pleisters achter
de hand.

Experiment NS voor meer service reiziger
Treintaxi ook in Heerlen

Van onze verslaggever
HEERLEN - Ook in Heerlen kun-
nen treinreizigers over niet al te
lange tijd gebruik gaan maken van
een zogenoemde treintaxi. De NS
is van plan een experiment met
'goedkope' taxiritjes aansluitend
aan een treinreis, ook in Heerlen
uit te voeren. Daarvoor heeft de
NS medewerking gevraagd van

het gemeentebestuur van Heerlen
voor een drietal standplaatsen
voor deze taxi's.
De bedoeling is dat de treinreizi-
gers óp vertoon van hun trein-
kaartje voor vijf gulden een taxi-
biljet kunnen kopen waarmee ze
naar elk willekeurig adres in de
stad waar men aankomt kan rei-
zen. Ook de terugreis per taxi kost

maar vijf gulden. Ook in Heerlen
zal met deze service begonnen
worden. Het gemeentebestuur
heeft in principe besloten drie ex-
tra standplaatsen te creëren voor
de zogenoemde treintaxi. Deze
standplaatsen komen op de strook
waar nu particulieren hun passa-
giers kunnen laten uit- danwei in-
stappen. „We gaan geen plaatsen

weghalen bij de normale taxi-
standplaatsen, dat willen we niet
doen," aldus wethouder Wim Bos.

De NS heeft laten weten in de
herfst met deexperimentele servi-
ce te beginnen. Vooreerst in dertig
steden in Nederland (de vier grote
in de randstad uitgesloten).

Heerlenaar steekt
eigen bed in brand

Van onze verslaggever
HEERLEN - De brand die maan-
dagmorgen uitbrak in een woning
aan de Heerlense Meppelstraat
heeft de eigenaar zelf gesticht. Die
ochtend constateerde hij dat er
spullen uit zijn woning waren ver-
dwenen. Daarover werd hij zo
kwaad dat hij kleren in een kast en
zijn bed in brand stak. Daarna ver-
liet hij de woning. Hij meldde zich-
zelf bij de politie.
Vorig jaar schijnt de man al eens
eerder zijn eigen spullen in brand te
hebben gestoken.



Hartelijk dank voor de grote belangstelling, bloemen,
geschenken en felicitaties bij ons 40-jarig

huwelijksfeest
Wij danken, mede namens onze kinderen en
kleinkinderen, allen die ons die dag tot een

onvergetelijke hebben gemaakt.
Familie H.J. Raadschelders-Notermans

226289 Lindestraat 66 Brunssum

Enige en algemene kennisgeving

f
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame
vader, zoon, schoonzoon, broer, zwager, oom en
neef

Lei Paffen
echtgenoot van

Maria Wetzels
Hij overleed op 52-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.
Lei heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld aan
de medische wetenschap.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Landgraaf: Maria Paffen-Wetzels
Peter en Sandra
Jos en Chantal
Familie Paffen
Familie Wetzels

6373 AL Landgraaf, 22 augustus 1989
Aan De Beuk 28
Vrijdag 25 augustus as. zal onze dierbare overlede-
ne bijzonder worden herdacht in de avondmis om
19.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart van
Jezus te Nieuwenhagerheide.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.

I t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons gaf, is na
een werkzaam leven vol zorg en toewijding voor
ons allen die haar dierbaar waren, heden van ons
heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, schoonzuster, tante en
nicht

Hilda Dicteren
echtgenote van

Piet Penders
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
zij op 69-jarige leeftijd.

Geleen: Piet Penders
Geleen: Henry en José

Stem: Jo en Liza
Brigite, Perry

Roosteren: Ger en Thea
Bart en Sam
Familie Dicteren
Familie Penders

6164 BM Geleen, 21 augustus 1989
Corr.adres: Kamerlingh Onnesstraat 12
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
vrijdag 25 augustus as. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Ge-
leen, waarna aansluitend de crematie in het crema-
torium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen concoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen donderdag 24
augustus om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegen-
heid 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.

In de vrede van Christus is heden, na een kortston-
dige ziekte, vol overgave, in het Maaslandzieken-
huis te Sittard, overleden

Paul Hos C.M.
Hij werd 69 jaaren was 43 jaarpriester.
Van 1947 tot 1985 werkte hij als missionaris in Bra-
zilië. Vele jarenwerkte hij in de parochievan de H.
Raimundus te Belém en behartigde tegelijk met
grote zorg en hulpvaardigheid alle materiële belan-
gen van het bisdom Cameta.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden in de
parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt
Ontvangen te Susteren-Mariaveld op zaterdag 26
augustus as. om 10.30 uur, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op het parochiekerkhof.
De avondwake wordt in bovengenoemde kerk ge-
houden op donderdag 24 augustus om 19.00 uur.
Er is dagelijks gelegenheid om afscheid te nemen
van de overledene in het mortuarium van het be-
jaardenhuis Vastrada te Susteren van 17.00 tot
17.45 uur.

Namens familie Hos en confraters
Wiel Bellemakers
provinciaal C.M.

5981 CG Helden-Parmingen, 21 augustus 1989
Kerkstraat 8
Corr.adres: familie Hos
Vincentiuslaan 33, 6114 ED Susteren

t
Wij geven u kennis, dat na een liefdevolle verple-
ging in de verpleegkliniek A, afd. 3 te Heerlen, op
83-jarige leeftijd van ons is heengegaan, voorzien
van de h. sacramenten, mijn lieve vrouw, onze zorg-
zame moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Francisca
Vankan

echtgenotevan

Christian Peter Vervoort
Heerlen: CP. Vervoort
Heerlen: W. Peeters-Vervoort

E. Peeters
Brunssum: H. Borgman-Vervoort

J.Borgman
Heerlen: E. Vervoort

T. Vervoort-de Hue
Klimmen: T. Vervoort

C. Vervoort-Verboyen
Heerlen: C. Vervoort
Heerlen: J. Behet-Vervoort

P. Behet
Brunssum: A. Spoelstra-Vervoort

F. Spoelstra
Posterholt: F. Vervoort

T. Vervoort-Dörenberg
Stem: W. Waasdorp-Vervoort

N. Waasdorp
Rotterdam: H. Vervoort
Roermond: E. Vervoort

En al haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Vankan
Familie Vervoort

Heerlen, 22 augustus 1989
Corr.adres: Jan Campertstr. 32, 6416 SG Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 25 augustus om 13.00 uur in de parochie-
kerk H. Geest te Meezenbroek-Heerlen, waarna om
14.30 uur de crematieplechtigheid is in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis, donderdagom 19.30 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar donderdag bezoekgelegenheid is van 18.00
tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t I
Al heeft zij ons verlaten,
zij laat ojis riooit alleen.
Wat wij in haar bezaten,
is altijd om ons heen.

Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van
haar, die in het ziekenhuisvan Maastricht overleed,
nog gesterkt door het sacrament van de zieken,
mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Antoinetta
Jeurissen

echtgenote van

Henri Hubert Egidius Royen
Zij werd 68 jaar.

Wittem: H. Royen
Wittem: John en Maria Royen-Sprooten

Désirée, Stefan, Pascal
Wittem: Leo Royen

Familie Jeurissen
Familie Royen

Wittem, 21 augustus 1989
Wittemer Allee 1, 6286 AA Wittem
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 25 augustus as. om 11.00 uur in de St-
Gerarduskapel te Wittem, waarna aansluitend de
begrafenis plaatsheeft op het kerkhof te Mechelen.
Op donderdag 24 augustus wordt z;: om 19.00 uur
bijzonder herdacht in de St.-Alfonsaskerk te Wit- "tem.
Moeder ligt opgebaard in de rouwkamer Sjalom,
Hilleshagerweg 11 te Mechelen; de bezoekuren zijn
van 11.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Deep getróffe vernómme weer ut berich van over-
lijde van oze sikkretaris

Klöss Ophelders
óngersjeije mit de 22x11-jaorige 8.C.L.-bondsorde

Zien miec dan twieëntwintigjaorige inzet veur de
vastelaovend in Zöstere en ós vereniging in ut bie-
zunjer, zulle sjteeds in oos gedachte bewaard blie-
ve.

K.V. De Graasbörgers

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed tot onze droefheid, nog vrij onver-
wacht, voorzien van het h. sacrament der zieken, op
de leeftijd van 70 jaar, onze goede broer, zwager,
oom en neef

Michel Söder
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

Uit aller naam:
Familie Söder-Dassen
kinderen en kleinkinderen

6463 VMKerkrade, 21 augustus 1989
Geurtsstraat 28
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
zaterdag 26 augustus a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de Blijde Boodschap, waarna crema-
tie te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vrijdag tijdens deavondmis van 19.00 uurwordt de
overledene bijzonder herdacht in bovenvernoemde
kerk.
Michel is opgebaard in het streekmortuarium gele-
gen op het terrein van deLückerheide. Bezoekuren
van 18.00 tot 19.30 uur.

t
Vreest niet. want ik heb u verlost.
Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijl van Mij.

(Jesaja)
Woorden zijn tekort geschotenvoor het medeleven, dat wij
mochten ondervinden bij het overlijden en de begrafenis
van

Maria Hagedoren-
van den Bosch

Daarvoor zeggen wij u hartelijk dank.
Familie Hagedoren

De plechtige zeswekëndienst wordt gehouden op zater-
dagavond26 augustus a.s. om 7.00 uur in de parochiekerk
van het H. Hart te Mariarade-Hoensbroek.

4. Thei Bongaerts, 81
f jaar, weduwnaar van

Lene Simons. Corr.a-
dres: Th. Bongaerts,
Eikendreef 76, 5681 PG
Malden. De plechtige
uitvaartdienst zal wor-
den gehouden donder-
dag 24 augustus om
11.00 uur in de H. Lau-
rentiuskerk te Maas-
niel.

t
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble
ven, maar intens verdrietig dat wij haar moete**
missen, delen wij u mede dat, toch nog onvC
wacht, in de leeftijd van 61 jaar, is overleden, voo Jzien van het h. sacrament der zieken, mijn liev* a<
vrouw, onze zorgzame moeder, schbonmoede' ti
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht f(

kiLouise Didden tii
echtgenote van s<

Frans Bellen ti
ViWij bevelen haar in uw gebed aan. ..

Bleijerheide: F.S. Bellen |,
Nieuwenhagen: Annette Huijerjans-Bellen

Henk Huijerjans v
Ralf en Chantalle .'

Bleijerheide: Hub Bellen
Marlies Ploum

Heughem: Fanny Bellen
Familie Didden
Familie Bellen

6462 BT kerkrade, 22 augustus 1989 h
Lodewijkstraat 30 i
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoude' Il
op vrijdag 25 augustus as. om 12.00 uur in de pa*" *chiekerk van de H. Antonius van Padua te Kerkt» t
de-Bleijerheide, waarna aansluitend de cremat* 'zal plaatsvinden in het crematorium Imstenrade' j
weg 10te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overledf
ne, donderdag 24 augustus om 19.00 uur in voo j
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekrrw
tuarium, St.-Pieterstraat 145 te Chevremont-KeJ*
rade, gelegenop het terrein van de Lückerheideld1
niek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, i'
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen-

I *\
-_t

Rectificatie

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de lief'd
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven hZ
omringd, delen wij u mede dat heden van ons!:
heengegaan, voorzien van de h.h. sacrament^1;
onze goede en zorgzame moeder, schoonmoede'
groot- en overgrootmoeder

Viktoria Torie
Meulenberg-Boch

weduwe van

Peter Meulenberg
op de leeftijd van 78 jaar. !t
|Brunssum, 21 augustus 1989

Prins Hendriklaan 79
Corr.adres: Kleikoelen 24, 6443 WW Brunssum .

-*"":

Samen willen wij u bedanken voor uw medeleven bij het afscheidnemen
van mijn lieve echtgenote, onze moeder en oma

Leida Tenfelde
echtgenote van

MartFrik
M. Frik
Kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, augustus 1989
De plechtige zeswekëndienst zal plaatshebben zaterdag 26 augustus a.s.
om 19.00 uur in de Christus-Koningkerk te Hoensbroek-Zuid.

Dank aan allen voor het medeleven, de vele condoleances, h. missen en
bloemen, welke wij mochten ontvangen bij het overlijden en de crematie
van mijn lieve vrouw en onze moeder

Clara Moonen-Palmen
Een speciaal woord van dank voor de goede zorgen aan het verplegend

personeel van afdeling B2van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Hein Moonen
en kinderen

Augustus 1989
Oranjeboomstraat 9, 6413 RB Heerlen
De plechtige zeswekëndienst zal worden gehouden op zondag 27 augus-
tus a.s. om 11.00 uur in deSt.-Corneliuskerk te Heerlerheide.

I -H

I
Enige en algemene kennisgeving

t I
,fiiemand kan zijn eigen
concert des levens dirigeren." i

Onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van onze broer, zwager,
oom en neef
<

Bartholomeus Salvino
De familie

Brunssum, 18 augustus 1989
Corr.adres: Hemelsley 248, 6137 BW Sittard
De crematieplechtigheid heeft, op wens van de overledene in naaste fami-
liekring, plaatsgevonden op dinsdag 22 augustus in Geleen.I A\

Praagse politie
arresteert
bijna 400

demonstranten
PRAAG - De Praagse oproerpo-
litie heeft maandagavond bijna
400 demonstranten gearresteerd.
Dit heeft het Tsjechoslowaakse
ministerie van Binnenlandse Za-
ken gisteren bekendgemaakt.
Onder de arrestanten bevinden
zich 56 Polen, Hongaren en Ita-
lianen.
In het centrum van de Tsjecho-
slowaakse hoofdstad verzamel-
den zich maandagavond enkele
duizenden mensen die de inval
van de troepen van het War-
schaupact in Praag in 1968 wil-
den herdenken. Het had een stil
protest moeten worden, maar al
snel klonken leuzen en het Tsje-
choslowaakse volkslied. De met
wapenstok uitgeruste politie ge-
lastte na enige tijd de demon-
stranten zich te verspreiden, om-
dat geen vergunning was gege-
ven voor de demonstratie. De
partijkrant Rude Pravo schreef
gisteren over 'internationale con-
necties' dieachter de demonstra-
ties zouden zitten. In de straten
van Praag was het gisteren weer
-rustig. Wel was er nog veel politie
op de been.

Grote bereidheid
huishoudens om te
betalen voor milieu
AMSTERDAM - De Neder-
landse huishoudens zijn be-
reid vanaf 1 november 1989
elke maand 43 gulden extra te
betalen voor het milieu. Dat is
anderhalfkeer meer dan nodig
om het Nationaal Milieube-
leidsplan (NMP) van de rege-
ring uit te voeren. Voor het
NMP (totaal 2,2 miljard) moe-
ten de huishoudens in 1994
dertig gulden per maand extra
opbrengen.

Een en ander blijkt uit een enquête
onder achthonderd huishoudens
van het Instituut voor Milieuvraag-
stukken van de Vrije Universiteit in

Amsterdam. Het onderzoek werd in
juni gehouden, een maand na deval
van het kabinet over de financiering
van het NMP.

Verrassing
Volgens H. Verbruggen, één van de
onderzoekers, is de uitkomst een
verrassing, omdat algemeen werd
aangenomen dat de bereidheid om
te betalen voor het milieu lager lag.
„Hieruit blijkt dat de politici voort-
varenderkunnen zijn dannu het ge-
val is. Momenteel is men in de dis-
cussies nog erg bang voor de conse-
quenties voor de inkomens," aldus
Verbruggen.

Uit dé enquête blijkt dat de bereid-
heid om meer te betalen nog verder

ALS STILZITTEN NIET UW STERKSTE PUNT IS,
kies dan een opleiding met perspectief.
" Praktijkdiploma boekhouden
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" Belastingrecht Oranjelaan 21

" Middenstandsdiploma Roermond v.a. 19.00 uur
Voor meer informatie:
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toeneemt als de overheid de bevol-
king weet te overtuigen dat er een
beleid zal worden gevoerd waarbij
de grotevervuilers het strengst wor-
den aangepakt. Ook wordt de con-
clusie getrokken dat bij een voort-
gaande inkomensstijging in Neder-
land de bijdrage verder zal toene-
men.

Opvallend is dat de huishoudens
met de hoogste inkomens ook be-
reid zijn de hoogste bijdrage te leve-
ren. Besteedbare inkomens van
3.500 gulden per maand zeggen
maandelijks 94 gulden te willen af-
staan voor een schoner milieu. Voor
de laagste inkomens is dat 20 gul-
den per maand.

Groen Links
Onderverdeeld naar politieke voor-
keur blijkt dat aanhangers van
Groen Links de hoogste bijdrage
willen geven, gevolgd door D66-
-stemmers en VVD'ers. Aanhangers
van CDA en PvdA tonen een lagere
betalingsbereidheid, zo blijkt uit de
enquête.

SOFIA - Turkije speelt 'een smerig'
politiek spel' met het sluiten van
zijn grens met Bulgarije om een halt
toe te roepen aan het binnenstro-
men van etnische Turken. Deze be-
schuldiging heeft Bulgarije gisteren
geuit. Tegelijk maakt Sofia duide-
lijk dat het met Ankara over het pro-
bleem wil praten.

Het partijblad Rabotnitsjesko Djelo
wijst er op dat het Turkse besluit de
grens te sluiten, haaks staat op de
eerdere verklaring van Ankara dat
het bereid is alleetnische Turken op
te nemen die uit Bulgarije weg wil-
len. „Geen land ter wereld kan be-
weren dat het iemands thuisland is
terwijl het de deur voor hem dicht-
doet," aldus de krant. „Voor hen die
de anti-Bulgaarse campagne zonder
weerga beraamd en uitgevoerd heb-
ben, zijn deze mensen niet meer dan
pionnen in een smerig politiek

Sofia boos over sluiten grens door Turkij

Bulgarije wil praten
over etnische Turken
spel."
Over de echte problemen in de Bul-
gaars-Turkse betrekkingen, zowel
die uit het verleden als de recente,
wil Sofia op alle niveaus praten,
gaat de krant verder. Maar voor-
waarde is daarvoor wel dat 'er geen
enkele voorwaarde vooraf gesteld
wordt en dat er geen eenzijdige
stappen gedaan worden zoals de
jongste beslissing van deTurkse re-
gering die de spanningen vergroot

en voor extra moeilijkheden ï°"j,<
Turkije heeft verklaard dat de&t i
met Bulgarije gesloten blijft toK\
fia een emigratieverdrag met A^ i
ra sluit waarin de rechten gere*j
worden van de etnische Turkei* j
weg willenen die in Bulgarije^'\>
blijven. Meer dan 300.000 etnjfl
Turken hebben sinds begin juf" i
wijk genomen naar Turkije "fl
ontsnappen aan wat zij beschot
als een bulgariseringscampagr^'

De Koning: daling
werkloosheid alleen
bij groei economie

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De economische
groei moet zich de komende jaren
minstens op het huidige niveau (3,5
procent) handhaven, wil de strijd te-
gen de werkloosheid succesvol ver-
lopen. Minister De Koning (Sociale
Zaken) heeft dit de Tweede Kamer
laten weten in een kwartaalbericht
over de werkloosheid.

Volgens de bewindsman zitten er

nu nog gemiddeld 376.000 mensen
zonder baan, dat zijn er 50.000 min-
der dan in de eerste drie maanden
van dit jaar.

Opmerkelijk
De uitspraak van de minister over
de economische groei is opmerke-
lijk. Enige weken geleden liet het
Centraal Planbureau weten dat de
groei over de periode 1990-1994 uit

zal komen op gemiddeld 2,25 "
cent per jaar.

De Koning stelt dat het aant* ,
nen in 1988 met 141.000 is toeft
men. Over de periode 1985-198*^
de toename in het aantal
513.000, omgerekend meer A
100.000 per jaarerbij. Een dergel
groeiheeft zich sinds de jaren
niet meer voorgedaan.

.„ f
De bewindsman wijst er i>\a\
kwartaalbericht echter op dat 8 '90 procent van het aantal baneP ,
er jaarlijks bijkomt nodig is o&
groei in de beroepsbevolking ffi
vangen. Maar 10 tot 20 procent'S
dan ten goede aan werklozen-
om dezereden dat ondanks o\e »,,
in het aantal banen, de dalingva^werkloosheid maar moeilijk
loopt, aldus De Koning.

Nijpels wil snel af van PVC-verpakkingen
DEN HAAG- Minister Nijpels van Milieube-
heer wil snel af van de toepassing van de
kunststof PVC (polyvinylchioride) in verpak-
kingen. De Tweede-Kamerfracties die giste-
ren in Den Haag met hem en minister Braks
van Landbouw en staatssecretaris Dees van
Volksgezondheid in een mondeling overleg
de problemen rond de uitstoot van dioxines
door verbrandingsinstallaties bespraken,
steunen hem in dit beleid.

Geen van de politieke partijen was te vinden
voor een algeheel verbod op het gebruik van
PVC, zoals de milieubeweging voorstaat.
Hard PVC, zoals toegepast in waterleiding-
en rioolbuizen en kunststoframen en deuren,
vormt geen probleem voor het milieu. De
duurzame artikelen van deze kunststof kun-
nen na eenmaal te zijn afgedankt, eenvoudig
worden ingezameld voor hergebruik.
Met de eenmalige verpakkingen van zacht

PVC ligt het wat anders. Deze komen in »
huidhoudelijk afval terecht en leveren moi*,,,
lijk een bijdrage aan de vorming van d*°
nes in afvalverbrandingsinstallaties.
Minister Nijpels, die zich zeer ingenonV
toonde met de brede steun van de volksve'
genwoordiging, kondigde aan zo snel mo*^*
lijk met het bedrijfsleven te gaan praten o^devermindering van het gebruik van P V j
verpakkingsmateriaal.
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landelijk gemiddelde komen - voor
het eerst in meer dan 20 jaar.

Dat moment is echter tot op heden
niet echt aangebroken, waardoor
deze mijlpaal nog steeds niet be-reikt is. De daling van begin dit jaar
zette niet door, waardoor de regio-
nale component - het verschil tus-
sen het landelijk en Limburgse ge-
middelde aantal werklozen- slechts
even ten gunste van Limburg uit
was gevallen.

van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het provinciebe-
stuur houdt vertrouwen in de ar-
beidsmarktsituatie.Dit voorjaar zou
de gemiddelde werkloosheid in
Limburg duidelijk onder het lande-
lijk gemiddelde duiken, maar dat
moment blijft alsmaar uit. Ook in de
zomermaanden stagneerde de da-
ling van het aantal werklozen, maar
gedeputeerde Pleumeekers vindt
het nog te vroeg om daaruit conclu-
sies te trekken.
„De verschillen met de /landelijke
cijfers zijn nog steeds erg margi-
naal. Het gaat slechts om tienden
van procenten," zegt Pleumeekers.
Nadat in de eerste maanden van dit
jaar de werkloosheid in Limburg
sterk daalde, werd alam verwacht
dat de arbeidsmarkt er zelfs beter
uit zou gaan zien dan landelijk:
Limburg zou een stuk onder het

Deputé Pleumeekers wees er giste-
ren op dat de zomermaanden ge-
bruikelijk een stagnatie in de werk-
gelegenheidsontwikkeling laten
zien. De oorzaken daarvan zijn vol-
gens hem nooit onderzocht. Hij ver-
wacht echter dat de trend zich weer
gunstig zal ombuigen. In de tweede
helft van dit jaar, denkt hij, komt er
weer een daling van het aantal
werklozen.

Stagnatie

Vervolg van pagina 1

Hondepoep
bedreiging

voor peuters

HEERLEN - Spelen op stran-
Jen, grasveldjes en in zandbak-en is voor de meeste peuters
Jen waar genot. Wat is er nu leu-

ker dan rondrennen in het park,
Jet bakken van zandtaartjes en
het opgraven van verborgen

Helaas gebruiken veel
'ondenbezitters dezelfde loka-as als speeltuintjes én toiletten

hun geliefde huisdieren.
Pat laatste is niet alleen onsma-
kelijk, maar ook nog gevaarlijk.

De infectie kan in enkele dagen
voorbij zijn, maar soms duurt net
ook enkele weken. In het ergste
geval veroorzaakt de infectie een
orgaanaandoening. De arts ba-
seert zijn uitspraken op een on-
derzoek dat vorig jaar werd uit-
gevoerd door de afdeling jeugd-
gezondheidszorg van de GG en
GD, in samenwerking met hetRijksinstituut voor Milieuhygië-
ne.

Onderzoek

Volgens Beaumont is het voor-
komen van besmetting met toxo-
cariasis vrij eenvoudig. Honden
moeten met grote regelmaat wor-
den ontwormd, vooral pups en
drachtige en zogende teven, de
belangrijkste besmettingsbron-
nen. Verder moeten hondenbe-
zitters de uitwerpselen van hun
huisdier onmiddellijk opruimen.

deze infectie is de onbekend-
heid. Het ziektebeeld wordt
meestalniet herkend. Huisartsen
beseffen bijna nooit dat er spra-
ke is van een infectie door de
hondespoelworm." De eitjes die
de infectie veroorzaken, worden
verspreid door uitwerpselen van
honden. Zn zyn pas besmettelijk
als ze een paar weken in de grond
hebben doorgebracht. De larven
van de spoelworm verspreiden
zich bij de mens via de bloed-
baan naar organen als de lever,
de longen en het huid- en spier-
weefsel. Besmetting veroorzaakt
een ziektebeeld dat veel weg
heeft van griep, met symptho-'■eaumont: „De moeilijkheid by

'olgens W. Beaumont, hoofd
Jan de afdeling infectiebestrij-
jjing en hygiëne van de Haagse
jjG en GD, is één op de negen
""aagse peuters besmet met een
Parasitaire infectie, toxocariasis,
J^roorzaakt door deeitjes van de
Jondespoelworm. In andere ste-
den is de situatieongeveer verge-
lijkbaar, aldus de arts. Hoeveel
v?lwassenen worden besmet is
Iet bekend, omdat daar geen ge-
acht onderzoek naar is gedaan.

Omstreden kwestie van de baan

Geen bebouwing
Tapijncomplex

Lustrumkeuring
van Belgische
Witblauwen

KELPEN - Het stamboek voor Bel-,
gische Witblauwe runderen in Lim-"
burg houdt zondag in Keipen haar
jaarlijkse fokveekeuring. De keu-
ring wordt voor de vijfde keer sindsi
de oprichtingvan het stamboek - in
1983/1984 - gehouden. Een team uit
België afkomstige juryleden zal de
ingezonden dieren beoordelen.

DEN HAAG -Volgens de PvdA-Ka-
merleden Hummel en Ter Veld lo-
pen grensarbeiders die gebruik ma-
ken van de vrijstellingsregeling
voor volksverzekeringen gevaar dat
zij hun rechten op onder meer AOW
en AWW gedeeltelijk of helemaal
verliezen. Hummel en Ter Veld
schrijven dat in een brief aan de
staatssecretarissenDe Graaf (Socia-
le Zaken) en Koning (Financiën).

Kamervragen
over positie

grensarbeiders

Alle HBO-scholen
bij introductie

Vervolg van pagina 1

MAASTRICHT - De bebouwing van het complex van de Ta-
pij nkazerne in Maastricht gaat niet door. Een woordvoerder
van de gemeente Maastrichtbevestigde gisteren dat is afgezien
van het met kantoren en woningen bebouwen van het kazerne-
complex, een vitaal terrein in een karakteristiek deel van de
binnenstad. Óver de aanleiding tot het afketsen van de bebou-
wingsplannen verschaft de gemeente tot dusver geen helder-
heid.

Ruim dertig fokkers uit Limburg
zullen meer dan tweehonderd die-
ren laten keuren. De individuele
keuringen van de Belgische Wit-
blauwen beginnen om 10.00 uur.

Beide Kamerleden vragen zich af
wat de gevolgen voor de belasting-
heffing van de vrijstellingsregeling
zijn na 1 januari 1990. In het kader
van de Oort-wetgeving zal er im-
mers geen sprake meer zijn van af-
zonderlijke premieheffing voor de
volksverzekeringen. Hummel en
Ter Veld willen verder weten of de
grensarbeiders voldoende worden
voorgelicht over de risico's die ze lo-
pen. Als dat niet zo is, moet de voor-
lichting snel worden verbeterd, vin-
den deKamerleden.

Limburgse
kandidaten
modeprijs

De keuringen wordt gehouden op
de terreinen van de familie Gub-
bels, aan de weg Weert-Roermond.
Meer informatie is te verkrijgen bij
het secretariaat 504951-31248.De Kerkraadse afdeling van de

SP voelt zich niet aangesproken
door de bestuursdwang waar het

Op het verwijtdat de affiches het
milieu vervuilen, antwoordt de
SP: „Het voor de sloop bestemde
K3-gebouw ziet er met de affi-
ches van de SP in elk geval mooi-
er uit dan voorheen."

zwijgende afspraak tussen de
partijen aan zijn laars".

KERKRADE -Wat Coumans bo-
vendien steekt, is dat er bij affi-
ches op het K3-gebouw vermeld
staat: 'Voorzichtig met aftrek-
ken, in poster is glasvezel ver-
werkt. Ook het feit dat er SP-af-
fiches over die van andere partij-
en heen zijn geplakt, is bij hel
college in slechteaarde gevallen.
„De SP lapt daarmee een stil-

SP Kerkrade voelt
zich niet aangesproken

college mee dreigt. „Vreemd dat
wij verantwoordelijk worden ge-
steld voor iets wat we niet ge-
daan hebben. De affiches zijn
door een sympathisant geplakt.
Wie, dat is weten we niet, mis-
schien dat het hoofdbureau in
Rotterdam dat kan zeggen. Ik
denk dan ook niet datwe de affi-
ches zullen verwijderen", zegt
Ton Reuleaux.

" Volgens de SP zijn de affiches door een onbekende sym-
pathisant op het K 3-gebouw aangebracht.

Foto: MARCEL VAN HOORN

- Het is voor het
*l dat alle HBO-opleidingen
l doen aan de algemene introduc-,voor studenten in Maastricht,
"succes voor het organiserend
S van 14 studenten met als
Jdeoördinator Guido Dicteren.
l hoofddoel van de Inkom is im-?* de nieuwe studenten van alle
lelijke richtingen met elkaar ten verbroederen.

Begin dit jaar werd bekend dat het
ministerie van Defensie de Tapijn-
kazerne wilde afstoten en verkopen
aan particuliere beleggers. Het sterk
verouderde gebouwencomplex, dat
dringend renovatie behoeft, biedt
momenteel onderdak aan de Af-
cent-verbindingseenheid CRSG. In
geval van verkoop zou dit legeron-
derdeel worden overgeplaatst naar
Afcent in Brunssum.
Een eventueel nieuwe bestemming
van het Tapijncomplex leek in het
voorjaar een reële mogelykheid na
het bereiken van een aceoord tus-
sen Defensie en de DSM Pensioen
Verzekerings Maatschappij (PVM)
over de uitgangspunten voor kan-
toor- en woningbouw op het terrein.

bied. Ook politiek Maastricht roer-
de zich bij deze fel omstreden kwes-tie en nam overwegend een afwij-
zend standpunt in.

De DSM-pensioenverzekerings-
maatschappij (PVM) is officieel nog
niet op de hoogte van het afwimpe-
len van de Debouwingsplannen.
Een woordvoerder van het chemie-
concern toonde zich gisteren ver-
baasd, omdat de maatschappij, zo-
als hij verklaarde, 'goede en haalba-
re plannen' heeft ingediend. Aan de
financiële haalbaarheid van het pro-
jectkan het volgens hem niet schor-
ten. Hij wees erop dat PVM en het
ministerie van Defensie al een over-
eenkomst hadden getekend.

I^e massale meeting in sporthal
j-Qwyck namen leden van colle-
i^Van bestuur van Rijksuniversi-
ik^ijkshogeschool Maastricht en|"tHOTV (tolken- en vertalersop-

de gelegenheid te baat dej^komers op hun introductie-
" al enigeverbale motivatie meeseven.

'Zo bestrijden we ook nog een hoop fraude'
Wöltgens wil minder

subsidie bedrijven

HEERLEN - Karin Swinkels uit!
Weert en Claudy Jongstra uitRoer-;
mond maken samen met zeventien -andere mode-ontwerpers kans op"
de Cantecleer Modeprijs van 10.000
gulden. De prijsuitreiking vindt
vrijdag 8 september plaats in het
Amsterdamse confectiecentrum.
De kandidaten zijn voorgedragen
door de academiesvoor modevorm-
geving in Nederland.

De 29-jarigeKarin Swinkels beland-
de na de Havo, de pedagogische
academie, en de lerarenopleiding
Tehatex uiteindelijk op de acade-
mie voor beelden kunsten, richting
modevormgeving, in Maastricht.

Claudy Jongstra, momenteel woon-
wachting in Utrecht, is door de Ho-
geschool voor de Kunsten in
Utrecht, richting modevormgeving,
voorgedragen. Na haar VWO-oplei-
ding volgde Claudy een cursus aan
de modevakschool in Echt en deed
textielwaren en - artikelenkennis
op-

mens hebben het ook niet echt no-
dig. Wie het wel nodig hebben, zijn
de laagste inkomens, maar die be-
reik je niet met een belastingverla-
ging, zoals door dit kabinet is voor-
gesteld. Die bereik je wel als je lo-
nen en uitkeringen koppelt, als je
bijvoorbeeld de 'medicijnknaak' en
het 'specialistengeeltje' laat verval-
len of als je de huren minder ver-
hoogt dan het kabinet wil. Daar
hebben mensen met een smalle
beurs wat aan".

Koppelen

H<?.entenverenigingen noteerden
jj*lg nieuwe leden en ook maat-JJPpelijke instanties als kamer-
lij*lll' en uitzendbureaus waren

dienstbetoonvan de partij.
Lplf oktoberkan derijksuniver-
L l exacte cijfers geven over de
lH bezetting. Er kan volgens

de eerste maan-Utl°S 'geschoven' worden tussen
Weidingen.

Behoedzaam
Na zich aanvankelijk afwerend te
hebben opgesteld, wenste het Maas-
trichts college van b en w de nieuw-
bouwplannen bij nadere overwe-
ging niet bij voorbaat terzijde te
schuiven. Bij het behoedzaam ope-
reren van de gemeente speelde on-
der meer het gegeven dat het terrein
stedebouwkundig zeer kwetsbaar is
en volgens het gemeentelijk struc-
tuurplan is voorbestemd als parkge-

De DSM-woordvoerder maakte er
gewag van dat het overleg met de
gemeente Maastricht niet goed ver-
liep. Volgens hem maakte de ge-
meente bezwaren tegen de soort be-
bouwing die op de plaats van de ka-
zerne zou komen. „De gesprekken
met Maastricht zijn star verlopen,"
aldus de woordvoerder. Niet uitge-
sloten wordt, dat de pensioenmaat-
schappij de plannen dievoor het Ta-
pijncomplex bestemd waren, nu el-
ders gaat proberen te realiseren.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De belastingfacilitei-
ten voor het bedrijfsleven moeten
kritisch onder de loep worden geno-
men. Dat zegt Thijs Wöltgens, finan-
cieel specialist en vice-fractievoor-
zitter van de PvdA, in een interview
in partijblad De Toekomst. „Het be-
drijfsleven staat er goed voor en dan
mag jejebest de vraag stellen ofalle
subsidies dieer nu zijn, moeten blij-
ven bestaan", aldus Wöltgens.

streven om oproepkaarten veer-
tien dagen voor verkiezingen te
bezorgen, maar „verplicht is dat
niet".

PTT heeft het te druk met bezorgen

Stemkaarten in
Sittard laat

Op dit moment is de en
Limburg compleet. Terwijl de
kiezers in Susteren, Geleen en
Roermond bijvoorbeeld de op-
roepkaarten al dagen in huis
hebben, kregen de bewoners van
Bom deze gisteren en moeten de
Sittardenaren nog tot vrijdag
i— irht"n m^m^-^-^-^-^-twoordvoerder van de gemeente

Sittard gisteren.

" Thijs Wöltgens

„Moeten Esso en Shell automatisch
blijven profiteren van de accijnzen
op huisbrandolie? Moeten interna-
tionaal opererende bedrijven onge-
limiteerd hun winsten naar het bui-
tenland kunnen blijven brengen om
onze fiscus te ontlopen, terwijl ze
hun kosten in Nederland wel mo-
gen blijven aftrekken om hier zo
weinig mogelijk belasting te beta-
len? Als we daar wat aan doen, be-
strijden we ook nog een hoop frau-
de. Het gaat erom dat er eerlijk ge-
deeld wordt". gaat naar slechts een kwart van de

mensen, namelijk degenen die het
meest verdienen. Dat is overbodig.
Je kunt dat beter gebruiken voor
het milieu, om een van onze belang-
rijkste bestemmingen te noemen."

„De mensen met de hoogste inko-

Volgens Wöltgens zal een kabinet,
waarin de PvdA vertegenwoordigd
is, vooral veel geld reserveren voor
de bestrijding van de werkloosheid.
„Het is belachelijk dat veel te weinig
mensen aan het werk zijn. De vrou-
wen in ons land staan wat dat be-
treft onderaan in Europa. En dat ter-
wijl de noden zo hoog zijn. De ver-
pleegkundigen klagen over de
werkdruk, er is vaak maar één
nachtzuster beschikbaar voor een
hele afdeling. Het onderwijs klaagt
over de kwaliteit. Scholen worden
gesloten. Er mag geen talent ver-
spild worden. Het is absurd hoeveel
geld er wordt uitgegeven om niks te
doen, terwijl de mensen graag wil-
len werken".

Benoemingen
bij bisdom

ROERMOND - Pater P. Clijsters
(CSSR), pastoor van de H. Joannes
Boscoparochie in Venlo, is be-
noemd tot pastoor van de H. Petrus-
parochie in Bergen. Pater W. Wiertz
(SVD) is benoemd tot rector van het
bejaardencentrum Hoog-Anstel te
Kerkrade.

Bisschop Gijsen heeft op dienst ver
zoek eervol ontslag verleend aan pa-
ter F. Schriks als kapelaan van de
parochie H. Antonius van Padua ir
Kerkrade-Bleyerheide. Patei
Schriks is weer ter beschikking ge-
steld van zijn religieuze overheid.

In het interview hekelt Wöltgens
ook de belastinghervorming vol-
gens het plan Oort. „Oort is schan-
dalig duur. Als het allemaal door-
gaat, kost dat de schatkist vijf mil-
jard gulden. De helft van dat geld

De PTT, die stemkaarten be-
schouwt als reclamegoed, kon
vanwege de drukte en de al ge-
plande bezorgdiensten de Sit-
tardse stemkaarten voor de ver-
kiezingen van de Tweede Kamer
op 6 september niet eerder de
deur uit krijgen. Volgens een
woordvoerder van de Kiesraad
in Den Haag bestaat er wel een

vJ^ARD -Zeer tot ongenoegen
j-jl het hoofdstembureau vanJWd ziet de plaatselijke PTT
(■j^i kans de stemkaarten voor

inwoners van
V*c gemeente voor het einde
\Z dezeweek te bezorgen. „Wel-var is er geen wettelijke ter-jdll van bezorging, maar onze
(wf-mg burgerzaken had verle-id week dinsdag de kaarten al
Oh <*,c Post afgegeven in de hoop
Leen snelle bezorging. Dat is'laas niet gelukt r', aldus de

Consequenties heeft die late be-
zorging wel voor kiezers die op
vakantie of gewoon voor langere
"tijd op reis gaan. „Toch kunnen
die kiesgerechtigden zich direct
melden bij de burgerlijke stand
"om hun stem bij volmacht over
te dragen. Dat kan ook zonder
oproep of stemkaarten", aldus de
Sittardse woordvoerder. Overi-
gens is de oproepkaart zelf ook
overdraagbaar.

opnieuw geruchten over
fusie Volvo en Saab

den dient een grote producent zich
te melden, zo wordt gezegd. (ADVERTENTIE)

&g Wees zuinig met water
OPROEP

Aan alle waterafnemers van de
Waterleiding Maatschappij Limburg
De droogte dwingt ons een appel te doen op al onze afnemers om het watergebruik
zoveel mogelijk te beperken.
Wilt u onnodig watergebruik voorkomen en tuin- en straatbesproeiing achterwege
laten.
Bedenk, dat ook afnemers op het einde van ons distributienet en in hoge gebouwen
graag water uit de kraan willen blijven tappen. Wij rekenen op uw aller medewerking
en danken u daarvoor.
*«- DE DIREKTIE

andere mening toegedaan. Hij heeft
openlijk verklaard er niets meer
voor te voelen de gezonde divisies
van Saab-Scania, waaronder vracht-
wagens en vliegtuigbouw vallen,
nog langer te laten lijden onder de
slechte gang van zaken bij de perso-
nenwagens.

Daarbij zijn al de namen gevallen
van Ford en British Aerospace,
sinds vorig jaar eigenaar van de
autofabrikant Rover Group. Top-
man Georg Karnsund heeft dan wel
onlangs gezegd dat „we op eigen
kracht doorgaan", maar grootaan-
deelhouderPeter Wallenberg is een

\C- Als de twee Zweedse auto-
Vri S' Volvo en Saab, wordt ge-
*i r 1naar een reactie op geruch-
\ 1 T- een *'us*e °f een °verne-

***>h het antwoord steevast:
\r, Corïlmentaar". Er wordt al ja-
"Vcf over gespeculeerd dat Vol-

>^ '-aab met elkaarof met een an-
fy Coproducent gaan samen-
'Ck "*> waar dezezomer zyn de ge-
"'vo u Wel *iee* sterk geworden.
\ orf*eeft volstrekt andere rede-
Sh 'J met een partner in zee te\. «an Saab. Volvo's topman,J geS-yllenhammer, heeft nooit
Nin 6lm van zi Jn ambitieuze uit-'ivSsplannen gemaakt. Eerder

»** tn * niJ weten dat „we in 1995
°bh a* zo ëroot moeten zijn als

js t. et ogenblik". In de Zweedse
\" berichten verschenen dat

otn dat doel te bereiken zijn

oog op de Franse autoproducent
Renault heeft laten vallen.

Als Volvo en Renault samengaan
ontstaat het op vier na grootste
autoconcern ter wereld, maar nie-
mand weet of het inderdaad zover
zal komen. Volvo heeft daar kortge-
ledenalleen maar over gezegddater
voortdurend wordt overlegd met
andere autofabrikanten en dat er
met Renault en met de Spaanse
Enasa (Pegaso) is gesproken over
eventuele samenwerking op het ter-
rein van vrachtwagens. Het Zweed-
se concern heeft op dat gebied een
sterke positie opgebouwd, onder
meer dank zij deoverneming van de
Amerikaanse White Trucks en de
deelneming in de Zuidkoreaanse
Daewoo.

De geruchten over Saab vinden in
tegenstelling tot die over Volvo
voedsel in dezwakke positie van het
concern. De slecht lopende verkoop
van het topmodel Saab 9000, waar-
van de produktie relatief duur is,
heeft het gehele concern verlies ge-
bracht. In het eerste kwartaal van
dit jaar is het verlies opgelopen tot
omgerekend 150 miljoen gulden.

Het gaat er steeds meer op lijken dat
overneming de enige uitweg voor
de onderneming is. Nog niet zo lang
geleden besloot Saab zijn perso-
neelssterkte te verminderen met
bijna tien procent. Drie leden van de
raad van bestuur, van wie er twee
waren binnengehaald als crisisma-
nager, zijn opgestapt. Om Saab als
relatief kleine autofabrikant te red-

De vakbonden in Zwedenzien maar
één uitweg voor Saab en dat is een
overneming door Volvo. Daarbij
dringt zich wel een' gebeurtenis uit
het recente verleden op. In 1977 wa-
ren de twee concerns het al eens
over een fusie. De directies van de
twee hadden bekendgemaakt dat
het samengaan in kannen en krui-
ken was, maar de aandeelhouders
van Saab-Scania hielden de transac-
tie op het laatste ogenblik tegen.

Overneming
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men als koorts, buikpijn en prik
kelhoest.

Limburg kan mijlpaal
maar niet bereiken

Provincie houdt vertrouwen in arbeidsmarkt

provincie
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WINNENDE
STAATSLOTEN

3e TREKKING
AUG.'B9.

796eStaatsloterij, 3e trekking 22augustus 1989.

In deze trekking ruim 290.000prijzen samen bijna ’14.000.000,-.
De hoofdprijs van ’ 500.000,- is gevallen in de
serie AQ op het nummer 070704.
19 troostprijzen van / 5.000,- zijn gevallen op het
nummer 070704 van elk van de andere series.
De extra prijs van ’ 250.000,- is gevallen in de
serie AV op het nummer 011468.
19 troostprijzen van ’ 2.500,- zijn gevallen op het
nummer 011468 van elk van de andere series.

20 prijzen van ’lOO.OOO,- op alle lotnummers 032691
20 prijzen van / 25.000,- op alle lotnummers 024850
20 prijzen van ’ 2.000,- op alle lotnummers 047221

200 prijzen van ’ 1.000,- op alle eindcijfers 4334
200 prijzen van ’ 1.000,- op alle eindcijfers 8915

2.000 prijzen van ’ 500,- op alle eindcijfers 329
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 627
2.000 prijzen van / 100,- op alle eindcijfers 609
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 869
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 805

20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 48
20.000 prijzen van / 50,- op alle eindcijfers 34
20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 20
20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 07

200.000 prijzen van ’ 25,- op alle eindcijfers 6

EINDUITSLAG
VAN DE DRIE TREKKINGEN.
De prijzen zijn al bij elkaar opgeteld. Wanneer op

een lot meer dan één prijs Is gevallen,
staat achter hetnummer dat de hoogste prijs
gewonnen heeft, het totale bedragvermeld.

Lotnummers Eindcijferfs) of Totaalprijzen-
eindigendop: lotnummerfs): bedrag:

1 1 25
41 76
61 76

131 126
017661 20,076
032691 100.026
047221 2,026

2~~ 066262 5.000
3 33 60
4~ 34 60

4334 1,050
041274 60,000

Extra prijs serie AQ 070704 600,000
Troostprijs andere strto» 070704 6,000
*P" 695 260

805 100
3415 1.000
8916 1.000

B"~ e 25
037526 26,025

V 07 —60
97 50

627 100
W~ 46 50

68 50
063098 2.000

Extra prijs serie AV 011468 250.050Troostprijs andere series 011468 2.550
S~~ 9 ~2Ö

089 120
329 520
609 120
869 120

4799 1.020
ö~ 20 50

120 150
360 250
400 250
760 100

024850 25.000

Zetfouten voorbehouden.

DE GEWONNEN PRIJZEN KUNNEN VANAF
VRIJDAG 25 AUGUSTUS WORDEN GEÏND.

De Staatsloten) keert alles uit watu wint: op deprijs
wordt geenkansspelbelasting in mindering

gebracht U krijgt het volle pond. Volgende maand is
eropnieuwruim 33 miljoengulden in de

pot De nieuwe loten zijn vanaf vrijdag tekoop bij de
bekende verkoopadressen.

In de Staatslotenj worden elke maand twee miljoen
loten uitgegeven. En elke maand worden er

één miljoenprijzen uitgeloofd. Verkoopadressen
vindt u In de Gouden Gids, onderhet hoofd

'Staatslotenj'. Er zijnzon 1.500verkoopadressen in
het hele land. Er is zeker een verkooppuntin

uw directe omgevingbij. Ukunt trouwens ook via uw
bank- ofgirorekeningmeedoen. Maak f2-per

lot over op bankrekening 51.44.44.444 of
girorekening 5151 ten name van deStaatsloterij te

Den Haag. Een paar dagen voor de eerste
trekking krijgt u uwlotnummerfs) thuisgestuurd.

De gewonnen prijzen worden na de derde
trekking op uwbank- ofgirorekeningbijgeschreven.

Nog gemakkelijkeris het om deStaatsloterij
te machtigen voor automatische overschrijving.

Dan weetu zekerdat ugeen kans mist
Alle inlichtingen:070■ 498 798.

GEEN MOOIER LOT
DAN N STAATSLOT

Wie de juistepapieren wil halen
begint 't schooljaarbij de Hema.
ESBLIKoopJi WEEË ESSlkoopjs

zo herkent u aanbiedingen in de Hema k-m * / zo herkent u aanbiedingen in de Hema

\ K \ L*5C. * I /^Êm
3 voor Os '** / Ë^^ (iIÏkK

Katoenen damesslips. In diverse / \\f^^ïb\ -# \^i-i*r**?W|pi o^*7Dmodellen en dessins. Mt 3648. lfci^te-— / w VW*iIL---:—^ < ’ iT\
\t**mjm_m,

AMtsyjL-i**
JÊL m Katoenen damespyjama met fan*

_*f_s_jsEl '$* tasiemzet. In roze, lila en mint.
}o?^_Wy -mm_Wf Mt 38/40-46/48.

IL^\^) ktt' " *%&_*<_, Bijpassend nachthemd 29.75

2 voor xi-^,v' M I öw
Zak met 80 wattenschijfjes. In <s*j BLt **■*Z^<A' W% f/Q_°ld^
diverse pasteltinten. mï__, fe \Vl* HlAft IM f * VirfW OOR

__rf* &_§*^ __. Mechanische wekker. In wit en

A katoen/15% polyamide, Uni of

is3;-löO." w*mÊkwfrk_-_-_m_v--«#--«*» WBmr
Sledestofzuiger met metalen bui- I JH CW*7|W^<? Kunststof fotoblocs met ontspie-
zen, opbergvak voor accessoires JSJISJ geld glas' ln Wlt' zwart en gri)S'
en kabelhaspel. 800 Watt. 1 jaar J-^^T^S^^33Ci"H 9 x 13 cm = 30 x 40 cm, 2,75
Hema garantie. ... ■■■■yaaJlTétl „, t/m 12.75 nü 1.75 t/m 11.75De Hema heeft ringband- _m_^_WÊÊ_mÊk_W_Wk_WéUmmm vullingen in alle soorten

en maten. Gelinieerd, geruit (5 of 10 mm) en blanco zijn deze week extra voordelig.
17-Rings: 100 vel 1.25, 200 vel 2.- nü 400 vel 3.50. 23-Rings: 100 vel 2.25,
200 vel 3.90, nü 400 vel 6.75. Zo heb je in één keer de juiste papieren bij elkaar. m _____ uHEMA

I Echt Waar Voor Je Geld A

Netto In Terugbetaling (rente + all.)
handen 96i 72i 60i S4l 42x
5100 - - 113,- 122,- 148,-

-10.100 IS6,- 190,- 217,- 235,- 288,- .
15.000 231,- 281,- 322,- 350,- 428,-
-20.000 30a,- 375,- 430,- 486,- 571,-
-25.000 388,- 469,- 537.- 583,- 714,-
-35.000 639,- 656,- 751,- 816,- 999,-

Ettect rent» vanaf 0,87% par maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
■ Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

/ 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

Reed» meer dan 15 jaarvertrouwd_ (gediplomeerd)kredietintermediair __
renata

jeugdschoenen
mf_r ■_- S*"*"^# Nu,h' Slationsstraat 224 Tel: 045-241286t^t^tZm CTt7"sf*tf Wyckeibr ugstraat 38A

6221 EO Maastricht. Tel. 043-10426schoenen b.V. DoniUrctag koopavond tot 8 uur
'tmaandags tot 1 uur gaalotan

Cakevan deweek.
Verpakte cake a 750 y^^>>'>_ Wenerbosvruchtentaart,
gram. «OOK Z//^ Z_\ gevuld met geleroom en

yS IjÉÉ gegarneerd met verse
■*--" y . :'§jËËk bosv-ruchten. "&-7*5'7.50

Reep a75 gram. Melk, ’ -'M Huzarensalade. Bak a
puur, wit,melkhazelnoot, jZ '.' WÊj_y - k - 2&5Z.--
-studentenhaver en r H Wjëw_r o u_. » i r

i u>rioE V-'"i'ii**,-KasMr Bereich Bernkaste. Eencrispy. -Wd0.95 .» ><
>>*^ frisse, witte Moezelwijn.

Jong belegen Goudse l 4.75 3 voor 11.75
kaas. 1 kg. HSOIO.- | ___f \
Vloerbroden: sesam wit, V.:__fJ_J(| ' \ n_W_bf(ooPJ£
tarwe sesamsnijder of «sjmi-^ - .''t ■ ;'"- vi s*-a***«
~_lL,_-__ „„. , , „ *^BJJH*r ,' : »., ,-'. * _é io herKentu aanbiedingen in de Hemavolkoren met sesam.

lll_i_è«*i*a*ËHßl««» «w'hema
Aanbiedingen neldn t/m 2b augustus 1969. 8920922/8 £c^ yy^ yoor jg Qeld_
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Pancratiusbank
Heerlen

Conform de
bepalingen in art. 11,
lid 1 van de Wet
Toezicht Kredietwezen.
is heden de
jaarrekening 1988 ten
kantore van het
handelsregister te
Heerlen gedeponeerd.

Heerlen. 22 augustus
1989
Pancratiusbank

De direktie.

1111111111111111111111111111111111111111111111111l
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Voor Vaals Vragen wij met spoed

bezorgers m/v
voor werkzaamheden tussen 6.00 en 7.00 uur
in de ochtend.
Melden Limburgs Dagblad, Reinaldstraat 40,
Valkenburg. Tel. 04406-15045.

I Limburgs Dagblad

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres'voor:Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.

Te koop TROMPET zeer
goede kwaliteit, Holton Col-
legiale, pr. ’ 395,-. Prof.
mondharmonica Hohner
Chromatica, pr. ’ 195,-;
Eyserheide 4, tel. 04451-

I2193. Na 18.00 uur.

Te k. 2 Martin W. Bin Bas
BOXEN ’ 500,- zonder
speaker; Tenor Sax ’ 750,-.
Tel 045-251932.

TV/video
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.

Goede KLEUREN tv's. Zeer
grote soit va. ’ 125,- met
gar. Reeds 25 jr. het juiste
adres. TV-Occ. centrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
VIDEO 8 Sony camera pro.,
video 8, video en toebeh. te
k. ’ 3.500,-. Nw.pr.

’ 11.000,-6 mnd. oud. 045-
-220998

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Te k. dubb. CONVECTOR-
RADIATOR br. 1.68, h. 60,
’95,-. 045-351571
Kachels, grote keus, koop
bij de vakman DE KACHEL-
SMID, de beste en de goed-
koopste Walem 21, Klim-
men. tel. 04459-1638.
Hete zomer... strenge winter
bestel tijdig Uw STOOK-
HOUT Houthandel Land-
graaf, 045-318518

Te koop gevr.
Te k. gevraagd videorecor-
der BETAMAX 045-227315.

GOUD, zllv., rnunj
etc, Cont. bet, vrf"
Qroenstr. 109 (v<%,
stat. Lutieradej galg*1
Lage CARAVAN oK
Rapldo etc. of vouw%te wanden. 04490-ja
Qevr. IJSKAST, g»-ïï
diepvries, bankstel,,^
boedels. 045-7255?>'
KOELKAST gevraag
04406-12875. _JL

DIVWMJI/
Gebit gebrojj

Klaar terwijl u «va
Hoonhout j

Akerstr. N 328, Hoe-T
Tel. 045-2282T>

BARBEQUES 9*^steen en houtskool^
prijsklassen, grote **j|
Reker, Kachel-D8,-
-speciaalzaak, Kluis *"
leen. Tel. 04490-40??
GEBIT gebroken?KJSwijl u wacht. Borsj^
Moers, Streepers'a
Schaesberg. 045-Vp
BLOEMKOOL te k- \het land va. ’ 0,50, %
uur. Hamers, HoUfy
Merkelbeek. 0449 g*>

j
De massage van ■,
NIQUE is meer dan
Tel. 045-228481.^Z,
Wilt U veel moeite &J
kom het dan bij
BEURS halen!!! _^Z
Door jonge masse^jONTSPANNINGS^
GE met leuk gesfy
(fris) drankje. EenSKj
u blijft komen. 045--y

Te koop 15 m2$1
KLINKERS, gashaa'*)
kachel, damesfiets
kruiwagen. 045-4132-'''
Te k. PERZIKéJMelick, LeropperWfrf
Lerop, St. OdiliönP*"
04750-18268. ✓

Met een PICCOLO^Limburgs Dagblad 1uw oude spulletjes ~kwijt. Piccolo's do*i
wonderen... Prob"
Tel. 045-719966.



IrVan Wijnbergen
eerste kandidaat
WZL-voorzitter

ROERMOND - Het algemeen
van het Waterschap

Limburg zal
*"ch morgen uitspreken over de

aan Gedepu-
Staten voor de opvol-

van voorzitter ir B. Jans-

"^ die per 1 december aan-
bande met pensioen gaat.

et dagelijfts bestuur heeft in
)"olgorde0lgorde van voorkeur aanbe-
llen ir G. van Wijnbergen uit
Vermeien, lid van Gedeputeer-
~* Staten van Utrecht, en dr
*" Dewaide uit Bleiswijk die di-
j^cteur is van 'Drinkwater, wa-
er en bodem' van het Directo-

faat Generaal Milieubeheer van
ftet ministerie van VROM.

de vaststelling van de aan-
door het algemeen be-zuur zal het college van GS de

"ieuwe voorzitter benoemen
■oor een termijn van zes jaar.

Wel kregen de Etenaken broeklos-
sing (lozing Etenaken), de Geleen-
beek in Munstergeleen (lozing Ge-
leen) en de Winnerstraatlossing in
Nederweert, evenals in 1987, het
predikaat slecht. Een matige water-
kwaliteit werd vastgesteld in de
Belgische grenswateren de Jeker,
de Witbeek en Thornerbeek, de Uf-
felsebeek, deLangven, de Waleven,
de Vliet en de Raam en de Duitse
grenswateren de Worm, de Krüm-
melbeek, de Mühlenbach, het Gel-
dernskanaal en de Niers.

Ook de waterkwaliteitvan de bene-
denloop van de Geleenbeek en de
Oude Maas, deVloedgraaf, de Rode-
beek in Schinveld, de Houtbemder-
vloedgraaf, de benedenloop van de
Ur, de Nieuwe Graaf in het Ham-
broek, "de t benedenloop van de
Maasnielderbeek, de Aa en de Eeu-
welseloop was matig.

Sterk verbeterd daarentegen is de
waterkwaliteit van de Hulsberger-
beek, de Slakbeek en de Swalm.
Volgens het WZL is dat te danken
aan zuiveringstechnische maatrege-
len.

Op nogal wat meetpunten bleek dat
vooral de normen voor nitraatstik-
stof, nitrietstikstof en sulfaat wor-
den overschreden. Met name in de
waterlopen van de Noordlimburgse
zandgebieden kwamen nitraatge-
haltesvoor van 20 tot 30 mg N/l, ter-
wijl de maximalenorm 10 mg N/l is.
Het WZL wijt dat aan de intensieve
veehouderij.

Ook werden te veel zware metalen
in het water gevonden, zoals looden
zink in de Geul, nikkel in de bene-
denloop van de Anselderbeek en de
meeste beken ten oosten van de
Maas tussen Venlo en Afferden,
cadmium en zink in de Ruischer-
beek, de Tungelroysebeek en de
Neerbeek en cadmium en nikkel in
het Afleidingskanaal in Smakt.

MAASTRICHT - De Westduitseambassadeur in Nederland, Otto
von der Gablentz, krijgt volgende
maand in Maastricht de Alexis de
Tocqueville-prijs. Deze prijs word*t
elke twee jaar toegekend door het
Europese Instituut voor Bestuurs-
kunde in Maastricht, aan mensen
die zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt voor het ambtelijk
apparaat in Europa.Volvo-medewerker naar Birmingham

" Rob aan het werk in dewerkplaats bij Volvo in Bom. Foto: peterroozen

Rob Janssen naar
beroepenolympiade

Von der Gablentz krijgt de prijs om-
dat hij heeft bijdgedragen aan de
verbetering van de diplomatieke
contacten in de Europese Gemeen-
schap. Het is de tweede keer dat de
Alexis de Tocqueville-prijs wordt
uitgereikt. Eerder kwam de eer toeaan Lord Rayner uit Groot-Brittan-
nië. De prijsuitreiking aan Von der
Gablentz vind plaats op 12 oktober
a.s.

Inventarisatie
problemen met
AAW-uitkering

HEERLEN - Het provinciaal Plat-
vorm voor WAO, AAW en Gehandi-
captenzorg Limburg gaat de proble-
men inventariseren die door de ver-
andering van de Wet algemene ar-
beidsongeschiktheidswet opdui-
ken. Vanaf 1 juli 1990 wordt de uit-
kering stopgezet van mensen die
voor 1 januari 1976 arbeidsonge-
schikt zijn geworden, tenzij zij kun-
nen aantonen 'inkomen uit arbeid'
te hebben genoten.

Enquëte

Op dit moment is het moeilijk aan te
geven hoeveelLimburgers de dupe
worden van deze wet. Een mede-
werker van het platform hoopt na
aanstaande donderdag, als een ge-
sprek plaatsvindt met vertegen-
woordigers van het GAK in Maas-
tricht, Heerlen en Venlo, daar meer
duidelijkheid over te hebben.

aan de voorrondes dieaan de uit-
eindelijke uitzending naar Enge-
land vooraf gingen. Een keer
moest Rob genoegen nemen met
een gedeelde eerste plaats en een
andere keer een eerste plaats
voor hem alleen.

sen' zeer serieus. „Anders had-
den we natuurlijk niet zoveel
geld geïnvesteerd. We nemen al-
leen al naar Birmingham voor 18
mille aan spullen mee", legt de
heer Daniels uit. De uitzending
heeft intern ook al gevolgen ge-
had. Tenminste die indruk heeft
Rob.

Volgende week overleggen de tien
provinciale platforms over de wijze
w.aarop de betrokkenen geholpen
moeten worden. Via het Missionair
Centrum in Heerlen worden mo-
menteel enquêteformulieren ver-
stuurd naar vrouwen die volgend
jaar mogelijk zonder uitkering ko-
men te zitten.

BORN - Volvo-directeur
drs J.Smeets ontvangt vandaag
uit handen van zijn medewerker
Rob Janssen uit Landgraaf een
door hem beschilderde tegel. Als
dank voor de tijd en het geld dat
het Bornse bedrijf tot nu toe ge-
stoken heeft in de opleiding van
de 22-jarige en zijn uitverkiezing
om deel te nemen aan de interna-
tionale beroepenolympiade in
Birmingham. Vrijdag vertrekt
Rob samen met de heer Daniels,
verantwoordelijk voor de oplei-
ding tot stempelgereedschaps-
maker.

Snelheid
Om Rob alle kans te geven zich
uitstekend voor te bereiden op
de Skill Olympics, is tijd vrijge-
maakt om hem te trainen op
snelheid. Want juist dat lijkt heel
belangrijk te zijn in Birming-
ham. Het werkstuk moet binnen
23 uur en 45 minuten klaar zijn.
Rob weet nu al dat hij volgende
week maandag, dinsdag, woens-
dag en een halve donderdag aan
het werk mag in Birmingham.

Omdat de Volvo-medewerker
weinig ervaring had met het ma-
chinaal bewerken van gereed-
schap-in-wording mocht hij in de
leer gaan bij Philips in Eindho-
ven en Medtronic in Kerkrade.
In de werkplaatsvan de stichting
Opleidingen Metaal in Soest
deed Rob praktijkervaring op.

„Alleenstaande vrouwen komen in
de bijstand terecht, met alle beper-
kingen van dien. Getrouwde of sa-
menwonende vrouwen zien een
deel van hun inkomsten verdwijnen
en krijgen er niets voor terug," aldus
een medewerker van het platform.

Rob is overigens niet de enige
Limburger die naar Groot-Brit-
tannië reist. Ook Johnvan de Pas
uit Belfeld (modelmaker bij me-
taalgieterij Giesen) en de 22-jari-
ge kapster Pasealle Bronekers
uit Meerssen maken deel uit van
het in totaal 32 leden tellend Ne-
derlands gezelschap.

De vier nieuwe leerlingen lijken
heel gemotiveerd, misschien wel
om Robs kwaliteiten te kunnen
overtreffen. Daniels hoopt dat
dank zij Robs reis naar Engeland
misschien meer mensen geïnte-
resseerd raken in het vak stem-
pelgereedschapsmaker. „Het is
steeds weer moeilijk om mensen
voor dit vak te strikken. De op-
leiding duurt twee jaar, maar
toch ben je een jaar of acht ver-
der voordat jeeen all-round vak-
man genoemd kan worden."

Rob vindt het moeilijk om iets
over zijn kansen te zeggen. De
concurrentie is waarschijnlijk
heel groot. Oostenrijk, Zwitser-
land, Korea en China worden
door het tweetal gezien als se-
rieuze kanshebbers op de Olym-
pische titel.

Motivatie

Rob volgde bij Volvo de interne
opleiding tot stempelgereed-
schapsmaker. Voor het onder-
deel kwaliteit scoorde hij bij het
landelijke examen een hoog cij-
fer: een negen. Dat viel op. Hij
werd uitgenodigd deel te nemen

Brandkast
gevonden in
container

MAASTRICHT - De Maastrichtse
politie is naarstig op zoek naar de
herkomst van een brandkast die gis-
teren werd opgediept uit een contai-
ner aan de Kastanjelaan in deze
stad. Er waren gistermorgen twee
meldingen binnengekomen van
personen die daar een nog afgeslo-
ten kluis hadden gesignaleerd.

De merkwaardige vondst is inmid-
dels overgebracht naar het Maas-
trichtse politiebureau. Daar werd
geconstateerd dat de kast bewerkt
moet zijn met een moker. De dader
is er echter niet in geslaagd de deur
te openen.

De afmetingen van de brandkast,
merk Crown en voorzien van een
cijferslot, zijn 70x50x45 centimeter.
De kleur is metallic bruin. Er zijn
sporen op gevonden, reden waarom
de recherche de kluis omzichtig in
bewaring heeft genomen. Totnutoe
is men nog niet overgegaan om de
brandkast op enige wijze te openen.

Voor.het GAK en de bedrijfsvereni-
gingen telt overigens niet alles als
inkomen bij het beoordelen van de
AAW-uitkering in 1990. Zo telt een
RWW-uitkering niet mee, wat in-
houdt dat langdurig werklozen die
arbeidsongeschikt werden niet vol-
doen aan de eis.

Volvo neemt 'de zaak Rob Jans
Generaal Jay Blume
nieuwe commandant
Nato/Awacs Teveren

jj £formele overdracht van het commando in Hangaar II op
basis Geilenkirchen/Teveren. Links generaal Holmes die

\^"r de VS terugkeert. Tweede van rechts generaal Albert We-
°^e naar het hoofdkwartier van de NAVO in Bergen ver-

\l' terst rechts: de nieuwkomer op Teveren: brigade-gene-, l Jay Blume jr.

Ook valt te veel licht in expositieruimte

Stadsgalerij Heerlen
te droog voor kunst

Van onze verslaggever

HEERLEN - De atmosfeer in
de Heerlense Stadsgalerij is te
droog. Zo droog dat conserva-
tor Anke van der Laan het 'on-
verantwoord' noemt de schil-
derijen te laten hangen en
staan zolang er geen bevoch-
tingsapparaat voor handen is.
Zij wordt in haar mening on-
dersteund door de gegevens
uit een onderzoek. Ook valt er
te veel licht in de expositie-
ruimte. Daardoor is het expo-
seren van waardevole tekenin-
gen niet mogelijk in de Stads-
galerij.

Door de droogtezijn al enkele schil-
derijen beschadigd en kunnen ex-
posities met tekeningen van de
Franse symbolistische schilder
Gustave Moreau en de Poolse kun-
stenaar Witkiewicz voorlopig geen
doorgang vinden.
De situatie is zo nijpend dat de con-
servator inmiddels de noodklok
heeft geluid. Met het gemeentebe-
stuur is overeengekomen dat in
ieder geval voor het einde van het
jaar in het depot, zeg maar de op-
slagruimte, een bevochtigingsappa-
raat komt te staan. In die ruimte is
onder andere de gemeentelijke col-
lectie van schilderijen van Aad de

- De Ameri-
ka jr br*gade-ëeneraal JayD- Blu*
A|i' is de nieuwe commandant
Jirejj ato/Awacs op de basis Geilen-
ira'; ~n/Teveren. Blume volgt in
J^rt Vctie deWestduitse generaal
JtW;. Weber op, die drie jaar de
k fy ,eve leiding heeft gehad over
örc ato Airborne Early Waming

W), (NAEWF). Weber treedt op
&irg6oofdkwartier van de NAVO in
[Stv 1 a^s algemeen comman-% v an Nato/Awacs in de voetspo-
toj 0 -n de Amerikaanse generaal-
f%J Jerry D. Holmes, dienaar deL uëde Staten terugkeert.

nter rrirnandowisselingen vonden
f^n .n met groot ceremonieel ver-
n&bet.V- aanwezigheid van NAVO-
Nvin evelhebber generaal John
F'ëclen en enkele honderden geno-
R». jj* Plaats op de basis in Teve-
rsfs w 1Van de vier ininiense han-
r^ak voor de plechtigheid vrij-

K-Wniet van humor ontblote toe-ESva Preés generaal Galvin het
ruiUnat- acs"proJect " het eniSeV^d k lonale samenwerkingsver-
fefr4raDlnnen de Noordatlantische
pti e gs°rganisatie -om zijn per-
Per, per ahe (weers)omstandig-
F 1de Walvin legdeer denadruk op
EN hi egende radarstations we-
k'-trole sPecifieke taak - puur

rend vanuit het eigen terri-~ zeker ook onder de huidi-

ge, door ontspanning gekenmerkte
periode hun waarde bewijzen. „Met
dit systeem", aldus Galvin, gaat de
NAVO de 21ste eeuw in".

Een band van de US Air Force in
Europa en de muziekkapel van de
Westduitse luchtmacht zorgden
voor een gevarieerde muzikale om-
lijsting.

Ervaring
De nieuwe commandant van het
E-3A-component op Geilenkirchen-
/Teveren, generaal Blume (48),
kwam in 1963 bij de Amerikaanse
luchtmacht. Hij maakte deel uit van
het 309eTactical Fighte Squadron,
dat einde 1966 in Vietnam gestatio-
neerd werd. In totaal maakte hij tij-
dens de Vietnamese oorlog 303 ge-
vechtsvluchten. Van april 1975 tot
juli 1982 vervulde generaal Blume
verscheidene functies bij de Ameri-
kaanse luchtmacht in West-Duits-
land.
De nieuwecommandant op de basis
in Teveren heeft er tot dusver 4200
vlieguren op zitten. Hij is vertrouwd
met de F-4, F-16, F-100, T-33, T-37,
T-38, F-15enF-111.
JayBlume werd een maand geleden
bevorderd tot brigade-generaal. Hij
is getrouwd met Patricia L. Corder.
Het echtpaar heeft twee kinderen
en is woonachtig in het Texaanse
stadje Orange.

Tot dusver heeft de Stadsgalerij nog
nooit een expositie van waardevolle
tekeningen kunnen organiseren
vanwege de overvloed aan licht. Al
drie jaar lang is Van der Laan in de
weer om een verzameling tekenin-
gen van de Pool Wikiewicz naar i
Heerlen te halen. Deze tekenaar
pleegde zelfmoord op de dag dat de
Eerste Wereldoorlog uitbrak. i
i
Hij tekende onder invloed van alco- "hol en drugs en had daarbij de heb- i
belijkheid om op de werken alle
middelen te vernoemen die hij tot
zich nam bij het vervaardigen van
de kunst. Na vele vergeefse pogin-
gen lieten de Polen weten iemand
naar Heerlen te sturen om de galerij
aan een nader onderzoek te onder- i
werpen. „Te vroeg", treurt Anke van
der Laan. „Ik heb de boot toen maar |
afgehouden. Men zou de galerij af- .
gekeurd hebben als expositieruim- !
te". Wanneer de klimatologische i
omstandigehden in de Stadsgalerij I
ten goede zijn gekeerd zal ze wefer ■ ;
een brief richting Polen verzenden. 'De expostie van Gustave Moreau
zal in 1991 in ieder geval zijn beslag !
krijgen. Voor de vensters zal Van
der Laan dan doeken hangen en
moeten spotjes de tekeningen be-
lichten. Moreau's schilderijen kun-
nen gewoon aan het daglicht bloot-
gesteld worden. Overigens zou het j j
de eerste keer zijn dat werken van
de Franse schilder in Nederland ko- .
men te hangen.

Van der Laan werkte ooit in het Pa-
rijse museum d'Orsay, dat onder an-
dere ook het museé Gustave Mo-

De collectie schilderijen van de ge-
meente Heerlen bestaat uit 75 mu-
seale stukken en 125werken die be-
horen tot de zogenoemde kantoor-
collectie. Van deze laatste soort han-
gen de werken doorgaans in het
stadhuis. Van der Laan wil nu de
kwetsbare werken uit die verzame-
ling een museale behandeling ge-
ven. Bovendien wil ze de kantoor-
werken vaker een nieuwe plaats ge-
ven. In het gemeentehuis zelf kan
de temperatuur niet geregeld wor-
den vanwege het feit dat er zo veel
mensen in en uit lopen.

Dat de atmosfeer in de galerij niet
deugt vermoedde Van der Laan al
toen zij driejaar geleden naar Heer-
len kwam. In het verleden zijn re-
gelmatig lijsten van schilderijen
door de hitte krom getrokken in de
galerij. Omdat het doek daardoor
strakker wordt gespannen komener barstjes in de lak.

Haas opgeslagen. Overigens zijn
deze schilderijen volgens Anke van
der Laan nauwelijks aangetast door
de droogte. Beschadigde werken
zijn trouwens wel weer op te lappen.
„Maar voorkomen is goedkoper dan
restaureren", zegt van der Laan.

den. „Maar dan praatje over allerlei
ingrijpende aanpassingen. Er be-
staan ook bevochtigingsapparaten
die je met de hand kunt bedienen",
zegt Van der Laan.

reau beheert. Via die contacten wist
Van der Laan te bewerkstelligen dat
het museum bereid was enkele
schilderijen en tekeningen van de
vooral eind vorige eeuw actieve
kunstenaar beschikbaar te stellen.

Schadeclaims
„Ik wilde eventuele schadeclaims
ten gevolge van beschadiging niet
riskeren", legt Van der Laan uit.
Vandaar dat ze een rijkslaborato-
rium een onderzoek liet verrichten.
„Het is jammerdat met debouw van
de Stadsgalerij nooit rekening is ge-
houden met apparatuur die het kli-
maat kan regelen. Overigens heeft
het Rijksmuseum dergelijke voor-
zieningen ook niet". De kosten voor
een perfecte klimaatregeling in de
galerij wordt geschat op 360.000 eul-
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Bommelding
in MECC

MAASTRICHT - Naar gisteren be-
kend is gemaakt, kwam tijdens de
PvdA-meeting in het MECC maan-
dagavond om 21.10 uur een bonv
melding binnen bij dit centrum. De
politie heeft ter plaatse de zaak on-
derzocht zonder enige ruchtbaar-
heid daaraan te geven. Er werd ner-
gens enig onheil ontdekt.

Waterschap Zuiveringschap in jaarverslag:

'Waterkwaliteit
beken verbeterd' RL wisselt

docenten uit
met Oldenburg
MAASTRICHT - De vakgroep ge-
zondheidsvoorlichting en -opvoe-
ding van de Rijksuniversiteit Lim-
burg en het instituut voor politieke
wetenschappen van de universiteit
van Oldenburg (Dld.) gaan dit stu-
diejaar docenten uitwisselen. De
bijdrage van Maastricht ligt vooral
op het terrein van de opvoeding en
voorlichting, terwijl Oldenburg de
preventie van verslaving, met name
drugs, en in het bijzonder preventie
op scholen onder de aandacht
brengt.

De uitwisseling wordt financieel
mogelijk gemaakt door het Eras-
mus Programma van de Europese
Gemeenschap, dat voor de samen-
werking tussen de twee instituten
DM 10.000 ter beschikking heeft ge-
steld.

Prijs voor
Westduitse

ambassadeur

Van onze verslaggever
ROERMOND - De kwaliteit van het oppervlaktewater in Lim-
burg is vorig jaar opnieuw licht verbeterd. Dat blijkt uit het
jaarverslag van het Waterschap Zuiveringschap Limburg over
1988. Op 83 procent van de bemonsteringspunten was de kwa-
liteit goed tot zeer goed. Nergens was de waterkwaliteit zeer
slecht.

provincieLimburgs dagblad



in voetbaltenue het mijnspoor
over om 'achter de muur' te
voetballen.

BRUNSSUM - De Christelijke
Sportvereniging Treebeek
(CSVT) viert komend weekein-
de het 40-jarig bestaansfeest.
De club is thuis in Treebeek.
Daar kwam men in de naoor-
logse jaren in voornamelijk ge-
reformeerde kringen op het
idee om een voetbalvereniging
op te richten. Het eerste speel-
veld lag 'achter demuur. Daar-
mee werd in Treebeek het ge-
bied 'tuindorp' genoemd, dat
inderdaad achter de muur van
het houtterrein van de voorma-
lige Staatsmijn Emma lag.

Het eerste kleedlokaal van
CSVT was het fietsenhok van
de Gereformeerde School aan
de Koolweg. Daar verkleedden
de spelers zich en gingen dan

Jubileum zaterdag-
voetbal in Treebeek

Receptie
Vrijdag 25 augustus is er vanaf
19 uur een receptie van het be-
stuur van CSVT in het Gerefor-
meerde Jeugdhuis aan de Zon-
nesraat in Treebeek. Zaterdag
de 26ste speelt CSVT een hul-
digingswedstrijd tegen SV
Treebeek. Fanfare Harpe Da-
vids zorgt voor de muzikale
omlijsting en 's avonds is er
een feestavond voor de leden.
Tijdens die avond worden ook
M. van de Ham, J. Boorsma en
B. Waterham gehuldigd omdat
ze 40 jaar lid zijn, H. van kam-
mer en H. Giebel maken de 30
jaar vol en F. van de Ham en
H. Bosch de 25 jaar.

In het begin werd gebruik ge
maakt van het Passart-terrein.
Daarna speelde men op het
vroegere OVS-terrein aan de
Passartweg. Sinds 1970 speel-
de de vereniging in Sportpark
De Varenbeuk. Vanaf 1961
doet CSVT mee aan deKNVB-
competitie, dat had nogal wat
voeten in aarde omdat CSVT
op zaterdag speelt en nooit op

zondag.

Tot januari '87 heeft CSVT ge-
bruik gemaakt van het sport-
park De Varenbeuk. Vanwege
de gemeentelijke herindeling
werd de vereniging echter een
Brunssumse voetbalclub die in
Heerlen speelde. Om aan die si-
tuatie een einde te maken is
CSVT verhuisd naar sportpark
Carisborg, de oude plek waar
men vroeger ook speelde. De
club heeft 100 leden en de com-
petitie is gestart met drie senio-

Caumerbeek
moet schoon

Uitbreiding rioolzuivering

Van onze verslaggever
HEERLEN/GENNEP- Om de Caumerbeek schoner te krijgen
gaat hetWaterschap Zuiveringsschap Limburg (WZL) de capa-
citeit van de zeker twintig jaar oude rioolwaterzuiveringsin-
stallatiebij Hoensbroek sterk uitbreiden. Vandaar dat het alge-
meen bestuur van WZL morgen op zijn vergadering in Gennep
een krediet van ’ 752.100 opzij schuift voor het besteksgereed
maken van dit project, dat zeker 13 miljoen gulden zal kosten.

Open dag
Missionair
Centrum

door wordt te vaak rioolwater over-
gestort op de Caumerbeek. „De ver-
betering van de Caumerbeek is nu
veel minder dan gewenst, met alle
negatieve gevolgen van dien," ver-
zucht WZL.

Eigenlijk had WZL eerder willen
beginnen met deze broodnodige uit-
breiding, maar hield pas op de
plaats in afwachting van de bijdrage
van de gemeente Heerlen. Tot nu
toe is het steeds de bedoeling ge-
weest dit probleem aan te pakken in
combinatie met de noodzakelijke
aanleg van een bergingsbassin door
zowel de WZL als de gemeente
Heerlen.

Onverantwoord

Gouden paarRosenmuller
in Kerkrade

Vanaf de middag tot 's avonds
laat zijn optredens gepland in
Heerlen. Op het Van Grunsven-
plein mag met name het Trottoir-
gezelschap genoemd worden-
Vanaf 12.00 uur is er weer een
koffieroute van de schouwburg
naar het Missionair Centrum-
Die instelling heeft aan het festi-
val een eigen invulling gegeven,
bijvoorbeeld Afrikaanse muziek,
buitenlandse dansen en een lite-
rair kwartiertje. Om 15.00 uur be-
gint het fameuze Tender varia'
de fontein op de tweede prome-
nade.

Straatthealerfestival speelt zich af
in drie gemeenten

Kuituur Avontuur
start in Landgraaf

schouwburgdirecteur FonS
Bruins er aan te pas komen om
hem uit de cel te bevrijden. In
Landgraaf speelt het festival zich
zaterdag af in verschillende wij*
ken.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF/HEERLEN -Het straattheaterfestival Kui-
tuur Avontuur begint dit jaar
in Landgraaf. In het Orato-
rium zal het duo Rijn en
Trijn, al vaker te gast op het
festival, om 15.00 uur de spits
afbijten. Het is de enige voor-
stelling die op deze openings-
dag wordt gegeven. Kuituur
Avontuur duurt tot en met
zondag. De meeste voorstel-
lingen zijn in Heerlen, Land-
graafenKerkrade gepland op
zaterdag.

Voerendaal doet dit jaar met
twee voorstellingen mee. Rijn en
Trijn en Narcis bezoeken 's mor-
gens en 's middags de basis-
school in Kunrade. Omdat de
Schaesbergse markt komend
weekend wordt omgetoverd tot
een soort Franse jaarmarkt
Speelt aldaar om 18.00 uur de
Franse dansgroep Cramignon.
Een uur later verzorgt het Traject
Theater, een van de toppers op
Kuituur Avontuur, een optreden

in het winkelcentrum Op de
Kamp.

Evenals vorig jaar grijpt de scho-
lengemeenschap Herland .Kui-
tuur Avontuur aan om de ope-
ning van het nieuwe schoolsei-
zoen te vieren. Hoogtepunt moet
het optreden van de Canadese
Peabody Brothers worden. Voor
de muziek zorgt de Riek Nolov
Band. In Landgraaf zijn voorna-
melijk op een aantal scholenkin-
dervoorstellingen te zien op vrij-
dag. Vanaf 20.00 uur zijn er pop-
concerten in het parochiehuis in
Waubach en in het Oratorium.

Zondag wordt in de Landgraaf^
oefenbunker het traditionele j
Bunkerkpop gehouden. Ze»
bands geven daaracte de préseO'
cc. De activiteiten in Heerlen bc'
perken zich op de slotdag tot he
Van Grunsvenplein, onder ande-
re treedt daar in de open lucn
het Maastrichts Salonorkest op-
en 's avonds in het buurthuis vajj
Zeswegen. Overigens zijn tot e"1

met 12 september in de loketten-
hal van het gemeentehuis in
Heerlen foto's van Klaus Tvn1'

mers te zien van vijfjaarKultuU
Avontuur. ,
Fotograaf Cor Weerts exposeen
in Welterhof tot 10 septmebe'j
met foto's over theater en gekt
op straat.

De komende weken publiceren]
we op deze pagina dagelijks o
agenda van Kuituur Avontuur j

in gesprek

" 'Tender trouwt. Een van de veel belovende produkties
tijdens Kuituur Avontuur van dit jaar.

Foto: ELS VAN DE MONDE

In Kerkrade is Kuituur Avon-
tuur op zaterdag. In totaal zijn er
twaalf voorstellingen tussen de
Markt en het Wijngrachttheater.
In dat theater treedt om 16.00 uur
de uit Sesamstraat bekende
clown Hakim op. Deze 'einzel-
ganger' baarde in '84 tijdens het
festival opzien toen hij op een
Heerlens kruispunt het verkeer
stond te regelen. De politie pakte
hem op. Omdat Hakim gewoon
door bleef spelen en zijn identi-
teit niet bekend maakte, moest

Nu Heerlen heeft laten weten geen
gelden beschikbaar te stellen voor
zijn aandeel in dit project, vindt
WZL het onverantwoord om nog
langer te wachten met de uitvoering
van dit miljoenenproject. Overigens
betreurt WZL het dat Heerlen niet
op korte termijn zorg draagt voor de
opheffing van zijn bergingstekort In
het gemeentelijk rioolstelsel. Hier-

Van der Veer de koninklijke on-
derscheiding 'Ridder in de Orde
van Oranje Nassau', op 23 okto-
ber '88 gevolgd door de pauselij-
ke onderscheiding 'Pro Eccle
sia'.

Piet Hundscheid
40 jaarbij LD

per persoon

HEERLEN - Verscheidene groepen
die gehuisvest zijn in het Missionair
Centrum in Heerlen, presenteren
zich zaterdag tijdens een open dag
die gehouden wordt van 11 tot 17
uur, aan het publiek. De Philippij-
nengroep, de werkgroep Zuidelijk
Afrika, de werkgroep Latijns Ame-
rika, Amnesty International, de Vre-
desgroep, de Wereldwinkel, zullen
hun jaarprogramma presenteren en
in stands verdere achtergrondinfor-
matie over hun werk geven. Dat al-
les gaat gepaard met hapjes en
drankjes uit verre landen, alsook
muziek en andere cultuuruitingen.
Tevens is er een diaklankbeeld te
zien van het El Sol-project in Nica-
ragua.

HEERLEN
Royal: License to kill, dag. 15 18 en 2
uur. Kivoli: The Karate Kid 3. dag. 1-
-16.30 19en 21 30 uur. Maxim: The nakec
gun. dag. 14.30 16.30 19.30 en 21.30 uur
H5: Lethal Weapon 2, dag. 14.30 16.31
19.30 en 21.30 uur. Roadhouse, dag. 1'
16.15 18.30 en 21 uur. Cannonball Fever
iag 21 uur. Three Fugitives, dag. 14.1!
16 15 19.15 en 21.15 uur. Rainman, dag
17 en 20.30 uur. Platvoet en zijn vriend
jes, dag. 14 en 15.30 uur. Police Acade
my 6, dag. 14 16en 19 uur.

Zeswegen
Naar aanleiding van de brief vaj i
opbouwweker Kortekaas die oPJ
augustus in uw krant stond £v3
het volgende. De stelling die MJ jjj
neemt is heel begrijpelijk, maar J
weet net zo goed als ik dat er oPA
ciaal maatschappelijk gebied "Jtekort schiet in Zeswegen. De j
heid is ver zoek, discriminiati^.onderlinge haat en dit al jaren*.
De gemeente, de politie en Zyll^
praten al een hele tijd over de P
blemen met de drughandel, d> j
aan de gang is sinds Zeswegenj
aanbouw was. Er zijn meer P l°

A imen aan de orde gekomen in een J
cent gesprek met de burgernee 3
en wethouder Zuidgeest. " Ghe.y
vorming op Zeswegen, die opée.J
kan worden door een beter W"1J
toewijzingsbeleid. " Er is geen %j
ciële wijkraad. " Voorzieningen^
een telefooncel, apotheek en r j
kantoor ontbreken.

Naam en adres bekend 'bij dere^l
tic

Er wordt wel degelijk gewerkt^
een officieel wijkorgaan, maar j
Kortekaas is geen kerstman d'"? J
binnen een maand voor ei .$
krijgt. Zolang de eenheid er n>e J
blijft het vechten. Een aantal gr^
jes mensen wil wel, maar kom 1 j
aan bod doordat de verhoud'. I}?^
tussen de inwonersvan versch' J
de erven niet goed liggen. Wc ' J
ten redden wat er te redden J
want het is goed wonen op Ze*|
gen, ondanks de problemen d* [
wijk heeft.

" Piet Donkers neemt de koninklijke onderscheiding in
ontvangst uit handen van burgemeester Elly Coenen-Vaes-
sen. Foto: FRANS RADE Schutters

naar Heerlen
HEERLEN — Stadsschutterij, 'Sebastianus van Heerlen hof J
het weekeinde van 25, 26 L\.[:
augustus het bondsschutterst^^de buurt van de VroedvroU ; 1
school. Daar heeft de schutter^meiijk een terrein gevonden j

vrijuit geschoten kan worden
open harken.

Het feest begint vrijdagavond ' /
feesttent die aan de Zandweg"*
neergezet met een soundmi*^Zaterdag worden er vier Juöefl"
sen van de stadsschutterij êj
digd, waaronder Sjef Lam/ 1? «
die veertig jaarvan de partij „I
jubilarissen houdenreceptie v

f j
tot 20 uur en vervolgens is c
dansavond.

Zondag is dan de belangrijkc,jj<
Om 13.30 uurkomen de schut'■ jdie deelnemen aan het bonds $
tersfeest naar het feesttenen1.,;!,
houder Zuidgeest opent het J
en daarna maken de schut
schietwedstrijden." Het goudenpaar Lukassen-Horbach Foto: DRIES LINSSEN

exposities
Piet Hundscheid

HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Kera
misch werk van Rob Brandt, Tjitsk<
Dijkstra, Marja Hooft. Michel Kuiper:
ert Jan van Leeuwen. T/m 27/8, open d
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14 t/m 17 uur
Galerie Signe, Akerstraat 82a. Litho':
van Bram van Velde. T/m 10/9. Ther
menmuseum, Coriovallumstraat 9
Thermen en badgebruiken in de Ro
meinse tijd. T/m 1/10, open di t/m vr 10
17 uur, za en zo 14-17 uur. Stad en lanc
op de helling. Tm 27/8. NMB Bank
Bongerd 13. Werk van J. Lips-Besse
link. Tm 31/8, open na t/m vr 9-16 uur

KERKRADE - Kandidaat-Tweede
Kamerlid Paul Rosenmuller van
Groen Links bezoekt morgen, don-
derdag,Kerkrade. Rosenmuller, be-
kend geworden door zijn inzet als
FNV-kaderlid tijdens acties in de
havens, komt om 18.50 uur per trein
aan, waarna hij op de Markt het win-
kelend publiek toespreekt. In café
A jenne Sjlaagboom licht hij vanaf
20.00 uur het partijprogramma toe
en gaat hij in op inKerkrade actuele
zaken. Het publiek krijgt volop ge-
legenheid om vragen te stellen en te
discussiëren. Voor nadere informa-
tie: Huub Krewinkel, PPR Kerkra-
de, S 458214.

Afscheid

Piet Hundscheid begon in '49 bij
zijn enige werkgever als leerling-
zetter in de handelsdrukkerij.
Tien jaar later wordt hij overge-
plaatst naar de 'opmaak krant' en
al snel bevorderd tot voorman.
De omschakeling van lood naar
fotografisch zetten, was ook voor
hem een hele verandering. Via
een aantal cursussen kreeg hij
het foto-zetten aardig onder de
knie en behaalde het certificaat
tekstvervaardiging en micro-
montage-film. In '81 is voetbal-
liefhebber Hundscheid (altijd in
de weer voor RKHBS op de
Heerlerbaan) benoemd tot pro-
duktieleider.Pancratiuskerk

ook geliefd
buiten centrum

" Het echtpaar Hub en Bertha
Lukassen-Horbach, wonende
aan de St.-Nicolaasbergweg 3 te
Simpelveld, is vrijdag 25 augus-
tus vijftig jaar getrouwd.
Om 15 uur is er in de Remigius-
kerk - waar men elkaar ook een
halve eeuw geleden het ja-woord
gaf- een heilige mis tot dankzeg-
ging. Van 18.30-20 uur is er een
receptie in zaal Frijns aan de
Marktstraat.
Hub Lukassen (79) werkte 38 jaar
als ondergronds mijnwerker op
een aantal mijnen waaronder de
Emma, de Maurits en de Wilhel-
mina.
In 1964 ging hij met pensioen en
toen kon hij zich met nog meer
inspanning en overgave dan
voorheen wijden aan zijn bloe-
men- en moestuin. Met zijn echt-
genote Bertha (74) kijkt hij graag
tv, legt dagelijks een kaartje en
hij gaat bij bijzondere gelegenhe-
den naar de verenigingsavonden
van de bejaarden. Zijn echtgeno-
te is elkewoensdag op de Bejaar-
densoos aan te treffen. Bertha
leerde haar echtgenoot in de
Coöperatie te Nijswiller, waar ze
-jaren werkzaam was, kennen.
Het echtpaar Lukassen-Horbach
heeft twee dochters, één zoon en
driekleinkinderen.

" Piet Donkers uit Hulsberg
ontving gistermiddag uit handen
van burgemeester Elly Coenen-
Vaessen de eremedaille in zilver
verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau. Donkers (55)
kreeg de koninklijke onderschei-
ding vanwege zijn verdiensten
bij- het Kerkraadse bedrijf Perfo-
rated Products bv, sinds 1 april
'89 niet meer behorend tot het
Stork concern. De heer Donkers
werkt er reeds veertig jaaren ge-
zien zijn staat van dienst is de
Hulsbergenaar zeer flexibel in
zijn werk. Hij doorliep op de
werkplaats van Stork in Box-
meer diverse afdelingen en was
onder andere werkvoorbereider,
tariefkalkulator en groepsleider.
Van '70-'BO was Donkers hoofd
bedrijfsbureau Stork Kerkrade
en vervolgens drie jaar actief op
de afdeling machine-analyse-
ring. Vanaf juli '84 is hij hoofd
kwaliteitscontrole bij het bedrijf,
dat gevestigd is op het Industrie-
terrein Spekholzerheide.

Koninklijke
onderscheiding

" Veertig dienstjaren bij het
Limburgs Dagblad is een reden
tot feesten. Dat geldt zeker voor
Piet Hundscheid uit Heerlen, die
vrijdag 25 augustus in het bijzijn
van zijn vrouw en twee kinderen
uitbundig wordt gehuldigd tij-
dens een jubileumreceptie in het
LD-bedrijfsrestaurant (In de
Cramer, Heerlen) van 16.30-18.30
uur.

" Anton van der Veer, chef af-
deling algemene- en interne za-
ken ter Inspectie der Directe Be-
lastingen en secretaris Commis-
sie van Beheer centraal belas-
tinggebouw in Heerlen, maakt
met ingang van 1 september ge-
bruik van de VUT-regeling. De
heer van der Veer (64) neemt na
ruim 43 dienstjaren bij de Rijks-
belastingen afscheid tijdens een
receptie op zaterdag 26 augustus
van 15.30-17.30 uur in het Ge-
meenschapshuis Heksenberg,
Heigrindelweg 84 te Heerlen.
In het verenigingsleven is Anton
van der Veer zeer actief. Hij is lid
van het kerkbestuur Heksenberg
en ook lid van het schoolbestuur
in dezelfde Heerlense wijk. Ook
zet hij zich in voor het Lourdes-
comité. Op 30 mei '86 ontving

" Anton van der Veer

jaren een drastische ingreep die en-
kele tonnen gaat kosten.

Tijdens de open dag zijn niet alleen
alle gebouwen te bezichtigen, maar
treden ook koren, organisten en
muziekverenigingen op en zijn er
stands van alle comités, vereni-
gingen en groeperingen in en rond
de kerk. Op het kerkplein is tevens
een fancy-fair met allerlei spelen.
De open dag begint om 13.00 uur,
maar wordt voorafgegaan door een
openluchtmis.

Horeca
De horeca-ondernemers aan het
Emmaplein werken ook mee aan de
feestelijkheden. Ze stellen hun ter-
rassen open en zorgen voor een
'biereiland. Een deel van de op-
brengst vloeit in de parochiekas.
Welk percentage dat is, wordt na af-
loop door beide partijen bepaald.
Overigens grijpen de ondernemers
de gelegenheid aan om al op zater-
dag 16 september allerlei groepen te
laten optreden, een feest waar de
Pancratiuskerk geen enkele be-
moeienis mee heeft.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De parochie van de
St. Pancratiuskerk mag zich in een
grote belangstelling verheugen van
gelovigen, die niet uit het centrum
afkomstig zijn. Er zijn 4.000 geregis-
treerde parochianen, maar 60% van
de kerkgangers is atkomstig van
buiten de parochie. Als belangrijke
aantrekkingsfactor wordt het veel-
vuldig inschakelen van gastkoren
genoemd. Ook de helft van de 400
vrijwilligers in comités, koren en
groeperingen van St. Pancratius
woont buiten het centrum.

De populaire parochie heeft een ac-
tiviteitencomité opgericht, dat als
eerste actie een open dag houdt op
bevrijdingsdag 17 september. Dat is
de dag waarop Heerlen ook het gro-
te openlucht-ontbijt met 7.000 deel-
nemers houdt. Doel van de open
dag van de Pancratius-parochie is,
naast de presentatie van wat de 400
vrijwilligers allemaal doen, om een
eerste bijdrage te krijgen voor de
restauratie van het orgel. De toe-
stand daarvan vereist over enkele
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bioscopen

ren en drie junioren-elftallen
schieten de jeugdleden
om de titel Grensland-
prins. Om 14.00 uur
trekken de vereni-
gingen in optocht door
Haanrade met defüé
voor de H. Hartkerk-
Muzikale begeleiding:
harmonie St. Gregorius
en de fluit- en tamboer-
korpsen St. Hubertus
en Juliana. Na het ope-
ningsschot door geno-
digden begint om 16.00
uur de schietstrijd.

Op zaterdag is er al het
koningschieten van ke-
gelclub Pms Up om
13.30 waarna Sankt
Löarusje om 16.00 uur
hetzelfde doet. Vanaf
18.00 uur is er grote bar-
becue.

Internationaal
schuttersfeest

prijsuitreiking en wordt
bekend gemaakt welke
vereniging het feest in
1990 mag organiseren.

Kruis boogschutterij
St. Hubertus Haanrade
houdt zondag het
Grenslandkoningschie-
ten van de internationa-
le bond. Dit op de
schuttersweide aan de
Meuserstraat/Baals-
brugge. Om 9.00 uur

Inllerzomnrath en KerkradeHERZOGENRATH-
/KERKRADE - In
Kerkrade en Herzogèn-
rath zijn komende zon-
dag twee internationale
schutterswedstrijden.
In Herzogenrath zijn de
flobertschutters actief,
terwijl in deKerkraadse
wijk Haanrade de kruis-
boog gehanteerd wordt.

De in 1983 te Kerkrade
opgerichte flobert-
schuttersbond houdt
zondag het zesde inter-
nationale bondsfeest bij
het schuttersbroeder-
schap Sint Anthonius
Niederbardenberg, op
de schietweide achter
de RK-kerk.

Van 12.30 uur tot 13.30

uur worden de vereni- I
gingen uit Nederland, I
België en Duitsland
verwacht. Om 14.00 uur
start de optocht met dé-
filé bij de kerk, waarna
het feest om 15.00 uur
wordt geopend door
voorzitter Jean Scho-
pen, samen met de bur-
gemeesters van Kerkra-
de en Herzogenrath,
Mans en Schuiteis. Om
ongeveer 21.00 uur is de
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Nederland tegen
Boris Becker c.s.

In eerste ronde Daviseup

MÜNCHEN - Het Nederlands he-.
ren-tennisteam stuit volgend jaar in
de eerste ronde van het Davisbeker-*
toernooi op West-Duitsland. De
wedstrijden in de hoofdgroep wor-
den van 2 tot 4 februari gespeeld.
Het is voor het eerst dat Nederland
in de hoogste klasse aanwezig is.

„Zwaarder konden we het niet tref-
fen," reageerde directeur sportief
Stanley Franker van de Nederland-
se tennisbond op het resultaat van
de in München gehouden loting.
„Op papier zijn we allesbehalve fa-
voriet, maar daarin schuilt juist een
enorme uitdaging. Michiel Scha-
pers heeft in zijn carrière al eens van
Boris Becker en Carl-Uwe Steeb ge-
wonnen. We gaan er van uit, dat
niets onmogelijk is."

Resultaat loting eerste ronde wereldgroep:
West-Duitsland-Nederland, Israël-Argenti:
nië, Nieuwzeeland-Joegoslavië, Austra-
lië-Frankrijk, Tsjechoslowakije-Zwitser
land, Verenigde Staten-Mexico, Span-
je-Oostenrijk en Italië-Zweden.

DOETINCHEM - Simon Kiste-

Van onze sportredactie
GELEEN - In Limburg is op
dit moment sprake van een gi-
gantische uittocht van hand-
balsters, die van de ene club
naar de andere overstappen.
Een aantal verenigingen
kampt daardoor, een paar we-
ken voor de start van de com-
petitie, met ernstige proble-
men. Een grote uitzondering is
Herschi/V en L, dat kan bogen
op een gezonde interne con-
currentiestrijd. Binnenkort
krijgt de damesselectie van de
Geleense eredivisieclub waar-
schijnlijk zelfs nog verster-
king van twee nieuwkomers,
Petra Jordens en Sabine Perey
van Holbox/Swift. Alleen als
hun huidige club voor 1 sep-
tember er alsnog in slaagt een
representatief team op de been
te brengen, overweegt het
tweetal af te zien van een over-
stap.
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Met het aantrekken van dit tweetal
heeft trainer Piet Kivit de beschik-
king over veertien veldspeelsters en
vierkeepsters. Ook hettweede team
van V en L, dat in detweede divisie
uitkomt, heeft een zeer ruime selec-
tie. Afgelopen weekeinde werd het
bestand uitgebreid met vier speel-
sters van Caesar.Fortuna Sittard

en MVV intact
Bolwerk
Terwijl V enL een inLimburg bijna
niet meer te bedreigen handbalbol-
werk wordt, storten vele andere ver-
enigingen als een kaartenhuis in-
een. Met het vertrek van Perey en
Jordens heeft Swift Roermond, dat
onlangs promoveerde naar de eredi-
visie, nog maar één speelstervan de
selectievan vorig seizoenover. Aan-
vulling is voorlopig slechts geko-
men uit het tweede team en uit de
jeugd. Zoals bekend is Vonk/Mo-
sam uit Maastricht al ter ziele en is
het ook hoogst twijfelachtig of Cae-
sar uit Beek nog aan de competitie
in de eerste divisie gaat deelnemen.

Van onze sportredactie
- MVV-,er SefVergoossen ziet in de ne-

I bij Roda JC geenaanleiding
jd'ftal te wijzigen voor de wed-
jtegen NEC, vanavond in De
jj^elt. Dat Han Berger in De
i^ert tegen Haarlem dezelfde
j*9lopdraven als afgelopen zon-
Z deKuip tegen Feyenoord, is
6r verwonderlijk.

L
r°ef geen zondebok aan te wij-

ant die was er niet", aldus Sef-
Ëonssen. „We zijn op kracht ge-
f door een ontketend Roda. Ik
k 1 ook geen aanleiding het elf-
j Veranderen. Het verlies tegen
Cl's geen ramp. Er zijn genoege wedstrijden dat je punten

moet halen. Eén daarvan is tegen
NEC". Alfons Arts is hersteld van
een buikspierblessure. De Braban-
der neemt vanavond plaats op dere-
servebank enkan eventueel worden
ingezet.

Volgens Fortuna-manager Op-
genoord zijn de onverkwikkelijke
taferelen tijdens Feyenoord-Fortu-
na, toen zon 500 aanhangers van de
Rotterdamse club het veld bestorm-
den en een klopjacht organiseerden
op spelers en trainer van Feyen-
oord, door de spelersgroep ver-
werkt. „De overwinning in deKuip
is vooral het zelfvertrouwen ten
goede gekomen".

Ajax verliest
van Nacional

VALENCIA - Ajax heeft in Valen-
cia zijn eerste wedstrijd voor het
toernooi om de Trofeo Naranja te-
gen de houder van de wereldbeker,
Nacional Montevideo, met 1-3verlo-
ren. Bij de rust leidden de Amster-
dammers voor slechts 6.000 toe-
schouwers nog door een treffer met
het hoofd van Scholten na een actie
van Van 't Schip. Voor derust domi-
neerde Ajax, maar het sprong erg'
slordig om met de kansen. Na de
pauze sloeg Nacional toe door ach-
tereenvolgens Garcia, Sola (straf-
schop) en Saralegui.

geen representatief team meer op
de been kan brengen om met succes
te acteren in de eerste divisie. Om-
dat het idee van de Mosam-speel-
sters om bij de nieuwe fusieclub
Huub Coorens de scepter te laten

zwaaien door HV Maastricht en Po-
laris unaniem werd verworpen, be-
sloot de complete selectie van Mo-
sam er de brui aan te geven. Dit
heeft tot gevolg dat Mosam zich zal
terugtrekken uit de competitie.

Actie
Het verdwijnen van Vonk/Mosam is
een gevolg van de niet vervulde
wens van de hoofdselectie om trai-
ner Huub Coorens terug te halen op
het oude nest. Coorens keerde een
jaar geleden de club om gezond-
heidsredenen de rug toe, maar werd
onlangs door enkele speelsters ge-
polst om terug te keren. Deze actie
was echter een schop tegen het zere

been van HV Maastricht en Polaris,
de clubs waarmee Mosam een fusie
wilde aangaan.
Vooral Mosam-voorzitter Nieskens
was een fel voorstander van deze fu-
sie, omdat Mosam zelf in zijn ogen

# Programma en opstellingen
betaald voetbal: zie pagina 19

door fred sochacki
KERKRADE - Menig punt
pakte Jan Nederburgh de af-
gelopen jaren voor Roda JC.
Vandaag hoopt hij 'in dienst
van PSV zijn voormalige
werkgever twee punten af te
troggelen. Bijzonder noemt hij
de ontmoeting tegen zijn ex-
ploeggenoten niet. „Elke wed-
strijd voor PSV is iets bijzon-
ders voor mij," zegt de 31-jari-
ge doelman. Een logisch ant-
woord van iemand die met het
sportieve vooruitzicht van Ne-
derburgh aan misschien wel
de laatste uitdaging in een
voetbalcarrière is begonnen.
Het enige raamwerk dat de
keeper van dichtbij te zien zou
krijgen, zou niet dat van de
doelen in het Philipsstadion
zijn, maar dat van de dug-out.

AbsMey draagt
taken over

(I^IlD -Abs Mey gaat zijn taken
wtt en °rthopeedvan Fortu-
y.ard overdragen. Dokter Mey
kJftien jaar lang mede leiding

gegeven aan de medische
Man de Sittardse club, heeft
l genomen wegens de
l <% ontstond door een cumu-
j, an werkzaamheden. Voorzit-
jJJül Boels van Fortuna: „Wij

zijn besluit met dank
e vele bewezen diensten."

Bremen laat
kans liggen
%l N - Werder Bremen ver-
ij e in zijn vijfde wedstrijd van
O^desliga in punten gelijk te

' Jr. fnet Eintracht Frankfurt en
l-j °ln, die overigens pas vier
Cëespeeld hebben. De lands-
J5Woen van 1988 speelde in eigen
WBe*yk (0-0) tegen Borussia
<lL engladbach. Bremen liet veel
Vn üggen. Voor bijna 35.000
■w"* Won Dortmund thuis metZ 1 FC Nürnberg. De bekerwin-
st achter door Wirsching,
*»X^Qe van Bayern gekochte Weg-
W"naakte nog voor rust gelijk.
"f i. zorgde achttien minuten
lUij v<i voor de beslissing. Sankt»-. sPeelde 1-1 tegen FC Hom-

'Je wordt bij PSV veel kritischer bekeken'

Nederburgh blikvanger Romario in de put
maker is de nieuwe trainer van
De Graafschap. De 48-jarige Kis-
temaker, die een contract tot het
einde van dit seizoen tekende,
was de laatste drie jaar werk-
zaam bij DS. Hij neemt de trai-
ningen over van Ben Zweers, die
uit zijn jobals trainer is ontheven
en terugkeert naar zijn oorspron-
kelijke functie als technisch ma-
nager van de Doetinchemse
club. Zweers, die de vlak na de
seizoenstart ontslagen Arie Ste-
houwer opvolgde, lag niet goed
in de spelersgroep.

RIO DE JANEIRO - De Brazi-
liaanse bondscoach Lazaroni
heeft Romario gezegd, dat hij
voor de beslissende WK-kwalifï-
catiewedstrijd tegen Chili op de
bank zit. Lazaroni geeft voor het
duel op 3 september in Rio de Ja-
neiro de voorkeur aan een voor-
hoede met Bebeto en Careca. De
laatste, spits van Napoli, maakte
als invaller voor Romario vier
treffers tegen Venezuela. De aan-
valler van PSV was voor dat duel
geschorst wegens een rode kaart
in de eerste wedstrijd tegen Chi-
li. Romario gaf na de beslissing
van de bondscoach toe diep in de
put te zitten. Napoli verbant

Maradona

Slagboom
solliciteert

Romario mag niet naar Eindho-
ven afreizen. Lazaroni staat erop,
dat de kleine goalgetter op de
bank plaats neemt, voor het ge-
val de nood aan de man komt.
Het duel is vrijwel zeker beslis-
send. Brazilië leidt met vijf uit
drie, Chili heeft drie uit twee. De
Chilenen spelen eerst nog op 27
augustus tegen het vrij zwakke
Venezuela.

MILAAN - Napoli is het wach-
ten op Diego Maradona beu. De
speler had zich vorige week
woensdag al moeten melden bij
de club, maar is sindsdien spoor-
loos. Voorzitter Ferlaino maakte
gisteren bekend dat de sterspeler
zwaar zal boeten voor dit 'onver-
antwoordelijke gedrag. De Uefa-
cupwinnaar wil na samenspraak
met de Italiaanse voetbalbond
zijn aanvoerder uit de selectie
verbannen. Hij wordt dan uitge-
sloten van het spelen van wed-
strijden, maar moet wel dagelijks
trainen. Zijn inkomsten zullen
worden gehalveerd.

VENLO - Gerrie Slagboom
dingt ijverig naar een plaats bij
een eredivisieclub. De midden-
velder van VVV legt déze week
een proeftraining af bij NEC. Dat
deed hij eerder ook bij Sparta,
maar trainer Rob Baan gaf te
kennen dat hij hem niet kan ge-
bruiken, 'ofschoon Slagboom
een goede voetballer is." Jan Nederburgh (links) en Hans van Breukelen, vorig jaar 'nog tegenstanders, gaan nu bij

PSV hand inhand. Foto: DRIESLINSSEN

Daar had Nederburgh vrede mee,
maar John Veldman dacht daar tij-
dens een training kennelijk anders
over. Hij schopte tegen de grijpgra-
ge handen van Hans van Breukelen
en Nederburgh mocht opdiaven. De
een zn dood de ander zn brood, een
leuze die nergens anders meer van
toepassing is dan in de moordende
concurrentie bij een topclub.

"Mart van Duren heeft zijn con-
tract bij BW Den Bosch alsnog
met een jaar verlengd. Aan het
einde van het seizoen mag de 24-
-jarige vleugelspits voor een geli-
miteerd bedrag van 450.000 gul-
den vertrekken. De hekkesluiter
van de eredivisie probeert op
korte termijn ook nog een libero
aan te trekken.

„Dus moet ik tegen Roda JC de bal-
len vangen. Dat is meer dan ik had
durven hopen, want mijn eigenlijke
plaats zou op de bank geweest zijn.
Dat wist ik op het moment dat ik
mijn handtekening onder het con-
tract zette. Het maakte me echter
niets uit. Ik wilde dolgraag twee
dingen: nog eens een slag slaan en
bij PSV in het doel staan. Mijn slag
kon ik slaan in Eindhoven. Mede
doordat mijn vooruitzichten om te
keepen vrij gering waren, kon ik
niet meer eisen. Ik dacht bij mezelf
'als ik dat contract niet teken, kom
ik nooit bij PSV in het doel terecht. Kistemaker lost

Zweers af

ROTTERDAM - Wie op 20 sep-
tember in het Feyenoordstadion
de benefietwedstrijd voor de na-
bestaanden van de slachtoffers
van de vliegramp in Suriname
wil bijwonen, zal diep in de geld-
buidel moeten tasten. Het comité
dat het duel tussen het Kleurrijk
Elftal (met onder meer Gullit en
Rijkaard) en het Nederlands elf-
tal organiseert, heeft de toe-
gangsprijzen vastgesteld op hon-
derd gulden voor de eretribune,
vijfenzeventig gulden voor de
Maastribune, vijftig gulden voor
een zijvak en vijfentwintig gul-
den voor een staanplaats. Een
business-seat kost tweehonder-
denvijftig gulden.

Benefiet
peperduur

bJ'Sa: St. Pauli-Hombure 1-1, Borus-
,l-ti 'mund-Nürnberg 2-1, Werder Bre-'lO'ssia Mönchengladbach0-0. Stand
'&£' Eintracht Frankfurt 4-7, FC Köln%iZn München 4-6, Werder Bremen
*'se Sla Dortmund 5-6.\a kompetitie: Arsenal-Coventry 2-0,
S.]u*Ueen's Park Rangers 1-1, Crystal
Variehester United 1-1, Everton-
\ 2-1, Luton Town-Sheffield Wed-"**°. Millwall-Charlton 2-2.

kortsjnoi vast
oplaatste plaats

y-^FTEA - Yasser Seirawan
Jlste "Ktor Kortsjnoi vaster op de
Pi if, Waats van het schaaktoer-
(S kelleftea gedrukt. De Ame-
k^Va nde afgebroken partij uit
b^ stde ronde- Na maar liefst 118

Mt e de met zwart spelen-
pi^ ,Ser de strijd. Kortsjnoi is nu
k^t en Matste met twee pun-
l>' *tpuCnt Partijen. Hij heeft een
L*V terstand °P de Brit Nunn,
[Sfi 3r ax en de Sovjetrus Va-
lt' Ita n lcoP Saan Ehlvest, Kar-
Ptr, Parov> Portisch en Salov,

'et vijfpunten.

Niet geschoten is altijd mis. Als re-
servist maakte ik in elk geval een
theoretische kans".

De breuk van 'Breuk' bewees Ne-
derburghs gelijk. Vandaag staat hij
tegenover de ploeg waarvan de lei-
ding Nederburgh maar al te graag
van de hand deed om aldus nog
twee ton te vangen. „Volgend jaar
zou ik transfervrij zijn, dan mocht ik
voor niks weg. Nu hebben ze nog
wat voor mij gekregen en dat be-
drag zal wel opgemaakt worden aan
de kosten voor Bolesta. Zo gaat het
altijd, maar dat zal me weinig inte-
resseren. Ik concentreer me op de
tegenstander en ik moet zeggen dat
Roda JC geen slechteploeg heeft. Ik
heb de ontmoeting tegen Sparta ge-
zien. Vooral de tweede helft kwam

Roda JC goed uit deverf. Zeker aan
de rechterkant".
Minder goed verliep de start van
PSV. Na de domper in het toernooi
van La Coruna werd weliswaar ge-
wonnen bij Willem 11, maar dewijze
waarop die 3-4 tot stand kwam, zin-
de Nederburgh geenszins. „Te veel. persoonlijke fouten. Ik blunderde
bij een treffer en de andere twee
doelpunten waren eveneens te wij-
ten aan persoonlijke fouten. Ik heb
me verbaasd over dat grote aantal
missers in de achterhoede, zeker als
je bedenkt dat er louter internatio-
nals voor je staan. Hopenlijk wordt

er tegen Roda JC wat minder kwis-
tig gestrooid door onze defensie".
Al te gerust is Nederburgh ('lk ga de
boel niet op de spits drijven met
schreeuwende teksten') er niet op.
„Roda kan een taaie tegenstander
zijn en elke fout wordt genadeloos
afgestraft. Je wordt hier bij PSV
veel kritischer bekeken. En om
Hans van Breukelen buiten de se-
lectie te spelen zou ik het heel erg
goed moeten doen. Vier keer lands-
kampioen, Europacupwinnaar en
Europees kampioen, dat is me nog
al een staat van dienst. Tegen deze
feiten is bijna niet te keepen. Mijn
inzet zal er niet minder om zijn."

boetbal panorama

Aantal clubs op rand afgrond door uittocht speelsters

Limburgs Dagblad Sport
Limburgse handbalwereld

in beroering Zilveren speld
voor Pie Fabry

MAASTRICHT - Pie Fabry,
drieënveertig jaar lang in touw
voor de afdeling Limburg van
het Nederlands Handbalver-
bond, is onderscheiden met de
zilveren speld van verdiensten
van het NHV. Bijna alle geledin-
gen van het Handbalverbond
heeft de in Maastricht woonach-
tigeFabry (72) doorlopen, meest-
al in de functie van secretaris.
Het meest in het oog springend is
wel het feit, dat hij er als scheids-
rechterscursusleider steeds in
slaagde scheidsrechters af te le-
veren die foutloos door het exa-
men kwamen.

" Handbalster Perey, een van
de Swift-sterren die naar Vlug
en Lenig lonkt.

Foto: JAN PAUL KUIT
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_) piccolo's
045-719966

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

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

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal 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) 156599

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

Wim Maar,
Wynandsrade

Tel. 045-244847.

Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Personeel gevraagd

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direct werk voor:
LTS-ers M/V

Bij een bedrijf in de omgeving van Landgraaf, de kandida-
ten zijn gemotiveerd min. 18 jr. oud en zijn bereid stevig de
handen uit de mouwen te steken. De werkzaamheden vin-
den plaats in 3-ploegendienst en zullen langere tijd gaan
duren. Wij bieden een goede salariëring en reiskostenver-
goeding.

Voor informatie:
045-718366, Cilly de Wildt.

Heerlen, Op de Nobel 1.

Neonglasblazer
gezocht. Op free-lance basis. Br.o.nr. B-1731 Limburgs

Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Voor Geleen, Stem, Schinnen en
bijbehorende dorpen vragen wij

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

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

Tel. 04490-46868.

Dancing Peppermill
vraagt

Buffetbediende M/V
All-round of leerl. medewerker(M)

Aanmelding: Vrijdag of zaterdag tussen 8.30 en 10.00 uur.
Beitel 90, Heerlen.

Voor
Voerendaal

vragen wij
Bezorgers m/v

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

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

Heerlen
vragen wij

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

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

"Personeel gevr. voor de
BOSBOUW, min. leeft. 18 jr.
en machinist voor hout-
oogstmachine. Gobo Hout-
handel, Dorpstr. 27 Jabeek.
Inl. na 19.00 uur. Tel.
04492-1550.
CLUB 2000 kan nog meisjes
plaatsen. Goede verdiens-
ten. Werktijden in overleg.
Ook evt. alleen voor week-
enden. Tel. 04490-42315.
MEISJE gevraagd voor
Privehuis Michelle. Tel. 045-
-228481.
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.

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

Voerendaal. 045-751591.

Lasbedrijf
Bert Bloemberg

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

Tel. 045-271791
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.

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 voor
de hele week. 045-352406.
FRITUREHULP gevraagd.
Tel. 045-257249.
Gevr. ELEKTROMON-
TEURS en hulpm. Elektro
Ophelders, 04490-12256.
BEZORGERS gevr. voor
Kakert (Schaesberg) Weiten
Vrieheide, Nieuw-Einde,
min, leeft. 15 jr. 045-257974
Gevr. erv. STRATENMA-
KERS en voegers. Tel. 045-
-250238.
Spontaan MEISJE gevr.
voor goedlopende Club.
Info: 04499-3828.
Gevr. voor direct KAMER/
WERKMEISJE en keuken-
hulp, min. 18 jr. Inl. Hotel
Eurlings, Valkenburg. Tel.
04406-12326.
DAMES gevr. voor Privé en
Escort. Br.o.nr. B-1721 LD.,
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen.
Gevr. vrouwelijke BUFFET-
HULP voor zaterdags in
Discotheek. Inl. 045-314100
De Valkenier vraagt voor
seizoen 1989 nog enkele
MEDEWERKERS M/V, Ifl.
15 t/m 19 jaar. Voor afspr.
tel. 04406-12289.
WINKEUUFFROUW gevr.
voor 3 dagen p.w. Slagerij
Martien Arts, 045-252823.
FRITUREHULP M/V gevr.
plm. 17 jr. Tel. 045-211193
bqq 045-223828.

Confectie-atelier vraagt
THUISNAAISTERS met a-
telier-ervaring. 04492-4890.
Voor projecten in Limburg
zoeken wij: Pijpfitters, bank-
werkers, elec. monteurs,
lassers. Wij bieden hoog
loon en goede arbeidsom-
standigheden. Soll. na tel.
afspraak, Arno DOHMEN
Techniek BV. 04490-78870.
Gevraagd MEDEWER-
KERS(STERS) voor de be-
diening. 04406-14872.
Voor zo spoeding mogelijk
gevraagd in Nederlands-
Frans gezin met 2 kinderen,
5 en 3 jaar. Direkte omge-
ving Parijs, een AU-PAIR.
Voor de duurvan ca. 1 jr. Inl.
Fam. Heuts, Bellenkamp-
wg 24 Oirsbeek 04492-1024
Tankstation vraagt KAS-
SIER, dag- en nachtdienst.
Tel. 045-413977.
Gevr. jonge man plm. 20 jr.
voor MARKT Heerlen. Tel.
045-215210, na 17.00 uur.
Weekend KAPPER of -ster'
gevr. Br.o.nr. B-1717, Lim- \burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Gevr. HULP voor koffieshop
liefst enige ervaring plm. 17
jr. min. 20 uur per week.
045-713958.
Gevr. ervaren VERKOOP-
STER, fulltime of part-time.
Echte Bakker Jos Driessen.
Rdr. Hoenstr. 59 Hoens-
broek. 045-212706.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. LOODS of op-
slagruimte min. 100 m2. Tel.
045-210523, na 18.00 uur.
Te h. gevr. APPARTEMENT
omg. Sittard-Geleen. Huur
tot ca. ’600,-. Tel. 04490-
-19647.
HELP! Met spoed gezocht
1-pers app. in Heerlen. Max.
huurpr. ’450,-. Tel. 045-
-714135.

Onroerend goed te huur aangeboden

Bloemenzaak te huur
Met kweekserre, plm. 125 m2, tuin plm. 1800 m2, en

privéwoning. Huur ’ 1.250,- p.m. Akerstr. 89, Spekholzer-
heide, Kerkrade-West. Tel. 045-414533.

Niet veel tijd verslinden, bij
STADSBEURS zult U het
wel vinden!!!
Te huur zeer mooi maar
vooral zeer goedlopend
CAFÉ aangeboden in Kerk-
rade. Br.o.nr. B-1733 Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Te h. MAGAZIJN of opslag-
ruimte m. kantoor ca. 250
m 2te Brunssum. 045-
-252257.

Te huur aangeboden CAFÉ
te Heerlen (Zeswegen).
Voor inlichtingen tijdens
kantooruren. 045-243900.
KERKRADE-Bleyerheide
luxe gezinsapp. met 2 slpk.,
’625,- p.mnd. excl., huur-
subs. mog. Tel. 04499-3026
b.g.g. 06-52980477.
Te h. vrijgezellen APPAR-
TEMENT in gem. Landgraaf
event. echtp. huursub. mog.
Tel. 045-320079.

I-■ ' ■ -
Onroerend goed te koop aangeboden

■ Aannemersbedrijf Renobouw BV
Voor al Uw verbouwingen en nieuwbouw.

Tevens specialist in
Kunststoframen

Markt 21 A, Kerkrade. Tel. 045-462700.

Heden 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.

J Snel en goed uw
huis verkopen?

Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.
U wilt een huis kopen?

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.

Met spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot

’ 150.000,-. Direkte aan-
koop is mogelijk. Geen ma-
kelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. 045-

-■ 728671.

" U wilt iets kopen maar u
heeft geen tijd, dan komt U
het beslist bij STADS-
BEURS kwijt!!!
Te koop exclusieve SHOW-
ROOM met woonh. gelegen
Industriestr. 35 Sittard. Alles
in nw.st. voor vele doelein-
den geschikt. 04490-10655.

LANDGRAAF, Op de Heug-
den, hoekwoning met tuin
en garage, 4 slpkrs, woonkr.
ca. 40 m2. Vr.pr. ’ 83.000,-
-k.k. Wyman & Partners
vastgoed. Tel. 045-728671.

GELEEN, Marisstr. 33. Half-
vrijst. woonhuis met gas, cv.
Bestaande uit: ruime woon-
kamer, ruime betegelde
keuken met eiken inst., mcl.
apparatuur, bijkeuken, pro-
visiekelder en hobbykelder,
4 slaapkamers, douche,
ged. dubb. beglazing, gara-
ge, tuin met veel privacy.
Vraagprijs ’ 135.000,-k.k.
Tel. 04490-41848 na 18 uur.
HEERLEN, Schelsberg 131,
tussengelegen Herenhuis
met grote tuin en garage, 3
slp.k.'s, badk., zolder be-
reikb. via vaste trap. Vr. pr.
’89.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.
HEERLEN, Palenbergstr.
49. Halfvrijst. woonh. met
tuin, woonk., badk., 2 slp.k's
en is direkt te aanv. Pand ligt
in rustige buurt. Vr.pr.
’82.500,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
KERKRADE-WEST, Hei-
veldplein 10, hoekwoning
met grote tuin perc. opp. ca.
333 m2, 3 slpkrs, badkr. en
vaste trap naar zolder. Vr.pr.
’109.000,- k.k. Wyman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.
Te k. ruim halfvrijstaand
WOONHUIS in Ophoven
(Sittard) ’175.000,- k.k.
Tel. 04490-28081.

Woningruil
Woningruil te ECHT, een-
gez.woning groot, tegen
kleine eengez.woning te
Brunssum. 04754-84991.

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. WOONKAMER, slpk.,
wc, keuken, douche, terras,
tv-en tel.aansl. en huursubs.
mog. Event. garage. Tel.
045-310706, na 18.00 uur.- Centrum Heerlen STUDEN-- TENKAMERS. Inl. 045-

-( 725143.

" Gemeub. KAMER te huur
met huiselijk verkeer, ook
oudere heer of dame.; 04406-12875.. KAMERS te huur. Tel. 045-
-426154- KAMER te huur bij Centrum- Kerkrade. Tel. 045-461870
of 452269.

1-pers. KAMER t.h. in U.o.
W. Landgraaf, ’ 450,-. all in.
Tel. 045-715071.
Beschaafde jongeman leeft.
20 jr. zoekt een ruime KA-
MER met gebr. van keuken.
Tel. 030-436147.
Te huur mooie gemeubi-
leerde kamers met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-452128.
Te h. in Heerlen 3 luxe
STUDENTENKAMERS met
gez. keuken, bad, douche
en wc. Eigen opgang. Tel.
045-212022.
Ongem. KAMER te h. gevr.
voor werk. jongeman omg.
Beek-Geleen 04404-1439

Bouwmaterialen________ .

Houtskoul
Briketten

zeer gunstig geprijsd 21/2 - 3
- 5 kg. verpakking Industrie-
weg 5 Geleen 04490-43985

LA.G. b.v.
uit voorraad leverbaar
Spaans Terra

Cotta
aardewerk potten en

schalen, diverse afmetingen
Industrieweg 5, Geleen.

04490-43985.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
GRATIS Brandhout afhalen
uit sloop. Tel. 045-740112/
715477, na 18.00 uur.
AKOUTHERM systeem-
bouw ** Dakbedekkingen **
Dakisolatieplaten ** Zink,
lood daktrimmen ** Div. sys-
teemplafonds ** Div. sys-
teemwanden. Industriestr.
7C, Nuth. Tel. 045-245028.
Levering gratis aan huis.

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

.[ —————— ———"

Winkel&Kantoor
Niet lang hellen STADS-
BEURS bellen!»
Te k. elee WINKELKASSA
NCR-210. vr.pr. ’400,-. Tel
045-727291, na 17.00 uur.

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

Hobby/D.hJE.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
Te k. AQUARIUM met eik.
ombouw, planten en vissen.
Tel. 045-722404. F. Halsstr.
28, Heerlen-Meezenbroek

Transacties
DEALERS GEVRAAGD

verkoop TELEFAX
* goede verdiensten
* geen investeringen

Autronic
04492-3888

Te huur ONDERNEMERS-
DIPLOMA tel. 045-316950
na 19.00 uur.

Landbouw
Jonge HENNEN te k. even-
eens mestkuikens, regelm.
leverb. Vaesrade 43, Nuth.
Tel. 045-241284.
Te k. PERSVEZELS; ook
voor afdekken mals en bos-
tel. Perspulp speciaal voor
veehouderij en zeugenhou-
derij; voor 31-8 beslist, nog
vaste prijs. Ook het juiste a-
dres voor al Uw hooi-stro,
bostel, mals, bietenpuntjes
etc. JosLammers, Fourages
sinds 1915, Maarheeze. Tel.
04959-1241.

Auto's
Te koop

Afkomstig van Rijksinstantie 150
Busjes bestel- en vrachtauto's

Tegen lage prijzen. Tel. 04124-2102."
Schitterende

Citroen BK 14 RE, bwj. 05-'BB, 1e eigen., kl. gebr. wit,
km.st. 42.000, vr.pr. ’ 17.500,-. Tel. 045-255784.

1000 gulden Beloning
Bij aankoop van:

Fiat Panda 750 L, zwart 1987
Fiat Panda 750 CL, rood 1987
Fiat Panda 750 CL College, grijsmet 1987
Fiat Panda 1000 cc, wit 1986
Fiat Uno 45Fire, rood 1986
Fiat Uno, zilvergrijsmet 1987
Fiat Uno 60 S 3-drs. wit 1987
Fiat Uno Champ, blauwmet 1988
Ritmo 105 TC Sport, rood 1983
Ritmo 60L Carrara, wit, 5 versn 1987
Ritmo 60L, rood 1987
Ford Scorpio 2.0 Ltr., automaat 1985
Renault 5TC, wit 1985
Seat Ibiza 1.2 GL, wit, december 1987
VW Polo 1050, grijsmetallic, type 1986

Fiat Creusen Heerlen
Fiat Dealer voor Heerlen e.o.

Spoorsingel 50. Tël. 045-724140 of 724141
Volvo240 DL, LPG, blauw 1985 ’ 12.500,-
Citroën CX 2.0 RE, rood, 60.000km 1986 ’ 15.750,-
CitroënßX 16 TRS LPG, zwart 1984 ’ 8.750,-
CitroënßX 16TRS, brons 1983 ’ 7.750,-
Ford Sierra 2.0 GL combi, blauw 1983 ’ 10.000,-
Ford Sierra 2.0 L, 6 cil., champagne 1983 ’ 8.900,-
Ford Sierra 1.6L, LPG, grijs 1983 ’ 8.750,-
Lada Samara 1.3, bruin 1986 ’ 6.750,-
Saab 900 GLS, wit 1982 ’ 5.750,-
Skoda 105 L, rood, 20.000 km 1985 ’ 4.000,-
Fiat Panda, rood, 35.000km 1982 ’ 4.500,-
Opel Ascona D, antraciet 1983 ’ 6.750,-
Mitsubishi Tredia, groen 1984 ’ 6.250,-
Suzuki Swift GL, brons, 60.000 km 1984 ’ 7.750,-

Telefoon: 04492-3234
terugname van financieringsbank

Daf 1100 met meubelbak, hydrolischelaadklep.
Pr. ’ 12.750,- mcl. BTW. Emly Handelsonderneming.

Tel. 04490-23738 / 04498-54510

O**5

Inpakken
weg wezen

niets te vrezen
Huur, niet duur een

Camper bij Bastiaans
Heerlen. Bel 045-724141.

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.

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

l___M__
Haspelsestr. 20

Tel. 04490-16565.

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen
045-422610 ook 's avonds.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, ook sloop- en
schade-auto's. Tev. cara-
vans. 045-751446/753723.
Zéér zuinige Opel KADETT
City 1200 coupé, koopje,
APK ap. '90, 100%, vr.pr.

’ 1.875,-. Tel. 045-323830.'
AUDI 100 GS 1983. Volvo
Klijn, De Koumen 7, Hoens-
broek. 045-220055.
Moet weg BMW 728 I, bwj.
'84, met LPG en 3 mnd. gar.
Caumerweg 70, Heerlen.
Koopje! BMW 525, inruil
mogelijk. Caumerweg 38,
Heerlen.
Liefhebbers auto BMW
TOURING, bwj. '73. Tel.
045-312318.
Te k. prachtige BMW 320/6
type '81 (1e lak, nwe. ban-
den) vr.pr. ’ 5.250,-. 04492-
-5473, na 17.00 uur.
Citroen Visa Leader zilver-
met. 06-'B6. Volvo Jac
KLIJN Kerkrade. 045-
-458000.
CITROEN GSA special '81,
trekh. zonnedak, 5 versn.
radio. Geen roest, nwe ban-
den. APK 5-'9O, ’2.750,-.
Eyserheide 4. Tel. 04451-
-2193, na 18.00 uur.
Daihatsu CUORE '81, brons
40.000 km., ’3.250,-. 045-
-210565
Dir. contant geld voor auto's
vanaf bwj.'Bo tot '87. U belt
045-414372. Wij komen ook
's avonds
Toyota Bus Hiace 2 L bwj.
'84, 1e eig., 3 drs., grijs kent.
Opel kadett hatchback 12 S
84. Morris Mini 1000 '83.
Citroen 2cv6 '84; Pontiac
Sundort '83 6 cyl., schakel;
Golf GTi '79; Ópel Kadett
Caravan C2'79. Autobedrijf
HOGENHOUT Wilhelmina-
str. 146, Hoensbroek. Inr.
gar. financ. mog. Tel. 045-
-215557.

Te k. Lada 2107 bwj.'B4; La-
da 2104 stationcar bwj.'B6;
Lada 1900 S bwj.'B7; Ford
Escort 1300 bwj.'Bl; Daihat-
su Charmant bwj.'B3; Ci-
troen 2 CV 6 bwj.'Bs. MOBIL
Selfservice Station, Hein
Bodelier, Markt 1, Nuth. Tel.
045-241335. Tevens het
adres voor APK.
AUTO LANDGRAAF biedt
aan kijk en vergelijk; Merce-
des 500 SE m. ABS, airco,
pullm. enz. '84, ’48.500,-;
Ford Escort XR3 I Cabriolet

'm. ABS, v. ace, kl. wit, '86,

’ 34.500,-; VW Golf Cabrio-

" let kl. grijs met., z.v. ace,
'82, ’ 24.500,-; Talbot
Samba Cabriolet kl. rood,
als nw., '83, ’ 17.500,-; Nis-
san 300 ZX Turbo, z. aparte
auto, kl. grijsmet., '84,.’ 24.800,-; Alfa Giullietta
1.6 m. div. ace,kl. rood, '84,
’11.750,-; Alfa Giullietta.2.0 zenderuitv., kl. rood '82,
’9.500,-; BMW 318 i m.z.v.

■ ace, kl. goudmet., 48.000
km., '86, ’ 26.500,-; BMW

" 316 1.8, kl. wit, div. ace '84
’15.950,-; BMW 320 auto-
maat v. ace, kl. roodm., '81,

’ 6.500,-; Lancia Thema
I.E. kl. zwartmet., '87,

’ 32.900,-; Citroen Axel
24000 km., kl. rood '87,. ’ 9.950,-; Citroen 2 CV 6- Special kl. blauw, '84,

)’ 4.950,-; Daihatsu Chara-
de VAN diesel kl. wit, '86,
’8.950,-; Daihatsu Chara-
de VAN Diesel kl. wit, '86,
’8.950,-; Ford Scorpio 2.0
CL kl. roodm., nw.st., '87,

’ 23.900,-; Ford Scorpio
diesel 2.5 kl. steenrood, '86,
’20.800,-; Ford Sierra 1.8
Laser, kl. beige, z. mooi, '86,
’17.500,-; Ford Sierra 2.3
diesel station, kl. groenm.,
'83, ’ 12.900,-; Ford Escort
1.3 GL, kl. wit, z. mooi '82,
’7.950,-; Ford Escort XR3
m. v. ace, kl. wit, '82,
’9.750,-; Ford Fiësta 1.4 S,

;kl. zwart 30.000 km.'B7,

’ 15.950,-; Honda Prelude
EX 1.8 12 Valve kl. wit, '85,
’22.950,-; Lada 2105 GL,
kl. rood '83, ’4.500,-; Mit-

I subishi Galant 2000 Turbo
kl. blauwmet., '84,
’12.500,-; Opel Kadett 1.3
LS, 5 drs., kl. rood, '86,
’16.500,-; Opel Kadett 1.3
S Berlina, kl. bruinmet., '83,. ’9.750,-; Peugeot 505 GTi
automaat kl. blauwmet., '84,
’11.950,-; Toyota Celica
Liftback wit z. mooi '83
’10.750,-; VW Golf GTI 1.8
m. airco, st.bekr. leer int. '86
’32.500,-; VW Passat CL
1.8 5 drs. goudmet. '86

■ ’17.500,-; VW Jetta Elan
■ 1.6 grijsmet. '86 ’ 16.950,-;
■ VW Passat Diesel 5 drs. wit
l '84 ’11.950,-; Volvo 360
i GLT 2.0 inj. rood 18.000 km

" '87 ’22.950,-; Volvo 340
■DL wit '84 ’9.950,-. Inrui-
I lers: Rover 3500 S V8clas-
l sic car '72 ’6.750,-; Ford
■ Taunus 1.6 L automaat
■ groenmet. '82 ’ 5.750,-; To-
Iyota Celica 2.0 KT lifb.
I bruinmet. '82 ’6.950,-;■ Ford Mustang Ghia 8-cyl.
I bruinmet. '80 ’3.950,-;
Ford Mustang Ghia 6-cyl.
'80 ’ 5.750,-; Datsun Sunny
GL m. LPG roodmet. '81

’ 1.750,-. "Erkend bovag-- bedrijf "Eigen werkplaats
"Financ. zonder aanbet.

' mog. "Alle keuringen toe-
gest. *lnr. mog. "Keuze uit

' 12-3 mnd. gar. "VVN keur.

' stat. "Gar. boven ’ 10.000,-.

' Kom vrijbl. kijken en vergel.

' bij Auto Landgraaf. Het

' adres voor de betere gebr.

' auto. Auto Landgraaf, Heer-

' lerbaan 74-76 Heerlen.

' 045-424268/424231.
; Te k. VW JETTA derby S,. bwj. '81, kent. jul'B4, km.st.

76.000, APK gek. tot 16-8-
-'9O, ’ 3.850,-. 04498-52956

" Te k. VW GOLF bwj. 04-'BB,
kl. wit, met radio, 15.000km.
’18.000,-. 04750-15980.
Te k. VW GOLF diesel, antr.. grijs, bwj. '86, 72.000 km., pr

’ 17.950,-. Tel. 04492-3971. na 19.00 uur.
Te k. VW POLO coupé GT

■ '84, donkergroenmet. Tel.
045-716923, na 19.00 u.
VW GOLF bwj. '79, APK: febr. '89, ’1.000,-, Plen-

i kertstr, 34, Valkenburg.
VW Passat caravan '80,
APK 5-'9O, i.z.g.st. Tel.: 04499-3398.
Te k. VW GOLF type '78,
1100, heel zuinig, APK, vr.
pr. ’ 1.250,-. Haesenstr. 44

jSchaesberg.
VOLVO 340 automaat, nov.
'86, 40.000 km., in z.g.st.
van onderhoud, gunstige
prijs. Tel. 04490-34411.
VOLVO 66 L 9-'BO, auto-
maat, nw. banden', APK 9-
90, 100% st. 04490-32085.
Volvo 360 2.0 Itr, 01-'B6, 4-; drs, blauw, als nieuw. Volvo
Jac KLIJN Kerkrade. 045-
-458000.
Volvo 440 GL Inj., katalysa-
tor, 01-'B9. Volvo Jac.
KLIJN Kerkrade. 045-
-458000.
Volvo 230 DL 4-drs. Diesel,
wit, 2-'B7. Volvo Jac KLIJN
Kerkrade. 045-458000.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Te k. aang. tegen zéér
gunst, prijzen: o.a. FORD
Scorpio 2.0 cl. mod. '86,
’15.950,- (geen inruil);
Ford Fiësta 1.1 L rood sun-

-1roof dcc. '84; goeie Fiat Rit-
mo diesel '83, nw. mod.. koopje; BMW 518 bruinm.; stuurb. '83; BMW 316 i. nw.: st. '82; Mercedes 230 coupé

; autm. zéér mooi '80. Bern-
hardstr. 12, Munstergeleen.
(ook 's zondags geopend).

! OPEL 2 Itr. '80 APK; Galant
I '79 ’1.000,-; Kadett '78. ’750,-; Mini '79 ’950,-.;; Granada '79 ’ 1.250,-;; Fiësta '77 ’ 950,-; Renault 5
t '80 ’750,-; Golf diesel '78
f ’1.950,-; Kever ’950,-;- Ascona ’ 850,-; Honda '79. ’950,-; Volvo 343 ’950,-;■ Datsun '79 ’ 750,-. Alle au-

to's APK. 04499-3398.

AUDI 100 GL, 5 cil., '82,
’5.500,-; Mini 100 '82,

’ 3.250,-; Hyundai Pony '82
’2.250,-; Opel Kadett D
'83, ’ 7.000,-; Mitsubishi
Galant Combi '84, ’ 7.750,-;
Opel Kadett '80, ’3.500,-;
Toyota Celica '78, ’ 2.250,-;
BMW 316 '77, ’1.500,-;
Ford Granada '80, ’ 1.000,- 'Ford Taunus Ghia '78,

’ 1.250,-;Audi 100 5 cil.'79,
’2.250,-; Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
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 RITMO 1986, ’8.950,-.
Volvo KLijn, De Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Te k. Ford SIERRA nw. mod
'88, 1.8 CL, 52.000 km. veel
extr., centr. vergr. LPG bl.
metal., verk. in splinternw. st

’ 16.500,-. 045-423265.
Te k. Ford Siërra STATION-
CAR 2.0 L, '85, 5-drs., gr.
metal., trekh. schadevrij,
beslist in nw.st., ’12.500,-
-04455-2588.
Ford FIËSTA 1.1 L, '80 rood,
i.z.g.st., ’ 3.750,-. 045-
-420650
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
Te k. FIËSTA, '78, APK 2-
90, i.g.st. ’1.250,-. 045-
-244589.
Tek. FORD Escort 16 L bra-
vo, bwj. '82, ’ 5.500,-. Tel.
045-324168.
Te k. Ford TAUNUS bwj.
'79, APK gek. t/m juni 1990,
pr. ’ 1.000,-. 045-453511.
Te k. HONDA 80l dOr F 2
900, bwj. '82, i.z.g.st. Tel.
04490-41842, na 18.00 uur.
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.
Te k. Honda ACCORD bwj.
'79 i.g.st. APK 1-'9O,

’ 1.500,-. 045-726485.
Honda CIVIC 1200 i.z.g.st.
045-723083, na 20.00 uur.
Eindhovenstr. 21, Heerlen.
Te k. HONDA Prelude zil.
met., ' 80, electr. ramen etc.

’ 3.950,-. Inl. 045-324763
Hyundai PONY '82, antra-
ciet, nw.staat, ’ 3.500,-.
045-222910.
Te k. MERCEDES 207 die-
sel verl. gesloten'bus met o-
lievrije motor en trekh. bwj.
'79, ’4.950,- APK gek. tot
9-590, 045-323178.
MERCEDES 280 SE autom.
'78, ’ 4.900,-. 045-211071
Te koop MERCEDES 220
D, mechanisch 100%, bwj.
nov. '78. 045-423699.
Te k. i.z.g.st verkerende
MERCEDES 300 D, sept.
'80, stuurbekr., schuifd.,
slotvergr., trekh., enz.

’ 8.950,-. 04450-2826.
MERCEDES 240 D, APK
gek. 4-'9O, aut. m. 123, trek-
h. sunroof, bwj. '76, i.gst., pr.
’5.000,-. Tel. 04454-1128.
MINI 1100 special bwj. '79,
APK 4-'9O, nieuwstaat,

’ 2.750,-. 045-444481.
Te koop MINI 850 cc, bwj.
'78, APK-gek. '90, pr.
’975,-. Inr. mog. Vrijdagstr.
10 Heerlen.
Te k. Mitsubishi GALANT
GLS, LPG, '85, 045-243323
MITSUBISHI Colt GLX bwj.
'80, APK 6-'9O, sportvlg. en
sunr. Vp. ’2.200,-. Mout-
heuvellaan 26, Schinnen.
MITSUBISHI Celeste, 1600
ST typ. '79, APK, i.z.g.st.

’ 1.850,-Tel. 045-720951.
Opel SENATOR 2.5 E CD
autom., bwj. '83, in nieuw st.
Mgr. Hanssenstraat 6
Nieuwenhagen.
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
keur, toegest. 04490-16580
Te k. Opel MANTA, bwj. be-
gin '80, i.z.g.st. Bellen na
18.00 uur, 045-257817.
Opel KADETT bwj. '79, APK
04-'9O, pr. ’1.750,-. Tel.
045-415528.
Te koop Opel ASCONA 2.0
S, bwj. eind '80, APK-gek.
met trekh. Auto verkeert i.z.
g.st. 045-228398-
Opel Kadett 1.3 S, 3-drs.,
schuifd., wit, trekh. Volvo
Jac KLIJN Kerkrade. 045-
-458000.
Opel ASCONA i.z.g.st.,
APK-gek. t/m '90, bwj.'79,
vr.pr. ’ 1.950,-. Palmstr. 60,
Heerlen.
Te koop Opel KADETT, wj.
'75, APK-gek. pr. ’475,-.
Vrijdagstr. 10 Heerlen.
Te k. mooie 5-drs PEU-
GEOT 104, bwj. '80, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-422610.
Te k. PEUGEOT 504, i.z.g.
st., koppakking kapot,
’3.000,-. Tel. 045-711263.
RENAULT 18 GTL 1985,
’8.950,-. Volvo Klijn, De
Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
Te koop R 4, '78, APK gek.
Tel. 045-273440/256092.
Te k. VW POLO S, bwj. '80,
i.z.g.st., APK tot '90,
’2.250,-. Tel. 045-323178.
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
KADETT diesel '83 APK 5-
90; Golf diesel '79 APK; Re-
nault 4 '81 APK 04499-3398

Victoire en Sjef
Vr wunsje uch proficiat mit uch 40-jaorige broelo'

en wunsje uch 'n paar sjoeën daag.
De kinger, dr aanhang en de kleinkingen
Waarom heeft Bertha het feestpakje aan?

Omdat ze vanmorgen bij het opstaan SARAH zagsW

mUL ■ J jk

Proficiat
Harry, Kitty, Natalie en Roger s'"

Maria Proficiat

met je 70ste verjaardag Mensen van de Stang
Jo, Lenie, llona, Bert, Timo _*"V de vla 9uit. W"" J

en Pascal Mertens wordt vandaag. . ~ . ir. Proficiat van je °üv:Gefeliciteerd — —^

Papa Henk Proficiat
___WS£________ M-Wk ______

Veel liefs Anja Peier- met i«; 21 e "_tl%——— —* van Papa, Mama, Elis*jJ|
Opa Wensel Slapak Bettina, Pancho en_Mij*fl|

is 70 jaar! ProficiatProficiat ... . , „ „uMarie ziet Sarai" J
I'lteß*_'" e kunnen er vandaa9 h

bij zijn, maar we drink0 l

éhiereentje op je Ji
Jaap en Riek en de^li

Proficiat. i-*&'' |fy . . ,

_^_^_\ m__ __Wi

Bart en Anja fïX \ _m— 'w -j^ ■
Proficiat Jos

PaP. Mam. Bonny Wh' I
h Mieke, Bowie, G°nVi!|4(

Blameles en Drumrnifjxr
:Zjm mmr Alsuons voor 12uuro^|IS»*1 i gens belt, staat uw °{£m

'" LO de volgende dag a-*.
met je 12Va jarig jubileum Limburgs Dagblad. Tel

Mam 719966.

Mazda 626 1.8 GLX NB
LPG '88; Mazda 626 2.0 i
GTI NB '87; Mazda 626 2.0
GLX NB '83; Mazda 626 1.6
LX NB '84 en '85; Mazda
626 1.6 DX autom. NB '83;
Mazda 626 1.6 SDX NB en
coupé '81 en '82; Mazda
626 1.6 LX HB '83; Mazda
626 2.0 GLX Coupé autom.
'84; Mazda 626 1.6LX Cou-
pé '87; Mazda 323 1.6 iGLX
NB '87; Mazda 323 1.3 LX
NB '86; Mazda 323 1.5 GLX
NB '86; Mazda 323 1.3 DB
'82; Mazda 323 1.5 DX NB
autom. '81; Mazda 323 1.3
NB LX '86; Mazda 323 1.5
GLX HB 5 '87; Mazda 323
1.3 HB GLX '85; Mazda 323
1.5 HB GT '84; Mazda 323
1.3 DXHB 5 '85; Mazda 323
1.7 GLX diesel Estatte '87;
VW Golf 1.6 HB '84; VW
Jetta 1.6 '87; Ford Escort
1.3 en 1.4 CL HB'B6 en'B7;
Ford Escort 1.6 HB SGL '84;
Fiat Uno 60 S '83; Fiat 127
1050 "Prima" '83; Toyota
Corolla 1.3 NB DX '83; To-
yota Carina 1.6 GL '84; Nis-
san Micra GL en L autom.
'84 en'B3; Mitsubishi 1.2 HB
'84; Honda Accord 1.6 GL
autom. '81 ’2.750,-; Volvo
240 Van diesel '85. Occasi-
ons met Mazda-Kroonga-
rantie. Autobedrijf LEYM-
BORGH, Bornerweg 2-8,
Limbricht. Tel. 04490-15838
Seat Automobielbedrijf
PRIMAIR Sittard, Industrie-
str. 25, (Handelscentrum
Bergerweg). Tel. 04490-
-14364 biedt met garantie te
koop aan: Renault 21 GTS
'87. Seat Ibiza 1.5 GLX s-
drs'B9, Seat Ibiza 1.2 GL 3-
drs '87, Peugeot 305 SR '83,
Citroen Visa '85, BMW 320
'80, Mercedes 230 E '81 en
veel extra's, Ford Escort
Ghia '81, Ford Escort Bravo
'83, VW Golf diesel '80, Inr.
en Finan. mog. Donderdags
koopavond.
WETZELS auto's: Mercedes
300 diesel automaat '87;
300 D automaat '86; 230 E
automaat '86; 230 E auto-
maat '85; 200 benzine '87;
450 SL automaat '79; 300 D
'85; 190 E 2.3 automaat '86;
280E automaat'B4; 500 SE
automaat '84; 280 CE auto-
maat '79; 300 TDT station
automaat '84; Porsche 911
cabriolet '83; Porsche 911
SC '80; Audi 100 turbo die-
sel '87; BMW 735 i automaat
'83; BMW 316 '85; BMW
323 i turbo '85; BMW 525 i
'85; BMW 524 TD '85; Re-
nault Turbo diesel '87; Ford
Sierra ghia '83' 87; Indus-
triestr. 35 Sittard. Tel.
04490-10655. "

Gebrs. DOMlNlK^fj'
biedt aan: Opel Kade" 4
S champagnemet. '°':_\\\
Kadett 1.3 LS antrad**
Opel Kadett LS $°fA
'85; Kadett GTE wit '°$J_\
dett 5-drs. rood '83; jJJ\SR blauwmet. '82; Ka0"* I
S 5-drs. blauwmet.j.
Manta 2.0 GTE b'Ui }A ■'83; Ascona Diesel
bruin '83; Ford Sierray
roodmetal. '83; Sierra 'i
ser 5-drs champagnJ
'86; Sierra 2.0 LPG -,"
blauwmet. '85; Fiësta jA
groenmet. '81; Toyo'a f
let 5-drs. zilverme'' tfHonda Civic 3-drs- . 'groenmet. '81. Inr. !£j[
nane mogelijk. Aut" IGebrs. Dominikowski; j j
straat 48, Übach o. I
Landgraaf. Tel. 045-3£j| li

Sloopauto's^ ,
Te k. gevr. loop-, slo^tl ISCHADE-AUTO'S. Iks'[
de hoogste prijs in L|rP
Tel 045-254049. \
ROADSTAR vrgt. Jlsloop- en schadev'j
Vrijw. RDW. 045-226^ (

Bedrijfswage^.!
Te k. VW TRANSPO^ *2.0 L, bwj.'B2, APK l°f\
pr. ’ 4.500,-, mr. du">Djé
aanh. mog. SteenkoO'
Hoensbroek. Z^BEDRIJFSAUTO'S e^sen. Steeds voorradig ( "se bestellers, busse<>
bussen, open laadpft;
Alle typen bestelauto^diverse luxe auto's i*l pjl
pen en prijsklassen- ,-
Klassen bv. In- en v<^iMeerssenerweg 219.
tricht. Tel. 043-635^
043-634915. _<

Motoren^
Te k. KAWASAKI GjT IR, rood parlemoer y*J)i
'87 ’ 11.000,-, na 18-^
04490-32661. /

Onderdelen/^
Gebruikte en nieof6^
DERDELEN v. jongo J
de-auto's. Deumensjd
land 20 Bruns. Q4sjg^
Goede gebruikte Z
delen voor alle tyPe,/5
alle merken.' RO&<j>A
auto-onderd. 045-2g*^|
SPOELTHINNER ’liter excl. BTW Carsn><
tomaterialen. P^d'Schaesberg, 045-3gg^

Voor Piccolo* \ï
zie verder pagip-
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Beklimming.
De eerste twee kilometers zijn vlak,
maar eisen wel de nodige stuur-
manskunst. Hierna trekt het pelo-
ton richting Montagnole voor een
2,7 kilometer lange beklimming met
een gemiddeld stijgingspercentage
van 7,15 procent. Kenmerkend aan
deze beklimming is het feit dat men
hier als solist snel uit het zicht van
de achtervolgers kan geraken.

male werk kan combineren. „Ik ben
momenteel ingenieur-commercial.
Dat houdt in dat ik produkten van
fabriek naar fabriek doorverkoop.
Na mijn werk ben ik dan present bij
de organisatie en gedurende deze

Bij de organisatie werken geduren-
de de maand augustus vijftien per-
sonen full-time, terwijl het comitézon 850 vrijwilligers telt. Bekende
oud-coureurs als Bernard Hinault,
Bernard Thevenet en Henri Angla-
de zetten ook hun beste beentje
voor om het geheel te laten slagen.
..Volgens de vele reacties die we
krijgen, zal het een schitterende ti-
telstrijd worden. Vooral het selec-
tieve parcours valt bij iedereen in de
smaak. Zelf houd ik ook van een
zwaar parcours. Het WK is de be-
langrijkste wedstrijd van het jaaren
die moet door een grootrenner wor-
den gewonnen. Bij een Tour de
France kan men gedurende drie we-
ken derenners verschillende facet-
ten voorschotelen om een goede
winnaar te krijgen. Bij een WK moe-
ten die facetten in één rondje zitten
dat hoogstens vijftien kilometer
lang mag zijn. Een veel moeilijkere
opdracht dus om zon parcours te
vinden."

Selectief

land (100 km) en Italië (200 km) deze
streek makkelijk kan bereiken. Ver-
der heeft Chambéry een eigen vlieg-
veld en zullen er vanuit alle delen
van Frankrijk extra TGV's (de su-
persnelle Franse trein) richting we-
reldkampioenschap rijden."

Chambéry,parcours met profiel
WK-organisator Bollon: 'Alleen 'n groot renner mag wereldtitel winnen'

Van onze medewerker

fIAMBÉRY - De belangrijkste eendaagse wielerwedstrijd
|n het jaar is nog altijd het wereldkampioenschap op de weg.
l°ofdnummer is uiteraard de koers voor profs, die zondag in
"hambéry wordt verreden. In de Savoie, maar ook elders in
j,rankrijk leeft het publiek nog altijd met de herinnering aan

8emard Hinault, die in 1980 op indrukwekkende wijze de titel
'^r zich toe trok. Of zondag weer een Fransman (Mottet, Fig--s°n?) op het podium staat, is nog geen uitgemaakte zaak. Wel
jfker is, dat er door de plaatselijke organisatie al maanden kei-

gewerkt is aan het slagen van het WK.

j^jn relatie met de wielersport,"
J*telt de goedlachse voorzitter 80l-
J*> „is overigens niet bijzonder
r2l- Ik keek geregeld naar de Tour

*rance op TV, maar een fanatie-
[* sUpporter was ik beslist niet. Dat
Leiderde in 1984 toen ik geregeld
fc?Jtyilligerswerk voor de gemeente
U^mbéry verrichtte op de afdeling
P-t. Hierdoor werd ik benaderd
y r̂ Jean Jobert, die al enkele ma-
f»? voor de Franse wielerbond het

had uitgezet. DitmaalCr1 nij zijn oog laten vallen op hetF bekende parcours in Chambéry
P^ij vroeg mij of ik geen interesse
j*0 om de grote man in de organisa-
r*e worden."

C**n kleine aarzeling besloot 80l" de opdracht te aanvaarden
F^e daar hij de job met zijn nor

Tenisfinales
op niveau

# Laureul Fignun, Frans troef
in het WK up de weg.

luutste maand voor liet wereldkam-
pioenschap heb ik een broodnodige
vakantie."

Jobeit, de 'ontdekker' van het liet
parcours, zegt: „Muur ook voor het
publiek is deze beklimming mooi.
Er wordt een groot televisiescherm
geplaatst Waardoor men de gehele
wedstrijd kan Volgen en op bepuul-
de plaatien kan men de beklim-
ming gedurende een kilometer vol=
gen. Ik verwacht hier dun ook veel
Nederlanders. Ik hoop dat zij hier
nel zon mooi feest van muken als
ieder jaar op I'Alpe d'Huez. Want
Nederlanders vormen het leukste
Wielerpubliek."

Rasch vervangt
Bolin tijdrit

[3MBÉRY - Op het laatste mo-Pt heeft Piel kuys een vervan-.K* moeten aanbrengen in zijn
E£"i-'oeg voor de 100 kilometer
lPtëenlijdrit. die vandaag als acht-|ljl vei'trekt in het veld van 23 deel-
■**nd« landen. Patrick Kusch zulij?pi voor Jos 801. die last heeft

I' n Nn ontsteking in de kaak.

N-OUAY Jeun-Cluude Colotti

''de Grote Prijs vun Pluuay. De■toman versloeg nu 250 kilometer

' "'mdgenuot Bruno Cornillet in
it lnt" JüK vun Awt emt^lde als

! Nederlander op de tiende

sport kort

Programma
betaald
voetbal

eredivisie

Vandaag 19.30 uur: <
Fortuna Sittard-Haarlem
Utrecht-Groningen
Volendam-Den Bosch
RKC-Willem 11
PSV-Roda JC
MVV-NEC
Sparta-Den Haag (naar 12 11")
Vitesse-Feyenoord (naar 3/9 J
RKC 3 3 0 0 6 7-K
Utrecht 2 2 0 0 4 5-1
Ajax 3 2 0 14 10-J
MVV 3 2 0 14 7-4
RodaJC 3 12 0 4 5-4
Fortuna S 2 110 3 3-1
NEC 2 110 3 4-3
Sparta 3 1113 4-4
Twente 3 0 3 0 3 3-8
Volendam 3 1113 2-4
PSV 110 0 2 4-3
Groningen 2 10 12 4-3
Den Haag 2 10 12 2-6
Willem II 3 0 12 1 4-6
Vitesse 3 0 12 1 4-«
Feyenoord 3 0 12 1 l-l>
Den Bosch 2 0 0 2 0 1-5
Haarlem 3 0 0 3 0 1-6'

eerste divisie

Vandaag 19.30 uur:
Heraclei Helmond Sport
NAC-Eindho
AZ-Emmen (20.00 uu{)
SVV-VVV
Ctmbuur-Heerenveen
PEC Zwolli
Veendam-De Gruafïchap
DS'79 RBC ,

ior-Telitwr
SVV 3 3

veen 3 2 10 5 6 *3
Telstar 2 2 0 0 4 6- Jl
NAC 3 2 0 14 8-4
VVV (I 1 4 4- _
AZ 3 2 0 14
Wageningen 3 13 0 4
Eindhoven 3 1113 7-7

3 1111
303 0 3

len 3 1113 4= '6
Herat 2 10 12
Veendam 3 10 2 2 3 4

wolle 3 (I 2 1 2. 2-J
GAKagles 3 10 3 3 1-4
RBC 2 0 111

uur 3 ii 1 2 i
3 0 13 1

Helmond Sport 3 0 0 3 0 3-11

fortuna-haarlem
Vandaag 1D.30 uur
Scheidsrechter: Schuurman»

lortuiia Sittard
Boespi \. lJuul. Frijn»
Helmond, :
Farringtun. De Vues. Wisselspelers:
i lecki'is. K
Geblesseerd: Eleveld. Maessen. Clay-
ton.
Haarlem (Opstelling): Metgod.
burg. stallen. Baas. Purperhart
man. Mathot. Tevreden. Holverda, Van
Hoon. Loo.

psv-roda je

Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Van der Knde

I'SV |i B li lllha); Nederbut-gh, l
Koot. Van Aeilc. Heintze. Boei.
Van. i vilten, Kien. Ka-
lusha Hwal
Hoda JC (opstelling) Smils. Verhagen.

k. Uilib.'ito. Hofman, Van hoen.
Van (iei Waait Wisselspelers: 1)
Van Al debles
seerd. Hlattlei

mvv-nec

Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Eghertzen

MVV (I De Haan. Llll
Van li, ii, Thai, (juaden.
Vineenl Verbeek.
Krane.ns. I.aiukohr. Wisselspelers; Van ,

Benneker, Hunljen». Meij-
er». Arts Geblesseerd: Uitmun, Drie»-

NBC: Brookhul», Qcnwt, Lok. Wuudi-
ma. Pi .ooien. Aalbers, van
Waniooy. Arts. Rudstuut, Janssen.

svv-vvv

Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Luyten

SVV (opstelling): L'Ami, Koost», Riet-
broek, Ridderhof, Refos, Van der Net,
Gorre. Plugboer, Lukuhay, Van Velzen,:
Cuoke.
VVV (opstelling): Rooks, Lenkens,
Weerts, Verberne, Rutten, Driessen,
Reijnierse, Denx. Van Mierlo, Boere,
Stewart. Wisselspelers: Wolter, Peters,
Graef, Rijnink, Hermkes. Geblesseerd:
Polman, Nijssen, Korsten.

buitenland
BUNDESLIGA
Vandaag 20.00 uur:
Bayer Leverkusen-Karlsruhei
Bayern Munchen-FC Köln
Kaiserslautern-Waldhof Mannheim
Bayer Uerdingen-Hamburger SV
StuUgart-Eintracht Prankf'urt
Fortuna Düsseldorf-VfL Bochum
Tweede Bundesliga:
Alemannia Aken-Unterhaching

oefenvoetbal
VANDAAG:
DVO-OVCS 19.00 uur i

Trimloop met
hindernissen

HOENSBROEK - De aanvankelijk
voor morgen geprogrammeerde: 'trimloop in Hoensbroek is ge-
schrapt. De organisatoren voelen
zich wegens de verplichting om af-
rasteringen aan te brengen en we-
gens klachten uit kringen van de Iplaatselijke middenstand beknot in 'hun pogingen het evenement ver-
der uit te bouwen. De trimloop gaat 11
in de toekomst misschien wel w
door, maar dan alleen op zondag.'

SVK wipt bekerhouder
Coriovalium-EHC afgelast: veld te klein

" De Sittard-aanvallers kregen van het gedisciplineerd spelende Buchten weinig mogelijkheden
urn te scoren. rotoi PBTERROOZEN

Twaalf miljoen
Bij het bekijken van het financiële
plaatje van het evenement komt
men verrassend hoge bedragen te-
gen In totaal kost het wereldkam-
pioenschap 35 miljoen Franse
francs, ruim twaalf miljoen gulden.
„ik verwacht zeker 200.000 bi
kers tijdens de wegwedstrijden.
Dan zoutten we goed uit de kosten
komen. De entreeprijs voor hel
weekend bedraagt zeventig gulden,
en dan kan men de amateur- en
profwedstrijd langs het gehele pat-
cours bezoeken. Persoonlijk denk
ik dal hel aantal bezoekers Wel haal-
baar li, Vooral deKunstige geografi-
sche ligging van de stad moet veel
toeschouwen trekken. Chambéry
ligt op een kruispunt van autowe-
gen, waardoor men vanuil Zwitser

Alu cl-- rennen up de Cóte de Mon-
tagnole arriveren, begint meteen de
vier kilometer lange afdaling waar
■meineden van tegen de negentig ki-
lemeter Der uur kunnen worden ge-
haald. De laatite drie kilometers
zijn heuvelachtig met veel bochten.
De profil rijden eenentwintig ron-
den van 12.350 kilometer,

■EtyjNBSUM Tony Bokhorst enIk* Leyu-tis verstevigden doür ze-El'h de open Brunssumse tennis-
fcb?Woeiisehappen hun leidende
Cj'lle In het Janssen Techniek cir-K/öe flnalepartijen in het damesEnt-ren-enkelspei waren van goed

fvNs-en finales! Ill'lll: Hokliorstlluls
I 8-3; ÖKBII l,eytensSni|.leis ti-ll
\ "111 l Hocklneulen/De ,loiig Bokli.us

VU. (1-1; UtlU: Ter Haar/Tïelman
l.eytcns W.0,; GOH: l.o.litmaliWBljtinan ilaeobß/Vaii Sotcr.s (il 6=3 j\k) l: lliiliiian-l,ankcs ll 3 S>3; 11KC1: Joos
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deklassers. Voerendaal, Heerlen,
Chevremont en Moesel werden alle
door vierdeklassers uitgeschakeld.

Sittard had ook na de pauze het be
tere van het spel, maar slaagde er,
mede door de goede Buchtense dis-
cipline niet in de voorsprong te ver-
groten. In de slotfase kwam Buch-
ten nog even sterk opzetten, muur
verder dun een doelpunt van Men-
ten kwam de ploeg niet: 1 2.

keer: 1 2. Nu een serie missers in de
Ihuisclubdefensie was Engelen hal-
verwege de tweede helft opnieuw
succesvol, waarna Fermonts treffer
in de slotfase nog heel even voor
spanning zorgde. 2-3.

Telematiealoop met
Lambregts en Nijboer Het duel tussen Coriovullum en

EHC mocht op last van de gemeente
Heerlen wegens de droogte niet op
het hoofdveld worden gespeeld.
Toen de EHC'ers, met in hun mid-
den de voor EHC debuterende ex-
Roda JC'er Marco Grassi, op het bij-
veld verschenen, bleken de afmetin-
gen van het veld niet te kloppen,
waarna EHC onverriehterzake huis-
waarts keerde.

" NIEUWENHAGEN - Jeroen Ge-
raedts, Remko van der Zee en Tho-
mas Boontje van turnvereniging
Olympia en Wouter Bremen van
Hercules Reuver zijn geselecteerd
voor de nationale trainingen.

Debutant
Hdofdklassedebutant Meerssen
won weliswaar bij Rapid (0-2), maai-
de ploeg van trainer Piet van Dijk
kon geenszins overtuigen. In dit
matige duel zorgden Kleinen en
Ploumen na rust op basis van het
betere veldspel voor de verdiende
Meersseri-overwinning.

Wegens een sterfgeval werd de wed-
strijd tussen St. Joost en Bom afge-
last. Beide duels zullen morgen om
18.30 uur worden gespeeld.

Van onze medewerker
HEERLEN - De eerste ronde
van het KNVB-bekertoernooi
voor amateurs leverde direct
een aantal verrassingen op.
Cuphouder Roda JC 2 onder-
vond, dat roem heel verganke-
lijk is. Stadgenoot SVK bleek
na de reguliere speeltijd (1-1)
iets beter bij het nemen van
strafschoppen: 6-5. RKONS en
FC Vinkenslag kwamen tegen
respectievelijk Simpelveld en
St. Pieter ook al niet verder
dan een 1-1 gelijkspel en beide
eersteklassers faalden bij het
nemen van strafschoppen,
waardoor de twee vierdeklas-
sers verrassend de tweede ron-
de binnenstapten.

" TONGEREN - De handboogin-
terland België-Nederland eindigde
in een zege voor de gastheren:
12.728 tegen 12.755 punten. Tegen-
over het verlies van zowel de dames-
als herenploeg stond de winst van
de Nederlandse jeugd met 1.742 te-
gen 1.835 en de veteranen met 1.744
tegen 1.824.

Moeizaam
Sittard won moeizaam bij Buchten.
Voor rust zorgden Stiphout en Pau-
lissen voor een veilig lijkende 0-2
voorsprong voor de hoofdklasser.

SVH'39 bood Wilhelmina '08 knap
partij, maar kon niet verhinderen,
dat de Weerter gasten de zege voor
zich opeisten: 2-3. Van Heidens
strafschop bracht SVH'39 aan de
leiding, maar nog voor rust zorgden
Hesen en Engelen voor de omme-

De start van de Telematiealoop is
om 11.00 uur in de Geerstraat te
Heerlen. De organisatie verwacht
tussen de 1.000 en 1.500 lopers. Aan
de Telematiealoop is ook een wed-
strijd voor rolstoelatleten gekop-
peld. Voornaamste favoriet in deze
wedstrijd is de Heerlenaar Bert La
Lau, die tijdens de recente Bloe-
menmarathon een uitstekend de-
buut maakte.

Rhf^KN - Cor Lambregts en Ge-
BJ£ Nijboer zijn de trekpleisters
PWdfc tweede Telematiealoop, een
PHo marathon die op 3 september
W^erlen wordt gehouden. Unitus-
jW*1 Lambregts maakt bij deze

re >. r̂*Jd na een langdurige blessu-L" rentree op de halve mara-
\- Het deelnemersveld telt, be-
&r* Lambregts en Nijboer, nog
T^k ntal bekende lopers. Tonnie
Vg' Aart Stigter en Jan van Rijt-

' n zijn nationale toppers.

|*if sterke Limburgse lopers Ro-'«yasPers, Mare Jaspers, Marcel
Nn n en Harrie Driessen komen
%,ac start. Uit België zijn Willy
\o^yienbroeck, tweede in de ma-. n van Amsterdam, en Eddy

Hellebuyck, tweede in de marathon
van Tokio, van de parlij. Het veld
wordt gecompleteerd door een aan-
tal sterke Engelse lopers. Bij de da-
mes verschijnen zeven loopsters uit
de nationale top-tien aan de start.
Carla Beurskens uit Tegelen geldt
als de grote favoriete.

Opmerkelijk was ook de voortijdige
eliminatie van een kwartet twee-

K*. (ADVERTENTIE)

TOTO
KEERT

DUBBEL|||T■ Afgelopen zondag had
m I \m_\ niemand 12 goed in de Toto.

W^^ Daarom pakt de Toto deze
k^k twee keer uit. Met 'n beetje geluk wint u de hoofcl-üs mcl. de jackpot van circa f55 000,-. T/-vT/S
s^^ Dus als u 'ns echt uw slag wilt slaan... / vJ/TV*-*'

SCG w.n.s.
SVK-RodaJC2 1-1

SVK w.n.s.
Waubachseß.-Gr. Ster 2-2

Waub. B. w.n.s.
Weltania-RKBSV 2-0
KVC Oranje-Hopel 0-1
Sportelub-HeerlenSp. 0-5
H'broek-Heksenb. 1-2
KEV-Almania 0-1
IVS-Armada 1-2
VKC '89-Vaesrade 2-ü
Langeberg-Chevremont 0-0

Langeberg w.n.s.
RKDFC-De Ster 0-1
Sanderbout-Fortuna 2 1-2
Urmondia-Caesar 0-4
Helios-Miranda 1-2
Mariarade-SVM 1-0
Coriovallum-EHC al'gel.
RKSNE-SVN 1-3
DVO-Geleen 0-2
GVCG-Obbieht 0-4
St, Joost-Born afgel,
PCRia-Kluis 1-0
Buehten-Sittard 1-2
Stevensweert-Veritas 1-2
Mausbraeht-SVE 1-2
SVH-W'mina 2-3
Vlodrop-PSV 1.3
Walburgia-EVV 2-1
Linne-L'heuvel 1-4
Roosteren-MVV2 3-4

SC Caberg-Heer 1-5
Vilt-SV Berg '68 0-2
Itteren-RKVCL 3-3

RKVCL w.n.s.
MVV '02-MKC 0-2
St. Pieter-Vinkenslag 1-1

St. Pieter w.n.s.
lason-Leonidas 1-2
RKASV-Willem I 1-1

RKASV w.n.s.
RKBKC-Polaris 0-2
Standaard-WVV'2B 3-1
SVME-RKHSV 1-3
Walram-RVU 1-1

Walram w.n.s.
Rapid-SV Meerssen 0-2
Banholtia-Bunde 1-3
Gulpen-RKVVL 1-2
Hulsberg-Minor 0-3
Mheerderß.-Eijsden 1-2
Nijswiller-W. Groen 3-1
RKMVC-Voerendaal 5-1
GSV '28-Haslou 1-2
Vijlen-Heerlen 0-0

Vijlen w.n.s.
Keer-RKVVM 5-0
Simpelveld-RKONS 1-1

Simpelveld w.n.s.
Klimmania-Seharn 1-1

Klimmania w.n.s.
Centrum 8.-LHBMC 0-1
Abdissenb.-Waubach 1-2
PC Gracht-Heilust 1-1

PC Gracht w.n.s.
Laura-Kolonia 0-1
Rimburg-Sehuttersveld 0-2
I'KHUS-SV Treebeek 2-0
KKSVB-Bekkerveld 2-3
Schiminort-SCG 1-1

Simpelveld-Kolonia
LHBMC-Armada
PC Gracht-Weltama
Schuttersv.-Hopel
RKHBS-Miranda
Bekkerveld-Caesar
Waub. 8.-SVN
Heksenb.-Langeberg
Vaesrade-De Ster
Sittard-Fortuna 2
Geleen-Almania
Mariarade-Obbieht
PC Kia-SVE
Veritas-Brevendia
W'mina '08-WV 2
PSVWalburgia
L'heuvel-Susteren
DESM-Roermond
Belt'eldia-Irene
Leveroy-Leunen
RKSVO-Heel
Reuver-Parmingen
MVC '19-Crescentia
Merefeldia-Bevo
Tiglieja-Exeelsior
Nunhem-SVVH
Volharding-Stormv.
GFC '33-Bleriek
Meterik-VVV '03
Montagnaids-IVO
RKDEV-SSS'IB
Venl. 8.-RKMSV
Hiln. Sp.-SVK
PCV-MVV 2
Winnaar St.Joost-Born
winnaar Conovallum-EHC
Vrijgeloot: Roggel
Vrijgesteld: Limburgia en
Venray

Holtum-Susteren 2-3
DESM-Moesel 7-2
Leeuwen-Belfeldia 1-2
Leveroy-Helden 0-0

Leveroy w.n.s.
RKSVO-Oda 1-0
RKESV-Roermond 0-8
Swalmen-Irene 1-1

Irene w.n.s.
Thorn-Brevendia 0-0

Brevendia w.n.s.
Victoria-Reuver 0-4
Heel-Swil't 0-0

Heel w.n.s.
RKVB-Mereteldia 0-5
Nunhem-RKSVN 3-2
KVC-VVV 2 0-0

VVV 2 w.n.s.
HBSV-MVC 1-2
Baarlo-Panningen 1-4
Bevo-Eindseß. 2-1
Egehel-Crescentia 0-0

Crescentia w.n.s.
Grashoek-Roggel l-l

Roggel w.n.s.
SVVH-Megacles 1-1

SVVH w.n.s.
VCH-KCV 0-2
Steyl-Tiglieja 0-2
Acliates-Volliarding 1-4
KWC-GPC 1-2
Geijstoren-Blerick 2-5
Meterik-Spurta 4-0

Montagnards-Vitesse 2-1
RKDSO-IVO 0-2
Meerlo-Excelsior 3-4
Wanssum-Stormv. 0-4
Leunen-Wittenh. 1-1

Leunen w.n.s.
Resia-RKDEV 1-2
VOS-Venlosche B. 2-2

Venlosehe B. w.n.s.
Venlo-RKMSV ü-1
Melderslo-VVV '03 2-5
SSS'IB-Ysselsteyn 3-0

/ tweede ronde _
De wedstrijden voor de twee-
de ronde zijn op dinsdag 29
augustus. Resultaten loting
tweede ronde:

Heei-RKVCL
Berg-RKHSV
MKC-Meerssen
St.Pieter-Eijsden
Leonidas-Walram
RKASV-Standaard
Poluris-HKVVI.Bunde-Nüswiller
Minor-RKMVC
Htulou-SCG
Vrjlen-Waubach
Keer-Klimmania
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Auto onderdelen en accessoires
■ ■

Bosal uitlaatpotten en pijpen,
montagedelen (gealuminiseerd)

2 jaar garantie, grote voorraden.
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

Y^EP b v

In de Cramer 31, Heerlen.. Tel. 045-71695'
l~" ■ ■■■'■ " " ' **'"—~*~—" "Carrosseriedelen

origineel - imitatie - overzet
Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
" Tel. 045-244242

(Bromfietsen
TYPHOON 2 wielerspe-
ciaalzaak de grootste keuze
in fietsen, onderdelen, ban-
den en voor reparaties
Mansstr.l4, Geleen-Zuid.

■■**>**■*■■*■*■■■■■———— ■■■ i

Te k. ZUNDAPP KS 50, vol-
verkleding, bwj. '84, i.z.g.st.,
vr.pr. ’1.450,-. Te bevr.
Caeciliagracht 4, Kerkrade-
West. Tel. 045-423902.. Mobylette BROMMER te
koop, zeer goed en mooi.
j[300,-. 04406-12875.
Te k. ZUNDAPP GTS 50,
met sterw. veel chroom, als
nw. Pannenborg 61 H'broek.
Div. gebr. VESPA'S CIAO,
ook gebr. onderdelen, inruil
mogel. H. Kruisstr. 65, Gre-venbicht. Tel. 04498-57844

Te koop VESPA en Puch en
gratis af te halen jong poes-
je. Tel. 043-477953.
Verz. vr. te k. of te ruil ant.
BROMFIETS of onderd. Tel.
045-317395.
Te koop Vespa CIAO en
Puch Maxi. na 18.00 uur
Groenstr. 202 Landgraaf.
KOOPJE damesfiets m. ver-
sn. en damesfiets m. trom-
melremmen. 045-258407.
Te k. YAMAHA DT '87
(verz.) iets aparts ’ 1.400,-.
Tel. 045-315825.
■ II .I—. .I—!■ |,|

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

Vakantie en Rekreatle
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bij

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Nu nog mogelijkheden voor het hoogseizoen.
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

Caravans/Kamperen
JAARSTALLING (afgeslo-ten) voor caravans, boten
a.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Caravelair en Sprite 1989 ex
verhuur modellen te koop nu
met duizenden guldens kor-
ting op is op. BARTELS
Caravaning Hommerterweg
256, Amstenrade. Tel.
04492-1870.
Geen plaats geen tijd, bij
STADSBEURS komt u het
kwijt!!!

Te huur zomer en winter
CARAVANSTALLING

’ 200,- per jr. 045-424379.
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS en vouwwagens, ook
schadewagens. Tel. 045-
-323178.
Te k. CARAVAN Tabbert,
bwj. '85, 3x gebruikt, 4 pers.
pr. ’ 1.250,-. 045-412045.
Grote STACARAVAN op
camping in V'burg, ca. 45m2, ’ 11.000,-045-415986.

Kontakten/Klubs

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.

50 c/m
06-320.323.01
Babbellijn

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

06-320.330.03
NIEUW LIVE..NIEUW LIVE...NIEUW LIVE...NIEUW LIVE

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

Madame Butterfly
en haar meisjes. Hommert 24 Vaesrade openva. 18.00 uur

Gezellig flirten met zn tienen

Flirt-box 06-320.330.01
Sexservice

Sex Partylines
De Erox 06-320.330.69

De Sexbel 06-320.322.19
Frontstartlijnen

SM Spektakel 06-320.320.29
High Society 06-320.320.39

Lesbiland 06-320.320.49
De Sex Machine... 06-320.320.59

Eroticom 06-320.320.69
Meld lijnen

Livesex Special.... 06-320.322.29
Achter de ramen.. 06-320.322.59

:Best of Eroticom... 06-320.322.69
Best of high society 06-32032279

Candid Lijn... 06-320.325.65
50 cent p/m.

Babbelbox
Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02

LIMBURG
In hal06-Giy cate leer je nieuwe vrienden kennen die nlel ver weg kunnen wonen!

06-320.327.55 so ci mm

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

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

voorbij camping Maasterp. Open van ma. t/m vrijd. van
14.00 t/m 02.00 uur. Tel. 04755-1654.

Privehuis Diana
045-213142

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

Niet alleen de zomer is heet!!!
Privehuis 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
Sex Royal

06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
sex party box

06

320.323.06
Talk prod. 50 et/min.

Grieks Intiem
Marcha

50 et/min. 06-

-320.325.55
Bel voor GRATIS porno
stickers HETE Amanda

50 et/min. 06-

-320.320.08
Tieners

GRATIS PORNO PAKKET
50 et/min. 06-

-320.321.10
ledere keer weer meer!

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

Sex-Box
06-320.325.06

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardlesbi

Rijpe Sex
Maar 2 kwartjes p.m. 06

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

Direct snel sex-contact
(50cpm) LIVE afspreeklijn!!!

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)

Tippellijn
06-320.330.66 Tieners

zoeken sexcontact (50cpm)
Flirten, Versieren, Afspre-

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

Op zoek naar lekkere mei-
den 06-320.326.33

hetevrouwenlijn
"De Jachthut"

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

Homo Michael
luistert met open mond naar
sexavonturen 06/320.330.88

Gezellig flirten
met zn tienen op de Flirtbox

06-320.330.01 (50cpm)

Sex-oproeplijn
Direct snel sex-contact
06-320.320.55 (50cpm)
" 06-320.321.03 *"

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Hardsex
lekker hard 50 c p.m. 06-

-320*325*35
320*325*35

Mindy's

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

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

Mike
belt jou terug

06-320.331 63 (50 c.p.m.)

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

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

320*323*45

320*323*45
Op je knieën

v00r...
Lady Bizar

50 et p/m 06*320*

3*2468
Best in Town!!

Boys voor heren, privé en
escort, 040-517097.

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert

04950-42966.

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)

Waterloo
Kasteel Waterloo ied. woe:
groepsexparty v. heren, da-

mes en paren. Tel.
04704-3030.

POEZEN
MEISJE

06-320.324.36 / 50 cpm

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

H ÉBO V
Pascal laat ook jou

voor paal staan
06-320.329.92 / 50 cpm

Escort service all-in

045-326191

Sex Spel
Speel het spannende spel
waarbij jij door het kiezen

van nummers op je telefoon
uitmaakt hoe het verder gaat

Eindeloze variaties
Elke dag opnieuw.

kies dan 1

Door antwoord te geven op
de openhartige vragen van

onze sex specialisten verrijk
je je SEXKENNIS

kies dan 2
06.

320.323.66
50c.p.m.
Leuke

Loverboys
voor heren. Ook 24-uurs

escort. Tel. 04930-19545.
Voor echte sex bel je

nombre hombre
06-320.320.23 - 50 et p/m

Heterosexü!
Onze bellers schamen zich

niet!! Dus als jij sex! ook
lekker! vindt? Bel je de

Sextopbox
06-320.325.20 - 50 et p/m

Het gras is groener bij
Callcutta

06-320.320.13 buurmeisjes
en lollijsex 50 et p/m
Keihard het lekkerst
De Beurtlijn

06-320.325.33 soepele,
diepesexü! 50 et p/m

Slingerend van struik tot
struik laat ze zich pakken!!

Zoenbabwe
06-320.325.22 continentsex

50 et p/m
Niet doen! Alstublieft, nooit
meer. 0000h...te laat, sorry

schat06-320.322.77"-' 50 et p/m
Draaien, wringen en op- en
neergaan, alleen of met zn

tienen. Bel de
Jojobox

06-320.325.36 - 50 et p/m

De live-
spelletjesbox

voor meer dan praten alleen
06-320.325.34 speels en

sexie 50 et p/m
Uit de slip gaan bij de
steigerbox

06-320.325.16 lekker in alle
bochten. 50 et p/m.

Alles mag!!

Club
, Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.

Kriebels?
bel maar naar Karin

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

De Sexbom
Binnenkort open ik mijn
eigen club!! Kom jij ook?

Wat ik daar doe?!...
06-320.327.11 - 50 et p/m

Heatline
06 - 50 et p/m

320*322*30
320*322*30

Erotiek
320*320*68

Pervers
320*324*00

Lesbi 28
320*320*28

Supersex
320*324*01
't Nymfomaantje
Wil je weten wat ik lekker

vind? Bel me, en ik vertel het
alleen aan jou!

06-320.325.12-50 ctp/m

't Stoeipoesje
Ik hang aan de telefoon! En

wacht tot jij me wil
verwennen!! Zin in sex!!
Bel me 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

Video Club
v.a. ’ 20,-. Dame aanwez.

Tel. 045-718067. Ass. gevr.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

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

gens vanaf 10.00 uur.
Haar waanzin grijpt je naar

de keel!
SM Maniac

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

Luister zelf! 50 c/m
Dame zoekt gave jongeknul

Meisje wil contact met
ervaren heer. Ze vinden het

op de
Generatiebox

06-320.326.27 - 50 et p/m

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

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

op de SexSuperßox zijn die
hete praters die best willen,

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

praatje.
SexSuperbox

06-320.324.30
Heetste Box

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

de box voor
Ruilsex

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

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

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
Alweer die Wip-ln Box in

gesprek...en da's de box om
wat te versieren..wat een

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

schatjes zijn.
De Wip In

op 06-320.324.60
De Lijfsexbox

06-320.324.90 - 50 et p/m
Nee, nog heter kan niet
denk je als je ze op de

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

06-320.324.40? of
De Sexbox

06-320.322.22 - 50 et p.m

Nieuw Nieuw
club hof van ede

Putstr. 85A Sittard.
Tel. 04490-10218
bgg 04490-51892
Dames gevraagd

Intern mogelijk.

Club Doma-SM
Live uit de kelder!!

Slaafse meiden dl. 2
06-320.323.50 - 50 et p/m

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.

Hetty is nog zo jong, maar
wat gebeurt als ze in dat

tanga'tje poseert? Wordt de
fotgraaf de eerste? (50 cpm)
06-320.323.85
Mooi en machtig staat ze
voor je op die hoge leren
laarzen. Ook jij gehoor-
zaamt de Meesteres.

Rosie-zweeplijn
06-320.330.51 (50 ct.p.m.)

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

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.

Bar St. Tropez
Putstr. 40, Sittard. ledere

dag. geop. 21-5 uur. Ouder-
wets gezelig. Tev. meisjes
gevr. na 21 u. 04490-17402

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 Exclusief
Goedkoop is Duurkoop I

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.
Sexy Blondy

en Brunette, v.a 10.00 uur.
Tel. 045-721759.

Joyce is heet
06-

-320.321.65
50 cent p.m.

HotGirls
06

320.322.87
50 cent p.m.

Nieuw !! Lolita
06-320.324.94 (50 S.p.m.)

De enige echte!!
Moderne man voor dame of

echtpaar.

Te1.045-318413
Anita

privé, ook zaterdags
Tel. 045-352543.

’ 50,- All-in
Tel. 045-423608.

(Huls )dleren
Te koop gevr. PAPAGAA- Te k. nest PERZISCHE Kit-
lEN, Kaktoe's en Ara's. Tev. tens (Chinchilla's) metmr. op tamme en sprek. pap. stamb., ontw. en ingeënt.
Tel. 04490-75359. Tel. 045-224815.
ï|D*°2pdraadhaar

o mOK" Te k. van fokker zwarte, wit-TERRIERS pups, 3-kleur, tei gnjze DWERGPOEDELSingeënt en ontwormd, met je| 04750-16590garantie. Tel. 045-272795. —-J : ;—=-— —— Weg. omst. tegen kleineTe k. Prachtige Tervuerense verg. af te halen LABRA-HERDER pups met stamb., DOr m. papieren, 2Va jr. erg8 wkn. Tel. 045-313817. lief, na 18.00 u. 045-257705
TRIMSALON Charèl knipt AANBIEDING t/m 2 septem-
intrimic aJoo/^sen bIJ u ber zwarte kippen bij 10thuis. 045-423400. stuks , gra tis H,Henk Ploe-
Te k. VORK terriër pups. men, Broekhuizenstr. 538,
Tel. 045-250210. Rimburg. 045-320229.

In en om de tuin

Grindtegels
60 X 40 cm. ’ 3,75 per stuk, 40 X 40 cm. ’ 2,90 per stuk,
tuinband 15 X 5 cm. ’ 2,70 per stuk, betonklinkers ’ 17,60
per m2, tuingrond zak 40 Itr. ’ 2,50, koernest zak 25 Itr.

’ 8,50; vijverfolie ’ 6,50 per m2, alles mcl. BTW.
Ook tuinverlichting, vijvers en pompen.

Creugers Beton Economiestr. 46, Hoensbroek (bij Herschi)
Tel. 045-213877.

(TUIN)HOUTHANDEL lm- HOUTHANDEL Landgraaf
preg In de Cramer 104, Hrl. voor al uw tuinschermen,
751687. Heeft voor u in planken, palen, balken, kee-
voorraad Hogedruk geïmpr. pers, panlatten, stookhout
planken, palen, rolborders, enz. Buizerdweg 8, Indus-
-1000 st. nwe en gebr. biels trieterrein Abdissenbosch
enz.enz. bezorgen mog. Landgraaf 045-318518.
1 ste soort GRASZODEN Met een PICCOLO in het
’3,50 p.m2afgehaald, bo- Limburgs Dagblad raakt u
ven de 50 mtr. gratis thuis- uw oude spulletjes 't snelst
bez., ook gehele tuinaar kwijt. Piccolo's doen vaak
goedkoop, ook voor straat- wonderen... Probeer maar!
werk. Tel. 045-323178 Tei. 045-719966.

Bel de Vakman
■ ■■■■■■ -Verstopte afvoer of riolering

"i.K.o.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Daklekkage
bel 045-219615
H Arndts

dakservice
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
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. Be!
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.

DAKDEKKERSBEDRIJ
Nok, voor al uw da
werkzaamheden, me ■langste schriftelijke ga
Bel voor vrijblijvende c
Tel. 045-224459/7530 J
Te k. verschillende s*
afrasteringen en p*
montage mogelijk. Bel
Inl. ABC HEKWERK,
Veenstra Tel. 045-31(j
Uw DIEPVRIES, iÖJIwasautomaat, ook !
install. defect? Garant
de reparatie, geen v«
kosten en korting op "
delen. Bel direct
726206.
Voor SIERBESTRA' |
terras, oprit en va*
schap. Stratenmakers!
Nico Gerards. Vrijblif"
prijsopgave en advies
045-313956. J
Diepvries en KOEüfREPARATIE zonder v§
kosten. Bel Geleen: Of
45230 service binnenj;
Mijn keus was vlug gé
toen ik het bij 5"
BEURS zag staan!!!

1 *<

Opleidingen
Binnenkort starten in Venlo, Sittard en Maastrifi*

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 studieles

013-368645 secretariaat

Bedrijfshogeschool Katholieke
Leergangen. Tilburg. J

DANSINSTITUUT
Rien en Betty Decker

F.DO. gediplomeerd
De exclusieve N.8.D.-dansschü

van het zuiden met opleidingen (ook beroeps) in alle*
vormen, start met kursussen voor alle leeftijden, ’Jazz, Disco, Aerobic, Salsa, en de nieuwste grote <jl
de Lambada. Hubertusstr. 77, Beek. Tel. 04490-732 J

Uw collectie wordt
een creatie door
onze presentatie

Cozimo
Mannequin,
Dressmen,

Modellenburo.
Inschrijven voor onze cursus

kan vanaf nu.
Inlichtingen: 045-229478

Huw./Kennism.
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met D.J. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193.
Zoekt U een ser. relatie bel
dan 045-211948 Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
"PARTNERS-TRUST",
huw.-relatieburo. Info: 045-
-210627.
Echtp. 38 en 40 jr. zoekt
leuk ECHTP. man bisex, v.
moderne vriendschap. Br.
gaarne m. foto n. Br.o.nr.
B-1734 LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Mode Totaajj
ledere zondag gezellw
kelen in Valkenburg, Bf
Nassau, (Ophoven W
tard) en Antwerpen *markt, bij Rovan en D«JLedermode, Nieuwe **kollektie: lammycoats

’ 299,-. Suede en ler*
ken ’299,-, ’ 399. Jrokken, broeken, jad*
kolberts ’99,-, ’'’ 299,-. 3/4 leren dart*
sen ’149,-, ’ 299,-, /i
Dames en heren lerent
’129,-, ’299,- ’399/
ren broeken en rokke?’89,90, ’199,-, f'
Leren truien, vesten *dywarmers ’ 99,-. JBruidsmode en mo*
ding. Inruilen leer en
mogelijk. Bij aankoop
den reiskosten vel
Ook gespecialiseerd inj
maten. Venlosesteen'**
Ophoven (tussen S0
Maasseik) België, t*
3211566901. Wevers»*
Baarle-Nassau,
04257-8960. Grend*
16, Valkenburg-Ce"
telef. 04406-16617.
info: Hurksestraat 2^
mond, telef. 04920-22»

Wonen Totaal! : _^

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen, bij tennishal.

Opruiming showroommodellen manou en pitriet m^
Maandag en dinsdag gesloten.
20 - 50% korting.

KEUKENS laag in prijs met Gaat u verhuizen of _\
garantie. R/J Handelsonder- renoveren? Voor eej
neming, Stationstr. 294, zonder mooie cc*
Nuth. Tel. 045-242602. vloerbedekking, go*9

Voor alles groot of klein? 2L""J?rir l9 9aa' L
Moet U bij STADSBEURS 2°WA Woninginnch»']
2 jjnin Snijders, Nieuwstraat *—-ir Hoensbroek. Tel.GASFORNUIS ’ 125,-; 212900
diepvries ’ 225,-; gasplaat —’85,-045-725595. BANKSTEL eik. i\Te k. antieke TERRAS- eethoek eik. ’ 275,-; a.rSTOELEN met tafels plm. eik. kast ’ 450,-. W
300 stuks Tel. 04406-12289 derstr. 208, HoensbrO*—*■■*x

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf ’riNu 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, ven'
compleet met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-dea1*Ook reeds vanaf ’ 10,- p.wk. a

Van Erp, Limbrichterstraat 18, Sittard, 04490-13*
Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.^/

Braderieën/Markten __\——— —— Hulsh. artikel^Wilt U niet lang wachten bi] _-<
de telefoon, stel het dan bij Te k. gebruikte N£J
STADSBEURS tentoon!!! CHINES, tel. 045-315?

Voor Piccolo's zie verder .pagina 20--——-—--—-— ' 1 1 .—I I I 'I IL- i md'l-t-trAm m\ I ~"^
v, f , , , De lichtreclame mmm^mmmmm ISKP^ "_ïi-IW-a f&Ê _^tNevenstaande bedrijven van discotheek Detroit _J__jVMIWT IP|#€#StSw3 L^^\ °okbi'feliciteren , , JL-rJL/ X ÜK%2V#UL X ■ vw a^ discotheek

r *,* werd verzorgd door: , z Brunssum nds?w7Q I^^Ü^n aiscomeeK
familie Gorissen met » I yfc- l ■; I I £3." JJSS K2£-~"-S4 detroit

de opening van NGQII JdIISSGn Import Music JÊargeopend/geöjjhet: Nieuwenhagen 045-321554 I spoelen wij

Schaesbergerweg 134-136 *r»_.„ / Zaterdag, zondag
L . ... _ . w'_Tl c l'l*!-*!

Heenen KaP _J_W en woensdag wenst familie Gorissen f Mmmm L WÊtm bierleidinaen
Q45-726660 | vanaf 20.00 uur veel succes met \_\ [__\ Ru w

-.« .-m Tj WÊkWÊÊÊr jÊ_WÊ_m__mï___ï_l_____M_W_m discotheek Detroit mm M-. *>**"TJ
rllC^nfn^^u ~~~"~~————————^——— Jo/innj/depiatenwreter _^

Ti r_*pelümiMi^W% f Discotheek Detroit vandewwer & lefel b*
T\*-±~--^Z4- \nT%r*f\ **""' ~« I werd gestoffeerd door: l^^t-wujg^-^g*^UGtrOll ÜiiKvU 7 WOenSdo^aOU_T1S I fmm

STOFFEERDERS- M„kl ,3 e s,mpel„,d M,„»,
-**-^^' mvm_ vil/ '^^^■■■^ 20.0QïHm Êm iPi'® woninginrichting

Directeur W. Jacobs Ü MittUiQ^M^m^ ll «§ « «. Uw horeca-adres voor:

--£ 1 : I m 20,Uh^ fff Jffilifi c/ fl«^l<-«»«e« speelautomaten - flipperkasten
▼33 lS realiseerde de special-effects van L-**i**-^b^"HëHHHSBSSHS^^BSI Sjra. Emmastraat4 poolbiljarts - videospelen

video ■ geluid - verlichting |MB|g^^ o^S SSS^emteme' ;
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]i^WM PLÜK DE DAG X.i M BEGIN BIJ EURO! ï
°|UVINKEN^^ I VERSE RIBJES I HANEBOUTEN [GRILLWORST

098 A9B A9B ("98
■ kilo fl M kilo \Wm\ 1 kiio B

"si . I |
HAMWORST VARKENSTONG LAMSCOTELET

128 098 JA9B
p. st. fl kilo kilo I| fl

Si|^r '' ' -Jl '"(CHTERMUIS |n?0L.T.d lllJ.'a.fljTi.Mj'
I HEERLEN, Heerlerbaan 108 MAASTRICHT, (Amby) _
I _m BRUNSSUM, Julianastraat 24 Lindeplein 1 _W\ ... I V W I SITTARD, (Sanderbout) Veestraat 42

I woensdag vanaf 12 uur geopend. _^W
'm | donderdag koopavond _^p

3 dagen lang bij EuropaTuin:

j20% korting op*l
kamerplainten! I

>. Er^HH Wa_ w W—fAv ' H_m^bbl HBU**' ilQjri-i. I . f£~*'lH_r '^^—.—^m w^^^^k\^\%V—\_A—J—^—^—t HMl*^*4 \_M
Ef-li^k W^*rt^^T£i\*—_JZ^^^_)_mÈÈ_—^i T^^Til\»lAflH\l-^5 i^l

J , '"bij EuropaTuin le kust en te keur. . ESlt^WT»|T*4<r^ï^tfil**MWWyW<y»ÏUll*4l*lL*iU B\l'-3 !■j v
nkleine tot grote boeketten in vele \ E"t\\^ML*pÉÉßPwWï»lT» Q^^UH| WÊÊÈ mm\Z_A ■

jl prijzen voorzon mooiekwaliteit? I KJ^IiVmI j^itißMlj'ËSS^s—^^^^^^jti^^j^»! ■

1 v!^"'! meerderekleuren^p-C^TJI^ —
~ _ / """ïCflKfl! Pokon"aconèsoomlen bloempotten van kunststof,

frOna P^rondSpeciaal HM*"'o»' B.^ I^—^i—"JSM-ClA**. I Voor een veel langer -—~" BKv6S"BSfl fSZ_^—--t!
(jj^^ I plantenleven adviserenwij EuropaTuin E*^K^f3m«i| Piantschoon \L_rf^--^||I Potgrond Speciaal. Deze grond houdt v****^f|g?q|p|^ is'n absoluut milieuveilig 4_^_^___t
M.r"'" "^ I vocht betervast en zorgt beslistvooreen f:—^jgsgraj beschermingsmiddel voor >^___^^L
I l beteregroei en bloei van al uw n*^*"H uw planten tegen insekten. (1 ""jV '***fte*S~.'"'41 kamerplanten. Bovendien wordt deze Flacon a 250 ml. **yjj**rl potgrond regelmatig doordeskundigen (zonder drijfgas) Ë \ ~J^ .***\- .X (RHP) opkwaliteit gekontroleerd. I=_"l \ fEu^pmuiri^
[L^ EuropaTuin | ür> ~-i EuropaTuin

Tan Nuth b.v. I )m Landgraaf
Vaesrade 100 SZ~J / Z.O.LBUITENBEDRIJVENF^s^ 6361 HH Nuth u(]/, Europaweg Zuid 401-6374 XP Landgraaf

L , >r Telefoon: \\ i Telefoon:o4s-324444I 045-244644' I I <««w»\\\ \\\ «..<«,«.,.

Be nieuwe
■ïajaarscollectie
Japonnen en pakjes
's binnen.

*^******mmmmmmam__m'

Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L

42x Mx 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.
Ie Hypotheken vanaf 7,5%~
2e hypotheken

240x180 x 120 x
10.000,- 106,- 116,- 140,-
-20.000- 213,- 233,- 201,-
-30.000- 319,- 350,- 421,-
-40.000- 426,- 467,- «62,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per|| maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

_ ZOMER-VOORDEEL-PRIJZEN tJ BIJ DOM VAN DEN BERGH £
Q_^£_^"SiïSA':'w*> »■!".'>''»?- "MV" 'T*-,. ****\

"1 I "°s-s li I -J - k
i|!l!IIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII!Illilllllllllllllllw. J___{ \m _Wr^mII ï I JKC I I cT7a lil gj^rufl

jl 70CM I Nfas^L^SP Hl'ffjrPi _ _^ |j|^^Mffl|6l*
Philips kleurentelevisie ' / j k ■*>

, |L^
PL "j 21 GR 2550/108 I __|';.|__l| | __f.";.',.. BvJl'Vl
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