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Bejaard echtpaar
laat kapitaal op
autodak liggen

- Een bejaard
heeft een handtas met

Ueld en sierraden ter waarde
"an 30.000 gulden op het dak

ijn auto laten liggen toen
■tet wegreed vanaf een parkeer-Hpöts bij het Rotterdamse

cjaarde vrouw had de tas
"t dak van de auto gelegd

Jjde veronderstelling dat haar
|J4arige echtgenoot de tas in
|"e auto zou leggen. Toen het

de kapitale fout ont-
'J-kte reden ze terug naar de
Parkeerplaats, maar daar kon-

ze de tas niet vinden.

J*ter op dedagwerd de tas met: houd - 10.000 gulden in
<j°ntanten en voor 20.000 gul-
jjen aan sierraden - door een

bte van het Rotterdamse
"ervoersbedrijf bij depolitie af-
geleverd. De man had de tas er-gens op straat gevonden, aldus

** Rotterdamse politie.

VS leveren
Koskotas uit aan

Griekenland
JJrSTON - De Amerikaanse rege-
'B heeft gisteren toestemming ge-

lfc cri voor het uitleveren van de
*Jekse bankier George Koskotas

~ 'n eigen land verdacht wordt
j. 11 het verduisteren van 400 mil-

-11 guldenvan de Bank van Kreta.
L
(j Juridischereden voor de uitleve-
i3 was datKoskotas een vals toe-i/^nvisum heeft gebruikt om de
i,. binnen te komen. Koskotas die
t November 1988 werd gearres-
L^jd, zal in de gevangenis blijver
Zj^t het beroep tegen de uitleve-

Lj 8 is afgehandeld.
skotas ontkent het geld verduis-

[d te hebben. Hij zegt dat hij hel
Rekeningen van deGriekse socia-
p'sche partij PASOK heeft gezet.

" Zie ook pagina 5

het weer

AFEN TOE REGEN
j. "daag passeert een fronten-
&. teem vanuit het noorden
v *e provincie. Daardoor is er
C' bewolking en valter afen
gr Wat regen. Later op de dag
ijll er ook enkele opklaringen.
u "niddagtemperatuur loopt
dj, 'ot circa 20 graden. De wind
v *aU in de loop van de dag
V*1 het westen naar het
tj^dwesten en is matig. Tij-
iJ's het weekeinde blijft het
iJ*selvallig met af en toe re-
qA niet al te veel zon en mid-
ibtemperaturen tussen 18 en
V 6'aden.
t|wr actuele informatie be-
L'fende het weer in Limburg
y ftt u bellen 06-91122346.

H,? op: 06.40 onder: 20.43
i/*«op: 23.38 onder: 17.58

ÏJHGENr^op: 06.42 onder: 20.41
J*nop: 00.36 onder: 18.46

Voyager-2
ontdekt twee

nieuwe manen
PASADENA - Een paar uur voor
haar scheervlucht over de noord-
pool van de blauwe planeet Neptu-
nus heeft de Amerikaanse ruimte-
sonde Voyager-2 weer twee nieuwe
manen ontdekt. Daarmee komt het
nu bekende aantal Neptunusmanen
op acht.
Zij hebbeneen doorsnedevan 50 tot
420 km en draaien in banen op
48.000 tot 117.000 kilometer van de
planeet. Tevoren waren slechts
twee manen bekend Triton en Ne-
reide.

Afwijzend
PvdA en D66 hebben in een eerste
reactie afwijzend gereageerd op de
VVD-plannen. „De PvdA is bereid
te praten over de mogelijkheid van
het toelaten van commerciële om-
roepen, maar niet als de bestaande
omroepen alleen maar identiteits-

gebonden programma's mogen ma-
ken," aldus de PvdA-media-specia-
liste Jeltje van Nieuwenhoven. D66-
-lijsttrekker Van Mierlo wees erop
dat de VVD zeven jaar lang de tijd
heeft gehad een goed mediabeleid
te voeren. „Toen heb ik ze niet ge-
hoord," zei hij.

Ook minister Brinkman (WVC)
toonde zich weinig enthousiast over
de VVD-plannen. „Ik wil eerst de
plannen weleens zien, voordat ik er
verder in ga," aldus de bewindsman
in een eerste reactie.

" LOEK HERMANS
...kabel vrij voor allen...

Japanse regering
opnieuw getroffen

door seksschandaal
SINGAPORE - De Japanse regering is opnieuw
getroffen door een seksschandaal. Tokuo Yamashi-
ta, chef van het kabinetsecretariaat en woordvoer-
dervan de regering van premier ToshikiKaifu, be-
kende gistermorgen op een persconferentie in To-
kio, dat hij een buitenechtelijke verhouding had
met een barmeisje. Hij wil evenwel voorlopig aan-
blijven.

De 69-jarige Yamashita gaf toe, dat een bericht in
een Japans tijdschrift over zijn affaire met een bar-
meisje 'correct' was. Hij bood zijn diepste veront-
schuldigingen aan aan het Japanse volk voor deze

wat hij noemde 'onbezonnen daad. Volgens het
tijdschrift heeft Yamashita, die derang van minis-
ter heeft in het nieuwekanmet, vijfjaar geleden de
liefde bedreven met het toen 21-jarige meisje onder
het kijken van een pornografische videofilm. Dit
was het begin van een drie jaar durende verhou-
ding.
Voordat hij twee weken geleden in het kabinet
werd gekozen, gaf Yamashita het meisje drie mil-
joenyen, ongeveer 40.000 gulden. De vrouw zou het
geld hebben teruggezonden. Yamashita ontkende
dat het zwijggeld was.
Het seksschandaal komt twee weken na de val van
premier Sosuke Uno, die in een soortgelijke affaire
was betrokken. Uno had een jarenlange verhou-
ding met twee geisha's, ojie hij voor hun diensten
goed betaalde.

Het nieuwe schandaal zal volgens diplomatieke
'waarnemers ongetwijfeld gevolgen hebben voor
het voortbestaan van de regering-Kaifu. Verwacht
wordt dat Yamashita onder druk van de publieke
opinie zal aftreden.

Polen heeft eerste niet-communistische premier

Mazowiecki roept
op tot brede steun

Van onze correspondent

WARSCHAU- Met een verrassand grote meer-
derheid is Tadeusz Mazowiecki gisteren geko-
zen tot de eerste niet-communistische rege-
ringsleider van de volksrepubliek Polen.
Slechts vier van de 460 leden van de Sejm, de
Poolse Tweede Kamer, stemden tegen de pre-
mier die namens Solidariteit nu een regering
moet gaat vormen. „Ik wil een premier voor alle
Polen zijn, ongeacht hun politieke voorkeur,"
sprak een duidelijk aangedane Mazowiecki. De
62-jarige hoofdredacteur van Tygodnik Soli-
darnosc, het weekblad van Solidariteit, bena-
drukte na zijn verkiezing vooral de steun die hij
uit de gehele maatschappij nodig zal hebben.
„Daarmee staat ofvalt mijnregering," zo zei hij.

De communistische fractie is met 173 leden de grootste
in de Sejm. Er was hen echter geen sterndiscipline op-
gelegd. De meeste van de 41 onthoudingen kwamen uit
de partijgelederen. Mazowieki kreeg de steun van 378
van de 423 aanwezige afgevaardigden. Omdat van de
zes niet-communistische fracties - goed voor 287 zetels
- op één na alle leden hun stem op Mazowiecki uit-
brachten, heeft minstens een derdevan de communisti-
sche fractie Mazowiecki het vertrouwen gegeven.

Mazowiecki zei later tijdens zijn eerste persconferentie
als premier, dat zijn regering trouw zal blijven aan de
militaireen economische organisaties van het socialisti-
sche kamp, Warschaupact en Comecon.

" Tadeusz Mazowiecki maakt het V-teken als hij het parlementsgebouw in
Warschau verlaat, waar hij zojuist is gekozen tot nieuwe premier van Polen.

Formatie
Mazowiecki liet overigens doorschemeren dat de for-
Viatie van zijn kabinet mogelijk langer gaat duren. „Ik
hoop nog steeds op 30 augustus klaar te zijn, maar ik
sluit niet uit er meer tijd nodig is," zei hij.

Over de drie meest heikele punten (de economische
maatregelen, zeggenschap over de massa-media en de
aanpak van de overheidsbureaucratie) hield hij zich op
de vlakte. „Geef me de tijd," herhaalde Mazowiecki een
paar keer in antwoord op vragen over het rer/^ringspro-
gram. De nieuwe regering zal in elk geval beproefde
economische recepten aanwenden voor herstel van de
doodzieke Poolse economie. „We hebben geen tijd voor
experimenten," benadrukte hij.

Felicitaties
Het eerste felicitatietelegram van bondgenootschappe-
lijke zijde kwam uit deDDR, waar de partijleiding niets
moet hebbenvan de hervormingen die in Polen, Honga-
rije en de Sovjetunie gaande zijn. Enkele uren later
stuurde de Sovjet-regering een telegram 'met vriend-
schappelijke gelukwensen', zo meldde het persbureau
TASS. De Amerikaanse president George Bush beloof-
de Mazowiecki in een felicitatieboodschap 'krachtige
steun' bij diens pogingen om zijn land te leiden naar
'economisch herstel en democratische verandering.
Ook de Britse premier Thatcher stuurde gelukwensen.

Kamerlid Hermans bepleit echt duaal bestel

VVD komt met wetsontwerp
voor commerciële televisie

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Het VVD-Tweede
Kamerlid Loek Hermans komt vol-
gende maand met een initiatief-
wetsontwerp om de komst van Ne-
derlandse commerciële zenders op
de kabel mogelijk te maken. Her-
mans kondigde deze nieuwe stap in
de politieke strijd rond de commer-
ciële tv aan tijdens de uitreiking van
de Gold Medal Award. Hij kreeg
deze prijs voor zijn ijveren voor
commerciële tv in Nederland.
Hermans vindt dat de wetgeving in
de toekomst op twee principes moet
worden gebaseerd. De kabel moet
in de eerste plaats geheel vrij zijn,
voor wie maar uitzendingen wil ver-
zorgen. Ten tweede moeten de om-
roepen kiezen tussen het publieke
bestel en de commercie. Mengvor-
men zoals para-commercialisme

zijn niet toegestaan. Hermans wil
een echt duaal bestel.
De VVDer legde er de nadruk op
dat er in ons land-ruimte moet blij-
ven voor identiteits-gebonden om-
roepen. „En dan bedoel ik niet het
elkaar beconcurreren met Ameri-
kaanse televisie-series, maar echte
identiteits-bepalende program-
ma's." Hij wil in de wet garanties
scheppen, dat deze omroepen kun-
nen blijven uitzenden.
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Grote onrust bij
burgerpersoneel
Afcent-Schinnen

SCHINNEN - Er heerst grote on-
rust bij het burgerpersoneel van de
Afcent in Schinnen. Het slechteper-
soneelsbeleid heeft er toe geleid dat
het ziekteverzuim onder de Neder-
landse ambtenaren zeer hoog is. Al
langer bestaande klachten zijn nu
ook tot Den Haag doorgedrongen.
Staatssecretaris van Defensie, Jan
van Houwelingen, zal maandag in
Schinnen een gesprek hebben met
zowel vertegenwoordigers van het
burgerpersoneel als met de Afcent-
top om de problemen te bespreken.

Het burgerpersoneel in Schinnen
kent in de praktijk twee bazen. Het
zijn Nederlandse ambtenaren, wor-
den ook door het ministerievan De-
fensie betaald, maar hun directe
chefs zijn allen VS-miltairen. Deze
tweeslachtigheid vormt de kern van
deproblemen. De militairen, toch al
aan autoritaire leiding gewend,
trekken zich maar al te vaak niets
aan van de rechtspositie van de Ne-
derlandse ambtenaren.

Zo is bijvoorbeeld het burgerperso-
neel verplicht om deel te nemen aan
allerlei para-militaire oefeningen,
terwijl het toch om ambtenaren gaat
die geen enkele militaire taak heb-
ben te vervullen. Een andere grief
behelst de „Amerikaanse" manier
waarop met de burgers wordt omge-
gaan.

Protest
Volstrekt willekeurig worden, zo
laat de Dienstcommissie weten, al-
lerlei burgerfuncties van de ene dag
op de andere door VS-militairen op-
gevuld. Carrièreplanning is voor de
burgers dan ook uit den boze. Al tij-
den protesteert de Dienstcommis-
sie, een soort ondernemingsraad, te-
gen de misstanden in Schinnen. Tot
nu weigert het Nederlandse minis-
terie van Defensie om bij de Ameri-
kanen aan de bel te trekken.

Waarschijnlijk vreest men de Ame-
rikaanse bondgenoot tegen het
hoofd te stoten. Dat heeft er toe ge-
leid datveel burgers weinig gemoti-
veerd, zo niet gefrustreerd zijn ge-
raakt. Het ziekteverzuim is dan ook
met sprongen omhoog gegaan.
Maar nu - verkiezingstijd - gaatVan
Houwelingen toch met de Amerika-
nen praten om te proberen tot een
vergelijk te komen.

In Schinnen gaat het in totaal om
zon 300 ambtenaren. Het burger-
personeel van de Afcent in Bruns-
sum kent de problemen van hun
Schinnense collega's overigens niet.
Zij zijn geen Nederlandse ambtena-
ren maar hebben een NAVO-status.

Risicoduels
Roda niet in
weekeinde

KERKRADE - Roda JC mag zijn
thuiswedstrijden tegen de vijf zoge-
naamde risicoclubs niet in hel
weekeinde spelen. Zowel de zon-
dag, de vaste speeldag van Roda JC
als de zaterdag zijn taboe voor de
komende duels tegen Feyenoord
FC Utrecht, PSV, Den Haag er
Ajax. B en W van Kerkrade hebber
de KNVB en de club laten weten
dat geen toestemming zal worder
gegeven, omdat de politie voldoen
de mankracht ontbeert om de vei
ligheid te kunnen garanderen. Rods
JC ziet het besluit met lede oger
aan. De club is er inmiddels in ge
slaagd met een aantal wedstrijder
uit te wijken naar midwèekse data.

# Zie verder pagina 19

Mestfabrlek in
Kronenburg
kan starten
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Tijdens een
wandelingetje
over het Bin-
nenhof krijgt
Joris Voorhoe-
ve een goed be-
doelde aai over
de bol van een
Hagenaar. De
eeuwig op het
Binnenhof
aanwezige
man wordt
door de vele
fratsen die hij
uithaalt door
veel politici de
'Binnenhofnar'
genoemd.



Id-elpee
Stelt u zichvoor. Een discotheek
op het platteland. Bevolkt door
discogangers van het ruwere
Soort. Dronkemanstoestanden
én vechtpartijen. De Jeff Healey
Band treedt er elke week op.
Achter gaas, vanwege het geweld
op de dansvloer. En dan komt....
Dalton ofte wel Patrick Swayze.
Hij, de hoofd-uitsmijter, houdt
een grote schoonmaak, heeft een
hevige romance en bevrijdt de
Jeff Healey Band. Het verhaal
van de film Road House. Eerlijk
gezegd heb ik 'm niet gezien. Dat
de intrige in een zin kan worden
verteld, zegt mij genoeg. 'The ori-
ginal motion picture soundtrack'
zoals dat heet, is daarentegen
heel aardig. Dat is voornamelijk
te danken aan de Jeff Healey
Band. Stevige ouderwetse rock,
met virtuoos gitaarspel en gedre-
ven zang. Vier nummers van
deze groep, die indruk maakte
op Pinkpop, zijn terug te vinden
op de lp/cd ROAD HOUSE. Het
eerste nummer hakt er meteen
in. 'When I woke up this morning
I got myself a beer', zingt Jeff.
Want dealcoholvloeitrijkelijk in
de Roadhouse Blues, oorsponke-
lijk op de plaat gezet door The
Doors. Daarna spelen Jeff Hea-
ley en zijn band nog nummers
van Sonny Thompson, Bob Dy-
lan en Willie Dixon. Stuk voor
stuk goed uitgevoerd, met fan-
tastisch gitaarspel. 'When the
nigt comes falling from the sky'
mist het raspende geluid van
Bob Dylan, maar de achter-
grondzang van Maria McKee
maakt veel goed. Ook Otis Red-
ding, Bob Seger en Little Feat
hebben hun medewerking ver-
leend aan dit album. Bob Seger
heeft Blue Monday van Fats Do-
mino voor zijn rekening geno-
men. Otis Redding zingt zijn
These Arms Of Mine, en Little
Feat de Rad Gumbo. A Good
Heart, een nummer van Maria
McKee dat nog niet zo lang gele-
den op de plaat is gezet door
Feargull Sharky, wordt vertolkt
door Kris McKay. Patrick Sway-
ze neemt de zang van twee voor
deze elpee geschreven nummers
voor zijn rekening. Zijn stem
slaagt er niet in grote indruk te
maken. Raising Heil is boven-
dien een wat soft melodietje.
Cliffs Edges spreekt meer aan
en wordt op acceptabele wijze
door de acteur vertolkt. Alles bij
elkaar is het een lp'cd, die mij al-
leszins meevalt. Vooral de uit-
voeringen van de Jeff Healey
Band - ook al zijn dat covers -
springen eruit. Heel geschikt
voor wilde feestjes waar gedanst
moet worden.

ans bouwmans

agenda
AUGUSTUS

" 25: Hoafke Roermond: Rou-
te'66

" 25: Parochiehuis Landgraaf:
o.a. The Clan

" 25: Des Artistes Maastricht:
Fietsefreem

" 26: Hanenhof Geleen: Just
Because

" 26: Losstheater Maastricht:
Mcxc Com Tudo

" 26: Walhalla Sevenum: The
Bob Color

" 27: Bunkerpop Landgraaf:
o.a. Doebisjek

" 27: Carosseer Maastricht: The
Run

" 28: MECC MAASTRICHT:
SIMPLE MINDS

Single en concert
van Just Because

Gitaarrockgroep Just Because
presenteert morgenavond in de
Geleense Hanenhof haar eerste
single getiteld Come Back To-
day. Maandenlang heeft Just Be-
cause aan het repertoire gesleu-
teld en daar zijn Come Back To-

day en His Janice als singlekeu-
zen uitgekomen. De presentatie
vindt morgen plaats om 21 uur.
Pinkpopbaas Jan Smeets neemt
de eerste singlein ontvangst. Wie
'n rijksdaalder toelegt op de en-
treeprijs van vijf piek krijgt gra-

tis de nieuwe plaat mee naar
huis. Na te zijn opgericht in het
najaar van 1988 kreeg Just Be-
cause begin dit jaar qua bezet-
ting vaste voet aan de grond met
de inlijving van zanger Terry ter
Beek. De groep bestaat verder
uit gitarist Hans van Schendel,
bassist John Geurts en drummer
Roger Zelis. Producer Fred Lim-
pens had in de BMI-studio in
Weert de supervisie bij de opna-
men. Wie de groep in huis wil ha-
len kan kontakt met haar opne-
men via S 04490-56098.

" Gitaar-
rockband
Just Because
treedt
morgenavond
op in de
Hanenhof
te Geleen.

Foto: JEROEN
KUIT

Onzekerheid
over plaat
Neil Young

Het getrek en gesjor rond de in-
middels beruchte Eldorado-el-
pee van Neil Young duurt onver-
minderd voort. Zag het er vorige
week naar uit dat platenmaat-
schappij Warner Brothers de vol-
ledige, tien tracks tellende elpee
(waaronder de vijf nummers die
eerder op een importplaat ver-
schenen) naar de winkels zou
brengen: kort daarna luidde de
instructie dat Eldorado slechts
drie originelenummers zou gaan
bevatten (Don't Cry, Eldorado en

On Broadway) en verder werd
aangevuld met tot nu toe onbe-
kend werk van Young. Sinds er
sprake was van de Eldorado-el-

pee is het project omgeven door
een waas van geheimzinnigheid.
Zij die in de gelegenheid waren
de conceptelpee te horen waren
laaiend enthousiast en spraken
van de beste Young-elpee sinds
Rust Never Sleeps uit 1979. Twee
andere platen van Neil Young
worden voorlopig ook niet uitge-
bracht. Het betreft een dubbele-
live-elpee, opgenomen in Austra-
lië, en een tweede Blue Notesel-
pee, te weten This Note's For
You, Too.

Imago veel belangrijker dan originaliteit

Muziek Bros lijkt
veel op chocoreep

De massahysterie rond the
Beatles in de jaren zestig zou
zo ongeveer verbleekt zijn bij
de taferelen, die zich een dezer
dagen in het Wembleystadion
te Londen afspeelden rond het
Britse popduo Bros. De twee-
lingbroertjes Matt en Luke
Goss zijn onwaarschijnlijk po-
pulair. Niet zozeer vanwege de
muziek die zij maken, maar
vooral door hun uitstraling.

The Beatles zorgden indertijd voor
een massahysterie door muziek te
maken die nu, ruim twintig jaar la-
ter, nog steeds staat als een huis. De
muziek van Bros kan gewoonweg
geen lang leven beschoren zijn. De
populariteit heeft heel andere oorza-
ken. De twee idolen gaan steevast
gekleed in versleten spijkerbroeken
met hier en daar wat gaten en een
strak t-shirtje. Diekleding in combi-
natie met een flinke oorbel onder de
kortgeknipte goudblonde haardos
zorgt kennelijk voor een superieure
uitstraling...
Vele uren voordat Bros de planken
van het voetbalstadion zou betre-
den, hadden zich rondom Wembley
al duizenden jeugdige fans verza-
meld. De nummers van de tot dus-
ver enige Bros-elpee Push werden
uit volle borst gezongen. Maar niet
de muziek is belangrijk. De 20-jari-
ge broertjes zijn louter en alleen
succesvol vanwege hun uitstraling
en de stoere wijze waarop ze hun
zelfverzekerdheid uitdragen. In mu-
zikaal opzicht wil Bros (wiens nieu-
we single Too Much onlangs van
niets op een tweede plaats binnen-
stormde op de Engelse hitparade)
waarschijnlijk de ter ziele gegane
groep Wham! imiteren, qua compo-
sities echter kunnen Matt en Luke
Goss niet tippen aan de songs van
George Michael.
Toen de Gossjes eenmaal op het
Wembleypodium waren versche-
nen, was het hek van de dam. De
groep, die de debuutelpee indertijd
als een poptrio had afgeleverd, is in
Engeland waanzinnig populair. Be-
gin oktober verschijnt een nieuwe
langspeler. Bassist Graig Logan
heeft zich enkele maanden geleden
voor een miljoen Engelse ponden
(ruim 3,5 miljoen gulden) laten uit-
kopen. Voor een popster die liever
muzikant wil zijn daneen modepop,
die toevallig liedjes zingt, een be-
slissing om te waarderen. Welk be-
sluit in financieel opzicht verstandi-
ger zou zijn geweest, moet de toe-
komst uitwijzen. Maar muzikaal ge-
zien zitten in Bros evenveel gaten
als in de gelijknamige chocolade-
reep.

pieter ploeg

Coca Cola smijt met miljoenen

Gezocht: nieuwe,
mooie cola-queen

Een gigantisch Engels reclamebu-
reau is de internationale popscène
aan het afstropen naar hét nieuwe
gezicht van Coca Cola. Nu concur-
rent Pepsi Cola kanjers als David
Bowie, Tina Turner, Michael Jack-
son en Madonna heeft gecontrac-
teerd, wil Pepsi niet achterblijven
en smijt met miljoenen om dat ene
goudvinkje binnen te halen.
Vrouwelijkeartiesten die goed in de
markt lijken te liggen zijn Wendy
James, Tanita Tikaram, Sharleen
Spiteri (Texas), Maria McKee, Ra-
chel Morrison (Bliss) en Wendy
Page (Skin Games). De criteria

waaraan de nieuwe cola-queen
moet voldoen: ze moet er goed uit-
zien, goed kunnen zingen en begin
20 zijn. Inmiddels zijn er al diverse
afmeldingen binnen. Gloria Estefan
is niet bereid om derest van haar le-
vensdagen als colapopje te slijten,
ook al wildePepsi haar vier miljoen
dollar betalen. En de platenmaat-
schappij van Wendy James heeft
ook al 'nee' gezegd. „Voor zover ons
bekend wil Pepsi iemand die zon
rare jingle moet playbacken, een
jingle die bovendien nog door
iemand anders is ingezongen. Daar
doen wij niet aan mee"." Wordt Maria McKee het

nieuwe gezicht van Coca Cola?

recept
Forel a l'orange
Benodigdheden voor 4 personen:
4 middelgrote regenboogforellen,
peper en zout, 3 sinaasappelen, 4
el ahorrisiróop of vloeibare ho-
ning, rozemarijn.
Wrijf de forellen - ook van binnen- in met peper en zout.
Leg hier en daar een takjerozema-
rijn.

Schil de sinaasappelen dik en
snijd ze in dunne plakken.
Leg op vier stukken vetvrij papier
of aluminiumfolie een rijtje si-
naasappelplakjes.
Doe datzelfde in de buikholtevan
de vissen.
Leg de forellen op de sinaasappel-
plakjes en besmeer ze met ahorn-
siroop of honing.

Dek ze af met sinaasappelplakjes
en vouw de pakketjes goed dicht.
Laat de forellen in 40 minuten
gaar worden in een op 175°C. -
stand 3 - voorverwarmde oven.
Gameer ze na afloop met wat ver-
se sinaasappelplakjesvoor het op-
dienen.

hub meijer

pop

quote
.JCinderen met AIDS zijn zofra-
giel, zo mooi, die moeten op hun
negende het beste van hun leven
maken. En volwassenen maar
zeuren over geld en belastingpro-
blemen, wat stelt dat nou voor!
Het gaat om leven, het mooiste
geschenk dat er is. Als je dat niet
ziet en niet om jezelfkunt lachen,
ben jeeen ontevreden gek"

CHAKA KHAN

Dertig miljoen
pond voor U2

Het verkopen door Chris Blackwell
van platenmaatschappij Island'aan
Polygram levert de lerse groep U2
een behoorlijke winst op. Enkele ja-
ren geleden kreeg U 2elf procent
van de aandelen van Island, omdat
de platenmaatschappij toen vanwe-
ge een tijdelijke financiële inzin-
king niet in staat was om U2tebeta-
len. Naar verluidt hebben de aan-
deelhouders van U2nu rond de 30
miljoen pond aan de overgang naar
Polygram c.g. Philips overgehou-
den.

Extra concert
Paul McCartney
Na de overweldigende belangstel-
ling voor de. twee concerten op
dinsdag 7 en woensdag 8 november
in sportpaleis Ahoy', is er op de val-
reep een extra optreden ingelast
van Paul McCartney. Dit concert
vindt ook plaats in Ahoy' en wel op
donderdag 9 november. De voor-
verkoop start op donderdag 31
augustus.

McCartneys optredens maken deel
uit van zijn wereldtournee, de eer-
ste van de ex-Beatle sinds dertien
jaar.

Adam Clayton
voor rechter

Bassist Adam Clayton van U2mol
op vrijdag 1 september voor &

rechtbank in Dublin verschijn
nadat hij was aangehouden weg'
het in bezit hebben van cannaD
Clayton werd door de politie aan?
houden toen hij in zijn auto °P \J
was naar zijn woning in de dU"|
van Glencullen. Nadat Clayton *j
verhoord werd hij tegen betaalvan een borgsom van 500 pond v>|
gelaten.

Oplossing van gisteren
AKOESTIEK
LOF-M-REÏ
IK - F A T - N *M-BARET-S
EVA-T-ODÏ
nerf-deeu
tra-h-leb
A-KOALA-*
TT-SLA-KÏ
lON-T-MOB
EENBEBIE*

puzzel van de dag

Horizontaal:
1. aantrekkelijkheid; 8. livreibediende; 9.
maangestalte (afk.); 11. soort kip; 12. ri-
vier in Italië; 13. zoogdier; 15. stoot; 16.
knevel; 18. hartelijk (fig.); 19. plezierreizi-
ger; 20. vertaler; 21. soort tapijt; 23. rood-
achtig; 25. keurig; 26. paardeslee; 27
windvlaag; 29. voorzetsel; 30 geleding; 32.
middeleeuws slagwapen.

Verticaal:
1. zifden stof; 2. symbool van thalli^plantaardig atval; 4. stad in Duitslan°!
klein vertrek; 6. symbool van titaniun*!
bijzonder groot; 10. werkruimte; I*-
soonsafbeelding; 14. vreemde taal:
christelijk herdenkingsfeest; 17.
kracht; 18. speeltuintoestel; 20. lang*"
22. verlengstuk van de mast v.e. schip;
doorzichtig weefsel; 27. redactie (afklj
deel van het gezicht; 30. persoonlijk*
31. de dato (afk).
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De Amerikaanse
blueszangeres Rory
Block (foto) geeft op
vrijdag 3 november
een concert in de
Hanenhof in
Geleen. Block, op 15
mei van dit jaar
ook al te gast in
Limburg en wel op
het Pinkpopfestiv
al in Landgraaf,
treedt op onder
auspiciën van buro
Pinkpop.
De Nederlandse
groep The Nits, die
datzelfde
Pinkpopfestiv al
openden, komen *

ook naar Limburg
en wel op 28
oktober. De band
treedt op in het
Maastrichtse
Staargebouw.

(c) Standaard Uitgeverij n.v . Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. / 'sGravenhaoe
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Van Mierlo
dreigt met
opstappen
HAAG - Lijsttrekker Hans

' Mierlo van D66 dreigt op te
Ppen als zijn partij bij de verkie-

iJkn niet meer dan acht zetels
J*' te behalen. Hij zei dat gister-
"d in een vraaggesprek met dej^briek 'Den Haag Vandaag. Op

.°genblik bezetten de democra-
tiegen zetels in de Tweede Ka-

ft

f beschouw het behalen van acht
s als een moment, waarop de

jers tot uitdrukking hebben ge-
*cnt dat ze D66 niet willen laten

'eren. 'Als lijsttrekker dien je de
uit zon uitslag te

«ken," aldus de voorman van
?" Op de vraag wat die conse-

zijn, antwoordde Van
Ij lo: „Datje dan misschien je po-

* moet opgeven."

Veteranenziekteop Franse camping
I KbIVj?IJS - Een camping met 650It^'sten in Chatelaillon is op bevel
IL de burgemeester gesloten, na-K. Nederlandsekampeerder erkt)rschijnlijk begin juli de vetera-l^'^ekte op liep. Eind juliwerd hij
fcf^en ambulance naar Nederland
fcg Patrieerd, waar hij begin augus-
■r°verleed.
H.|2 km ten zuiden van la Rochel-
fcc"1 zee gelegen Chatelallion teltIL campings, waarvan er zeven
Kj. ingesloten op de stadswater-K/^g. De directie van 'Les deuxll|Jes '> de camping waar de Neder-
fcu er kampeerde, had voor de wc's
h e douches echter een goedkope-
R^Mossing bedacht: ze voorzag
\ daartoevan water uit een twee-
IV Afgegraven putten, die door de
l^t.eente niet werden gecontro-tV^ Al vorig jaarzou zich op 'Les
\* Plages' een geval van de

veteranen-
'e hebben voorgedaan.

E nthousiast
Ook PvdA-lijsttrekkerKok reageer-
de enthousiast op het voorstel van
de ouderenbonden om het onder-
scheid maken naar leeftijd bij wet te
verbieden. „Dan kan een kandidaat
voor het voorzitterschap van de Zie-
kenfondsraad tenminste niet meer
afgewezen worden louter en alleen
omdat hij 64 jaar is," aldus Kok.

D66 en Groen Links meenden even-
eens dat een discriminatieverbod
een absolute voorwaarde is voor het
volwaardig functioneren van de
steeds grotere groep 50-plussers in
onze samenleving.

Voorzitter Wehkamp van de samen-
werkende ouderenbonden verge-
leek de benadeling van de ouderen
met 'apartheid. Het moet afgelopen
zijn met het stellen van leeftijds-
grenzen voor vacatures, aldus Weh-
kamp. „Zelfs directeuren van be-
jaardentehuizen mogen soms niet
ouderzijn dan veertig of vijfenveer-
tig jaar," merkte hij op. „Ook vinden
wij elke vorm van selectie bij medi-
sche behandelingen op grond van
leeftijd, onacceptabel."

Brand verduistert
zon in Athene

ATHENE - In en om de Grieksehoofdstad Athene is de zon gisteren
enkele uren door een dik rookgor-
dijn aan het zicht onttrokken ge-
weest. De'rook kwam uit het noor-
den, waar op ongeveer 40 kilometer
van de hoofdstad een bosbrandwoedde. Volgens de brandweer
werden minstens tien huizen ver-
woest door de brand.

Meer doden
in verkeer

HEERLEN - Het aantal doden
en gewonden in het verkeer ver-
toont sedert jaren weer een stij-
ging. In de eerste vijf maanden
van dit jaarvielen 600 doden, vijf
procent meer dan in een verge-
lijkbare periode vorig jaar. Het
aantal ongelukken met letsel
steeg met drie procent naar ruim
17.000. In de maanden januarien
mei eiste het verkeer de meeste
slachtoffers: respectievelijk 145
en 140 doden. In februari kwa-
men 95 mensen om, in maart 105
en in april vielen 115 doden. Als

de tendens zich voortzet, komt
het dodencijfer dit jaar voor het
eerst weer boven de 1400. In 1984
waren er 1615 doden in het ver-
keer. Dat aantal liep geleidelijk
terug tot 1366 vorig jaar.

Het ministerie van Verkeer en

Waterstaat heeft geen verklaring
voor de stijging. De woordvoer-
der vindt de periode van vijf
maanden ook te kort om com-
mentaar te geven. Het is heelgoed mogelijk dat de cijfers in de
komende maanden in gunstige
zin worden gecompenseerd. Het
verkeersveiligheidsbeleid van
minister Smit-Kroes is er op ge-
richt het aantalverkeersdoden in
1990 terug te brengen tot maxi-
maal 1238. In het jaar2000 mogen
het er niet meer zijn dan maxi-
maal 1078.

Partijen eensgezind voor wettelijk verbod

Politiek unaniem tegen
discriminatie ouderen

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De lijsttrekkers
van VVD, PvdA, D66 en Groen
Links vinden, evenals de frac-
tievoorzitter van het CDA, dat
discriminatie op grond van
leeftijd wettelijk verboden
moet worden. Dat bleek giste-
ren tijdens een debat over het
ouderenbeleid in het Maurits-
huis in Den Haag. Daar pleit-
ten de gezamenlijke ouderen-
bonden voor het opnemen van
een dergelijke discriminatie-
verbod in de nieuwe Wet Gelij-
ke Behandeling.

„Een nuttig voorstel," aldus WD-
leider Voorhoeve. „Maar ook in de
praktijk van alledag zal discrimina-
tie van ouderen krachtig bestreden
moeten worden," meende Voorhoe-
ve. Het is hem een doorn in het oog
dat arbeidsbureauszich in de regel
weinig inspanningen gestroosten
om werklozen van veertig jaar en
ouder aan het werk te helpen. „Dat
vinden wij onterecht," aldus de libe-
rale voorman.

Bijna 2.700
kilo hasj

aangespoeld
Van onze correspondent

WESTENSCHOUWEN - De rijks-
politie op Schouwen-Duiveland
heeft gisteren op het strand bij Wes-
tenschouwen een grote hoeveelheid
hasj buitgemaakt. Alles bijeen zon
tachtig pakken met een totaal ge-
wicht van bijna 2700 kilogram. De
hasj vertegenwoordigt een groot-
handelswaarde van tegen de zeven
miljoen gulden en een straatwaarde
van rond 36 miljoen.
Twee wandelaars, een inwoner van
Westenschouwen en een vakantie-
ganger, vonden de pakken op het
strand, gisterochtend vroeg. Ze
dachten dat het om klei of vergelijk-
baar materiaal ging en sloegen niet
direct alarm. Pas enige tijd later,
toen er meer nieuwsgierigen op af
kwamen, werd de mogelijkheid ge-
opperd dat het verdovende midde-
len waren. Op het dijktalud van de
voormalige hulpbrug naar Neeltje
Jans trof de politie twintig, netjes
opgestapelde pakketten van dertig
tot vijftig kilo aan. Ook dreven er
pakken in het water. Onmiddellijk
is een zoekactie naar de eigenaars
van de pakken hasj begonnen.
De politievermoedt datdehasj van-
uit een bootje aan land is gezet.
Waarschijnlijk zijn de daders daar-
bij gestoord en en is een groot deel
van de lading overboord gegooid.
Dat verklaart de stapel op het dijk-
talud. Voor het overige tast de poli-
tie in het duister. Er zijn alleen en-
kele kledingstukken bij de pakken
gevonden.

" De politieactiviteiten op het strand trokken in de loop van de
ochtend nogal wat belangstelling van wandelaars en bad-
gasten, van wie er verscheidenen een handje toestaken. En-
kele jongens doken'in zee en kwamen keer opkeer triomfan-telijk met een pak terug.

Beschuldiging
Oostduitsland heeft de westerse
pers gisteren beschuldigd van 'kou-
de-oorlogsstijl', en in alle toonaar-
den ontkend dat het van plan zou
zijn beperkingen op te leggen aan
het reizen naar Hongarije, om daar-
mee de stroom vluchtelingen naar
het westen de pas af te snijden. Het
Oostduitse persbureau ADN citeer-
de een functionaris van het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken, die het
bericht 'een regelrechte leugen'
noemde.

Zorgpakket
Het grootste meningsverschil be-treft hetkarakter van de basisverze-
kering. Met het oog op detoeganke-
lijkheid, de solidariteit in financie-ring en derechtsgelijkheid van ver-
zekerden moet volgens de meerder-
heid een nauw omschreven wette-lijk zorgpakket worden opgezet. Er
is geen plaats voor werkelijke con-
currentie tussen verzekeraars. De

kosten moeten grotendeels door in-
komensafhankelijke premies wor-
den opgebracht.
Achter deze opzet staan de zieken-
fondsen, de vakcentrales FNV en
CNV, de meeste (onafhankelijke)
Kroonleden, een deel van de medici
(vooral de huisartsen) en de apothe-
kers. Daartegen kanten zich de
werkgevers, de vakcentrale MHP,
de minderheid van de Kroonleden,
een ander deel van de dokters (spe-
cialisten) en de particuliere verzeke-
raars. Een derde deel van de artsen
en de tandartsen stemden blanco.

De meerderheid meent overigens
dat wijzigingen in het verzekerings-
stelsel pas kunnen worden inge-
voerd als de gevolgen daarvan,
vooral voor de verzekerden, te over-
zien zijn. Daarom wordt 'Den Haag'
geadviseerd de toekomstige basis-
verzekering geleidelijk in te voeren
via omvorming van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten. Er
moeten dus geen verdere maatrege-
len in de bestaande Ziekenfondswet
worden genomen.

binnen/buitenland

Stekelenburg over centraal akkoord:
'Desnoods afspraken
zonder werkgevers'

"v HAAG - Als dewerkgeversor-It^saties opnieuw niet bereid zijn
IJ^nhangende afspraken te ma-Fjover het sociaal-economisch be-Jp' is het voor FNV-voorzitter Jo-

' Stekelenburg denkbaar dat de.beweging alleen met de over-

' zulke afspraken maakt. Om de
'«gevers dan toch tot medewer-
-8 te brengen, zou financiële

nodig kunnen zijn.

FNV heeft geen uitgewerktrstel voor zon tweepartijen-ak-
lrd klaar liggen, 'maar als we de

discussie tegemoet zien,
'je je afvragen wat er eigenlijk
kgen is om alleen met de over-
P afspraken te maken', aldus Ste-
Rburg.

' de vooravond van de verkiezin-
maakt de voorzitter van de

tysto vakcentrale van Nederland
delijk dat een centraal akkoord
j^n het nieuwekabinet en de so-
p Partners er alleen kan komen
Overheid en werkgevers binden-

willen maken over uit-
ging van de werkgelegenheid,

r\°Ung, milieu, arbeidsomstandig-
'6r» en medezeggenschap.

L^NV vindt het toegezegde her-F! van de koppeling tussen lonen
Pet bedrijfsleven en de collectie-
Lector (ambtenaren, trendvolgers
[uitkeringsgerechtigden) 'abso-
C 'onvoldoende om ons te beheer-
1/ |n de loonontwikkeling. Daar-rr is een veel breder akkoord no-

Pkelenburg verwacht van de
|?*gevers weinig medewerking
f! een veelomvattend akkoord.
* je zon driepartijenafspraak

lSe kans van slagen wilt geven,
P 1zal de vrijblijvendheid van de

werkgevers ongedaan gemaakt
moeten worden. Het treffen van
dwangmaatregelen is bijna de ham-
vraag."

Oost-Berlijn ontkent reisbeperkingen naar Hongarije

Hongaars vrijgeleide
voor DDR-vluchtingen

BONN - De Hongaarse rege-
ring heeft een groot aantal
vluchtelingen uit de DDR, dat
hun toevlucht gezocht had in
de Westduitse ambassade in
Boedapest, een vrijgeleide ge-
geven naar Oostenrijk. Dit
heeft het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken in Bonn gis-
teren meegedeeld.

Hetbesluit van Hongarije is ingege-
ven door humanitaire overwegin-
gen en mag volstrekt niet opgevat
worden als een precedent, voegde
een woordvoerder in Bonn er aan
toe. Op de ambassade van de
Bondsrepubliek in Boedapest be-
vonden zich 157 mensen uit de
DDR, die op deze manier emigratie

naar het westen wilden afdwingen.
De Bondsrepubliek sloot anderhal-
ve week geleden haar ambassade in
Boedapest.
Van de Oostduitse vluchtelingen
zijn er ongeveer 100 gisteren onder
toezicht van het Rode Kruis in bus-
sen naar Oostenrijk vervoerd. Van-
daarreisden zij door naar de Bonds-
republiek. De overigen hadden
dinsdag en woensdag de ambassade
verlaten en zijn er vermoedelijk op
eigen houtje in geslaagd, de grens
tussen Hongarije en Oostenrijk te
passeren. In Boedapest heeft de
Westduitse staatssecretarisvan Bui-
tenlandse Zaken, Jürgen Südhoff,
weken over een oplossing van de
crisis rond de ambassade onderhan-
deld.
Er is nog geen eind in zicht van de
'bezetting' van de Westduitse am-

bassade in Praag en van de perma-
nente vertegenwoordiging in Oost-
Berlijn. Ook in deze twee steden
hebben zich tientallen inwoners van
de DDR 'verschanst' ten einde emi-
gratie naar het westen af te dwin-
gen.

Politiek 'veel onzekerheid' rond ziektekosten verweten

Ziekenfondsraad kiest voor
wettelijke basisverzekering
Van onze redactie volksgezondheid
AMSTELVEEN -Met een meerder-
heid van ongeveer twee tegen één
kiest de Ziekenfondsraad voor een
wettelijke basisverzekering ziekte-
kosten die voor iedereen toeganke-
lijk is. De mogelijkheid van een
nauw omschreven 'vernieuwd zie-
kenfondspakket', waarbij het on-
derscheid ziekenfonds-particulier
vervalt, heeft de voorkeur. Een min-
derheid voelt meer voor concurre-
rende verzekeringen met polisvoor-
waarden.

Gisteren sprak dit adviesorgaan, dat
in de toekomst de supervisie over
de nieuwe verzekering krijgt, zich
uit naar aanleiding van de plannen,

waarmee het demissionaire kabinet
is begonnen. Deze voorstellen wa-
ren gebaseerd op het zogeheten
plan-Dekker, maar weken daarvan
wel af. Ook de ZFR wil in meerder-
heid een ziektekostenstelsel als so-
ciale verzekering uitvoeren. Dit be-
tekent een omvangrijk pakket,
maar over de preciese inhoud werd
geen uitspraak gedaan.
Unaniem was de mening dat de po-
litiek valt te verwijten nog veel on-
zekerheid te hebben gelaten. Het
kabinet Lubbers-II kampte op dit
terrein met interne problemen,
maar wist wel een eerste fase in te
voeren. Na zijn val schortte het de
voortgang van de plannen op. De
ZFR stelt daarom in het advies dat

'Den Haag nu een koekje van eigen
deeg krijgt. Omdat de uitgangssi-
tuatie voor het gevraagde advieson-duidelijk is, kan de ZFR niet andersdan met tegenstellingen reageren,
zo werd betoogd.

Drugshandelaren
verklaren oorlog

aan regering
BOGOTA - De Colombiaanse coca-
ïnehandel heeft de oorlog verklaard
aan de overheid van Colombia, die
een grootscheepse klopjacht is be-
gonnen op de drugsbaronnen en
hun handlangers. Gisteren werden
bomaanslagen gepleegd op de
hoofdkantoren van twee politieke
partijen in Medellin en de weekend-
huizen van twee vooraanstaande
politici in brand gestoken. Een per-
soon kwam bij een van de bomaan-
slagen om het leven.
De politie heeft explosieven on-
schadelijk gemaakt, die waren ge-
vonden in de studio's van twee ra-
diostations, ook in Medellin. In een
van de studio's was een verklaring
achtergelaten, ondertekend door
'De Uitleverbaren', een groep die
deel uitmaakt van het drugskartel
van Medellin. In de verklaring
stond: „We verklaren de totale en
absolute oorlog aan de regering, de
industriële en politieke oligarchie,
de journalisten die ons hebben aan-
gevallen en verwoest, de rechters
die zich hebben verkocht aan de re-
gering en ons hebben uitgeleverd
en aan alle anderen die ons zijn las-
tig gevallen. We zullen de families'
niet ontzien van degenen die onze
families niet hebben ontzien."
De aanslagen werden gepleegd een
dag nadat de regering van president
Virgilio Barco nog eens benadrukte
vastbesloten te zijn om drugssmok-
kelaars weer aan de de Verenigde
Staten te gaan uitleveren.

Veroordeling■Een commissie van de Ver-
enigde Naties in Gèneve
heeft een rapport gepubli-
ceerd, waarin de Roemeen-
se president en partijleider
Nicolae Ceausescu er on-
genadig van langs krijgt. In
het document staat dat de
Roemeense bevolking op-
zettelijk arm gehouden
wordt, terwijl de politieke

fine fleur in luxe zwelgt. Voor de leiding worden nieuwe paleizen
gebouwd, het volk daarentegen is gedoemd in karige behuizingen
samen te hokken, moet zich tevreden stellen met hongerloontjes en
blijft vaak verstoken van de eerste levensbehoeften. Steeds meer
Roemenen hebben schoon genoeg van deze mensonwaardige
toestanden. Alles draait om de dictator, diezich bovendien schul-
dig maakt aan de ergste vorm van nepotisme.

Soortgelijke beschuldigingen aan het adres van Ceausescu zijn in
het verleden al meer geuit. De reacties van Boekarest hierop zijn
steeds dezelfde. Alles wordt ontkend en als smaad afgedaan. .Zo-
als nu weer. De samensteller wan de aanklacht, de in zijn land in-
middels onder huisarrest geplaatste professor Dumitru Mazilu,
wordt smalend getypeerd als „een zieke, die niet bij machte is ob-
jectief en onbevooroordeeld te oordelen."

Ceausescu staat bekend om zijn halsstarrigheid. Gorbatsjovs pe-
restrojka-ideeën zijn voor hem een regelrechte gruwel. Deson-
danks kan de kritiek van de VN-commissie hem niet onverschillig
laten. Voortzetting van de huidige, repressieve koers zal hem bin-
nen de VN ongetwijfeld een krachtige veroordeling opleveren met
als consequentie dat de westelijke landen hun (handels)contacten
met dit armenhuis op de Balkan 'herzien. Momenteel zijn deRoe-
menen druk doende hun hoge buitenlandse schuld versneld af te
lossen. Zowat alles wordt aan deze prioriteit ondergeschikt ge-
maakt. Toch geloven maar weinigen dat het leven aangenamer zal
worden, als deze financiële operatie achter derug is. Scepsis en
argwaan overheersen in het hele land. Gezien Ceausescu's ver-
mogen alles en iedereen te trotseren, moet inderdaad gevreesd
worden dat een wending ten goede voor het gemaltraiteerdeßoe-
meense volk pas ingeluid kan worden, als de megalomane 'Con-
ducator' voorgoed van het toneel verdwenen is.

F.S.

punt uit
Zelfmoord

Twee Amerikaanse tieners uit
Ohio hebben zelfmoord ge-
pleegd, door zich samen van
het balkon van hun kamer op
de 14de verdiepingvan een ho-
tel in Disney World in de staat
Florida te werpen. De 17-jarige
jongen en het 18-jarige meisje,
die elkaar twee maanden ken-
den, waren zonder dat hun
ouders daarvan op de hoogte
waren naar Florida gereisd. In
hun hotelkamer lieten ze een
briefje achter, waarin ze hun
zelfmoord aankondigden.

Scherm
Een Zwitserse wetenschapper
heeft voorgesteld de aarde te la-
ten afkoelen door een reusach-
tig zonnescherm te ontvouwen
in deruimte, ter grootte van de
halve oppervlakte van de VS.
Walter Seifritz schrijft in het
Britse blad 'Nature' dat een sa-
telliet met aluminium spiegels
op zon anderhalf miljoen kilo-
metervan de aarde in de ruimte
moet worden geplaatst, om te
voorkomen dat de atmosfeer
warmer wordt door op de aarde
uitgestoten milieuvervuilende
stoffen die de hitte van de zon
vasthouden.

Straf
Een rechtbank in Swaziland
heeft woensdag een gevange-
nisbewaker veroordeeld tot 18
maanden cel, omdat hij had ge-
probeerd de voormalige Swazi-
sche toppoliticus prins Mfana-
sibili te helpen ontsnappen.
Volgens een getuige wilde de
prins ontsnappen om de 21-jari-
ge koning Mswati 111 af te zet-
ten en zichzelf te benoemen tot
diens opvolger.

Arrestatie
De Mexicaanse politie heeft
woensdag in de provincie Jalis-
co de beruchte drugshandelaar
Amado Carillo gearresteerd.De
handelaar is gelieerd aan het
drugkartel van Medellin in Co-
lombia en was de initiatiefne-
mer van een luchtdienst die de
grensprovincies van Mexico
met de VS voorzag van verdo-
vende middelen uit Guatemala,
aldus de zegsman.

Champignons
De mensen in en rond de Sov-
jetrussische stad Leningrad
moeten voorlopig afzien van
hun populaire jacht op wilde
champignons. Volgens deauto-
riteiten in Moskou is de mate
van radioactiviteit in de padde-
stoelen nog altijd gevaarlijk
hoog als gevolg van de ramp in
de kerncentrale van Tsjernobyl
in 1986.

Reclame
Rotterdam krijgt - vermoede-
lijk op de gevel van het nieuwe
Econocenter aan de Leuveha-
ven - een superbeeldscherm
voor publieke informatie en re-
clameboodschappen. Het full-
color scherm van ongeveer tien
bij twee meter is opgebouwd
uit ruim zesduizend lampen.

(ADVERTENTIE)

stofzuiger
onderdelen
vooralle
merken

yfy/fy/)ONDERDELENSHOP
Heerten Saroleastraat 1
045-710100 |

(ADVERTENTIE)
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045-719966

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

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' ’ 1,50per 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
peraonen van 1S jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) ists»

Poraoneel 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.

Voor al Uw BOUW-
PLANNEN; Ontwerp, begro-
ting, berekeningen, vergun-
ningen en subsidie aanvra-
gen. Tel. 045-460392.
2 Goeduitziende jonge MEI-
DEN met ervaring, zoeken
werk in een leuke disco-
theek, café. 045-423189.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Personeel gevraagd
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.

Confectie-atelier MURA B.V. Maasheuvel 42
6116 BT Roosteren vraagt:

Naaister
Strijkster

Kandidaten dienen over voldoende aterlierervaring
te beschikken.

Leerling naaisters
Leeftijd t/m 19 jaar.

Gaarne uitsluitend telef. reacties onder nr. 04499-1142
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.

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.

Ervaren mobiele kraanmachinist
voor zo spoedig mogelijk.

Fa. Eggen, Gravenweg 39, Landgraaf. Tel. 045-310320.

Voegersbedrijf H. Knubben
heeft direct werk voor:

Ervaren voegers/koppenzetters
Goede salariëring. Inl. 045-411431.

Gevraagd slagersknecht,
slagersleerling en leerling

verkoopster m/v
Tel. 045-252745. Topslagerij Bekema, Schinveld.

Jonge dynamische supermarkt vraagt
medewerkster/cassière m/v

min. 24-30 uur p.wk. Onze eisen: klantvriendelijk, liefst
enige ervaring, leeftijd 16-18jr. Bellen voor soll. op vrijdag
25-8, 16-17 uur. Maandag 28-8 van 15-17 uur.

Tel. 045-416185.
Gevr. HULP voor koffieshop
liefst enige ervaring plm. 17
jr. min. 20 uur per week.
045-713958.

DAMES gevr. voor Privé en
Escort. Br.o.nr. B-1721 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen.

Lasbedrijf
Bert Bloemberg

zoekt
A- en E-lassers (foto)
Monteurs en pijpfitters

Tel. 045-271791

Kapper/Kapster
gevr. Inl. Tel. 04490-53313.

Taxi CHAUFFEURS ge-
vraagd voor door de week
en weekend. Pers. aan-
melden Putstr. 103, Bom.
Wilt u vast en zeker aan de
slag? Na drie maanden al?
Wordt dan rij-instructeur
(M/V), rij-schoolhouder
(M/V). Meer dan 250 vacatu-
res. Uitstekende toekomst-
mogelijkheden. In septem-
ber starten nieuwe opleidin-
gen bij het Nationaal Oplei-
dingsinstituut voor de Rij-
schoolwereld in Best en
Utrecht. Bel (ook 's avonds)
voor gratis STUDIEGIDS de
Kaderschool: 04998-99425.
Part-time TAXICHAUF-
FEURS dag-nacht-week-
enddienst, evt. WAO-ers.
Julianastr. 6, Brunssum.
METSELAARS gevr. Mel-
den na 19.00 uur 045-
-313105.
MEISJE gevraagd voor
Privéhuis Michelle. Tel. 045-
-228481.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Gevr. vakbekw. SYSTEEM-
BOUWER met erv. v. wan-
den en plafonds, die zich in
staat acht als bedrijfleider te
fungeren. Tel. 045-229529/
229548.
Wij vragen op korte termijn
'n allround LOODGIETER v.
onderhouds- en reparatie-
werk. Wij bieden hoog loon,
goede soc. voorzieningen
en vast werk. N.K. Verweyst
Dakdekkers- en loodgie-
tersbedrijf. 045-213760.
Gevr. ELEKTROMON-
TEURS en hulpm. Elektro
Ophelders, 04490-12256.
Hairstyling Trudv Wierts
vraagt 2e KAPSTER. Tel.
045-412010 Kerkrade-West
KAPPER/STER gevr. moet
zelfst. kunnen werken, crea-
tief zijn en event. leiding
kunnen geven. Lft. t/m 25 jr.
Br.o.nr. B-1719 L.D., Post-
bus 3100, 6401 PP, Heerlen
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.
Voor zo spoeding mogelijk
Pevraagd in Nederlands-

rans 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
Spontaan MEISJE gevr.
voor goedlopende Club.
Info: 04499-3828.
PCM heeft werk voor PIJP-
MONTEURS, bankwerkers.
Ervaring vereist. Tel. 043-
-474828.
Gevraagd part-time klein en
groot BUSCHAUFFEURS
en taxichauffeurs MA/. Pers.
aanm. vrijdag van 09.00-
-17.00 uur en zaterdag van
11.00-15.00 uur. Akerstr.
Nrd. 132, Hoensbroek.
Brood en BANKETBAKKER
gevraagd. Leeft. 18-20 jaar.
Bakkerij Cardinaals, Steen-
str. 11, Limbricht. Tel.
04490-16110.
Uitgaanscentr. Globe vrgt:
Erv. BUFFETHULP v.a. 20 jr
voor 2 a 3 avonden in wee-
kend. Tel. 04490-79297.
Hotel-Restaurant Prinses
Juliana te Valkenburg vraagt
voor direct een OCHTEND-
HULP. Telefonisch aan te
melden tussen 9.00-12.00
uur. Tel. 04406-12244.
Personeel gevr. voor Casino
Lotus, die 's avonds v. 19.00
tot 1.00 uur kookt, tev.
POETSVROUW gevr. v.
6.30-9.30 uur. Tel. 045-
-325192.~

Gevr. ervaren VERKOOP-
STER, fulltime of part-time.
Echte Bakker Jos Driessen.
Rdr. Hoenstr. 59 Hoens-
broek. 045-212706.
Gevr. LEERLINGKOK M/V,
Wapen van Sittard, Tel.
17121.
Nette FRITUREHULP MA/
gevr. tot plm. 20 jr. Melden
na tel, afspr. 045-222728.
Fitness centrum Dennen-
marken vrgt. BEGELEIDER
M/V voor 2 avonden per
week, Cios-opl. gewenst,
evt. Cios-student (stage-
plaats). Tev. een jonge
vrouw gevr. die Aerobicles-
sen kan geven in de och-
tenduren. Soll. tel. 04750-
-24546, mevr. Kessels.
Voor direct gevraagd erva-
ren SCHOENENVER-
KOOPSTER voor ca. 30 uur
per week. Leeft. ca. 25-30jaar. Modeschoenen André
Coolen, Kouvenderstr. 37
6431 HA Hoensbroek. Tel.
045-212171.
SCHOONMAAKHULP gevr.
ca. 15 uur p.w. Hotel de
Blauwe Schuit. Wilhelmma-
pln 6, Heerlen. 045-717499.
Leerling LOODGIETERS en
cv-monteurs gevr. Te bevr.
Instal. bedrijf J.P. Hogen-
boom BV, Hoogbrugstr. 13
Maastricht. 043-210518.
Gevr. voor projekten door
geh. Limburg ervaren
GRONDWERKERS. Wij
bieden hoog loon en goede
arbeidsomst. Soll. na tel.
afspr. Arno Dohmen Tech-
niekBV, 04490-78870.
Nette JONGEN gevr. voor
groente- en fruitbedrijf
(markthandel), 5-daagse
werkweek. Tevens vragen
wij nog inpakkers voor en-
kele uren per dag. Soll. aan:
L. Ruiter, Ir. de Katstr. 2,
6446 ST Treebeek.
Gevr. nette zelfst FRITURE-
HULP 1 a 1 avond. p.w. Na
18.00 uur uur 045-352560.
VERKOOPSTER full-time
gevr. voor onze slagerij te
Heerlen. Leeft. 17-19 jr.
Mavo-opleiding. Liefst met
enige verkoopervaring. Bent
U geïnterreseerd. Kom dan
even langs of bel voor een
afspraak. Slagerij Van Me-
lick, Promenade 52 Heerlen.
Tel. 045-710257.
Voor bruin café gevr.: 1)
poetshulp voor de ochtend-
uren, 2) buffethulp (v) v.a.
22 jr. Tel. 045-711009.i—i
Wouters-Sanders Delica-
tessen & Wijnen BV, vraagt
met spoed 'n gemotiveerde
allround MEDEWERKER/
STER met ervaring in en
kennis van het delicates-
senvak. Eventuele opleiding
in de branche strekt tot aan-
beveling. Tel. 045-714116.
Gevr. WINKELSLAGER, le-
rend daarvoor ca. 25 jaar.
Keurslagerij J. Keulen te
Hulsberg. Tel. 04405-1324.
Nette TAXICHAUFFEURS
gevr. voor dag- en nacht-
dienst met enige kennis
omg. Heerlen. Persoonlijk
melden: Kroontax, Anjelier-
str. 123A, Heerlen.
1e DAMES en herenkapper
(ster) gevr. tot 21 jr. Tel.
04490-21389.
Gevr. voor tandtechn. lab. te
Merkelbeek leerling TAND-
TECHNICUS m/v, i.b.v. rij-
bewijs, 19/20 jr. Soll. tel.
04492-4615.
CHAUFFEUR gevr. voor
vrachtwagen. Claessen BV,
Horselstr.s, Nuth. Tel. 045-
-242900
Met spoed gevraagd all-
round TIMMERMAN, met
ervaring. Aann. bedr. Piet
Jacobs BV, Hoensbroek.
045-212095.
FRITUURHULP gevraagd.
Tel. 04756-3222 b.g.g. 3010
bellen tuss. 12.00-20.00 uur

Te huur gevraagd
Te h. gevr. LOODS ot op-
slagruimte min. 100 m2. Tel.
045-210523, na 18.00 uur.
Prof. golfinstructeur zoekt
wegens overplaatsing werk-
zaamheden zo spoedig mo-
gelijk WOONHUIS met 3
slprs. omgeving Vaals,
Maastricht, Heerlen. Huur
tot ’ 900,-. Tel. 045-726569
Te huur gevr. WOONHUIS
of bungalow 2 a 3 slaapk,
omg. Krade of Landgr. m.i.
v. 1 okt. Tel. 045-463387.
Gevr. WONING in omg.
Nuth. Tel. 045-241667.

■ ■ ■: ... ... ... .. ..... ......j..!

Onroerend goed te huur aangeboden

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

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 PP Heerlen.
HEERLERHEIDE: te h. ben.
woning met tuin, alle comf.
voor nette oudere heer,
045-419144.
Te h. aangeb. luxe 1-pers.
APPARTEM. in Hoensbroek
teg. station, huurpr. ’ 500,-,
alles-in. Tel. 0949-2405-
-72747.
Te h. centr. Heerlen mid-
denst. WONING op pr.
stand. 3 slpks, badk. voor-
en achtertuin. Br.o.nr.
B-1757 Limburgs Dagblad,
PB 3100, 6401 PP Heerlen.
Kamers te huur met volpen-
sion te HOENSBROEK. Tel.
045-214804.
Te huur in HULSBERG kl.
woning voor werkend stel.
Inl. 04406-13336.
KERKRADE-Bleyerheide
luxe gezinsapp. met 2 slpk.,
’625,- p.mnd. excl., huur-
subs. mog. Tel. 04499-3026
b.g.g. 06-52980477.

Te h. aangeb. zeer sfeervpl
ingericht, gezellig CAFÉ,
vele mogelijkheden, in
Hoensbroek, meer informa-
tie tel. 0949-2405-72747.
Te huur in EYGELSHOVEN
luxe woning op beg.gr. zon-
der tuin. Ind. hal-entree, gr.
woonk. m. open aanbouwk.,
1 slpks, badk. met toilet,
berging cq cv-ruimte, kelder
Huurpr. ’ 453,20 p.mnd. Te
bevr. tijd. kantooruren. Tel.
045-213760.
Weg. tijd. verbl. in buitenl. v.
nov. '89 tot mrt. '90 te h. in
centr. Hrl. luxe gemeub. 4~
kmr. app. Huurpr. ’1.000,-
-p.mnd. all-in. Br.o.nr. B-
-1697, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401
PP Heerlen.
Te huur aangeboden CAFÉ
te Heerlen (Zeswegen).
Voor inlichtingen tijdens
kantooruren. 045-243900.

QG te koop
Met spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot

’ 150.000,-. Direkte aan-
koop is mogelijk. Geen ma-
kelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.

NIEUWBOUWA/ERBOUW;
Wij realiseren uw plannen
van ontwerp tot uitvoering
interieur & exterieur. Tef.
045-460392
U wilt iets kopen maar u
heeft geen tijd, dan komt U
het Beslist bij STADS-
BEURS kwijt!!!
Te k. kleine halfvriist. wo-
ning in LANDGRAAF met gr.
tuin, cv., ged. rolluiken, geh.
onderkelderd, luxe eik. keu-
ken m. alle comfort, woonk.,
w.e. 1e verd.: 2 slp.k's,
badk. m. ligb., douche, w.e.
en v.w. 2e verd.: vaste trap,
evt. voor 3e slp.k. Pr.
’89.000,- k.k. Aanv. in
overl. Tel. 045-322513.
Te koop exclusieve SHOW-
ROOM met woonh. gelegen
Industriestr. 35 Sittard. Alles
in nw.st. voor vele doelein-
den geschikt. 04490-10655.
HEERLEN-N. t.k. karakte-
ristiek landhuis op 1220 m2
grond, bwj.'Bs. 045-222933.
BRUNSSUM 't Ambacht.
Geschakeld woonhuis met
tuin, L-vormige woonkamer
met open keuken, 3 slpk,
badkamer met ligbad en
douche, zolder d.m.v. vaste
trap met 4e slok en aange-
bouwde garage. Vraagprijs
’169.000,- kk. Hoens-
broek, v. Höverl tot Wester-
flier. Vrijstaand landhuis met
garage, tuin, woon-eetka-
mer met open haard, keu-
ken, bijkeuken, 4 slpks, 2
badkamers. Vraagprijs
’335.000,- kk. Inlichtingen:
Van Gerwen & Van de Geer
BV. Tel. 043-252425.
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.
LANDHUIS te k. 4 slpk. tuin
1200 m2. Trichterweg, vr.pr.

’ 275.000,-. 045-724690
Heerlen, PRAKTIJKPAND,
adv. en ace. enz., beste
stand. Inl. 04490-43535.
Te k. of te h. Appartement in
C-HOENSBROEK, woon-
kmr. 34 m2, 1 slpkmr., keu-
ken, douche, hal, cv., kelder
12 m2. 045-215458
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.
Te k. in STEIN. Woonh.-be-
drijfsp. met erf, garages en
berging en keld., 14 kamers,
huuropbr. plusm. ’ 4.000,-
-p.m. Gehele pand is voor-
zien van 2 cv-install.

’ 140.000,- k.k. Tel. 04406-
-15123 na 6 uur.
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.
"<<""■<■< - ' -Bedrijfsruimte
Ter overname aangeboden
bodybuilding en fitness-
centrum omg. Heerlen.
Zonder contanten onnodig
te reflecteren. Br.o.nr
B-1741 LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Kamers
KAMERS en appartementen
te h. in Susteren. Tel. 06-
-52107978 Of 04499-1615.
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.

Gemeub. KAMER te huur
met huiselijk verkeer, ook
oudere heer of dame.
04406-12875.
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19, Kerkrade.
Kamer gezocht voor STU-
DENT, liefst met ov-verbind.
na T.H. Aken Tel. 040-
-540923 Eindhoven.
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.
Te huur ZIT/SLPK. te
Hoensbroek. Na 14.00 uur
tel 045-229654.
Ruime kamer in centr.
HEERLEN (stud.h.) per m.
’325,-All-in. 045-421524.
KAMER te huur bij Centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870
of 452269.

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

Hobby/D.h.z.
WIJNBEREIDEN ook bier
en kaas N.P.I. Heigank 110
Nieuwenhagen wo-do-vrij-
dag 13-17.30 u. za 10-16 u.

Bouwmaterialen
LAG. b.v.
Houtskoul
Briketten

zeer gunstig geprijsd 2 1/2 - 3- 5 kg. verpakking Industrie-
weg 5 Geleen 04490-43985

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

Cotta
aardewerk potten en

schalen, diverse afmetingen
Industrieweg 5, Geleen.

04490-43985.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
AKOUTHERM systeem-
bouw ** Dakbedekkingen **
Dakisolatieplaten ** Zink,
lood daktrimmen ** Div. sys-
teemplafonds ** Div. sys-
teemwanden. Industriestr.
7C, Nuth. Tel. 045-245028.
Levering gratis aan huis.
Te koop 28 m2dubbele zes-
hoekige BETONKLINKERS,
rood en zwart, in een koop

’ 400,-, 20 zw/w. grinttegels
’2,- p.st. na 17.00 uur
045-425035.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Winkel & Kantoor

Nashua****Nashua****Nashua
Copieermachines va. ’ 45,- p.mnd.
Faxapparatuur va. ’ 59,- p.mnd.
Laserprinters va. ’ 99,- p.mnd.

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

Niet lang hellen STADS-lyVat VERKOPEN? Adver-
BEURS bellen!!! teer via: 045-719966.
—■—*——■ ■ - - . .. ■. ■ — . ■

Landbouw en Veeteelt
Voor land- en tuinbouw MU-
RATORI driepuntsfrezen,
rotorkopeggen, klepelmaai-
ers en hefmasten, direct van
importeur, uit voorraad le-
verbaar. Collé Sittard. Tel.
04490-19980. Collé Ko-
ningsbosch. 04743-1205.
Te k. bruine en zwarte
SCHARRELKIPPEN Kus-
ters Dicteren 04499-1341.

Te k. stamboek Texelse
FOXRAMMEN en ooien. Tel
045-229629 of 452380.

Transacties
Te k. vrijst. ruim WOON-
HUIS met frituur in Heerlen.
Br.o.nr. B-1745, L.D. Post-
bus 3100, 6401 PP Heerlen.

Te k. PERSVEZELS; ook
voor afdekken maïs 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, maïs, bietenpuntjes
etc. Jos Lammers, Fourages
sinds 1915, Maarheeze. Tel.
04959-1241.
re k. 1-rijige PZ maishak-
selaar, i.g.st. Tel. 045-
-272947.

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

Auto'B
Schitterende

Citroen BK 14 RE, bwj. 05-'BB, 1e eigen., kl. gebr. wit,
km.st. 42.000, vr.pr. ’ 17.500,-. Tel. 045-255784.

Te k. SUZUKI Alto autom.,
zelz. mooi, '84, Garage
Coenen tel. 04743-1574.
Te k. kl. ZUINIGE auto, bwj.
'81, APK-gek. aug.'9o, i.z.g. !
st., div. extra's 0.a.: electr.
ramen, 3e deur, get.gl., vr.
pr. ’2.250,-. Inr. mog. To-
renstr. 27 Oirsbeek.

Tek. BMW 315, bwj. '83, kl.
lapis blauw, km.st. 95.000,
Tel. 045-242924.
BMW 316, bwj. '82, bijz.
mooi. APK 6-'9O. ’ 5.950,-.
Tel. 045-458944.
Te koop BMW 320 I km.
77.000, bwj. '84, kl. antra-
ciet. Tel. 043-633000.

Zaterdag 2 september as.
verschijnt het

Limburgs Dagblad
huis-aan-huis

in de gehele Oostelijke- en Westelijke Mijnstreek (Cebuco-
gebieden 45 en 49) in een

oplage van 192.000 exemplaren
Dat betekent: zaterdagmorgen 2 september het Limburgs
Limburgs Dagblad bij zon 110.000 huishoudingen EXTRA

in de bus, ZONDER EXTRA KOSTEN voor uil!
Haak dus op zaterdag 2 september in met uw advertentie!

Bel voor meer informatie of uw advertentie-opdracht
045-739380.

Extra oplage, extra bereik,
géén extra kosten!!!

1000 gulden Beloning
Bij aankoop van:

Fiat Panda 750L, zwart 1987
Fiat Panda 750 CL, rood 1987
Fiat Panda 750 CL College, grijsmet 1987
Fiat Panda 1000 cc, wit 1986
Fiat Uno 45 Fire, rood 1986
Fiat Uno, zilvergrijsmet 1987
Fiat Uno 60 S 3-drs. wit 1987
Fiat Uno Champ, blauwmet 1988
Ritmo 105TC Sport, rood 1983
Ritmo 60 L Carrara, wit, 5 versn 1987
Ritmo 60 L, rood 1987
Ford Scorpio 2.0Ltr., automaat 1985
Renault 5TC, wit 1985
Seat Ibiza 1.2GL, wit, december 1987
VWPolo 1050, grijsmetallic, type 1986

Fiat Creusen Heerlen
Fiat Dealer voor Heerlen e.o.

Spoorsingel 50. Tel. 045-724140 of 724141

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

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

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

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

nnGebruikteWagens
UL/PkisSysteem

OBOVAG GARANTIE
Wij hebben vraag naar onderstaande inruilauto's

Op 10 nieuw gekentekende Fiat Tipo's
Auto van het jaar 1989, bieden wij voor schadevrije in
goede staat verkerende auto's met max. 70.000 km.

Wij geven voor Golf 86 ’ 17.000,-
-"Wij geven voor Golf 87 ’ 20.000,-

Wij geven voor Escort 87
’lB.OOO,-

Financiering mogelijk. Aanbieding geldt t/m maandag a.s.

Fiat Sittycar Sittard
Pres. Kennedysingel 8-12, Sittard, 04490-17544.

Inruilauto's
Voordelig te koop

Corsa 1253-d. ’8.900,-
Kadett 13N3-d. ’2.900,-
Kadett 1255-d. ’3.900,-
Kadett 12S aut. ’ 6.950,-
Kadett 1253-d. ’7.450,-
Ford Escort 5-d. ’ 7.450,-
Ford Fiësta 3-d. ’ 6.950,-
Ford Fiësta 3-d. ’ 1.200,-

RenaultlBTL4-d. ’ 1.900,-
Talb. Horizon 5-d. ’ 4.950,-
Talb. Horizon 5-d. ’ 2.950,-
Hyun. Pony 3-d. ’ 4.950,-
Mazda 323 3-d. ’ 500,-

Mazda 323 combi ’ 9.900,-
Fiat Panda 45S ’ 5.950,-
Skoda Coupe ’ 4.950,-

Lada 1200S4-drs. ’ 5.950,-
Auto's zijn APK gekeurd
Smeets Opel

De Griend 2 Maastricht.
Saab

9000 turbo CD 4-drs.,
dir.auto demo, '89

ABS, schuifdak, ACC, kleur
donkerblauw

9000 turbo 5-d odoardogrijs
'86

90 kleur blauw, op gas,
mooie auto '87

90 kleur kersenrood '86
900 C 4-drs., rozequartz '85

Al deze auto zijn SAAB
select, dat betekent

1 jaar garantie
Lancia

Thema I.E. demo, kl. bor-
deauxmet., ABS '89

Thema I.E. zwartmet.,
sportw. enz., als nw. '87

V 10 turbo kl. verde,
zeer mooi '87

V 10 fire kl. wit, dcc '86
Topoccasions

Fiat Uno 4-drs type 70 S, kl.
wit, centr. vergr., elec.

ramen enz. '87
Volvo 740 GLE autom. '85

Kompier
Akerstraat 150, Heerlen

Tel. 045-717755.

Saab 9000
Turbo 16

zeer excl. leren bekl., airco,
cuisecontr. enz, '85; Opel
Kadett 2.0 GSI zwart, '87
zeer mooi; Golf 1600 CL
goudmet., '84; Toyota Ter-
cel goudmet., '83; Mercedes
230 TE '84, blauwmet.
82.000 km, zeer mooi. Ga-
ragebedr. J. Nievelstein. Dr.
M.L. Kingln 177, Hoensbr.
Te k. BMW 518, bwj. '78,
APK 3-'9O, pr. ’1.750,-.
Tel. 045-423906 na 18.00u.
Te k. van 8.V.: CHRYSLER
GTS 2,2 Turbo Automaat, kl.
zilvergrijs, kent. okt. 1988,
km.st. 26.000, i.pr.st.v.
onderh. Pr. ’32.500,-. Tel.
04490-15353, werkdagen
ma. t/m vr. van 08.00-17.00
uur, toestel 12.
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.
Te koop CITROEN CX 2400
GTI, bwj. '79, APK febr. 90,
i.z.g.st., vr.pr. ’ 2.000,-. Tel.
043-642862.

Daihatsu dealer
Ton Quadflieg
ANWB gekeur-

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

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

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

Charade bianco '87;
Honda Prelude 2.0 i '87

Citroen CX 2.0 stuurbekr.
elecbackage '85;

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

Opel Manta GTkl. zilver '84;
Opel Kadett 13 S LPG '86;
Opel Kadett 1.3 autom. '85;

VW Golf sportuitv. '87;
VWGolf 13 S, kl. rood'B7;
Honda Civic 1.5 GTI '85;

Honda Civic 13 S '85;
Subaru mini jumbo '87;

Toyota Corolla '86;
Ford Escort 1.3 laser '85;

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

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

Mits. Colt 1.2 GL 3-drs '84;
Toyota Starlet 3-drs. '83;

Mits. Saporro '83;
Lada 1200 S 20.000 km '87;
Skoda 105 S 5.000 km '87;

Lada 2105 1.3 83;
Renault 9 TL '83;

Mazda 626 coupé '83;
Mits. Pajero turbo verl. verh.

zeer mooie uitv. '86;
Daih. Rocky softtop '85

Suzuki SJ4IO '83;
Suzuki SJ4IO '81;

Renault trafic bestel 2x '87,
1x '82;

Subaru ElO DX bestel '87;
VW pickup dubb. kab. '84;
Daihatsu 850 bestel ' 84;

Nissan Sunny 1.7 diesel van
'87;

Div. goedk. inruilers v.a.

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

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.
Zaterdag 2 september as.
verschijnt het Limburgs
Dagblad huis-aan-huis in de
gehele Oostelijke- en Wes-
telijke Mijnstreek (Cebuco-
gebieden 45 en 49) in een
oplage van 192.000 exem-
plaren. Dat betekent: zater-
dagmorgen 2 september het
Limburgs Dagblad bij zon
110.000 huishoudingen
EXTRA in de bus, ZONDER
EXTRA KOSTEN voor u!
Haak dus op zaterdag 2
september in met uw adver-
tentie! Bel voor meer infor-
matie of uw advertentie-op-
dracht 045-739380. Extra
oplage, extra bereik, géén
extra kosten!!!
Te k. CITROEN Axel TRS, 5
versn., 1299 cc, V/t jr. oud,
km.st. 16.400, als nieuw, vr.
pr. ’11.500,-. Tel. 045-
-323717.

Piet Proficiat
van Harte Gefeliciteerd J^^^«met je 40 jarig jubileum j^^

g i> JE

UJ^ " MET JE VERJAARDAG■■■■■■■a. «■ Harry, Petra, Johanl*Mia Diana, Wilma, MonieK.
Ron en Ingrid Bert vHeerlen "1

MCGrc^Samin

25 jaar Jantje Beton

If S Kinderen en kleinkindg?

JBÉ - Geslaagd
Riet, Nicole, Marielle Aan de universiteit«

en Thuur Nijmegen is geslaag» IAngelie Hendrix, Brunss 1

Goede Morgen DRS. GeschiedenisJ
Lieverd Hallo pap^

/ / x
Hartelijk Gefeliciteerd met je Van harte gefeliciteerd v
verjaardag. Dat wensen jou je 20-jarig jubileum-

je drie schatjes: Wenst je Tiny, Mirar»»
Mieke, Andy en Rilana Monique, Diana en W&

ALFA Romeo 33, 1985, met
LPG, pr. ’ 8.650,-. Tel. 045-
-444584.
Rode-ALFA Romeo Spider
cabriolet te k., veel nw. on-
derdelen. Tel. 045-411787,
na 18.00 uur.
Te koop AUDI 80 cc ov. '84.
Fonterstr. 14 Berg en Terblijt
Tel. 04406-42211.
Te k. prachtige BMW 320/6
3'pe '81 (1e lak, nwe. ban-
en) vr.pr. ’ 5.250,-. 04492-

-5473, na 17.00 uur.
BMW 316, aug. '86, 68000
km, grijsmet., get.gl., radio/
cass., enz. Pr. ’19.500,-.
Tel. 04405-1949
Te koop BMW 735i, model
'82, automaat, LPG, veel
extra's, pr.n.o.t.k. Tel.
04405-3205.
Te k. gave BMW 316, bwj.
'76, ’850,-, tel. 045-
-316940.
Te koop CITROEN BK 16
RS, bwj. 11-'B3, APK 2-'9O,
i.pr.st. zorgv. onderh. Tel.
045-459750.
Citroen Visa 11 RE '85 i.nw.
st. Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
CITROEN 2 CV 6, bwj. '83,
weg. omst. zeer goed on-
derh. 04404-2527.
Wegens sterfgeval te k. Dat-
sun BLUEBIRD 1.8 automa-
tic bwj. '83, 4-drs, km.
47.500. Maasln. 95 Geleen.
Datsun CHERRY '79, APK
6-'9O, ’1.250,-. Tel. 045-
-325671.
Dir. contant geld voor auto's
vanaf bwj.'Bo tot '87. U belt
045-414372. Wij komen ook
's avonds
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.
Opel KADETT '80. Renault
4 GTL '80 met APK. Zwa-
luwstr. 10, Heksenberg.
045-216588
Ford SIERRA bwj.'Bs, Laser
vr.pr. ’ 14.750,-. Daihatsu
Charade bwj.'B3, kl. rood, vr.
pr. ’ 5.750,-. Volvo 66 bwj.
'78, autom., ’1.250,-. Ford
Taunus '81, bravo uitv., zilv.
met., vr.pr. ’ 5.000,-. Jabo-
cars, Bovag bedrijf met
garantie. Tel. 045-753387
b.g.g. 045-715838
Te k. onder garantie en'ser-
vice div. gebruikte automo-
bielen; Opel Senator 25 E
autom. '85. Opel Ascona 4
drs. 18 i '83. Kadett D '84,
Golf GTI 16 V div. extra's
'86, Golf GTI '86, Opel As-
cona 16 S '83. BMW 323 i
div. extra's, 4-drs, leren be-
kt, sportwielen, verlaagd
enz. '84. BMW 728 i autom.,
LPG. Opel Ascona 16 S '82.
Fiat Panda 45 S '83 wit, Re-
nault Fuego '81. Citroen 2
CV 6 Charleton '84 Mitsubi-
shi Sapporo '79. Fiat Ritmo
'82 4c VW bus LPG, '79. O-
pel Rekord 4 drs. LPG '85.
Mitsubishi Galant '81. Opel
Kadett diesel '84, Opel As-
cona 16 S '82. Inr. financ.
garantie. Autohandel P.
FRANKEN, Ganzeweide 59,
Heerlen Nrd. Heerlerheide.
Tel. 045-216475/727711.
Tek. Opel KADETT 1.2, '83.
Ford Escort 1.3, '83, Peu-
geot 305 stat. t.'B7. Auto
Ton v. Leeuwen, Spoor-
singel 14, Heerlen
FIAT Uno 45, bwj. '85, i.nw.
st., 1e eigen., iedere keuring
toegst., km.st. 52.000, kl.
rood,.APK, vr.,pr. ’ .7.250,-,
045-273743.

Ford FIËSTA KR 2, bwflj
wit, nw. model, div. eX^
045-325647, na 16.30^Ford ESCORT 1.3 L, *i
div. extra's, '82, pr. ’ 6'
Tel. 045-458126. >
Te k. TAUNUS 1.6
metall. bwj. '80, nw-'S
APK, 100%, vr.pr. j
045-413116 na 16.Q0J&
Te k. Ford CAPRI 2-OJ
bwj. eind'Bl, kantel/^dak, stereo, i.z.g.st. a

’ 5.500,-. Tel. 045-324%
Te koop Ford ES^
1300 L, bwj. '82, i.z.g-s!';
wit, veel extra's, .
’7.250,-. 04490-1742gv
Te k. Ford ESCORT 12
zwart, heel mooi, '82, fy
ge Coenen Tel. 04743j>
Ford SIERRA 1.6 La^drs., bwj. '85, in.st.v*)
ternw. Apart, mooi 6J
cent keuring^
’10.750,-. Inf. 043-25^
Te k. FORD Fiësta, b4j
Te bevr. Dr. Schaep^l21, Landgraaf, 045-3,1%
Te k. Ford ESCORT 13fibwj. '80, nw. model, *J
blauw, LPG en ,f

’ 4.500,-045-242106^
Te k. Ford ESCORT 1l
Laser, bwj. aug. '&\d
blauwmet., schuif/kanjf.,)
pr. ’ 11.750,-. 04746j^j
Te k. i.g.st. Ford TA^I2,3 L Ghia, bwj. '79, A%,
22-8-'9O, tel. 04743-1»^Ford ESCORT XR3i P^lveel extra's, zeer exd"" A
’12.500,-. Prof. v.d. "str. 8, Hoensbroek Ji
Sport. FIËSTA 1.1 L, SS
wagen 70.000 km ’ 3
Hamerstr. 39, Heerlen^
Te k. Ford TAUNUS b^J
autom. met LPG, zeer U
Belvauer 15 Landgraa'
045-314281.
Te k. HONDA Pre^ óeJmet., ' 80, electr. rarnejk
’3.950,-. Inl. 045-32^
Honda PRELUDE 1-8 J
'83, weg. bedrijfsauto. 'V 4st. ’ 14.750,-. 045-45jgjj
Te k. Honda ACCOPpJ
'78, autom., APK tot y
pr.n.o.t.k. Tel. 0449**-
na 18.00 uur.
Tek. HONDA Civic bWi-fl
APK '90 vr.pr. ’ 975," ;
045-272998.
Te k. Honda ??& \
met.grijs, bwj. '79
04490-12765.
Te koop Honda P>Cfi'78, hatchback, APK ,V
i.z.g.st., Tel. 045-41jjg<
PONY 1200 nieuw Q&fy
'79, t.e.a.b. Tel-
-454961.
Tek. LADA 1600LSOPJ
m. trekh., APK 7-'9O.' ■"'
Tel. 045-254931
LANDROVER Safari f\
109 DTel. 04407-l3g^|'
Te k. MAZDA 626 G^,
Itr. D, HB, bwj. '86, m-
bekr. zeer luxe uitv-fl

’ 16.000,-. 04748-23gg^j
Te k. MAZDA 626 H^coupé, bwj. '79, scn^jj)
in uitst. st., pr. f
Poyckstr. 27 Kerkrade^
Te koop MAZDA &%]}
bwj. '79, i.z.g.st. AP^J
’ 1.600,-. Tel. 0453^
Te k. i.z.g.st verfVMERCEDES 300 &J
'80, stuurbekr., sC

«'slotvergr., trekh.. . ,
’ 8.950,-. 04450-2820^
Wat VERKOPEN?,. A ]
teer via: 045-719966>^<[
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'Irrationeel'
Vol'la.rirferis Voorhoeve kampt Neder-
teits "^ een 'irrationeel mobili-
van Systeem' want, „het verplaatsen
deiHK?ensen is ouderwets," verdui-
len nÜ- ..Daarom moeten wo-
WoMen werken dichter bij elkaar
<W„ei? gebracht. Het gaat er om de
verki -leve behoefte aan auto's te
''gen nen' Mensen moeten uit
eriir, overtuiging dan wel uit bere-

kie, g^voor het openbaar vervoer
jn'" aldus Voorhoeve die meent

SortfWangmaatregelen geen effecteren.

Opnieuw vond Voorhoeve zowel
Kok, als Van Mierlo en Beckers op
zijn weg. „D66 wil dwangmaatrege-
len niet uitsluiten. Die blijken mis-
schien nodig, als al het andere niet
werkt," aldus Van Mierlo, dievindt
dat het aantalper auto afgelegdeki-
lometers niet verder mag groeien.
In het Nationaal Milieubeleidsplan
wordt overigens nog uitgegaan van
een groei met bijna 50 procent in
2010. „Een nul-groei is het absolute
minimum," benadrukte hij. „Want
als we dat in 2010 hebben bereikt, is
het ook in 2010 nog zo dat er een file
van drie uur ontstaat als er één on-
geluk is gebeurd," aldus Van Mier-
lo, waarschijnlijk de enige lijsttrek-
ker zonder riibewiis.

'Vrij'
Maar Voorhoeve herhaalde: „Wij le-
ven in een vrije maatschappij. Bo-
vendien leiden dwangmaatregelen
tot ontduiking en ons strafrechtsys-
teem is al overbelast."
„Over wiens en welke vrijheid pra-

ten we nu eigenlijk?," vroeg WimKok zich af. „Het gaat toch om het
veiligstellen van de vrijheid van alle
Nederlanders die zich een gezond
leefklimaat wensen?"
Overigens weigerden Kok en Voor-
hoeve een hard getal te noemen
waarmee de capaciteit van het
openbaarvervoer moet worden uit-
gebreid. Evenmin viel uit hun mond
een getal op te tekenen waarmee het
aantal autokilometers moet worden
teruggebracht. „Dat zijn altijd sla-
gen in de lucht," meende Kok met
een verwijzing naar Ria Beckers,
die zojuist had gepleit voor een ver-
mindering van het autoverkeer met
30 procent in 2010. Niets van waar,
reageerde Beckers. „Ik heb de rap-
porten bij me. Ook die van TNO uit
Delft. Een verdubbeling van de
openbaar vervoerscapaciteit is bin-
nen acht jaar haalbaar. En wat be-
treft de auto: alleen al met een aan-
tal maatregelen als een stringent
parkeerbeleid, een spitsvignet en
autoloze dagen kunnen we een re-
ductievan 20 procent bereiken."

Het gebruik van de auto moet fis-
caal worden ontmoedigd, was deboodschap van Kok. Hij pleitte er-
voor de kosten van het autobezit teverlagen, maar de variabele kosten
te verhogen, om het gebruik van de
auto te ontmoedigen. Heeft iederewerknemer dan nog wel recht op
'zijn' auto?, luidde de onvermijdelij-
ke vraag aan Kok. „Ja, natuurlijk,"bitste Kok. „Wij vinden alleen datje
niet alleen de mensen met de smal-
ste beurs hun auto af moet pakken."
Dat worden dan zeker allemaal
auto's die vooral voor de deur blij-
ven staan?, merkte de vragensteller
schamper op.

Hoe dan ook, „de prijs voor het be-
wegen gaat sowieso omhoog," con-
cludeerde Van Mierlo. Hij noemde
het 'krankzinnig' dat het voor auto-bezitters voordeliger is zich met de
auto te verplaatsen dan met detrein.
„Laten we beginnen met dat krach-tig om te draaien," aldus Van Mier-lo.

Topambtenaar: specialiseren en taken afsloten

Voor minder geld
nieuwe defensie

Var,an onze parlementaire redactie
j^N HAAG - De wenk-
fauwen mogen hier en

k?ar nog worden gefronst,
V*J Defensie heeft men zicherzoend met wat onaf-
wendbaar lijkt: het is afge-

Pen met de jaarlijkse groei
*n het budget. Met een'leuw kabinet in aantocht,

Jjoet zelfs met een daling
worden gehou-

J**}, zo huiveren sommige

lte **" Volten, beleidsmedewer-
dP .°P het ministerie, suggereer-

-1 * m 1987, toen hij was 'uitge-
tvj.^d' aan het Nederlands insti-ü.ut voor internationale betrek-
i^gen 'Clingendael' al enkele
(j gr.ijpende maatregelen. Onder
def el 'Voor hetzelfde geld meer
de i sic' betoogde hij dat de Ne-
re^ lar»dse marine moest inleve-gn- Een aantal taken kon vol--5^s hem worden overgelaten
Q. andere NAVO-lidstaten. De

was niet mals, zelfs toen-
ke g minister Van Eekelenerde zich van hem af.

H^ten vertrekt half augustus
Wu.New Vork om er een 'denk-
jij lk te leiden. Op het departe-
tre nt zijn er die zijn vertrek be-
datUren. maar Volten vermoedt
g : er ook heel wat collega's op-
jw^cht ademhalen. Toch win-
be]i ziJn suggesties opnieuw aan
iï>e want bezuinigenis de ko-
hetnde Jaren in versterkte mate
oft credo voor Defensie. En decsPanning tussen Oost en West
j^ °ok zo zijn gevolgen hebben.
CW et aïhemen van de militaire
r^ging wordt de NAVO in eeneüwe rol gedrongen.

Volten : „Als het met Gorbatsjov
mis loopt, dan wordt de interna-
tionale situatie weer keurig over-
zichtelijk, zijn we weer terug bij
de periode van deKoude Oorlog
met duidelijke, stabiele verhou-
dingen. Met of zonder grote wa-
penreducties blijft de Sovjetunie
een supermogendheid. Het vei-
ligheidsprobleem blijft bestaan
Europa moet dus zo goed en zo
kwaad als het gaat eensgezind
optreden om een machtsvacuüm
te voorkomen."

„Het vacuüm dreigt in de centra-
le sector, in West-Duitsland.
Daar ligt het zwaartepunt. Een
'oorlog' - ook een diplomatieke,
niet militaire- wordt nooit verlo-
ren buiten het zwaartepunt. De
defensie-inspanning is daarbij
een instrument om machtspoli-
tiek te bedrijven. Om ze binnen
de NAVO te houden moet daar-
om op diplomatiek gebied de so-
lidariteit met de Duitsers blijven
bestaan. Op het militaire vlak is
een robuuste verdediging van de
centrale sector van belang, wat
de wapenreducties ook mogen
zijn."

„Nederland zit met de Duitsersin het centrum. Wij hebben de
militaire mannetjes en de Bene-
lux en Groot-Brittannië zouden
dan ook hun lucht-en landmacht
moeten versterken ten behoeve
van de centrale sector. Boven-
dien: als deAmerikanen gaan be-
sparen, zullen ze dat op de land-
macht doen. De landstrijdkrach-

ten zullen dus zwaarder op de
Europese budgetten gaan druk-
ken."
Voltenvervolgt: „Kijk jenaar de
voorstellen op het gebied van
wapenbeheersing, dan leidt dat
tot dezelfde conclusie. Wordt het
aantal manschappen aan beide
zijden onder een bepaald pla-
fond gebracht, dan zullen de
Duitsers niet omlaag gaan. Mis-schien willen ze vanwege de be-
sparingen wel een graantje mee-
pikken, net als Frankrijk enGroot-Brittannië, maar het leeu-
wedeel van zon reductie wordt
opgeëist door de VS."

Kiezen
„De NAVO-lidstaten moeten het
beter organiseren. Niet bang zijn
voor het verlies van hun soeve-
reiniteit. Taken durven afstoten,
het vervullen van alle defensieta-
ken door elke afzonderlijke lid-
staat is niet meervan deze tijd en
kost te veel. Laat elk land zich
specialiseren op een beperkt
aantal taken en erop vertrouwen
dat de bondgenoot andere taken
opvangt."

„Samenwerking, taakspecialisa-
tie, de noodzaak tot besparen,
verdere wapenreductie, het leidtallemaal tot één conclusie voor
de Nederlandse defensie: er
moet een structurele keuze wor-
den gemaakt. Besparingen of be-
zuinigingen, hoe je het ook
noemt, kun je niet verdelen over

de krijgsmachtdelen. De kaas-
schaaf-methode wordt nu gehan-
teerd, maar ze werkt niet. Beter
is het een duidelijke, structurele
keuze te maken. Nederland kan
bij de marine geld weghalen, ook
al omdat de NAVO een over-
wicht op zee heeft. De bondgeno-
ten kunnen de taken van de Ne-
derlandse marine gemakkelijk
overnemen, afgezien misschien
van de onderzeeboten."

" Archieffoto van deeerste onderzeeër van de Walrusklassedie te water werd gelaten. Momenteel wordt gedebatteerd
over de taken die de Nederlandse marine moet (blijven)
vervullen en het nut van het handhaven van eigen onder-
zeeërs.

binnen/buitenland
Lijsttrekkers debateren over autogebruik en openbaar vervoer

'Al kost benzine drie
gulden per liter...'

! Van onze parlementsredactie

va^HAAG - "Het optrekken
w benzineaccijns in EG-
de and' dèt wordt de komen-

l hptJ uren de doelstelling van
£}. buitenlands beleid. Wel-
j>j}t klinkt dat minder held-

» v^llS dan het tegenhouden
ni s| de.Russen, maar het is
Qrjrt een diePgravende
gracht voor onze diploma-, **■" D66-lijsttrekker Hans

/ ho ■ rl° acnt een forse ver-
een lng van de benzineprijs
rje onyermijdelijk wapen in
Q„ strijd tegen Nederlands°Vervolle wegen.

Benuga-liJsttrekkers Kok (PvdA) en
Vol (Groen Links) luisterden-
tooe°yergave naar Van Mierlo's be-daar ydens 'de dai van het open-
(VYp.^rvoer'. Alleen Voorhoeve
-Het hardnekkig weerstand.
nau Wegbelasten van deauto werkt
hebh Mensen die een auto

Ide h n'ri Jden daar ook in- Al kost
alr4ü?}?*Ne drie êulden per liter ,"s de liberale voorman., We n -D blijkbaarwat meer vertrou-

' 111 de werking van liberale
I liiie5mechanismen," kaatste Van
i verk-°- Even leek het er op alsof de

giw,ezingsstrijd werkelijk van de
! ■-iou komen, maar dat bleek: veiffß J<iele ho°P- De lijsttrekkers

Wkt den zich te verliezen in een
berstgesPrek. CDA-voorman Lub-
ben ! zelfs in het geheel niet ko-

i leider w gen' En omdat discussie-
êeriß i' L' Brugsma alleen met

I "gesnl lsten" en beslist niet met', specialiseerde, wandelende dos-

" kr de y?ensie te converseren, schit-
<fe iao CDA door afwezigheid op"g van het openbaar vervoer.

" De vier lijsttrekkers in het debat: WimKok („over wiens vrijheid praten we?"), Joris Voorhoe
ve („dwangmaatregelen leiden tot ontduiking"), Hans van Mierlo (,forse verhoging van benzi
neprijs is onvermijdelijk"), Ria Beckers („we kunnen een reductie van 20 procent bereiken").

Diplomatiek
„De instabiliteit neemt toe. Debelangrijkste vraag die de plan-
nen-makers in het westen zich
stellen is: wat gebeurt er als de
Sovjet-Unie of het Oostblok uit

elkaar valt? Wat als het misgaat
in de Sovjetunie? Een ingrijpen-
de maatregel doorvoeren is
moeilijk, want wie weet precies
wat de ontwapeningsbesprekin-
gen opleveren? Het maakt nog
duidelijker hoe belangrijk sa-
menwerking en specialisatie
zijn. Anders zijn er opeens vier
landen die allemaal dezelfde taak
afstoten."
„De rol van de NAVO wordt
steeds meer een diplomatieke,
minder een militaire. En de
Bondsrepubliek heeft het in de
NAVO voor het zeggen. Duits-
land wordt meer en meer de lei-
dende macht in Europa. Die
koers hebben we maar te volgen.
Met of zonder ontspanning."

Gratis
condooms

verslaafden
ROTTERDAM - De gemeente
Rotterdam start eind deze
maand een proefproject van een
jaarwaarbij aan drugverslaafden
gratis condooms worden ver-
strekt. De condooms zullen wor-
den uitgereikt aan de ongeveer
1.600verslaafden die bekend zijn
bij de Rotterdamse opvangcen-
tra.
De gratis verstrekking van con-
dooms vindt plaats in het kader
van een project om de aidsver-
spreiding onder verslaafden zo-
veel mogelijk tegen te gaan en
een gedragsverandering bij de
verslaafden te bewerkstelligen.

Medewerker
Abu Nidal
vermoord

SIDON - Een naaste medewerker
van de Palestijnse terroristenleider
Abu Nidal is woensdagavond even
ten noorden van de Zuidlibanese
havenstad Sidon bij een aanslag
doodgeschoten. Het slachtoffer
werd geïdentificeerd als Rabah Ab-
dul-Rahim, een schuilnaam. De po-
litie zei dat de werkelijke naam van
de man niet bekend is, maar dat hrj
een hooggeplaatst lid was van Fa-
tah-Revolutionaire Raad, de sinds
lang van de PLO afgescheiden ter-
reurorganisatie onder leiding van
Abu Nidal.
De politie zei dat Abdul-Rahim met
zijn lijfwachten vanuit Beiroet op
weg was naar Sidon, toen zijn auto
vanuit een andere auto met machi-
negeweren werd beschoten. Een
van de lijfwachten raakte ernstig ge-
wond. In Sidon bevinden zich twee
grote Palestijnse vluchtelingen-
kampen.

Interim
Na bijna acht jaar regeringsveran-
woordelijkheid gedragen te hebben,
leden de socialisten bij de twee
maanden geleden gehouden alge-
mene verkiezingen een zware ne-
derlaag. Grootste partij werd de
conservatieve Nieuwe Democratie
onder aanvoering van Konstandi-
nos Mitsotakis, maar de winst was
te gering voor de vorming van een
rechtse regering. Pogingen om tot
coalities te komen faalden, doordat
rechts noch links zich met de zwaar
gecompromitteerde Pasok wilde af-
geven. Uiteindelijk kwam er een in-
terim-kabinet van conservatieven
en communisten onder leiding van
premier Tzannetis Tzannetakis uit
de bus dat zich als enige doel stelde:
het binnen drie maanden volledig
orde op zaken stellen in de binnen-
landse politieke verhoudingen. Pas
daarna gaan de Grieken voor her-
nieuwde verkiezingen naar de stem-
bus. Als vermoedelijke datum
wordt zondag 5 november ge-
noemd.

Mogelijk ook strafvervolging tegen Andreas Papandreou

Griekse ex-minister
voor twaalf rechters

Van deredactie buitenland
ATHENE/HEERLEN - Nikos
Athanasopoulos, in de vorige
Griekse regering van Andreas
Papandreou onderminister
van financiën, wordt gerechte-
lijk aangepakt. Athanasopou-
los moet zich verantwoorden
voor frauduleuze graanverko-
pen aan de Europese Gemeen-
schap in 1986. Aan het slot van
een tumultueus verlopen

tweedaags debat maakte het
Griekse parlement in de nacht
van woensdag op donderdag
de weg voor strafvervolging
van Athanasopoulos vrij door
diens politieke onschendbaar-
heid op te heffen. Voor de
maatregel stemden 170 leden
van de conservatief-linkse
coalitie. Tegen waren de 118
afgevaardigden van de socia-
listische Pasok.

Athanasopoulos is de eerste be-
windsman uit de vorige socialisti-
sche regering, tegen wie in het ka-
der van de onlangs aangekondigde
grote 'schoonmaakoperatie' een
vervolging wordt ingesteld. De vol-
gende week beslist het parlement
over de opheffing van de politieke
immuniteit van ex-premier Papan-
dreou en vier voormalige bewinds-
lieden. Alle vijfzoudenrechtstreeks
dan wel indirect betrokken zijn ge-
weest bij een reeks van politieke en
financiële schandalen.
Bij devier verdachte bewindslieden
gaat het om Menios Koutsogiorgas
(justitie), Georgios Petsos (openba-
re orde), Georgios Roumeliotis (eco-
nomische zaken) en Nikos Tsovolas
(financiën).

" De Griekse ex-premier Andreas Papandreou die gevaar
loopt zijn politieke onschendbaarheid te verliezen, in gezel-
schap van zijn nieuwe (derde) echtgenote, de gewezen stewar-
dess Dimitra Liani.

Vervalsing
Athanasopoulos wordt ervan be-

schuldigd betrokken te zijn geweest
bij de vervalsing van documentenbetreffende de illegale verkopen
van maïs. Het gaat om de invoervan
9000 ton maïs uit Joegoslavië, dat
daarna in Griekse maïs 'veranderd'
en met vervalste papieren aan afne-
mers in de EG doorverkocht werd.
Voor deze illegale export werd Grie-
kenland in 1987 door de Europese
Commissie met vijf miljoen gulden
beboet.

De voormalige onderminister die
bij zijn verdediging in het parle-
ment aanvoerde dathij het slachtof-
fer van 'sprookjes' is, zal berecht
worden door uit uit twaalf leden be-
staand rechtscollege, over de bezet-
ting waarvan komende maandag in
het parlement wordt beslist. Voor-
zitter van het college dat uit opper-
rechters bestaat, is de president van
het hooggerechsthof, loannis Gri-
vas. Er is nog geen datum voor de
rpchtzitting vastgesteld. Als Atha-
nasopoulos schuldig wordt bevon-
den, kan hij voor de duur van een
kwart eeuw achter de tralies ver-
dwijnen.

Schandalen
Behoudens in de graanaffaire is de
overgangsregering van Tzannetakis
nog in drie andere schandalen gedo-
ken:

" deaffaire rond de multi-müjonair
Georgios Koskotas, de gewezen
eigenaar van de Bank van Kreta,
met wiens frauduleuze praktijken
een bedrag van zon ’ 600 miljoen
gemoeid is. Tal van politici zouden
van Koskotas geprofiteerd hebben;
" de aanschaf van raketten ern 40
Amerikanse F-16's en een gelijk
aantal Mirage-2000 toestellen, waar-
bij de prijs met omgerekend twee
miljard gulden zou zijn verhoogd,
welk bedrag volgens de beschuldi-
gingen in de zakken van Pasok-le-
den zou zijn verdwenen;

" het op grote schandaal afluisteren
van de telefoon door de Griekse
PTT.

De conservatief-linkse coalitie zegtbeslist niet langer dan strikt nood-
zakelijk aan het bewind te willen
blijven. Voor het proces van de ka-tharsis zijn drie maanden uitgetrok-
ken. In ideologisch opzicht liggen
deNieuwe Democratie en VerenigdLinks dermate ver uit elkaar datduurzame samenwerking niet mo-gelijk is.

frits schils

(ADVERTENTIE)

f«t+ OPENDAG\Jr %JL zaterdag 26 augustus 1989
Het Studiecentrum Sittard van deOpen universiteithoudt op
zaterdag 26 augustus 1989open dagvan 10.30 tot 12.30uur.

Inlichtingenover de studiemogelijkhedenaan deOpen universiteit,
waaronder deKort Hoger Onderwijsprogramma's.

Plaats:Leijenbroekerweg 15,6132 CA Sittard, tel. 04490-25656.
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Bel de enigeéchte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar 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
NIEUWLIVE...NIEUW LIVE...NIEUW LIVE...NIEUW LIVE

tiener-box 06-320.325.30
live 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
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. 04755-1854.

Privéhuis Diana
045-213142

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

Niet alleen de zomer is heet!!!
Privéhuis Michelle

met 10 leuke dames

045-228481/045-229680
Tevens meisje gevraagd.

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

Tel. 045-311895.
Escort Marlie

Salmanita en vriendinnen. Wippen bij U binnen
Telefoon 045-451033

Club Pin Up
Met mooie pin up girls en excl. service

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

LIMBURGli dit 06-fii| cal* lier je nieuwe vrianden kennen die niet «erwegkunnen wenen!

06-320.327.55 socmn
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
Hardiesbi

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)

Op zoek naar lekkere mei-
den 06-320.326.33

hetevrouwenlijn
Homo zoek jij 'n lekkere boy

Gay Date
06-320.330.18 (50cpm)

Tippellijn
06-320.330.66 Tieners

zoeken sexcontact (50cpm)
Flirten, Versieren, Afspre-

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

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

Homo Michael
luistert met open mond naar
sexavonturen 06/320.330.88

Gezellig flirten
met zn tienen op de Rirtbox

06-320.330.01 (50cpm)

Sex-oproeplijn
Direct snel sex-contact
06-320.320.55 (50cDmt

Orale sex
06-320.323.40 - 50 et p/m

Zeventien
06-320.331.53 (50 c.p.m.)

Making love
De beste gay-line

06-320.331.83 (50 c.p.m.)

rijpe vrouwen
TanteRia, 40 jr. 50 cpm. 06

320*323*45

320*323*45
Lekker in...

Lady Bizar
50 et p/m 06*320*

3*2468

06-PORNO

06 -320.320.01

06 -320.320.02

■»""'■ IHTOH-"
06-320.321.00 06- 320.321.25

.■ '—■■«■ -»«■"" u^.^—

06 ■ 320.32117 06 - 320.321.61

06320.32L50 06 ■ 320,320.03

■mraitifii wmisÊm
06 - 320.323.63 06 - 320.325.51

"MtMmuf «««imijêij
06 - 320.32118 06 - 320.322.00
I.*.» " P^v ye.no-

06 - 320.321.01 06 - 320.323.70D.i,.i.im»wii i' o. nêrtm mmmi

06-320.321.77 06 ■ 320.32114
Oii.iilHmMm.i.l MimtiiiiaMww^M]

—j/moii; Hu» ■E33EE9B
06 - 320.321.06 06 - 320.322.90

rmam iM. nrgiliH >MwnMMgrW

»«M.Uii« mmmwum
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Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert

04950-42966.

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

jejeSEXKENNIS

kies dan 2
06.

320.323.66
50c.p.m.

Als elke seconde telt!!
nombre hombre

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

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

06-320.325.20 als je
sexueel geraakt bent

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

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

en toen ohohohoh
06-320.320.13
Callcutta

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

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

De Beurtlijn
Alleen onder deskundige

leiding mag u bellen
Sexafganglijn

06-320.322.77 - 50 et p/m
Geen lef!! Dacht ik al!!

Zelfs de hoofdzuster doet
mee

de Klismabox
tien patiënten te gelijk

06-320.325.36 - 50 et p/m
1-ste klas

De kortste weg naar een
sexafspraak is? De

sexpliezierbox
06-320.325.34 ze liggen

klaar 50 et p/m
Een paaltjewerpen? Onze

meisjes zijn gespecialiseerd
in het achterveld. De

hoogtepunten-
box

06-320.325.14 - 50 et p/m
Je bent jong en gilt graag de

Kreunbox
06-320.325.16 voor

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

'SEXSPEL'
Jij bepaalt hoe het
gaat... eindeloze va-
riaties. Kies dan 1.
Verrijk je sexkennis
door de erotische

~~~jj Kies dan 2.

Tl^Tl 06.
mjm 320.323.66
J^g/ 50 et p.m.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.
** 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Hardsex
lekker hard 50 c p.m. 06-

-320*325*35
320*325*35
Kriebels?
bel maar naar Karin

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

De Sexbom
Die klant gisteren was 'n

echte perverselingü Wat hij
wilde? Luister maar

06-320.327.11 - 50 et p/m

't Nymfomaantje
Ik doe het vaak en graag

met jou!Bel me, en ik leg je
uit hoe, waar en wanneer!
06-320.325.12 - 50 et p/m

't Stoeipoesje
Zomersex! Wintersex!....?
Sex kan altijd! Maar ik wil

met jou!!Luister wanneer en
hoe! 06-320.325.11

50 et p/m

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

Te koop HONDA CB 750 F,
met kuip, bwj. 76, kl. zwart,
i.z.g.st. vr.pr. ’ 1.500,- Tel.
na 20.00 uur 045-455262.

(Bromfietsen
Te k. gevr. Vespa/Citta
SNORBROMFIETSEN en
gewone VespaCiao auto-
maten. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54 Heerler-
heide. 045-211486.
FIETSEN: Gazelle, Batavus,
Rihe-Cove en kinder-oma-
fietsjes. Fa H. Plas en Zn.
Schildstr. 36, Brunssum en
Mauritsweg 52, Stem.
TYPHOON 2 wielerspe-
ciaalzaak de grootste keuze
in fietsen, onderdelen, ban-
den en voor reparaties
Marisstr.l4, Geleen-Zuid.
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.
Div. gebr. VESPA'S CIAO,
ook gebr. onderdelen, inruil
mogel. H. Kruisstr. 65, Gre-
venbicht. Tel. 04498-57844.
Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’ 1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’ 40,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de. Tel. 045-211486.
Te k. HONDA MTS, met ver-
zak, prijs ’ 350,-, klein de-
fect. tel. 045-320185.
Vespa SNORBROMFIETS
v.a. ’ 1.279,-. Geen aanbet.
afloss. ’5O,- p.mnd. Huub
Arets, Ridderhoenstr. 118,
Hoensbroek. Tel. 211893
Vespa BROMFIETS v.a.

’ 1.125,-. Geen aanbet., af-
loss. ’5O,- p.mnd. Huub
Arets, Ridderhoenstr. 118,
Hoensbroek. Tel. 211893
BROMMER gevraagd.
04406-12875

Watersport "

Te k. SPEEDBOOT Byliner
50 PK b.b., m. trialer, z.g.a.
n. Tel. 045-227439.

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

Caravans
Caravelair en Sprite 1989ex
verhuur modellen te koop nu
met duizenden guldens kor-
ting op is op. BARTELS
Caravaning Hommerterweg
256, Amstenrade. Ter.
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. fel. 045-
-323178.
Te k. TOERCARAVAN Tab-
bert Contesse dubb. Asser,
ijskast, verw., toilet ruimte,
rondzit, vaste slpkmr., zeer
goede voort., 045-316879
Te k. gevraagd VOUW-
WAGEN, merk Trigano. Tel.
04490-14925, na 17.00 uur.
Grote INTRODUCTIE show
André - Jamet vouwwagens
modellen 1990. Profiteer nu
van onze najaars aktie.
Dealer voor geheel Limburg.
Tentenhuis Hans Stassar,
Heisterberg 78, Hoensbroek
Tel. 045-224200.
De Reu Trianon 5.50 m. '84,
tandem-asser. Nwe zomer
en wintertent. Extra geisol.,
magnetron, 2 ijskasten, gei-
ser, stereo, antenne, cv, ex-
tra groot aanrecht, verzw.
waterpomp enz. Uniek, eni-
ge in NL. 045-323111.
Te k. 3 VOUWWAGENS va.
’700,-. Parkstr. 52 Bruns-
sum.
Te k TOURCARAVAN Adria
bwj '88, 4 pers., toiletruimte,
ringverw., ingeb. watertank.
Op camping Belgische Ar-
dennen, ’13.000,-. Tel.
045-422384
Te k. ADRIA 390TAccent,
bwj. '84, zeer luxe uitv., met
wasr. en nw. voort.,

’ 7.950,-. Tel. 045-423750.
BERGLAND Caravans,
Mauritsweg 107, Stem, tel.
32458. Het adres voor
mooie gebruikte caravans
en nog enkele overjarige
modellen met extra korting.
Te k. CARAVAN Cavalier
Brasil 426, 1985, met voort.
4 tot 5 pers., toiletr., koelk.
en verw. Tel. 045-721623,
na 14.00 uur.
Te k. CARAVANKip Regen-
boog speciaal, 79, 3.80 lang
4-pers., i.g.st., m. kachel,
koelk., res. wiel, gr. voort.,
rol-/ isol.gord. 045-717707.
Te k. ALPENKREUZER su-
per i.z.g.st. met oplooprem
vr.pr. ’ 2.500,- 045-458031.
Te k. Caravan TABBERT
bwj. '85, 3x gebr. 4-pers. pr.

’ 12.500,-. 045-412045.
Te koop FENDT 450Tmet
nw. voort. ijsk. vw. 4-5 pers.
i.z.g.st. Tel. 045-419502.
■ .. .. :
Kontakten/Klubs

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'

Te k. VOLVO 343, bwj. '80,

’ 4.500,-, APK-gek. tot juni
'90,045-311116.
TOYOTA Carina bj. 77
’1.200,-; VW Golf 1100 bj.
77 ’ 1.500,-. 045-251485.
Kadett Hatchback 1.3 2-
drs., 88; Kadett 1.3 N 4-drs.
88; Kadett Hatchback 1.3 2-
drs. '88; kadett Caravan s-
drs. 1800 S; Golf 18 I 89;
Omega 2L I Caravan '87.
Inr., fin. mogelijk. 1 jr. gar.
Autohandel J. BUISMAN.
Stenenbrug 1, Schaesberg/
Landgraaf. 045-323800.
VOLVO 340 86, i.st.v.nw.
met of z. gasinstall. zeer
voord. 04409-2619. na 18 u.
Volvo 340 DL 4-drs. Diesel,
wit, 2-87. Volvo Jac KLUN
Kerkrade. 045-458000.

Stoopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Sloop- en SCHADEAUTO'S.
Oud ijzer en metalen. 045-
-252216/272516'savonds
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en vei-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

■'■ ' -Bedrijfswagens
Mercedes 207 D; Mercedes
208; Mercedes 307 D;
Mercedes 407 D; Mercedes
508 D; Mercedes 809 D;
Mercedes 813 D; Mercedes
814 D; Mercedes 1417 D;
VW LT 35 D; VW LT 45 D.
Steeds keuze uit 30 ver-
schillende uitvoeringen.

W. Feyts Auto's
Vaesrade 61-63 Vaesrade.

045-243317.

TOYOTA HY
Bestel Diesel, I-uitvoering,
gesloten, mod. '84 i.z.g.st.
Volkswagen LT
bwj. '83, dubbel lucht met

open laadbak
VW Transporter

gesloten, best.wagen,
diesel, bwj. 82

Talbot
Fouchinette best.wagen,

gesloten, bwj. '85.
Verboom BV. 045-720654.

Te k. VW TRANSPORTER
2.0 L, bwj.'B2, APK tot '90,
pr. ’ 4.500,-, mr. dubb. ass.
aanh. mog. Steenkoolstr. 1
Hoensbroek.
BEDRIJFSAUTO'S en bus-
sen. Steeds voorradig diver-
se bestellers, bussen mini
bussen, open laadbakken.
AUe typen bestelauto's. Ook
diverse luxe auto's in alle ty-
pen en prijsklassen. Donny
Klassen bv. In- en verkoop.
Meerssenerweg 219, Maas-
tricht. Tel. 043-635222 of
043-634915.

Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-'B7; Mazda 626 2.0
GLX HB 2x 86; Mazda 626
HB 1.6 GLX '87; Mazda Se-
dan 1.6 LX '86 '87; Mazda
626 HB 2.0 LX diesel '86;
Mazda 626 Sedan 2.0 LX
diesel '84; Mazda 626 HB
2.0 GLX '84; Mazda 626 HB
1.6 LX compl. met uitbouw-
set 13-11-84; Mazda 323
HB 1.5 LX '86; Mazda 323
HB 1.3 LX 2x '86: Mazda
323 HB 1.3 LX aut. '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX aut.
25-11-'B5; Mazda 323 HB
1.3 DX '83; Mazda 323 NB
1.7 GLX Diesel '88; Mazda
323 NB 1.5 GLX '86; Mazda
323 NB 1.3 LX '86; Mazda
323 NB 1.3 DX'B5; Opel As-
cona 1.6 S '84; Opel Manta
1.8 S '83; Opel Kadett 1.6 S
GT '86; Opel Kadett 1.2 S
84; Opel Corsa TR 1.2 S
'85; BMW 318 automaat '81;
Nissan Cherry 1.3 GL '84;
Triumph Spitfire MX 3, 1971,
’4.500. Goedkope inruilau-
to's: Mitsubishi Saporro aut.
78 ’1.750,-; Fiat 128 CL
1100 '80 ’500,-; Opel Re-
kord 79 automaat ’ 2.750,-.
LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045-
-722451. Erkend APK-keu-
rinqsstation.

Nieuw
Frisse meiden onder elkaar.

Pik ons op voor 50 et p/m.
Bel 06-320.322.38

Huize Elle
4 lieve meiskes (safe-sex),

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

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Dame zoekt gave jongeknul
Meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m
Toppunt van gezelligheid.

De eerste
Dikke

mensenbox. Hier vinden ze
elkaar om dik gelukkig

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

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

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

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

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

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
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 be.ste. 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.

Een vreemde man aan de
deur. Met hem ontdek Diane
na 4 jaar huwelijkwat sex is.

Hoogtepunt.
06-320.323.85 (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.)

Hoe gehoorzaam zijn man-
nen als vrouwen streng de

baas spelen. Stel la temt ook
jou.

Rosie-zweeplijn
06-320.330.51 (50 et.p.min)

Club Exclusief
Goedkoop is Duurkoop!

Wij 9 meisjes van
Exclusief zijn sexy en

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

21.00 uur.
Industriestr. 13
Kerkrade-W.

Tel. 045-422685.

Jeukerig gevoel
06-320.324.94 (50 c.p.m.)
Laat mij eens krabbelen!!

Anita
privé, ook zaterdags. Tel. 045-352543.

TALBOT 1510 GLS type 80,
kl. blauwmet. orig. 58.000
km. electr. ramen, benz.
verbr. 1:15, APK 9-'9O, wer-
kelijk i.st.v.nw. Weg. omst.
’1.950,-. 04490-29612.
Te koop Talbot SOLARA SX
'81, aut. stuurb. centr. deur-
vergr. i.z.g.st. ’3.900,-. A.
Brouwerstr. 73, K'rade.
Te k. Talbot HORIZON i.z.g.
st., '82, APK 6-'9O, roestvrij,
weinig gel., stereo. Tel. 045-
-455417.
Te k. Toyota TERCEL 5-drs.
nw. mod., bwj. '83, als nw.,
’5.950,-, 045-316940.
Toyota CELICA bwj. '75,
APK-gek. ’ 2.200,-. Nic.
Beetsstr. 98 Heerlen.
Te koop VW BUS met geel
kenteken, bwj. '83. Tel. 045-
-230000.
Te k. VW POLO S, bwj. '80,
i.z.g.st., APK tot '90,

’ 2.250,-. Tel. 045-323178.
VW GOLF bwj. '79, APK
febr. '89, ’1.000,-, Plen-
kertstr. 34, Valkenburg.
VW Passat caravan '80,
APK 5-'9O, i.z.g.st. Tel.
04499-3398.
Te k. GOLF CL luxe uitv.,
bwj. '83, LPG, antr., 5-drs.,
’7.000,-. 045-451270.
Te koop VW GOLF Turbo
diesel, bwj. '87, kl. wit, i.st.v.
nw. Vr.pr. ’26.000,-. Tel.
04490-12341.
Te koop VW JETTA CL die-
sel, bwj. 9-'Bl, ’3.000,-.
Tel. 043-642494.
VW GOLF GTI '82, zwart,
Garage Coenen, tel. 04743-
-1574.
VW JETTA 1.6 LS, m. '82,4
drs., APK, z. mooi, ’ 4.750,-
Tel. 045-454087.
Te k. VW GOLF '79, APK B-
'9o, i.z.g.st, ’2.450,-. 045-
-224760.
Te k. VW GOLF bwj.77, nw.
uitlaat, APK-gek. '90, pr.

’ 1.250,-. Caumerweg 5,
Heerlen. 045-422031.
GOLF GTI, APK9-90, ex-
tra's ’ 3.000,-. 045-319328.
VOLVO 66 L 9-80, auto-
maat, nw. banden, APK 9-
90, 100% St. 04490-32085.
Volvo 340 GL AUTOMAAT,
4 drs. (met koffer), bwj.'B4,
pr. ’ 8.950,-. 045-444584.
VOLVO 343 DL '78, goed,
mooi, APK '90. Vr.pr.

’ 1.650,-. M490-11710.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
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 '89, 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.
Te k. VOLVO 343 GL, bwj.
11-10-79, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.450,-. Tel. 04490-27521
Ford Scorpio 2.0 i CL 5-bak
'86 ’ 24.500,-; Ford Siërra
1.6 CL sedan '87 ’ 19.750,-;
Ford Siërra 2.0 Laser 5-bak
'86 ’17.500,-; Ford Siërra
1.8 Laser 5-bak '86
’16.750,-; Ford Siërra 1.6
laser '87 ’17.500,-; Ford
Siërra 1.6 laser 5-drs '86
’15.500,-; Ford Siërra 2.0
luxe '84 ’13.500,-; Ford
Escort 1.3 lux 83,’ 7.400,-;
Opel Ascona 1.6 LS 4-drs
'87 ’17.500,-; Opel Kadett
1.2 LS 3-drs. '87 ’ 16.750,-;
Opel Ascona 1.6 S '83

’ 7.400,-; Renault 25 TS s-
bak '86 ’17.250,-; Renault
11 1.4 Broadway 5-bak s-
drs '86 ’ 12.500,-; Mitsubi-
shi Colt 1.3 GL 5-bak nw.
model '88 ’ 18.750,-; Mitsu-
bishi Galant 1.6 GL 5-bak
LPG ’ 12.000,-; VW Passat
1.6 CL 5-drs '86 ’14.750,-;
Nissan Stanza 1.8 GL 5-bak
'83 ’8.500,-; Mazda 626
1.6 LX '87 ’16.750,-; Mer-
cedes 200 benzine '82
’12.000,-. Inruil, financie-
ren en BOVAG-garantiebe-
wijs. Autobedrijf en APK
keuringsstation P. van DIJK
& Zn. Hompertsweg 33,
Landgraaf (Schaesberg-
Kakert). Tel. 045-311729.
Alle keuringen toegestaan.

Vrijdag en zaterdag
striptease
liveshow

Aanvang 20.00en 22.00 uur
Grote Gracht 95, Maastricht

Let op de palmen
in de etalage.

Met airconditioning.

Nieuw Escort
Het adres voor een lief

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

06521-27896.

’ 50,- All-in
Tel. 045-423608.

Charmante dame ontvangt
privé

Inl. Pb 30185
6370 KD Landgraaf.

Patrick
Privé voor heren. Inl. Pb

30185 6370 KD Landgraaf.

Nieuw Nieuw
club hof van efl

Putstr. 85A Sittard.
Tel. 04490-10218
bgg 04490-51892
Dames gevraagd

Intern mogelijk. ,
Video Club

v.a. ’ 20,-. Dame aanw#
Tel. 045-718067. Assjjgi-

Nieuw
Jolanda en Wendy va. z

Ur, zat, en zon. 045-72|J?

Joyce is heet
06-

-320.321.65
50 cent p.m. s

HotGirls
06

320.322.87
50 cent p.m.

~ : '—~ :
(Huis)dieren

De Maastrichtse Honden Sport Vereniging organist' Icurcussen.
Gedrag en Gehoorzaamheid

Voor ras en niet rashonden van alle leeftijden. Wekelf
lessen onder deskundige begeleiding. 12 weken incW' |i

examen slechts ’ 40,-. Cursusplaats: Manege Valkenf'' ]
Informatie-avond: dinsdag 29 aug. a.s. 20.00 uur in' ,

manege, Plenkertstr. 88.te Valkenburg.
Informatie: 043-644821/04406-13754/04405-2263^ t

De Maastrichtse Honden Sport Vereniging organiseert Hzondag 1 oktober a.s. p
Een jonge Hondendag.

Voor alle rashonden in de leeftijd van 4 t/m 18
Inschrijving slechts ’25,- mcl. entree. Plaats: Ma^Valkenburg. Uw hond wordt gekeurd door desk. keurm*j
ters. Inschrijven kan tot 23 september a.s.lnschrijfforrfjal
ren verkrijgbaar onder tel.nrs. 04405-2263 of 04406^1^
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te koop gevr. PAPAGAA-
IEN, Kaktoe's en Ara's. Tev.mr. op tamme en sprek. pap.
Tel. 04490-75359.
De KYNOLOGENCLUB Ge-
leen EO organiseert de vol-
gende cursussen: Gehoor-
zaamheid/ shuw: ma-, woe.-
do.-, vrij- avond. Behendig-
heid: za- ochtend. Algeme-
ne Kynologische kennis
(AKK.): di- avond. Inf. en in-
schrijving 5 sept. 20 uur ho-
tel Molenbron, Limbricht. In-
lichtingen 04750-16637 en
04490-78662.
Te k. prachtige Tervuerense
HERDER pups met stamb.,
8 wkn. Tel. 045-313817.
TRIMSALON Charèl knipt
en trimt alle rassen bij u
thuis. 045-423400.
Te k. VORK terriër pups.
Tel. 045-250210.
Te k. van fokker zwarte, wit-
te, grijze DWERGPOEDELS
Tel. 04750-16590.
AANBIEDING t/m 2 septem-
ber zwarte kippen bij 10
stuks 1 gratis. Henk Roe-
men, Broekhuizenstr. 538,
Rimburg. 045-320229.

Jonge BOUVIERS te koop.
Tel. 045-458370.
Te koop t.e.a.b. Duitse
HERDER met stamboom,
teef, 15 mnd. 'A. Te bevr.
Molenweg Zd 4, Urmond.
Tel. 04490-33979.
HONDJES Tte koop. Spoor-
dijkstr. 78 Hoensbroek.
Te k. jonge VOS lichtgrijs,
handtam ’250,-. TEI. 045-
-270575. Na 17.00 uur
BRIARD-PUPS te k. 6 wkn.,
5 teefjes, 1 bruin en 4 zwart
met stamb. 045-229103.
Te k. mooie DWERGPOE-
DELTJES abrikoos 8 wkn
oud. Dierenspeciaalzaak
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.

Opleidingen __^t\
Instituut Rhetorica organiseert ook in september *6*

het hele land de mondelinge cursus

spreekvaardigheid^
Deze cursus leert u helder en doeltreffend te spreK** J

momenten dat het er op aan komt. Weg met drempel. <en spreekangst, u zegt voortaan waar het op s 3̂

Eén telefoontje en u ontvangt alle informatie-
Instituut Rhetorica Dordrecht

078-130388
Ook voor mondelinge cursussen

Snellezen en Verkoopkunde _^A\
Binnenkort starten in Venlo, Sittard en Maastric'1

weer de opleiding voor:
* Basiskennis Boekhouden

* Praktijkdiploma Boekhouden
* Moderne Bedrijfsadministratie

*SPD
* PD Maketing, NIMA-A
U kunt nu inschrijven. . ~f, \Bel: voor gratis prospectus 077-510111 studieles" j

013-368645 secretariaat
Bedrijfshogeschool Katholieke

Leergangen. Tilburg.

DANSINSTITUUT
Rien en Betty Decker

F.D.O. gediplomeerd
De exclusieve N.8.D.-danssch<J<van het zuiden met opleidingen (ook beroeps) in a"%,|( *vormen, start met kursussen voor alle leeftijden. ~~J IJazz, Disco, Aerobic, Salsa, en de nieuwste grote °Z\ ■de Lambada. Hubertusstr. 77, Beck. Tel. 04490;733M;'

Dansen
leer je pas goed bij

Danscentrum Weisscher
F.D.0.-gediplomeerd . nn

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

Geleen, Sittard, Nuth,
Treebeek, Brunssum

met cursussen in:
stijldansen, rock 'n rol), disco. n.Ook 40 plus (gehuwde) parencursus stijldanse _

Qnthoudnummer: 04493-43^
Voor Piccolo's zie verder pagina 16

Te k. Mech. HERDER11 mnd. vp. ’250,- Qet
voor dressuur. 045-454"',
Ailbertusln 193, Kerkrad>
Te k. twee zeer lieve , t

mooie BARSOI'S K|,
hond), 2 jr., reu-teefje ar i.

z.g. tehuis. 045-22293jv i,
Te k. PERZISCHE PoesJJstamboom. Prijs ’" I,
Tel. 045-415753. \
Te k. PEKINEESJES, 8J i
met stamb., ontw. en 9ej
Brunahildestr. 41,
sum-Schuttersveld. \
Te k. zeer mooi YOR*^ <
hertje; Koningspoede'j »
Duitse Herder, iets apa' 't
04490-38119.
Gratis af te halen, \4\KATJES plm. 7 wkn. «1 <
Kleinen, Burg. Beckerss» 'U.O.W. Tel. 045-31 7493y'
Te k. jonge CAVIA'S ’.sjonge dwergkonre
’12,50; jonge graspfJV
ten, jonge dwergfSi }
gaaitjes, nachtegalen, "g [
sters, chinchilla's enz-j.
der alle dierenbenodifl^den. Dierenspeciaalzaak
Veer, Rumpenerstr.
Brunssum.

In/om de tulfly

1 ste soort GRASZO1!!
’3,50 p.m2afgehaald.JU
ven de 50 mtr. gratis »Jbez., ook gehele tuirjUi
goedkoop, ook voor sr
werk. Tel. 045-32317gy
Houth. IMPREG, In de
mer 104, Hrl., 045-75'^voor uw druk geïmpreg^i
de en op maat gezajjjj
planken, palen, sche^ J
nwe. en gebr. biels, '°ders enz. Bez. mog. j
SPOORBIELZEN va. /^'p.st. Ook wisselbielzen Jj
thuisbez. Houtzagerij 'dels, Bouwberg BrunS'
Tel. 045-270585. A
Geïmpr. TUINHOUT; 6'
ken, palen, schuttingen ?".
Alle maten in grenen erJ.
ken. Scherp geprijsd, vj'
thuisbez. Houtzagerij j.
dels, Bouwberg Bru^
Tel. 045-270585. ,

Auto's
FIAT 127, bwj. '80, APK 02-
-'9O, ’1.250,-. Tel. 045-
-415528.
Fiat PANDA 750 L, bwj. '87,
17.000 km., ’7.500,-,
blauw, in nw.st. 045-454103
Te k. weg. omstand. mooie
MERCEDES 200 D, bwj. '80
te bevr na 18 u. 045-259138
Te koop Mitsubishi LANCER
bwj. '81, APK 3-'9O, 89.000
km. Tel. 045-321989.
Opel ASCONA 19 S 4-drs.,
sportwielen, trekh. LPG-
install. radiocass., nw. ge-
spoten bwj. '81 APK 16-8-
-'9O, ’ 2.950,-. 045-323178.
Te koop Opel KADETT 12N
Hatchback 80. Tel. 045-
-271003.
Te k. Opel KADETT GT 13
S, i.z.g.st., pr. ’16.500,-,
bwj. '86. Tel. 045-213988.
Te koop Opel ASCONA 2.0
S, bwj. eind '80, APK-gek.
met trekh. Auto verkeert i.z.
g.st. 045-228398.
Opel ASCONA i.z.g.st.,
APK-gek. t/m '90, bwj.'79,
vr.pr. ’ 1.950,-. Palmstr. 60,
Heerlen.
Opel CORSA 1.3, bwj. '87,
kl. rood, i.z.g.st. vr.pr.

’ 14.950,- tel. 04493-4064.
Te k. OPEL Kadett flass,
56.000 km., '83, Garage
Coenen tel. 04743-1574.
Opel.KADETT 1.6 S GT '85
Manzell verlagingsset, kl.
rood, ANWB en APK goed-
gek. Weg wegens bedrijfs-
auto. Vr.pr. ’15.500,-. Tel.
045-222449, na 17.00 uur.
Opel KADETT te k. bwj. 13-
-7-'B5, APK-gek. '90, km.st.
45.000, nw. mod. Te bevr.
Bavostr. 36, Nuth.
Opel ASCONA 16 S-hb,
mod. '83, roodmet., get. gl.,
045-311971.
Opel ASCONA bwj.'Bo, zeer
mooi, APK mei '90, LPG,
trekh., vr.pr. ’ 2.400,-. Prof.
v.d Waalsstr. 9 Hoensbroek
Te k. Opel MANTA 1.6 SR
bwj. '76, 2e eig. met APK i.z.
g.st. ’ 2.250,-. 04454-2092
KADETT type 12S, '83, zelz.
mooi. Kerkraderweg 166,
Heerlen.
Koopje Opel KADETT '77,
APK; Renault 5 TL '79, APK.
045-323796.
Te k. MANTA zeer mooi.
Unescoplantsoen 9, Nieuw-
Einde/Heerlen.
Te k. v. part. Opel KADETT
13 S HB, bwj. '81, i.z.g.st.,
Jabeekerstr. 10, Schinveld.
Tel. 045-258178.
Te k. Opel ASCONA 1600 S
type '79 loopt goed, APK, vp
’850,-. 045-314967.
Te k. weg. omstandigh.
PEUGEOT 205, '86, 25.000
km., rood met schuifd. Sa-
mariastr. 3, Heerlen 045-
-419282.
Pontiac FIERO, rood, '85.
lets voor de liefhebber! Ga-
rage J. Coenen, Konings-
bosch. 04743-1574.
Wegens omst. te koop RE-
NAULT 25 GT diesel, 1985,
I.z.g.st. 04490-12101 na
18.00 uur.
Te k. v. part. RENAULT 9
Avenue, 55.000 km, bwj.
'84, v. extra's. Dir. Schrij-
nenstr. 14 Kerkrade. Tel.
045-457804.
Te k. RENAULT 14,bwj. '79,
APK 3-'9O, zeer mooi, vr.pr.
’1.800,-. 045-454317.
Nieuw model ROVER 2600
S, bwj. '83 met Vialle gasin-
stall., kl. bronsmet., Pullman
int. o.a. electr. ramen, get.
gl., stuurbekr., centr. deur-
vergr., electr. verw. spiegels
etc. met APK pr. ’ 7.850,-.
Bergstr. 18 Kerkrade. Tel.
045-458666.
SKODA 105 LS, nov. '87, in
pr.st., pr. ’5.250,-. Tel.
045-215302.
Te k. SKODA 105 lux, bwj.
6-'B5, auto is als nw., pr.

’ 3.500,-. 04490-22689.
Subaru JUSTY ECVT '89,
wit, demo-wagen. Garage
Coenen. Tel. 04743-1574.
Subaru MINI-JUMBO '86,
'87 en '88. Garage Coenen.
Tel. 04743-1574.
Mini SUZUKI Coupé GX
eind '80, met APK, ’ 1.750,-
Tel. 045-225913.
SUZUKiSC 100GXde luxe
9-'BO, zwart, APK 9-'9O, zui-
nig en snel, vr.pr. ’ 2.750,-.
Tel. 045-319328.
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Gevr. alle merken AUTO'S,
ook sloop en schadeauto's,
tev. caravans. 045-416239.
Citroen AX als nw. '88; Ci-
troen 2CV 6 '84; Ford Siërra
sedan 4-drs. '87; Opel Ka-
dett Caravan diesel 5-drs
'87; Ford Escort 1600 CL '86
Ford Escort 1100 Bravo '86;
Ford Scorpio 2.0 i GL '85;
BMW 316 5-drs., 5 versn.
'86; Opel Rekord 2.0 '80
’3.500,-; Opel Corsa bwj.
'84. Auto's met Bovagga-
rantie. Inruil en financiering.
APK-keuringsstation. Auto-
bedrijf Stan WEBER, Baan-
str. 38 Schaesberg. Tel.
045-314175.
OPEL 2 Itr. '80 APK; Galant
'79 ’1.000,-; Kadett '78
’750,-; Mini '79 ’950,-.;
Granada '79 ’1.250,-;
Fiësta '77 ’ 950,-; Renault 5
'80 ’750,-; Golf diesel '78

’ 1.950,-; Kever ’ 950,-;
Ascona ’850,-; Honda '79
’950,-; Volvo 343 ’950,-;
Datsun 7$f750,-. Alle au-
to's APK. 04499-3398.
KADETT diesel '83 APK 5-
90; Golf diesel '79 APK; Re-
nault 4 '81 APK 04499-3398
Voor al uw reparaties, on-
derhoud en beurten én een
goede 2e hands auto naar
Garage Piet DE LA ROY,
Hoofdstr. 114 Hoensbroek.
045-212896.

Auto onderdelen en accessoires

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

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

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

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

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

SPOELTHINNER ’ 1,95 per
liter excl. BTW Carshopi Au-
tomaterialen. Pieterstr.6,
Schaesberg, 045-326148.

Aanhangwagens——— ■■■■ ,IMl<ll<<Mtl<lll<l<t

AANHANGER te koop
’250,- of te huur a ’15,-
-per dag of ’ 65,- per week.
Spoordijkstr. 78 Hoensbroek
Te k. gesloten BAGAGE-
WAGEN, pr. ’250,-. Tel.
045-318200.

i e K. AANHANGWAGEN
2.05x1.15x0.45 met oploop-
rem, i.nw.st, tel. 045-
-251304
Piccolo's in het LimburgsDagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Motoren en scooters

Tek. HONDA KR 500off the
road, bwj. '80, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 04492-1284.
< Te koop SUZUKI GSX 1100
'83, vr.pr. ’7.000,-. Tel.
045-351927.

Limburgs Dagblad



Kodak schrapt
4.500 banen

«tog^STER - Het Amerikaanse
&at 4tleconcern Eastman Kodak
''Me i

Danen schrappen als on-
Van een omvangrijke reor-a"e. Het concern maakte ver-

eerd d dat het enkele bedrijfs-kti« j
en van de hand zal doen.
vierde maal sinds 1983 dat

h^n Kodak de bezem door zijn"""salie haalt.
ktHliUrSvoorzitter Colby Chandler
ojj !!arde dat de herstructurering
lij, Qe 'heilige' divisies van zijnrr» betreft en dat dat nodig is
Üb Problemen te overwinnen dieL "tstaan door de teleurstellen-
ly j?uHaten in het tweede kwar-
"ljoft Wlnst bedroeg toen zestig
ih en dollar na 390 miljoen dollar

*elfde kwartaal van vorig jaar.
*sttr,f nii?n Kodak heeft schuldenvanS)ó Jard dollar gemaakt bij de

van Sterling Drug in
t he[ |aan al lange tijd geruchten
■li |j fotografieconcern weleens
W worden overgenomen,
'Wri scnulden zouden belang-'oe ondernemingen afschrik-

beurs-
overzicht

In trek
I 'STERDAM - Ahold was giste-i V^P'de Amsterdamse effecten-bijzonder in trek. Internatio

■^r was daarentegen geheel en
K> p^e gratie op de aankondigingen claimemissie van één op
■«L' "ij een omzet van f712 mil-
WJH 'i aandelen kon de stem-
■Ö^rndex, mede dank zij de stij-
■Vft n de dollarkoers, 0,5 punt
H 1tot 195,4. Op de obligatie-
■if,,' veranderde bij een omzet
'iTs'Jna '845 miljoen weinig in de

'■:, °ers van Internatio Muller liet
'''f]f.r'"'g verloop zien nadat deVo*arcijfers waren gepubliceerd,
S M2e'd van de aankondigingvan
fc6cj 'aimemissie. De cijfers waren
Ijj friaar de emissie maakte de

iss nerveus. De koers bewoog
'ii ljir' 99,50 en 111, maar sloot bij-. ° 'ager op f 100,50.Sr)k^ Was bijzonder in trek. Beleg-er, 'erdrongen zich om een stuk
ta p Zaanse kruidenier te pak-BSf *

krijgen, wat de koers op-
H tot f 145,50. Het slot lag op

~ Wat een vooruitgang bete--0 van f4.

«ndelaar zei moeilijk te kun-
deren waar devraag preciesa 1 kwam, maar op de beurs

h ervan uitgegaan dat de Duit-. 't l ° geen genoegen zal nemenPo«i|?t nee van Ahold tegen een
Jt\v samenwerking tussen

je.-.Beleggers proberen daar-
J'J te zijn om mee te kunnen
'en als Asko zou besluitenJFdu etang in Ahold verder te ver-

' Itf,^- Ahold was na de traditione-PiJPloper Koninklijke Olie het
verhandelde fonds van de

ug kans om na het zware ver-
.JJ de vorige dag het dividend

y■'% ® ruim in de halen op
t^lYi t? e gunstige halfjaarcijfers
t % i maakten geen indruk; het1 verliet de markt f 0,60 la-fjfodf f 55,70. NMB was, rekening
'80 £d, met het interimdividend,lr> herstel op f2Bl.

K rUgrlle dollar was een steun in[\S, Voor de internationals. Ko-]*e Olie kon f 1,30 aantrek-'l f 144,20 en voor Unilever
fc?'.sn 70 meer betaald opC'-w-bevraagd was ook Nijver-Ij' f i ft^ ate. die bij f7hoger slootrsto^'6o. Het lokale fonds Eco-|Ne sna de publikatie van de
D&rjj}a.if.iaarcijfers zeer populair,f f32«f kwam flB hoger te liggena- VRG zag de halfjaarcijfers

met een vooruitgang van
r^r, "P f68,50. Goed in de markt
V* rQer onder meer Eriks en«ler Tijl.

Holiday Inn in
Britse handen

LONDEN - Het Brit-
se brouwerijconcern
Bass Group heeft de
Amerikaanse hotel-
keten Holiday Inn
gekocht voor 1,98
miljard dollar. Bass
zal schulden van 1,85
miljard dollar van
het hotelconcern
herfinancieren.
De brouwerij zal
voor 125 miljoen dol-
lar nieuwe aandelen
uitgeven om een
deel van de aankoop
te bekostigen. Holi-
day Inn is de groot-

ste hotelketen ter
wereld met 1.389 ho-
tels. In de Verenigde
Staten beschikt het
concern over tien
procent van alle ho-
telkamers.
De gisteren bekend-
gemaakte transactie
betreft de hotels van
Holiday Inn in de
VS, Canada en Mexi-
co. In mei vorig jaar
kocht Bass, de groot-
ste brouwer in
Groot-Brittannië, de
hotels van Holiday
Inn buiten Noord-

Amerika en Mexico
en nog dertien hotels
in de VS voor 475
miljoen dollar.
Voor het beheer van
die hotels werd toen
Holiday Inns Inter-
national gevormd.
Bij die gelegenheid
het Bass weten zijn
hotelbelangen over
de hele wereld te wil-
len uitbreiden. Kort
daarop kocht het
concern 38 hotels in
Canada.
In Groot-Brittannië
heeft de brouwerij
nog meer belangen
in het hotelwezen,
onder meer in de
Crest-hotels. Aan de
Spaanse oostkust
bezit Bass ook nog
een hotelketen.

Extra
Van Lede haalde berekeningen van
het Centraal Planbureau aan, die
uitwijzen dat een automatisch vol-gen 'door uitkeringsgerechtigdenenambtenaren van de werknemers inde marktsector niet alleen na acht
jaar hogere loonkosten (4 procent
extra) en hogere belastingen en pre-
mies betekent, maar ook 54.000werklozen extra.

Volgens Van Lede luidt de vraag
niet of het weinig sociaal is werkne-
mers in de bedrijven 2 procent meer
te gunnen (de verwachte loonont-
wikkeling, bovenop koopkrachtbe-
houd), maar of het sociaal is nog
eens 50.000 werknemers buitenspel
te laten.
Van Lede sprak de vrees uit dat debelangstelling voor Europa *92 ta-

nende is en de politieke partijen opeen koers zitten die het bedrijfsle-ven zal belemmeren de dan gebo-
den kansen te pakken. De VNO-
voorzitter haalde de doorrekeningvan de partijprogramma's door hetCentraal Planbureau aan, waarinhet CPB wijst op de noodzaak vandaarin goeddeels ontbrekende ver-dere lastenverlichting (belastingen,
premies) en een verdere BTW-verla-ging met het oog op Europa '92.

Beter
Om in de 'eredivisie' van onderne-
mend Europa te blijven, moet ver-
der worden gekozen voor een betere
infrastructuur, goed onderwijs,
technologische kennis en een mi-
lieubeleid dat samen met andere
(buur)landen wordt gevoerd. „Die
punten moeten hoger op de cam-
pagne- en formatielij st dan nu het
geval dreigt te worden", aldus Van
Lede.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.

AEGON 110,20 110,00
Ahold 140,00 144,00
Akzo 146,00 146,20A.B.N. 43,90 43,90
Alrenta 163,40 163,60
Amev 57,00 56,50dAmro-Bank 87,10 86,90
Bols 154,50 154,50
Borsumij W. 127,00 126,50
Bührm.Tet. 72,20 71,90
C.S.M.eert 70,50 71,10
DAF 56,30 55,70
Dordtsche P. 260,00 262,50
DSM 128,70 130,00 'Elsevier 81,90 82,10
Fokker eert. 48,20 47,00
Gist-Broc. c. 34,10 33,90
Heineken 132,50 132,40
Hoogovens 110,90 111,00
Hunter Dougl. 113,50 114,50
Int.Müller 108,20 100,50
KBB eert. 87,10 87,60
KLM 54,80 55,10
Kon.Ned.Pap. 54,30 54,90
Kon. Olie 142,90 144,20
Nat. Nederl. 70,00 70,90
N.M.B. 280,00 281,00dNedlloyd 93,60 94,00
Nnv.Cate 97,70 104,60
Océ-v.d.Gr. 303,00 304,00
Pakhoed Hold. 147,60 147,40
Philips 41,10 41,30
Robeco 111,90 112,60
Rodamco 161,30 161,60
Rolinco 111,60 112,.3
Rorento 62,20 62,10
Stork VMF 39,70 40,00
Unilever 158,80 161,50
Verßezit VNU 100,50 100,50
VOC 34,40 34,40d
Wessanen 94,00 94,20
Wolters-Kluwer 51,10 51,70

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 52,00 52,10
ACF-Holding 46,50 47,00
Ahrend Gr. c 297,00 295,00
Alg.Bank.Ned 44,80 44,90AsdOpt.Tr. 21,30 20,80
Asd Rubber 7,60 7,60
Ant. Verff. 330,00
Atag Hold c 98,20 99,00
Aut.lnd.R'dam 90,50 90,00
BAM-Holding 565,00 565,00
Batenburg 94,00 93,50
Beers 138,00 137,00
Begemann 131,60 132,00
Belindo 373,50 373,00
Berkei's P. 6,35 6,25
Blyd.-WiU. 27,30 28,30
Boer De, Kon. 429,00 424,00
de Boer Winkelbedr. 57,80 59,50
Boskalis W. 14,10 14,10
Boskalis pr 12,70 12,80
Braatßouw 1042,00 1042,00
Breevast 25,50. 26,00bBreevast eert. 25,00 26,20

Burgman-H. 3000,00 3000,00
Calvé-Delftc 1029,00 1049,00
Calvépref.c 5750,00 5750,00
Center Parcs 66,50 68,00
Centr.Suiker 69,30 69,80
Chamotte Unie 10,30 10 50
Cindu-Key 126,00 133,70
Claimindo 360,00 359,50aContent Beheer 23,60 23,80
Cred.LßN 81,50 81,00
Crown v.G.c 113,70 114,00
Desseaux 242,00 242,00
Dordtsche pr. 259,00 261,50
Dorp-Groep 48,50 47,60
Econosto 307,00 325,00

' EMBA 139,50 139,50
Enraf-N.c. 52,70 52,80
Eriks hold. 431,00 439,00
Flexovit Int 77,30 79,00
Frans Maas c. 92,30 94^00
Furness 139,00 139,50
Gamma Holding 85,00 85,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 30,30 29,90
Geveke 42,70 42,80
Giessen-de N. 355,00 398,00
Goudsmit Ed. 440,00 443,00
Grasso's Kon. 116,50 116,00
Grolsch 146,00 147,00
GTI-Holding 189,50 190,00
Hagemeyer 107,00 108,00
HAL Trust B 16,50 16,70
HAL Trust Unit 16,50 16 60
H.B.G. 235,00 235,00
HCS Techn 17,40 18,30
Hein Hold 115,50 115,00
Hoek's Mach. 204,00 204 00
Holec 35,00 35,10
HeineVenHld 115,50 115 00
HoU.Sea S. 1,38 1,36
Holl.Kloos 575.00 575,00
Hoop Eff.bk. 10,10 10,30
Hunter D.pr. 6,05 6,00eICA Holding 18,50 18,50
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 33,00
Industr. My 238,00 238,50
Ing.Bur.Kondor 570,00 570,00
Kas-Ass. 48,00 47,70
Kempen Holding 16,30 16,50
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 86,70 88,00
Kon.Sphinx 130,00 127,50
Koppelpoort H. 344,00 344,00
Krasnapolsky 230,00 231,00
Landré&Gl. 57,00 57,10
Macintosh 51,50 50,90
Maxwell Petr. 680,00 682,00
Medicopharma 78,50 78,20
Melia Int. 6,40 6,30
MHVAmsterdam 21,30 21,30
Moeara Enim 1190,00 1200,00
M.Enim 08-cert 15800,00 15900,00
MoolenenCo 31,60 31,60
Mulder Bosk. 78,00 79,00
Multihouse 10,50 10,50
Mynbouwk. W. 435,50 435,00
Naeff 250,00
NAGRON 50,00 50 20

NIB 599,00 602,00
NBM-Amstelland 21,20 21,40
NEDAP 380,50 383,50
NKF Hold.cert. 360,50 360,70
Ned.Part.Mij 39,60 39,70
Ned.Springst. 11000,00 11000,00
Norit 941,00 940,00
Nutricia gb 69,00 70,50
Nutricia vb 75,00 77,00
Oldelft Groep c 200,50 200,50
Omnium Europe 16,40 16,30
Orco Bank c. 74,30 74,20
OTRA 785,00 785,00
Palthe 73,50 73,50
PirelliTyre 50,20 50,20
Polynorm 119,00 118,00
Porcel. Fles 163,00 163,00b
Ravast 50,70 50,70
Reesink 78,50 78,00
Riva 59,50 59,50
Riva (eert.) 59,50 59,50
Samas Groep 76,80 79,50
Sanders Beh. 113,50 113,50
Sarakreek 30,60 32,00
Schuitema 1500,00 1500,00
Schuttersv. 170,00 171,00
Smit Intern. 44,60 45,50
Stßankiers c. 25,00 25,20
Stad Rotterdam 172,20 172,50
Telegraaf De 473,00 472,50
Text.Twenthe 315,00 315,00
TuhpComp. 57,10 57,70
Tw.Kabel Hold 159,80 159,80
Übbink 127,00 126,50
Union Fiets. 17,45 18,00
Ver.Glasfabr. 342,00 348,00
Verto 66,00 66,00
Volker Stev. 70,00 70,00
Volmac Softw. 51,20 50,10
Vredestein 17,30 17,10
VRG-Groep 67,70 68,50
WegenerTyl 192,00 196,50
West Invest 29,50 29,50
WoltersKluwer 200,00 202,00
Wyers 48,50 49,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,50 37,50
ABN Aand.f. 78,50 78,50
ABN Beleg.f. 60,20 60,60
ALBEFO 53,90 d 53,90
AldoUarßFs 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 251,00 251.00
Alliance Fd 14,00 13,80
Amba 49,30 50,00e
America Fund 339,00 344,00
AmroA.inF. 93,10 93,10
Amro Neth.F. 79,70 79,70
Amro Eur.F. 76,40 76^40
Amro Obl.Gr. 154,30 154,40
Amvabel 97,00 97,70
AsianTigersFd 61,90 61,80
Bemco Austr. 67,00 66,90
Berendaal 119,50 121,00
Bever Belegg. 27,50 28,00 a
BOGAMIJ 113,70 114,00
Buizerdlaan 42,80 42,80
Delta Lloyd 44,40 44,20
DPAm. Gr.F. 24,80 24,90

Dp Energy.Kes. 40,00 40,00
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 66,60 66,60 e
Eurinvest(l) 110,00
Eur.Ass. Tr. 7,90 7,90
EOE DuStlnF. 62,40 62,40
EurGrFund 62,40 62,40
Hend.Eur.Gr.F. 216,00 214,50
Henderson Spirit 76,70 76,70
Holland Fund 78,70 79,00
Holl.Obl.Fonds 124,00 123,50
Holl.Pac.F. 117,00 117,00
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 43,90 43,80
Intereff.Warr. 327,50 322,00
JapanFund 37,00 37,50
MX Int.Vent. 63,20 61,50
Nat.Res.Fund 1580,00 1610,00
NMB Dutch Fund 39,30 39,30
NMB Oblig.F. 35,40 35,40
NMBRente F. 104,10 104,10
NMB Vast Goed 38,30 38,30
Obam, Belegg. 230,00 232,50
OAMFRentef. 14,15 14,15
Orcur.Ned.p. 49,80 49,80
Pac.Prop.Sec.f. 48,50 49,00
Pierson Rente 100,90 100,90
Rabo Obl.inv.f. 76,20 76,20
Rabo Obl.div.f. 51,30 51,30
Rentalent Bel. 137,60 137,50
Rentotaal NV 31,60 31,60
Rolinco cum.p 102,00 102,00
Sci/Tech 18,35 18,35
Technology F. 17,00 17,00
Tokyo Pac. H. 257,50 256,50
Trans Eur.F. 82,00 82,30
Transpac.F. 555,00 550,00
Uni-Invest 112,00 112,00
Unico Inv.F. 86,60 86,60
Unifonds 32,10 32,10
VWN 58,00 58,00
VastNed 121,40 121,60
Venture F.N. 46,50 46,60
VIBNV 87,90 88,10 'WBO Int. 79,80 79,70
Wereldhave NV 214,50 214,50

Buitenlandse obligaties
SVt EEGB4U) 103,20 103,00
3/2 EngWarL 36,90 36,70
5% EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 37,70 38,00
Amer. Brands 75,00 75,60
Amer. Expres 36,60 36,60
Am.Tel.& Tel. 38,20 38,70
Ameriteeh 59,60 60,70
Amprovest Cap. 117,00 115,00
Amprovest Inc. 225,00 225,00
ASARCO Inc. 34,50 34,70

' AU. Richf. 102,00 103,00
BAT Industr. 8,30 8,60
Bell Atlantic 95,00 96,70
BellCanEnterpr 40,80 41,00
Bell Res.Adlr 1,05 1,03
Bell South 49,50 50,00
BET Public 3.00

Bethl. Steel 21,30 21.50
Boeing Comp. 52,70 53,00
Chevron Corp. 54,25 d
Chrysler 24,60 24,80
Ciücorp. 31,60 32,20
Colgate-Palm. 56,30 58,25
Comm. Edison 37,60 37,30
Comp.Gen.El. 442,00
Control Data 19,30 19,30
Dai-IchiYen 3540,00 3500,00
Dow Chemical 102,50 104,60
Du Pont 115,80 117,50
Eastman Kodak 50,50 51,00
Elders IXL 3,50 d
Euroact.Zw.fr. 190,00b 195,00
Exxon Corp. 43,50 43,90
First Paclnt 0,60
Fluor Corp. 33,50 34,00
Ford Motor 51,20 52,00
Gen. Electric 56,00 56,75
Gen. Motors 44,20 44,50
Gillette 43,50 44,20
Goodyear 53,00 53,00
Grace & Co. 34,80 35,00
Honeywell 87,30 88,80
Int.Bus.Mach. 113,40 113,60
Intern.Flavor 62,50 64,00
Intern. Paper 55,50 55,60
ITT Corp. 61,00 62,25
K.Benson® 4930,00 4930,00
Litton Ind. 87,50 87,90
Lockheed 49,00 49,50
Minnesota Mining 77,50 78,00
Mobil Oil 52,50 52,50
News Corp Auss 17,20 17,20

■Nynex 78,30 79,00
Occ.Petr.Corp 28,70 29,00
Pac. Telesis 44,00 44,80
P-& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 58,00 59,40
Philip MorrisC. 157,00 157,20
Phill. Petr. 23,40 25,20
Polaroid 45,30 46,00
Privatb Dkr 302,60 299,60
Quaker Oats 63,50
St.Gobin Ffr 650,00 670,00 bSaralee 59,00
Schlumberger 41,60 43,75
Sears Roebuck 44,70 44,50
Sony (yen) 30,00 30,50
Southw. Bell 53,00 53,20
Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 44,10 44,60
Texaco 52,80 53,25
Texas Instr. 38,80 38,80
T.I.PEur. 1,82 1,81
ToshibaCorp. 1350,00 1340,00
Union Carbide 27,80 28,60
Union Pacific 75,50 75,40
Unisys ' 20,60 20,50
USX Corp 33,50 34,00
US West 69,00 69,70
Warner Lamb. 112,50 107,75
Westinghouse 67,00 67,30
Woolworth 62,00 65,00
Xerox Corp. 66,30 66,70

Certificaten buitenland
AMAXInc. 57,50 61,00 |

Am. Home Prod. 212,50
ATTNedam 82,10 85,00
ASARCO Inc. 68,50
AU. Richf. 222,50 225,00
BoeingCorp. 115,00 117,00
Can. Pacific 46,00 46,00
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 51,00 51,50
Citicorp. 67,50 69,50
Colgate-Palm. . 123,00 126,00
Control Data 38,00 37,70
Dow Chemical 225,00 228,50
Eastman Kodak 107,50 110,50
Exxon Corp. 94,50 95,80
Fluor Corp. 75,00
Gen. Electric 121,00 123,00
Gen. Motors 192,00 196,00
Gillette 94,00 96,00
Goodyear 117,50 117,10
Inco 75,50 76,00
1.8.M. 244,50 248,50
Int. Flavors 138,00 141,00
ITT Corp. 132,00 135,00
Kroger 36,00 36,00
Lockheed 108,00 108,50
Merck & Co. 157,50 164,50
Minn. Min. 172,00 171,00
Pepsi Co. 124,50 130,00
Philip Morris C. 339,50 344,50
Phill. Petr. 50,00 53,50
Polaroid 91,50 94,50
Procter & G. 270,00
Quaker Oats 137,00 137,00
Schlumberger 88,50 94,50
Sears Roebuck 96,00 96,50
Shell Canada 76.50 77,00
Tandy Corp. 93,50 96,00
Texas Instr. 82,50 84,00
Union Pacific 164,00 164,00
Unisys Corp 44,00 44,00
USX Corp 72,00 73,50
Varity Corp 3,95
Westinghouse 144,50 147,00
Woolworth 134,00 140,50
Xerox Corp. 137,00 137,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 665,00 660,00
Dresdner B. 356,00 355,00
Hitachi (500) 1600,00 1600,00
Hoechst 295,00 298,00
Mits.El.(soo) 1250,00 1250,00
Nestlé 8780,00 8820,00
Siemens 595,00 594,00

Warrants
Akzo 36,80 36,90
AMRO warr. 1,70 1,67
Bogamij 7,50 7,50
Falcons Sec. 20,55 21,05
Honda motor co. 2350,00 2050,00 aK.L.M. 85-92 259,50 255,00
Philips 85-89 8,00 8,00
Stßankiersa 0,80 0,80
Stßankiers b 2,25 2,25

Euro-obligaties & conv.
lO'AAegon 85 102,00 102,00

Aegon warr 12,60 12,60
10VzABN 87 97,25 97,25
13Amev 85 97,75 97,75
13Amev 85 96,25 96,25
10 AmevBs 102,00 102,00
HAmevB6 97,00 96,25
14'/4AmroB7 97,35 97,35
13Amro-BankB2 100,50 100,50
10/2Amro 86 96,00 96,00
10 Amro 87 97,00 97,00
53A Amro 86 97,00 97,00
Amro Bank wr 42,00 42,00
Amro zw 86 70,50 70,50
9 BMH ecu 85-92 99,90 99 90
7 BMH 87 96,50 96,50
10V»EEG-ecu 84 100,25 100,25
93/4EIB-ecu 85 102,70 102,70
12V2 HIAirl.F 92,50 92,50
12 NIB(B) 85-90 101,00 101,00
UV4NGUB3 101,75 101,75
10NGU 83 100,50 100,50
2'A NMB 86 81,75 82,35
NMB warrants 94,00 98,50
83A Phil. 86 99,60 99,60
6% Phil.B3 98.25 98,25
11 Rabo 83 102,10 102,10
9Rabo 85 102,70 102,70
7Rabo 84 104,00 104,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 21,60 21,60
Bredero eert. 19,50 19,60
11 Bredero 20,10 20,10
LTV Corp. 2,00 2,00
5 Nederh. 68-78 25,00 25,00
RSV. eert 1,50 e 1,39
T/b RSV 69 83,80 83,80

Parallelmarkt
Alanheri 23,00 23,30 e
Berghuizer 50,00 50,40
Besouw Van c. 55,70 56,00
Comm.Obl.F.l 101,20 101,20
Comm.Obl.F.2 101,30 101,30
Cor.im.Obl.F.3 101,40 101,40
De Drie Electr. 34,00 33,70
Dico Intern. 142,50 142,50
DOCdata 27,40 27,50
Ehco-KLM Kl. 33.70 e 33,70
E&L Belegg. 1 78,40
E&L Belegg.2 77,70
E&L Belegg.3 76,80
Geld.Pap.c. 74,50 74,50
Gouda Vuurvc 98,00 102,00
Groenendijk 36,50 e 36,70
Grontmij c. 174,50 188,00
Hes Beheer 233,00 233,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 4,10 4,00
InfotheekGr 29,60 29,00
InterviewEur. 8,40 8,40
Inv. Mij Ned. 58,30 57,80
Kuehne+Heitz 35,90 36,10
LCI Comp.Gr. 61,30 62,00
MeUe 278,00 278,00
Nedschroef 117.00 117.00

Neways Elec. 12,90 12 70
NOG BeLfonds 31,10
PieMed. 12,20 12,50
Poolgarant 10.40 10,40
Simac Tech. 19,00 19,20
Text Lite 6,60 6,70 f
Verkade Kon. 275,00 275,00
VHS Onr. Goed 19,00 19.00
Weweler 128,00 129,50
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k.
aegn c jan 110.00 400 6.00 6.00
aegn p jan 110.00 400 4.70 a 4.50
ah c okt 140,00 305 5,50 B,ooa
ah c okt 150,00 301 2,00 3,80
akzo c okt 150.00 334 3.00 3,20
d/n p dcc 220.00 282 6,50 a 6,00
dsm c okt 135.00 445 2,80 3,10
coc c scp 320,00 457 5,20 6,30
coc c scp 325,00 280 3,10 3.90
coc c scp 335.00 265 0,90 1.10
coc p scp 310,00 290 2,00 a 1,60
coc p scp 320,00 442 5,40 4.60
hoog c okt 105,00 265 11,50 11,60 a
hoog c okt 110,00 524 8.80 8.70 a 'hoog c okt 115,00 610 6.20 a 6,30
hoog c okt 120,00 790 4,50 a 4,30 a
hoog c okt 125,00 916 3,20 3,20
hoog c okt 130,00 507 2,40 2,40
hoog c jan 130,00 278 6,30 6,70
hoog p okt 100,00 884 2.70 3.00
hoog p okt 105,00 559 4,20 4,50 b
hoog p okt 110,00 458 6,50 6.80
hoog p okt 115,00 465 9,00 b 9.00
kim c jan 55,00 295 3,50 a 3.60
nedl c okt 94,00 697 4,40 4,90 ,
nedl p okt 86,00 306 1,00 1,60
nedl p okt 94,00 505 5,30 5,50
nip c nov 100,00 250 0,65 a 0,60
natn c okt 65,00 331 4,90 5,90
natn c okt 70.00 370 1,70 2.10
phil c okt 40.00 398 2.70 2.70
phil c jan 45,00 303 1,80 1.80
phil c 093 30,00 266 16,40 a 16,60
ohe c okt 140,00 409 5,50 6,40
olie c okt 150,00 558 1,70 2,10
olie c jan 150,00 290 4,40 5.00
unil c okt 150,00 589 10,70 12,90
unil c okt 160.00 610 3.80 b 5,60
umi c jan 160,00 860 6,80 8.20
unil c jan 170,00 343 3,00 3,80
voc c okt 35,00 1203 2,60 2.00
voc c okt 40,00 349 0,90 0,80
voc c okt 45,00 578 0.50 0.40
voc c okt 50,00 741 0,30 0,20
voc c jan 45,00 312 1,10 1,10
voc p okt 30,00 335 1,00 0,90
voc p okt 35,00 307 2,90 2.50
voc p okt 45,00 544 10,70 11,00
voc p jan 35,00 280 3,30 b 3.30

a=laten g=bieden+ei-div.
b=bieden b=iaten+ex-di».
c=ei-claim k=gedaan^h
d=ei-di»idend l=gedaan.+g
e=gedaan+bïeden »k=slotkoers vorige dag
t=gedaan+laten sk=slotkocrs gisteren

economie

Spaartegoed stijgt
met 4,6 miljard

r^ HAAG- In het eerste halfjaar
'«89 nam het spaartegoed van

met 4,6 miljard gulden
jjjg^n 157.3 miljard per ultimo
Hiq 161,9 miljard per ultimo
jl 1989; een stijging derhalve van
decent, tegen 1,6 procent in de-
ij.

e Periodevan het vorig jaar. Dit„,Ker>t dat, na de terugval in 1987
pa°eëin 1988, de groei van de be-
lagen bij spaarinstellingen nuersterkte mate lijkt te worden

tj. Particulieren werd in het eer-
tnnalfjaar in totaal 42,6 miljard gul-
Hg °P spaarrekeningen gestort,
ij|j^egenover evenwel voor 39,5
ijL rQ aan spaartegoeden werd

°«ken. Daardoor kwam hetCVerschil' dat is het verschil
tb n de stortingen en terugbeta-
ald Uit op 3>l miljard. In de ver-j^bare periode van 1988 was er0)5*; van een spaarverschil van"^Jard.
kdft^erste helft van 1989 werd 1,5
Kn ,r<J aan rente op spaarrekenin-
))jrj 'Jgeschreven, waarmee de be-

'nßen (dat is het totaal van het

spaarverschil en de bijgeschreven
tente) uitkwamen op 4,6 miljard. In
dezelfde periode van 1988 bedroe-
gen de besparingen 2,4 miljard.
In de marktverhoudingen tussen de
onderscheiden groepen spaarinstel-
lingen is in het eerste halfjaar van
1989 weinig veranderd. Van het to-
tale spaartegoed stond 39 procent
uit bij de coöperatief georganiseer-
de banken en 28 procent bij de alge-
mene banken exclusief de Post-
bank, die een marktaandeel had van
17 procent. Het marktaandeel van
de algemene spaarbanken bleef on-
gewijzigd (16 procent).

Werkgeversorganisatie bepleit alleen behoud koopkracht

VNO waarschuwt nog
eens voor koppeling

DEN HAAG - Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen(VNO) heeft gisteren bij monde van zijn voorzitter Van Ledeherstel van dekoppeling tussen lonen en uitkeringen nog eensuitdrukkelijk van de hand gewezen. De grote politieke partijenhebben 12 a 13 miljard guldenuitgetrokken voor herstel van dekoppeling.

De werkgevers willen niet verder
gaan dan behoud van koopkracht
voor zowel uitkeringen als ambte-
narensalarissen. Dat kost de helft.
Alleen als er watoverschiet, kunnen
knelpunten wat extra's krijgen, zo
zei Van Lede gisteren opzijn maan-
delijkse persconferentie in Den
Haag.

De werkgevers vinden het 'zonne-
klaar' dat bij de huidige sterke eco-
nomie („de rendementen zijn bij-
zonder toegenomen," aldus Van
Lede) ook in de publieke sector de
vruchten mogen worden geplukt.
Maar de methode en de uitwerking
die de politiek (en dan met name de
PvdA en in iets mindere mate het
CDA) kiest, verwerpen de werkge-
vers.

Sterke groei winst BASF
LUDWIGSHAFEN - Voor het
Westduitse chemieconcern BASF is
de eerste helft van dit jaargoed ver-
lopen. Gisteren maakte het concern
bekend dat de winst voor belastin-
gen 2,19 miljard mark heeft bedra-
gen, 28,4 procent meer danin de eer-
ste helft van 1988. Bij de moeder-
maatschappij steeg de winst met
27,4 procent tot 1,38 miljard mark.
De groei van de orderontvangst
neemt weliswaar wat af, maar ook

voor derest van het jaarkan worden
gerekend op een „verheugende"
ontwikkeling, aldus BASF.

De sectoren chemicaliën en kunst-
stoffen vormden de motor van de
groei. Het resultaat hierbij is als ge-
volg van hogere kosten evenwel
niet zo sterk gegroeid als de omzet.
De farmacie-divisie liet een meer
dan gemiddelde groei zien en ook
de landbouwchemie was een sterke

groeier.

Al eerder is bekendgemaakt dat de
omzet van het concern 13,4 procent
is toegenomen tot 24,46 miljard
mark. De moedermaatschappij zet-
te met 11,69 miljard mark 13,1 pro-
cent meer om. De binnenlandseom-
zet nam toe met 10,3 procent tot 3,90
miljard mark en de buitenlandse
omzet met 14,5 procent tot 7,79 mil-
jard mark.

Reclamebestedingen
Nederland gestegen

DEN HAAG - De reclamebestedin-
gen in Nederlandzijn vorig jaarmet
10,7 procent gestegen tot bijna 7,2
miljard gulden. Uitgedrukt als per-
centagevan het bruto nationaalpro-
dukt stegen de reclamebestedingen
van 1,5 procent in 1987 tot 1,6 pro-
cent in 1988. De Nederlandse Ver-
eniging van Erkende Reclame Ad-
viesbureaus (VEA) maakte dit giste-
ren bekend.

Het aandeel van de persreclame in
de totale bestedingen daaldevan 57
naar 54 procent. Ether- en bioscoop-
reclame alsmede buitenreclame na-
men 8 procent van de bestedingen

voor haar rekening, rechtstreekse
reclame 30 procent.

De voorzitter van de VEA, B. Hoo-
geweegen, verwacht dekomende ja-
ren een stijging van de totale recla-
mebestedingen „met minimaal het
gemiddelde groeipercentage van de
afgelopen vier jaar. Dat betekent
dat er in 1992 ruim 9,6 miljard gul-
den zal worden besteed in vergelij-
king met de 7,2 miljard van vorig
jaar".
Hoogeweegen verwacht dat er in
1992 ruim een miljard gulden meer
zal worden uitgegeven aan TV-re-
clame dan in 1988. In dat jaarwerd
450 miljoen gulden aan TV-reclame
uitgegeven. De VEA schrijft die stij-
ging in de komende jaren toe aan de
komst van de commerciële TV in
Nederland, de uitbreiding van de
zendtijd en een grotere flexibiliteit
bij de STER.
Ook deruimte die de Europese wet-
geving aan reclamebesteding gaat
bieden, zal leiden tot verhoging van
reclame-uitgaven op televisie, zo
verwacht de VEA.
Hoogeweegen denkt dat de beste-
dingen in de persreclame in 1992 op
3,8 miljard gulden zullen uitkomen.
Het aandeel van de bestedingen in
de persreclame daalt weliswaar,
maar de VEA gaat uit van een abso-
lute stijgingvan 600 miljoen gulden.
„Het aandeel in de taart wordt klei-
ner, maar die taart is dan ook wel
groter."

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 24-08-1989 om14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles inkg:
Goud: onbewerkt ’ 25.630/ 26 130'
vorige ’ 25.670-/26.170; bewerkt ver-
koop ’ 27.730; vorige ’ 27.770 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 330-/400 vorige

’ 330-/ 400; bewerkt verkoop ’ 440 la-
ten, vorige ’440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 215 227Brits pond 3[33 3^BCan. dollar 1,82 1,94
Duitse markt 100) 110^50 114 50
lers pond 2,87 312Austr. dollar 1,62 174Jap. yen (10.000) 15U5 156!25
Ital. lire. (10.000) 15,00 16 40Belg. frank (100) 5,22 552Port. esc. (100) 1,27 145Franse fr. (100) 32,05 34 55Zwits. Fr (.100) 128,50 133,00
Zweedse kr. (100) 32,00 34,50Noorse kr. (100) 29,60 32 10
Deense kr. (100) 27,75 30 25Oost.schiU.(lOO) 15,70 16,30Spaanse pes.(lOO) 1,73 188Griekse dr. (100) 1,20 140
Finse mark (100) 48,50 sl'öo
Joeg, dinar (100) 0.005 0,020

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,21175-21425
Brits pond 3,4605-4655
Duitse mark 112,710-760
Franse franc 33,395-445
Belg. franc 5,3905-3955
Zwits. franc 130,755-805
Japanse yen 154,21-154,31
Ital. lire 15,695-745
Zweedse kroon 33.340-33.390Deense kroon 28,985-29,035
Noorsekroon 30,925-30,975
Canad. dollar 1,87675-87925
Oost. schill 16,0130-0230
lers pond 3,0050-3.0150
Spaanse pes 1,7970-8070
Gr. drachme 1,2650-3650
Austr.dollar 1,6780-6880
Hongk.dollar 28,30-28.55
Nieuwz.dollar 1,3000-3100
Antill.gulden 1,2250-2550
Surin. gulden 1,2250-2650
Saudische ria 59.00-59,25
Ecu gulden 2,3370-3420

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 261,20 263,20
id excl.kon.olie 246,60 248,20
internationals 267,60 270,20
lokale ondernem. 254,30 255,50
id financieel 195,20 196,30
id niet-financ. 311,80313,10
CB S-Herbeleggingsindex ( 1983=100)
algemeen 203,00 204,40
id excl.kon.olie 199,90 201.10
internationals 201,60 203,60
lokale ondernem. 207,00 207,80
id financieel 151,70 152,10
id niet-financ. 262,00 263,00
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 194,90 195,40
internation 199,00 200,40
lokaal 194,10 194,50
fin.instell 162.10 162.20
alg. banken 159,50 159,60
verzekering 163,60 163,70
niet-financ 204,50 205,00
industrie * 192,70 193,80
transp/opsl "" 235,30 235,80

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeerkwamen gisteravond devolgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 146,20-146,60(146,20)
Kon. Olie 144,20-146,00(144,20)
Philips 41,30-41,60 (41,30)
Unilever 161,50-162,50(161,50)
KLM 55,10-55,50 (55,10)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2684.75 1442.03 216.36 1071.40
Hoogst 2738.43 1458.21 219.82 1089.28
Laagst 2672.23 1434.92 215.54 1066.44
Slot 2734.64 1448.79 219.32 1085.90
Winst/ +5653 +lio2 +3.02 +17.00verlies

Vrachtwagens, afkomstig
uit de Sovjetunie, werden
gisteren in Wychen beladen
met de eerste zending gepre-
fabiceerde woningen, be-
stemd voor het vorig jaar
door een aardbeving getrof-
fen Armenië. In opdracht
van het Rode Kruis werden
280 woningen vervaardigd,
dievoor eind oktoiber zullen
verrijzen in de omgeving
van Spitak en Ahourgan.
Door de aardbeving werden
ongeveer 500.000 Armeense
burgers dakloos.
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Duitsland 1
10.00 Heute.
10.03 Bon appétit Paul Bocus. Re-

cepten van deze meesterkok, (herh.).
(twee kanalen).

10.30 Der erniedrigte Himmel.
(herh.)

11.00 (S) ARD Wunschkonzert.
(herh.).

12.25 Meine eigene Zeit. Aflevering
uit de serieKontakte - Magazin für Le-
bensfragen.

12.55 Persoverzicht.
'3.00 Heute.
3.15 ""Internationale Funkaus-
stellung Berlin. 1 bis 3 ARD middag-
nagazine. Presentatie: Margarethe
Schreinemakers, Winfried Göpfert en
vVolfgang Korruhn e.a.
5.00 Hallo Spencer. Jeugdserie.
Afl.: Hau ab, du störst.

,5.30 Eine Frau in Venedig. 6-delige
serie. Afl. 6(slot).

16.20 Störche im Marchenland. Die
Save-Auen.

16.30 ""Internationale Funkaus-
stellung Berlin 1989. Topl, spel en
muziek met Petra Schürmann en
Gerd Dudenhöffer.

17.15 Tagesschau.
WDR
17.25 Das Buschkrankenhaus. Se-

rie. Afl.: Mollys grosse Stunde.
18.13 Glücksbringer. Amusements-

programma.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und heute.
18.52 Hart aber herzlich. Serie. Afl.:

Der letzte Sprung.
19.58 Programmaoverzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.

20.15 August '39. Documentaire se-
rie over 11 dagen tussen oorlog en
vrede. Vandaag: Vrijdag 25 augustus
1939.

20.30 ""Berlin Ist Musik. Muziek-
programma t.g.v. de Internationale
Funkausstellung 1989. Aansl.: Ta-
gesschau.

22.15 Plusminus. Economisch ma-
gazine.

22.45 Tagesthemen. Actualiteiten
met Bericht aus Bonn.

23.15 Sportschau.
23.45 «Immer wenn das Licht aus-

geht.De Don Juan Octave Mouret is
vanuit de provincie naar Parijs geko-,
men en werkt in de stoffenzaak van
mevrouw Hédouin. Als zij niet op zijn
avances ingaat, wisselt hij van baan
en gaat werken bij Auguste Vabre
wiens vrouw gek op Octave is.

01,25 Tagesschau.
01.30-01.35 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- 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: 3en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26. 36, 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
17.00 De woudlopers. Britse jeugd-

serie met Rex Hagon, Ralph Ender-
son e.a. Afl. 18: De Twee jongens en
een wagen (The Rolling Stones).

17.25 Juke Box.
17.30 Webster. Amerikaanse serie.

Afl. 48: De grote Walnutto .Met Em-
manuel Lewis, Susan Clark, Alexis
Kanas e.a. Herh.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 272.

(herh.).
18.05 Plons. Afl. Plons en de marter.
18.10 Speel op sport. Serie jeugdpro-

gramma's waarin op speelse wijze
een bepaalde tak van sport wordt toe-
gelicht. Vandaag: Badminton. Pre-
sentatie: Gert Verhulst en Wilfried
Mostinckx.

19.00 Uitzending door derden. Pro-
grammavan de Groene Omroep.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie.

Af1.178. Zoë proeft het geluk doch
wordt roekeloos.

20.25 Een rechter genaamd Roy
Bean. Amerikaanse speelfilm uit
1972 van John Huston, met Paul
Newman, Ava Gardner, Victoria Prin-
cipal e.a. (Originele verisie met Ne-
derlandse ondertiteling). Outlaw Roy
Bean wordt bij aankomt in het stadje
Vinegaroon door zijn soortgenoten in

elkaar geslagen. Hij zint op wraak,
benoemt zichzelf tot rechter en gaat
orde op zaken stellen. Rechter Roy
Bean krijgt een grote reputatie.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Weerbericht. Aansl.: Paarden-

koersen.
22.50 Citadel. 10-delige Britse serie

naar het boek van A.J. Cronin. Afl. 5.
Met Ben Cross, Gareth Thomas, Ga-
re Higgins e.a. Andrew doet examen
en keert terug naar het dooreen mijn-
ramp getroffen Aberalaw. Hij redt het
leven van een mijnwerker en wordt
als held bewonderd. Dan wordt hij be-
schuldigd van vivisectie op dieren en
neemt ontslag. Hij wil naar Londen
om zich daar als zelfstandig arts te
vestigen.

23.40-23.45 Coda. Ik heb vannacht,
van Jan Arends.

Duitsland 2
Gezamenlijk ochtendprogramma tot

13.15 uur.
13.15 ""Internationale Funkaus-

stelling 1989Berlin. 1 bis 3: Middag-
magazine vanaf de tentoonstelling.
Presentatie: Margarethe Schreine-
makers, Winfried Göpfert en WOlf-
gang Korruhn.

15.00 ""Internationale Funkaus-
stellung 1989Berlin. Die 2 im Zwei-
ten.

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

17.55 Pyama für Drei. 12-deligeserie.
18.25 Pyama für Drei. 12-delige serie.

Afl.: Einen Nacht im Theater.
18.55 ZDF - Ihr Programm. Mit dem

Glückstelefon, spelprogramma.
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Reportages

van buitenland-correspondenten.
20.15 (TT)Eurocops. Europese poli-. tieserie. Afl.: Falken auf Eis. Met

Wolfgang Berger, Alexander Rads-
zun, Walo Lüönd e.a. Opwinding in de
dierentuin van Basel: 's Nachts heb-
ben onbekenden de kooien geopend
en bij het opruimen van de chaos,
vindt men een lijk. Omdat het dieren-
bevrijdingsfront zich verantwoordelijk
stelt, wordt de moordenaar in hun
midden gezocht.

21.07 Vorsicht, Falie! Waarschuwin-
gen van de politie.

21.30 Heute-Journal.
22.00 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sport Reportage.
23.15 Sommerfestival im ZDF " Film

total verrückt: Der Hausbesitzer. De
miljonairs-zoon Elgar Enders koopt
een huurhuis in een zwart ghetto om
daar een reusachtig psychedelisch
kunstwerk te installeren. Natuurlijk
hebben zijn huurders daar weinig be-
lang bij...

01.00-01.05 Heute.

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102,1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 814. Glenns minach-
ting voor Alison doet haar een verra-
dende beslissing nemen.

19.25-22.30 Onder voorbehoud: Me-
morial Ivo van Damme, atletiek te
Brussel.

België/RTBF 1
12.00-14.00 Grand Prix F1van Fran-
corchamps/Spa, met om 12.00 voor-

ronde-klassificaties en om 13.00 eerste
proefrondes. 18.00 Vacaturebank.
18.15L'écran desvacances, tekenfilms
met Les Antoines en De Smurfen.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir 19.30
Journaal en weerbericht. 20.00 Cycle
Frissons de l'été. The terminator. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1984 van James
Cameron, met Arnold Schwarzeneg-
ger, Michael Biehn, Linda Hamilton e.a.
Op een nachtkomen er in Los Angeles
twee mannen tot leven. De één is een
cybernetische spierbundel met de op-
dracht een serveerster, Sarah, te ver-
moorden. De ander is menselijk en
moet de dodelijke machine tegenhou-
den. Deze twee mannen bepalen de
toekomst, waarbij Sarah de sleutel is.
21.45 Jeunes solistes. M.m.v. Pierre
Rapsat, Annie Cordy, Philipe Lafontai-
ne e.a. 22.30-23.05 Paardenkoersen,
laatste nieuws en weerbericht.

Télé 21
19.30 Nieuws; 20.00 Atletiek. Ivo van
Damme memorial. Commentaar Pierre
Depré en Lambert Micha. 22.00-23.00
Paardensport. Samenvating' van het
Concours hippique te Chaudfontaine.
verslaggever: André Remy.

TV5
16.05 Coeur et Piqué. 17.00Le retour
dun Santiagero. 18.10 Récréation.

18.30 Un regard s'arrête. 19.00 Des
Chiffres et des Lettres. 19.30 Montag-
ne. 20.00 Le Loufiat. 21.00 Des ba-
teaux sous la Mer. 21.10 Decibels.
21.40 Le Divan. 22.00 Journal Télévi-
sé. 22.30 Météo Eropéenne. 22.35 Ter-
ritoires. 23.00 Sports Loisirs. 00.00-
-01.00 Du cóté de chez Fred.

# Paul Newman in 'The life
and times of judge Roy
Bean'. (BRT 1 - 20.25 uur)

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik.
09.10 Schulfernsehen. 14.05 Video-

text für alle.
14.30 Funkausstellung. Sport-Treff.

15.00 Unlversiade Aktuell.

17.00 Schulffernsehen. 18.00 Tele-
kolleg 11.

18.30 Die Zugmaus. 19.00 Aktuelle
Stunde.

20.00 Zu Gast bei Barbara Nüsse.
20.45 Ich muß noch mal aufs
Schift.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Universiade-Magazin. Samen-

vatting van dit sportevenement.
22.05 ZAK. Der Wochendurchblick.

Weekoverzicht.
22.50 25 Jahre. Adolf-Grimme-Preis.:

Rote Fahnen sieht man besser, tv-
spel over de stillegging van een be-
drijf vanuit het gezichtspunt van de
werknemers.

00.30-00.35 Laatste nieuws.

"Klaus Wenneman, Ulrike Kriener, Horst Bollmann, Ro-
bert Giggenbach in 'Pyamafür Drei'. (Duitsland 2 - 17.55
uur)

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
15.30 ""Platen 10-daagse., Muziek-

programma met The New London
Chorale, Tina Selini, Sam Brown, the
Gypsy Kings e.v.a. (herh.).

16.48 Therion - Stratagem. Natuur-
filmserie. Afl. 1:Rwanda.

17.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl. 16: Het bange meisje, (herh.). In-
specteur Harry Klein raakt in moeilijk-
heden wanneer blijkt dat de kogels
waarmee expediteur Belter en diens
vriend Rotter zijn neergeschoten uit
zijn dienstwapen komen.

18.00 Dieren in het wild. Natuurserie.
Afl. 31: De dieren van de Bering Zee.

18.23 Heathcliff & Co. Tekenfilmse-
rie. Herh.

18.55 Bassie en Adriaan. Kinderse-
rie. Afl. 17: Zekerheid voor alles.

19.02 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. Afl. 15: Speelgoed. Michael
Knight wordt onder valse voorwend-
sels te hulp geroepen door speel-
goedontwerpster Gina Adams die be-
weert dat haar ontwerpen zijn gesto-
len.

20.00 (TT)Journaal.
PP
20.28 Verkiezingsuitzendingvan de

Centrumdemocraten. (CD).
20.30 Corrie en haar mannen. Show

rond Corrie van Gorp met André van
Duin, Frans van Dusschoten, Willem
Nijholt, e.v.a. (herh.).

21.35 TROS Sport. Wekelijks sport-
magazine.

22.10 The adventures of Baron von
Münchhausen.Kijkje achter de
schermen van de produktie van deze
nieuwe spektakelfilm.

22.25 TROS weekendfilm. Een don-
kere kopie. Amerikaanse tv-film uit

1984 van Michael Schultz, met Geor-
ge Segal, Susan Saint James, Denzel
Washington e.a. De rijke Walter Whit-
ney heeft alleswat zijn hartje begeert,
maar ook veel zorgen. Die zorgen ne-
men toe wanneer op een dag de ne-
ger Roger Porter verschijnt met de
mededeling dat hij Walter's zoon is.

00.05-00.10 Journaal.

Duitsland 3 SWF
14.30 ARD-Sport-Treff. Vanuit de In-

ternationale Funkausstellung te Ber-
lijn.

15.00 Universiade aktuell. Met Bas-
ketbal: Duitsland-lsraël; Atletiek en
Schermen.

17.00 Kultur für Kinder. Kultur von
Kindern, reportage over kindercul-
tuur.

17.50 Die lllustrierte Kurzgeschich-
te. Die alte Frau aus dem Jenseits,
sprookje uit Korea.

18.00 Hauptsache Beruf. 8-delige in-
fomatieve serie over beroepen. Van-
daag: Den Horizont erweitern: Aus-
landsaufenthalt, over beroepsbemid-
deling in het buitenland.

18.30 Lassies Abenteuer. Canadese

jeugdserie. Afl.: Flug über den Ab-
grund.

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Der
Spatz im Haus.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Gesundheitstreff. Thema:

Praatgroepen voor ouders van drugs-
verslaafden. Presentatie: Gudrun
Mainka.

20.15 Inuit. Vom Leben am Rande der
Welt, reportage.

21.00 Südwest aktuell-Neues urn
Neun.

21.15 Kulturkalender. Cultureel ma-
gazine. Presentatie: Eberhard
Schulz.

21.45 Wortwechsel. Thema: Zur Ent-
militarisierung der Meere. Gero
Boehm interviewt Elizabeth Mann-
Borgiese.

22.30 Verfluchtes Erbe. 6-delige
Tsjechische serie van Andry Lettrich,
met Radoslav Brzobohaty, Jana Zva-
rikova-Alnerova, Karol Polak e.a. Afl.
4: Der neue Vertrag. In 1870 baart
Sofia Rakofsky een zoon en sterft
daarbij. Deze Philip wordt door zijn
grootmoeder grootgebracht en gaat
daarna studeren. Wanneer hij terug-
komt, vindt hij Turiec maar een ach-
tergebleven gebied; volgens hem
moet er een spoorlijn worden aange-
legd.

23.30 Klassik am Freitag. Vioolcon-
cert -Dem Andenken eines Engels-,
van Berg, uitgevoerd door het Om-
roep Symfonie Orkest van Saarbrüc-
ken 0.1.v. Myung-Whun Chung m.m.v.
Kyung-Wha Chung, viool.

00.00-05. Laatste nieuws.

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

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord. 7.13 Echo.' 7.20
KRO's Ontbijtshow. 8.50 Postbus
900. 9.04 Adres onbekend. 10.04
In antwoord 0p... 11 50 Postbus
900. 12.04 Van twaalf tot twee.
(13.04-13.15 Echo). 14.04 Als er
één over de dam is. 15.04 Piere-
ment. 15.30Gerard de Vries draait
op verzoek. 17.04 Nederlands hit-
werk.lB.o4 AVRO radiojourn.
19.03 Hobbyvitaminen. 20.00-7.00
Zie Radio1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
12.04 D'Rob of dronder. 13.04 Ha
die Holland. 15.04 De Top40.18.04
Driespoor. 19.03 Stenders en Van
Inkel. 22.03-24.00 Countdown Ca-
fé.

televisie en radio vrijdag

NEDERLAND 1
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.30 Journaal.
KRO
17.40 Markant achterland. Afl. 4.
KRO
18.25 Indonesië. Een generatie in be-

weging, documentaireserie. Afl. 1: Uit
de schaduw.

19.00 Journaal.
19.17 PP. Uitzending van de Volkspar-

tij voor Vrijheid en Democratie
(V.V.D.).

19.19 Slimme Vogels. De 90-jarige
Vogelbescherming stuurt 3 bekende
Nederlanders op speurtocht in een
vogelgebied naar keuze. Afl.l: Marjo-
lein Bastin en de Oostvaardersplas-
sen.

19.35 Muppetshow. Gast: Peter Sel-
lers.

20.00 Boggle. Woordspel gepresen-
teerd door Frank Kramer.

20.25 Inspecteur Dalgliesh. Engelse
serie. Afl. 4. Theresa Nolan, de voor-
malige huishoudster van Berowne's
moederLady Ursula, wordt dood aan-
getroffen.

21.25 Brandpunt. Actualiteitenru-
briek.

21.55 Drie hoog achter. Engelse co-

medy-serie. AfL 12: Onder hypnose.
Rigsby ziet nieuwe mogelijkheden
Ruth te veroveren wanneer blijkt dat
een van zijn huurders kan hypnotise-
ren.

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

dese politieserie. Afl.: De verkeerde
getuige. Joey's vrouw Berty is getuige
van de moord op een drugsdealer.
Omdat Joey niet wil dat zij bij de zaak
betrokken raakt, doet hij alsof hij de
dealers gezien heeft.

23.30-00.55 Cactus Jack. Ameri-
kaanse western uit 1979 van Hal
Needham, met Arnold Schwarzeneg-
ger, Kirk Douglas, Ann-Magret e.a.

Charming Jones en Handsome
Stranger, die bij de bank geld hebben
opgehaald, worden op de terugweg
achtervolgd door de uiterst onhandi-
ge bankrover Cactus Jack.

" Tina Selini, Gordon Neville en Madeline Bell in het programma 'Platen 10-daagse', (Neder-
land 2 - 15.30 uur.)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Bruintje Beer. Tekenfilmserie.

Afl. 5: Bruintje en de ijsbloemen.
TELEAC
18.50 Zo goed als nieuw. Familiese-

rie met consumenteninformatie. Afl.
1: Mag het iets meer zijn.

NOS
19.21 De Siciliaanse visser. Filmpor-

tret.
19.46 Verhalenvertellers. Vandaag

het verhaal DeKerk van koning Mark.
PP
19.55 Verkiezingsuitzending van

Realisten Nederland (RN).
20.00 Journaal.
20.20 Verkiezingsuitzending van de

Partij van de Arbeid (PvdA).
20.27 Avondvoorstelling. ""Kirill
Kondrashin-concours 1989. Recht-
streeks vanuit het Amsterdamse Con-
certgebouw. Commentaar: Fred
Brouwers. (Zie eveneens Radio 4).

22.25 Verkiezingsuitzending van het
Christen Democratisch Appel (CDA).

22.30 Journaal.
22.40 Uitmarkt 1989. De Opening,

verslag van het openingsconcert door
het Nederlands Blazers Ensemble
0.1.v. Richard Duffalo. Werken van F.
Krommer en G. Gershwin.

23.30-23.35 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert op het platteland. (8.00 Nws).
8.02 Vroeg ochtendconc. Pianoso-
nates. 9.00 Het sneeuwmeisje, van
Tsjaikovsky. Uitgevoerd door Koor
en Orkest van de Russische Om-roep 0.1.v. Gjennadi Provatorov met
sol. 10.25 Falla in Parijs (1947-
-1915). 11.40 Kirill Kondrashin diri-
geert Sjostakovitsj (8). 12.30 Jazz-
op-vier-Concert 13.00 Nws. 13 02Operette. 14.00 Orgelbespeling.
14.30Klein bestek. 15.30 Hoofdlet-
ters en schone tonen. 17.00Tafel-manieren. 18.00 Nws. 18.02 As-
pecten van dekamermuziek: Brisk
Blokfluitkwartet. 19.00 De Boven-
bouw. 20.00 Nws. 20.02Kyrill Kon-
drashin Concours. M.m.v. het Ra-
dio Filharmonisch Orkest. 22.30
Musica Nova. 23.00-24.00 NOS
JAZZ.

Radio 5
06.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 De bevolking.
10.00 Meer dan muziek. 11.00Een
leven lang. Vandaag: Schrijver/in-
dustrieel Wim van Leer. (herh.).
P.P.: 11.50 Uitzending van Groen
Links (GL). 12.00 Nws. 12.05Toe-
gift. 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws. 13.10 Het Marathoninterview.
16.35 Welingelichte kringen. IN-

FORM. V.D. RIJKSOVERH.: 17.35
Postbus 51 Radio-magazine. 17.55
Meded. en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Euroburo.
PP.: 18.20 Uitzending van de Re-

formatorische Politieke Federatie
(RPF). 18.30 Euroburo, vervolg.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30Kom over en help ons!
21.00 Zicht op Israël. 21.20-22.00
Geloven met het oog op de toe-
komst.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. informatief program-
ma.

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

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

10.25 Inspektor Gadget, tekenfilmse-
rie, (herh.).

11.00 Das Tal der Könige. Speelfilm,
(herh.).

12.30 Klassik am Mittag. met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Mask,
tekenfilmserie. Afl.: Das Geister-
schiff.(herh).

13.25 Californla Clan (Santa Barba-
ra). Amerikaanse serie.

14.15 Pulaski. Engelse serie. (herh.).
15.00 Messe - Markt - Meinungen, in-

formatie gesprekken, show en amu-
sement live vanuit de IFA'B9 te Ber-
lijn.

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, tekenfilmse-

rie. Afl.: Die goldene Stadt.
17.45 RTL-Spiel. Aansl.: tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Die glorreichen Zwel. Ameri-

kaanse misdaadserie. Afl.: Nördlich
der Grenze.

20.15 Das Haus des Schreckens.
Engelse speelfilm uit 1972 van Jimmy
Sangster, met Joan Collins, Peter
Cushing, Ralph Bates e.a.

21.50 RTL aktuell.
22.00 Anpfiff " Die Fussball-show.
23.00 Geheimeode Wildganse.

Westduits/ltaliaanse speelfilm uit
1984 van Anthony M. Dawson, met

Lee van Cleef, Lewis Collins, Klaus
Kinski e.a.

00.40 Mannermagazin M. (herh.).
01.15-01.20 Betthupferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Arme mit den roten Haaren. Afl.: Ein
groGer Verlust 10.00SAT 1 Bliek. 10.05
General Hospital. Afl.: Diebische Freu-
de. 10.50 Teletip Koenen. VTII.OO
SAT 1 Bliek. 11.05Die Normarmen. Ita-
liaans/Franse avonturenfilm uit 1962
van Guiseppe Vari, met Camerom Mit-
chell, Geneviève Grad, e.a. Aansl.: te-
kenfilm. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr-
Horoskop. Aansl: Programma-over-
zicht. 14.05 The Real Ghostbusters.
Afl.: Budenzauber an der Uni. 14.30
Happy Days. Afl.: Der Filmstar.
VT14.55 Der Goldene Schuss. 15.05
General Hospital. Afl.: 30 Tage zeit.
15.50 Teletip Geld. 16.00 SAT 1 Tele-
shop. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Bonanza. Afl.: Verfluches Gold.
17.25 Teletip Test. 17.35 SAT 1 Bliek.
17.45 Programma-overzicht. 17.50
Verliebt in eine Hexe. Afl.: Die kranke
Endora. 18.15 Die Ausgeflippten. Afl.:
lm All und auf Erden 18.45SAT.I Bliek.
19.00 Glücksrad. Quiz-show. 19.30 Ein
Duke kommt selten allein. Afl.: Lulus
Silber. 20.25 SAT 1 Wetter. 20.30 Fan-
tasy Island. Afl.: Geld macht nicht
glücklich. 21.25 SAT 1 Bliek. 21.30 Du
kannst anfangen zu beten. Frans/Ita-
liaanse misdadfilm uit 1968 van Jean
Herman. 23.30 SAT 1 Bliek. 23.40 Das
Schloß in den Ardennen. Amerikaanse
oorlogsfilm uit 1969 van Sydney Pol-
lack. 01.30-01.40 Programmaover-
zicht.

SSVC
13.25 Cricket.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Teil the truth. Spel.
15.15 Take the high road. Serie
15.35 Connections.Gepresenteef»

door Simon Potter.
16.00 Children's SSVC. Huxley^
16.20 Film: Anoop and the elepj*
17.20 The animals roadshow. v>

mentaire.
17.55 Happy days. Serie.
18.15 Tarby's frame game. Sp#'
18.40 News and weather.
18.55 Play chess.
19.10 Top of the Pops. Gepr*

teerd door Mark Goodier en *Brambles.
19.40 The Guiness Book of Bed>

Hall of Fame. Gepresenteerd 'David Frost en Norris Mc Whirt*
20.35 People. Serie over ge*

mensen die buitengewone dn
doen. ,

21.05 After the war. Afl.: Love'
kisses.

22.00 News and weather.
22.30 Surgical spirit. Komische*

Afl.: The Lecture.
22.55-00.35 Film. Act of bef

Tweede deel volgt morgen.

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

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30.7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-Berichten.) 8.00 Nieuws. 8.10
Brussel X. 9.30 Golfbreker. 10.00
Nieuws. 10.03 Plafenpoets. 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg 1989.
13.00 Nieuws. 13.10Goed op Vrij-
dag. 14.00 Pluche en Plastiek.
16.00 Abraham al gezien? 17.00
Focus. 17.05Wat zijn dat voor toe-
ren! 18.00 Nieuws. 18.10 Hitriders.
20.00 Zig-Zag. 22.00 Nieuws.
22.05 Country-Side. 23 30-6.00
Nachtradio, (om 5.00 en 5.30 uur
Nieuws.)

Sky Channel
06.30 European Business CW'

Voor zakenlui. ,
07.00 The DJ Kat Show. Een'

spanningsprogramma met ,
Sharks' ,'Jackpot' en 'Supef
word.

09.30 Panel Pot Pourri. Sp*»
gramma. ,

11.00 The Sullivans. Comedie
Burt Cord. A

11.30 Sky By Day. Ochtendm»
12.30 A Problem Shared. Pers^

advies.
13.00 Another World. AmeriK^

dramaserie.
13.55 Pages from Skytext. .
14.50 As the World turns. Dra""

rie.
15.45 Loving. Dramaserie.
16.15 The Lucy Show. Amerika

komische reeks.
16.45 Sylvanians. Animatie. >
17.00 Countdown. Muziekpr<#

ma.
17.30 Major League Baseball-
-18.00 W.K. Snooker.
19.00 Basketbal .
20.00 European Junior AtM'*

Championships.
21.00 Memorial Ivo Van Damm*.
00.00 World Championship sn

er.
01.30 Arts Channel
04.30 Landscape channel.

Super Channel
07.00 World News and Busine**
08.00 The Mix.
15.30 Off the Wall.
16.30 Hotline.
Na 18 uur

18.30 The Global Chart Show-
-19.30 Foley Square.
20.00 Touristic Magazine.
20.25 Hollywood Insider.
20.50 Transmission.
21.50 World News and Weat!**
22.00 Chart Attack.
23.00 Stand by Me. J
00.00 World News and We»

aansluitend The Mix.

MTV Europe
Alle programma's in stereo, „j
00.00 MTV away From the **beat.
01.00 Club MTV.
01.30 Night Videos.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 VJ Kristiane Backer.
15.00 Vol Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report
17.15 3 From 1 at 5.15.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 XPO.
21.00 YOI.
21.30 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola Report
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt. J

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. 7.lsjjji
kasten. 7.30 Region^J
7.45 Veranstaltungskale%l)s'
Besinnliche Worte. 9.10J", I
press. 10.00 Gut Aufge^
Musik bei Tisch. 12.15 y">
tungskalender. 13.00 ]i (*
Frischauf. 14.05 MusiW^flKlassik leicht serviert. lsqjrf
mittagsstudio. 16.05 'Tll
Euro-Tops. 17.05 OldiekfVBRF-Aktuell + Spo^ C 118.40 Konzertabend. 2°"
richten und sendeschluss-

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9-9%fl'
wie kein anderer. 11 00 $'
Elf. 12.00 Is jan Ding^*^
16.00 Entenjagd. 17*, Jsikduell. 17.50 SportshJJV
RTL-Musikduell. 1900 N*y.
Vierundzwanzig: Ne* M
20.00 Film aktuell; 21 ■"",!■?
USA; 22.00-0.00 Musik "
WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.0= fl
melodie. 9.05 Musikpaj", tf.
Gut aufgelegt. 14.05 *&.|«fi ■menade. 15.00 ca

17.0° J16.05 Heimatmelodie pP\
sik-Express. 20.05 M.ft
Broadway undKudarnm^.y
sik zum Tröumen.
Nachtexpress. A
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Nog méér
Overigens lijkt het erop dat kij-
kers en luisteraarsin Limburg in
de komende jaren - méér dan in
andere provincies - 'overstelpt'
zuilenworden met nieuwe radio-
en tv-stations. In België heeft de
regering plannen om (net zoals
nu voor vrije radiozenders) toe-
stemming te geven om vrije en
lokale tv-stations te exploiteren.
Een eerste initiatief is in Bel-
gisch-Limburg inmiddels al ge-
nomen in Genk en dat nieuwe
station kan men in de loop van
1990 ook ontvangen in plaatsen
als Geleen en Sittard. De BRF in
Eupen heeft voorts tv-uitzendin-
gen aangekondigd die men, als
het even kan óók in 1990, via het
zenderpark van Télé 21 wil bren-
gen wanneer daar (zoals in het
weekend) geen uitzendingen
plaatsvinden.

De WDR in Keulen gaat zijn ra-
diozenderpark ook uitbreiden.
In voorbereiding zijn daar mo-
menteel WDR 5 en WDR 6. Eén
van die twee nieuwe stations wil
men in dejaren negentig ontkop-
pelen voor rechtstreekse pro-
gramma's die komen vanuit stu-
dios in twaalf grote steden van
Noordrijn/Westfalen. Aken is een
van die steden. Daar is trouwens
ten behoeve van de 'ontkoppe-
ling' op WDR 1 (op werkdagen
van 6.00 tot 9.00 uur) al een nieu-
we WDR-studio in net voormali-
ge politiebureau achter het sta-
tion.

Met medewerking van het minis-
terie van WVC start men in Weert
in oktober ook met een eigenra-
diostation.Daarvoor heeft de ge-
meente een subsidie van 30.000
gulden beschikbaar gesteld. Al
geruime tijd zijn er lokale tv-uit-
zendingen in Melick en Omroep
Limburg in Maastricht heeft al
een editiestelsel voor de luiste-
raars in Noord- en Zuid-Limburg
aangekondigd. Dat gaat in op 2
oktober.

Tournee op laatste moment verboden

George Baker mag
Rusland niet in

an onze showpagina-redactie

ÏJERLEN - De Russische
jj*l°riteiten hebben de
s 6 orge Baker Selection,
ve , week voor hun vertrek,
r^ooden een tournee te
Sla door ne* lanc* van ce
\J^nost en perestrojka. De
t 6 gering van de autoritei-
sif1 kwam als een donder-
de bij heldere hemel voor
ik Volendamse groep. Ma-
flj^r Jaap Buys laat weten

al een jaar bezig was
411 voorbereidingen en
k^ s in kannen en kruiken(j^- Vandaag (vrijdag) zou
Vq £r°ep met een tv-ploeg
la* , drie weken naar Rus-nd- afreizen.

IfestjLsUvs toont zich een teleur-
1^ man. Kun je je voorstel-

aar ang ken Je er mee
bt^ g- Twee maanden geleden

M
samen met tv-regisseur

ge^^Popma nog in dertien da-
Sp?^sland doorgetrokken omIjJ'We tv-lokaties te zoeken,

'tirio gen toen alle medewer-
Vp Van de Russen. Nu krijg iki^tt een fax vanuit Rusland
L' net hele spul wordt afgebla-

zen. Zonder officiële opgave van
redenen. Het wordt gewoon ver-
boden".
Buys is in alle staten. „Ik heb na-
tuurlijk meteen een fax terugge-
stuurd en om opheldering ge-
vraagd. Ook bij de Nederlandse
ambassade. Ik krijg niet eens
een fatsoenlijk antwoord. Nu
heb ik uit niet-officiële bronnen
gehoord dat de Russen geen
filmploegen en jourr.alisten wil-
len hebben omdat er zoveel ge-
donder is in het zuiden van het
land. Juist daar wilden wij veel
opnamen maken voor een tv-
special van een uur. Daarnaast
zouden we nog zes concerten
geven. Die concerten zouden
niet zon probleem zijn, maar er
mag niet gefilmd worden. Dan is
het voor ons niet interessant
meer. We balen er stevigvan. We
zouden toch met een man of
twintig afreizen. De groep, een
filmploeg, roadies en een jour-
nalist. Ze willen duidelijk geen
pottekijkers. Ergens begrijp ik
het wel, maar het is zo onbe-
hoorlijk dat dit op het laatste
moment gebeurt. Bovendien
zouden we daar een muziekspe-
cial opnemen en komen we daar
niet met een actualiteiten
nieuwsploeg filmen".

Waarom had Buys zijn oog op de

Sovjetunie laten vallen voor een
tv-special van de George Baker
Selection? „Ik ben gefascineerd
door dat land. Ik organiseer veel
specials voor Nederlandse groe-
pen en je hebt alles wel gezien.
Rusland is een land dat we in
Nederland nog niet goed ken-
nen. Het liefste zou ik een spe-

cial filmen tijdens een reis met
de Siberië Express, maar dat is
helemaal niet haalbaar".

Als de Russen nu zouden laten
weten dat de tournee binnen en-
kele maanden toch nog gemaakt
zou mogen worden, gaat de
GeorEe Baker Selection dan als-

nog? Buys: „Ik zeg niet op voor-
hand nee, maarveel zin heb ik er
nu niet meer in. De kater is nu
wel erg groot. Bovendien heb-
ben we straks weer allerlei an-
dere contractuele verplichtin-
gen. Zon reis moet ruimschoots
van tevoren worden gepland".

" George Baker Selection: „We balen er stevig van en de kater is nu wel erg groot'

Nieuwe zenders in oktober op de meeste kabelnetten

Meeste interesse voor TV 10
en Véronique in Limburg

door harrie cremers
[HEERLEN - Volgens Radio Télé Véronique en TV 10
l°ont Limburg méér dan andere provincies grote belang-
helling voor de komst van beide nieuwe tv-zenders in ok-
tober. De aktuele stand van zaken is dat Véronique met ka-belexploitanten in de volgende steden en gemeenten van
Mmburg contracten heeft afgesloten öf daarmee in onder-
indeling is: Maastricht, Roermond, Sittard, Heerlen,

Landgraaf, Geleen en Venlo. „In een enkel ge-
v£l Roermond bijvoorbeeld, moet de gemeenteraad nog

gaan", aldus gisteren desgevraagd Jan Morriën
de directie van Véronique. In Maastricht kan men de

1v-zender RTBF Télé 21 (België Waals 2) vanaf oktober
°Verigens niet meer via de kabel ontvangen. Die moet
Jlaats maken voor Véronique en TV 10. RTBF 1 zal daar

op het kanaal van het afgevoerde Télé 21 te ont-
varigen zijn.

Maastricht
laat RTBF

Télé 21
vallen

de dag wordt gelegd, heeft élles
te maken met het feit dat men in
dit grensgebied al vanoudsher
meer zenders dan in de rest van
het landkon ontvangen. Dat was
in de beginjaren van de televisie,
in de jaren vijftig en zestig. In
een tijd dat er nog geen kabel en
CAI waren, kon men in Limburg
al - in tegenstelling tot de rest
van het land - de tv-stations van
België en Duitsland al ontvan-
gen. „De kijkers in Limburg wer-
den toen al in de watten gelegd -
zeg maar 'verwend' - omdat ze
méér dan alleen maar Nederland
1 en 2 konden ontvangen", aldus
Jan Morriën van Véronique, eer-
der werkzaam als perschef en
programmamaker bij Veronica.

Overigens heeft de Nationale In-
vesteringsbank (NIB) zich in-
middels teruggetrokken als een
van de aandeelhouders van Vér-
onique. De plaats van de NIB is
nu ingenomen door de bank Cré-
dit Lyonnais, die niet alleen aan-
deelhouder is, maar ook finan-
cier van het project. Volgens
Veronique-directeur Lex Hard-
ing heeft het terugtrekken van
de NIB wellicht te maken met
het feit dat deze bank voor meer
dan de helft in handen is van de
Nederlandse overheid. De voor-
naamste aandeelhoudervan Vér-
onique is CLT, de Luxemburgse

I y TV 10, waar men voorlopig al-
maar voor de eerstkomende

panden geld heeft om tv te ma-
ri^n> is men momenteel wat min-
ver spraakzaam met het doen
>W* Mededelingen. Maar men wil
w1kvvÜtdat Limburg 'bijzonder. j^l interesse' toont voor TV 10.

'fcat zijn dan vrijwel dezelfde ge-
e^enten als die voor Véronique

>«v anpstelling hebben. Sommige
van de CAI in Lim-

oi^g - onder anderen in Land-
"paf. bereiden zich al enige tijd
st°°r om ontvangst van meer tv-
Jfüons mogelijk te maken. Te-
'Jnertijd kan men in Landgraaf
J^oende via de kabel 30 televi-

k6" en ook nog eens 30 radio-sta-
g°^s ontvangen. De uitzendin-ietl van Véronique starten op
i^andag 2 oktober, die van TV
u °P zaterdag 28 oktober.

H^ grote belangstelling, die met«<ne jn Limburg voor de komst
11 de twee nieuwe zenders aan

exploitant van RTL. De andere
aandeelhouders zijn, naast Cré-
dit Lyonnais, de NMB, Philips
(dat maar voor enkele procenten
mee zou doen) en het Luxem-
burgse Société Nationale de Cre-
dit et Investissement. In de con-
currentiestrijd tussen Véronique
en TV 10 heeft dit laatste station

nog getracht om dertig procent
van de aandelen van Véronique
in handen te krijgen. „Maar daar
zijn we niet ingetrapt", aldus
Morriën die nog weet te melden
dat Véronique haar programma's
op 21 september in het Luxem-
burgse Betzdorf bekend zal ma-
ken tijdens een persconferentie.

De uitzendingen van Véronique
vinden plaats vanuit Luxemburg
via de satellietAstra.

" Jan Morriën (Véronique): „Limburg is al wat gewend op
tv-gebied en daarom willen ze daar steeds meer stations
ontvangen".

show

Managerkeurt accommodatie af
Julio Iglesias
niet in België

Van onze showpagina-redactie

BRUSSEL - De Spaanse zanger
Julio Iglesias heeft op het laat-
ste moment twee concerten in
België afgezegd. De manager
van Iglesias kwam er deze week
achter dat de optredens van de
zanger in een gigantische tent in
de buurt van Brussel zouden

plaatsvinden. „Dat is geen
plaats voor mijn ster", zo stelde
de manager vast en lichtte Igle-
sias in.
De zanger vond ook dat hij geen
circus-attractie was en heeft op-
dracht gegeven de concerten af
te lasten en alle fans hun geld
voor gekochte kaartjes terug te
laten geven.

Volgens een woordvoerder van
Iglesias platenmaatschappij
CBS was het niet alleen de tent
die Iglesias niet aanstond, maar
bleken bij controle ook de tech-
nische faciliteiten niet in orde te
zijn. „Dat hoeft een man van het
formaat als Iglesias niet te pik-
ken", zo meent de woordvoer-
der. „Iglesias vindt het heel spij-
tig voor zijn fans, maar wil hen
ook geen slecht concert aanbie-
den.

Hij heeft zijn manager opdracht
gegeven om alsnog naar een ge-
schikte locatie voor een concert
te zoeken. We hopen dat dat nog
in de maand september lukt".
Iglesias is, zoals al eerder door
ons aangekondigd, op 28 sep-
tember wel in Ahoy in Rotter-
dam." Julio Iglesias: geen 'circusattractie' om in een tent op ie

treden.

TV voor Genk
GENK - In de regio van het Bel-
gisch-Limburgse Genk zijn
plannen voor een regionale tele-
visiezender. De 'VZW Genker
Televisie' is bedoeld als een
niet-openbare televisiezender
met uitzendingen voor Genk en
As.
De VZW (Vereniging zonder
Winstoogmerk) hoopt vanaf be-
gin volgend jaar twee keer per
week een uur regionale televisie
te brengen.

'Tipies Tropies' in
casino van Brunssum

BRUNSSUM - De Stichting
Mondiaal te Brunssum staat bin-
nenkort weer borg voor een
avond vol tropische muziek on-
der de titel 'Tipies Tropies'.
Vooral de muziek uit het Caribi-
sche gebied zal dan centraal
staan. Het Casino te Treebeek-
Brunssum zal op 9 september
bol staan van deze muziek. Twee
orkesten van naam heeft de
stichting 'Mondiaal' voor dit eve-
nement kunnen contracteren,
namelijk de 10-koppige Antil-
liaanse band Unisono en de
5-koppige merengue-band Tipi-
co Manzana.
Unisono is een Antilliaanse
band, van voornamlijke Cura-
coase muzikanten in Nederland.
Dit orkest brengt typisch Antil-
liaanse muziek zoals bijvoor-
beeld de salsa, maar ook de soca,
de Antilliaanse wals, etc. Muziek
die niet stilstaand te beluisteren
is, wie dat hoort gaat bewegen.
Zelfs de meest stijve Hollander
krijgt dan de kriebels. Onder het
motto 'Muziek moet je vrolijk
maken', brengen deze rijksgeno-
ten uit deWest, muzikale warmte
en zonneschijn naar ons land.
Tipico Manzana, richt zich meer
op de muziek van de Spaans
sprekende eilanden in het Cari-
bisch gebieden dan met name de
Dominicaanse Republiek (deel
van het eiland Hispanola) waar
de merengue thuis is. Een mv-

zieksoort rond 1870 ontstaan ui'
Afrikaanse invloeden en de rit
men van de oude 'contradanza'
De merengue is de dans van he
lichaam, maar ook de dans var
het verhaal. Tipico Manzan.
wordt het beste merengue-orkes
in Nederland genoemd.

Kaarten voor deze tropische mv
ziekverrassing in een gewoor
Brunssums gemeenschaphuis
kosten 15 gulden en zijn te krij
gen bij de VW in Heerlen er
Brunssum en bij het Casino ir
Treebeek.

" Unisono, het Antilliaanse orkest dat naar 'Tipies Tro-
pies' in Brunssum komt.

Gastronomie in
'Plat Eweg'

MAASTRICHT - In het dialect
programma 'Plat Eweg' van Om
roep Limburg (zaterdag 26 aug
van 9.02 tot 10.00 uur) ontvang
programma-samensteller Le
Meissen, in het kader van he
Preuvenemint, een drietal gaster
dat zijn licht zal laten schijnen oi
facetten van de gastronomie ii
Limburg. Het trio bestaat uit Idi
van den Hurk (restaurant Lm
denhorst, Valkenburg), Piete
Ritzen (heer van Kasteel Wittem
en Nino Tomadesso (redacteu
Limburgs Dagblad).

Zomertruuk
VOERENDAAL - Will Lui-
kinga, Bart de Graaff, Nancy
Boyd, Arne Janssen en Mi-
chael Robinson zijn aan-
staande zondag 27 augustus
te zien en te beluisteren
op de grote Veronica-truuk
tijdens de jaarmarkt in Voe-
rendaal.

Die plaats is tot nu toe de eni-
ge lokatie in het zuiden van
ons land waar de 'kar' met ar-
tiesten een middag zal ver-
blijven. Het programma start
om 12.00 uur. Will en Bart
spelen met het publiek di-
verse spelletjes waarbij leu-
ke prjzen te winnen zijn.

Rond 13.30 uur start het door
Wim Göbbels gepresenteer-
de programma en zal hij het
publiek de aangekondigde
'grootheden' op de Veronica-
truuk voorstellen. De jaar-
markt begint om twaalf uur
en de toegang is gratis.

Hoffeesten
BINGELRADE - Het Gol-
dried Quintett zal zaterdag-
avond van de partij zijn tij-
dens de Hoffeesten, die tot
en met aanstaande maandag
voor de elfde maal in Bingel-
rade worden gehouden. Dit
van radio en tv bekende
kwintet uit het Oosttiroolse
Matrei werd inmiddels al
voor de derde maal door de
organisatoren van de Hof-
feesten gecontracteerd.

Wie zaterdagavond in het
feestpaviljoen aan de Wiegel-
raderstraat de smaak te pak-
ken heeft gekregen, kan zon-
dagmorgen tijdens het Früh-
shoppen en zondagavond
het Goldried Quintett nog
eens beluisteren.

Braziliaans
MAASTRICHT - 'Mcxc Com
Tudo is een Braziliaanse
band op Europa-tournee. Zij
brengt in het swingende con-
cert 'Gafieira Paulista' dans-
muziek van het Zuid- Ameri-
kaanse continent. Zij doen
hun naam trouwens eer aan,
want Mcxc Com Tudo bete-
kent zoveel als; je hele li-
chaam laten schudden.

De band is een voortzetting
van de Braziliaanse muzikale
traditie, die met charme en
vrolijkheid de atmosfeer van
de 'Gafieira' tot leven brengt
en bovendien een vertolker
is van het Braziliaanse reper-
toire.

Het optreden van Mcxc Com
Tudo in Limburg vindt
plaats op 26 augustus om
20.30 uur in het Loss Thea-
ter, Achter de Barakken te
Maastricht. In het voorpro-
gramma speelt de Maas-
trichtse band Los Chamacos,
Caraibische muziek. De en-
tree bedraagt ’ 12,50.

Parelmarkt
BRUNSSUM - Koempel-
club én Mister Ruby zorgen
op 28 augustus tijdens de
jaarlijkse Parelmarkt voor
een aardigheidje. Op de par-
keerplaats van sporthal
Rumpen (schuin tegenover
de Koempelclub) treedt zan-
geres Rubina op. Onlangs tij-
dens de Bierfietskampioen-
schappen werd zy ovationeel
toegejuicht.

Verder treedt zanger Paul
Meisters op. Playback-acts
van onder andere Tina Tur-
ner en Meat Loaf zijn als van-
ouds de showacts bij uitstek.
Terwijl een parodie op de Al-
penzusjes evenmin zal ont-
breken.
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AudiloOCC2.3steengrijs 1987
BMW 316kl. rood 1981
Citroen GSA 1984
Citroen BK 14RE kl. wit 1987
Citroen Visa wit 1986
Fiat Panda rood 1982
Fiat Panda 45 S grijsmetallic 1985
Fiat Uno45 S grijsmetallic 1985
Fiat Uno45 blauwmetallic 1988
Ford Fiësta XR2 rood 1984
Ford Escort 1600L grijsmetallic 1986
Ford Escort 1100CC 1986
Ford Escort 1600CL goudmetallic 1987
Ford Sierra 2.0 GL goudmetallic 1983/1986
Mazda 323 4-drs sedan 1987
Mazda 626 autom 1983
Mitsubishi Colt grijsmetallic 1984
Opel Corsa 1200kl. zwart 1988
Opel Kadett 1300 1987
Opel Corsa 13S rood 1986
Opel Kadett 13S grijsmetallic 1985
Opel Kadett 1300N kl. wit 1986
Peugeot 205 GR grijsmetallic 1984
Peugeot 505 GR 1985
Renault 11 TC blauwmetallic 1983
Renault 5 GTL grijsmetallic 1986
Seat Fura blauw 1985
Seat Ibiza 1200rood 1985
Toyota Corolla 1300rood 1986
VW Golf 1300 C Tornado rood 1986
VW Golf 1300 CL wit 1987
VW Golf 1600 CC 1985/1986
VW Jetta 1300Avance Comfort rood 1987
VW Golf 1600 diesel, geel 1987
VW Jetta 13004-drs 1986
VWJetta CL 1600 CC 1984
VWPassat 1600 CC 5-drs 1986/1987
Volvo 360 GLS 1985
Volvo 340 GL grijsmetallic 1985

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

Donderdag koopavond tot 21.00 uur 223710

Het juiste adres voor een gebruikte
bedrijfsauto (met rijbewijs BE)

Bankers bedrijfswagens
Rijksweg Noord 19, Echt
tel. 04754-82453

50 tot 70 stuks voorradig
Geopend ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 uur.zat.
9.00-1 aOO uur (evt. tel. afspr.).

■■HBBaMHHai.iMHHBMMBBBBMHMHHMaHHHHi

BMW^OCCASIONS Q||Q
BMW 316 4-drs. artic bl.met. 55.000 km, radio _ ,** grieven.
voorber., w.w.-glas juni 86 DeSKUndig adVieS.
BMW 316i, malachitgroenmet. 22.000 km, radio Snelleafhandeling.
voorber., w.w. glas april '88

BMW 316ilachszilvermet. 14.000 km, radio-er, SmgENJ
w.w.-glas, alu velgen mrt. '89 |t^ - ■
BMW 318i, 4-drs., diamantzw.met., 65.000 km, I 75. 90,- ■radio voorber., w.w.-glas, alu velgen febr. '87 I 3-°°°l ',c 167- 203,- 1I 7.000 136,- W> M2. ■
BMW 320! diamantzw.met. 70.000 km, sportieve ■ 12.000 225,- 2bu.- w
uitvoering juni '86 ■ 24.000|450,- »»""■ Wi. ■■ 50.0001936,-1>W/
BMW 324 D delphine-grijsmet. 48.000 km, radio ■ Bmevanaio.B7%P mnd I
voorber., w.w.-glas, jan. '88 "
BMW 520ibronsmet., 55.000 km, radio/cass., W
w.w.-glas.schuifdak, mart. '89 overlijdensrisico.is

" MEESTAUMEEVER2EKERD
BMW 735iaut. malachitgroenmet., 15.000 km, loopHjde'n z^oó^mooeiijk.
ei. schuifdak, div.andere ace. april '89

ii.„n.j,.,«r.irn FINANCIERINGSKANTOORUWBMW-DEALER «^
,- «

AUTOBEDRIJF KERA B.V. WmfJMHh
KERKRADERSTEENWEG 5, KERKRADE . "^J .'^ '

2264,6 TEL. 045-452121 BsBiMSI
!

I,

"■ *■*

Jurgen Autocentrum mercedes-speciadst nissandea^
Langheckweg 32-40 (Industrieterrein „Dentgenbach") Kerkrade S 045-4525'

2500 Turboblauw/zw. '89 hSmSL v Alfa Romeo 33wit *300SL blauw/zwart '86 MicraDXwit '88 nimiiniwmiKu,"* '87
JfinFTihiPr 'm Mtasox blauw '86 Citroen BXGTM6V rood

86 Mtaasoxziiw . w 811 l .... .«7230CE coupé blauwmet. 88 Mtoaoxwit « Rat Uno 45 wit »'

230TEblauwm. '87 BlSSww". I Ford Escort 1.1 L *230E aut. rookzifver '86 SunnyiiSLX a-drs. '86 ,tfWmJ".! "«
Sunrryi.esLXtaj. '87 Ford Escort 1.3GL wit *Z3oEgroenmet 85 Sunny 1.3sedanzilver '87 ,„.

2000 autom. d.blauw '87 f^li^HSf „2 Ford Escort 1.4CL, log »
„»„■. ... Sunny 1.8GTI rood 12-'BB _.ZOODbarolorood 87 Sunny coupé 1.6slx wit '87 Mazda 323 groen '*200blauw/zwart '89 £S,1i6,n to 2 k «Nissan Stanza 18 GL '82 Miloihichi I anrer 1 S Rl ï ri b "19002.5 blauw/ïwart "87 Nissan Biuebird 2.0 u wit '88 Ninsuoistii Lancet 1,5 bU 0.»-

-190 D baroloraod '86 ïïnaJ- M OpelKadett wit ,83

190E 2.6 blauw '87 Silvia 1.8 Turbo zwart '87 'J 7
.„-.. " Patrol turbo dieselzilver '85 Opel Corsa 1.2Sblauw
190E blauwmet. 87 Patrol TucboDiesel wit '87 rf

.190Eblauw/zw.met. '85 2 Opel Ascona 1.6S 5-drs.
.„_ Canstar 2.3 bestel 86 .«7190 E groentneL '85 Peugeot 505GTi airco. "'190E mod 'M Demonstratieauto's ,tf
"„„,.. " Sunny coupé sgxwit '89 Toyota Camry 2.0GLi autom. F
190E blauw 83 Bluebird2.oLX4Klrsd.gr. '89 «7
240 TD beige '79 Maiima3.oEauLd.gr. '89 VW Golf 1.8 GTI rood

'88P Volvo340 DL aut. blauwmet. "y. ""

Wegens
uitbreidingsverbouwing

ruimen wij op!

Heden vrijdag en morgen
zaterdag grootse A-1

opruimingsshow.
Alle buiten geshowde auto's

nu tegen spectaculaire
prijzen!!! (vanaf / 2.000,-)

Jos Bogman specials
Peugeot 205 accent rood 957 km 1 mnd. oud
Volvo 360 GLTi rood m. veel extra's 20.870 km '86
Citroen Visa 11E grijsmet. 32.000 km '86 j
Ford Fiësta cl 1.1 zwart 27.000 km '87
Escort 1400 Bravro rood m. veel extra's 20.000 km '88
Escort 1400 Bravo wit m. veel extra's 22.000 km '88
Peugeot 309 xsi zwart m. veel extra's 57.000 km '87 j
Ford Sierra sedan 2.0 L wit 20.000 km '88
Ford Escort 1600 irood m. veel extra's 35.000 km '87
(Rat 1.9 marengo-blauw, grijs kenteken '87)

—^—————————

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem, Vaals e.o.
De gemakkelijkste manier
van financiering Hamstraat 70, Kerkrade
via uw dealer 045-423030
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WLMMtE^F Ê^^M^MtkM^^^ÊSfÊkM fl^É^R ÊLÉÊMm^^M Veevrouwen zul'en gecharmeerd zijn van de Seat Marbell 3

■ WMÉfcl I ■"^■«■■■^P'fcl" WkWÊÊ^Lm w ■■■^^ # del Sol. Wendbaar, pittig, mooi van lijn en comfortabel. Dat wordt
dus dringen.En dames, de Seat Marbella del Solkost maar f 13.695,'1;

aa^ Een vriendenprijs voor een wel zéér complete auto:

Jm jMfl ■ doorzichtig schuifdak ■ del Sol-striping ■5-versnellingsba' 1

Ék Ibß P^vK ■katalysator ■ volledig verstelbare stoelen met hoofdsteun^1

Jjjk /|| ll^ W ■ schitterende bekleding Bwis-wasinstallatie op de achternu'

A Wmimmïmj wL Iftfl M \ Ook de Seat Marbella Lady staat tijdelijk bij de Seat-dealef

—' " \ <dk te pronken. Al bijna net zo compleet uitgevoerd.
M. WS333SÊÊÉ ZmÉI 11 ■ elegante Lady-striping ■fraaie wieldoppen ■ intervalschak^
3 I IHk^HHHHHT irF, —.& /Bil 1 fc -.^«illlÉ laar op de ruitewisser ■ volledigverstelbare stoelen met hoofd

jjuamamjmég& |^=—LLJ steunen ■ stijlvolle bekleding Bhoedenplank ■katalysator

H WÈ Toch kost de Seat Marbella Lady u niet meer dan f 12.495.'

il H^^y?*^B
»** : M HAI eze twee fantastiscne tijdelijke aktiemodellen kunt u ooK

■ Hp ffll I ■'■! nog eens teSen 0% rente laten financieren tot 2 januari 199LGa duS
I|m l»"jf 11 WK//M snel naar de dichtstbijzijnde Seat-dealer.Natuurlijk is uw /^^^
Im .ssa^J hml |g^^g ............ iiii^J Br vriend of echtgenoot net zo welkom. Maar dan zal het

"^■■^M^ljHNHlMNiij^^ BBBpP^^ gedrang nog groter worden. I^^^

ÜHARBELLA DEL SOLF 13.695,-.ËHMtBELLA LADYf 12.495,-. 0%FINANCIERING TOT 199Ï
\ SEnTEen merk van hetVolkswagen-concern -rjj
BEEK, Automobielbedrijf Coumans-Beek 8.V., DSM-straat 7, 04490-71243. HEERLEN, Autobedrijf Van Moorsel Heerlen B.V, Beersdalweg 97, 045-7242"
HOENSBROEK, ACH., Jeugrubbenweg20,045-222455.KERKRADE, AutoAarts, Hamstraat 211,045-412545.MAASTRICHT,Automobielbedrijf G.H. Boos*'
& ZaBV, Bergerstraat 68-70,043-634367. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergerweg), 04490-14364. \
Prijzen inclusief BTW, exclusief afleveringskosten.Wijzigingen voorbehouden. Het financieringsaanbod betreft een rentevrije vier-stappen-huurkoopovereenkomst met een looptijd tot 2 januari 1991 in samenwerking met onze financieringsmaatschappij op de gebruikelijke voorwaarden,* j
bij inruil bij te betalen bedrag met een maximum van Ï0.000 gulden. Minimale aanbetaling 25%.De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt en alleen bij aanschaf van een nieuwe Seat vóór 30 september en registratie vóór 31 oktober 1989.Importeur Pon Car B.V. Heemstede.Tel. 023-"

$ SUZUKI
*MA

AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V.
Grasbroekerweg 9 Heerlen, tel. 045-724545

Suzuki Alto 3-drs. + 5-drs 1987, 1986
Suzki Swift 1.0 5-drs 1987
Daihatsu Charade TS autom 1985
Subaru 1.3DL 1981
Peugeot3osSß 1982
FiatUno4s 1985, 1988
Fiat Panda 45 + 34 1988, 1986
Opel Corsa 1.2 TR 1984
Opel Kadett 1.2S 1983
VWPolo 1983
Honda Integra 1.5 LPG Sedan 1988
Al meer dan 40jaar
een begrip voor service

223709

4^P Autoservice
tjt HALECO B.V.r Daelderweg 27, Nuth - tel. 045-242192
Erkend inbouwbedrijf van TBBS TNO-goedgekeurde
autobeveiligingssystemen en dealer van autotelefoon Storno
940. Demonstratieapparatuur aanwezig.

"Il11"" lIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIII Illl.llllllllll^Cf^ Auto Veneken b.v. I
ri iffiil^j» Beek- Pr. Mauritslaan 171 -Tel. 04490-72882 |UQjBStV Sittard " Leyentxoekerweg 27 - Tel. 04490-15777 =
SITTARD BEEK
MitsubishiLancer 1200GL.roodmet 84 GoHGTll6V.l39ptvlt.2x 86 j
VWPassalßinilall6oocc.iil.mtl 84 VWPasul VariantComfort 1,1rood 87 |
VWJetlal3ooce,4-drs.,wit 86 Jetta 1600C14x 86,87 i
VWGoin3ooee,rood 84 Audi 100,23Ece,grijsmet 86 iVW Polo Coupé 1050 cc, rood 84 Toyota Starlet 1.35,wit 87 =VW Jetta 1500cc, gas, blauwmet 82 Renault 5GTL witblauw 85,87 I
Ford Escort 1.4 CL,rood 86 Polocoupé, sportiel wit 87 :Audi ItO CC 136pk, aut, roodmet 85 HondaAerodeck 2.0,roodmet 87 =VWGolll3oocc,antracietmet 85 Ford Escort 13002i 85 =Zl°>!ll^^milnmel M BMW3lB,leeig.groenmëi.'::.::::: 79 =VWGoIICL Mbauwmet 86 Fia, Pa„da 750 L blauw 86 SFord Escort 130015-drs. groenmei 85 BMW3lsn>art 82 =Siïï,IlSï!,-- £ opeiKadeiti.3s,"iM'ro'od'::::.:::::: v iFord Sierra 2 L 5-drs. wit 86 JL,„„rTI ,„„„,,* K =VW GOH 1300cc, blauw 86 ï^ï.r ' S =VWGoll diesel wit 85 w"I'B"SC 1.8gn|s 84 =SiS"Lu.me,::::::::: S j-t-*»*.»- "» |
VWJettad.4-drs..polaralvermet 85 *"*">*""!, ah* " =
VW Go4l 1600cc, illvermet. enrood 86 Golf 13002i 84 §
Audi 80 CL 1600cc. grijsmet 84 Golll6oo 84 ■VW Golf 1600cc GL, blauwmet 85 Golf 1600 86 [
VW Jetta CLturbo, dies. 2-drs., rood 85 Golt 1300 88 :
VW Golf diesel, quartzmet 84 VW Passat diesel "" 87 =VW Polo 1050CC, 3-drs., wit 65 ,„,,,,,,.„, „ ■

vw0",,**",,.... 86 £ j
Occasionkelder Veneken
Sittard een oase voor de
autoliefhebber 219294, :

fluim aanbod OpelFord-Fiat-Peugeot-Mitsubishi-Volvo ; \

BES CB^ &) H 3S I

/§\ ALLE MATEN EN MERKEN
/*W '-V^7 NIEUW EN GEBRUIKT.
iC^jf J (C^^ ■ Concurrerende prijzen.
Wt^fesêa t_»-^^wJ

m Specialist in het

l£!m&È&—'S BALANCEREN EN UITLIJNEN

'W^^ROUWETTt
Putweg49 KLIMMEN Tel. 04405-l2»é >

MMMIJMMMIIMMMMMUMIJMMMMMMMMMMI^^ Vtjf "'ILMJÜT MJ(T ***<OfIOOQOOOf Ef '*'If ' ' * «CJgf ~V.,.V.V.,.V.fi> SBB 0 S BB too/ 1 ÜBf E a Kr tßr V F ir^ ~w>Xv.\v.\v/.\v.v.v.v.v^\v.v.\v.s\v.v.v.v.v.v.\v.v.v.v.v.v.üf k »f V w ïSewsfl ■ Bf xX"X"X■^^X■^^Xv^Xv^^lv^^^^^;■^^^!"^;"^^!■^.'^^^^^^^^^^^^"^i"^i"^i■^^^^^^^""^^":^^'';"
Sy A V ■ WyMfl l| ■ 4fe Kvivi'i'i'i-i-ivi-i'i'iv^

lo (BB BR BB Sr V i fl EL. ,^mm Kl fl BW ,^W.v?»>.y.v.v.v.y.v.y.v.y.y.y.y.y.\y.y.v.v. ".".""■.".".".".";".".■."."."."...

BS ino 811 BB ■ Bfl Bhl VB BCOOV HvOOOOOGI BJQBI BvVvH BVm^H BBVbVtB PFByi*«y«y»y»y»y»y»y»y«"»*»*«*»*«



uitlaatjes
I^ÜBISHI biedt zijn klanten
(O'tigarantie. Dat wil zeggen
rj^, er drie jaar volledige pro-
tf^tgarantie op motor, elek-
Wo'H^a' mechaniek en lak
dijf . gegeven. Niet minder
vJ* 6 jaar garantie wordt gege-
kt tegen korrosie van binnen-
suV.Bij stilstand heeft de Mit-iL lshi-klant gedurende 3 jaar
jk^ehtop een gratis vervan-
Wj e auto in binnen-en bui-
gf 'arid, evenals het recht op
tyj l's repatriëring in binnen-
£ buitenland. De Inter-Euro
iVyice biedt door geheel
ba °Pa dag en nacht betrouw-
**i»- serviceverlening. De ga-
C^e is van toepassing op de
f(j i Lameer, Galant, Sappo-
t(e'. Spacewageon, Starion en. Jeep-achtige Pajero.feil\1 *^l, een van de jongste
(^ liet op 5 juli

milJ°enste auto van de
bfj £ lopen, in de Kosai-fa-
V 6 *" Deze Swift is een nieu-
l^i^ijlpaal in de historie. In
W Werd het eertse miljoen
ri^ald, in 1983 werden de 5

en eenheden gepasseerd.
V« > startte in 1955 met het
Vl model- de Suzilight.
t« 'succes oogstte het Japan-
Ajti^erk vanaf 1980 met de
"W' Suzuki produceert mo-
V^k ml6landen waarbij
k{fQ een vorm van samenwer-
W^ Wordt gerealiseerd mettai-^ale automobiel-indus-

" De Kosai-fabriek bij
j^,. a.matsu produceert per

circa 500.000 eenheden.

TRIUMPH SPITFIRE is nog al-
tijd een autotype met een ma-
gische klank. Op zaterdag 2 en
zondag 3 september vindt op
rekreatie-oord Klein Vink te
Arcen het Internationale
Triumph Spitfire weekend
plaats. De liefhebbers en be-
langstellendenkunnen de vele
aktiviteiten bijwonen die wor-

den georganiseerd. Er is gedu-
rende het weekeinde een grote
onderdelenmarkt, een rijtest
en er worden diverse wedstrij-
den gehouden. Zondag is er
een concours waar de aller-
mooiste Spitfires worden uit-
gekozen. Op die dag is de
rondrit door het Noord-Lim-
burgse landschap het hoogte-

punt van het weekeinde. Vorig
jaar was de lengte van de stoet
niet minder dan 16 kilometer
wat een notering in het Gui-
ness Book of Records oplever-
de. De in 1981 opgerichte klub
heeft ruim 1000 leden die in
het bezit zijn van een Triumph
Spitfite die tussen 1962 en 1980
werd geproduceerd.

PEUGEOT 205 staat miet alleen
voor de meest geproduceerde
auto in Frankrijk maar ook
voor de Franse auto die het
beste scoort in het buitenland
sinds 1986. Op 10 juli liep de 3
miljoenste Peugeot 205 van de
lopende band. Volgens de
prognoses gaan er in 1989
600.000 exemplaren geprodu-
ceerd worden. In de Franse
automobielindustrie een re-
cord want nog nooit werden er
eerder zoveel exemplaren in
een en hetzelfde jaargebouwd.
De bakermat van de 205 ligt in
Mulhouse maar ook in andere
plaatsen zoals Poissy en So-
chaux, maar ook in Madrid,
wordt de 205 gebouwd.

PSA, de groep waartoe Peugeot
en Citroen behoren, wordt
wellicht de leverancier van
elektrische bestelwagens in
Los Angeles. In het kader van
een openbare inschrijving is
een offerte van PSA met suc-
ces door de eerste selectie ge-
komen. Circa 3000 auto's moe-
ten er de komende twee jaar
worden geleverd. Electrisch
aangedreven Peugeots 205 en
Citroëns Cl5worden al gerui-
me tijd gebruikt door hetFran-
se en Belgische electriciteits-.
bedrijf en de gemeente Ro-
ehelle. Ook zijn er onderhan-
delingen gaande over de lever-
antie van electrische bedrijfs-
wagens.

auto

Uit verkopen eerste helft 1989 blijkt:

Automarkt
stabiliseert

y
1 4e autobranche is er een'chte stijging waar te në-

/!en- in de verkoop van
auto's. Tot en metJUru 1989 werden er 316.192Rersonenauto's verkocht.?et afgelopen jaar waren

Ja* 313.524 eenheden. Zo-
ende is er sprake van een

van 0,85 %. Er is danok een stabilisering van deJjarkt. Nog altijd is Opel de
auto met,s-686 nieuwe verkopen of-'ewel ruim 14% van de Ne-

markt.
het *yPe Kadett levert hiervan
J 1grootste aandeel, met 25.686J*nheden, wat staat voor 7,93%

Kan de Nedei"landse markt. Detil* * steekt met kop en schou-
t

rs uit boven de naaste concur-
,j nt|n, de Volkswagen Golf en* Ford Escort. Ongetwijfeld
(J[eft de facelift van de Kadettneraan meegewerkt. Het duurt
„J'S zeker tot 1992 eer hetnieuwe
Q°«el wordt geïntroduceerd.
Onkerkelijk is het feit dat dePel Veetra volgens de gegevens
VeHde RlJksdienst voor het Weg-
wr«eer in de top-40 pas de 11e«ats inneemt. Momenteel moetn klant 10 tot 12 maanden

Idechten op zijn nieuwe Vectra,I verkopen zijn gigantisch. Per
feh Wor^en er 2000 eenheden
l^oduceerd. De dagelijksever-
hed in Eur °Pa liggen 500 een-

'ste n hoger zodat de produktie
Le^ s verder achterloopt. Op de„ 'Qeuropese markt, waar Opel
„jol* zoveel aktie heeft onderno-
L Ti< is de Veetra een schot in de[°°s geweest.

Volkswagen had enige tijd te
kampen met de levering van de
VW Golf en neemt nu de vierde
plaats in. De VW Golf zorgt ech-
ter voor een uitstekende tweede
plaats in de top-40. Volkswagen
verwacht ook veel van denieuwe
Passat die weliswaar nog de 35e
plaats inneemt maar binnen niet
afzienbare tijd hoog zal scoren.
VW Passat en Audi 80 spelen op
een verschillend publiek. On-
danks het feit dat de prijs-
kaartjes niet zoveel verschillen is
er geen concurrentie in eigen
huis waarte nemen. Het segment
waar de Ford Sierra en de Ci-
troen BK zorgen voor de meeste
verkopen(plaats 5 en 6) is de
markt van deze twee VAG-pro-
dukten.

Renault en Volvo mogen met de
19 en de 440 erg tevreden zijn
aangezien deze twee modellen
een behoorlijk deel van de markt
in handen hebben genomen
(plaats 9 en 10). Tegenvallend is
de verkoop van de 'Autovan het
Jaar' de Fiat Tipo. Een dealer in
de Westelijke Mijnstreek wilde
wel kwijt dat de stagnatie in ver-
kopen volgens hem kwam door
de gigantische inruilprijzen die
worden gegeven voor de naaste
concurrenten. Voor de Opel Ka-
dett, VW Golf en de Ford Escort
worden bij de dealers van het
eigen merk flink wat betaald.

Peugeot is weer helemaal terug.
Met publiekstrekkende produk-
ten als de 205 en de 405 worden
nu hoge ogen gegooid."Peugeot
is dan ook met 24.720 eenheden,
wat 7,82% van de Nederlandse
automarkt betekent, opgeklom-

men naar de 3e plaats en heeft
Volkswagen naar de vierde
plaats verdrongen. Vooral het
verkoopsucces van de Peugeot
405 is hier debet aan. De Peugeot205 neemt achter de roemruchte
3, de Kadett, Golf en Escort, de
vierde plaats in en boekte zelfs
enige winst ten opzichte van het
vorig jaar.

Bij de Japanners moesten vooralHonda en Mitsubishi sterk inle-
veren. De Nissan Sunny is met

een zevende plaats (9.598 eenhe-
den) momenteel de succesvolste
Japanner. Over het algemeen
hebben de Japanse auto's circa
1,5% van de Nederlandse markt
verloren.

Ook de exclusieve markt heeft
het zwaar. Mercedes en BMW za-
gen de markt teruglopen. Bij
BMW liep de afzet van de 3-serie
sterk terug terwijl ook de verko-
pen van de 7-serie met 25% daal-

den. Gezien het jaarlijksekwan-
tum een spectaculaire daling, de
5-serie scoort echter volop. Mer-
cedes heeft de pijn in de 200-300
serie waar binnen niet afzienbare
tijd een facelift wordt doorge-
voerd. Alfa, lange tijd in een diep
dal, is de grote winnaar.De 164 is
oogstrelend maar vooral ook op
langere duur een technisch be-
trouwbaar produkt. Totaal wer-
den er circa 1000 meer verkopen
gerealiseerd. Voorspellingen
voor 1989 zijn nog moeilijk.

# Peugeot 205 runner-up in
de autobranche.

Boete voor
te hoog

verbruik
In de Verenigde Staten be-
staat een wettelijke norm
voor het gemiddelde brand-
stofgebruik van auto's, de
zogenoemde CAFE-rule.
Jaarlijks stelt de overheid
per merk het gemiddeld
verbruik vast en als dat ho-
ger blijkt te zijn dan volgt er
voor de fabrikant een boete.

Per overschreden eenheidvan 10
mijl die er minder met 1 gallon
benzine wordt verreden, moet er
voor elke verkochte auto 5 dollar
betaald worden. Vooral de duur-
dere Europese merken hebben
last van die 'corporate average
fuel efficiency' enzij kunnen niet
door de verkoop van kleinere
modellen het gemiddeld ver-
bruik omlaag brengen.

Voor Mercedes was de norm in
'87 vastgesteld op 1:26. Dit merk
kwam uit op 1:22,3en dat leverde
een boete op van ruim ’42 mil-
joen. Jaguar moest ’l2 miljoen
betalen en BMW ’3 miljoen. Ook
Range Rover, Peugeot en Por-
sche kregen boetes. In totaal
moesten de zes merken f 65 mil-
joenbetalen voor het overschrij-
den van de Amerikaanse zuinig-
heidsregels.

Opvallend is het ontbreken van
de toch ook niet goedkope mer-
ken Volvo en Saab.

Autoveiling
groeit naar
Europees

niveau
De Autoveiling Nederland
van Van Vliet en Drenth uit
Barneveld is overgenomen
door de Britse ADT Auction
groep. ADT-woordvoerder
Sandig verwacht dat er na
overname 'op Europees ni-
veau' gewerkt gaat worden.
„ADT heeft veel ervaring in
Engeland en Amerika. Ze
willen de veiling in Barne-
veld met een investering
van ruim 5 miljoen breder
opzetten. Zo komt er in het
najaar drie keer een veiling
van Opel company-cars.
Men gaat meer doen voor
importeurs, de lease-maat-
schappijen en de overheid."

Voor importeurs en fabrikanten
die steeds meer te makenkrijgen
met grote lease-contracten (bij-
voorbeeld de 1400 Volvo's 440
die deRijkspolitie gaat leasen) is
de autoveiling een goed onafhan-
kelijk instrument. „In Engeland
werkt het al zo dat iemand met
zijn lease-auto naar een door de
maatschappij opgegeven veiling-
plaats rijdt. Hij laat dieauto daar
achter en stapt over in zijn nieu-
we lease-auto. Er wordt daar 6
maanden na de introduktie van
een nieuwe auto ook veel waarde
gehecht aan de prijs die op de
veiling wordt gemaakt. Dat is
een praktische graadmeter of het
model in de smaak is gevallen,"
beweert Sandig. Hij benadrukt
dat de autoveiling niet overschat
moet worden als verkoopkanaal,
in Engeland maakt het 10% van
de transacties uit en in Neder-
land wordt tegen de 2% gehaald.

In Autoveiling Nederland zrjn
auto's afkomstig van leasemaat-
schappijen, grote verhuurmaat-
schappijen, fleet-owners, over-
heid en faillissementen. De
auto's worden per opbod - Van
Vliet en Drenth zijn beëdigd ta-
xateurs - inclusief BTW en zon-
der verdere kosten geveild. De
verkopende partij betaalt 5%
provisie. Vooraf is er behalve
zondags, dagelijks kijkdag van
9-17 uur, met de mogelijkheid
schriftelijk te bieden.

" Kijkdag op de autovei-
ling.

Standaardwerk
autotechniek

wordt vernieuwd
Steinbuch is een begrip in
de autowereld als het gaat
om een degelijk standaard-
werk over autotechniek.
Uitgever Kluwer is begon-
nen het hele 10-delige werk
te herschrijven en te actua-
liseren. Een monniken-
werk, met als resultaat een
serie gebruikershoeken die
zich op het standpunt van
de monteur, de automobi-
list en de autoliefhebber
stelt. De stof gaat zelfs zo
diep dat je als het ware over
de schouder van de ontwer-
pers van auto's meekijkt.

In deel 4 van de serie, 'Het Rij-
dend Gedeelte', wordt bijvoor-

beeld de groep componenten be-
handeld die ervoor zorgt dat het
onderstel zich over de weg kan
begeven, kan rijden, remmen en
sturen.
De ontwikkeling van het rijdend
gedeelte van de auto is, zo blijkt
uit het boek, de laatste dertig a
veertig jaar totaal veranderd.
Nog niet zo lang geleden was de
auto steeds sneller dan het rij-
dend gedeeltekon verdragen. Er
was echter een grote inhaalperio-
de nodig om het oude begrip 'on-
derstel' letterlijk, figuurlijk en
technisch te wijzigen.

'Wie zich realiseert dat een ge-
vaarte van ruim 1 ton opvierrub-
ber contactvlakjes ter grote van
een schoen, bij een snelheidvan
120 km/u, terwijl de wielen een
hobbelig wegdek proberen te

volgen en zijwind de opbouw be-
last, het liefst niet meer dan een
paar centimeter van de door de
bestuurder gewenstekoers dient
af te wijken, kan zich een voor-
stelling maken van de eisen die
aan het moderne rijdende ge-
deelte worden gesteld,' aldus
drs. ing. G.P.A. Mom, eindredac-
teur van deel 4.
En verder: 'Rolls Royce drukte
in de jaren '20 bij de invoering
van het vierwielremsysteem de
bestuurder op het hart er toch
vooral voor te zorgen bij een vol-
le remming naast de auto bij
voorkeur tweemaal de voertuig-
breedte aan vrij wegdek te heb-
ben. Een zeer verstandige raad
als je weet dat de remkrachtrege-
laar extra remkracht naar de ach-
terwielen in plaats van naar de
voorwielen stuurde.
'Nog in de jaren '50, zo blijkt uit
het boek, was het vrijwel onbe-
kend dat de vooras bij het rem-
men extra wordt belast en de
achteras ontlast en pas 10 jaar la-
terkon een bevredigende theorie
worden gevonden voor het hech-
tingsverschijnsel tussen band en
wegdek.
Kortom, de voertuigdynamiea
komt in dit boekwerk zeer leven-
dig naar voren en maakt de lezer
duidelijk wegwijs in de keuzen
die de ontwerpers op grond van
de hun ten dienste staande tech-
niek hebben.

Schoonmaken
Elke auto gaat bij binnenkomst
door de wasstraat en wordt van
binnen ook schoon gemaakt.
Twee le monteurs in dienst van
ADT/Autoveiling maken eerst
een proefrit en letten op essentië-
le zaken die op het eerste gezicht
niet direkt te zien zijn. In het bij-
gaande rapport wordt melding
gemaakt van deze bevindingen.

Per veiling komen er tegen de
200 auto's stuk voor stuk voorrij-
den om via biedkaarten naar de
kopers te gaan. Wie het laatst zijn
vinger tijdens het bieden heeft
opgestoken moet de biedkaart
met daarop naam en adres inle-
veren en de gekochte auto con-
tant betalen.

De particulier is in tegenstelling
tot de handel wel bereid om aan
een door de aanbieder gestelde
limiet te voldoen. Bij een door de
aanbieder gewenste gemiddelde
stuksprijs voor een partij auto's,
heeft de veilingmeester bij ADT-
/Autoveiling wat speelruimte. Na
een auto die hoger dan dat ge-
middelde haalt, kan er soms een
voor een voor minder weggaan.

ADT/Autoveiling kan regule-
rend gaan werken op het prijs-
peil, nu wordt er nog teveel on-
derhandeld en aan handje-klapgedaan. Er wordt daarom over-
wogen om naast de huidige ta-
melijk theoretische occasion-
boekjes een uitgave met meer ac-
tuele en praktijkgerichte prijzen
te verzorgen.

Agenda
De veilingen in Barneveld wor-
den voortaan op dinsdag en don-
derdag gehouden. Op dinsdag
zijn er drie verschillende in de
ochtendvanaf 10.00 uur de gewo-
ne kavels personenauto's, om
13.00 uur de first-class modellen
en later de lichte bedrijfswagens.
Speciale veilingen van onder
meer leasing-auto's, overheids-
voertuigen, landbouwvoertui-
gen, ander zwaar materieel en
old-timers komen ook op de
agenda voor.

Vrijdag 25 augustus 198911



m ■ jk Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - —^—^—~^^^~~~^^T~^

LA DILIGENCE vanavond: The Run
w,. J^A i Woensdag _~ .4^lW 30 aug Rendezvouz

VriJda9 De sensat'e van de
%en bej-p ,n L,^ 8 SeP t. FÜ .PP- jneil

6 beelschone dames!!! The Katz-band

Import Music JÊJT geopend/geöffhet

d"1 dÊ& Zaterdag, zondag
RQ-P JÊiÈF en woensdag

vanaf20.00 uur
fIHBT Jtk HBCïI23Z[^3Z3Z33aI

;\ Johnny dePlatenvreter

DANONG-DISCO
Maastrichterlaan

vanaf
C 17.00 uur.

vrijdag Beach Party
Zaterdag New Spikes
Kenniszondag: NeW SpJkeS
Kennismaandag. TopaiTlUSement

met Lou & The
New Stars

~LK,e.

btsdm (NL) (04409)1334

Danslessen voor alle leeftijden
15 lessen van 11/2 uur voor slechts 7 * UU«~
Aanvang nieuwe cursussen:
zondag 27 augustus: Sittard. Buurtcentrum Limbrichterveld

/ U, woensdag 30 augustus: Maasbracht, Schipperscentrum KSCC
donderdag 31 augustus: Kuurzaal Valkenburg

J^ylnjolirsT^atuentiv
Inlichtingen: Anjola Huydts-Schwarzer, tel. 04406-14567

a> _ 1

1ËPermeca
Staalbouw Permeca BV is een modern, verantwoord
groeiend bedrijf met moderne produktiemiddelen waar voor de
(aankomend) metaalvakman een baan met zeer goede
toekomstperspektieven is weggelegd.

Wij van Permeca zijn aktief bezig op het gebied van ontwerp,
vervaardiging en montage van uiteenlopende meest
hoogwaardige metaalconstructies ten behoeve van industrieële
produktiemiddelen, milieutechnische apparatuur,
buikhandling-equipment en intern transportmaterieel.

Zoals het een modern en goed georganiseerd bedrijf betaamt
hebben wij oog voor de belangen van onze werknemers en
bieden de juiste mensen een interessante baan met goede
vooruitzichten en een goede (bovengemiddelde) beloning*.
Tevens is het mogelijk om via interne of externe opleiding snel
'hogerop' te komen.
Denkt u te beschikken over onderstaand gevraagde
vaardigheden, of bent u van nature erg handig en technisch
aangelegd, neem dan kontakt met ons op of solliciteer schriftelijk
(heeft onze voorkeur!) naar één van de volgende functies:
a. Ervaren metaalvaklieden

voor onze afdeling plaatwerk en konstruktie.
b. Leerling metaalbewerkers

die opgeleid worden tot ervaren konstruktiebankwerkers of
plaatbewerkers. LTS, (gedeeltelijke) Mavo/Havo-MTS of
gelijkwaardige opleiding strekt tot aanbeveling.

c. All-round machinebankwerker
(draaien-frezen) met grote mate van m^mzelfstandigheid (geen serieproduktie). Inl

Leeftijd sollicitanten is in principe onbelangrijk!
Staalbouw Permeca BV Galjoenweg 1 9-27 a«—lO|
6222 NS Maastricht tel.: 043-632565Mv00r afspraak). ' U

1 ' r 1 ' ' i «.'! ———————

lafiaaaßaaaaaaaaaaaaa^aaaaa^aSaia^S
11 ■ajjjjjijjjjjjjjjljjjjajtjijjjjjajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjHaaaHßßßßaa I

1 7 DE SMID
1dancing! Reijmerstok

HEROPEND
Zat. 26 aug.: THE BAND (bovenzaal)

DISCO (benedenzaal)

Nieuw geluid ■ nóg groter -
nóg gezelliger

Tot ziens in DISCQ-DANCING DE SMID
Telefoon 04457-1321

Limburgs goedkoopste dancing...
waarde consumpties nog betaalbaarzijn

§§

3^#%sÉfc THE HIGH

Berg a/d Maas
Za. 26 aug. a.s.

De enige echte

BLUES BROTHERS BAND
aanvang 20.00 uur

Volgende week:
THE NEW SPIKES

JÊJSÜH DRHSEH EEN RRMP l
DBH HRRR DEGENKRMP

<--3&*' INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN
LAATSTE WEEK Inlichtingen: maandag t/m vrijdag 17.00-20.00 uur

DANSSCHOOL DEGENKAMP
Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711 j

■K& '^^^^ Jfy±. jsl^b iiiiiiiiiiiii *** 3&Ëm

DJ. FREDDY HOLTaBH
Jouw beste weekend is 'n Globe-weekend !

Open : Vrij - Zat - Zon
Burg. Jonssenstraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 04490-79297

Dancing HOUSMANS Montfort
ZATERDAG 24 aug. UNITY J

HET STREEPEKKRUIS

o
ledere zaterdaggeopencf

DJ. MAURICE

VIDEO-DISCO
GARAGE <&%
ledere vrijdag, zaterdag en vj J3zondag met ,/

DJ Triple-D
Vrijdag 1 september:

barbecue-avond
Wilhelminaplein 17, Schinveld

Dancing

Gorissen
Brunssum

I Zaterdag dansen
met orkest

FORMULE 3
Dinsdag gezellige avond

voor alleenstaanden
metorkest

BONJOUR

Gemeenschapshuis

Schimmert
zaterdag en zondag

DISCO
Video-Dancing ff |#V\XII
Cadier en Keer Pw

as. zaterdag DISCO MET
D.J. RUDY

as zondag Holiday Road Show

Küchenqualitat von doberg
j Hochglanzlackierte Kuchen von poggenpohl sind ungewöhnlich. Sic be- HA '; steehen durch die subtile Asthetik des exklusiven Materials und setzen doberg Gruppe

neue Maßstabe in derKüchentechnik. Kommen Sic in unsereKüchenaus-
V stellung, und informieren Sic sich einmal unverbindlich. _». * i#T "" i» a~jIWir führen die deutschen Markenfabrikate: *■*'© gUte KUChen-AdTGSSG
goWreif " HACKER " poggenpohl im Selfkant

■ JB -* -.. AA :^HJ-4 .^^Kia^ia^a^aHßßSßcVNiHMai^a^HaHiS

Ongekende zekerheid v.a. 16.995,
Abubij de aanschafvan een auto dezekerheid die u A HQ /"NECD IT \lAKI T\A/CEZ MAAMV\C- N

krijgt van doorslaggevend belang acht, is de Pony XP I" I l\wEn\l I V AIN IYYCC I l/VMNL/EP
Melody uw terechtekeus. Om tebeginnen krijgt uvan ons .... . . il ir\i 111 />»n Ak i-rit
OMRUlLGARANTlEofteweleenproefiitvan2maanden. 2, MlNIMAAI 70/0 INRUI GAKANA^o/rt w &/’ ons een Pony XP en mocht u daarover niet
tevreden zijn, dan mag u 'm, binnen 2 maanden omruilen «j TVAICCI A A D \IC\I Cr^l^C
tegen een auto van elk ander merk van dezelfde, of(met J " WEE J#i#\l\ V v/LLEL/ 1 \JE \J#\l\#\lN ' j
bijbetaling) hogereprijs. INÈUIL WAARDEGARANTIE ~krijgt uook. Binnen 2jaarisdatzelfsminimaal7o% vande A "7CC IA AR f*ARRO^^FRIFfi AR ANkatalogusprijs. En om helemaalzeker te zijn, krijgt uook '" JfVM\ V^MMxWJOL l\lCVJAMVM N I

nog 2 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE en zelfs 6 JAAR
CARROSSERIEGARANTIE. '-

PR"ZEN inkl. btw. hiermeevervallenalle lopendeakties.

En datalles bovenop hetfeit dat dePonyXPopzich al
een bijzonder aantrekkelijke auto is. Ga maar na.

i ii " mlffl^lHlW WPP^^^jjjjjj|j||lH ..la^a^aßsiiiiliifiiiiim f \.A

" <|BS SSaaaS mS^^B^^Bm^^immr^^^^^^^^^^^^^^^^^Ê^K^K^aM aHafeJ^^afl .ata^L^Ma^a^ahH^^^ji

WAT WEDOEN DOEN WE GOED. I^^^BMlSlSjluJ^ \\(VWii T TMM^UJ^MK^^
GARAGE CENTRUM (Gebr. Driessens) AUTOCENTRUM SANDERS BV AUTOMOBIELBEDRIJF WIEL BEUNEN AUTOMOBIELBEDRIJF E.A. KOZ0L
Heerstraat Centrum 9 Akerstraat 128 St. Joosterbaan 1 Wattstraat 22
Stem, tel. 04490-31940 Brussum, tel. 045-251644 St. Joost/Echt, tel. 04754-5475 Landgraaf, tel. 045-321088

AUTO VAESSEN AUTOBEDRIJF DON WEERTS GARAGEBEDRIJF J. GUBBELS
Beitel 19 Bloemenweg 2 Venloseweg 241 (bij papierfabriek)
Heerlen, tel. 045-424010 Maastricht,tel. 043-215938 Roermond, tel. 04750-32781
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Spuitje dreigt voor
twee 'veebijters'

Toch wil mevrouw Prevoo uit
Rennemig graag weten wie de
eigenaar is van deze twee 'ja-
gers. Per slotvan rekening zijn
bij haar acht schapen zodanig
aangepakt dat de dierenarts ze
heeft moeten afmaken. Een
strop van minstens twee mille,
die zij niet of nauwelijks ver-
goed krijgt. Want het ver-
scheurde vlees is voor con-
sumptie afgekeurd.

genomen honden, maar zijn
uitspraak „het zijn en blijven
veebijters" onderstreept hetnaderend doodvonnis.

HEERLEN - Eigenlijk is het
lot van de twee honden, die
sinds woensdag vastzitten we-
gens het fataal toetakelen van
acht schapen, bezegeld: een
spuitje.

Van onze verslaggever

Natuurlijk hoopt ook asielhou-
der De Boer dat de eigenaar
alsnog komt opdagen. Maar de
kans daaropacht hij klein. „De-
ze honden zwerven al zeker
twee maanden door de regio.
De bouvier is zelfs sterk ver-
waarloosd."

Zwervers
De Boer legt uit: „Uit eerdere
telefoontjes maak ik op dat
deze twee honden al vaker in
weilanden achter het vee heeft
gezeten. Daarmee is hun jacht-
lust opgewekt. En dieleer je ze
niet meer af. Zo gauw ze vee
zien, zullen ze erop af stuiven."

Asielbeheerder De Boer houdt
nog wel een slag om de arm
door te wijzenop het feit daj de
officier van justitie het laatste
woord heeft over de inbeslat?- De twee 'veebijters' achter detralies. Foto: fransrade

Burgemeester Coenders trots op sluitende begroting
Landgraaf eindelijk uit dal

Steun voor
Grand Theater

LANDGRAAF - Burgemeester Hans Coenders van Landgraaf
spreekt niet meer over een skelet als het om de financiële posi-
tie van zijn gemeente gaat. „De patiënt is beter", verklaarde hij
gisteren verheugd bij de aanbieding van de gemeentebegro-
ting. Voor de eerste keer sinds jaren heeft Landgraaf een slui-
tende begroting. Weliswaar is er momenteel nog een tekort van
twee ton, maar het college verwacht dat dit gat in november
met een begrotingsbijstelling gedicht kan worden. En weder-
om zal de onroerend goed-belasting het komend jaar niet ver-
hoogd worden.
Wie de voorspellingen die Coenders
een jaar geleden deed, serieus nam,
die zal in de begroting nauwelijks
iets nieuwsvinden. Maar toch. In '85
had Landgraaf nog een tekort op de
gemeentebegroting van 1,2 miljoen.
Een jaar later liep dat bedrag op tot
anderhalf mijoen. Vorig jaarwas het
tekort nog bijna vier ton. Achterna
gezeten door het beruchte artikel-
-12 (financieel onder curatele van
GS) koos Landgraaf vooral voor ste-
vige investeringen en sanering in
plaats van botte bezuinigingen.
Volgens Coenders is dit recept zeer
succesvol gebleken. „Rond 1985
konden wij dat beleid maar moeilijk
hard maken met cijfers. Dat leverde
oVis nogal wat kritiek van zowel ge-
meenteraad als de provincie op. Nu
plukken we de vruchten van dat be-
leid". .

Landgraaf is dit jaar de eerste ge-
meente in Oostelijk Zuidlimburg
die haar ontwerp-begroting gepre-
senteerd heeft. Voor het tweede
achtereenvolgende jaar gaat de be-
lasting niet of nauwelijks omhoog.

Alleen betaalt deLandgraafse inge-
zetene een tientje meer voor de
rioolheffing. Maar die maatregel
werd twee jaar geleden al vastge-
steld. Het geld dat op die wijze in de'
gemeentekas vloeit, wordt uitgege-
ven aan milieuvriendelijke maatre-
gelen. Overigens spreekt het college
de verwachting uit dat Landgraaf
volgens jaar autonoom zal zijn wat
haar financiële positie betreft. Niet
alleen zal dan de begroting reëel
sluitend zijn, datzelfde zal volgens b
en w ook gelden voor de jaarreke-
ning.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De gemeente
Landgraaf zal niet meebetalen aan
de exploitatietekorten van het
Grand Theater in Waubach. Dat
heeft wethouder They Gybels giste-
ren gezegd. Wel zal de gemeente in
de toekomst allerlei culturele pro-
jecten van het theater financieel
steunen. Op uitnodigingvan de wet-
houder is de stichting onlangs met
de gemeente rond de tafel gaan zit-
ten om te praten over 'stoffelijke za-
ken.
De steun die het Grand Theater in
de toekomst van de gemeente kan
verwachten, ligt vooral in de logis-
tieke sfeer. Als het theater bijvoor-
beeld voor een project iets moet
(af)huren dan hoeft er geen borg
meer betaald te worden zoals dat in
het verleden het geval was. Voorts
zijn er afspraken gemaakt over de
huurprijs van het theater.

De gemeente gaat er wel zorg voor
dragen dat in de eerste fase van het
restauratieplan het dak wordt ge-
dicht. Dat zal volgend jaar zijn.

Verwaterd
Heropening en

open dag in
Op den Toren

met lege handenvoor u staan", werd
het korps geheimzinnig te verstaan
gegeven. Bij het vorige WMC in 1985
toen de 'Phil' eveneens wereldkam-
pioen werd, bood Brinkman in het
kader van het cultureel akkoord een
tiendaagse reis naar Hongarije, Oos-
tenrijk en Zuid-Duitsland aan.
Hoogtepunten waren toen concer-
ten in Pees en Boedapest.

# Nauwelijks is het
dringende verzoek van
de Limburgse waterlei-
dingmaatschappij om
zuinig te zijn met drink-
water weggeëbd, of
tuintjes worden weer
uitbundig besproeid. En
de wasbeer ranselt me-
nige auto schoon.

Inderdaad, het was ook
maar een verzoek. En
dat kun je inwilligen of
afwijzen. En waarom
zou je je bij deze aan-
houdende droogte druk
maken over het bijna
wegvallen van de druk
in de bovenste flats...
Foto: MARCEL VAN HOORN

Rechter complimenteert verdachte

Ex-verslaafde is
op de goede wegPhil-voorzitter Hein Zinzen wil na

de jongste WMC-wereldtitel in de
hoogste muziekafdeling te Kerkra-
de(een eerste prijs met 354 van de te
behalen 360 punten en lof der jury)
met beide benen op de grond blij-
ven staan. „Een reis naar Amerika,
daar geloof ik persoonlijk niet zo in.

Brinkman met
surprise naar
'Phil' Bocholtz

Van onze correspondent
SIMPELVELD - In Bocholtz doen
hardnekkige geruchten de ronde
dat minister Eelco Brinkman van
WVC zondagmorgen de Koninklij-
ke Philharmonie uit Bocholtz een
reis naar de States zal aanbieden.
Via zijn particuliere secretaris heeft
de bewindsman het bestuur laten
weten dat hij bestuur, dirigent enkorps graag tijdens een politiek
frühschoppen in zaal Dackus te
Simpelveld tegen 12.00 uur wil ont-
vangen.

Brinkman heeft een uur uitgetrok-
ken voor de muzikale en informele
kennismaking. „Hij zal zeker niet

Dat is een wild gerucht. Het zou bij-
na te gek zijn. Maar er zal ongetwij-
feld een verrassing in het vat zitten.
Na onze aubade aan Brinkman en
René van der Linden zondagmor-
gen, wefen we meer. We houden die
dag tot twaalf uur de adem in".

Borden
[^^■tuurlijk is niet alleen in

I(.""graaf de verkiezings-
y/ts losgebroken. Maar in die

'fciats 's &e koo^ wel 20 hevig
jj er allemaal opmerkelijke

gebeuren. Misschien
j/'inen: u zich nog defoto die

fle tijd geleden in dezekoffie-
;l07?n stond van een aanplak-
l a- Daarop was de volgende
W te ezen: 'Landgraaf, een§*e PvdA-gemeente'. De reac-
lij,°P dat bord waren toenter-
IL. ,^at lauw. De 'tegenstan-
KL Van deze politieke partij

zi c h op de vlakte. Tot
jj./.kort. Want met pijn in de
fykeeft de Landgraafse PvdA* u>eek bij de politie aangif-

doen van de diefstal

' 6en verkiezingsbord. Wel-. dat het bord een dezer we-
Ljveer gewoon langs een
t^-graafse straat komt te
£n- Beplakt met andere pos-

li

Borden (2)

Bti le hoort er in het volgende
m^e niet thuis? Hans Van
m^},°' Ruud Lubbers, Jorisfc,r''oeue, Jan Gulpers, Wim
% " Gerrit Schutte en Ria Bec-
lifj Natuurlijk zou Jan Gul-
fc,/. lijsttrekker van de gelijk-
r<K>l^e plaatselijke, Land-
PJV partij wel unllen dat
ljii d.naaTn niet zou dissoneren
mJll ry tje. De fractie Gulpers
hL natuurlijk in het script
y%- aanstaande landelijke
VL lezingen niet voor. Maar
Mïu sïoort departij zich geens-
IHqi Gistermiddag zijn de
rik s van de Partij name-
R)^0P pad gegaan met verkie-
It^Posters onder de arm. „Op
IL „"ton kunt u nog niet stem-VL " 'uidt de tekst. Een waar-a's een koe.

Polstasje
k , zijn van die dagen dat al-
\e9enzit. De familie Schae-
jo'nHlt Übach over Worms heeftIl Pechweek' pas achter de

fcf- Mevrouw Schaekers brak
&Ut°e week op haar
\?ntieadres in West-Duits-

'^ een heup. Het vakantiea-
fcjj. U>erd verruild voor een
\Je in het Heerlense zieken-
hui Amper drie dagen later
liSü mVuheer Schaekers bij
Wt>Jl9inrichting Hiero op de
K L'erbaan zijn zwart polstas-
rW^yt. Helemaal overstuur
\J de bejaarde man hetV?a' aan de politie, echter\ er resultaat. Er is tot dus-
\ 9een vondstmelding bin-
fofêkomen. In het polstasje
Ni af'e autopapieren, pas-

K" " 9iropas en een aanzien-
Öeldbedrag. Dubbei pechy üe eerlijke vinder kan bel-

'ijdlet de pechvogels: S 045-
-?6o/s 045-320361.

Bronk
Nbp 't2staat zondag 3 sep-
\,j niet alleen in het teken
No? fcen?lis- Op diedag trekt,
li\ j? anc^ere jaren tijdens de
|Nel m*s' de oron'c- Pastoor
1% er ditmaal iels bij-
K^i van maken. In het pa-
§j. et)laadje 'Kerkbode' roept
ft rQStoor °-e mensen die la^igs
fkig iconen feestelijk te
Vkiu71- De parochieherder ge-
E+qJ zelfs een onverwachte
mJ.]3kin9: „Toen voetballend
\ 'and van West-Duitsland■ a° ie plotseling dat veel
\Tl een Nederlandse vlag

i «ii in.! Dat moet toch ook kun-
UIJ onze 8r0nk...".

NUTH - De aangepaste afdeling be-
gane grond van het bejaardenhuis
Op den Toren in Nuth wordt van-
daag officieel geopend door me-
vrouw M. Vankan, lid van de bewo-
nerscommissie. De heropenings-
plechtigheid vindt plaats om 15.00
uur en zal worden bijgewoond door
tal van genodigden, onder wie bur-
gemeester Elly Coenen.

Bovendien wordt er komende zon-
dag open dag gehouden, die om
kwart voor tien begint met een
H. Mis. Fanfare Donatus geeft om
elf uur een koffieconcert. De open
dag duurt tot vijfuur.
De afdeling begane grond is uitge-
breid met een tuinkamer. De afde-
ling Welfare, die eerst op de zesde
verdieping was ondergebracht, is
voortaan ook op de begane grond te
vinden.

MAASTRICHT - „Het komt niet
vaak voor dat een verdachte van mij
een compliment krijgt maar u hebt
dat zeker verdiend". Dit zei politie-
rechter mr Swane in Maastricht te-
gen een inwoner van Landgraaf, die
zich vrijwillig onder behandeling
had gesteld.
De verdachte was verslaafd aan
drugs en probeerde verleden jaarin
zijn woonplaats twee mensen af te
persen. Om de bedreiging kracht bij
te zetten gebruikte hij een vuurwa-
pen.
Na een maand in voorarrest kwam
hij op vrije voeten vanwege zijn be-
lofte hulp te vragen om af te kicken.
De Landgravenaar nam contact op
met Welterhof en met een afkick-
centrum in Eindhoven. In afwach-

ting van de opname woonde hij een
maand bij zijn ouders. Op 5 april
van verleden jaar kon hij terecht in
Eindhoven. „Ik ben zeventien
maanden bezig en het gaat goed. Ik
loop nu stage en ga straks een oplei-
ding volgen. Naar de twee slachtof-
fers ga ik een brief schrijven om hen
mijn spijt te betuigen en te vertellen
wat er van mij geworden is. De pe-
riode in Eindhoven is erg belangrijk
voor mij."
Officier van justitie mr Kolkert
wees op het feit dat de verdachte
zich in zijn voordeel heeft veran-
derd en toonde clementie.
De rechter achtte de poging tot af-
persing bewezen, maar gelet op de
gunstige ontwikkelingen vonniste
hij conform de eis.

Secretaris Streekgewest wil geen openbare commissies
door joos philippens

HEERLEN - Secretaris Jos
Geukers wacht in het ge-
bouw van het Streekgewest
op een delegatie van D66.
Hij leest nog snel zijn notitie
door over de toekomst van
het Streekgewest. Als ik een
kopietje van de tekst vraag,
zegt Geukers dat hij nog
niet weet wat hij er zo met-
een mee doet. Hij twijfelt.
Even later nemen onder andere
Jacob Kohnstam, Olga Schelte-
ma, die na 6 september kunnen
rekenen op een plaats in de
Tweede Kamer en Jan-Willem
Bertens, die zijn euroticket zo-
juistbinnen heeft, plaats rond de
tafel. Geukers deelt de notitie
toch maar niet uit, hij verwijst er
alleen naar als geschreven op
persoonlijke titel. Nog voordat
hij hardop kan denken, ontstaat
er spontaan een brede discussie.
Het komt Geukers niet ongele-
gen uit, hij dringt niet aan.

Als deD66-delegatie even later is
verdwenen, bekijkt Geukers met
bijzonder grote interesse de tekst
van een- motie die de Kerkraadse
gemeenteraad afgelopen woens-

De worsteling
met democratie

dag unaniem heeft aangenomen
Daarin wordt kritiek uitgeoefend
op het Streekgewest omdat destukken veel te laat bij de raads-leden arriveren.

Buiten spel
De Kerkraadse motie weerspie-gelt de veel breder levende on-
vrede over het functioneren van
het nog jonge Streekgewest. Dater hard gewerkt wordt en dat deresultaten niet slecht zijn, wordt
nauwelijks bestreden. Ter dis-cussie staat het democratisch ge-
halte van het nieuwe bestuursor-gaan.
Deraadsleden voelen zich buiten
spel gezet en hebben de indruk
niet in staat te zijn om het over-
zicht te behouden over wat er al-lemaal op Streekgewestelijk ni-
veau besproken wordt. Als debesluiten allang gevallen zijn,
krijgen ze dikke stapels versla-genwaar je nauwelijks doorheenkomt.

Toon Pierik, D66-raadslid in
Brunssum, drukte Geukers met
de neus op de feiten: „Het alge-
meen bestuur van het Streekge-
west stelt weinig voor. Een keer
of vier per jaar vergadert men
een half uurtje, maar dat is puur
formeel. De leden zitten allemaal
in de commissies, waar de feite-
lijke besluitvorming plaats
vindt. En die zijn niet toeganke-
lijk voor de raadsleden."

De conclusie is duidelijk: de
commissies moeten openbaar
worden en de stukken moetensneller bij de raadsleden komen.
Tijdens de laatste vergadering
voor de zomer was het algemeen
bestuur het vrijwel unaniem
eens met de wens om openbaar-
heid. Maar men wilde toch eerstwachten op een interneevaluatie
bij het Streekgewest.
Over enige dagen begint Geu-
kers daaraan te schrijven. Hoe-

wel de notitie ongelezen moe
blijven, wil hij welvertellen geer
voorstander van openbare com
missies te zijn.
„Daar komen veel zaken aan d«
orde die nog in onderhandelmij
zijn en dat ligt bijzonder gevoe
lig. Ik vrees dat de besluitvor
ming zich in dat geval van de
commissies naar het informele
circuit gaatverplaatsen. En dat isdus helemaal niet meer contro
leerbaar." Geukers wil ook lievei
geen raadsleden in de commis
sies, omdat dat 'de bestuurlijke
lijn niet ten goedekomt.

Mijden
Geukers zal het dagelijks be-
stuur dan ook alleen voorsteller
om de informatie naar de raads-
leden te verbeteren. „We zouden
een schema moeten opsteller
waarbij de commissievergade-
ringen van de gemeentes vooral
gaan aan die van het Streekge-
west, zodat men kan adviseren."
Geukers zegt nog veel meer aan-
bevelingen in zijn hoofd te heb-
ben, maar de notitie komt zijn
bureau niet uit. Want na een lich-
te interne worsteling kiest de
Streekgewest-secretaris ervoor
om de openbaarheid nog even temijden...

(ADVERTENTIE)
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Een unieke memoire-ring met een, drie of
vijf briljanten. Uniek in uitvoeringen gewicht
Uniek, omdat dezering uitgebreid kan
worden met meerdere briljanten.
Unieke prijzen: Met 1 briljant van 0.05 car.
winkelwaarde f 635,- U betaaltf395,-
-met 3 briljantentotaal 0.15 car.
winkelwaardef 1170,- U betaalt f 725,-
-met 5 briljantentotaal 0.25 car.
winkelwaardef 1550,- U betaalt f955,-
Kwaliteit Wesselton-V.S.I

c9MIGCHELSEN
DIAMANTAIRS

Groot-, klein- en commissiehandel
Kouvenderstraat 76, hoek Lebouillestraat,

Hoensbroek. Telefoon: 045/213753.
's Maandags gestolen
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Subsidie op
til speeltuin

Eikske
Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De gemeente
Landgraaf is van plan om de
Stichting Speeltuin Eikske een
investeringssubsidie van 50.000
gulden beschikbaar te stellen.
Omdat er in de buurten Eikske
en Mijnbuurt nauwelijks speel-
voorzieningen zijn, hebben een
aantal actieve mensen uit de wijk
niet lang geleden een stichting
opgericht. Volgens wethouder
Thei Gybels is het initiatief van
de wijkeneen goede start om be-
leidsvoornemens, zoals vastge-
legd in de nota 'speeltuinen en
speelplaatsen in Landgraaf, in
praktijk te brengen. Om de ver-
dere gang van zaken te bespre-
ken zullen de wethouder en de
stichting binnenkort om de tafel
gaan zitten. Overigens heeft de
stichting in haar prille bestaan al
heel wat steun gekregen van per-
sonen en instellingen. De ge-
meente Landgraaf heeft medio
juli al materieel beschikbaar ge-
steld aan de toen in oprichting
zijnde stichting.
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Wie waarlijk leeft,
heeft in zijn hart
een onvernietigbare veer,
een stille kracht
die ieder verstand tart.

(Albert Verwey)
Tot ons innig verdriet, hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn echtgenoot, onze vader, opa, zwa-
ger, oom en neef

Antoon Jozef (Tün)
Krawczyk

echtgenoot van

Catharina Paffen
Hij overleed op 68-jarige leeftijd, in het St.-Jozef-
ziekenhuis te Kerkrade, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kaalheide: C. Krawczyk-Paffen
Kaalheide: Annie Sauren-Krawczyk

John Sauren
Nadine
Familie Krawczyk
Familie Paffen

6466 AS Kerkrade, 24 augustus 1989
Krichelstraat 2
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 28 augustus as. om 10.15uur in de pa-
rochiekerk van de H. Jozef te Kaalheide, waarna
aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis zondag 27 augustus om 18.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Chevremont, da-
gelijks van 18.00tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

-
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve moeder, schoonmoe-
der, onze oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Lieske Bervoets
Zij overleed op 71-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: Ger Bervoets
Fienie Bervoets-Heutz
Linda en Kim
Familie Bervoets

Landgraaf, 24 augustus 1989
Bejaardenverzogingstehuis De Dormig
Corr.adres: Apollolaan 32, 6373 HB Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 28 augustus as. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Familie te Schaesberg-Veld-
straat, waarna de crematie zal plaatsvinden in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Gebedsdienst zaterdag 26 augustus as. om 18.30
uur in het bejaardenverzorgingstehuis De Dormig,
Op de Heugden 100 te Schaesberg.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Bij het overlijden van mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader en opa

Joop Stoelendreijer
mochten wij vele blijken van deelneming ontvan-
gen. Zij zijn ons tot troost geweest en wij betuigen
daarvoor aan alle betrokkenen onze hartelijke
dank.

Mevr. A. Stoelendreijer-van Houturn
Kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, augustus 1989

t
In de zomer van haar leven, hebben we afscheid
moeten nemen van

Edith Maria Gerardine
Lahaije
levensgezellin van

Emile Crolla
Valkenburg: E.M. Crolla en familie
Schimmert: L. Lahaije en T. Lahaije-Evers

Sieseby (D.): Jenny en Elfriede
Neerbeek: Lily, Hub en Armand

Ulestraten: George, Sophie,
Marco en Chantalle,
Jochem en Nannie

Valkenburg, 23 augustus 1989
Corr.adres*
Dr. Erensstraat 26, 6301 DX Valkenburg

De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoorde begra-
fenis, zal plaatsvinden maandag 28 augustus as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H.H. Nicolaas
en Barbara te Valkenburg.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aan-
vang van de uitvaartdienst.
Voor de zielerust van de overledene zal tot mede-
intentie de h. mis van zondag 17.00 uur worden op-
gedragen.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg; bezoek
dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

tGuus Schmeits, oud 62 jaar, echtgenoot van Ag-
nes Smeets, Pletzersstraat 19, 6213 HG Maas-

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 26
augustus as. om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H.H. Petrus en Paulus te Wolder-Maastricht.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.

tChristina Winands, oud 82 jaar, weduwevan Pe-
trus Rassin, Dukaatruwe 69, 6218 CR Maastricht.

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 26
augustus as. in dekerk van de Vier Evangelisten te
Malberg-Maastricht. Er is geen condoleren.

t Hendrica Maria Jacobs, oud 70 jaar, weduwe
van Hubertus Gustave van Loo, Musketruwe

105C, 6218 TS Maastricht. De uitvaartdienst vindt
plaats heden, vrijdag 25 augustus, om 13.00 uur in
de parochiekerk van de H. Petrus-Banden te Heer-
Maastricht. Schriftelijk condoleren achter in de
kerk.

tNettie Bex, oud 47 jaar, echtgenote van Harrie
Gijbels, Prestantstraat 87, 6217 KW Maastricht.

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 26
augustus as. om 11.00 uur in de parochiekerk van
St.-Christoffel Caberg-Maastricht. Condoleren van-
af 10.30 uur in dekerk.

tGiel Bemer, oud 76 jaar, echtgenoot van Mia
Schiffeleers, Luikerweg 47, 6212 NH Maastricht.

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 26
augustus as. om 13.30 uur in de parochiekerk van
de H. Petrus te St.-Pieter. Schriftelijk condoleren
achter in de kerk.

tLambert van Neer, 79 jaar, echtgenoot van Ag-
nes Geraads, Hoogstraat 69, 5954 AB Beesel. De

uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 26 augustus
as. om 10.30uur in deparochiekerk van de H. Ger-
trudis te Beesel.

Dankbetuiging
Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te be-
danken, betuigen wij u langs deze weg onze op-
rechte erkentelijkheid voor devele blijken van me-
deleven en belangstelling na het overlijden van
onze zoon en broer

Jos Geurts
Al de blijken van deelneming, de bloemen, een per-
soonlijk schrijven en uw aanwezigheid bij de uit-
vaartdienst, waren voor ons een grote troost.
Het heeft ons gesterkt dat u zich zo betrokken voel-
de bij dit verlies.

Thieu, Riet en Chantal Geurts
Wallenstraat 18, 6019 BD Wessem
De zeswekendienst zal plaatshebben op zondag 27
augustus 1989 om 10.00 uur in de parochiekerk van
de H. Medardus te Wessem.

f
Bedroefd om het afscheid, maar tevens vervuld van dankbare herinne-
ring, is na een welbesteed leven, voorzienvan het h. sacrament der zieken
van ons heengegaan, onze lieve vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Johann Joseph Arets
weduwnaarvan

Antonia Johanna Maria Offermans
Hij overleed op de leeftijd van 75 jaar.

Met gevoelens van dankbaarheid:
Hoensbroek: Jos Arets

Annie Arets-Rtzen
Paul, Brigitte

Sittard: Jeanne Coumans-Arets
Jos Coumans
Monique,Florence, Aymonc

Hoensbroek: Fons Arets
Oirsbeek: Riet Verstegen-Arets

Noël Verstegen
Emiel, Charles

Mook: Lucy Laven-Arets
Hub Laeven
Luc.Yvo, Roger

Schimmert: John Arets
Marleen Arets-Hos
Daniëlle

Hoensbroek: Servië Arets
Phil Arets-Hellenbrand
Maurice, Juliette, Manon
Familie Arets
Familie Offermans

23 augustus 1989
Randweg 1, 6431 AA Hoensbroek
De plechige uitvaartmis zal gehouden worden op maandag 28 augustus
1989 om 10.30 uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus, Hommerterweg
167 Mariarade-Hoensbroek, waarna aansluitend begrafenis op de algeme-
ne begraafplaats aan de Randweg aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.10uur achter in dekerk.
Voor vervoer naar en van het kerkhof is gezorgd.
Avondmis op zaterdag 26 augustus a.s. om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft omringd,

■■■■■■ —^— delen wij u mede dat heden, geheel onverwacht, van ons
is heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, mijn
lieve man, mijn goede broer, onze zwager, oom en neef

Johan Hubert
Leopold (Pol)
Kusters
begiftigd met de eremedaille in zilver verbonden aan de
orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van

Diny Ulijn
op de leeftijd van 67 jaar.

In dankbare herinnering:
A.J. Kusters-Ulijn
Familie Kusters
Familie Ulijn

23 augustus 1989
Altaarstraat 21, 6438 JJ Oirsbeek
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
maandag 28 augustus om 11.00 uur in de St.-Lambertus-
kerk te Oirsbeek, gevolgd door de begrafenis op de r.-k.
begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schrifte-
lijke condoleances.
Pol is opgebaard in een der rouwkamers van De Univer-
sele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek; gelegenheid tot af-
scheid nemen dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur en van
19.00 tot 20.00 uur, zondag alleen van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven
deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn echtge-
noot en onze vader

H. Fuhren
zal plaatshebben op zondag 27 augustus a.s. om
10.00 uur in de parochiekerk van de H. Clemens te
Merkelbeek.

J. Fuhren-Moonen

De plechtige eerste jaardienstvoor onze lieve moe-
der en oma

Sophie
Gelissen-Tillmanns

zal plaatshebben op zaterdag 26 augustus a.s. om
19.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart van
Jezus, Rijksweg Noord Geleen.

A. Paantjens-Hermens
Elisabethstraat 34, Geleen

In plaats van kaarten
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijkte bedankenvoor het me-
deleven, ondervonden tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafenis
van mijn geliefde man, vader en opa

Johannus Hubertus
(Sjeng) Herben

echtgenootvan

Hubertina Coemans
willen wij u allen langs dezeweg hartelijk danken voor devele condolean-
ces, h. missen en bloemen, alsmede voor uw aanwezigheidbij de begelei-
ding naar zijn laatste rustplaats.

Weduwe H. Herben-Coemans
Kinderen en kleinkinderen

Schin op Geul, augustus 1989
Tolhuisstraat 3
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 27 augus-
tus as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Mauritius te Schin op
Geul.

——^^.^^_—.^

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelneming, ons betoond bij het
overlijden en de crematie van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Agnes Lambertina
Ramakers-Donekers

betuigen wij onze oprechte dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot
uiting gebracht, was voor ons een grotetroost en zal een dankbare herin-
nering blijven.

Pierre Ramakers
Kinderen en kleinkinderen

Heerlerbaan, augustus 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 26 augustus 1989
om 19.00 uur in de St. Joseph-kerk te Heerlerbaan.

De blijken van medeleven, mij op velerlei wijze betoond, na het onver-
wachte overlijden en bij de uitvaart van mijn inniggeliefde man

Miei Ritzen
waren en zijn mij tot grote steun bij het verwerken van het verlies dat zijn
heengaan voor mij betekent. Hiervoor betuig ik u mijn hartelijke dank.

M. Ritzen-Heynders
Voerendaal, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden op zondag 27 augus-
tus as. om 10.00 uur in de parochiekerk St.-Laurentius te Voerendaal.

Op 24 augustus was het een jaargeleden dat wij afscheid moesten nemen
van hem, die ons zo dierbaar was, mijn onvergetelijke echtgenoot, onze
goedevader, schoonvader en lieve opa

Jan Mathias (May)
Dörenberg

De plechtige eerste jaardienst zal worden gehoudenop zondag 27 augus-
tus a.s. om 10.00 uur in deparochiekerk van Maria Hulp der Christenen te
Nieuwenhagen-Landgraaf.

M. Dörenberg-Rutten
kinderen en kleinkinderen

Augustus 1989
Groenstergracht 10, Übach over Worms-Landgraaf

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van a&\
neming bij het overlijden en de begrafe11;
van onze echtgenoot en vader

Jac. Defauwes
betuigen wij u onze oprechte dank.

M. Defauwes Pepels en kindek
Sibbe, augustus 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden f.
houden op zondag 27 augustus om 10.30 <{l
in de parochiekerk van de H. Rosa te Sib^
IJzeren.I A

Cijfers peilingen
niet echt 'hard'

Bisschop schrijft
boek over toekomst
katholiek onderwijs
HEERLEN - Een fundamentele re-evangelisatie getuigt van waarachtig
geloof en realiteitszin. Hoewel het slechts in kleine kring plaats vindt,
hoopt bisschop Gijsen dat het een stap kan zijn naar echt katholiek onder-
wijs. Juist vanuit die hoek ziet de bisschop enig perspectief voor de toe-
komst van het katholiek onderwijs, waarin de school een belangrijke rol
zou moeten spelen. Dit schrijft de Roermonds bisschop in zijn boek 'Ka-
tholiek onderwijs: illusie of toekomstperspectief.

Het boek, dat maandag verschijnt in
een oplage van 3000 stuks, moet ant-woord geven op vragen, gesteld in
de bundel opstellen 'Zoeken naar
bijzonderheid', die vorig jaar ver-
scheen. In zijn boek gaat de bis-
schop bovendien in op net katholie-
ke denken in de laatste veertig jaar.
Daarnaast roept hij op en wijst we-
gen aan voor een nieuw begin.

Presentatie
Maandag wordt het boek gepresen-
teerd, in besloten kring. In de loop
van de volgende week zal de paper-
back in deboekhandels te koop zijn.

Katholiek onderwijs zoals de Roer-
mondse bisschop dat voorstaat is
vooralsnog afhankelijk van de indi-
viduele leraar, leerlingenen ouders.
De scholen zelf hebben het vaak te
druk met het streven naar macht en
geaccepteerd worden in de maat-
schappij.

Het godsdienstonderwijs biedt nu
veelal, zo meldt De Sleutel, het offi-
ciële orgaan van het bisdom, niet
meer dan een rationaal levensbe-
schouwelijk onderwijs, waarin de
leerling, weliswaar met het chris-
tendom als voorkeurshypothese,
zijn keuze ook ten opzichte van an-
dere levensbeschouwelijke visies
moet voeden en ontwikkelen.

Juist de zienswijze van bisschop
Gijsen heeft veel teweeg gebracht
binnen de besturen van de katholie-
ke scholenin Limburg. Die moeten,
zo wil de bisschop, vanaf 1993 vol-
doen aan het Algemeen Reglement
voor het Katholiek Onderwijs in het
Bisdom Roermond. Verschillende
schoolbesturen, zoals de Onderwijs-
stichting St.-Bernardinus in Heer-
ken en de stichting Katholiek On-
derwijs voor Midden-Limburgkeer-
den zich tegen de regels van mgr
Gijsen.

Oude waarden
Volgens mgr Gijsen sluit men de
deur voor het geloof als niet wordt
vastgehouden aan de 'oude' waar-
den en de waarheid. „Of men schept
een christendom, dat in feite deze
naam niet verdient. Vanuit dit pau-
sibel, menselijk gericht 'christen-
dom', probeert men veelal het ka-
tholiek onderwijs hoog te houden.
Maar het blijkt meer een facade te
zijn, een illusie, die verwaait met de
wind van de ontwikkeling die haar
eigen seculiere gang gaat," aldus
een fragment uit de Sleutel.

Ad Janssen, woordvoerder van het
bisdom Roermond, wilde niet meer
kwijt over de inhoud van het boek.
Hij verwijst naar maandag, als het
boek achter gesloten deuren gepre-
senteerd wordt.

samen een meerderheid houdO
ook over de omvang van het **j
verlies spreken de peilingen e
tegen. j

DEN HAAG - De verkiezingscam-
pagne is zo kort, dat deinkt van de
opiniepeilingen nauwelijks tijd
heeft te drogen. Een recente snelle
peiling van Inter/View toont dat
CDA en WD hun meerderheid
houden, doordat de VVD licht her-
stelt. Begin deze week stonden de li-
beralen nog op 19 zetels, nu op 22.

Groen Links blijft onveranderd aan-
trekkingskracht uitoefenen op het
radicale deel van de PvdA: de nieu-
we combinatie is op papier goed
voor 12 zetels, terwijl de socialisten
zakken naar 47.

Die cijfers moeten met een geweldi-
ge korrel zout worden genomen.
Omdat er steeds minder tijd resteert
om grote groepen kiezers te onder-
vragen, worden de onzekerheden al
maar groter. Als 'acceptabele fouten
marge' wordt nu al plus of min drie
zetels genomen. Het Nipo publi-
ceert bovendien andere getallen.

De 'winst' van de VVD kan dus als
sneeuw voor de zon verdampen, het
blijft onduidelijk of CDA en VVD

Verkrachter
aangehouden

VENLO -De politievan Venlo 1)
woensdagavond een 18-jarig? I
uit die stad aangehouden di jj
kend heeft dinsdagavond een j(
rige meisje uit Belfeld te he \
verkracht. Het slachtoffer j
woensdagavond de man ill^oranjekleurige auto in het een j
van Venlo rijden. Ze kon cc j
deelte van het kenteken opn^ jf
wat voor de politic voldoend6,
de verkrachter bij zijn won>*y
Venlo aan te houden. Uit onde'^
en verhoren is gebleken dat de
zich verschillende malen aan
krachtingen heeft schuldig,
maakt. Hij is inmiddels voonLj
aan de officier van justitie in
mond. JBloemenman

gefopt met
rode roos

MAASTRICHT - Hevig veront-
rust kwam een winkelier bij de
gemeentepolitie van Maas-
tricht binnengelopen. Zijn be-
zorgdheid had betrekking op
een rode roos die hij in zijn
zaak, een bloemenwinkel in de
Maastrichtse binnenstad, had
aangetroffen. Hij had ontdekt
dat er afluisterapparuur op de

neproos zat, die ergens tussen
echterozen was gestopt en nau-
welijks van echt te onderschei-
den was.

De politie kon hem gisteren ge-
ruststellen. Nader technisch
onderzoek had uitgewezen dat
de winkelier met meer dan een
neproos te doen had: iemand
had hem willen foppen. De mi-
cro-elektronica op een van de
blaadjes was niet meer of min-
der dan een soort muziekdoos-
je.Als twee draadjes met elkaar
in verbinding werden gesteld,
klonk uit de roos een vrolijk
melodietje. Na deze bevindin-
gen keerde de winkelier opge-
lucht huiswaarts.

ALLE UITVAARTDRUKWERK
I DOEN WE OOK ZELF.

Van rouwcirculaires, bidprentjes tot en met dank-
betuigingen. Zo is de hele
uitvaart in goede en Jl
betrouwbare handen. <éj&l\ r;«^/>««r,«
U kunt met ons nu al Jffip»l Liaasjnaia
regelingen treffen. W? Uitvaartcentf3
Bel: V~^

Stationsstraat 6,6372GS Landgraaf-
Spoorsingel 4,6464AA Heerlen.

Einderstraat 53,6461 EM Kerkrade.
Telefoon (045) 724808/31 31 97/4631 *1- y

De tijd dat de
spreeuwen in grote
zwermen door de
lucht vliegen is weer
aangebroken. Af en
toe moet er gerust
worden. En dat hoeft
niet per se in bomen
te zijn. Op deze
tv-antenne in
Hoensbroek streek
een hele vlucht neer.
leder sprietje werd
bezet.
Foto: FRANS RADE
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- Een vierjarig
uit Brunssum is gistermid-

«rond 16.00 uur zwaar gewond
|*akt toen zij op de Dorpstraat in
'gelrade vanachter een SRV-wa-
Plotseling de weg overstak. Ze

door een automobi-m Bingelrade. Gisteravond was,l°estand van het meisje nog kri-■ De peuter was samen met haar
"op weg naar de SRV-auto toenPlotseling de weg oprende. De
"tUurder van de auto kon haar'lieer ontwijken.

Verheij bracht krachtig geschut in
stelling door het voorlopig advies
'bloemen voor GS' te noemen. Het
ziekenhuisplan - reductie 700 bed-
den in Limburge instellingen - is
gebaseerd op bezuinigingen en dat
heeft negatieve consequenties. Hij
wees erop - zoals dr. Kok van het
Maaslandziekenhuis Sittard/Geleen
ook al had gedaan - dat er teveel
bedden worden bezet door patiën-
ten die er niet thuis horen en die
geen directe specialistische zorg no-
dig hebben. Dit noopt tot verster-
king van aanvullende voorzienin-
gen in de eerste lijn-sector.

Bij de spreiding van academische
functies over de ziekenhuizen van
Limburg wenste de directeur vanhet AZM aangetekend te zien dat er
een verschil bestaat tussen een top-
klinische functies en zuiver acade-
mische functies waarbij de co-assis-
tentenopleiding maatgevend is. Als
oude afspraken in het geding wor-
den gebracht, ontgaat het AZM de
eeuwigheidswaarde daarvan. De di-
recteur zinspeelde daarbij op de
claim van Heerlen, bekrachtigd in
kort geding, om als neurochirur-
gisch hoofdcentrum te fungeren.

Met name dr. Verheij (AZM) en prof.Sturmans (RL) wezen op zoveel te-
kortkomingen in het provinciale be-
leidsstuk dat zij daarmee binnen de
raad een minderheidsstandpunt in-
namen. Vanuit andere disciplines
werd het AZM een 'te solistisch op-
treden en een te grote exclusiviteit'
verweten. De gevoerde discussie zal
nog verweven worden in het aan-
vullende advies dat de adviesraad
aan GS zal uitbrengen.

Ook de faculteit wil op het gebied
van de samenwerking meer duide-
lijkheid. Men dient te weten welke
functies definitief naar andere zie-
kenhuizen gaan. Het dagelijks be-
stuur van de adviesraad wees op een
misverstand. „Het gaat over het op-
bouwen van relatiepatronen en on-
dersteuningvan eigen functies door
andere ziekenhuizen. Het gevoel
van te solistischbezigzijn van Maas-
tricht, waarover geklaagd wordt,
moet weggenomen worden. Het is
niet de bedoeling om functies en pa-
tiënten naar het ziekenhuis toe te
trekken, maar bouwen aan de rela-
ties. Patiënten en specialisten kun
je niet dwingen," aldus de voorzit-
ter. De leden van de raad worden
schriftelijk geconsulteerd betref-
fende de formulering van het aan-
vullende advies.

van onze verslaggever

- Het Academisch Ziekenhuis Maastricht en■"ftedische faculteit van de RL zitten in hun visie op het pro-Pciale ziekenhuisplan allesbehalve op één lijn met de anderej^iplines op het gebied van de volksgezondheid in deze pro-
Dat is gisteren weer gebleken op de vergadering van de

°vinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg.

waardoor schade wordt berokkend
aan het bestel van de gezondheids-
zorg. Ook de komst van privé-kli-nieken, die gebruik maken van de
mazen van de wet, noemde Verhey
een kwalijke ontwikkeling. Er zijn
momenteel al 15 van dergelijke kli-
nieken in ons land, liet hij weten.Een aspect waaraan in het zieken-
huisplan geen aandacht wordt ge-
schonken.

Voorbeeld van een oude afspraak:
in het concept van 1984 kreeg Maas-
tricht geen hartchirurgie, maar daar
is de minister op teruggekomen.

Schade
In het ziekenhuisplan wordt voorts
met geen woord gesproken over de
ontwikkelingen na 1992, als er meer
buitenlanders in de ziekenhuizen
zullen worden verpleegd. Het AZM
wraakt verder de vestiging van spe-
cialisten buiten het ziekenhuis

Tienduizenden
guldens schade
door kladwerk

Van onze verslaggever

HEERLEN - Centraal Beheer doet
met mee met de door Amev en an-dere grote verzekeraars aangekon-digde forse premiestijging voor in-boedelverzekeringen. Volgens Cen-traal Beheer is er in de meeste mid-delgrote steden geen sprake van een
gestegen inbraakrisico. En is er dusgeen reden voor een premieverho-
ging.Dat zegt directeur mr. P. Kroe-
zen van Centraal Beheer.
Een commissie uit de verzekerings-
branche adviseerde deze week per 1oktober de premies voor middelgro-te steden met ruim een kwart te la-ten stijgen. De commissie adviseertdeze verhoging vanwege de stijgingvan het aantal inbraken in de mid-delgrote steden, zoals Heerlen,
Kerkrade, Arnhem, Breda, Eindho-ven, Den Bosch, Tilburg, Nijmegen
en Lelystad. Daarmee zouden de in-
boedelverzekeringen in die steden
op hetzelfde peil komen als die vande vier grote steden.
De verzekeringsbranches hebben
speciale overlegcommissies ge-

Centraal Beheer: 'Geen sprake van gestegen risico'

Niet alle verzekeraars
verhogen inbraakpremie
creeërd, die de ontwikkelingen be-
spreken en adviezen over pre-
miestelling uitbrengen. In de mees-
te gevallen worden die (overigensvrijblijvende) adviezen gevolgd.
Ditmaal zijn echter bedenkingen
van allerlei zijden gerezen. Zo lietende politiekorpsen van diverse ge-
noemde plaatsen, zoals Heerlen we-
ten dat de inbraakcijfers de laatste
jaren zeker niet fors zijn gestegen.

Directeur P. Lodder van de Amev-
verzekeringsgroep, woordvoerder
van de contactcommissie, spreekt
die cijfers niet tegen: „Natuurlijkzijn er schommelingen, maar wij

kijken naar het verloop over vijfjaar
en het daarbij behorende risico.
Volgens onze gegevens ligt het
schadepeil in de negen steden flink
hoger dan daarbuiten. AMEV zal
het advies volgen."

Nog te vroeg

Bij het Verbond van Verzekeraars
in Nederland wordt gezegd dat het
te vroeg is om een beeld te hebben
van wat de branche in haar geheel
doet. Het advies is maandag ge-
openbaard en er zijn ongeveer 120

verzekeraars die zich op het terrein
van particuliere inboedelsbewegen.
Het kan best zijn dat er uitlegver-
schillen optreden, aldus een woord-
voerder.

Woordvoerder mr. P. Kroezen van
Centraal Beheer meent dat wordt
geadviseerd voor een deel van Ne-
derland (die negen steden) de zoge-
heten opstalpremies te verhogen.
Voor een ander deel zouden die pre-
mies moeten worden verlaagd. „Wij
hebben een flinke portefeuille op
dit terrein, maarwij zien de gemelde
ongunstige ontwikkeling van de
schade niet. En daarom zullen we

dit advies dus niet overnemen".

De Ned. Vereniging van Makelaars
in Assurantiën (NVA), organisatie
van de grote onafhankelijke assu-
rantiekantoren, heeft ook bezwaar
tegen het advies. De NVA becijfer-
de dat in veel gevallen dan een las-
tenverzwaring van 40 procent zou
ontstaan. Deze plannen zijn te dras-
tisch en te algemeen. Naast de
woonplaats moeten ook individuele
omstandigheden bepalend zijn voor
de premiehoogte, zegt de NVA.

Preventie
Een verzekerde die maatregeien
voor met name inbraakpreventie
heeft getroffen moet een lagere pre-
mie betalen dan degenen die niets
doet. Als dat niet gebeurt wordt de-
genen die goede preventiemaatre-
gelen heeft getroffen en daaraan
gelden moeite besteeddein feite ge-
dupeerd. Ook mensen met een klei-
nere inboedel die preventiemaatre-
gelen treffen op het gebied van
hang- en sluitwerk moeten korting
krijgen, aldus de organisatie.

Dronken
man slaat
met kruk

'I^ERLEN - De Heerlense po-"e heeft de handen vol gehad
v*ft de arrestatie van een dron-
kll 65-jarige zwerver. De man

in een café aan de Sta-J^straat een glaasje bier en
J;1 prompt in slaap. De kelner■ «akte de dronken man wak-
v=r en verzocht hem het café teplaten. De slecht ter beenJnde man reageerde daarop
LJfressief en sloeg de kelner en-
v*}e malen met zijn kruk. Ver-

gooide hij met een ste-
asbak een reclamebak aan

jëgelen. De politie greep bij
j^Komst meteen in en liet de

zijn roes uitslapen in een

MAASTRICHT - Op het AZM-
nieuwbouwcomplex op Randwyck
hebben onbekenden de muren van
de energiegebouwen beklad. De
verf die gebruikt is, kan echter niet
met normale reinigingsmiddelen
verwijderd worden. De schade be-loopt, aldus een woordvoerder van
de politie, enkele tienduizenden
guldens.

Vermoedelijk is voor het 'beschilde-
ren' van de nieuwe muren autolak
gebruikt. De verf is nagenoeg nietweg tekrijgen, alleenvia een specia-
le reinigingsmethode. De kosten diedaaraan verbonden zijn vallen ech-
ter even hoog uit als het plaatsen
van nieuwe muren of betonplaten.

Politiekapel
vanMaastricht

naarEngeland
- De politiekapel

ly het Maastrichtse korps gaat
t» van deze maand naar Groot-
st voor enkele optredens in
l^oordwesten van het land. De
ito*.' is daar op uitnodigingvan de
IL e van Preston, in het graaf-
kJTP Lancashire. Dat gebeurt ter
$g Senheid van de viering van het
J^rig bestaan van de politie in
cashire.L

ta jls de optredens in Preston en
l|VWee andere steden (Lancaster
ij J^orecambe) worden ongeveer

bezoekers verwacht. Dek.^n bestaan verder uit demon-
ih 'es met politiehonden, stunt
fein en team van Engelse motor-
lst en en reddingsdemonstraties

Politiehelikopters.

Van de daders ontbreekt elk spoor.
De politie-zegsman kon niet zeggen
of er mogelijkeen verband is met de
studentenintroductie deze week in
Maastricht. „Dat zou vervelend zijn,maar we hebben er ook geen aan-
wijzingen voor. In het algemeen zijn
de contacten met studenten vrij
goed," aldus de woordvoerder.

Enkele maanden geleden werden in
de NS-hjnwerkplaats in Maastrichtenkele rijtuigen binnen gereden, die
volledig onder grafitti zaten. Deschade bedroeg voor de NS toen en-
kele duizenden guldens.

Dols had op zijn minst
van de ex-staatssecreta-

Dols: „Van der Linden
zei dat de thuiszorg
maar moet worden be-
vorderd en dat de kin-
derenzich meer om hun
bejaarde ouders moeten

volgens het Kamerlid
zat dat er niet in. Daar is
geen geld voor, kregen
de bejaardenverzorgers
te horen.

bekommeren. Dan zou
de werkdruk voor ons
ook minder worden.
Maar dat is onzin. Ik zie
Van der Linden, een
drukbezet man, niet
drie of vier uur per dag
vrijmaken voor zijn va-
der of moeder".

ris de toezegging ver-
wacht dat hij zich sterk
zou maken voor de po-
sitie van de bejaarden-
verzorgers. Zeker nu de
Tweede Kamerverkie-zingen met rasse schre-
den naderbij komen.
„Maar Van der Linden
vond dat er verder
moest worden gegaan
met het uitgezette be-
leid. Het CDA is kenne-
lijk nogal zeker van zijn
zaak", aldus Dols. Om
er aan toe te voegen:
„Eerlijk is Van derLin-
den in ieder gevalwe1..."

Kater na bezoek
Van der Linden

Van onze verslaggever
SCHAESBERG - „Ik
stem op 6 september in
ieder geval niet op Van
der Linden". Frank
Dols, bejaardenverzor-
ger in De Dormig in
Schaesberg, heeft on-
miskenbaar een kater
overgehouden aan het
bezoek van CDA-parle-
mentariër drs René van
der Linden, gisteren,
aan het bejaardente-
huis. Namens zijn colle-
ga's pleitte Dols voor
meer loon en meer per-
soneel ter compensatie
van de werkdruk, maar

Hummel betaalt
eigen campagne
Van onze verslaggever

HEERLEN - Rein Hummel pro-
beert via een uit eigen zak betaal-
decampagne op 6 september als-
nog een Kamerzetel in de wacht

te slepen. Hummel, door hetPvdA-Gewest Limburg naar eenonverkiesbare plaats verwezen,heeft daarvoor minimaal 30.000voorkeurstemmen nodig.

Het socialistische Kamerlid
heeft bij de drukker stapels plak-
stroken besteld met de oproep
'Kies Hummel' en die door sym-
pathisanten inmiddels van Mook
tot Vaals op de officiële PvdA-af-
fiches laten plakken. Het PvdA-
Gewest Limburg distantieert
zich van de actie van Hummel.
Voorzitter Arie Kuijper. „Derge-
lijke acties zijn binnen onze par-
tij niet gebruikelijk en we zien
het liever niet. Formeel kunnen
we er echter niets tegen onderne-
men omdat het niet onwettig is".

Ondanks aanmaning van college van Kerkrade

SP wil affiches
niet opruimen
Van onze verslaggever

KERKRADE - De Kerkraadseafdeling van de SocialistischePartij is niet van plan om de ver-kiezingsaffiches op bomen, elec-triciteitskasten en het K3-ge-
bouw weg te halen. Ze was daar-
toe gemaand door het Kerkraad-
se college, dat dreigt het nu zelf
te doen, maar op kosten van departij. De SP vindt dathet colle-
ge maar veel drukte maakt, en
zich beter kan bezig houden metde echte milieuproblemen in destad.
In een brief aan het college stelt
de SP-afdeling dat men geen ver-
antwoording wil dragen voor hetplakken van de affiches, omdat
deze op grote schaal in Neder-
land rouleren. Ook zou de Raadvan State een soortgelijke actie
van het collegevan de Brabantse

plaats Schijndel in 1986 in strijd
hebben geacht met het grond-
wettelijke recht op vrije me-
ningsuiting.

Het plakken over affiches van
andere partijen heen, vindt de
SP niet zon probleem ook al
zouden andere partijen daar stil-
zwijgende afspraken over heb-
ben. Tenslotte constateert de SP
dat op diverse electriciteitskas-
ten naast SP-affiches ook andereaanplakbiljetten hangen. De So-
cialistische Partij vraagt zich af
of het college daar ook tegen op-
treedt.

Overigens stuurde een Kerk-
raadse SP-vertegenwoordiger
een week geleden een persbe-
richt naar de regionale dagbla-
den, waarin met enige trots het
volplakken van het K3-gebouw
werd gemeld.

Vrouwen praten
over politiek

LANDGRAAF - „Wat heeft de
politiek vrouwen te bieden?"Dat
is het thema van een formumdis-
cussie, maandag 28 augustus in
zaal The Corner in Landgraaf.

Aan de discussie nemen vijfpoli-
tici deel, te weten de dames
Oomen (CDA), Coenen (WD),
Quint (PvdA), Nahon (Vrouwen-
partij) en Bick (Groen Links).
Discussieleidster is Saskia van
Eenbergen, medewerkster van
de Stichting Provinciaal Eman-
cipatiewerk Limburg. Discussie-
punten zijn onder meer onder-
wijs, kinderopvang, arbeid en in-
komen en gezondheidszorg.
Aanvang 20 uur.

Politiek forum
JOVD

ROERMOND - De JOVD Mid-den-Limburg houdt vandaag in
hetkader van dekomende Twee-de Kamer verkiezingen een poli-
tiek forum. De discussie begint

om 20.00 uur en vindt plaats in
hotel De La Station in Roer-mond. De Jonge Liberalen heb-
ben er dit keer voor gekozen de
kleine partijen aan het woord telaten. Aan de gesprekstafel zul-
len daarom S. Cnossen van de
GPV, L. Heylman van Groen
Links en een vertegenwoordiger
van de SGP zitting nemen.

Brinkman en
Van der Linden
naar Simpelveld
SIMPELVELD - Demissionairminister van WVC, Brinkman enTweede Kamerlid Van der Lin-
den zijn aanstaande zondag ere-
gasten van het CDA-Simpelveld-
/Bocholtz. Zij zullen het woord
voeren tijdens het 'Politiek Früh-
schoppen' dat tussen 11 en 13
uur wordt gehouden in hotel
'Aod Zumpelveld' in Simpel-veld. Minister Brinkman zal bo-
vendien de Koninklijke Philhar-
monie van Bocholtz huldigen,
dieop het WMC in Kerkrade we-
reldkampioen werd in de con-certafdeling.

(ADVERTENTIE)
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"René van derLinden (midden) in gesprek met Frans Krasovec over het ouderenbeleid.
Foto: FRANS RADE

Gebrek aan vertrouwen bij andere disciplines

Ziekenhuisplan door
AZM en RL gekraakt

Peuter
zwaar

gewond

provincie
Vrijdag 25 augustus 1989 415

"De gouverneurs Kremers (rechts) en Vandermeulen toasten op de opening om kort daar-op het eigen wapen van het Preuvenemint met de champagne te overgieten.
Foto: WIDDERSHOVEN

Gouverneur even onwel na opening Preuvenemint
Bomvol Vrijthof
MAASTRICHT - Een dag na zijn terugkeer van deFiji-eüanden stond hij alweer in de startblokkenom een officële openingshandeling te verrichten:gisteravond was gouverneur Kremers midden ophet Vrijthof om het startsein te geven voor het totver buiten Maastricht bekende Preuvenemint in-middels het achtste. Hij werd daarwelkom gehetendoor zijn ambtgenoot Vandermeulen van Belgisch-

Limburg, die even vreesde dat Kremers niet tijdig
in Maastricht zou zijn. Maar Kremers kon hem ge-
rust stellen.Kort daarop werd hij even onwel, maar
dat bleek allemaal niet ernstig te zfjn.

De organisatie van de jaarlijkse proeverij toonde
zich niet alleen gerust over de komst van Kremers,
maar ook over deopkomst. Op een bomvol Vrijthof
verklaarde het organiserend Struyscomité dat het
Preuvenemint dan wel nabootsing heeft gevonden .(o.a. vorig weekeinde in Maaseik) maar dat het ner-
gens zon elan heeft als in Maastricht.

SEPTEMBER
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Niet alleen zakenlui doen goedezaker
met dezakenautovan het jaar1989

4-spaaks sportstuur jn hoogteverstelbare
\^ bestuurdersstoel
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(f3.660- aan extra's op de Golf Manhattan voorslechts f 825,-.)
De Golf is uitgeroepen tot de zakenauto van het rijders inderdaad ook nooit over uitgepraat. Golf. En het zal duidelijk zijn dat die keus 'privé ook Je hoeft absoluut geen zakeninstinct te het#

jaar 1989. De belangrijkste punten waarop deze Je hoort wel eens zeggen: een auto is zo goed meer dan verantwoord-is. om te weten datje zon aanbieding nooit jeneus^
Volkswagen hetvan alle andere merken wint, zijn ook als de dealer die erachter staat. Zeker nu u bij de Volkswagendealer zeer goede bij mag laten gaan.
voor het privégebruik heel belangrijk. Wat dat betreft zit u met de Golf perfect. Want zaken kunt doen. Of zeg maar gerust: een fantasti- U bent bij deze dan ook uitgenodigd om z^

Om te beginnen natuurlijk dezeer lage kilometer- onze VA.G dealers zijn sterk vertegenwoordigd in sche deal kunt sluiten. mogelijk bij de Volkswagendealer langs te kome"
kostprijs (lange levensduur, weinig onderhoud, hoge binnen- en buitenland. En kregen het hoogste Want op deGolf Manhattan (natuurlijk standaard Want als er iemand is met wie u momenteel A
inruilwaarde). waarderingscijfer (een 8.9) ooit in deze verkiezing geleverd met 'schone' katalysator) zit nu een kende zaken kunt doen, is hij het wel.

Veel lof van de jury voor de uitstekende rijkwali- toegekend. gigantisch pakket aan extra's ter waarde van ruim S^\ ■■ ._ #. "teiten. Tja, daar raken de vakpers en 10 miljoen Golf- De zakenwereld' kiest dus voor de Volkswagen f3.660- waarvoor u slechts f825- hoeft te betalen. UvfHVolkswagen.Wie aildé*
Golf Manhattan v.a. f25.375,-. Golf CLv.a. f 24.550.-. Prijzen inclusief BTW exclusief af leveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Pons Automobielhandel BV Telefoon 033-949944. j

BEEK: AutO Veneken B.V.TeI 04490-7288Z BUNDE: Automobiel- en Garagebedrijf NÏC. Nïjsten B.V Tel.: 043-641644. HEERLEN: GarageVeneken B.V Tel.: 045-412641. HOENSBROEK: AutO TaSCOB.V. Tel.: 045-22Ö9

KERKRADE: Garage H. VënckenTel 045-453837. MAASTRICHT: BV Automobielbedrijf Vbn Straten en Zn. Tel.: 043-434500. MECHELEN: AutO Caubo B.VTel.: 04455-1592.
MEERSSEN: AutobedrijfPloemen-Schols B.V.TeI 043 644888 SITTARD: AutO Veneken B.V.TeI 04490-15777. VALKENBURG: AutO Caubo Valkenburg B.V Tel 04406-15041.

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 Space-
Cap. Start cursus chauf-
feursdiploma op 26-8-'B9.

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

Drs. Oosterse Talen Univer-
siteit Utrecht start begin-
nerscursus SANSKRIET.
Inlichtingen: 's namiddags
tel. 045-411875

Huwelijk/Kennismaking

Samen kun je meer
Stichting Relatievorming Limburg
Stichting Landelijk Centrum(LCH)

werken samen om met minderkosten meer mogelijkheden
te bieden aan mensen, die een partner zoeken. Vraag
gratis informatie: Heerlen en omgeving. Mevr. Reulen

045-412847, Maastricht, Sittard en Geleen.
Mevr. Driessen 043-435231.St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231

Centraal adres LCH 030-200630.
Erkend door Raad van Toezicht.

Zoekt U een ser. relatie bel
dan 045-211948 Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
Goeduitziende VROUW, 46
jr. uit goed milieu z.k.m. heer
plm. 50 jr. Br.o.nr. B-1735
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Een spontane md. J.MAN 25
jr., houdt van romantiek,
muziek en sport, zou graag
een lief eerlijk en openhartig
meisje leren kennen, die
met hem door het leven zou
willen gaan. 8r.0.nr.8-1754,
LD., Postb. 3100, 6401 DP
Heerlen.

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

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

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

Wednr. 60 jr. zoekt serieuze
kennism. met wed. tot 60 jr.
Wandelen, fietsen, dansen
en op vakantie gaan zijn en-
kele hobby's. Schrijf een
kort briefje liefst m. foto en
geef hem de kans om U te
ontmoeten. Br.o.nr. B-1744,
LD, Postbus 3100, 6401
PP Heerlen.
Netto MAN gezocht tot 70 jr.
Br. o. no. B-1758, Limb.
Dagbl., Postbus 3100, 6401
PP Heerlen.
"PARTNERS-TRUST",
huw.-relatieburo. Info: 045-
-210627.

"" ■
Baby en Kleuter

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

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

Kunst en Antiek
Wedden dat !! U bij Wijshoff
Antiques zeer zeker zult sla-
gen voor uw antieke MEU-
BELS, klokken en kachels
etc. Amstenraderweg 9
Hoensbroek Centrum. Ge-
opend; dond. vrijd. zaterd.
Tel. 045-211976.
Onze kwaliteit bewijst zich
zelf met de jaren. Antiek
SIMONS Dorpstr. 45A, Nuth
(t/o ingang kerk, naast chin.
rest.). Donderdag koop-
avond. Tel. 045-243437.
Te k. Franse JACHTEET-
HOEK en franse jachtkast
en dekenkist. 04490-44626.
Te k. antieke inbouw OPEN-
HAARD, pr. ’200,-; alles-
brander ’ 200,-. Tel. 04492-
-1304.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

H.R.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
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
TV-video rep. alle merken,
24-uur service. Tel. 043-
-479427.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen: 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.

Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, gebr.
Veenstra Tel. 045-316238.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.
Voor vakkundige DAK-
WERKZAAMHEDEN met
garantie en gratis advies.
Bel dakdekkersbedrijf M
Haas 045-451862.
Mijn keus was vlug gedaan,
toen ik het bij STADS-
BEURS zag staan!!!

Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen, bij tennishal.

Opruiming showroommodellen manou en pitriet meubels.
Maandag en dinsdag gesloten.
20 - 50% korting.

Voor een complete kollectie:
Bedden - matrassen - spira-
len - lattenbodems - water-
bedden - watermatrassen
en slaapkamers. HOWA
beddenspecialist M.Snijders
Nieuwstraat 12-14, Hoens-
broek. Tel. 045-212900.
Te k. ant. SLAAPK., ant.
kast, zwaar eik. bordenkast.
Schaesbergerwg. 133,
Heerlen.
Zwaar massief eiken EET-
HOEK 6 stoelen, 1 jr. oud,
vr.pr. f 1.675,-. 045-323830

Te koop mass. eiken KAST
afm. 1.86 x 1.00 x 32. Swier
36 Wyndandsrade.
Te koop barok BANKST.
bekl. rood, i.g.st. bijbeh. sa-
lontafel en bijzett. Tel. 045-
-727760 (na 15.00 u.)
Te k. wit gasfomuis en zeer
zwaar eiken BANKSTEL
z.g.a.n. 04490-38119.
Bankst. eik. ’275,-, slaapk.
compl. ’425,-, wandmeub.
eik. ’375,-. Kouvenderstr.
208, Hoensbroek.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Voor alles groot of klein?
Moet U bij STADSBEURS
zijn!!!
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Gaat u verhuizen of uw huis
renoveren? Voor een bij-
zonder mooie collectie
vloerbedekking, gordijnen
en zonwering gaat u naar
HOWA Woninginrichting, M.
Snijders, Nieuwstraat 12-14
Hoensbroek. Tel. 045-
-212900.

Zonnebanken/Zonnehemels

van Uden zonnehemels
Nu profiteren van onze zomer opruiming.

Zonnehemel 1.80 lamplengte met statief nu ’ 698,-.
Wolff lampen 1.80 mtr. 100 watt nu ’ 17,-.

van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Tel. 045-212655.

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

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

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.
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!!!
06- Muzieklijn

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

dag en nacht.
06- 320.326.30

50 cent p/m.
Te koop electr. ORGEL 2
klaviers, merk Farsisa, pr.

’ 1.800,-. Tel. 045-728792
Te koop TROMPET zeer
goede kwaliteit, Holton Col-
legiate, pr. ’395,-. Prof.
mondharmonica Hohner
Chromatica, pr. ’ 195,-.
Eyserheide 4, tel. 04451-
-2193. Na 18.00 uur.
72 Bas Hohner. p. ACCOR-
DEON. Heemskerkstr. 35,
Heerlen. Tel. 045-724336.
Te koop electr. ORGEL
merk Riha, Saturn. Tel. 045-
-227277.
Te k. super INSTALLATIE: 2
JBL-boxen 1000 W, 9-kan.
Peavey mengpaneel en ver-
sterker 2x 450 W., digitale
echo. Tel. 045-463072 na
17.00 uur.
Zaterdagmiddag van 14.00-
-17.00 uur Orgel- en key-
board tradeshow met gast-
organist. MuziekhuisBUSCH, Haverterpoort 9,
Nieuwstadt. Off. dealer van
Yamaha, Orla en GEN.

All-round band met nadruk
op top 40-werk, zoekt met
spoed BASSIST. Tel. 045-
-230001.

Te koop gevr.
KOELKAST gevraagd. Tel.
04406-12875.
De hoogste prijs voor oud
papier en METALEN. Irik,
Pappersjans 36 Heerlerhei-
de. Tel. 045-212913, na
18.00 uur 045-253209.
Te koop gevr. leren BANK-
STEL. Tel. 045-228324.
Van maandag t/m vrijdagvan 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonischopgeven. Tel. 045-719966.
Kachels/Verwarming

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
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 houten blokjes voor
potkachel, ’lO,- per m3.
Daemen HOUTWARENFA-
BRIEK. Tel. 045-751253.

TV/Vldeo
Kom nu

profiteren van
onze

massale
magazijn
verkoop

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

video's etc.

Witte Hal
Sittard

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

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

Grundig VHS
videorecorder
VS 440 met af-
standsbedie-

ning geen

’ 1.098,- of

’ 848,- maar

’ 698,-
Maar ook: Akai compactdisk
speler met afstandsbedie-
ning CD 512Ngeen ’ 668,-

-of ’ 548,- maar. ’ 398,-
Maar ook: Sony versterker
AX2SO, 2 x 30 WS. aanslui-
ting voor compactdisk, tu-
ner, cassettedeck, platen-

speler en video geen

’ 330,- of ’ 298,- maar

’ 198,-. En nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg
tel. 04490-18162)

Wij vragen VIDEO'S VHS,
kleurent.v.'s, stereo-torens,
brommers. Tel. 04406-
-12875.

KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN tv's. Zeer
grote sort. va. ’ 125,- met
gar. Reeds 25 jr. het juiste
adres. TV-Occ. centrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Braderieën/Markten

JAARMARKT te Thorn op
17 september. Nog enige
standhouders gevraagd. Inl.
01620-55776.
Wilt U niet lang wachten bij
de telefoon, stel het dan bij
STADSBEURS tentoon!!!

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

Voor. uw WERKKLEDING,
overalls, werkpakken, laar-
zen en schoenen, ook met
stalen neus enz. enz. Bij K.
Stienstra en Zn., Wagen-
schutsweg 21, Palemig-
Heerlen. Tel. 045-722334.
BLOEMKOOL te k. vers van
het land va. ’ 0,50, na 13.00
uur. Hamers, Houtstr. 26,
Merkelbeek. 04492-1742.
De massage van VÉRO-
NIQUE is meer dan Uniek.
Tel. 045-228481.
Wilt U veel moeite besparen
kom het dan bij STADS-
BEURS halen!!!
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest,
u blijft komen. 045-353489.
Te k. PERZIKEN. J.v.
Melick, Leropperweg 13a,
Lerop, St. Odiliënberg. Tel.
04750-18268.
Te k. houten SCHUIF-
LAPPER, ijzeren U-balk
plm. 3 m; 3 electrische ra-
diatoren, 1.500 en 3.000
Watt; inmaakglazen met
toebeh., 20 van 1 Itr. en 28
van 3/4 Itr. Tel. 04459-1705.
Te koop aangeboden verse
SUIKERMAIS, orig. Amer.
sweet-corn. Eyserheide 1,
Eys. Tel. 04451-1370.
Te k. prof. TEKENTAFEL,
tel. 045-463688.

Computers
COMMOCORE C 64 en 256
K-kaart en toebeh. vr.pr. '’ 400,-; PC printer degital 2 'met toebeh. vr.pr. ’200,-;
Hi-Fi tape-deck en 17 ban-
den vr.pr. ’200,-. Tel.
34492-3396.

Te k. WASMACHINE i.z.g.
St. Tel. 045-416575.

Boyenlader WASAUTO-
MAAT Philips, smal model
met hoge centrifuge ’ 300,-
-m. 6 mnd gar. 045-271036.

Te k. Etna GASFOjJ
m. oven ’150,-; radlij
m. pick-up mono ’ 5^bofa kinderbedje m. 'J14 mnd. oud ’ 125,-1 »|
kachel Vulcal 3 ’ 75."
417905.
IJSKAST ’95,-, °T>
’95,-, diepvr. ’ 190_
aut. ’ 250,-. 045-725J?

I
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Dringende zorgen van Els Athmer van Wereld Natuur Fonds

'Chloor en olie nog
steeds door afvoer'

KERKRADE - „Veel mensen
denken nog steeds dat hun goot-
steen en closet met chloor te lijf,gegaan moet worden. Kent u die
reclamespot van een fabrikant
die zegt dat zijn chloorprodukt
99 procent van de huishoudbac-
teriën doodt? Flauwe kul. Met
groene zeep wordt die WC even
schoon! Bovendien spaar jedaar-
door het milieu." Elisabeth Ath-
mer is al meer dan twintig jaar
verbonden aan het Wereld Na-
tuurFonds (WNF). Naast comité-
lid van de kring Heerlen-Sittard
en omstreken is zij ook Hoofd
Winkelhoudster bij het WNF.

Met het milieu en de natuur gaat
het nog steeds bergafwaarts.
Maar het besef dat er snel méér
moet gebeuren dan uitsluitend
het aanhorenvan fraai klinkende
intentieverklaringen van politie-
ke zijde is groeiende. Els Athmer
maakt dat aan den lijve mee. In
pauzes van de vele lezingen die
zij geeft over het WNF, draven
steeds meer mensen met vragen
op. „Voorheen zag ik dan hoog-
uit twee of drie mensen. Tegen-
woordig moet ik al een vragen-
halfuurtje inlassen."

Leiding
De toenemende publieke inte-
resse voor natuur-en milieuza-
ken levert, hoe mooi ook, voor de
afdeling van het WNF in toene-
mende mate organisatorische
problemen op. Voornamelijk op
het personele vlak. De Rangers
bijvoorbeeld vormen een aparte
groep binnen de organisatie. Het
zijn jeugdige leden tot zestien
jaar. De naam is overgenomen
uit Engeland. Bewakers van na-
tuurparken heten hier Wildlife
Rangers.

De regio waar Els Athmer en
haar echtgenoot werkzaam zijn,
teltzon 500 Rangertjes. Maar het
ontbreekt aan voldoende gekwa-
lificeerde leiders of leidsters.
„Helaas is het zo dat goede men-
sen niet altijd vastgehouden
kunnen worden. Wij hadden een
leraar van een middelbare school
die van baan veranderde. Hij
doet nu iets met computers en
heeft geen tijd meervoor deRan-
gers. Leraren van basisscholen,
IVN-leden, dat soort mensen
zoeken wij."

Het werk met de jeugdige na-
tuurbeschermers vergt in princi-
pe niet veel tijd. Een keer in de
maand is er een activiteit op
woensdag-of zaterdagmiddag.

joenvan over. Els Athmer bracht
met haar vier winkeltjes 120.000
gulden in het laatje. Dat ze hier-
mee een topper is binnen de or-
ganisatie geeft ze slechts schoor-
voetend toe. Des te luider fulmi-
neert zij over het chloor in de
gootsteen en de afgewerkte olie
die nog altijd massaal in de
putjes verdwijnt.

Belangstellenden voor een vrij-
willigersfunctie bij het Wereld
Natuur Fonds kunnen contact
opnemen met de Vrijwilligercen-
trale Heerlen, Burg. van Gruns-
venplein 2, telefoon 713971.

peter heusschen

Bijvoorbeeld de natuur intrek-ken, vogelkastjes maken, water-
onderzoek doen. „Kandidaten
moeten natuurlijk affiniteit heb-
ben met natuurzaken en ze moe-
ten met kinderen kunnen op-
schieten", zegt de Kerkraadse.
»Via onze hoofdvestiging in
Zeist krijgen ze een korte oplei-
ding en een gedegen handboek."

Verkoop
Op andere gebieden is het ont-breken van voldoende man-
kracht ook voelbaar. Vooral tij-
dens braderieën of jaarmarkten
waar het WNF nooit verstek laat
gaan, ontbreekt het soms aan

voldoende mensen achter de
stands. „Ook voor dit werk kun-
nen wij nog medewerkers ge-
bruiken. De belangrijkste eigen-
schap voor belangstellenden is
dat ze goed moeten kunnen ver-
kopen en met mensen omgaan.
Mochten ze iets van het WNF af-
weten dan is dat meegenomen.
Anders zorgen wij daar wel
voor", lacht Eüsabeth Athmer.

Volgens het Kerkraadse comité-
lid zijn de opbrengsten van de
winkels en stands lucratief. Dit
komt uiteraard alleen maar ten
goede aande natuurbescherming
In het boekjaar 1988-1989 be-
droeg de omzet 6,15 miljoen gul-
den. Netto bleef daar 1,25 mil-

verzoek om een 11-41 en 10-35.)
en de titel K-9 slaat op de hon-dentrainingsafdeling waar JerryLee vandaan komt. Het wordt
uitgesproken als kee-nain, het-
zelfde als caniné, dat honds bete-
kent. Gelukkig verlopen de con-
versaties in 'K-9' wat normaler
dan gewoonlijk, al is het vreemdom Dooley doorlopend met Jer-
ry te zien praten als was het een
mens.Dat hele gedoevan man enhond is eigenlijk niet half zo leuk
als het lijkt, ondanks enkele erg
grappige momenten. En die mo-
menten zijn meer te danken aan
Jerry Lee dan dekomische talen-
ten van James Belushi. De film
komt traag op gang en zwalkt
een beetje tussen slapstick en
politiefilm-met-een-komische-n
oot. Met weliswaar goede achter-
volgingsscènes, maar een ver-
haal dat kop noch staart kent.

CANNONBALL FEVER/
VS 1989
Regie Jim Drake; met: Peter
Boyle, John Candy, Donna
Dockson e.v.a. In: Autokino
Schaesberg.

Een film kan soms leuk zijn om-
dat hij volledig mislukt is. 'Can-
nonball Fever' is daar een goed
voorbeeld van. De producenten
hadden waarschijnlijk niet het
geld om de titel Cannonball Run
te kopen, want Cannonball Fever
is duidelijk het derde deel in
deze beruchte serie.

K-9/VS 1989

Regie: Rod Daniel; met: James
Belushi, Jerry Lee e.v.a. In: H5
Heerlen.

In het genre 'buddy/cop' films is
deze week een geheel nieuwe va-
riant in première gegaan. Nu
eens niet een blanke politieman
die tegen zijn zin een nieuwe
zwarte partner krijgt opgedron-
gen, waar hij het niet mee vinden
kan, maar toch dikke maatjes
mee wordt na broederlijk samen
doorstane avonturen. Dit keer
gaat het wel heel anders. Thomas
Dooley van de narcotica-brigade
in San Diego heeft tot nu toe de
druk om in teamverband te wer-
ken koppig weerstaan. Een part-
ner? No way! Nou vooruit: een
hond dan. Zon scherp afgericht
beest dat erop getraind is zijn
baas onvoorwaardelijk te ge-
hoorzamen en desnoods in de
kogelbaan te springen om de po-
litieagent te beschermen. Dooley
krijgt Jerry Lee toegewezen, de
beste hasj-hond van de stad,
maar helaas is er verder geen
land met hem te bezeilen. En dat
er geen gebruiksaanwijzingbijzit
is ook al niet zo handig. Na een
mislukte poging drugs op te spo-
ren zien ze samen toch kans een
narcoticatransport ter waarde
van 5 miljoen dollar te verijdelen
en de bende op te rollen waar
Dooley al jaren op aast. Jerry
blijkt een zeer toegewijd partner
eo de twee worden (zoals dat in
een buddyfilm betaamt) dikke
vrienden.

De amerikaahse politiekorpsen
spreken doorgaans in codes (Dit
is 83-32, ik heb hier een 11-80 op
het kruispunt van 42 en 12. Ik

films door gemma wilclenberg

Peter Boyle heeft deoindankbare
taak om de rol van depolitiecom-
missaris te spelen, die de race
dwars door de VS pirobeert te
verhinderen. Zijn personage is
getooid met de naam Spiro Ed-
sel. Spiro naar de mislukte vice-
president Agnew en Edsel naar
de mislukte auto van Ford. De
race wordt met Lam borghini's,
Jaguars en dergelijke gereden,
maar het is duidelijk dat de film
gemaakt is door de Eclsels uit de
filmindustrie, die hel. beste de
weg van Spiro Agnew kunnen
volgen. Van enige plot.- ofkarak-
terontwikkeling is geen sprake.
De grappen zijn een enkele uit-
zondering daargelaten verkeerd
getimed, vallen daardloor in het
water en roepen onbedoelde
lachsalvo's op. Actiescènes wor-
den opgebouwd, maaic niet afge-
maakt als er een cra;;h of con-
frontatie verwacht wordt. In
plaats daarvan wordt er gesne-
den naar een volgende scène
waar weer twee deelnemers aan
de meedogenloze race zich door
hun tekst worstelen. Z.onder eni-
ge inspanning kan de toeschou-
wer zelf leukere grappen verzin-
nen, betere wendingen aanbren-
gen in de koers van de wedstrijd
en algehele verbeteringen be-
denken voor deze bouwval van
een filmscript. Meest geslaagd
optreden en meest geslaagde
scène is voor Brooke Shields ge-
reserveerd. Zij mag zichzelf spe-
len en erover klagen dat ze na
vier jaarPrinceton eindelijkeens
af wil van die kleine rolletjes in
die goedkope produktiies.

klein journaal
\ \ oostelijke mijnstreek S redactie: 739282 \
pel. Tussen de bedrijven door wordt
een houtzaagwedstrijd gehouden.
Zondag verzorgt de Ransdorf Kapel
vanaf 11.00 uur de muziek brj het
'frühschoppen'. Voor jong en oud
zijn er leuke attracties.

Hulsberg

" In het sportpark aan de Mesweg
wordt zondag vanaf 14.00 uur de
jaarlijkse Zeskamp met fancy fair
gehouden. Ruud Vrencken wordt,
met zijn kruiwagen vol bier, om
15.30 uur verwacht.

Vaesrade
" De harmonie St.-Servatius houdt
zondag van 10.00 tot 17.00 uur de
jaarlijkse rommelmarkt op het ter-

rein achter café 'Oad Vaosje', Vaes-rade 37. De entree is een gulden per
persoon.

Schimmert

" De voetbalclub houdt zondag
van 13.00 tot 01.00 uur het jaarlijkse
Country festival in en rond de Re-
migiushoeve. De orkesten Major
Dundee Band, Peter Hill Band en
Moonlight Raiders verzorgen er op-
tredens. Daarnaast zijn er attracties
voor jong en oud. Bovendien is een
schietshow van Doublé Action ge-
pland.

Hoensbroek

" In 'Ons Huis, aan de St.-Joseph-
straat 21 houdt het Bureau Sociale
Begeleiding maandag van 14.00 tot

15.30 uur spreekuur voor ex-mijn-
werkers.

Merkelbeek

" De peuterspeelzaal, 't Pieëpelke
viert maandag in De Henkhof het
10-jarig bestaansfeest. Van 10.00 tot
18.00 uur zijn er allerlei activiteiten,
waaronder een poppentheater. De
entree is gratis.

" De RKDFC houd t zondag de
jaarlijkse verenigingsdag. Om 10.00
uur wordt de hoogmis opgedragen
in de parochiekerk. (Dm 13.00 uur
start een wandelralley vanaf de kan-
tine.

Nuth

" In de bibliotheek aan de Burg.
Beckersstraat wordt tot 27 septem-
ber een foto-expositie gehouden
van de plaatselijke fotoclub.

weekend-agenda
APOTHEKEN
De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 711400.
HEERLEN. Aarveld, Vergilius-
straat 18, S 713385 en Ganzeweide,
Stanleystraat 23 Heerlerheide,
S 210772. B.g.g. TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Meiser, Kerkstraat
45 Waubach, S 313633. Voor spoed-
gevallen dag en nacht bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Schönefeld, Hoofdstraat 2,
S 452523
KERKRADE-WEST. Maussen,
Akerstraat 79, S 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur en
zondag van 12.00 tot 13.00 uur en
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoed-
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, S 441100. Zaterdag van 11.00
tot 15.00 uur en zondag van 14.30 tot
15.00 uur. Voor spoedgevallen kan
men terecht van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Janssens, Kou-
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
S 711400

(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. Week-
enden 24 uur doorlopend S 711400.
Werkdagen, tijdens werkuren,
S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
S 323030.

ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag
12.00 uur tot zondagmorgen 10.00
uur Passage, Poststraat 20a,
S 452012. Van zondagmorgen 10.00
tot maandagmorgen 8.00 uur Schif-
fers, Hoofdstraat 4a, S 452176.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ. Jeh-
ne, Dr. Ottenstraat 4d Simpelveld,
S 440333.
SCHAESBERG. Zaterdag Meyer,
Frans Erenslaan 32, S 313186 en
zondag Ypma, Schumanstraat 14,
S 320660.
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, S 214821.

TANDARTSEN
HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. Robat, Meezenbroeker-
weg 110, S 722680. B.g.g. TIGH
S 711400.
KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Pijls, Hoofdstraat 51 Schaesberg,
S 321112. Spreekuur van 11.30 tot
12.00 uur en van 19.00 tot 19.30 uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -GULPEN - VAALS - WIJLRE - WIT-
TEM. Rijksen, Vaalshagerweg 14
Vaals, S 04454-2607. Spreekuur
van 11.30 tot 12.00 uur en van 17.30
tot 18.00 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. Van de Werf, Douvenderweg
19 Oirsbeek, S 04492-2039. Spreek-
uur van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.30 tot 18.00 uur.

SOS-HILPDIENST
Dag en nacht bereikbaar, » 719999.
Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

Plantenbeurs
in Schimmert

SCHIMMERT - In het gemeen-
schapshuis in Schimmert wordt za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur een\
plantenbeurs gehouden. Deze beurs'
is georganiseerd door leden van de
afdeling Zuid-Limburg van de Ne-
derlands-Belgische Vereniging van
Liefhebbers van Cactussen en Vet-
planten. Planten worden door lief-
hebbers aan liefhebbers verkocht.
Er is geen handel. Uitsluitend leden
kunnen materiaal aanbieden. De
toegang is gratis.

Nieuwe directeur
John Silvertand uitLandgraaf is
benoemd tot directeur van het
bejaardencentrum Dr. Ackens-
huis in Gulpen. De benoeming
gaat officieel per 1 oktober in.

De 41-jarige heer Silvertand
werd medio december vorig jaar
door het bestuur van het Gul-
pens bejaardencentrum aange-
trokken om als interim-directeur
in het tehuis orde op zaken te
stellen. Door het conflict cq. de

" Directeur Silvertand
ontbinding van de contracten
van directeur Frans Bastings en
Hans Janssen van de medische
dienst dreigde de continuïteit
van de zorg in het tehuis destijds
verloren te gaan. .
De heer Silvertand is coördine-
rend hoofd bij de Stichting Ver-
pleegklinieken Heerlen en belast
met de dagelijkseleiding van de
A-kliniek. Hij werd voor onbe-
paalde tijd uitgeleend aan het
Gulpens bejaardencentrum.

Benoemd
Per 1 september is drs H.J. Kai-

Heerlen

" De Vrije School Zuid-Oost Lim-
burg is verhuisd naar het schoolge-
bouw aan de Ovidiusstraat 135. Om-
dat de school nu over meer ruimte
beschikt zijn er vier klassen gefor-
meerd. De kinderen bepalen zelf
hun werk- en leertempo. Er kunnen
nog kinderen van 5 tot en met 8 jaar
worden aangemeld. Men kan bellen
naar de school, S 045-741040.

" Het IVN-Heerlen maakt zondag
de jaarlijkse wandeling op de Brun-
summerheide. De wandeling staat
in het teken van de 150-jarige her-
denking van de Nederlands-Belgi-
sche Limburgen. Daarom is deze
keer voor een dagwandeling geko-
zen. Men vertrekt om 10.00 uur aan
de kerk van de Heksenberg aan de
Herenweg. De tocht is 15 kilometer
lang en duurt tot 16.00 uur. Voor
meer informatie kan men bellen
naar de gids D. Prieckaerts, S 045-
-316388.

Ser, burgemeester van de ge-
meente Margraten, benoemd tot
voorzitter van de Limburgse Im-
migratie Stichting. Hij volgt de
heer mr Joh. Janssen op, die
dezefunctie ruim 20 jaarbekleed
heeft.

Bij Koninklijk Besluit is tot nota-
ris te Nuth benoemd de heer
M.H.M. Bemelmans (35) uit Ge-
leen. Hij gaat zich vestigen aan
de Valkenburgerweg 5.

Afscheid
Per 1 september legt de heer
J.M.G. Grégoire, adviseur Zilve-
ren Kruisverzekeringen, zijn
functie bij AZL Beheer neer we-
gens vervroegde uittreding. De
afscheidsreceptie vindt op don-
derdag 31 augustus van 16.00 tot
17.30 uur plaats in het kantoor
aan de Akerstraat 92.

Geslaagd
" Maddie van Engelen uit
Kerkrade slaagde aan de Katho-
lieke Universiteit Nijmegen voor
het doctoraal examen orthope-
dagogiek.

" Miranda Hoofs uit Meerssen
is in Utrecht als beste geslaagd
voor het examen dameskapper-
bediende.

Gouden Paar
" André Coonen en Trouwtje
Coonen-Van Abeelen vieren
dinsdag 29 augustus hun gouden
bruiloft. Om 13.30 uur is er een H.
Mis in de kapel van de Ham-
boskliniek te Kerkrade. Aanslui-
tend is een receptie tot 15 uur in
het restaurant van de kliniek.
Het echtpaar Coonen heeft twee
kinderen.

Schaesberg

" Het fluit- en tamboerkorps St.-
Paulus haalt zaterdag vanaf 9.00 uur
oud papier op.

Jabeek
"De Kon. fanfare St.-Caecilia
houdt op zondag 24 september een
grote Luikse Markt. Particulieren
en verenigingen kunnen een stand
huren via S 04492-2494, dhr. G.
Snippe.

Klimmen
" Klimmen staat komend weekein-
de in het teken van de Dolberger
Weidefeesten. Organisatoren zijn de
kon. harmonie De Berggalm en het
Damescomitee. Zaterdag start men
om 20.00 uur met een barbecue, mu-
zikaal omlijst door de Berggalm Ka-

HEERLEN
J°»al: License to kill, do t/m do! 15 18"«1 uur. Rivoli: TheKarate Kid 3, do

’" do! 15.30 en 18.15 uur. A cry in the
_<, do t/m do! 20.30 uur. Maxim: The'*cd gun, do t/m do! 15 18.30 en 20.302T' H5: Voorst, do t/m do! Lethal Wea-
_■ 2, dag. 14.30 19.15en 21.30 uur, za zo
J* 16.15 uur. K-9, dag. 14.15 19.15 en
'■15 uur, za zo ook 16.15 uur. Roadhou-
J dag. 14 18.30 en 21 uur, za zo ookjJ-15uur. Three Fugitives, dag. 14 19enj! Uur, za zo ook 16 uur. Rainman, dag.

30 uur do vrij ma di do ook 14 uur, za
ook 17 uur. Platvoet en zijn vriendjes,

* «o wo 14 en 15.30 uur. De Spiegel:
(,ne from the heart.vr zo 21 uur, za opatapus Niger 22 uur.
SCHAESBERG
j*tokino: Canonball Fever, do t/m di 21
t Jr Police Academy 6, vr t/m zo 23.15

MAASTRICHT
?«bi: Voorst, do t/m do! License to kill,
J°t/m zo 14.30 18.15 en 21 uur, ma di 21
j"r. Wo 14.30en 21 uur. The naked gun,
i?"m zo 14.30 18.30 en 21.30 uur, ma di'■«O uur, wo 14.30 en 21.30 uur. TaranJ'Oetoverketel, za zo wo 14.30uur. The]Jrate Kid 3, do t/m zo 18.15 en 21.15
)i,' d° vrij ook 14.30 uur, ma t/m wo,' '5 uur. Scandal, do t/m zo 14.30 18.15j?«1.15 uur, ma di 21.15 uur, wo 14.30 ent-l5 uur. Cinema-Palace: Voorst, do
l?1 do! Lethal Weapon 2, dag. 18.30 enJ-"40 uur, za zo ook 14.30uur. Roadhou-j!' dag. 18.30 en 21.30 uur, za zo ook„'■*> uur. Three fugitives, dag. 18.30
j"r' Rainman, dag. 21 uur. Platvoet en,_ vriendjes, dag. 14 en 15.30 uur. Lu-*re: Family viewing, do t/m do! 20.30
g'-Der Himmel über Berlin, do t/m do!
LuUr. De Illusionist, do zo Wo 21 uur.*s Vacances de M. Hulot, vrij ma do 21.
ÜlLu e Nav'gator, za di 21 uur. Kinder-
N^huis Zoem: Geheim agent Fred'"tstone, zo 14 uur.

GELEEN
J**y: The Karate Kid 3, do t/m wo 20.30
£" zo ook 15 uur. Studio Anders:l^dhouse, do t/m wo 20.30 uur, zo ooks Uur.

SITTARD

' In?'m:Lethal Weapon 2, do ma di wo
uur, vr t/m zo 18.30 en 21 uur, zo

h* 15 uur. License to kill, do ma di wo. j.;10 uur, vr t/m zo 18.30 en 21 uur, zot ** 15 uur.

exposities
HEERLEN

t^'dsgalerij. Raadhuisplein 19. Kera-tffh werk van Rob Brandt, Tjitske(.'"|stra, Marja Hooft, Michel Kuipers
l Jan van Leeuwen. T/m 27/8, open di
(j,,vr 11-17 uur, za en zo 14 t/m 17 uur.v*J«rie Signe, Akerstraat 82a. Litho'sn Bram van Velde. T/m 10/9. Ther-

Coriovallumstraat 9.
kamen en badgebruiken in de Ro-lf'«se tijd. T/m 1/10, open di t/m vr 10-
-t^ur, za en zo 14-17 uur. Stad en land
f de helling. T/m 27/8. NMB Bank,
CSerd 13. Werk van J. Lips-Besse-
£*" T/m 31/8, open na t/m vr 9-16 uur.
[L sP'egel, Akerstraat 88. Staal/textiel-
f stieken en schilderijen van DoréJUlen. T/m 19/9, open aug.: vr t/m zo,?'■: vrij t/m di 20-01 uur. ABP, Werk
|||'> Sabine Borgerhoff, Marina Jans en

Lammerink. Open dag 27/8 14-17

HOENSBROEK
Sjfeel Hoensbroek. Werk van Alfons

Gedurende de zomerda-
tnj open dag. 10-17uur. Foto's van Jan-dekker. T/m 27/8, open ma t/m vr 10--üjür en 13.30-17uur, za zo 13.30-17 uur.pN Bank, Foto's van Gijs van Gent.
£ 13/9, open ma t/m vr 9-16 uur. Bi-

Foto's van Margreet Berk-llut- T/m 14/9. Galerij Ipomal, Kerk-

)lj> 2. Werk van Manfred Hürlimann.
b, 27/8 t/m 24/9, open wo, do, za en zo
k
'l7 uur, vr 13-20 uur."kerkrade

Etnische tuinen. Beelden van Wim

CADIER EN KEER
|HeerderKunstkamer, Kerkstraat 10.
S denroute-expositie 'Ontmoetingen
|u l België. T/m 26/8. Door geheel Ca-f «n Keer.
S

festivals
feraaf"OAAG: Terpstraschool 10.00
L*Je Bolhoed. Bernadetteschool

uur: Diamond production
/j^rshow. Scholengemeenschap
ir.adorp 13.30 uur: Diamond Pro-
L'on Kindershow. Kakertshöfke

uur: De Bolhoed. H.Hart-
h°l 14.00 uur: Poppentheater
f^uis. Markt Schaesberg 14.00
i. Theater van de Vogul. Kerk-je Waubach 18.30 uur: Pitbullrser. Parochiehuis Waubach
l uur: popconcert Impressed
Lr Oratorium-kajuit 20.00 uur:rockconcert.

Jen
t
,ÖAAG: Scholengemeenschap

10.30 uur tot 14.00 uur: Her-
& happening. Met onder andere
j Nolov Band, demonstratie

en synthesizers,
Brothers, Ori kadabra,

Ifj Bep, Brakdance, grimerenen
jukken. Zeswegenplein 13.00

' Narcis.

Regioredactie
°ostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
overbezorging
S 045-739881

setoor Heerlen' 045-739284
ï"ifri Dragstra
? 045-710317
S^le Hollman|J 045-422345
2?ns Rooijakkers|J 045-714876

12L*ns Toonen, chef,J 045-425335■ jjchardWillems'04406-15890
la htoor Kerkrade
'045-455506

Philippens

" Mevrouw Else Athmer met het WNF-symbool, de pandabeer Foto: frans rade

baan vrij
De Vrijwilligerscemtrale Heerlen
vraagt voor diverse instanties en
hulpverlenende instellingen een
aantal vrijwilligers.
Hoogstamfruitbomim
Voor het onderhouden van de
hoogstamfruitbomen in een Wel-
tense boomgaard worden 'boom-
vriendelijke' vrijwilligers ge-
zocht. Eventueel kan men elders
in Heerlen, met ondersteuning,
ook dergelijke boomgaarden op-
zetten.

Milieukrant
Ten behoeve van hc;t informatie-
blad van het IVN wc >rden vrijwil-
lige redacteuren jjezocht met
kennis van het milieu in Lim-
burg.

Secretariaatswerk
Een organisatie v oor Natuur-
vriendenwerk in cl e Oostelijke
Mijnstreek zoekt cc n vrijwilliger
die behalve interes se in de na-
tuur ook vaardigheden heeft op
administratief gebi«;d. De bedoe-
ling is dat deze vrijwilliger de se-
cretaris gaat helpein bij admini-
stratieve klussen (typewerk en
dergelijke).

Bodemonderzoek
Er wordt een natuurvriendelijke
vrijwilliger gezocht die wil assis-
teren bij het nemern van bodem-
monsters en die moe wil helpen
deze te onderzoekein en een deel
van de administratieve verwer-
king van de gegevens op zich wil
nemen.
Schoolbegeleiding
Voor het ondersteunen van scho-
lieren en docenten bij de opzet
en uitvoering van milieuacties (
bijvoorbeeld een bcutterij-ophaal-
actie ), worden vrijwilligers ge-
zocht die enerzijds i nteresse heb-
ben in de natuur en anderzijds
enige kennis hebbe:a van het on-
derwijs.

Oude ambachten
Een levend museum waar de
oude ambachten herrijzen, zoekt
nog enkele vrijwilligers die mee
willen helpen met. het onder-
houd van dit museum; mee wil-
len werken op de boerderij in de
tuin of op het land. Men werkt
werkt volgens ecologische prin-
cipes.

Voor meer informatie: Vrijwilli-
gerscentrale Heer I en, Burge-
meester van Grunisvenplein 2.
Geopend werkdagen 9.00-12.00
uur en van 14.00-17. 00 uur. Tele-
foon: 045-713971.
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f"* STREEKSCHOOL VOORV^ J BEROEPSBEGELEIDEND
ONDERWIJS HEERLEN

Rector Driessenweg 8-6411GZ Tel. 045-718990

Typen op een toetsenbord
is nog geen tekstverwerken

Half september a.s. start ons instituut een cursus

TEKSTVERWERKEN PLUS
Naast het aanleren van vaardigheden in WordPerfekt 4.2, zal
uitgebreid aandacht worden besteed aan:
- Nederlandse handelscorrespondentie;- moderne briefindeling;
-notuleren en verslaglegging;- theorie toegepaste informatica
Het examen zal plaatsvinden in juni 1990.
De cursus duurt ongeveer 40 weken en u krijgt 8 lesuren per week.
De kosten van de opleiding bedragen ± ’ 500,-.

Onderstaande bon in een open enveloppe, zonder postzegel zenden
aan 5.8.8.0., antwoordnummer 5,
6400 VB, Heerlen.

Antwoordstrook
Naam:
Adres:
Postcode en woonpl.:
Telefoon:

Ik ben geïnteresseerd in de cursus tekstverwerken.
Stuur mij daarom alle informatie en een aanmeldingsformulier. 229334

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.

LimburgsDagblad

U koopt toch liever
'n occasion

met de beste garantie
die er is?

nnGebruikteWagens
UUPlusSysteem

* Streng geselecteerd
* Voor aflevering voorzien van

10.000 km beurt, VVN keuring
en eventueel APK keuring

* 3 Maanden BOVAG garantie

* 9 Maanden extra BOVAG garantie
mogelijk voor auto's van max. 4 jaar

" * 14Dagen omruilgarantie

OBOVAfi GARANTIE

Koop 'm dan
bij de Fiat dealer.

Bij beschikking van de Ar- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIHUIIUIIIIIIIIII
rondissementsrechtbank te : I
Maastricht d.d. 7 juli 1989 is Rnl IliilVononder curatele gesteld nUMUIIVGII

ÖkchT"P 3fSr! Zonwering Jgf verschuren
Kunststoframen S^-^SiSS:niek Klevane" met be- _-^^^^^iM Zat 26 au9- Jon9e mankananes

nóemïngvTn Thomas Jo- rfHfIPPVHiI IZlïllVSnV^Z9^hannes Servatius Bollen, ■I \M [3m iTITl * ""^lm man 4 popies 10 pst.
wonende te Meerssen aan Uimii^iy|jU£l d.duiven_l meeuwen 4 zebras

de Korte Raarberg no. 53, ■^■^■^■^■^■^"^ L^J ***?" li° w
nTn T«6231 XP, tot curator en Jo- P. Greymansstraat 18 !?^AtsH?ï£ iWpSEFToS^loSK SCH.NVELD S3Hm^

tot toeziend curator. Vraag vrijblijvend Maastrlchterln 7

dfas?ehSe!ftilen prijsopgave. |
6211 CD Maastricht

1111111111111111111111111111111111111111111111111l

Ligt uw hart in 1
Limburgs natuur? I

P
Bel of schrijf:
Stichting

r\\ het Limburgs Landschap

43Ël Kasteel Arcen

w?j\^> postbus 4301
w5) 5944 zg Arcen

telefoon 04703-1840

Heelt u een j
vuurtjevoo"

Hetkan gebeuren dat iemand even niet in dega^
dat zijn sigaar al brandt. Een onschuldige verstrooid!^
Dat is heel goed mogelijk. Maarbij oudere mensenzou h
om iets ernstigers kunnen gaan. Misschien een eerste
vanbeginnende dementie. Zeker wanneer zulke dingell
matigvoorkomen. t

Het verloop van dementie is zo geleidelijk, dat v (̂
laatduidelijkwordt water aan dehand is.Als iemand #5
dingen doet. De greep op de werkelijkheid kwijtraakt'
dagelijks leven niet meer aankan.

Zon patiënt zou beter geholpen zijn wanneer &
eerder was onderkend. In een derde van de gevallen TK
de verschijnselen in een vroeg stadium met succes te v
delen. Voor de overige gevallen bestaat op ditmomen'
geen genezing, maar door de juisteverzorging is er too"
verbetering mogelijk.

Vergeetachtigheidof gekke vergissingenzouden M.
ren wel eens op dementie kunnen wijzen. Wees er
in uw omgeving. Durf er over tepraten. En waarschu*
geval de huisarts.

Dementie is een verraderlijk ziekteproces dat
warring brengt. Maar als we de verschijnselen eerder n
nen, zijn we beter in staat om te helpen. " . j

I Gratis boekje over dementi*
IMeerover dementie leest u in een gratis boekje dat wij u j .zenden wanneer u deze bon in een gefrankeerde enw<E ,

stuurt naar SIRE, p/a Postbus 1, 3417 ZG Montfoort. w%i i
f 1,75 extra aan postzegels plakken voor de verzendko^

INaam: Leeftijd:—^
Adres: —^| Postcode:
Woonplaats: Dl*1!!___ _~., — — —

Publikatie aangeboden door ditblad in samenwerkingmet de Stichting '"^
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IDE GUNSTIGSTE I
BETALINGSREGELING I
VOOR UW AUTO BU I

VAN LEEUWEN-KERKRADE I
Aktieweek bij Autobedrijf van Leeuwen in Kerkrade

Dit betekent een hele week lang veel prettig voordeel!
Nu is het een gunstige? tijd om vrijblijvend te komen kijken en te
praten over een andere auto.

Laat v persoonlijk informeren over onze zeer aantrekkelijke
betalingsregelingen voor zowel nieuwe als gebruikte auto's.
Van Leeuwen heeft een groot aanbod. Tot kijk!

CITROEN AX 11 RE 1987 V.A. 242,61 PER MAAND* OPEL CORSA 1,3 SL 5 drs. 1987 V.A. 318,20 PER MAAND*
CITROEN 2CV6 1986 V.A. 156,9b' PER MAAND* OPEL KADETT 1,3 SGT 1986 V.A. 357,97 PER MAAND*
CITROEN BK 14 1986 V.A. 269,5£iPER MAAND* VOLVO 360 2,0 INJ. SEDAN 1987 V.A. 422,19 PER MAAND*
CITROEN BK 14E 1987 V.A. 344,71 PER MAAND* BMW 316 1982 V.A. 159,04 PER MAAND*
PEUGEOT 205 1,1 1987 V.A. 291,6 H PER MAAND* " Uitgaande van 48 maanden H.K.
PEUGEOT 309 XE 1988 V.A. 344,22! PER MAAND* Ook andere regelingen mogelijk.

1 AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN 11
Hl STRIJTHAGENWEG 129, KERKRADE-WEST r

_ Hf
TEL. 045-453355 gjgj

UITLIJNEN

*#T# r*^i Ql*l I^TÏT?Tqf—y/~1Êfc^^l

Bandenspecialist BH^HE^SSuSHHi

VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD
Valkenburgerweg 41 Bemelorweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59
te1.045-751700 te1.043-621515 te1.077-733433 * te1.04490-10707



Ajax laatste
VALENCIA - Het optreden van
Ajax in het internationale toernooi
in Valencia is weinig succesvol ge-
weest. De Amsterdammers verloren
hun tweede wedstrijd tegen gast-
heer Valencia met 1-3. Valencia won
het toernooi vóór Nacional en Ajax.

Theunisse-Rooks
drie jaar bij Post

rette in Heerlen werden de trotse winnaars gehuldigd. Van
die taak kweten zich Jos van Wersch (links), adjunct-hoofd-
redacteur van het Limburgs Dagblad, en Bert Groothand
(rechts), chef-sport. Met de bekers vlnr: Kees van Hoof na-
mens SVN, Huub Hofland, Rob Krul namens EHC en Zef
Veders, voorzitter van Limburgia. Foto: FRANS RADE

CHAMBERY - Geert-Jan Theunis-
se en Steven Rooks hebben gisteren
een definitief akkoord bereikt over
een driejarige verbintenis met de
Panasonic-ploeg van Peter Post.
Tussen de ploegleider en de zaak-
waarnemers van beide PDM-ren-
ners is thans volledige overeen-
stemming bereikt over het contract,
dat ingaat op 1 januari 1990. De Pa-
nasonic-ploeg wordt verder uitge-
breid met de amateurs Eddy Bouw-
mans en Jos van der Pas. Beiden
hebben een tweejarige overeen-
komst getekend.

" De winnaars van het jaarlijkse LD-clubklassement na-
men gisteravond hun verdiende prijzen in ontvangst. Beste
club - en daarmee winnaar van de LD-trofee - was Lim-
burgia, gevolgd door EHC en SVN. Het persoonlijk klasse-
ment werd gewonnen doorLimburgia-verdediger Hub Hof-land. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in restaurant Bv-

Tegen Utrecht en Ajax op vrijdag, tegen Feyenoord op dinsdag of woensdag

Roda JC improviseert KNVB dreigt
burgemeester
Groningen met

proefproces

SCHAESBERG - Eersteklasser
RKONS neemt vandaag met
feestelijk vertoon zijn geheel ver-
nieuwde sportcomplex in ge-
bruik. De accommodatie 'is on-
der andere verrijkt met wed-
strijdverlichting, een tweede ter-
rein, een nieuwe entree, een gro-
te bestuurskamer en een maga-
zijn. Van 19.00 tot 20.00 uur
houdt het bestuur van de
Schaesbergse voetbalclub recep-
tie. De Landgraafse wethouder
Thei Middelkamp stelt de ac-
commodatie om 20.00 uur offi-
cieel in gebruik. Daarna spelen
RKONS en Chevremont het
nieuwe terrein in.

RKONS in
zijn nopjes

NEW VORK - Torn Nijssen treft
begin volgende week in de eerste
ronde van de open Amerikaanse
titelstrijd op het complex van
Flushing Meadow een levende
tennislegende. De Limburger
speelt tegen Jimmy Connors. De
Amerikaan, die zaterdag 2 sep-
tember zijn 37e verjaardag viert,
is de laatste tijd teruggevallen op
de wereldranglijst, maar toch al-
tijd nog als dertiende geplaatst.
De vijfvoudige titelhouder
breekt daarmee het record van
zijn landgenoot Frank Parker,
die zeventien jaar achtereen tot
de beschermde spelers tijdens de
open Amerikaanse behoorde.
Als Nijssen wint, komt hij ver-
moedelijk tegenover de Frans-
man Jéróme Potier te staan.

Nijssen start
tegen Connors

" vervolg van voorpagina
t. Van onze sportredactie

- Onmiddellijk na het bekend worden van hetL^lverbod op zondag (of zaterdag) voor de thuiswedstrijden
JPn de vijf risicoclubs PSV, Den Haag, FC Utrecht, Ajax en

k m Haag is Roda JC op zoek gegaan naar alternatieven.Lr* Wat improvisatietalent heeft manager in eerste instantie
IC aantal oplossingen gevonden. Het duel tegen FC Utrecht,
I* oorspronkelijk op zondag 17 september op Kaalheide te
j^t zou zijn, wordt nu op vrijdag 15 september om 19.30 uurV?Peeld. Roda-Ajax gaat naar vrijdagvond 1 december. Ook°r de wedstrijd tegen Feyenoord, die voor zondag 1 oktober
ivf gepland, is een andere datum gevonden. Dat duelverhuistJ*r dinsdag 3 ofwoensdag 4 oktober.

" Alain Prost met zijn Marlboro McLaren Honda, vanaf vandaag tot en met zondag in Francor-
champs.

Roda JC hoopt ook opkorte termijn
voor de wedstrijden tegen Den
Haag en PSV, die na de winterstop
op het programma staan, nieuwe
data te prikken. Volgens Ger Stolk
van deKNVB is 'dit weer nieuw as-
pect in de hele regeling met risico-
volle wedstrijden. Stolk: „Na de ge-
sprekken aan het begin van het sei-
zoen, dachten wij er goed aan te
doen wedstrijden met het kwintet
op zondagen vast te stellen. Het col-
lege van Kerkrade denkt, dit in te-
genstelling tot eigenlijk alle andere
gemeentes, echter de openbare orde
beter op woensdag tekunnen hand-
haven". Volgens de Kerkraadse
commissaris van politie Van Kerk-
hof zijn er buiten de woensdag in
principe nog drie dagen beschik-
baar: de maandag, dinsdag en vrij-
dag. „De donderdag valt ook af in
verband met koopavond".
Van Kerkhof motiveert het besluit
van burgemeester en politie als
volgt: „Op donderdag, zaterdag en
zondag kunnen we niet instaan voor
voldoende veiligheid. Er is danin de
regel niet voldoende mankracht om
de risicowedstrijden in goede banen
te leiden. Bovendien speelt het kos-
tenaspect mee. De weekends zijn
extra duur. Om al dat geld te beste-
den aan een voetbalwedstrijd, gaat
in onze ogen wat te ver. De politie-
geldenkunnen aan betere zaken be-
steed worden".
Manager Hens Coerver van Roda JC
ziet het besluit met lede ogen aan.
„Het is hun besluit. Er is niet veel
aan te doen, dus moesteen we op
zoek naar alternatieven".

Francorchamps:
licht op groen

voor Formule 1

HEERLEN - Vic Hermans, aan-
voerder van het Nederlands zaal-
voetbalteam en inmiddels ge-
slaagd voor het brevet oefen-
meester 1, heeft een aanbieding
van de KNVB ontvangen om als
trainer in dienst te treden. Vic
Hermans zou binnen de KNVB-
trainerstraf gaan opereren als
coach van het Nederlands zaal-
voetbalteam. Daarnaast zou Her-
mans ook nog worden ingescha-
keld bij het veldvoetbal. Zowel
Vic Hermans als de KNVB wen-
sten over een eventuele overeen-
komst geen commentaar te ge-
ven.

KNVB wil
Vic Hermans

FRANCORCHAMPS - Dit week-
einde heeft het Formule 1-circus de
tenten opgeslagen in de Ardennen.
Op het zeven kilometer lange asfalt-
lint bij Francorchamps start zon-
dagmiddag de elfde GP van dit sei-
zoen. Het wereldkampioenschap
voor constructeurs kan Mclaren, het
team van teammanager Ron Dennis
en ontwerper Gordon Murray, nau-
welijks meer ontgaan. Welke cou-
reur wereldkampioen wordt, is ech-
ter nog onduidelijk.
Dit jaar waren drie overwinningen
voor Alain Prost en vier zeges voor
Ayrton Senna. Senna zag zijn titel-

kansen echter kleiner worden, om-
dat hij vijfkeer niet de zwartgeblok-
te vlag zag. Zodoende heeft Prost nu
een voorsprong van zestien punten
op Senna. In Brazilië en Hongarije
kon Nigel Mansell met zijn Ferrari
de reeks overwinningen van Mcla-
ren doorbreken, terwijl de Belg
Thiey Boutsen in Canada met een
Williams-Renault won.
In deze periode van het seizoen
staan de transfers van rijders en de
ontwerpers van de bolides in de be-
langstelling. De verwachting is dat
Prost, die al te kennen heeft gege-
ven McLaren te verlaten, zal teke-

Vandaag beginnen de trainingen op
Francorchamps om 08.00 uur. De
rijders die op basis van WK-punten
niet zijn geklasseerd voor de officië-
le trainingen, moeten vanaf dat tijd-
stip de horde van de voorkwalifica-
tie nemen. Zaterdag zijn de trainin-
gen vanaf 10.00 uur, terwijl de tijd-
kwalificatie voor de start om 13.00
uur begint. Na het voorprogramma
op zondag gaat om 14.30 uur het
licht op groen voor de hoogste tak
van de autosport.

Trainingen

Het lijkt er steeds meer op dat de
Belg Jean-Pierre van Rossum, dit
jaar in de strijd met een Onyx-Ford
voor Bertrand Gachot en Stefan Jo-
hansson, in 1991 de beschikking
krijgt over Porsche-motoren. De
vermogende Antwerpenaar, die zijn
vermogen verdiende met een com-
puterprogramma voor beurskoer-
sprognoses, wil ook weer Keke Ros-
berg in de Formule 1 laten terugke-
ren en heeft hem een astronomisch
salaris geboden.

nen voor Williams of misschien een
jaar overslaat en met groep C-race-
wagens gaat rijden.

Kuip-rel
krijgt toch
gerechtelijk

vervolg
- Het Openbaar Mi-

(^ re in Rotterdam heeft alsnog
gerechtelijk vooronderzoek ge-

S( naar de ongeregeldheden,
taer zondag toe leidden dat deli^j-rijd Feyenoord-Fortuna Sit-
ku * een 0-2 stand voortijdig is
tyj°akt. Eerder deze week meldde
'iV , nog zi J êeen heil zag in

jP'ging, omdat het resultaat
Ij an ongewis en te duurzouzijn.

eraad heeft de politie deson-
(?s besloten op zoek te gaan naar

R^ Jtyenoord-vandalen diemet ste-Kh e sPe'ers en grensrechter
fck t

en gegooid. Op last van de
fci^-commissaris zijn daartoe de
Vanden van de NOB en Stads
Ls°tterdam in beslag genomen.
fcj®l- deze week hadden NOB entL geweigerd vrijwillig deen over te dragen.

Weyzennaar
halve finale
$ tovPlV - Op de tweede dag vanK^ kanovaren in Plovdiv heb-
% Pnieuw twee Nederlandse bo-![ii^e halve finales bereikt. Op de%]>*}? nieter slaagden solovaardei
hu Weyzen, evenals de broers Ro-
Nnsfn Eric pel in deK2, via de her-
Jfy In de ochtendseries was
i'jffl etl niet verder gekomen dan de
JW Plaats. De Maastrichtenaar
SfyJJruim vijf seconden te kort ten
J% e van de Zwitserse winnaar
\\fa L,iberato- Het duoPel moest
t^Ue marëe toegeven aan de
J(j Noren Hilmann en Iversen.
Mij herkansingen, die in de na-
irWig Werden gevaren, grepen deJta 'anders hun laatste kans.
P*tif^ deed dat met een derde

1 f>h'n zi Jn serie (achter Denemar-V^ Zweden).

Consequenties
Of de maatregel van burgemeester
Mans van Kerkrade, die wegens va-
kantie niet bereikbaar was voor
commentaar, financiële consequen-
ties heeft voor Roda JC, kan Hans
Coerver moeilijk inschatten. „Onze
voorkeur gaat, dat moge duidelijk
zijn, uit naar de zondag. Spelen op
vrijdagavond heeft voor- en nade-
len. Of dat van grote invloed is op
het bezoekersaantal, weet ik niet. Er
is ook geen sprake van een echte
testcase, want het gaat voorname-
lijk om de topwedstrijden. Ik denk
dat we pas achteraf kunnen zeggen
of er sprake is van een financiële
strop".

sport kort

" HEERLEN - Uitslagen bekerwed-
strijden amateurs,eerste ronde: Corio-
vallum-EHC 0-4, St. Joost-Born 0-6.
EHC en Bom ontmoeten elkaar in de
tweede ronde.

" BOTTROP - De Nederlandse vol-
leybalsters wonnen de eerste van twee
wedstrijden tegen en in de Bondsre-
publiek. De ploeg van coach Pang
overklaste het Westduitse team in
Bottrop binnen het uur met 0-3. De
setstanden waren: 9-15, 7-15, 4-15.

Kl — i |yzchten over dé
borging op
Vierdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
V^^ tussen Ben 12 uur

Dahlmans) in een Belgische
krant ontdekte. Toen ging bij
SVN een lampje branden.

SVN wil speelverbod Ivo Dahlmans

Stiekem via EHC
naar Hasselt

Buitenlandse
invasie in

Schaesberg
SCHAESBERG - In bijna alle koer-
sen vanavond op de draf- en ren-
baan Schaesberg komen buitenlan-
ders aan de start. Hoogtepunt is de
koers voor paarden die nog geen
f 150.000 hebben gewonnen. Hierin
zal de in België getrainde Ameri-
kaanse hengst Mutual Friend zijn
succesvolle optreden in Schaesberg
van drie weken geleden moeten be-
vestigen. Hij won toen met over-
macht op de sprintafstand en klopte
onder andere de ook vanavond star-
tende Amor O. en Waaipalm du
Bois. Er zijn twee rennen voor vol-
bloeds, waarvan het sprintnummer
over 1.200 meter de aandacht trekt
met een klasseveld. Start eerste
koers 19.00 uur.

Handbalcub
Roermond
opgeheven

De LD-tips zijn:
Albinoprijs: 1. Upper State Road; 2. Dean
Boszorg; 3. Champion d'Amour. Outsider:
Duke Torpedo. Jacobusprijs: 1. JollidoRie-
veren; 2. Sartoya; 3. Baraban. Outsider:
Blue Fire Lady. Schimmelprijs: 1. Bram
Buitenzorg; 2. Dezeddertranss R; 3. Donca-
millo Kes. Palominoprijs: 1.Anton Aldorp;
2. Boy de Bloomerd; 3. Abado R. Outsider:Zeddertranss R. Grand Prixprijs: 1.Silver-
stone; 2. Ali the Great; 3. Shamanta. Outsi-
der: Ninnes Boy. De Vosprijs: 1. Dominiec
Star; 2. Damita Berona; 3.Diamond Victrix.
Outsider: Dean Worthy Boy. De Zwarte-
prijs: 1. Catch me Jacky: 2. Camiel Kes; 3.
Diamond Fortuna. Outsider: Zanny Oranje.
Lichte Valkprijs: 1. Amber Enzelens; 2.Champion's; 3. Bianca Oostland. Outsider:
Valco van Hulsel. Bontprijs: 1. Amor O; 2.
Waaipalm du Bois; 3. Valentin Melodie.
Outsider: Mutual Friend. De Bruin-prijs: 1.
Den du Bois; 2. Charly Ludwig; 3. Cirianne
N. Outsider: Cora de Bloomerd.

ZEIST - De KNVB laat een juri-
disch onderzoek verrichten naar
aanleidingvan het verbieden van de
wedstrijd Groningen-PSV op een
woensdagavond. Tot twee keer toe
haalde. Groningens burgemeester
Staatsen om veiligheidredenen een
streep door de geplande datum. Het
is voor het eerst dat de KNVB in de
tegenaanval gaat, nu de ene wed-
strijd na de andere op een verbod
van de lokale overheid stuit. KNVB-
voorlichter Fred Racké: „Wij willen
wel eens zien of de handelwijzevan
de heer Staatsen in overeenstem-
ming is met de wetgeving. Deskun-
digen zoeken het voor ons uit." Dit
kan volgens Racké uitmonden in
een proefproces. Langs deze weg
tracht de KNVB een regulier ver-
loop van de competitie te herstellen.

GELEEN- Vijf spelers van Smo-
ke Eaters zijn opgenomen in de
nationale ijshockeyselectie van
33 spelers. De groep van coach
Larry van Wieren hervat op 26
augustus de centrale training op
de kunstijsbaan in Den Bosch.
De vijf geselecteerde Eaters-spe-
lers zijn Rob Baggen, Leo van de
Thillart, Mike Louwers, Risto
Mollen en Tommie Hartogs.

Vijf 'Katers'
in selectie

Medlronie als
honkbalsponsor
KERKRADE - Zondag om 11.00
uur vindt op het speelterrein van
de honk- en softbalclub Sama-
cols in Kerkrade-West de officië-
le overdracht plaats van een
complete honkbaluitrustig voor
de juniorenploeg. Gulle gever
van de kostbare outfit is het
Kerkraadse bedrijf Medtronic.
Bij die gelegenheid wordt tevens
afscheid genomen van trainer
Santos Lugo. De 55-jarige honk-
balfanaat uit Puerto Rico diebin-
nenkort naar zijn vaderland te-
rugkeert, heeft de jeugdafdeling
van Samacols in de afgelopen
tijd van grond af aan opge-
bouwd, een impuls die voor
Medtronic mede aanleiding ge-
weest is over te gaan tot sponso-
ring.

ROERMOND - Na zeven jaarhoudt
HandbalverenigingRoermond op te
bestaan. Dat besluit is genomen tij-
dens een speciale algemene leden-
vergadering. Na het ter ziele gaan
van HVR telt Roermond nog maar
één handbalclub: het ook al noodlij-
dende Holbox/Swift. Alle teams van
HVR zijn uit de competitie terugge-
trokken. Het eerste damesteam is
nu in de slag gegaan met HV Herten
om bij die vereniging als tweede
team te kunnen uitkomen. Van de
heren hebben twee leden over-
schrijving gevraagd naar Holbox/S-
-wift en twee naar Beatrix.

Door overschrijving naar EHC
aan te_ vragen en daarna de over-
steek ' naar Hasselt te maken
dacht Dahlmans (of de mensen
achter die overschrijving) de
transfervergoeding te kunnen
ontduiken. „Formeel heeft Dahl-
mans nooit overschrijving ge-
had. De sponsortas is immers
nog niet terug," aldus voorzitter
Steinen van SVN. „We willen
met Hasselt praten over een ver-
goeding. Daar hebben we regele-
mentair recht op." Vooruitlo-
pend op dat gesprek heeft SVN
de KNVB verzocht, via de Belgi-
sche voetbalbond, om Dahlmans
een voorlopig speelverbod op te
leggen.

schrijvingsformulier. Ivo Dahl-
mans heeft zich evenwel, althans
in sportkleding, nooit bij EHC la-
ten zien. Via Karel Bauling van
EHC vernam SVN-voorzitter
Steinen dat Dahlmans inmiddels
naar het Belgische Hasselt is ge-
gaan. De verbazing steeg, toen
een SVN-lid een paginagrote elf-
talfoto van Hasselt (met Ivo

LANDGRAAF - SVN heeft deKNVB gevraagd er voor te zor-
gen dat oud-SVN-speler Ivo
Dahlmans een voorlopig speel-
verbod krijgt opgelegd. Dahl-
mans had overschrijving aange-
vraagd naar EHC. Ivo Dahlmans
had echter de sponsortas niet in-
geleverd en SVN maakte daar-
van een aantekening op het over-

LD-trofee voor Limburgia
Oranje met

Koeman tegen
Denemarken

Limburgs Dagbladsport
ZEIST - Ronald Koeman krijgt van
Barcelona vrij om op 6 september te
spelen in de vriendschappelijke in-
terland van het Nederlands elftal te-
gen Denemarken. Aanvankelijk had
bondscoach Thijs Libregts het idee
dat hij naast de absentie van het Mi-
lanese trio Gullit, Rijkaard en Van
Basten die clubverplichtingen heb-
ben, ook liberoKoeman zou moeten
missen. Inmiddels heeft Johan
Cruijff laten weten dat Koeman op
die dag in het Olympisch stadion
aanwezig zal zijn.
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Brunssum bp. De Hemelder
yJjjmW**^ Binnenkort starten wij met de verhuur van 23 ruime

twee-onder-een-kapwoningen aan de Eglantier en 12 kleinere
luxe twee-onder-een-kapwoningen aan de Haselaar.

Huurprijsindicatie resp. ’ 815,- en ’ 840,- per maand.

Vul dan deze bon in:
Naam:

*j ■ m Straat: |<wF\f Postcode:... I KOK BEHEER BV WW
spoorweg- Woonplaats:
pensioen Zenden aan Kok Beheer BV, A\^
fonds postbus 2550, 6401 DB Heerlen. | kokgroep

I i 1 ;

ip»£ ■ rOVinCIB Bureau Bibliotheek
1^ I Irv-kUi.esi Postbuss7oo

OjTSöl s-lrrlDUrg 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mtdwteiinfl Verordening grondwaterbescherming
u 150/35-89 Limburg 1989

Kennisgeving van een aanvraag en van de
ontwerp-beschikkingnaar aanleidingvaneen
aanvraag om ontheffing.
Voornemen
Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan
J.M. Boshouwers, Retersbekerweg 2 te Klim-
men -onder voorschriften-ontheffing te ver-
lenenvan hetverbod voor het hebben en in
bedrijf hebbenvan een landbouwbedrijf, als-
mede voor het uitbreidenvan dit bedrijf met
een mestkelderen een rundveestal.
Tervisielegging
De ontwerp-beschikking ligt ter inzage vanaf
29 augustus 1989, a. ten provinciehuize (bi-
bliotheek) tijdens de werkuren; b. ten ge-
meentehuizevan Voerendaal tijdens de werk-
uren en daarbuiten op de aldaargebruikelijke
plaats en tijd; tot het eindevan de termijn
waarbinnen beroepkan worden ingesteld te-
gen debeschikking op de aanvraag.
Bezwaren
Door de aanvrager en doordegenen die be-
zwaren hebben ingebracht naar aanleiding
van de aanvraag, alsmede door eeniederdie
aantoont tot dit laatste redelijkerwijs niet in
staat te zijn geweestkunnentot 30september
1989gemotiveerde bezwaren tegen de ont-
werp-beschikking worden ingediend bij Ge-
deputeerde Staten, Postbus 5700,6202 MA
Maastricht.
Geheimhouding
Degene die bezwaar aantekent tegen de ont-
werp-beschikking kan verzoeken zijn per-
soonlijke gegevens niet bekend te maken.

Alliance Francaise desPays-Bas*
Section Heerlen

Wilt u graag (beter) Frans leren?
Denk aan Europa 1992!
sluit u dan aan bij de

Alliance Frangaise.
Onze cursussen Frans worden
gegeven op 5 niveaus en beginnen 5
september.

Het cursusgeld bedraagt ’ 175,- tot
’225,-.
De lessen worden gegeven in Heerlen
en Oirsbeek.
Als cursist kunt u ook deelnemen aan
onze soirees culturelles:
lezingen en diapresentaties in het
Frans over diverse onderwerpen,
conversatie-avonden.
Inlichtingen/aanmelding: mevr. B.
Koppers-Arnoult-Crapotte, tel.
04492-1704 b.g.g. mevr. M.
Brouns-Heuts, tel. 045-717787.
Informatie-avond maandag 4
september
BARON Hotel, Wühelminaplein 17,
Heerlen. 229153

Gevraagd met spoed

CHAUFFEUR
met chauffeursdiploma. Ervaring in
vleesvervoer strekt tot aanbeveling.

VERHEY VLEES
229253 tel. 045-243838 Nuth.

RAMEN en DEUREN^
É Hardhout

Kunststof
Bocholtzerweg 14, Simpelveld

DE GAAS b.v. 045-442726

1

D Twee verdiepingen met een ■&

enorme keuze in machinale ■ mt
en handgeknoopte tapijten. ■ r'^^K ■D De beste prijs door ■^tJ/B
rechtstreeks import vanuit 9IAA D aVIran, Indië, China, Pakistan en iSu^L^-^-fi ■„ Nepal. ÊQ6OCf/JD De volgende afmetingen zijn -L
altijd in voorraad:

70 x 140. 90 x 180. 120 x 180, 140 x 200,
160 x 220, 170 x 240, 200 x 250, 200 x 290,

200 x 300, 240 x 290. I >»~~. 1250 x 300, 240 x 225, ~-«j^^
250 x 350, 300 x 400, ’ (NL)
0 170, 0 200.... \-^P~\Openingsuren: ."«JLJ<"— . _ Tm JMMWdi, wo, do, vr van 9-12 r v~' >y^r

en van 13 -19 u. "" """fza van 9 - 12 /
en van 13 -18 u. f*^St" a^*-"~
ook zondag open i,r>-\ 7>v.van 13 - 17.30 u. (B) V-J*"""""
maandag gesloten | |

BDECKERS
INTERIEUR & TAPIJTCENTER
DORPSSTRAAT 130 3583 OVERPHT TEL 09/32/11 64 11 45

plexiglas sdp

Uitgebreid assortiment platen en
montageprofielen voor de
zelfbouwer.

il m» X JL

Daemen Kunststoffen
Hofdwarsweg 7, 6161 DE Geleen
ind.terr. Krawinkel
04490-53865

commercieelVastgoed
TE KOOP/TE HUUR
HEERLEN,Akerstraat63
Nabij centrum op goede lokatie gelegen kantoorpand,
opp. ± 155nvverdeeld overbeg. gr. enverdieping(ex-
clusief kelder- en zolderruimte t.b.v. archief). Uitbrei-
ding is mogelijk. Perceel opp. ruim 500 m2. Aanv. spoe-
dig. Koopprijs op aanvraag. Huur is event. bespreek-
baar.

HEERLEN, Akerstraat 126 A
In parktuin, op uitstekende stand gelegen representa-
tief kantoor-c.q. praktijkgebouw; goed bereikbaar, ei-
gen entree; opp. ca. 240 m2b.v.o. Voorzien van stoffe-
ring, systeemplafonds, -wanden, verlichting, electr.zonwering, etc; hoog afwerkingsniveau.
Uitvoerige gegevens, bezichtiging en huurcondities op
aanvraag.

B RUIJTERS
Ruijters Commercieel Vastgoed B.V.
6131 AS sittard- stationsplein 1- tel 04490 - 23344
buitenkantooruren:
045-214250/04752-3143/04490-19882

Goednieuws
overkanker.

40 jaargeleden waskanker zo
goed als ongeneeslijk.

Nu is dat anders. Bijvoorbeeld:
Vankinderen met leukemie

geneest nu al zon 70%.

Blijfdus geven.

"U^kj, NEDERLANDSE
Imm KANKERBESTRIJDING
I 40 ('AAR I KONINGIN WILHELMINA FONDS

Een greep uit de
speciaalzaken in de

Limbrkhterstraat - Sittard

■ j^H DE LUXE j^H
I If^ij^^^Mllllliii M

**%%%%%%%%wmewmm\\\\\\\\\\\\\\\JtWJk I I
MUIS E3H I I i7ff HHÉÉÉBfI

■ jW i^r ¥ AmW J^^V i^l

Levi's - /ÊiZ/è - New's - Jonny Q.

Apotheek Bloemen " Vroemen, juwelier " Bata, schoenen " Venezia, ijssalon " Hoying, luxe huishoudartikelen " Mulder, schoenen " Wilco de Luxe, damesmode "Marlinelli, schoenen " Gijsen Optiek " Dealer BV, vrijetijdskleding " Restaurant Stap In " Reza, perzische tapijten " Dumont, haaratelier " Slagerij Jos Schmeits "
Lampenier, verlichting " Frans Houben, schoenmode " Sporting Limburg, sportartikelen " Parfumerie Douglas " Babyhuis van Helden " Stijnen, juwelier " Filmpost,
foto " Banketbakkerij Palmen " Company Store, jonge mode " Het Kousenhuis, damesmode" Hans Anders, optiek " Amici, damesmode " Joop Roukens, luxe- en
kadoartikelen " Timmers, apotheek " Elti Mode, damesmode " 't Zölderke, café-restaurant " TricTrac, damesmode " Christine, damesmode " Paul de Wever, juwelier
" Claessens, notenbar " 't Boekhuis, kantoorboekhandel " Durlinger, schoenen " Exes, vrijetijdskleding " Bernhard, herenmode " Chavell, vrijtijdskleding " Jos
Laumen, c.d-shop " Simunt, juwelier" Kaffee de Kup " Etos, drogistrij-parfumerie " Winckers Lamberti, lederwaren " Primafoon, telefoonwinkel " Pieters Dortu,
herenmode"Restaurant 't Sjtaefke" Annet, damesmode "Van Erp, electro " Chaussures Mondiales, schoenen "Dukers, herenmode "Rutten, groentenen fruit "Rogers
Company, vrijetijdskleding " Poema leder, lederen kleding " Thomas Baguette " Oecorette, verfwaren " Pinky, snoepwinkel " Lunchroom Schrage.

" U kunt parkeren op de Markt, parkeerplaats Gats of aan de Wieër

I ,
1 .«"*»!>««-_ , PICCOLO'S in het jviPICCOIOS Limburgs Dagblad zijn groot in■■ I»,^.— RESULTAAT. Bel 045-719966^
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dammenmet johnvan denborst

Weiten op wielen
Amuleurroude en dernywedstrijden

rdat het zover is moet er nog een
competitieeompetitie worden afgewerkt.
°Pclubs zullen in negen maan-
ruirn zestig wedstrijden spelen.
Rom heeft AC Milan zijn selectie

tot 34 man, maar volgens
Riders bezit Inter de beste kan-
'*>p de prolongatie van de 'scu-
i het kampioensschild.

Primeur
' ornpetitie staat geheel in het te-

'an Italia'90. Tot eind april zijn
Jechts vier zondagen zonder
'■"ondes, want dan oefent de na-k*' e ploeg. Voorts is er de pri-

lf ,r van midweekse speeldagen en
J' het bekertoernooi in de door-
jj,s rustige wintermaanden vol-
ik.' Üe uitbreiding van de hoog-
i 'asse tot achttien clubs, dievo-. Jaar werd doorgevoerd, valt

al de internationals zwaar. Al-
( met Kerstmis zullen zij echt"ar dagen mogen uitrusten.

J*e spelers van de Squadra Az-? Weer optimaal aan het WK te. heginnen (het volk eist im-
de wereldtitel), bedong bonds-

j!1 Azeglio Vicini dat de compe-
U* 1 op 29 april afloopt. De spelers
J;6ri dan nog twee weken op va-e- Maar ook van dit plan kan
p"§ terecht komen als de clubs
L traks in de Europacup net zo
JL doen als vorig seizoen. De

Weigert de speeldata van defi-
! ,ln mei te vervroegen. De ECo'e wordt pas op 23 mei ge-

-I^. twee weken voor de aftrap
,^t WK. Vicini is dan ook de
i Italiaan die niet staat te sprin-
j^'J een Milanese derby in de fi-

Reclame
H Wordt er al rekening gehou-
Ün et een emdstrijd tussen AC
.|*J en Inter. AC-voorzitter Silvio
jtUsconi: „Dat zou prachtig zijn
jQris land aan de vooravond van
l °ndiale. We kunnen ons geene reclame voor de stad Milaan
!(l en" Sinds het afgelopen sei-
|. 's de onderlinge rivaliteit in de

hoofdstad gestegen. \"et niveau van de jaren zestig.
ttuel tussen de 'rossoneri' enEr;Urri' werd toen gesymboli-

( door de sterspelers Gianni Ri-
( cri Sandro Mazzola. Samen
v en de clubs drie wereldtitels
|,'J' Europese bekers. Milaan
if,e zich terecht de voetbal-,. sted van de wereld. Een her-

£ van die glorieperiode lijkt in"^schiet.
LlJ' het 'Hollandse' Milan zichL $vol een weg baande naar de
Lracup I, legde Inter met een
tw or>de overmacht beslag op de
NfHtel" In 1963 deed zich Precies
\ .^e situatie voor. Eenjaar later
L.*ïter de zilveren amfoor overrl^ stadgenoot.
kj°rnpetitie lijkt ook een twee-
H A de beide grootmach-
Ir^'s het aan de trainervan Inter,
C«nni Trapattoni ligt, richten
L E>elers zich vooral op het hero-
L, Van de landstitel. „Die prijs
L*t mij het meeste aan, want
kh^ or moetje een heel jaar goed
|^.n Als je de competitie gaat

om beter in de Euro-
[ *? voor de dag te komen, loop je
nst

lc° dat je met een slechte
r'jd een heel seizoen verpest."

Prestige
ht uvan AC Mllan. Arrigo Sac-

V^ht daarentegen juist veel

agenda

Jm l*nnis: Geleen, sportzaal Jos Klij-
jl)fcnn' 20o° uur-TVKluis-Bayer Uer-

JOo'"Polo: Sittard, zwembad Hateboer,«. Uur, internationaal toernooi Hel-

Jü^DAG:
h 7?en: Kerkrade, café Van der Hey-
Vl uur-Klankstadtoernooi.WPo'o: Sittard, 10.30 uur, voortzet-

PLT? mooirnooi Hellas.*,: Heerlen, sportpark Varenbeuk,
,\JUr, Harreman/All Stars-Odiz
Wouble-header).

t>G:
JOg a': Weert, sportpark Boshoven,
X- ?Ur' Phantoms-Sphinx/HSCM.
hf. S- e' Sancta Maria College, 14.30
Btoi Sittard, Sporteen-
Jjl(i's 4-30 uur, Sittard Condors-Black
.'"3()*,: Maastricht, sportpark West,
IV ,uur, Sphinx/HSCM-Starlights.
r.S- e' Sancta Maria College, 11.00j^J^iacols-PSV.ft t,,o|°: Sittard, 09.00 uur, voortzet-Nv^nooi Hellas.

oefenvoetbal
W «'a-Schuttersveld 1-2')jMa,q.C'V'mvvC 19.00uur

l\lN 14.30uurIj^Waubach 14.30uur

toto
~ DubbeUoto 33A; eerste prijs:

\J 47? on tweede PriJs 9 winnaars, dieI ieri„ 'y? krijgen; derde prijs 168 win-
V^laa 63'30- CWerepe' 33 en 33A:■0(lo. van de eerste prijs van bruto

Programma eerste wedstrijddag, zondag:
Ascoli-Napoli, Atalanta-Hellas Verona,
Bari-Fiorentina, Cesena-AC Milan, Genoa-
Lecce, Inter-Cremonese, Juventus-Bolog-
na, Lazio Roma-Sampdoria, Udinese-AS
Roraa.

In de Italiaanse competitie blijft In-
ter de te kloppen ploeg. De kam-
pioen versterkte zich met de West-
duitser Jürgen Klinsmann, die de
Argentijn Ramon Diaz (naar Mona-
co) opvolgt. Het is deenigeverande-
ring in het basisteam. Daarom
denkt Trapattoni dat zijn ploeg het
nog beter zal doen dan vorig sei-
zoen: „De records zullen we niet
overtreffen, maar ons spel zal ver-
zorgder en aantrekkelijker zijn. De
strijd om de titel zal desondanks
zeer zwaar zijn."

Klinsmann

genslagen over een paar weken op
zijn normale niveau terug te keren.
Bij de start in Cesena zal hij ontbre-
ken. „Maar ik voel dat ik weer alles
kan doen met mijn lichaam. De
grootste problemen-moeten nu eens
achter de rug zijn".

"Sampdoria's Moreno Mannini tackelt Ruud Gullit. Zondag tegen Cesena is hij nog niet van departij, „maar de grootste problemen moeten nu maar eens voorbij zijn."

waarde aan de Europese hoofdprijs:
„Het is toch de beker met het mees-
te prestige. Pas sinds onze overwin-
ningen op Steaua en Real spreken
wij internationaal tot de verbeel-
ding". Berlusconi deelt dezelfde
mening en belooft elke speler bij
prolongatie van het internationale
succes een premie van 350.000 gul-
den. Als daarnaast ook de wereld-
cup (tegen Nacional Medellin uit
Columbia) en de Supercup (tegen
Barcelona) wordt gewonnen, keert
de multi-ondernemer nog eens
125.000 gulden uit. In totaal kan er
per speler 825.000 gulden aan pre-
mies worden verdiend in het ko-
mende seizoen.
In de afgelopen zomer investeerde
AC Milan dertig miljoen gulden in
spelers, die waarschijnlijk niet met-
een in aanmerking komen voor een
basisplaats. Daarbij werden er ze-
ven uitgeleende spelers teruggeroe-
pen. Zo maakt de in 1986 al vastge-
legde spits en inmiddels internatio-
nal Stefano Borgonovo eindelijk
zijn opwachting in het roodzwarte
shirt. Hij moet de naar Lecce uitge-
weken Pietro-Paolo Virdis vervan-
gen. De populaire 'grijsaard' paste
wegens zijn leeftijd, 32 jaar, niet
meer in de plannen van de club.

Schaduwteam
Milan beschouwt de brede selectie
als noodzakelijk om naar alle hoofd-
prijzen mee te dingen. Berlusconi:
„Als alles meezit, speelt mijn ploeg
de komende maanden zon zestig
wedstrijden. Een selectie van zes-
tien spelers is daarvoor te smal. Als
Europees kampioen heb je nu een-
maal veel verplichtingen en dien je
over een schaduwteam te beschik-
ken. Daarbij wil ik voorkomen dat
onze sterspelers uitgeput op het WK
verschijnen. Italië en Nederland
kunnen daar voor mijn club veel re-
clame maken." Trainer Sacchi heeft
maar één grote wens: „Ik ik wil ein-
delijk een heel seizoen beschikken
over een fitte Van Basten én een fit-
te Gullit. In de twee jaar dat ze hier
zijn, is dat nog nooit het geval ge-
weest".

Ruud Gullit hoopt na eenjaarvol te-

lijke Russische onderonsje heel
goed wel eens opnieuwkunnen ver-
pesten.
Van Lith werd dit jaarvoor de vier-
de achtereenvolgende keer kam-
pioen van Nederland, wel op het
nippertje ditkeer. In detwee laatste
rondes werkte ze een achterstand
van twee punten weg. Hier de be-
slissende slotpartij - een school-
voorbeeld van een doorslaande
vleugelaanval - tegen haar eeuwige
schaduw Leun Otten.
Van Lith-Otten dames NK '89
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32
10-14 4. 41-37 5-10 5. 34-29 23x34 6.
39x3014-19 7. 44-39 10-14 8. 40-34 17-
-21 9. 45-40 11-17 10. 32-28 21-26 11.
37-32 26x37 12. 42x31 20-24 13. 46-41
18-23 14. 41-37 16-21 15. 50-45 21-26
16. 30-25 12-18 17. 47-42 7-12 18. 34-36
1-7 19. 39-34 7-11 20. 34-29 23x34 2L
40x20 15x24 22. 49-44 11-16 23. 44-40!
4-10 24. 43-39 18-23 25. 31-27 10-15 26.
39-34 17-21 27. 34-29 23x34 28. 40x20
15x24 29. 45-40. Het is nu duidelijk,
zwart mist voldoende steun om het
belangrijke punt op 24 te handha-
ven, dat bezegelt haar ondergang.
29. .. 12-18 30. 27-22! 18x27 31. 37-31
26x37 32. 42x22 8-12 verliest meteen,
maar ook (21-26) 40-34 (8-12) 36-31
(26x37) 32x41 met de dreiging 28-
-23+ was kansloos voor zwart. 33. 28-
-23 19x17 34. 30x10 en na nog een
paar onbelangrijke zetten door Ot-
ten opgegeven.

Om zelf op te lossen een probleem
uit het gloednieuwe zesde deel van
de nalatenschap van de Kerkraadse
problemist Jan Scheijen.

Met enige vasthoudendheid mis-
schien ook wel door niet-clubdam-
mers te kraken. Er geldt wit speelt
en wint. Oplossing volgende week.

bridgemet wiel gielkens

Dat geldt in ieder geval voor de Ne-
derlandse favoriete Karen van Lith.
Naast het nationale kampioenschap
speelde zij het genoemde toernooi
van Hierden, maar verder was het
rustig rond haar. De Rosmalense
mag zich gesterkt voelen door haar
WK-optreden van twee jaargeleden.
Toen bewees ze in staat te zijn een
breuk te slaan in de Russische heer-
schappij van het damesdammèn.
Men herinnert het zich misschien:
de Brabantse ging vrijwel het hele
toernooi aan de leiding en werd
twee ronden voor het einde nog net
ingehaald door Olga Lewina (ook
nu weer een van de favorieten trou-
wens). De Sovjet-speelsters zijn dus
gewaarschuwd, en onze enige da-
mesgrootmeester zou het gebruike-

Deze week is in Rosmalen het we-
reldkampioenschap voor vrouwen
begonnen. Het zal me benieuwen of
de voorbereiding van titelhoudster
Zoja Goloebjeva (Sadovskaja) niet
een beetje té is geweest. In korte tijd
werkte ze drie zware toernooien af:
Hierden, Nijmegen en Brunssum.
Dat lijkt inderdaad wat te veel aan
warming-up, maar Russen zijn ge-
wend zich intensief praktisch te
prepareren. Veel meer dan bijvoor-
beeld Nederlanders, die vaker in re-
traite gaan en zich ver voor beslis-
sende confrontaties koest houden.

Eigenlijk had ik u vandaag iets wil-
len laten zien van mijn eigen partij
tegen Anatoli Gantwarg uit het af-
gelopen Brunssumtoernooi, maar
terug van vakantie zag ik dat Ton
Sijbrands twee weken geleden in de
Volkskranter al vrij uitgebreid over
geschreven had. Aan zijn opmerkin-
genheb ik eigenlijk niet zo heelveel
toe te voegen, dus laten we Van de
Borst-Gantwarg maar rusten en
wenden we ons tot de actualiteit.

" Zaterdag 26 augustus houdt de
Toer- en Wielerclub Mechelen on-
der auspiciën van KNWU een vrije
toertocht voor wielerliefhebbers. Er
kan gekozenworden uit drie afstan-
den: 51 km, 106km en 152km. Start
en finish Hilleshagerweg 3, Meche-
len. De starttijd voor de tocht over
51 km is tussen 7.30 en 10.00 uur;
voor de overige tochten tussen 7.30
en 9.00 uur. Inschrijfkosten: ’ 4.

" Amateurlicentiehouders van de
Nederlandse Wielren Bond NWB
hebben komend weekeinde de
tweedaagse Omloop van het Maas-
dal op het programma. Start en fi-
nish beide dagen in Ohé en Laak.
De andere categorieën komen zon-
dag in Reuver in actie.

Het startschot voor de stratenloop
over vijf mijl in Weiten voor wed-
strijdlopers en recreanten klinkt
zondag om 11.00 uur. Inschrijfgeld

’ 5,00. Tussen 12.00 en 12.30 uur
kunnen tevens jeugdcategorieën
voor wedstrijden over 1700 en 3400
meter in actie komen. Inschrijfgeld

’ 2,50. Organisatie: Achilles Top.

Voor niet-licentiehouders van de
KNWU ziet het programma zondag
als volgt uit: 13.00 uur: 16-20 jarigen
(15 ronden); 14.00 uur: 6-8 jarigen (2
ronden), 9-12 jarigen (3 ronden) en
13-15 jarigen (7 ronden); 14.30 uur:
35-jarigen en ouder (20 ronden);
15.30 uur: supertrimmers van 21
jaaren ouder (35 ronden). Inschrijf-
kosten variëren van ’ 7,50 tot

’ 12,50, waarvan vijf gulden waar-
borg voor het rugnummer. Inschrij-
ven kan zaterdagavond en zondag
tot vlak voor de wedstrijd: café Oud-
Welten, Weltertuynstraat, Heerlen.
De organisatie is in handen van het
plaatselijk wielercomité en de wie-
lerclub Zuid-Limburg.

HEERLEN - Voor de tiende achter-
eenvolgende keer wordt komend
weekeinde in de Heerlense wijk
Weiten een wielerronde gehouden
voor zowel licentiehouders van de
KNWU als niet-licentiehouders.
Eerstgenoemde categorie komt za-
terdagavond op het parcours van
1700 meter aan de start. De recrea-
tieve groepen leggen zondag hun ki-
lometers af. Bovendien staat zondag'
een stratenloop over vijfmijl (8,0467
km) op het programma.

Het amateurcriterium (90 km) be-
gint zaterdagavond 19.00 uur. Prak-
tisch de complete Limburgse top,
uitgezonderd Raymond Meijs die
deelneemt aan het WK in Chambé-
ry, komt aan de start. Tussen 21.15
en 23.00 uur vinden tevens wedstrij-

den met dernygangmaking plaats.
De achttien bestgeklasseerde ren-
ners uit het criterium, verdeeld in
drie zestallen, strijden'in drie man-
chesvan telkens 20 minuten op een
ingekort parcours van 1200 meter
voor zes finaleplaatsen.

Supertoerwagens
in WK te Baarlo

De open Zuidlimburgse viertallen-
kampioenschappen zijn gewonnen
door team Meys (+Spaay en Giel-
kens-Gielkens), die hiermee hun
titel prolongeerden. Gedeeld 2e en
3e werden team v.d. Zwan (Sittard)
en team Hovens (Maastricht). De
winnaars mogen in Zuid-Limburg
dus nog altijd als moeilijk te klop-
pen worden gekwalificeerd. Des te
pikanter wordt het dan als je deze
„onoverwinnelijken" nog iets kunt
voordoen. Het volgende spel is uit
de laatste wedstrijd, team Meys te-
gen team Hendriks, waarin Meys
c.s. weliswaar verreweg aan het
langste eind trokken, maar op dit
spel toch 13 punten moesten inleve-
ren.

Aan beide tafelb was het eindcon-
tract SR. Zuid start met ruitentien,
gewonnen in dummy, waarna kla-
ver wordt gespeeld voor de vrouw
en heer. Zuid speelt nu een 2e ronde
ruiten; wat zet u in dummy? Na-
tuurlijk eenkleine ruiten, zult u zeg-
gen, want ik moet een 3e klaverron-
de met ruitenboer kunnen introe-
ven. Inderdaad, als u die niet hoog
introeft, wordt er in Noord overge-
troefd met de 8 en gaat u eentje
down.

Maar zo gezegend als u is een leider
niet in de praktijk; die ziet alleen
maar de dummy en begint zich nu

Kaspora en VCT:
'gouden' huwelijk

Ruim baan voor jeugdbijfusieclub VKC BAARLO -De 'knaller' op het auto-
speedway-circuit van Baarlo is zon-
dagmiddag de race om de wereld-
titel in de hot-rodsklasse. In de cate-
gorie sprint wordt gestreden om de
nationale titel. De stockcar formule
1-klasse houdt generale repetitie
voor het WK dat over een maand
verreden wordt. De WK-races in de
hot-rodsklasse hebben de laatste ja-
ren een stormachtige ontwikkeling
doorgemaakt. Deze supertoerwa-
gens hebben maar liefst 2030 cc on-
der de motorkap. Temidden van de
representanten uit Engeland, ler-
land, West-Duitsland, Schotland en
België is Laurents van der Velde de
enige Limburgse troef. Start eerste
manche 13.00 uur.

aangesteld."
Titelaspiraties heeft VKC nog
niet. „We hebben een prima se-
lectiegroep, maarvoor de vereni-
ging is een kampioenschap ko-
mend jaar geen must. Binnen
drie jaar willen we echter door-
stoten naar de derde klasse. Met
de onderbouw van de eigen
jeugd kunnen we mogelijk in de
toekomst uitgroeien tot een goe,-
de tweedeklasser. Om dat te rea-
liseren wordt het jeugdbeleid de
komende jaren de speerpunt van
de VKC-aanpak." Er zijn echter
twee problemen. Er is een ge-
brek aan jeugdleiders en de ver-
keerssituatie op de drukbereden
Randweg is niet ideaal. Lame-
riks: „Ouders durven hun kinde-
ren nauwelijks die weg over te la-
ten steken."

allerlei voorstellingen te maken.'
Stel dat Zuid een 4-kaart ruiten
heeft. Dan is de gevolgde speelwijze
fout, omdat Zuid nu alüjd een troef-
slag gaat maken. In dat gevalmaakt
u het contract door de 2e ruiten ook
in dummy te winnen om daar de 3e
klaverronde ïaagte kunnen troeven.
De speler van team Meys wapende
zich tegen dit mogelijke 4-1 zitsel en.
speelde de 2e ruitenronde hoog in-
dummy; vervolgens werd een 3e!
klaver laag ingetroefd. Noord troef-;
de over en het contract was 1 down.!
De spelervan team Hendriks, mevr.
Hendriks, legde in de 2e ruitenron-!
de laag in dummy om daarna een 3e
ronde klaver met de boer te troeven,
waarna het contract binnenkwam.
„Ja, wat is wijsheid?" vraagt de
grijsaard zich dan af en realiseert
zich meer en meer dan een baard
nog geen wijze maakt. Gelukkig
overigens voor de dames.
Als de ruitens 4-1 zitten kan de lei-!
der inderdaad niet anders doen dan
de 3e klaver klein troeven en hopen
dat die slag binnen komt. Hij maakt
het contract nu overigens ook nog
als de troeven 3-2 zitten, maar de 3e
ronde klaver niet kan worden ge-
troefd, (klaver 3-3 of doubleton kla-
ver bij doubleton troef). Al die kan-
sen bij elkaarkomen op ca. 57%, dus
dat lukt royaal om de andere dag.
Als de ruitens echter 3-2 zitten moet
je 'gewoon' een 3e klaver hoog troe-
ven om het contract te winnen. De
kans hierop is 68%, dus die speelwij-
ze lukt 2 van de 3 dagen. Zou mevr.
Hendriks die kansen zo bewust te-
gen elkaar hebben zitten afwegen?
We hebben het niet gevraagd en mo-
gen na verschijnen van dit artikel

tmisschien niet meer op een onbe-
vangen antwoord rekenen. Mis-
schien was het wel 'gewoon' vrou-
welijke intuïtie. Ja, dat mag je van
de 'mannen van Meys' natuurlijk
nauwelijks verwachten.

" EIJSDEN - Vijf biljarters hebben
ingeschreven voor de nationale voor-
wedstrijden derde klasse kader 38/2,
poule Zuid-Limburg. Demas, Goris-
sen, Van Paridon, Sangen en Vriese-
laar proberen vanaf vandaag tot en
met zondag in deAristobar te Eijsden
zo hoog mogelijke moyennes te sco-
ren.

" SITTARD - Eindklassering bridge-
viertallen kampioenschap District
Zuid-Limburg: 1. Meijs; 2. Van der
Zwan en Hovens; 4. Leufkens; 5.
Bosch en Fliek; 7. Bekkers; 8. Ge-
rards; 9. Verhaegh; 10. Stevelmans.
Winnaars Heerlense bridgezomer-
competitie: hoofd- en eerste klasse:
Habets. Tweede klasse: Boer en Zin-
ken. Derde klasse en thuisbridgers:
Pilz.

Dat wordt ook bevestigd door
Kalle Oranen, sedert jaar en dag
terreinknecht bij VCT en nu ac-
tief bij de nieuwe fusieclub, en
Jan Knarren, in het verleden spe-
ler/trainer en elftalbegeleider,
eenKasporiaan in hart en nieren.
„Belangrijk is, dat bestuurlijk al-
les prima geregeld is," vervolgt
Paul Lameriks. „ledere bestuur-
der is in zijn eigen functie herbe-
noemd of als plaatsvervanger

Geregeld

verleden tijd. Qua accommodatie
zijn wij er op vooruitgegaan, ze-
ker als jedehuisvesting van Kas-
pora en VCT in de oude situatie
in ogenschouw neemt. Je merkt
aan alles dat het gemeentebe-
stuur van Heerlen het nieuwe
VKC als voorbeeld stelt om in de
toekomst nog meer fusies te kun-
nenrealiseren. VKC is gaarne be-
reid een voortrekkersrol te ver-
vullen."

VKC-coördinator Wim Hen-
driks, de verantwoordelijke man
voor de opstellingen van eerste
en tweede team, zegt: „Ik heb de
beschikking over een brede en
goed uitgebalanceerde groep die
in staat moet worden geacht
hoge ogen te gooien in de vierde
klasse. Ik verheug me nu al op de
seizoensouverture tegen FC
Hoensbroek. Dat wordt een der-
by waar de vonken vanaf sprin-
gen."

Derby

Van onze medewerker
TON REYNAERTS

HOENBSROEK - Als de voorte-
kenen niet bedriegen, is de fusie
tussen de Hoensbroekse voetbal-
buren Kaspora en VCTeen schot
in de roos. Vanaf het eerste uur
klikte het tussen spelers, trainers
en bestuur. „De jeugd moet weer
de berg op," luidt de doelstelling
van de nieuwe club, die op het
voormalige Kasporaterrein do-
micilie heeft gevonden. Het is al-
leen nog even wennen aan de
nieuwe clubkleuren: groen-
paars-groen.

VKC's pr-man Paul Lameriks,
oud-keeper en oud-secretaris
van Kaspora, is laaiend enthou-
siast over de ontwikkelingen
binnen de fusieclub. Achteraf
heeft iedereen spijt dat het hu-
welijk niet eerder gesloten is. „In
het verleden is er veel fout ge-
gaan door roddels achter de tap-
kast. Gelukkig is dat voltooid

Na de overwinning tegen de enige
concurrent VSM 1 (5,5-2,5) was de
competitie min of meer beslist. De
laatste twee wedstrijden, tegen j
VSM 2 en SVS 2, werden toen nog"effe (hun eigen woorden) met 7-1!
gewonnen. Uit de wedstrijd tegen |
SVS 2 zijn de onderstaande twee ]
partij fragmenten.

Terug van weggeweest, de schaak-
rubriek. DJC uit Stem was afgelo-
pen seizoen in de Lisb-competitie
zonder meer de meest succesvolle
vereniging van Limburg. Liefst 3
teams werden kampioen in hun
klasse. Voor DJC 1,met o.a. een (bij-
na) Fide-meester en een paar sterke
Belgen, zou iedere andere plaats
ook een teleurstelling zijn geweest.

sport

IK overschaduwt competitie Inter wil titel, Milan de Europacup

Italië zet zich schrap
Vrijdag 25 augustus 1989 €21

Van onze verslaggever

I^AAN - Voor het eerst sinds mensenheugenis gaat het Ita-
P^se voetbalseizoen in augustus van start. De reden van
r? vroege en hete start, zondag om halfvijf, is het aanstaande
|S dat van Italië een nog bezetener voetballand maakt. Het
T schiereiland is al in de ban van het mondiale evenement,Palve dan Milaan. Daar wordt driftig gespeculeerd over een■ °Pacupfinale tussen Inter en AC Milan.

"Fusieclub VKC, klaar voor de aftrap. Foto: MARCEL VANHOORN

Het tweede diagram geeft de stel-
ling weer na de 22e zet van zwart uit
een partij tussen Thoeng en Coe-
nen. Zwart staat een pion achter en
zijn stukken staan slecht. Hoe kan
de witspeler de partij snel in zijn
voordeel beslissen?

Bovenstaand diagram geeft de stel-
ling weer na de 17e zet van wit uit
een partij tussen Heyenrath en Car-
dinaels. Hoe kan zwart materiaal
winnen?

sportkort

schaken
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