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Op verkiezingsavond

Veel voetbal
op televisie

IVan onze rtv-redactie

;j*!EERLEN _ De kans is zeer
'f^ot dat op de verkiezings-

Ita °nc* van volgende week
|*°ensdag 6 september óók vol-

■ Sr Voetbal op het scherm komt.
"er-wijl de NOS op Nederland 3v.an 19.00 tot 24.00 uur verkie-

brengt, wil Vero-
J(!ca op het tweede net tussenr u-30 en 22.30 uur kijkers aan de

kluisteren met een directe
Reportage van de vriendschappe-
'Jke wedstrijd Nederland - De-
|emarken. Mocht "men van de

geen toestemming krij-
Sen> dan is er in elk geval tussen,

en 22.40 uur een samenvat-
op Nederland 2.

veneens volgende week woens-
brengt het tweede Duitse ty-

p van 18.25 tot 20.15 uur een

i^ehtstreekse reportage van de, fpetbalwedstrijd lerland - Westj "Wtsland.
n België brengt het tweede tv-

van de BRT vanaf 20.00 uur
t,eel wat voetbal op het scherm.,r moet nog een beslissing wor-
höri genomen of de wedstrijd

e'gië - Portugal volledig wordt
danwei dat er van[? e alsook van andere wedstrij-e l samenvattingen komen.

Spanning in
Moldavië stijgt

"Da .OU - De nationalistische
■,bn^ingen in de zuidelijke Sovjet-ti^oliek Moldavië nemen toe. Ter-
%. plaatselijke parlement gis-
ih.' 1 bijeenkwam om zich te bera-iL °ver een wetsvoorstel om de
ij davische taal een officiële status
&ifVen> breidden de proteststakin-
(ic, van Russisch-talige arbeiders
j/1 uit. De stakingen zijn bedoeld
!*.Protest tegen het voorstel om het
ijs uavisch ten koste van het Rus-Z.h te verheffen tot de officiëlevan de republiek.

Het weer

y'-ftM EN VOCHTIG
ff "morgen passeert een zwak
Statensysteem onze provin-
lj ' öiet kans op af en toe wat
i^ "tte regen of motregen, maar
|g de middag gaat de bewol-
kt*" breken en kunnen we ook

opklaringen verwach-
\Z De middagtemperatuur
J*ftt, vanwege de aanzienlijk
■Ie i"e en vochtige aangevoer-

| |!
t*icht, op tot rond 23 graden.
j een zwakke tot mati-
„ Wnd tussen zuid en zuid-

k actuele informatie be-
ffende het weer in Limburg
vUt»t u bellen 06-91122346.
IfNDAAG:

06.48 onder: 20.32l^anop: 05.43 onder: 20.12Sgen
Jr'-op: 06.50 onder: 20.32*an op: 06.58 onder: 20.23

Klaar
voor de
aftrap

I betaald voetbal twee en halve week geleden de spits afbeten, is het nu II de beurt aan de amateurs. Het Limburgs Dagblad geeft aan die start II een extra feestelijk tintje door morgen met een bijlage te verschijnen II diealleen gewijd is aan dat amateurvoetbal. U kunt daar artikelen in te- BI rugvinden over bijvoorbeeld Rob Krul die afscheid neemt na een lange II carrière en over Limburgia-trainer Mick Vliegen. Daarnaast vindt U het II gehele competitie-programma afgedrukt. Morgen in het Limburgs II Dagblad.

Extra geld
De Limburgse bestuurders wenden
zich om twee redenen tot plaatsen
als Aken en Hasselt. Op de eerste
plaats heeft het vliegveld extra geld
nodig. Dat gebeurt via een uitbrei-ding van het aandelenkapitaal. De
huidige aandeelhouders (provincie,
gemeenten, Kamers van Koophan-
del) zijn grotendeels bereid om
daarvoor meer geld op tafel te leg-
gen.

Maar voor de verdubbeling van hetaandelenkapitaal, van 10 naar 20
miljoen gulden, zijn meer - nieuwe- aandeelhouders nodig, ook omdatde Nederlandse rijksoverheid niet
extra wil bijdragen aan de luchtha-
ven.

" Zie verder pagina 15

Ambassadeur VS
in Bulgarije

teruggeroepen
WASHINGTON - De Verenigde
Staten hebben gisteren aangekon-
digd dat de Amerikaanse ambassa-
deur in Bulgarije naar Washington
zal worden teruggeroepen voor
overleg, als protest tegen „de voort-
zetting van de schending van de
mensenrechten van de Turks-Bul-
gaarse minderheid."

Volgens woordvoerder Richard
Boucher van het ministerie van bui-
tenlandse zaken in Washington is de
situatie in Bulgarije bezig zich nog
verder te verslechteren. Hrj wees
erop dat Washington al via andere
kanalen van zijn kritiek blijk had
gegeven. Washington bestudeert
momenteel de mogelijkheid van
hulp aan de 310.000 Turks-Bulgaar-
se vluchtelingen in Turkije.

DDR-emigrant
wint bijna

twee miljoen
HANNOVER - Drie weken na-
dat een jonge metselaar uit Oost-
Duitsland naar de Bondsrepu-
bliek was verhuisd, won hij 1,8
miljoen mark in de Lotto.

Met slechts een koffer vol kleren
kwam de 34-jarige emigrant met
vrouw en tweekinderen naar een
plaatsje nabij Hannover, waar hij
bij een oom in het bedrijf aan de
slag kon. Twee keer eerder was

■

zijn emigratieverzoek door de
Oostduitse autoriteiten afgewe-
zen.
Met tranen in zijn ogen vertelde
de man gisteren dat het er 'ginds'
maar somber voor hem had uit-
gezien: zowel hij als zijn vrouw
was inmiddels werkloos gewor-
den.
„Behalve een kleine drie-kamer-
woningen een bijna 20 jaaroude
Trabant hadden we zo goed als
niks. We droomden alleen nog
van de vrijheid", aldus de win-
naar gisteren.
Zijn grootste wens: met het gezin
op vakantie naar een bestem-
ming die de familie zelf uitkiest,
maakt niet uit waarheen.

Burgemeester Maastricht neemt

initiatief tot Euregionale promotie

Aken wil investeren
in luchthaven Beek

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De gemeen-
te Aken is bereid een aandeel
in de Luchthaven Maastricht
te kopen ter waarde van één
miljoen gulden. In ruil hier-
voor is Aken een zetel in de
raad van commissarissen in
het vooruitzicht gesteld. Of
Aken daadwerkelijk tot aan-
koop van de aandelen over-
gaat, is afhankelijk van extra
douanefaciliteiten die de ge-
meente wil hebben om het de
Duitse passagiers gemakkelij-
ker te maken via de Limburg-
se luchthaven te reizen.

De bereidheid van Aken is gebleken
na een gesprek tussen burgemees-
ter mr P. Houben van Maastricht en
zijn ambtgenoot (Oberbürgermeis-
ter) Kurt Malangré van Aken. Hou-
ben nam het initiatief tot dit ge-
sprek, namens de stedelijke knoop-
punten Maastricht'en Heerlen. Hel
is niet uitgesloten dat hij binnen-
kort met Hasselt gaat praten, om
ook die gemeente te interesseren
voor een aandeel in de luchthaven.

Ook het dagelijks bestuur van d*
provincie is bij het overleg mei
Aken betrokken. Malangré ver
wacht deze week nog een brief var
gouverneur Kremers over de deel
neming in de luchthaven. In dez<
brief, die geschreven wordt namen;
GS, wordt de bereidwilligheid var
Aken van harte toegejuicht. " Hevige bosbranden, aan-

gewakkerd door een sterke
wind, bedreigden gisteren
het noordelijk gedeelte van
de Zuidfranse stad Mar-
seilie. Bewoners van het
voorstadje Saint Antoine
moesten uit hun huizen
worden gehaald en elders
worden ondergebracht. In
Zuid-Frankrijk en op het
eiland Corsica braken op
tientallen plaatsen tegelijk
voor de tweede maal deze
zomer branden uit. Het me-
rendeel is moedwillig aan-
gestoken- Gisteravond nam
de wind in kracht af. Bij de
bluswerkzaamheden
kwam een brandweerman
om het leven, terwijl tien
anderen gewond raakten.
Naar schatting vijfduizend
hectaren bos zijn tot as ver-
gaan. Op Sardinië zijn ze-
ker elf mensen Omgekomen
door bosbranden.

Open briefdrugbaron Ochoa voorpresident Barco

Opnieuw bomaanslagen
drugmafia in Colombia

BOGOTA/WASHINGTON - De Co-
lombiaanse drugbaronnen hebben
gisterenzeven bomaanslagen in Bo-
gota en Medellin gepleegd in reactie
op de massale politierazzia's, onder
meer tegen een keten van apothe-
ken die eigendom van de drugsma-
fia zou zijn.

Het dagblad 'El Tiempo' maakte op
gezag van Amerikaanse media mel-
ding van een soort onderhande-
lingsvoorstel van Fabio Ochoa, een
drugmafiaboss wiens drie zonen
ook tot het drugkartel zouden beho-
ren. Ochoa zou de Colombiaanse
president VirgilioBarco in een open
brief hebben voorgesteld: „Laten
wij een dialoog beginnen. Geen
drughandel meer, geen oorlog
meer."
Barco had maandagavond een be-
roep op de Amerikanen gedaan co-
caïne als drug aan de kant te zetten:
„Degenen die aan cocaïne zijn ver-
slaafd, hebben de grootste en mis-
dadigste onderneming in het leven
geroepen, die de wereld ooit gekend
heeft."
De Amerikaanse president George
Bush vergaderde gisteren met zijn
adviseurs. Hij hoopt volgende week
het volledige anti-drugprogramma
van zijn regering ter waarde van 7,5
tot acht miljard dollar (ruim 15 mil-
jard gulden) aan het Congres te pre-
senteren. Minister van defensie Ri-
chard Cheney suggereerde dat het
Amerikaanse leger een grotere rol
in de drugsbestrijding gaat spelen.
Tegelijkertijd was de 32-jarige Co-
lombiaanse minister van justitie

Monica de Greiff in Washington
voor besprekingen over het uitleve-
ren van drughandelaars aan de VS.
De Greiff ontkende overigens te zijn
afgetreden of plannen te hebben af
te treden als minister van justitie.
De Amerikaanse minister van justi-
tie Dick Thornburgh overhandigde
haar het verzoek om uitlevering van
Eduardo Martinez Romero die geldt

als een van de belangrijkste 'witters'
van narcodollars.

De Israëlische radio meldde giste-
ren op gezag van ambtenaren van
defensie dat Yair Klein, de Israëli-
sche kolonel die zich zonder ver-
gunning op het trainen van doods-
eskaders van de mafia zou hebben
gestort, al vier maanden geleden op-
dracht heeft gekregen om zijn acti-
viteiten in Colombia te beëindigen.
Klein wordt inmiddels ook ver-
dacht van wapensmokkel naar Co-
lombia, een dienst waarvoor hij en
drie partners ruim 1,6 miljoen gul-
den zouden hebben gevangen.
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Koffie weer goedkoper
UTRECHT- De koffie wordt weer goedkoper, nadat eerder dit jaar
de Internationalekoffie-overeenkomst werd ontbonden en daarmee
de hoeveelheid te exporteren koffie per land werd vrijgelaten. In juli
van dit jaar had dat al een prijsdalingvan vijftien tot twintig cent per
pakjevoor de consument tot gevolg. Vandaag gaat er nog eens twin-
tig cent per pak van 250 gram vanaf.

Een woordvoerder van Douwe Egberts, marktleider in ons land, zei
gisteren dat de adviesprijs voor demeest verhandelde melange, Aro-
ma Rood, met ingangvan vandaag twintig cent per pakje omlaag gaat
van ’ 3,59 naar ’ 3,39. Dit houdt in dat in veel supermarkten de prijs-
tot beneden drie guldenkan dalen.

Zo verlaagt Ahold, het grootste supermarktconcern van ons land, de
prijzen vandaag, aldus een woordvoerster. De meest verkochte soor-
ten koffie gaan met twee dubbeltjes per pak in prijs omlaag. Ook in
juliwas dat al het geval. De prijsdaling van de goedkope soorten (Ra-
bat-koffie) bleef toen overigens beperkt tot vijftien cent. Een pak
Douwe Egberts Aroma Rood. kost vanaf vandaag bij Albert Heijn

’ 2,89.

Bezuiniging
speciaal

onderwijs
van de baan

DEN HAAG - De nieuwe bezuini-
gingsvoorstellen voor het speciaal
onderwijs zijn van de baan. Dit is
het resultaat van het mondeling
overleg dat de onderwijscommissie
uit de Tweede Kamer gisteren met
staatssecretaris Ginjaar-Maas (On-
derwijs) heeft gevoerd.

Het betekent dat de algemene kor-
ting van 2 of 3 procent die de staats-
secretaris eerder deze maand op het
formatiebudget van de speciale
scholen voorstelde niet doorgaat.
Die korting vond zij nodig ter com-
pensatie van de opheffing van de
personeelsstop in het speciaal on-
derwijs. De president van de Haag-
se rechtbank achtte die personeels-
bevriezing in strijd met de wet.

Ook de zogeheten overschotforma-
tie blijft in ieder geval dit schooljaar
onaangetast. Dit is van belang voor
ongeveer een kwart van de speciale
scholen die tijdens de personeels-
stop zo min mogelijk leerlingen toe-
lieten. Zij mochten de leerkrachten
die zij daardoor overhielden, behou-
den.
Het opheffenvan de personeelsstop
en het handhaven van de overschot-
formatie tot 1 augustus 1990 gaat
volgens Ginjaar-Maas na gedeelte-
lijke compensatie binnen de eigen
begroting voor dit en volgend jaar
ongeveer 20 miljoen gulden extra
kosten.
Zij zal zo spoedig mogelijk met mi-
nister Ruding van financiën praten
over de financiering van dit bedrag.
De staatssecretaris zei dat er van-
daag naar de scholeneen brief „zon-
der onaangename verrassingen" zal
gaan.

'Ongehoord'
De PvdA'er De Cloe noemde de kor-
tingsvoorstellen van Ginjaar-Maas
„ongehoord, onvoorstelbaar en on-gewenst". Zij zouden tot grotere
klassen en ontslag van 375 leer-
krachten leiden.
e Kamerleden toonden zich ingeno-
men met de plannen van de staats-
secretaris om de groei van het spe-
ciaal onderwijs in goede banen te
leiden door te streven naar bestuur-
lijke akkoorden. Die vrijwillige
overeenkomsten moeten worden
gesloten tussen scholen in het spe-
ciaal en regulier onderwijs in een re-
gio enerzijds en het ministerie van
onderwijs anderzijds. Het gaat daar-
bij onder meer om bindende afspra-
ken over het toekomstig aantal leer-
lingen op de speciale scholen.

———-———————————————-_—————————————,

Oproep zuinig
waterverbruik
opgeheven

-Eindelijk!!...

(ADVERTENTIE)

Elke dag

Limburgs Dagblad
en u staat

weer midden
indewereld.

r ..—....... ,t
; Ja ik wil die komplete krant!

J Naam: |
| Adres: \
', Postcode: |

', Plaats: : ',
■ Telefoon (i.v.m.
■ kontrole bezorging) 'J Giro/banknr: 'I 30-8
! Na de twee weken gratis wil ik
■ een kwartaal abonnement ’ 73.80"" een maandabonnement met
! automatische betaling ’24.60)
, Deze bon In een open enveloppe

" (zonder postzegel) zenden aan:
I Limburgs Dagblad,
■ antwoordnummer 46, ■; 6400 VB HEERLEN

V OfMJiL GÏATIScfjb % 04-022 99 U
i i
'-........ J

LIMBURGS DAGBLAD
MAAKT UW

DAG KOMPLEET.



Onjuiste tekst
Hfet deed mij deugd dat in het Lim-
burgs Dagblad van 24 augustus aan-
dacht werd besteed aan het verkie-
zihgsbezoek van Roel van Duijn aan
Maastricht. Helaas was de begelei-
dende tekst bij de geplaatste foto
ohjuist. Roel van Duijn is NIET de
lijsttrekker van Groen Links, maar
van De Groenen (lijst 19). De Groe-
nfcn zijn, in tegenstelling tot Groen
Links, noch links (socialistisch)
n£>ch rechts (liberaal-conservatief).
De Groenen zijn van mening dat het
gedachtengoed van deze negentien-
dfc-eeuwse politieke vraagstukken
van het einde van de twintigste
eeuw zoals de historisch unieke ont-
wrichting van het natuurlijk milieu,
de optasting van wapentuig vol-
doende om vrijwel alle leven van
dfze aardbol weg te vagen, de on-
vormig voortwoekerende bureau-
cratisering, de dreigende reductie
van de mens tot speelbal van nieu-
we (met name genetische) technolo-
gieën, de snel voortschrijdende ge-
lijkschakeling van het onderwijs op
basis van het efficiënte-criterium en
de verschraling van de democratie
tot partijpolitiek.
De Groenen zrjn een nieuwe, inter-
nationale stroming NAAST libera-
lisme, socialisme en christen-demo-
rratie. Nieuwe problemen vergen
r»u eenmaal nieuwe oplossingen,
geen oude rode wijn in nieuwe,
krampachtig groen gekleurde zak-
ken.
HEERLEN Jos Simons

Zuid-Afrika
.Naar aanleiding van de opmerkin-
gen van de heer Kistermans in het
Limburgs Dagblad het volgende:
Tijdens mijn reizen door Afrika heb,
ik vastgesteld dat ik duizend keer
liever als Nederlander in Nederland
woon, dan als een zwarte in Zuid-
Afrika. Maar als ik een zwarte zou
zijn, dan in Gods naam in Zuid-Afri-
ka en niet in veel andere Afrikaanse
dictaturen. Want nergens heb ik een
grotere minachting voor mensen
bemerkt als in die landen (ze noe-
men het alleen geen apartheid).

N.B. Selectieve verontwaardiging is
ook een kwalijke vorm van racisme.
Ik ben het eens met de heer Kister-
mans, je moet inderdaad verder kij-
ken dan jeneus lang is.

HAELEN B. Wiegers

in gesprek
In deze rubriek neemt de redactie buiten haar verantwoordelijkheid \

l graag ingezonden brieven van lezers op. De brieven dienenbetrek- \
\ king te hebben op publikaties in onze krant en kort en zakelijk te zijn. \
\ Brieven die te lang zijn worden ingekort of geretourneerd. \

Amnesty
International

Zaterdag 19 augustus las ik in uw
krant over Amnesty International.
Wat is dat eigenlijkvoor een organi-
satie? Pleiten dievoor vrijspraak als
een misdadiger iemand vermoord
heeft? Laat me niet lachen. De heer
Floris B. Bakels zegt dat hij tijdens
de oorlog voor de doodstraf was;
maar nu is hij er tegen, vanwege eer-
bied voor andermans leven. Heeft
een misdadiger ook eerbied voor
andermans leven? De heer Bakels
heeft het toch zelf meegemaakt. Hij
kan blij zijn dat hij het allemaal kan
navertellen. Eens kijken wat hij zou
zeggen als ze bijvoorbeeld een kind
van hem zouden vermoorden. Zou
hij dan ook zeggen van; Laat die
smeerlap maar vrij? En wat hij zegt
over de heer Heijn. Heeft die geen
doodsangsten uitgestaan? Die werd

in koelen bloede vermoord. Mijns
inziens moet de moordenaar dan
hetzelfde lot ondergaan. En niet
eerst naar het Pieter Baancentrum
sturen om te kijken of hij ontoere-
keningsvatbaar is. Dat kost allemaal
geld, dat wij moeten betalen. Dat
gebouw kunnen ze wat mij betreft
afbreken. Die doodstraf hadden ze
nooit mogen afschaffen. En dan is
mijnheer Bakels ook nog lid van
Amnesty International! Of dat zon
goede organisatie $i betwijfel ik.
BRUNSSUM Thei Dautzenberg

D66
De mensen met een minimum-inko-
men zullen door de maatregelen van
D66 als 'bedelaars' afhankelijk wor-
den gemaakt. De mensen dienet bo-
ven het minimum komen, moeten
dus hun auto maar laten staan en
minder warm door de winter ko-

men. En ja, tenslotte de mensen met
een dikke beurs (ook D66). Doet het
hen pijn om aan deze maatregelen
mee te betalen? Ik denk het niet! Zij
zullen hier geen kilometer minder
om rijden en ook het warm houden
van hun huizen zal hen beslist niet
moeilijk vallen.

Het brandstofverbruik daalt toch al-
leen door dié mensen die de ge-
schatte totale verhogingen van
f240- niét kunnen opbrengen! Er
wordt altijd over een schoon milieu
gepraat. Mensen die lpg tanken —bewezen is dat lpg de milieuvrien-
delijkste brandstof is - worden be-
straft met abnormaal hoge wegen-
belasting. Waarom wordt het op lpg-
rijden niet aantrekkelijker ge-
maakt? Indien de mensen energie-
bewust gaan stoken klagen de gas-
bedrijven dat ze verlies maken
(minder winst uiteraard). Dus moe-
ten de gasprijzen weer omhoog. Dit
alles heeft niets met energiebewust
stoken te maken. Waarom worden
de abnormaal hoge winsten van de
oliemaatschappijen niet gebruikt
voor de milieuvriendelijke investe-
ringen die er nodig zijn! Een auto is
tegenwoordig geen luxe meer en
ook wij hebben het recht om op va-
kantie te gaan, en niet alleen in

eigen land. Want dat doen jullietoch
ook niet, heren van D66!

HOENSBROEK
M.Kirsch-van Nuil

Uitkeringen
Met verbijstering heb ik de uitspra-
ken van R. Lubbers, CDA, gehoord
an gelezen. Hij zegt dat de uitkerin-
gen niet omhoog mogen gaan! Wat
heeft hij gedaan, om maar een voor-
beeld te noemen met de oud-mijn-
werkers? Deze hebben tijdens zijn
beleid f 1.000,- per maand ingele-
verd. ledere CDA-kandidaat daag ik
uit en in het bijzonder Ruud Lub-
bers om bij mij te komen kijken dan
kunnen ze het zwart op wit zien.
Zelf ben ik ook oud-mijnwerker.
Ook de leuze die het CDA gebruikt
is niet goed (Met Lubbers verder).
Veel gepaster zou de leuze bij het
CDA zijn: 'Met Lubbers verder
bergafwaarts. Ik vind dan ook dat
mensen die op het CDA hun stem
jitbrengen dief zijn van hun eigen
portemonnaie.

DUCHTEN A.G. Thoolen

Opiniepeiling
Toen ik in uw krant van 22
augustus las over een 'geheime'
peilingvan het Nipo, in opdracht
van de politieke partijen, ben ik
toch maar eens aan het rekenen
geslagen. Dat het CDA een zetel
zou winnen lijkt nog enigszins
geloofwaardig, alhoewel dit
uiteraard niet overeenstemt met
het door die partij gevoerde af-
braakbeleid! En dat de VVD
zware klappen gaat krijgen is
ook logisch, dit geldt ook in min-
dere mate voor de PvdA.

Maar dat een partij als Groen
Links (vroeger gewoon Klein
Links geheten, en terecht)van de

huidige drie zetels naar elf zetels
zou gaan, lijkt me een belachelijk
iets. Misschien is dit een stunt
van het Nipo. Als we alles logisch
bij elkaar gaan optellen en af-
trekken zou dat betekenen dat
minstens vijf zetels van de VVD
naar Groen Links zouden gaan.
Wie dit echt gelooft moet zich
toch onder doktersbehandeling
laten stellen! En dat de SP de
kiesdeler haalt geloof ik ook niet,
want bij een peiling voor de
Euroverkiezingen dacht men
ook datvan de 2 procent zweven-
de kiezers het leeuwedeel naar
de SP zou gaan. Een partij zoals
die van Janmaat werd wijselijk

niet genoemd. Maar dat de Cen-
trumdemocraten van die Jan-
maat een percentage gingen ha-
lenvan 0,8 (wat meer was dan de
0,7 van de SP) spreekt in dit op-
zicht wel boekdelen, buiten het
feit dat de concurrentievan links
onderling bij de Euroverkiezin-
gen kleiner was dan bij de ko-
mende Tweedekamerverkiezin-
gen, want daar doen maar liefst
10 linkse partijen mee! Dus als er
iemand zeker de kiesdeler haalt
is dat volgens mij die rechtse
Janmaat in plaats van de SP. En
die andere cijfers moeten we
maar met een halve kilo zout ne-
men, want opiniepeiling-goeroe
Maurice de Hond had het in 1986
ook bij het zeer verkeerde eind.

HEERLEN H.G.M. Smeets

in gesprek

Het circus promoot Heerlen
Ir> het Limburgs Dagblad van 23-
-8-89 werd aandacht besteed aan de
plannen van de gemeente Heerlen
om de stad meer te gaan promoten.
De voorgestelde oprichting van een
Stichting Heerlen Promotion, die
voor meer leven in de brouwerij
moet gaan zorgen, wordt door de
Club van Circusvrienden in Heerlen
met allekracht ondersteund. Al en-
kele jaren zorgen wij er namelijk
vdor dat grote, internationaal be-
kende circussen ook in Heerlen ko-men optreden. Hoogtepunt in deze
reeks was tot nu toe de Nederlandse
première van Europa's grootste cir-
cus. Circus Krone, die van 22 tot en
met 25 juni in Heerlen heeft plaats-
gevonden. De voorstellingen wer-
den door bijna 40.000 toeschouwers
bezocht. Behalve de enorm positie-
ve uitstraling op de stad en de hele
regio door een dergelijke wereldat-
tractie, profiteert Heerlen ook op
langere termijn nog van dit evene-
ment.

Een rechtstreeks gevolg van deKro-
ne-première in Heerlen is namelijk,
d^t in alle landelijke en regionale
dag- en weekbladen, die in vaak pa-
ginagrote artikelen aandacht be-
steedden aan het optreden van cir-
cus Krone elders in het land, Heer-
lep wordt genoemd als de succes-
volle startplaats van de Nederland-
se Krone-toernee.

Op dit moment, nu de rondreis van
K^one door ons land halverwege is
gevorderd, bedraagt het aantal pu-

blicaties waarin Heerlen in dit ver-
band wordt genoemd, al meer dan
200. Een prima vorm van extra en
gratis Heerlen-promotie dachten
wij zo. In het kader van een betere
Heerlen-promotie is het volgens ons
dan ook van groot belang dat er ook
in de toekomst regelmatig grote cir-
cussen in Heerlen komen optreden.
Om deze reden willen wij ook plei-
ten voor een uitbreiding van de faci-
liteiten voor de Heerlense kermis.

In het algemeen zijn wrj voorstan-
der van een vergrotingvan het eve-
nementen-aanbod in Heerlen, zodat
de stad op dat gebied alvast kan
wedijveren met steden van verge-
lijkbare grootte. De Club van Cir-
cusvrienden wil daar graag aan blij-
ven meewerken.

HEERLEN namens deClub
van Circusvrienden,

afd. Heerlen
Frans Wolff

" Olifanten van het circus Krone lopen doorHeerlen. He\ circus zou voor een uitstekende 'Heer-
len Promotion' hebben zorggedragen. Foto: DRIES LINSSEN

Asielzoekers
Bij het lezen van het bericht dat de
gemeenteBrammen naar derechter
stapt omdat ze van het ABP wonin-
gen 'EIST' voor asielzoekers, val ik
toch wel steil achterover. Doet deze
gemeente dit ook voor Nederlan-
ders? Neen, dat doet .ze niet omdat
ze dan een reden heeft van: Geen
geld, er zijn geen woningen be-
schikbaar of andere smoesjes!
Asielzoekers wordt het op deze ma-
nier wel héél aantrekkelijk gemaakt
om naar Nederland te komen.
Stel u zich eens voor: ik emigreer
naar bijvoorbeeld Sri Lanka, ik zeg
dat men mij in Nederland vervolgt
voor een misdrijf. Zullen ze daar
dan ook zeggen: Welkom beste me-
neer, hier hebt u de sleutel van een
ruime woning, u krijgt zakgeld van
ons, en de rest is geregeld!
Niets van dit allemaal!
Onze belastingen gaan door dit alles
flink omhoog en waarvoor? Neder-
land wordt wakker op 6 september.

HEERLEN H. deKoning

postbus 3100

Verboden mes
De bekende Duitse schrijver/dich-
ter Bert Brecht schreef eens: 'Eerst
komt het vreten, dan pas de moraal.'
Hij bedoelde daarmee, dat veel
mensen zo verschrikkelijk arm wa-
ren, dat ze wel móésten stelen, wil-
den ze niet van de honger sterven.
Ondertussen hoorden ze constant in
de kerk, dat stelen niet mag. Zijn
antwoord: „Zorg er eerst maar voor
"Sat we iets te eten hebbenen dat we
niet hoeven te stelen, en zeg danpas
dat stelen verkeerd is.'"

Datzelfde geldt nu weer. Binnen-
kort wordt het verboden, zelfs maar
een mes op zak te hebben. Maar zo-
lang de brave burgers niet door de
politie beschermd worden zijn we
wel verplicht onszelf te bescher-
men. En dus, net als Bert Brecht,
zeg ik: „Zorg er eerst maar eens voor
dat we geen wapen nodig hebben en
zeg dan pas dat het bezitten ervan
verboden is."
KERKRADE Ferry Groothedde

Roda JC
Tot mijn spijt moet ik mij tot u rich-
ten, omdat ik mij geruime tijd gru-
welijk erger aan de sportverslagen
in het LD over Roda JC, en met
name over de persoon Van Loen.
Nog geen twee weken geleden
stond in uw krant: Als de stormram
Van Loen er maar weer bij is na zijn
schorsing. In de krant van maandag
21 augustus staat dat Van Loen de
uitblinker was. Nu vraag ik mij af
met wat voor ogen of door welke
bril uw journalisten naar het voet-
ballen kijken. Ik ga al van voor de
oorlog naar het voetballen kijken,
doch uw sportjournalisten moeten
wel een vlies voor de ogen hebben,
of zitten dehele wedstrijd in de kan-
tine. Voor de wedstrijd tegen MVV
heb ik devaste kern, diealtijd bij el-
kaar staat, gezegd dat ik bij zou hou-
den hoeveel kopduels VanLoen zou
winnen. Het was tot ver in de twee-
de helft, ik had reeds 18 kopduels

van Van Loen met een tegenstand*
geteld, dat hij er één, zij het fifty-"
ty, had gewonnen. Wat heeft V*1
Loen vorig seizoen eigenlijk gepi^j
teerd? Heel weinig. En tegen M*!
liep hij zichzelf in deweg. En als»]
in de buurt van het vijandelijke dol- zo'n 18 tot 20 meter ervoor - wel
aangespeeld, dan speelde hij W
leer onmiddellijk door omdat fl
bang was iets verkeerds te doen.Bj
was blij de bal kwijt te zijn en wej
ste geen enkele verantwoording]!
nemen. Trainer Reker is een slapeji
de ezel. Ik hadTrost en Van Loen«j
een kwartier er uit gehaald. Wafl
Van Loen was zo'n uitblinker in M
prutsen dat hij ook nog de tweed]
eigen goal maakte. Ze hebben yoj
Van Loen een miljoen gulden uitp
geven, maar hij is nog geen Wj
waard. Hadden ze hem maar voj
kocht, want missen doe jehem hel^
maal niet.

HEERLEN B.WoU<"

Affiches
Tijdens het WMC zijn er duizenden
affiches geplakt in Kerkrade en om-
geving. Daar heeft het college niets
van gezegd. En nu de SP affiches
opplakt mag het opeens niet. Loco-
burgemeester André Coumans kan
niet' uitstaan dat de SP een grote
toekomst heeft. Als CDA, PvdA en
WD veel hadden geplakt, dan had
Coumans niets gezegd. Het college
van Kerkrade heeft het over vervui-
ling; er is niets vervuild door de SP.
De partij waartoe Coumans be-
hoort, de PvdA, heeft jarenlang toe-
gekeken hoe Nederland vervuild is
geraakt. Echte vervuilers worden
niet aangepakt. De Hopel in Kerkra-
de, daar doet Coumans niets tegen,
maar wel krenterig doen tegen de
SP.

HEERLEN BenTarici

recept
Andijvie-salade
met zuurkool
Benodigdheden; 1 krop (250 g) an-
dijvie, 250 g zuurkool (potje of zak-
je), 200 g vleestomaten, 1 middel-
grote ui, snufje cayennepeper, 75 g
fêta-kaas, 25 g gehakte cashewno-
ten.

De andijvie in smalle reepjes snij-

den. De zuurkool los halen, her-
haalde malen goed afspoelen en
goed laten uitlekken.

De tomaten voorzichtig ontvellen
en de zaadjes en het vocht eruit
verwijderen. Snijd het vruchtvlees
in blokjes van lem.

Pers alle citrusvruchten uit en
meng dit sausje met heel fijn ge-
hakte ui en wat cayennepeper.

Doe andijvie en zuurkool in een
grote slakom. Strooi er de verbrok-
kelde Griekse kaas over en de ge-
hakte noten. Giet er de saus over,
schep meerdere malen goed om zo-
dat de saus goed kan intrekken.
TIP: Een voortreffelijk bijgerecht
voor een barbecue tijdens deze zo-
merse dagen of zo maar spontaan
op een avond.

hut? meijer

Vrouwen en
bridge

Het artikel over de laatste wedstiijj
in het kader van de Open Zuidlii*
burgse Bridge kampioenschapP^
heb ik met aandacht'gelezen.
Wat de heer Gielkens echter rw
schrijft is dat het door mij te spe'^
5 Ruiten contract door hem gedM
bleerd werd.
Hij was doorhet bieden bekend fls
zijri kaartverdeling. Door zijn dO";
biet en zijn tegenspel heb ik het
Ruiten contract op de door hem e\
noemde wijze afgespeeld.
Het was dus geen vrouwelijke in^j
ïtic (hoewel dievaak heel prettig j*!
maar gewoon nadenken en ge'°j
mij, beste heer Gielkens, ook vro*l
wen kunnen nadenken.
Gefeliciteerd met uw overwinn^Jen hopelijk hebben wij volgend j^J
weer een confrontatie tussen *'mannen van Meys' en vrouwelün
intuïtie én nadenken.

WIJNANDSRADE Riet Hend^
Oplossing van gisteren

BADMINTON
I N. A
Z-REKKE-A
A-ENTER-l
RIET-GELD
-EG M I -
PRET-OISE
L-IRENE-R
O-TIBET-N
M r___S
PATRONAAT

puzzel van de dag

Horizontaal:
1. poging tot moord; 3. Europese hoofstad;
5. uiting van bezwaar; 7. bepaald onder-
richt; 8. zomerhut der herders op de hoge
Alpen; 9. vlamhoutje.

Verticaal: y
1. grondeloze diepte; 2. bedekt en W*
gepraat; 3. titel; 4. net waarin de mete
hengel gevangen vis levend wordt
waard; 5. zeer vlug; 6. oefenmeester.
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Een jaar cel
geëist tegen

vredesactivist
Lj HAAG - „Wij zijn niet in ver-lat .gen derechtsstaat, maar tegen
wj^gebreke blijven daarvan." Zo
„Hj °ordde vredesactivist en
t 0 egtuigvernieler" K. K. gisteren
(Z derechtbank in Den Haag de
Li^elling van zijn organisatie
j|f*"Atlantic De-Fence Movement
l^rj-FM), ook bekend als Neder-
Vif-? .Ploegschaarbeweging,
t^"* «-jarige Eindhovenaar hoorde,
i^ er meer wegens het lidmaat-
t{| aP van deze organisatie, een jaar
v zich eisen.K. moest verder
ijvCjltstaan wegens het plegen vantelijk geweld en de poging, op 16
jm Van dit jaar, om een Orion-P5-
'j^nibommenwerper van 75 mil-■JJ gulden te vernielen. Aan de zit-
l<> ging een demonstratie van der-
k Sympathisanten door Den Haagraf.

Praag wijst
Hongaren uit

*w~^G - Tsjechoslowakije heefti-^en twee Hongaren uitgewe-
id'. 'ne op 21 augustus waren opge-
ef.* °mdat zij deelnamen aan een
W?°den bijeenkomst op de 21e
tva ardagvan het neerslaan van dej^gseLente.
\j* *-egsman zei dat de leider van
w.--afhankelijke Hongaarse jonge-
fy>üteweging Fidesz, Tamas

utsch, en Gyoergy Kerenyi van
([^--afhankelijke vakbond Solida-
iZ} ieder zrjn veroordeeld tot het
Uiv!en van een boete van ruim
b "° gulden.
ijj^tWee Hongaren waren de enigen
j. Uog vastzaten wegens deelname

de herdenking van de inval van
L roepen van het Warschaupact in
ij^hoslowakrje op 21 augustus
(L,-aldus een officiële woordvoer-

Praag liet de 320 Tsjechoslowa-
hjj en 54 andere buitenlanders die
{$ dezelfde gelegenheid waren op-
-s^akt vrij snelna een verhoor weer

Premier Karinthië
niet naar ons land

KLAGENFURT - De
voorzitter van de
rechts-liberale Oosten-
rijkse Vrijheidspartij
(FPÖ) en premier van
Karinthië, Jörgen Hai-
der, ziet definitief af van
een bezoek aan Neder-
land.
Het besluit van Haider
houdt direct verband
met de oproep van het
Nederlandse Opsten-
rijk-comité niet meer op
vakantie te gaan in Ka-
rinthië, „het landvan de
neo-nazi's".

Haider heeft het besluit
niet naar Den Haag te
reizen genomen op ad-
vies van de Oostenrijk-
se ambassadeur in Ne-
derland, Heinrich Pfus-
terschmid, zo werd in
de ..omgeving van de
FPÖ-leider gezegd.
Haider noemde gisteren

het groeipercentagevan
twee cijfers van deze zo-
mer van de Nederland-
se toeristen inKarinthië
„het beste antwoord"
op de oproep van het
Oostenrijk-comité.

Volgens het Nederland-
se comité is Haider een

notoire nazi en lopen
bezoekers van Karin-
thië het gevaar daar ge-
confronteerd te worden
met hakenkruisen en
afbeeldingen van Adolf
Hitler.

Het Oostenrijk-comité
bestaat onder meer uit
de voormalige voorzit-
ter van de Arme Frank
Stichting, D. Houwaart
(voorzitter), de hoofdre-
dacteur van de Groene
Amsterdammer, M. van
Amerongen en J. Wrjne,
publicisten historicus.

ATV
Binnen de vakcentrale bestaat ove-
rigens verdeeldheid over de vraag
ofer na het bereikenvan de 35-urige
werkweek in 1993 nog verder ar-
beidstijdverkorting (ATV) nodig is
om het werk beter te verdelen. De
grootste FNV-bond AbvaKabo en
de Bouw- en houtbond FNV willen
van verdere ATV dan de 35-urige
werkweek volstrekt niets weten.

Het congres beslist in maart 1990
definitiefover verdere ATV. Gezien
de slechte ervaringen met ATV in
de collectieve sector, is het maar de
vraag of een meerderheid van de
achterban voor verdere ATV is te
porren.

Drankgebruik
Werd in 1980 per hoofd van de be-
volking van vijftien jaar en ouder
nog elf liter pure alcohol geconsu-
meerd, in 1988 was dit verbruik ge-
daald tot minder dan tienliter. In

dezelfde periode is ook het aantal
opnames in een ziekenhuis als ge-
volg van overmatig drankgebruik
gedaald. Opvallend is dat dit aantal
in Zuid-Limburg juist licht steeg.

Het aantal verkeersongevallen met
dodelijk afloop waarbij alcoholge-
bruik werd geconstateerd bij een of
meer betrokkenen is gedaald. In
1977 gebeurden er 2.319 dodelijke
ongevallen. Bij 346 was alcohol in
het spel. In 1988 bedroegen die cij-
fers 1.258 respectievelijk 118.
In 1988 waren er 628.000 Nederlan-
ders die dagelijks minimaal acht
glazen bier, wijn of gedistilleerd

dronken. 310.000 Mensen dronker
meer dan 12 glazen en 178.000 mee:
dan 16 glazen.

FNV-voorzitter roept op tot centrale afspraken

Stekelenburg wil
PvdA in kabinet

BREDA- De voorzitter van
de vakcentrale FNV, Johan
Stekelenburg, vindt het „de
hoogste tijd dat er weer
eens progressieven in het
kabinet komen". Hij zei dit
gisteren op het FNV-con-
gres in Breda.

Stekelenburg riep de politieke par-
tijen op om de werkgevers onder
druk te zetten voor veelomvattende
centrale afspraken. Ook zou de poli-
tiek instrumenten moeten ontwik-
kelen om werkgevers tot afspraken
over werkgelegenheid te dwingen,
zoals hogere premies.

De tijd is overigens kort om nog dit
jaar tot een centraal akkoord te ko-
men. „Misschien moet er wel gelijk
onderhandeld worden over een re-
geerakkoord en een akkoord tussen
kabinet, werkgevers en werkne-
mers. Als er vóór half november
niets ligt, gaat het autonome CAO-
circuit zn gang", aldus Stekelen-
burg.

Hrj presenteerde op het congres de
„agenda voor een centrale af-
spraak". Die zou een gelijke inko-
mensontwikkeling en herstel van
de achterstand moeten bevatten. Op
het gebied van werkgelegenheid
moet spoed worden gezet achter het
nieuwe driepartijen-bestuur van de
arbeidsvoorziening, een aanbeve-
ling over arbeidstijdverkorting en
het formuleren van streefcijfers per
doelgroep werklozen.

De FNV wil verder afspraken ma-
ken over verbetering van arbeids-
omstandigheden en de positie van
de vakbeweging in ondernemingen,
meer invloed op de invulling van
(flexibele) arbeidstijden, medezeg-
genschap en milieu.

binnen/buitenland

Rechter: geen
discriminatie

AOW-toeslagen
ffl j^RLEM - De Raad van Beroep
e" Ktt? ariem vindt de toeslagenrege-
f {

6ln deAOW gerechtvaardigd, als
etfj^geling die noodzakelijk is om
ui |aTririen een bestaansminimum te

a"!kaderen. De Raad vermoedt welh"'.de toeslagenregeling, met name
>èl ?T vrouwen, discriminerend
jol rljt maar laat dat argument nietgegaan.
■a uej ' blijkt uit een uitspraak in een
!'f j»°ePszaak waarin discriminatier vrouwen in de AOW centraal

Ln d. Advocaat mr M.C.W. Feteris,
d'ijdit gisteren bekendmaakte,
«< inmiddels hoger beroep inge-

?'d D« de Centrale Raad van Be-y in Utrecht.jP^ginsel heeft iedere individuelePlusser recht op 50 procent (800
J ihj n) van, de AOW-uitkering per
n,. Bij huwelijk of samenwo-
e* m komt er dus 1600 gulden (de

edige AOW) binnen. Wanneer de
iel jj ,e partner 65 wordt,krijgt hij of
e"'Qttr procent van de volledige
nc^". (1180 gulden). Daarop kan

aanvulling van 30 procent tot
,ei iM v°Uedige AOW-bedrag worden
'n. rkregen.

|ji e aanvulling is echter afhanke-
[. Van het inkomen van de jongereK-er, in veel gevallen de vrouw.

Qe gevallen dat de oudste partner
i^ Vrouw is en de jongere de man
l ' heel vaak inkomen uit arbeid),

Hf M devrouw de aanvulling geheel
j êdeeltelrjk mis. Mr. Feteris voer-
Ln de procedure dan ook aan dat
|g oeslagenregeling in strijd is met
L^G-richtlijn inzake gelijke be-
nadeling van mannen en vrouwene sociale zekerheid.

Beloftes
Volgens Kok doet Lubbers in de
verkiezingscampagnes veel beloftes
die afwijken van het CDA-program-
ma, zonder te vertellen hoe die be-
taald moeten worden.
De PvdA'er pleitte in Tilburgverder
voor een urgentieprogramma voor
de aanpak van milieu-problemen.
Daarin moet de verkoop van auto's
zonder katalysator en het gebruik
van gevaarlijke stoffen als asbest
worden verboden, het openbaar
vervoer en energiebesparing wor-
den bevorderd, en het autogebruik
voor mensen diemeer dan 10.000ki-
lometer per jaarrijden duurder wor-
den gemaakt.

0 Zie ook pagina 5

Alcoholgebruik in Nederland sinds 1980 dalende

Meer sterfgevallen door roken
Van onze verslaggeefster

HEERLEN - In 1987 zrjn bijna
18.000 Nederlanders overleden aan
de gevolgen van ziektes die in ver-
band kunnen worden gebracht met
roken. Dit blijkt uit het rapport 'Al-
cohol, tabak en drugs in cijfers' van
het Nederlands Instituut voor Alco-
hol en Drugs (NIAD). In ditzelfde
rapport staat ook dat het alcoholge-
bruik in Nederland sinds 1980 aan
het dalen is.

Volgens de onderzoekers is sinds
1980 sprake van een stijging van zo-
wel de sterfte in samenhangmet ro-

ken als het aantal ziekenhuisopna-
mes. Bij vrouwen is de toename re-
latief het hoogst.
Het percentage rokers onder de be-
volking van vijftien jaaren ouder is
gedaald van 60 (in 1967) tot 33 (in
1988). Voor mannen waren die cij-
fers 78 en 37 procent en voor vrou-
wen 42 en 29 procent.

Alcoholisme
Volgens de onderzoekers is het niet
mogelijk die drinkers te classifice-
ren als probleemdrinkers of alcoho-
listen. Wel is uit onderzoek bekend
dat patiënten die opgenomen wor-
den in klinieken voor de behande-
ling van alcoholisme gewoonlijk
meer dan 12 glazen gebruikenen ge-
middeld meer dan 20 glazen per
dag.
In de EG zijn deFransen nog steeds
de grootste alcoholgebruikers. Lu-
xemburgers kwamen op de tweede
plaats en Spanjaarden op de derde.
Het laagste drankgebruik was te
zien in Noorwegen en Zweden.
Het aantal harddruggebruikers in
ons land moet volgens het rapport
geschatworden op minimaal 20.000.

Verkiezingsstrijd
PvdA-CDA harder

Van onze Haagse redactie

TILBURG - Het CDA-verkiezings-
programma wordt in handen van
premier Lubbers 'een verzameling
van ongedekte cheques', vindt
PvdA-lijsttrekker Wim Kok. De
CDA-lijsttrekker maakt zich schul-
dig aan 'opportunisme', is 'niet ge-

loofwaardig' en wijkt regelmatig af
van zijn eigen programma, aldus
een boze Kok gisteravond op een
spreekbeurt in Tilburg.

De opwinding van Kok tekent de
verharding van de verkiezingsstrijd
tussen CDA en PvdA. Vrijdagavond
viel de socialistische voorman over
Lubbers heen omdat de premier
had gezegd dat de minima geen in-
komens-achterstand hebben opge-
lopen. In Tilburg laakteKok de ver-
dediging van Lubbers dat het CDA
sociaal beleid voert door de kinder-
bijslag te verhogen.
Kok: „Wie zal dat nog serieus ne-
men. Ik denk dat de heerLubbers er
maar verstandig aan doet niet te
lang brj zrjn verleden op dit punt stil
te staan".
De socialist noemde het een 'onge-
rijmdheid' dat Lubbers weigert met
de PvdA te onderhandelen over het
halveren van de belastingverlaging
in 1990, maar tegelijk zegt onder een
volgend kabinet geen geld uit te wil-
len trekken voor lastenverlichting.

Conferentie
Cambodja
mislukking

PARIJS - De topconferentie in Pa-
rijs over Cambodja zal vandaag af-
gesloten worden zonder dat de strij-
dende partijen nader tot elkaar zijn
gekomen. Daarmee is de conferen-
tie, die een maand heeft geduurd,
als mislukt te beschouwen.

Wellicht zal er in het voorjaar var
1990 een derde ronde worden ge
houden, in Parijs of in Jakarta, waai
dit voorjaar de eerste ronde plaats
vond. Frankrijk en Indonesië funge
ren als gastheren van de beraadsla
gingen, waaraan 18 landen deelne
men.
De strijdende partijen zijn op twee
essentiële punten niet tot een com-
promis te bewegen. Het gaat daarbij
om de samenstelling van een nieu-
we regering na het vertrek van de
Vietnamese troepen eind septem-
ber en om het internationale toe-
zicht op de handhaving van de vre-
de.

Gif in kleding
Frank Chikane

Van onze correspondent
JOHANNESBURG - Onderzoek
in de Verenigde Staten heeft uit-
gewezen dat de kleding van do-
minee Frank Chikane, de alge-
meen secretaris van de Zuidafri-
kaanse Raad van Kerken en fer-
vent tegenstander van apartheid
met gif is besmeurd. Dit blijkt uit
een verklaring van de Raad die
gisteren is openbaar gemaakt.
Chikane was in april en mei ver-
schillendemalen op onverklaar-
bare wijze ziek geworden. De
laatste keer, tijdens een bezoek
aan deVS, werd zelfs voor zijn le-
ven gevreesd. Een voorlopig on-
derzoek deed toen vermoeden
dat hij vergiftigd was door een
kunstmestpreparaat. Dit is nu
door. het laatste onderzoek be-
vestigd.
Omdat Chikane in geen maan-
den op een boerderij of zelfs
maar in een landbouwgebied
was geweest, werd vermoed dat
zijn bagage op het vliegveld van
Johannesburg of dat van de Na-
mibische hoofdstad Windhoek
met het gif is bewerkt.
Een verdachte is nooit gevon-
den, maar de Raad van Kerken
zocht de dader(s) in extreem-
rechtse kring.

punt uit
Gedood

Circa 150 Vietnamese boot-
vluchtelingen zijn afgelopen
juni in de Golf van Siam voor
de kust van Thailand door pira-
ten gedood. Slechts één over-
leefde de aanval, aldus de poli-
tie gisteren. Acht piraten enter-
den de boot met Viètnamezen.
Alle vrouwen werden ver-
kracht en over boord gegooid.

Muppets
Walt Disney Company, het
Amerikaanse amusementscon-
cern dat onder meer de stripfi-
guur Mickey Mouse onder zijn
hoede heeft, heeft Henson As-
sociates gekocht, zo is in Los
Angeles bekendgemaakt. Hen-
son Associates is eigendom van
Jim Henson, de geestelijk va-
dervan de Muppet Show waar-
in Kermit de Kikker en Miss
Piggy de hoofdrol spelen.

Triton
Het ruimteschip Voyager 2
heeft de wetenschap tal van
nieuwe feiten opgeleverd. Zo
blijkt Triton, de ijzige, vulkani-
sche maan van Neptunus, met
240 graden Celsius onder nul
het koudste hemellichaam te
zijn van het zonnestelsel. Op
Neptunus zelf doet zich net als
in veel grote steden op Aarde
smog voor.

Aids-test
Mensen die van plan zijn naar
Australië te emigreren, zullen
een verplichte test op Aids en
het HIV-virus moeten onder-
gaan. Dit betekent echter niet
dat Australië iedereen die be-
smet is, de toegang tot het land
zal weigeren, zo heeft de
Australische regering gisteren
meegedeeld. Degenen die
Australië slechts voor korte tijd
bezoeken, zoals toeristen, zul-
len niet worden getest.

Vermoord
Een Srilankaanse advocaat
heeft zijn inzetvoor de mensen-
rechten met de dood moeten
bekopen. Kanchana Abeypala
(27) werd maandag in de hoofd-
stad Colombo door gewapende
mannen gedood. Zijn vader
raakte zwaargewond, zo is gis-
teren door familie meegedeeld.
Tot nu toe heeft niemand zich
verantwoordelijk gesteld voor
de aanslag.

Controle
Op plaatsen waar aan wegen
wordt gewerkt zal extra wor-
den gecontroleerd op naleving
van de daar geldende snel-
heidsbeperkingen. De Algeme-
ne Verkeers Dienst van de
Rijkspolitie, het ministerie van
Verkeer en Waterstaat en het
Nederlandas Meetinstituut
gaan daarvooreen proef nemen
met speciaal daarvoor ontwor-
pen mobiele meetapparatuur.
Uit onderzoeken is gebleken
dat 70 tot 80 pet van de automo-
bilisten de bij wegwerken aan-
gegeven snelheidsbeperkingen
aan hun laars lappen.

Bom
De lerse politie heeft vlakbij de
grens met Noord-lerland een
bom van bijna 700 kilo onscha-
delijk gemaak. De bom was
waarschijnlijk de grootste die
ooit in lerland is gevonden en
was waarschijnlijk bestemd
voor het IRA. De politie heeft
twee mannen voor verhoor aan-
gehouden.

'IJverig'
Personeel van Provinciale Wa-
terstaat in Noord-Brabant heeft
in de gemeente Gemert alleaan
lantaarpalen opgehangen ver-;
kiezingsborden langs de pro-
vinciale wegen weggehaald.
Een woordvoerder van de ge-
meente heeft dit gisteren des-
gevraagd bevestigd. Volgens
hem is er sprakevan een vergis-
sing. „Eén van de ambtenaren
is misschien wat te ijverig ge-
weest," aldus de gemeentelijke
zegsman. Wie ze nu weer moet
ophangen is niet helemaal dui-
delijk, aldus de Gemertse
woordvoerder.

Batterijen
De milieu- en consumentenor-
ganisaties zijn blij met de over-
eenkomst die minister Nijpels
dinsdag met het bedrijfsleven
heeft gesloten over de inzame-
lingvan afgedankte nikkel-cad-
mium batterijen. Zij betreuren
het echter dat geen statiegeld
op de volgens hen 'zeer milieu-
gevaarlijke' batterijen wordt
geheven, zo zeggen zij in een
verklaring. Daardoor zou het
systeem veel doelmatiger zijn.

Troepen
Het Sovjetministerie van bin-
nenlandse zaken heeft meer
speciale troepen gestuurd naar
Armenië en Azerbajdzjan van-
wege de toegenomen spannin-
gen in het gebied gedurende dé
afgelopen week. Dit heeft mi-
nister Vadim Bakatin van Bin-
nenlandse Zaken voor de Sov-
jettelevisie gezegd, zo meldde
het persbureau TASS.
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Tanker in brand geschoten

" Terwijl gisteren opnieuw een gezant van de Franse regering in Beiroet tussen de strijdende par-
tijen heen en weer pendelde, werd de tanker 'Sunshield' met 2,3 miljoen liter benzine aan boord voor
de kust van Libanon in brand geschoten. Acht matrozen en dekapitein worden nog vermist. De ver-
misten zijn hoogstwaarschijnlijk verbrand in de vlammenzee die in enkele seconden over de hele
tanker sloeg. Bluspogingen van deLibanese brandweer mochten niet baten. Na 12 uur was het schip
uitgebrand en werd het naar de christelijke haven van Jounieh gesleept. De tanker, dieonder Malte-
se vlag voer en eigendom is van een christelijke Libanees, probeerde gisteren* zoals elke week door de
Syrische blokkade van de christelijke havens tekomen. Foto: Libanese kinderen kijken vanaf de wal
naar het brandende schip.
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-3piccolo's
045-719966

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

Piccolo s en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van-onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken Proficiat' en 'Vermist gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' / 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
'Vermist/Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr', 'Kontakten/Klubs',
'Huwelijk/Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' en
'Kontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.

Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

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

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

■——

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin- Piccolo's in het Limburgs
nen- en buitenschilderwerk- Dagblad zijn groot in R§-
zaamheden: 045-210020. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagda **Jonge verkoper(ster)
voor VISSPECIALIST op de markt in Geleen gevraagd,

20 uur per week, uitbreiding tot 40 uur mogelijk.
Liefst met eigen vervoer. Tel. 04490-43352.

Met spoed gevraagd
1e automonteur

met alle benodigde diploma's, liefst met ervaring, moet
zelfstandig kunnen werken. Alleen na tel. afspr.

04490-20303 Autobedrijf Wolters Heerlenerweg 39 Sittard.
Voor

Nuth
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, Rumpenerstraat 81, Brunssum.

Tel. 045-256363.
Tempo-Team Uitzendbureau

heeft werk voor
all-round monteur M/V

De kandidaat wordt belast met het opsporen en verhelpen
van storingen op het gebied van electrotechniek, WTB en

besturingstechniek. De monteur denkt zelf mee bij het
verbeteren yan de div. installaties. De werkzaamheden

vinden plaats in 3-ploegendienst. De baan biedt een zeer
gunstig perspectief.

Voor informatie:
04490-17360. Ton Peters, Sittard, Rosmolenstraat 4.
Full-time of Part-time baan voor bezorging en lichte

reparaties van wasmachines en koelkasten etc. Uren
n.o.t.k. Enige ervaring vereist.

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

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft per direct werk voor

Produktiemedewerkers (m/v)
bij een bedrijf in Brunssum. De kandidaten zijn goed gemo-
tiveerd en bereid om op afroepbasis te werken. Zowel per-
sonen die alleen weekeinden of enkele dagen per week
beschikbaar zijn, als ook personen die een volledige werk-
week zoeken, kunnen reageren. Leeftijd vanaf 18 jaar,
i.v.m. ploegendienst. Heeft u interesse? Neem dan contactop met Anita Dolk, tel. 045-718366 of kom langs.

OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT, HEERLEN
Dactylo Uitzendburo zoekt met spoed

CO2-lassers m/v
Wij zoeken vakmensen die per direkt en voor een lange pe-

riode willen werken. Info.: Dactylo Uitzendburo in
Sittard, Rijksweg Zuid 63, 04490-14190.
Dactylo Uitzendburo zoekt met spoed

Stiksters/overlocksters m/v
Beschik je over ervaring en wil jevoor lange tijd werken in

een leuke baan, dan ben jij diegene diewij zoeken.
Info. Dactylo Uitzendburo in Sittard,
Rijksweg Zuid 63, 04490-14190.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor

Schoonmaakmedewerkers M/V
voor kantooronderhoud bij bedrijven in de omgeving van
Sittard. Wij bieden een afwisselende baan met werktijden

in overleg. Neem zo snel mogelijk contact op met
04490-14222, Mariëlle Schutgens, Sittard, Rosmolenstr. 4.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor

print-plaatmedewerkers M/V
in ploegendienst. De werkzaamheden zijn afwisselend en

gaan langere tijd duren. Wij bieden u een goed salaris.
Voor meer informatie: Karin Poelman, tel. 04490-14222

Sittard, Rosmolenstraat 4.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Gevr. KAPPER/STER v. di.
t/m za. full-time. Diploma
vereist, Engelse taal vereist.
Schinnen Amerikaanse ba-
sis.Tel. 04493-7312.
Bouwbedrijf PARO vrgt.
metselaars. Mld. na 19.00
uur Baanstr. 125 Landgraaf.
Tel. 045-313105.
ALBERT HEYN zoekt voor
filiaal in Sittard, vriendelijke
en representatieve mede-
werkers M/V voor de koop-
avond en of zaterdag, max.
leeft. 19 jr. Belangstelling?
Stuur dan uw schriftelijke-
sollicitatie naar Albert Heyn,
Walstr. 71, 6131 CV Sittard,
t.a.v. Mevr. P. Strijkers.
ALBERT HEYN zoekt voor
filiaal in Sittard, enthousia-
ste medewerkers M/V voor
de vulploeg op dinsdag en
donderdagmorgen van
07.00 tot 09.00 uur, max.
leeft. 19 jr. Belangstelling?
Stuur dan uw schriftelijke
sollicitatie naar Albert Heyn
Walstr. 71, 6131 CV Sittard,
t.a.v. Mevr. Strijkers.
ALBERT HEYN zoekt voor
filiaal in Sittard , enthousia-
ste en representatieve me-
dewerkers M/V voor het ver-
vullen van part-time werk-
zaamheden, door de week.
Max. leeft. 19 jr. Belangstel-
ling? Stuur dan uw schrifte-
lijke sollicitatie naar Albert
Heyn Walstr. 71, 6131 CV
Sittard, t.a.v. Mevr. Strijkers.
MEISJE of vrouw gevraagd
voor rijdend kaasbedrijf op
de markt, voor alle voorko-
mende werkzaamh. tel.
045-352406. __
MEISJE gevr. oor IJssalon
voor zat en zond. en voor de
hele week. Tel. 045-352406
Part-time TAXICHAUF-
FEURS dag-nacht-week-
enddienst, evt. WAO-ers.
Julianastr. 6, Brunssum.
SCHOONMAAKSTERS
gevr. voor de avonduren van
17.30-20.30 uur in de regio
Bom. Schoonmaakbedrijf
Schevers. 04490-24126.
Club 2000 in Geleen vraagt
met spoed GASTVROUW
voor leidinggevende functie.
Tel. 04490-42315.

Limburgs Dagblad in de
Landgraaf zoekt met ingang
van direkt BEZORGERS
(STERS) omg. Übach over
Worms. Melden na 11.00
uur 045-311782.
Gevr. ervaren en leerl.
GLAZENWASSER Soll. Br.
o.nr. 81802, LD, Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
Hotel Hermens Valkenburg
vraagt met spoed MEDE-
WERKER(ster) voor inval-
dienst tot eind ott. Soll. na
tel, afspraak 04406-13020.
Vrouwelijke FRITUURHULP
gevraagd voor 3 dagen in de
week, beslist met ervaring.
Tel. 045-418725.
PORTIER gevr. voor Dan-
cing voor vrijdag en zater-
dag. Tel. 045-213350, na
12.00 uur.

KELNER/buffethulp met er-
varing gevr. voor vrijdag en
zaterdag, Ift. 22-40 jr. Tel.
045-213350, na 12.00 uur.
STRATENMAKERS en
leerling stratenmakers gevr.
P. Zweiphenning Straten-
makersbedrijf. Tel. 04492-
-5316/04493-1038.
TAXICHAUFFEURS gevr.
voor dag en nacht. Tel. 045-
-230000.
Gevr. ervaren THUISNAAI-
STERS voor damesconf.
Tel. 045-725310 na 10.30 u.
Voor dir. gevr. handige
jongeman of MEISJE. Leeft.
16-17 jr. baan 35 uur p.wk.
Vrusch Versmarkt, Kerkstr.
59, Brunssum. 045-252504.
Gevr. voor dag en nacht
VERPLEEGSTER/zieken-
verzorgster of bejaarden-
hulp bij oudere dame, nog
goed ter been. Huishoudelij-
ke hulp aanwezig. Br.o.nr.
B-1810, LD, Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.
Net handig 18-jarig meisje
gevr. als HULP bij onze
bon-bonfabricage. Chocola-
terie J. Offermans, Minorstr.
34, Nuth. Tel. 045-241434,
na 18.00 uur.
Las- en Constructiebedrijf
ZWIKSTRA vraagt voor
groot project in Limburg las-
sers met geldig G6-cert.; 1e
pijpfitters die van tekening
kunnen lezen, C-bankwer-
kers met ervaring en argon-
arc. lassers. Voor sollicita-
ties gelieve te bellen 01880-
-33746 na 19.00 uur R. Zwik-
stra 01880-39388.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur zeer goedlopende I-
FRITURE te Hoensbroek, d
weg. ziekte. Inv.overname a
verplicht ’ 70.000,- mcl. n
voorraden. Lage huurpr. 2
Br.o.nr. B-18071D Postbus 0
3100,6401 DP Heerlen. K
HEERLERHEIDE te huur s
éénpersoons app. a/d Uno- 0
laan/Jongmansweg. Huur j

’ 600,-, huursub. mogelijk, c
Tel. 045-214368.
Wat VERKOPEN? Adver- T
teer via: 045-719966. 4

HEERLEN: te huur Sittar-
Jerweg.Grasbroekerweg,
ippartement. Ind. woonka-
ner, keuken, balkon, badk.,
ï slaapk., berging. Inl. tel.
)4490-43275.

<amers te huur met volpen-
sion te HOENSBROEK. Tel.
)45-214804.

re huur OPSLAGRUIMTE
50 m3, Tel. 045-463456.
re huur DIEPVRIESRUIM-
I"E 750 m3. Tel. 045-
-163456, ,

Onroerend goed te koop aangeboden
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.
U wilt een huis kopen?

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen - finan-

cieringen - hypotheken. <Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866. i

BRUNSSUM Bodempl groot
woonhuis m. tuin. Indeling
beg.gr. entree, toilet, grote
woonkamer, bergruimte, rui-
me moderne keuken, bij-
keuken. 1e verd. 3 slpks,
badkamer met douche en
toilet. 2e verd. mansardeka-
mer. ’150.000,- k.k. Inl.
045-258280 en 251389.
LANDHUIS te k. 4 slpk. tuin
1200 m2. Trichterweg, vr.pr.

’ 275.000,-. 045-724690
HERENHUIS gelegen aan
de Bekkenweg 70 te Heerlen
Huis is degelijk gebouwd en
heeft veel ruimte. Pr.
’165.000,- kk. Voor ml.
Wijman & Partners Vast-
goed. Schelsberg 149 Heer-
len. Inruil is mogelijk. Tel.
045-728671.

_WBÈB_m&_ir Ëf^ËM

55 Cm flat square beeldbuis. 90 Voorkeur zenders. |
Teletekstmet 20 pag. geheugen. «If*ftft f
Incl. afstandsbediening ü 13W"" *

Club
omg. Aken, vr.pr. 12.000,-
DM. 09-49-2451-67679.

Met spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot
’150.000,-. Direkte aan-
koop is mogelijk. Geen ma-
kelaarskosten. Wijman &
Partners Vasjgoed. 045-
-728671.
GELEEN, Marisstr. 33 Half-
vrijst. woonhuis met gas cv.
Bestaande uit: ruime woon-
kamer, ruime betegelde
keuken met eiken inst., mcl.
apparatuur, bijkeuken, pro-
visiekelder en hobbykelder,
4 slaapkamers, douche,
ged. dubb. beglazing, gara-
ge, tuin met veel' privacy.
Vraagprijs ’ 135.000,- k.k.
Tel. 04490-41848 na 18 uur.
Te koop KERKRADE-
WEST halfvrijst. goed ond-
erhouden modern heren-
huis. Prijs ’189.500,- k.k.
Na 19.00 uur. 045-424900.

HEERLEN, Roebroekerweg
64, halfvrijst. woonhuis met
inpandige garage en buiten-
gesitueerde garage. Pand
verkeert in uitstekende staat
van onderhoud. Pr.
’129.000,- kk. Inruil be-
hoort tot de mogelijkheden.
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
HEERLEN, Palenbergstr. 49
halfvrijst. woonhuis met ber-
ging, woonkmr., badkmr., 2
slpkmrs. en is direkt te aan-
vaarden. Pand ligt in rustige
buurt. Pr. ’ 82.500,- kk. Wij-
man & Partners Vastgoed,
Tel. 045-728671.
LANDGRAAF, Nieuwenha-
gerheidestr. 63, hoekwoning
mt grote garage, kleine tuin,
3 slpks, 2e toilet en badkmr.
met ligbad. Sympathiek ge-
prijst. Pr. ’ 97.000,- kk. Wij-
man & Partners Vastgoed.
Tel. 045-728671.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kamers aangeboden/gevraagd
Te huur mooie gemeubi-
leerde kamers met CV gebr.
van tel. keuken en douchete
Kerkrade Tel. 045-443380.
Te huur ZIT/SLPK. te
Hoensbroek. Na 14.00 uur
tel 045-229654.
Te huur gem. KAMER.
Holtskolenstraat 1, Eygels-
hoven.
HEERLEN-N, kl. gemeub.
kamer met balcon te h. in vrij
huis, ’ 275,- per mnd. Inl.
04459-1305.
m i.. .i ■^■******"„... . .

Gem. zit/slpk. met douche,
wc ’450,-. all-in 045-
-420576. Kerkrade-W.
Te huur in Heerlen luxe
STUDENTENKAMERS met
gez. keuken, bad, douche
en w.c, eigen opgang. Tel.
045-212022.
Gemeubileerde KAMER te
huur. Eigen ingang. Tel.
045-458329.
KAMER te huur bij Centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870
of 452269.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
AKOUTHERM systeem-
bouw ** Dakbedekkingen **
Dakisolatieplaten ** Zink,
lood daktrimmen "* Div. sys-
teemplafonds ** Div. sys-
teemwanden. Industriestr.
7C, Nuth. Tel. 045-245028.
Levering gratis aan huis.

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

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Snelle en VAKKUNDIGE
reparaties van al uw T.v.- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Hobby7D.h.z.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.

Winkel & Kantoor

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt; 1/2 jaargarantie; vanaf ’ 350,-.

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.
Te koop VACUUMMACH.
biefvermalser, 1-drs. diepvr.
vitrine, i.pr.st. Slag. Muijl-
kens, Pr. Hendriklaan 150
Brunssum. 045-2582233.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

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

Betaal Uw autoverzekering
per mnd va. ’ 35,- zonder
korting. VROUWEN extra-
korting 45% bij meerdere
verz. Heja 04742-3362.. f*****" vrMißllPr im iffii **■

w\&_é VHSm
! Speelduur

Pfflflfc jjjjajpM
3x3uur

aaafl bbbt e

Ook verkrijgbaar: VHS 210-2 Pak. HQm
I Totale speelduur 2 x 3K* uur. Nü ljr*
X Zolang de voorraad strekt

Landbouw en Veeteelt
Voor land- en tuinbouw MU-
RATORI driepuntsfrezen,
rotorkopeggen, klepelmaai-
ers en hefmasten, directvan
importeur, uit voorraad le-
verbaar. Collé Sittard. Tel.
04490-19980. Collé Ko-
ningsbosch. 04743-1205.
Gebr. MACHINES: Miede-
ma stortbunker, Claas op-
raappers, PZ en Kempe I-
rijige maishakselaar, 8 tons
Veenhuis kieper tadem,
mengmestverspreiders
4200 en 5000 Itr, Amazone
zaaimachine 3 mtr., Hardi
nevelspuit, Holaras voeder-
doseercontainer, Miedema
U-snijder, 10 opraapwagens
vanaf ’ 1.250,-, 15 st. 2-, 3-
en 4-schaar ploegen, Goud-
land vastetandcultivator,
frontlader voor Renault trek-
ker, 2 driepunts frezen. Col-
lé Sittard, tel. 04490-19980.
Collé Koningsbosch, tel.
04743-1205.

Jonge HENNEN te k. even-
eens mestkuikens, regelm.
leverb. Vaesrade 43, Nuth.
Tel. 045-241284.
Gebr. BEREGENINGSMA-
CHINES: Halberg 80 m3pomp, aftakaspomp 45 m3,
pomp met dieselmotor,
nieuwe regenhaspels 50
mtr/doorsn. 25 mm, 100 mtr/
doorsn. 38 mm, 120 mtr/
doorsn. 38 mm, 150 mtr/
doorsn. 50 mm, 180 mtr/
doorsn. 40 mm. Uit voorraad
leverbaar. Collé Sittard, tel.
04490-19980. Collé Ko-
ningsbosch, 04743-1205.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

Transacties
Wegens dubbele zaken
aangeb. zeer goed lopende
VERSZAAK omg. Heerlen
met veel AGF. 04450-1839.

Auto's
FordEscort 1.6 L, 1e eig., blauw 1985 ’ 10.750,-
Ford Sierra 2.0 GL, combi, blauw 1983 ’ 10.000,-
Ford Sierra 2.0L 6 cyl., champagne 1983’ 8.900,-
Ford Sierra 1.6L, blauw 1983’ 8.750,-
AudilooCC, leeig.,rood 1983 ’ 11.500,-
Volvo 240 BL, LPG, blauw 1985’ 12.500,-
Volvo 240 GL, LPG, rood, model 1982 ’ 5.500,-
Volvo 240GL, LPG, grijs 1983 ’ 10.000,-
Lada Samara 1.3, bruin 1986 ’ 6.750,-
Skoda 105L, 20.000 km, rood 1985 ’ 4.000,-
Fiat Panda, 35.000 km, rood 1982 ’ 4.500,-
Opel Ascona D, grijs 1983 ’ 6.750,-
8MW315, wit 1983 ’ 8.500,-
Saab9ooGLS,wit 1982 ’ 5.750,-

Tel. 04492-3234.'
Te koop gevraagd i

Toyota Hi-Ace \
d of b van '75 tot '82. Tel. I

04765-1338/04740-1925. i
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, ook sloop- en
schade-auto's. Tev. cara-
vans. 045-751446/753723. 'Te k. SUZUKI Alto autom.,
zelz. mooi, '84, Garage :
Coenen tel. 04743-1574.
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen
045-422610 ook 's avonds.
AUDI 100 bwj. '78, APK,

’ 1.900,-. Bongaertslaan
28, Heerlen.
Liefhebbers auto BMW
TOURING, bwj. '73. Tel.
045-312318.
Tek. BMW 316, '77, APK ju-
ni '90, rood, nw. uitl., LPG,
vr.pr. ’ 2.250,-. 045-210713

Opel KADETT 12 N '80

’ 3.500,- Honda Civic auto-
m. '80 ’ 3.200,- Honda Pre-
lude '80 ’ 4.900,- Opel As-
cona '80 ’3.800,- Datsun
Cherry '79 ’ 1.750,- VW
Golf D '79 ’ 3.900,- Mitsubi-
shi Galant '80 ’2.500,- O-
pel Manta '78 ’ 2.200,-. Ou-
de Landgraaf 101, Schaes-
berg/Landgraaf 045-311078
Citroen Visa 11 RE '85 i.nw.
st. Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
Te k. goed onderh. CI-
TROEN BK 16 RS, bwj. '84,
5-versn., grijskent., kl. wit,
met factuur, ’ 7.500,- mcl.
BTW. Tel. 04498-58465.
CITROEN BK 14, nw. mod.
1986, 87.000 km., zilv.met.,
i.z.g.st. ’ 8.250,-. Tel.
04406-14408.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Daihatsu CUORE '81, brons OPEL Ascona 19 S, sportw.,
40.000 km., ’3.250,-. Tel. LPG install., bwj. '81,
045-210565 ’2.750,-, als nw., zo mooi,
Datsun SUNNY coupé, bwj. APK 6-7-'9O. 045-323178.
't!( nTASo0' f 1650''- Te k- mooie °Pel ASCONATel. 045-415528. 19 bwj 78 AR)K B.io-'9O,
Dir. contant geld voor auto's licht uitgeb. pr. ’ 1.750,-.
vanaf bwj.'Bo tot '87. U belt Tev. Honda motorblok bwj.
045-414372. Wij komen ook '83, 1600 cc en 5 bak. pr.
's avonds ’450,-. 045-218507.

drukstoffen. Nü mcl. makenAOa
vanaf M.-W9 per str. meter. |

Zolang de voorraad strekt «

CITROEN BK 1.6 TRS '84, <’8.750,-; Audi 100 GL, 5 l
cyl. '82, ’5.500,-; Audi 100rGL 5 cil., '79, ’ 2.250,-; Mini ;
1000 '82, ’ 3.250,-; Hyundai
Pony combi '82, ’2.250,-; .
Opel kadett D '83, ’ 7.000,-; {
Mitsubishi Galant combi, -'84, ’7.750,-; Opel Kadett
'80, ’ 3.500,-; Toyota Celica ''78, ’2.250,-; BMW 316 :'77, ’1.500,-; Ford Grana- |
da '80, ’1.000,-; Ford Tav- i
nus Ghia '78, ’1.250,-. i
Oirsbekerweg 27, Oirsbeek. ;
04492-3582. :
Te k. Opel ASCONA 1900, .
bwj.'Bo, LPG; VW Golf, bwj. |
'77, mr. mog. 045-321553. "AUTOHANDEL F. Verspa- i
get biedt te koop aan: Opel j
Ascona hatchback 1.6 S, i
bwj. '82, ’ 7.500,-; Triumph :TR 7, ’4.500,-; Renault 17 .
TL cabriolet ’4.500,-; Opel
Kadett stationcar, bwj. '80, ,
’3.250,-; VW Golf 1.6 die- ■sei, bwj. '80, ’ 3.250,-; Opel I
Kadett 1.2, ’1.800,-; 4x I
Ford Fiësta 1.1 v.a. ’BOO,-; (
Mini 1100 special, bwj. '79,

’ 1.750,-. Tevens auto's ge- I
vraagd. Locht 85, Kerkrade- I
West. 045-425858/325955. j
Te k. 4 GOEDKOPE auto's: 'Fiat 127 ’600,-; Honda Ci- J
vic '79 ’ 550,-; Opel Ascona j
16 S '78 ’600,-; Mitsubishi |
Colt '78 ’500,-. Alle auto's i
APK gek, t. '90. 045-323178 j
OPEL Kadett 1.3 HB '82,
’4.900,-; Mazda 323 '82 '’3.750,-; VW Derby '79 '’ 1.750,-; Toyota Starlet '79 j

’ 1.250,-; Dastsun 100 AF II t

’ 1.500,-. Inr. mog. 045- |
211071. Overbroekerstr. 54, |
Hoensbroek. *Te k. Ford ESCORT 1.3 L, <zwart, heel mooi, '82, Gara- !
ge Coenen Tel. 04743-1574 j
U.S.A. Ford LTD, 6 cyl., au- j
tomaaat, M '84, alle extra's, j
’9.750,-, mr. mog. Tel. ;
045-211071. j
Te k. FORD Fiësta C, bwj.
'87, km.st. 34.000, kl. rood, '\
’1.100,-. 04498-52903.
Ford TAUNUS 16 GL M '80, (
4-drs. APK 2-'9O, vr.pr. j
’2.250,-. 045-319328 |
Te k. Honda PRELUDE 1.8 :
EX, kl. wit, bwj. '83, APK tot <7-'9O. Tel. tot 17.00 uur,
04750-20120. Na 18.00 uur, '045-210459. ;
Honda GIVIC aut., bwj. '78, !APK, ’1.250,-. Tel. 045- l
720951. * j
HONDA Civic '79 mooie 'auto, APK 8-'9O, ’ 1.500,-. -Tel. 045-325671. :
HONDA Civic autom. i.z.g.st (
bwj. '77, 76.000 km., APK ,
tot '90, ’1.750,-. Na 18.00 ■uur, Kruisstr. 18,Bingelrade.
Te k. MAZDA 626, Sedan 1.'6, bwj. '79, APK tot 22-490, 5
Tel, na 19.00u. 045-444126. ,
MERCEDES 207 diesel, verl i
gesl. bus, olie vrije motor, i
bwj. '79, APK 5-'9O, '’ 3.950,-. Tel. 045-323178. I

Opel ASCONA 16S, bwj. '83
57.000 km, met. groen, als
*iw., ’ 7.350,-. 045-442125.
Dpel ASCONA i.z.g.st.,
"\PK-gek. t/m '90, bwj.'79,
Jt.pt. ’1.950,-. Palmstr. 60,
Heerlen.
Te koop Opel KADETT '80.
Peschstraat 27 Oud-Geleen
Te k. Opel ASCONA 16N op
LPG 4-drs. kl. wit bwj. '85;
Opel Ascona HB 16S 4-drs.
roodmet. bwj. '84. Tel. 045-
-259654.
Te k. OPEL Kadett C '74, i.g. ,
st., d.geel, trekhaak, ’450,- *H. v. Veldekestr. 5, Sittard. I
Tel. 04490-22789.
Van part. OPEL Corsa 1.3, 2 1
ir. oud, kl. rood, i.z.g.st., pr.
n.o.t.k. Tel. 04493-4064.
Te koop Opel ASCONA 12S
bwj. '78, i.z.g.st. rood, APK,
vr.pr. ’1.750,-. W. de Rij-
kestr. 11 Landgraaf-Kakert.
Peugeot 205 Junior, don-
kerblauw, 27.000 km, 1e ei-
genaar, in nieuwstaat, bwj.
'87, ’12.950,-. Volvo KLIJN
De Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
Mooie PEUGEOT 104, bwj.
80, m. APK. Vraagpr.
f 1.250,- Tel. 045-422610.
Pontiac FIERO, rood, '85.
lets voor de liefhebberl Ga-
rage J. Coenen, Konings-
Dosch. 04743-1574.
Te k. RENAULT 5 TLLe Car
bwj. '85, kl. grijsmet., vr.pr.
f 9.750,-. 04498-58225.
Renault 18 GTL, blauwme- I
tallic, '85, ’8.950,-. Volvo
KLIJN, De Koumen 7, fHoensbroek. 045-220055. [
Zeer zuinige RENAULT 4
GTL '81, i.z.g.st. en Renault ,
5 GTL'BI. 04499-3398.
RENAULT 5, bwj. '80, APK \
gekeurd, goedkoop! Tel.
D45-311645, na 18.00 uur. .
ROVER 2600 automatic, i
bwj. 12-78, APK 7-'9O, i

’ 650,-. Tel. 045-750385 (
Saab 90 2000 CC, metallic- jlak, 1e eigenaar, in zeer
goede staat, bwj. '85. Volvo 'KLIJN, De Koumen' 7, 'Hoensbroek. 045-220055.
Te koop Seat IBIZA 3 jr. uit- \
stekend onderhoud, pr. ■’9.800,-. 045-412786 na ,
18.00 uur. i
Subaru JUSTY ECVT '89, 'wit, demo-wagen. Garage i
Coenen. Tel. 04743-1574. i
Subaru MINI-JUMBO '86, j
'87 en '88. Garage Coenen.
Tel. 04743-1574. f
Toyota COROLLA 1.3 DX 3- ;
drs. wit, '85, km. 63.500, vr. ;
pr. ’ 12.250,-. 045-225867.
Te k. TOYOTA tercel 5-drs. ;
nw. mod. bwj. '83, APK 6- ''90, als nieuw 045-316940. ;
VW Golf 1800 CC, blauw- ,
met., zeer sportieve uitvoe-
ring, met spoilerset en licht-
metalen velgen, bwj. '86.
Volvo KLIJN, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.

Normandischeappeltaart. _rr\c
Gevuld metbanketbakkersroom Q q~ fyTJ
en verse appeltjes. Per stuk jöt--*v«
Aanbieding geldigLm wo 6 sept 1989 °Niet verkrijgbaar inBrunssum. . «
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MERCEDES 280 SE auto-
maat '78, ’ 4.900,-, mr. mog
Tel. 045-211071.
Te k. MINI 1000 HLE, bwj.
'83, 46.000 km, 1e eig. Tel.
045-228469.
Te k. OPEL Kadett flass,
56.000 km., '83, Garage
Coenen tel. 04743-1574.
Zéér zuinige Opel KADETT
City 1200, koopje, APK ap..
'90, 100%, vr.pr. ’ 1.675,-.
Tel. 045-323830.

VW GOLF GTI '82, zwart,
Garage Coenen, tel. 04743-
-1574.
VW GOLF S, bwj. '79, APK,
km.st. 65.000, i.z.g.st.

’ 2.450,-. Tel. 045-720951.
Te k. VW JETTA derby S,
bwj. '81, kent. jul'B4, km.st.
76.000, APK gek. tot 16-8-
-'9O, ’ 2.750,-. 04498-52956

.'Te koop VW PASSAT GLS,
bwj. '78, APK, ’ 1.750,-.
Tel. 045-271017.
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Muisje en Frutseltje

van harte jullie twee
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Papa, Mama en aanhang. ~"> 1
Goedemorgen
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Hartelijk gefeliciteerd
met je 40e verjaardag

Pap en Mam en de
hele aanhang. Tot straks.

Gefeliciteerd
Lekkere knul
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met je 50ste verjaardag. De
ski-bubs.

Proficiat Don^
met je 10e verjaarde rjje
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van Mama, Papa, Linda

" Sandra. _^

proficiat Chant Jk
_3^\m tmÈÊt t rl

met je 19e verjaarde %
Je Fransje ■ He
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AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij 1
bet. ’3OO,- tot ’20.000,- n
voor uw auto. 045-411572. b
Auto LANDGRAAF biedt vaan: kijk en vergelijk: Mer- ncedes 500 SE met ABS air- vco Pullm. enz. '84; Ford Es- r
cort XR3I Cabriolet ABS v. »
ace. wit '86; Ford Escort Ca- *
briolet wit in nw.st '84; Tal- _
bot Samba Cabrio rood als V
nw. '83; Fiat X 1-9 Targa ';
spec. edition zilvermet. '82; ’Mazda RX7 in nw.st. Two- \tone grijs '80; Nissan 300 ZX 5Turbo z. aparte auto grijs- 4met. '84; Alfa Giulietta 1.6 \,m. div. ace. rood '84; Alfa ■.
Giulietta 2.0 zenderuitv. -
rood '82; Audi 80 cc grijs- }
met. '85; BMW 318 I m.z.v. face. goudm. 48.000 km '86;

_
BMW 316 1.8 wit div. ace. i
'84; Lancia Thema IE zwart- II
met. '87; Citroen Axel 524.000 km rood '87; Citroen 3
2CV6 Special blauw '84; c
Daihatsu Charade Van die- Z
sei wit '86; Ford Scorpio 2.0 1CL roodmet. nw.st. '87; Ford J
Scorpio diesel 2.5 steenrood F
'86; Ford Sierra 1.8 Laser >beige z. mooi '86; Ford Sier- -ra 1.6 L 5-drs. wit '83; Ford !
Escort 1.6 diesel goudmet.
44.000 km '87; Ford Escort
1.6 GL 5-drs. zilver als nw. .
'81; Ford Escort 1.3 GL wit
z. mooi '82; Ford Escort XR3 fm.v. ace. wit '82; Ford Fiësta -1.4 S zwart 30.000 km '87; <
Honda Prelude EX 1.8 12 c
Valve wit '85; Lada 2105 GL _
rood '83; Mitsubishi Galant \
2000 Turbo blauwmet. '84; cOpel Kadett 1.3 LS 5-drs. tl
rood '86; Opel Kadett 1.3 S cBerlina bruinmet '83; Peu- ";
geot 505 GTI aut. blauwmet. /'84; Talbot Matra Rancho (
groen als nw. '83; Toyota fCelica Liftback wit z. mooi "(
'83; Toyota Celica 1.6 ST 4
Liftback grijsmet. '82; Toyo- /
ta Celica 2.0 XT Liftback /bruinmet. '82; VW Golf GTI £1.8 airco, stuurbekr. leerint. «'86; VW Passat CL 1.8 5- -
drs. goudmet. '86; Volvo 360 c
GLT 2.0 Inj. rood 18.000 km \'87; Volvo 340 DL wit '84. In- =ruilers : Rover 3500 S V 8\classic car '82; Ford Taunus (■
1.6 L aut. groenmet. '82; To- 'yota Celica 2.0 XT Liftback Jbruinmet. '78; Ford Mustang j
Ghia 8-cyl. bruinmet. '80; j
Ford Mustang Ghia 6-cyl. "'80; Datsun Sunny GL LPG (
roodmet. '81; Citroen Visa r
koppeling defect '82; Volvo \343 DL rood '79; Fiat Ritmo y
65 '80. * Erkend Bovagbe- t
drijf * Inruil mog. * Eigen fwerkplaats * Keuze uit 12-3''mnd. gar. * Financ. zonder 'aanbet. mog. * VVN keu- £
ringsstation * Alle keuringen rtoegest. * Garantie boven(-

’ 10.000,-. Kom vrijblijvend fkijken en vergelijken bij Auto !:
Landgraaf. Het adres voor \
de betere gebruikte auto. \
Auto Landgraaf, Heerier- -baan 74-76, Heerlen. Tel.
045-424268/424231.

rek. GOLFCdiesel&#,£
net APK, techn. 100\ p
)eige. 04404-1695 ngj>^
/OLVO 340 '86, i.st-jj k
net of z. gasinstall- «
'oord. 04409-2619. naV „>■
/OLVO 360 GL '86, (2 !■■ Ji
i-drs.) i.st.v.nw. ’ 14>* t
)4490-12138. V k
/OLVO 343 automatic.' j*\
79, i.z.g.st., APK & VA?
■1.200,-. Tel. 045-32gj> il
/olvo 360 2.0 Itr. Injes *5-deurs, met diverse **fM3.000 km, bwj. sept. */olvo KLIJN, De Kou*" 6 «
Hoensbroek. 045-2200-% p
re k. VOLVO 343 autofj N
)wj. '81, ’4.500,-, APK; ,l
ot juni '90. Neerbraf. ,
Schaesberg. 045-311JJ>" "'NKOOP goede auto's. cj 0')
jeld. Joosten, Schamp .'

5, Maastricht. Tel. , ?
534978 of 06.5298078^ *Ie klas occasions VW öj y
1300 cl 21.000 km 3
/W Polo 34.000 km- 3 f
:ord Sierra 1.8 3-drs 'i j
Dpel Kadett 1200 LS s'ai *I985; Nissan Micra GLl^lugossA 1989; Toyo^*
olla 1300 DX 4-drs. ■!
\uto's met BOVAG-gaf-7
\PK keuringsstation, rj
je Martin Jorristsma, *J_\ I
ijstr. 106 Nuth 045-24f><
3evr. alle merken AU"1,
>ok sloop en schadeaj^
cv. caravans. 045-41*^ i
/oor weinig geld een f
jrootof klein. Moet u
ohandel Math Koen'
DPEL2Itr. '80 APK; Ga
79 ’1.000,-; Kade«
f750,-; Mini '79 f 9Z
3ranada '79 ’ 1-li-ïësta '77 ’ 950,-; Be^' t,

80 ’ 750,-; Golf dies^M.950,-; Kever f 9'l>
\scona ’ 850,-; Hond^ 5
f 950,-; Volvo 343 f? f [
Datsun '79 ’ 750,-. AHe .
o's APK. 04499-3398^ J;
3ebrs. DOMINIKO^"jiedtaan: Opel Kadett $
3 champagnemet. '87. " ï
<adett 1.3 LS antracie' r,
Dpel Kadett LS groenj ,
85; Kadett GTE wit '&A .
jett 5-drs. rood '83; K
3R blauwmet. '82; KadÊ'<
3 5-drs. blauwmet .., I
Manta 2.0 GTE bruir%,
83; Ford Sierra XR 4l 'jj (
netal. '83; Sierra 1-8 (r
5-drs champagnemet. jcSierra 2.0 LPG s, 1 |
>lauwmet. '85; Fiësta j
jroenmet. '81; Toyota jj
et 5-drs. zilvermet. j
-Honda Civic 3-drs.
jroenmet. '81. Inr. 9^
lane. mogelijk. Auto^r3ebrs. Dominikowski. A\
straat 48, Übach o. v^ji
-andgraaf. Tel. 0453% 1
Wat VERKOPEN? A,'
teer via: 045-719966>X *Voor Piccolo's g

zie verder pagir>a



Symbolisch

"'jkt me een helder verhaal," zegt*k, terwijl hij zich op weg begeeft
Jj^de zoveelste spreekbeurt. Kok
■Jft onberoerd onder de vele kri-

op het PvdA-plan de voorgeno-
Ij^i belastingverlaging te halveren.
$ CDA weigert daaraan mee te
il en > hebben christendemocrati-Z* prominenten de afgelopen da-Ik1 in vele toonaarden laten weten.Par de socialist haalt zijn schou-P-^op.

*f k
n a^es helder op een rijtje: wij

./hogen niet de belastingen, maar
tj^n de hoogste inkomens minder
v *astingverlaging. Voor driekwart

de mensen, de lage en midden-
ePen, verandert er bij de PvdA

Desalniettemin blijkt uit opinie-
Zlngen dat uw eigen achterban
J?dt dat die belastingverlaging
"Oens 'Oort' door moet gaan.

k* kan ik het ook. Als je mij
ijj* agt: wil je minder belasting beta-
-j*J' zeg ik ook ja. Maar het gaat om
L?keus: stop je het geld in meerj2*Pkracht voor de hoogste inko-
iV^s of stop je het in verbetering
f* het milieu? Die belastingopera-
r Wordt door de PvdA niet ver-
i"ord. Maar we gaan wel naar de
P^bus om de prioriteiten voor depn negentig vast te leggen."

k/'aarom maakt U zich politiek zo
geldig fcu-etsbaar door juist aan
[r^oor het CDA zo gevoelige 'plan-
IZ 1' te komen? Bij het opstellen van
jgfotingen en het regeerakkoordE" 1 er toch talloze mogelijkheden
L\die koopkrachtcijfers bij te stel-

C^t vind ik nou iets met honderd
(w°rden zeggen als het ook meth** kan, dat is ihgewikkeld gedoe.
I obers heeft de inkomensver-
ivJJ'Hen met vele procenten ver-
|?°t en de PvdA vindt dat niet eer-
JL, Dat is het probleem waar we
E: °ver hebben. Maar laat ik het zo
j^Sen: het gaat ons om de knik-
I s. niet om het spel. Wij zijn niet
v-tteresseerd 'n de symbolische

van 'Oort'. Als het voor het
L*^ anders moet heten, hoor ik

' ■" alternatief wel."

h: PvdA-lijsttrekker zet zich aan
l-^ inmiddels vertrouwde kritiek
L^et CDA. „De christendemocra-

'aten zich het economisch suc-
aanleunen, maar daar kun je

geen sociale onrechtvaardigheid
mee goed praten. Wat mij dwars zit,
is dat de samenleving in sociaal op-
zicht de afgelopen jaren zoveel ar-
mer is geworden."

" WIM KOK
...als jeweet dat
iets niet kan,
moet je het niet
in jeprogram "zetten...

Terugdraaien
- Bij het CDA leeft juist de vrees dat
de PvdA met dat economisch herstel
aan de haal zal gaan om goede sier
te maken door bezuinigingen terug
te draaien.

„Een aantal maatregelen zullen wij
inderdaad terugdraaien. Bezuini-
gingen op speciaal onderwijs,
wachtlijsten bij bejaardenoorden en
zwakzinnigenzorg, de
medicijnknaak; dat zijn zaken die
gecorrigeerd moeten worden. In fi-
nancieel opzicht is daarbij geen
sprake van een ongedekterekening.
Wij wijzen niet alle bezuinigingen
af, en een aantal ingrepenzullen on-
vermijdelijk blijven."- Juist op dat punt heeft de PvdAzich de kritiek van Groen Links op
de hals gehaald: u gaat niet ver ge-
noeg, u moet de kortingen op de uit-
keringen terugdraaien omdat an-
ders de tweedeling in de samenle-
ving blijft bestaan, zegt Ria
Beckers.

„Ja kom nou, dat laat ik me nietzeg-
gen. Het is ondenkbaar dat je die
scherpe deling van de samenleving
even ongedaan maakt. Het gaat niet
alleen om de uitkeringspercentages,
maar ook om de kwaliteitvan de sa-
menleving in brede zin. Groen

Links wil wat aan de inkomens in
directe zin doen, maar wij doen in
ons programma veel meer dan zij
aan verbetering van de gezond-
heidszorg, onderwijs en werkgele-
genheid. Er is niet alleen nieuwe ar-
moede in financiële zin ontstaan,
maar ook een heel ingewikkeld pro-
ces van achterstelling."
„De PvdA kiest duidelijk voor een
gelijkmatige inkomensontwikke-
ling. Ik vind het stuitend om te zeg-
gen dat de laagste inkomens weer
niet volop mogen delen in de wel-
vaart. Daarin onderscheiden we ons
van CDA en VVD. Daarnaast willen
we de ergste pijn van de afgelopen
jaren selectief bestrijden. Dat is na-
tuurlijk afhankelijk van de econo-
mische ruimte. Daarin verschillen
we van Groen Links."

I I 6 SEPTEMBER

Concessies
- Heeft u Groen Links geen kans
voor open doel gegeven doorzon ge-
matigd programma en door zo dui-
delijk te tonen dat u wel compromis-
sen met het CDA wilt sluiten?
„Er is geen sprake van dat wij in ons
programma al concessies doen aan
CDA en VVD. Wij leveren niks in
om beter over te komen. De PvdA
wil nog steeds veel, we zijn niet zon-
derpretenties. Maar wat iets anders
is, is datwe niet polariseren omwille
van de scherpere tegenstellingen.
De concessies die zijn gedaan, doen
we aan de werkehjkheid, waarmee
je je programma toch in overeen-
stemming moet brengen. Links

maakt zich niet sterker dooreen op-
eenstapeling van verderreikende
eisen. Politiek is wat anders dan ge-
tuigenissen afleggen. Als je weet dat
iets in alle redelijkheid en eerlijk-
heid niet kan, dan moetje het niet in
je programma zetten. Dat kan niet,
daar houd ik niet van. Respect voor
de kiezer vereist dat, anders houd je
die kiezer voor de gek, en jezelf
ook."

- Groen Links verwijt de socialisten
dat ze zich niet inzetten voor een
links meerderheidskabinet. Laten
we even een spelletje formatie-stra-
tego opzetten: ziet u de groep van
Beckers c.s. überhaupt alsregerings-
partner?

„Je moet niets uitsluiten, maar we
weten dat D66 niet mee zal werken
aan een links kabinet. Bovendien:
binnen Groen Links zelf bestaan
grote meningsverschillen over wel
of niet deelnemen aan de regering,
de maniervan politiekbedrijven, de
eigen partijstructuur en het eigen
programma. Laat ik het zo zeggen:
erg veel vertrouwen in een stabiele
politieke bijdrage van Groen Links
heb ik niet."

- D66 hoort er wat de PvdA betreft
nog steeds bij als regeringspartner?
„Ja. Hoewel ze getalsmatig niet no-
dig zijn in een coalitie PvdA-CDA.
Als vredestichter en bruggenbou-
wer zijn ze evenmin nodig, want dat
zou het droevig gesteld zijn met de
slagkracht van dat kabinet. Ze stel-
len wel eisen: twee zetels. We zien
wel hoe het afloopt."

- Ze moeten hun plaats weten?

„Ik heb er vertrouwen in dat ze dat
doen."

- Over een coalitie met de VVD hoe-

ven we het niet meer te hebben?

„Als jeziet welke positie Voorhoeve
inneemt, is dat inderdaad uit het
zicht verdwenen. Jammer, het on-
derstreept de machtspositie van het
CDA. Maar als wij in een centrum-
links kabinet zitten, zullen we niet
met de rug naar de liberalen gaan
staan. We gaan ons niet exclusief op
het CDA richten."

- Op hoeveel zetels gokt de PvdA
eigenlijk?

„Ik zou het een goed resultaat vin-
den als we ons historisch hoogte-
punt evenaren; 53 zetels dus. Maar
ja, als dat minder is dan het CDA
heeft, is het nog niet goed genoeg.
Het gaat om de poiitieke posities:
wij willen de grootste worden, maarCDA en VVD mo"eten geen meer-
derheid krijgen. Want het lijkt me
duidelijk dat die twee verder wil-
len."

- U bent kandidaat-premier voor de
PvdA, maar als het weer Lubbers
wordt, welke gevolgen heeft dat dan
voor de persoon Kok?

„Ik vind het voor de hand liggen dat
de grootste partij de premier levert.
Die oude regel houd ik het liefst in
stand. Ik ben dus beschikbaar. Ik
weet niet wat ik doe als de PvdA
niet de grootste wordt. Ik kan dat
niet overzien. In formatie-onder-
handelingen onstaat een sfeer, die
bepalend zal zijn. We gaan serieus
onderhandelen, als het moet hard,
want de liefde mag niet van één
kant komen. En als er dan een re-
geerakkoord is, moet ik devraag be-
antwoorden waar het zwaartepunt
voor de PvdA hoort te liggen: in het
kabinet, of in de Kamer."

peter de vries

Twijfel aan loyaliteit na verlies regeringsmacht communisten gegroeid

'Pools leger onbetrouwbare
partner voor Warschaupact'

J^SHINGTON-Het Poolse leger is
Is» e* geval van een confrontatie tus-
t), 1* Oost en West niet meer te ver-
duwen voor het Warschaupact, zo
h^rien westerse deskundigen. Als de

,(, VJet-troepen het Poolse spoorwe-
gnet niet vast in handen hebben,

het hun uiterst moeilijk vallen om
j^

1* grondoorlog in Europa te voeren,
analisten van het Amerikaan-

ministerie van Defensie.

1^, -sovjetunie beseft al langer dat hetPool-(j'eger een onberekenbare factor is gewor-
V' maar nu de communisten in Polen de
"lijp-ngsmacht zijn kwijtgeraakt, dringt
tj^ conclusie zich nog meer op, menenb'As Johnson, een deskundige op het ge-

Q
dvan deWarschaupacttroepen en tegen-

in ?rdig directeur van Radio Free Europe,
% Cutherbertson, een Engelse deskun-
ps? op het gebied van Oost-Europa. De
"4ot troePen hebben in het Warschau-
L l vooral tot taak de verbindingslijnen te
(jj chermen voor het Sovjet-leger.tjQ^r de kans dat het Poolse leger ofanderevjben van het Warschaupact in gevechts

actie moeten komen in Europa, zal aanzien-
lijk kleiner zijn geworden als het voorstel
van Sovjet-leider Gorbatsjov wordt uitge-voerd en de sterkte van het Rode Leger inOost-Europa wordt teruggebracht tot350.000 man. Daarmee worden de troepen
teruggetrokken die een verrassingsaanval
zouden kunnen openen, aldus een mede-werker van een Amerikaanse inlichtingen-
dienst.

Actueel
Twijfels over de loyaliteitvan het Poolse le-ger bestaan al veel langer, maar zijn vooral
voor het westen actueel geworden nu hetvakverbond Solidariteit de vorming van
een regering op zich heeft genomen.

Polen heeft het op een na grootste leger in
het Warschaupact. Het bestaat uit iets meer
dan 600.000 man leger en politie, inclusiefde reserves, zo staat te lezen in een rapport
uit 1986 van de denktankRand Corp. dat
opgesteld is door een voormalig Pools offi-
cier, Michael Sadykiewicz. Volgens hem en
andere deskundigen moeten de meestePoolse troepen de spoorweg- en telecom-

municatieverbindingen verdedigen die on-
ontbeerlijk zijnvoor de aanvoer van Sovjet-
versterkingen naar Oost-Duitsland. In ge-
val van oorlog zouden maar liefst 1 miljoen
man Sovjet-troepen door Polen moeten
trekken.
Veel Poolse generaals, ook president Jaru-
zelski, zijn opgeleid in de Sovjetunie, maar
naarmate de rangen dalen, neemt ook de
loyaliteit jegens het Kremlin af. Daarbij
wordt door de deskundigen aangetekend
dat het Poolse leger hoofdzakelijk uit
dienstplichtigen bestaat en dat veel dienst-
plichtigen tegenwoordig lid zijnvan Solida-
riteit.

Noodtoestand
Hoewel het Kremlin dus niet zonder meer
op het Poolse legerkan bouwen, wil dat ook
weer niet zeggen dat de Poolse troepen zul-
len weigeren aan dekant van het Warschau-
pact te vechten. Zo hebben Lech Walesa en
kabinetsformateur Tadeusz Mazowiecki ge-
zegd dat de communistische partij in ieder
geval de ministeries van Defensie en Bin-
nenlandse Zaken, waaronder het leger en
de politie vallen, zullen krijgen en datPolen
lid blijft van het Warschaupact.

Verder heeft Jaruzelski nog altijd de moge-
lijkheid om de noodtoestand uit te roepen.
Toen Solidariteit acht jaargeleden werd on-
derdrukt, bleek dat het leger zich willig
door de regering liet gebruiken tegen een
volksbeweging. Maar volgens een oud-ko-
lonel van het Poolse leger, Ryszard
Kuklinski, heeft Jaruzelski zich in 1981 lan-
ge tijd verzet tegen de wens van het Krem-
lin om het leger tegen Solidariteit in te zet-
ten.

Door dit alles heeft het Kremlin besloten
om iets meer dan de helft van de Poolse
troepen de taak te geven om het 'interne
front' te verdedigen tegen binnenlandse on-
rust, zegt Sadykiewicz. Een kleinere groep,
waaronder elitetroepen en paratroepen van
de mariniers, zou met het Sovjet-leger een
zogenaamd 'front van het tweede echelon'
vormen en over de Oostzee naar Denemar-
ken oprukken, weg van het belangrijkste
strijdtoneel, Duitsland.

Het Rode Leger heeft eenheden opgesteld
'voor, naast en zelfs achter de Poolse strijd-
krachten' om ervoor te zorgen datzij bij een
offensief in de richting van West-Europa
niet achter blijven, aldus Johnson.

binnen/buitenland

PvdA-leider Wim Kok over concurrent Groen Links:

'Politiek is heel wat
anders dan getuigen'

Van onze parlementaire redactie
j-EN HAAG - Zijn eerste op-??den als lijsttrekker bevalt
*j|ri Kok goed. De socialisti-

oppositieleider die in de■^eede Kamer vaak wat saai
j 1stijf overkwam, heeft ple-
re in de verkiezingsstrijd. Al-

aan die portretten overal
£ het land is hij nog niet ge-
pend: „Vreemd hoor, zoveel
oto's van jezelf. Maar goed datsle campagne kort duurt."

j? opgewekt als Kok het gevecht
" de kiezersgunst aangaat, zo in-

is de politieke positie
*"> de Partij van deArbeid. Met eenpltatigd programma ondervindtp PvdA op de radicale vleugel ge-

concurrentie van Groen
De kiezer in het midden

wentegen moet weinig hebben
T 1 de PvdA-plannen te sleutelen
r 1de belastingverlaging. Naar bei-
J* kanten verdedigt hij zich met

„Groen Links houdt de kie-
F gewoon voor de gek, en zichzelf
P*, door dingen te beloven die niet
Ejrinen." En de kiezers in het mid-
E*-1 'wil ik de keus voorleggen: ge-
£t we het geld uit aan belasting-
lLr*aging, of steken we het in mi-
nt*, onderwijs, gezondheidszorg.

de lijsttrekker

Vandaag start op deze
pagina een serie waarin
delijsttrekkers van de vijf
grootste partijen in per-
soonlijke columns hun
visie geven op de verkie-
zingscampagne èn op de
reden van de verkiezin-
gen van 6 september, de
val van het kabinet over
het reiskostenforfait. Het
forfait zelf lijkt in de cam-
pagne een beetje op de
achtergrond geraakt, de
breuk tussen CDA en VVD daarentegen speelt een des te grotere rol.
'Het is een symptoom van de ranzige verhouding tussen christen-de-
mocraten en liberalen', zo stelt D66-lijsttrekker Hans van Mierlo, die
als eerste de spits afbijt. 'De parlementaire geschiedenis zal zich er la-
ter nog over verbazen. Begin mei struikelde het kabinet over een me-
ningsverschil dat te maken had met belastingen en het milieu: Het al
dan niet afschaffen van de aftrekbaarheid van de kosten voor het
woon/werkverkeer voor de loon- en inkomstenbelasting.

'Schoon land'
Deze combinatie maakte de crisisoorzaakuniek. Dat kabinetten vallen
over de fiscale kwesties is doodgewoon, maar dat een fiscale kwestie
iets te maken heeft met het milieu en dat daar dan een kabinet over
struikelt was tot dusver niet voorgekomen.

De crisisoorzaakkomt in de campagnes slechts zijdelings aan de orde.
En danvooral in de discussieover de vraag in welke mate de overheid
het 'milieu-gedrag van burgers en bedrijven kan en mag sturen met
fiscale maatregelen. D66 gaat daarin vrij ver. Door middel van heffin-
gen moet de overheid bijvoorbeeld het gebruik en de produktie van
milieuvervuilendeprodukten terugbrengen. Het gebruik van de auto
voor het woon/werkverkeer moet worden afgeremd, door de kosten
van het openbaar vervoer aftrekbaar te maken en inderdaad het reis-
kostenforfait af te schaffen.

Wat weleen belangrijke rol speelt in deverkiezingscampagne is kabin-
betsbreuk zelf. Want de aanleiding voor de crisis was niet zozeer een
principieel meningsverschil tussen CDA en VVD als wel een symp-
toon van deranzige verhouding tussen christen-democraten en libera-
len, de frustraties van dekleinste regeringspartij en de opeenstapeling
van affaires gedurende de afgelopen drie jaar, sinds het beginvan het
kabinet-Lubbers 11.

De parlementaire geschiedenis zal zich later nog verbazen over het feit
dat het tweede kabinet van de zo succesvolleLubbers (een magistrale
verkiezingsoverwinningvan tien zetels bij de verkiezingen van 1986!)
zo snel verzeild raakte in allerleimeer of minder bedenkelijke affaires.

Belangrijke onderwerpen werden niet afgehandeld maar bleven lig-
gen: Ondanks afspraken over het media-vraagstuk in het regeerak-
koord van 1986bleef een adequateregeling van de positievan de com-
merciële televisie in het Nederlandse bestel achterwege. De wet gelij-
ke behandeling, waarover in het regeerakkoord afspraken waren ge-
maakt, werd twee jaarna die afspraak pas ingediend en is nog steeds
niet door deKamer behandeld. De kwestie van de euthanasie wacht
nog steeds op afdoening.

Daarnaast beleefden we een paar unieke voorbeelden van beleid dat
inhoudelijk niet tot grotemeningsverschillen aanleiding gaf, maar dat
in de uitvoering op een bijkans fantastische manier in het honderd
liep. Voorbeelden: de gangvan zaken met de introductie van het frau-
debestendige paspoort (waaraan niet minder dan twee bewindslieden
bezweken ook dat is een unicum) en de invoering van de studiefinan-
ciering die steeds maar moest worden uitgesteld vanwege technische
problemen bij de automatisering van het project.

Ook waren er beleidsonderdelen die juridischzo slecht houdbaar wa-
ren dat de rechter er een stokje voor moest steken. Ook daarvan een
paar voorbeelden: de Harmonisatiewet (strijdig met. de rechtszeker-
heid) en dé bezuinigingsmaatregelen bij het speciaal onderwijs (in
strijd met de wet). Ten slotte waren er onderwerpen die gewoon hele-
maal niet deugden,zoals de visfraude, maar die door een meerderheid
in deKamer min of meer met de mantel der liefde werden bedekt.

De combinatievan al deze verschijnselen, geconcentreerd in de be-
trekkelijk korte periode van nog geen driejaar, beschouw ik als dege-
neratieverschijnselen van onze politieke orde. Verschijnselen die niet
alleen de relatie tussen regering en oppositie raken, maar ook de ver-
houdingen tussen twee regeringspartijen aantasten.

Samenvattend valt van al deze symptomen te zeggen dat ze het gevolg
waren van: onwerkbare compromissen in het regeerakkoord (zoals
over de gelijke behandeling); overschatting van de uitvoerende moge-
lijkheden van de overheid (bij de paspoorten en de studiefinancie-
ring); het negeren van beginselen van de rechtsstaat uit bezuinigings-
drift (Harmonisatiewet); onvoldoende politieke controle op de ambte-
lijke uitvoering (visfraude).

Er is natuurlijk veel meer over te zeggen maar ik beperk metot een
aantal hoofdzaken. Als politici onwerkbare compromissen aangaan,dan is er iets mis met de manier waarop minderheden met elkaar om-
gaan. Bij het onderwerp gelijke behandeling gaat het om eè"h onder-
werp waarvoor een parlementaire meerderheid aantoonbaar aanwezig
is. Dat die meerderheid geen kans krijgt, komt doordat het CDA een
machtspositie inneemt dieanderen in dit geval de VVD zich laten wel-
gevallen. De democratische grondregel 'meeste stemmen gelden' kan
daardoor niet worden toegepast. 'Overschatting van de uitvoeringsmogelijkheden houdt direct verband
met een veel te geringeaandachtvan de politiekvoor het ambtelijk ap-
paraat. Er worden taken opgedragen die niet te realiseren zijn, hetzij
doordat de vereiste bevoegdheden ontbreken waardoor een vloed aan
coördinatie- en competentievraagstukken ontstaat, hetzij doordat het
ambtelijk apparaat door de stelselmatige bezuinigingen de deskundig-
heid niet meer in huis heeft.

Over hetnegeren van debeginselen van de rechtsstaat kan ikkort zijn:
In een beleid dat voornamelijk financieel-economisch is gericht, dreigt
zoiets voortdurend. Het tekort schietenvan de politieke controle is het
gevolgvan een scheefgegroeide verhouding tussen politiek en de amb-
telijke organisatie en van een ongecoördineerde uitgroei van de over-
heid waardoor de ministeriële verantwoordelijkheid een illusie dreigt
te worden.

Het gewicht van al deze gebreken is juist daarom zo groot omdat onze
democratische gemeenschap de komende jarenvoor een geweldige
uitdaging staat: het milieuvraagstuk. De grotevijand is niet langer een
aanwijsbare macht waartegen we ons op een min of meer traditionele
manierkunnen beschermen. De vijand is nieuw en onorthodox: de mi-
lieubedreiging is sluipend, dagelijks worden ons nieuwe rampen ge-
meld die het gevolg zijn van gedragingen en processen waarvoor we
zelf verantwoordelijk zijn.

Met geld alleen valt die bedreiging niet te weerstaan. Er moet veel
meer gebeuren: er moeten nieuwe voorschriften, bevoegdheden en "procedures komen die slagvaardigheid opleveren, overtuigingskracht
hebben en tot gedragsverandering leiden. En dat alles vereist een hoge
bestuurlijke kwaliteit, een gezond politiek milieu hoger en gezonder
dan nu het geval is.

Juist daarom heeft D66 in zijn verkiezingsprogramma een direct ver-
band gelegd tussen de kwaliteit van het milieu en de kwaliteit van het
bestuur. Omdat verbetering van het een niet kan zonder verbetering
van het ander, doen wij voor beiden een reeks voorstellen. Want als het
milieubeleid de mankementen gaat vertonen die we de afgelopen ja-
ren hebben meegemaakt, dan komt er weinig van terecht.

De aanleiding tot de crisis, maar ook de degeneratieverschijnselen van
de afgelopen jaren spelen in de campagne van D66 dus een grote rol.
Daarom is het motto van ons verkiezingsprogramma: een schoon land,
een helder bestuur.'

hans. van mierlo
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Sloopauto's

'e k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
ie hoogste prijs in Limburg.
"el 045-254049.

vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
/rijw. RDW. 045-226346.
Sloop- en SCHADEAUTO'S.
3ud ijzer en metalen. 045-
-Ï72216/272516's avonds
re k. gevr. SCHADE- sloop-
jn loopauto's, in- en ver-
(oop gebr. auto-onderdelen
fel. 045-411480.

Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’lOO,- tot

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481
SLOOPAUTO'S gevraagd
van ’5O,- tot ’lO.OOO,-
Tel. 045-452483.

Bedrijfswagens
Verkoopwagen FIAT 242 B,
3 gas aansl. '79, snacks,
APK, ’3.000,-, ex. BTW.
045-456711.
Te k. MERCEDES 608 D,
bwj. '81, Tel. 045-463456

Auto onderdelen en accessoires

Bosal uitlaatpotten en pijpen,
montagedelen (gealuminiseerd)

2 jaar garantie, grote voorraden.
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

3ebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
le-auto's. Deumens Haef-
and 20 Bruns. 045-254482.
3oede gebruikte onder-
Jelen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -auto-onderd. 045-224123.
3POELTHINNER’ 1,95 per
iter excl. BTW Carshop, Au-
omaterialen. Pieterstr.6,
Schaesberg, 045-326148.
/Vat VERKOPEN? Adver-
eer via: 045-719966.

Aanhangwagens
Te k. gekoelde VERKOOP-
WAGEN 6 mtr., bwj. '82,
045-463456.
Te k. AANHANGWAGEN
Henra. 3 x 1.50 m. als
nieuw, laadverm. 1620 kg.
bwj. '86. Tel. 04490-26859.

Motoren
Te k. Zündapp en Crossmo-
tor SUZUKI RM 125 cc i.z.
g.st. bwj. '83. 04404-2006.

(Bromfietsen
3ROMMER gevraagd.
34406-12875.
Div. gebr. VESPA'S CIAO,
jok gebr. onderdelen, inruil
Ttogel. H. Kruisstr. 65, Gre-
/enbicht. Tel. 04498-57844.
Fe koop YAMAHA DT MX
50 bwj. '87, i.z.g.st. m. verz.
✓r.pr. ’ 1.200,- 045-315825.

Te k. YAMAHA DT 50, met
DT 80 MXS ace, kl. rood, 2
jr. oud, met verz. Tel. 045-
-442125.

Watersport
METZLER rubberboot met
stuur en 18 PK bb-motor
’1.650, -045-417122.

Vakantie en Rekreatie
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bij

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Nu nog mogelijkheden voor het hoogseizoen.
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

Caravans/Kamperen
lAARSTALLING (afgeslo-
en) voor caravans, boten
s.d. te Sittard, ’ 150,- plus
3TW. Tel. 04492-2601.
Caravelair en Sprite 1989 ex
■erhuur modellen te koop nu
net duizenden guldens kor-
ing op is op. BARTELS
Daravaning Hommerterweg
'56, Amstenrade. Tel.
)4492-1870.

re k. 4-pers. IFA CARAVAN
net voortent, bwj. '84, mcl. 6
tind. gar. caravandealer,
f 4.900,-. Tel. 045-258374.
Vat VERKOPEN? Adver-
eer via: 045-719966.

Te k. gevr. TOURCARA-
VANS en vouwwagens, ook
schadewagens. tel. 045-
-323178.
Te k. CARAVAN Caravelair
Brasil 426, 1985, met voort.
4 tot 5 pers., toiletr, koelk.
en verw. Tel. 045-721623,
na 14.00 uur.
CARAVAN TEC KING 77, 5
pers. met kachel, koelk. en
voort, i.z.g.st., 045-353748
na 16.00 uur.
CARAVANSTALLING vanaf

’ 175,- per jr. Bartels Cara-
vaning Hommerterweg 256,
Amstenrade. 04492-1870.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
3el de enige échteBabbelbox 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
Warme dagen, hete meisjes, korte rokjes 50 et/min.

Tieners 06-320.323.10
Madame Butterfly

3n haar meisjes. Hommert 24 Vaesrade openva. 18.00 uur

Sexservice
Sex Partylines

De Erox 06-320.330.69
De Sexbel 06-320.322.19

Frontstartlijnen
SM Spektakel 06-320.320.29
High Society 06-320.320.39

Lesbiland 06-320.320.49
De Sex Machine... 06-320.320.59

Eroticom 06-320.320.69
Meld lijnen

Livesex Special.... 06-320.322.29
Achter de ramen.. 06-320.322.59
Best of Eroticom... 06-320.322.69
Best of high society 06-32032279

Candid Lijn... 06-320.325.65
50 cent p/m.

Privehuis Diana
045-213142

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

NIEUW NIEUW !!!
Club Hof van Ede

Ook escort. Sittard Putstraat 85A. Tel. 04490-10218.
b.g.g. 04490-51892. Tev. meisjes gevr. Intern mogelijk en

garantieloon.

Niet alleen de zomer is heet!!!
Privehuis Michelle

met 10 leuke dames

045-228481 /045-229680
Tevens meisje gevraagd.

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.

GEZELLIG Flirten en Versieren

Flirt-Café 06-320.330.77
Donna-Maria 045-227734

045-229718 met haar vriendinnen. Tev. ass. gevr.

Club Pin Up
Met mooie Pin-Up girls en excl. service.

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

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

Tel. 045-311895.

oe.porno ■■ miici<n' il*» MMfll'-HifHl
_______m

________
06 - 320.330.50 OS - 320.328JO

UM Hi I—v_mu_> W^wnto»1oe - 320.320.0i "HEESH^B l_J_____J__M
"**—■ ■—-""*"'"■ "' 06- 320.32333 06- 320.32336

':l![*Hf' Muu,iwl Iwm.MlW

06" 320.320.02 _________% *\'ï] "*""*li»w..iii«iii. il nl os -320 32317 06 ■ 320.323.18
■Itl'i-M ■iiamiiia _mZZZ_m wmimmnm

m^Wm im^mm\__^__2_*_t u. ■ *_-■ 06" 320.32L08 06-320.330—2
Hf.ü.liiM!ll!l*l ■<"!.« lüimg» »rii'i.]Tüi-M m*\iïmwm

mmmm IÉÊÈsm —'oUoIL-' M
0* 320.32L18 06 - 320.322.00 ,__ J£*i, ~f .
OS - 320.32L01 06- 320J23.70 " .„—.-.1-Z/ '■SnmrÏTÏÏB kwtttt°h 06-GROEPSGESPREK

05 320 321.77 OS 320 32U4 ■ »I'.l'ir''';ij-»
»—■« < ■ ii » » "-■— 06 " 320.329.50

" Braam imam sjïïssL-jSiïïsssf:
06 - 320 322.02 06- 320 321.02 m-_-_-_-_-_UIS_-_-_,_-_-_,

- 320 330J0^^^/'
06 " 320.330.63 06-320.321.05 «.«tMaAaWM Z
riiwni» liman ihw, Z.^.^mmiiMiKh,)! NM^a^ltM i ***^ |S

06 320 32L04 06" 320.325.53 * ,""",IMU' /\o_¥_■ in ' uw in■!i i^mi »a.j« mj

Sex Royal
06. nr. voor 50 cent p.m.

■ 320.320.24.
06-sex

* * *

Zevende Hemel
06-320.320.07- GRATIS PORNO POSTER

* * *

Relax-Line
06-320.320.06...

ÜLiveü
Sex Relax Box
i 06

! 320.324.06. Addink Prod. 50 et/min.

Nimf Debbie
alle gaatjes gevuld

50 et/min. 06. 320.320.14, Tieners
GRATIS PORNO PAKKET

50 et/min. 06-

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

S.M. Box- 06-320.330.70
sex party box

06

' 320.323.06
Talk prod. 50 et/min.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardlesbi

Rijpe Sex
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*323*24
** 06-320.321.03 *'

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Hardsex
lekker hard 50 c p.m. 06-

-320*325*35
320*325*35
Stoeipoes

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

Teenage
sex

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

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.)

Op je knieën
v00r...

Lady Bizar
50 et p/m 06*320*

' 3*2468

Rijpe Vrouwen
Tante Ria, 40 jr. 50 cpm. 06

320*323*45- 320*323*45
Best in Town!!

Boys voor heren, privé en
escort, 040-517097.

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert

04950-42966.

Waterloo
Kasteel Waterloo ied. woe:
groepsexparty v. heren, da-

mes en paren. Tel.
04704-3030.

POEZEN
MEISJE

06-320.324.36 / 50 cpm

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

H É BO V
Pascal laat ook jou

voor paal staan
06-320.329.92 / 50 cpm

Escort service all-in
045-326191

Erotiek
06 - 50 et p/m

320*320*68
320*320*68

Pervers
320*324*00

Lesbi 28

■ 320*320*28
Supersex

320*324*01
Heatline

320*322*30
Kriebels?
bel maar naar Karin

50 ct.p.m

06-320-327-27
De Sexbom

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

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

Ëuropaweg Nrd. 158,
Landgraaf. Tel. 045-

-317032, v.a. 14.00 uur.
Parad iso

't Nymfomaantje
Waar wachten wij nog op?- Laten we meteen beginnen!

Jij en ik!
06-320.325.12 - 50 et p/m

't Nymfomaantje
Waar wachten wij nog op?- Laten we meteen beginnen!

Jij en ik!
06-320.325.12 - 50 et p/m

't Stoeipoesje
Ik hang aan de telefoon! En

wacht tot jij me wil
verwennen!! Zin in sex!!
Bel me 06-320.325.11

50 et p/m

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

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

Diana Escort
045-215113.

Met Ina en vriendinnen.

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Bar St. Tropez
Putstr. 40, Sittard. ledere

dag. geop. 21-5 uur. Ouder-
wets gezelig. Tev. meisjes
gevr. na 21 u. 04490-17402

Joyce is heet
06-

-320.321.65
50 cent p.m.

HotGirls
06

320.322.87
50 cent p.m.

Jiva's
Onderwerping!!
Oosterse sexlessen, extra

lang lekker!! les 40.
06-320.323.51, 50 ct.p.m.

Club Doma-SM
Live uit Club Domaü

06-320.323.50, 50 ct.p.m-

Peggy Privé
Geen aanbiedingen maar

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

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen:
04490-50921.

Club
Merci. Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.
Zat. en zond. 14.00-24.00 u.

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

Club
2000

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

Tev. meisje gevraagd.

Pervers
Boxie

06-320.325.36
50 c. p/m.

Verward ontwaakt ze.
Strakke kettingen. Wie zijn
die mannen? Waar zijn m'n

kleren?
Rosie-zweeplijn
06-320.330.51 - 50 et p/m

Video Club
v.a. ’ 20,-. Dame aanwez.
Tel. 045-718067. Ass. gevr.
Uit je dak gaan? belust op

sex? zin in een lekker
meisje? misschien zit ze op

de smotzbox
06-320.325.14-50c.p/m.

Als je net zo lekker bent als
dat jekletst... nou, kom me

dan maar verwennen!!
Box 34

06-320.325.34 - 50 c.p.m.
'n oud nummer...maar met

nieuwe frisse meisjes...
nombre hombre
06-320.320.23 -50 c.p.m. -wat lang blijft is lekker!!

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.

Voor mensen die zich
durven te laten zien en...te

laten gaan.
06-320,327.88 -50 et p/m .

Tienersex op 't schoolplein!!
06-320.320.13-50 c.p.m.

Calcutta
schoolpleinsex met tienen

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

Orgiebox zo bezig hoort...
en toch...Op de Sexbox?

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

06-320.324.40? of
De Sexbox

06-320.322.22 - 50 et p/m
Sta je op springen? .... wij
ook!! wij willen dat jijons
belt!! wij zijn erg heet!!

06-320.325.33 - 50 c.p.m.
De Beurtlijn

Dame zoekt gave jonge
knul. Meisje wil contact met
ervaren heer. Ze vinden het

op de
Generatiebox

06-320.326.27 - 50 et p/m
Een paaltje werpen?

elke seconde telt!! dit is
waanzinnig!! hier lusten de
honden geen brood van!!

50 c.p.m.
06-320.322.77
Alweer die Wip-ln Box in

gesprek...en dasde box om
wat te versieren...wat een

mazzel, dat er op de Lijfsex
box ook een paar vrije

schatjes zijn.
De Wip-ln

op 06-320.324.60
De Lijfsexbox

06-320.324.90 - 50 et p/m
Attentie Attentie

Privé Yvonne i
Deze week nog eens "extra" i
onze duurkope aanb. Heer-
lijk eerlijk en dat onze 9 lieve "meisjes 100% safe sex (
doen. Nieuwe meisjes aanv. j
Kerkrade, Kapelweg 4. -045-425100, zond. 15-24 u. !
ma.-zat. 11-24 u. .

Zoek jij 'n lekker ding?

sex-contact-lijn !
Bel: 06-320.320.33 (50cpm) :

Direct snel sex-conctact '(50cmp) LIVE-afspreek-lijn! '06-320.320.55 ;
Op zoek naar lekkere

meiden? Bel de

hetevrouwen-
lijn: 06-320.326.33 (50cpm)

Gans vreemd met zon
lekker stuk.

De Tippelbox
06-320.326.66 (50 cpm)

Haar gehuwde vriendin is in
geldnood. Eva grijpt de

kans. Ja, ik help je, als jijme
deze nacht...

Rosie Lesbilijn
06-320.330.52 - 50 et p/m

LIMBURG
In hil 06-Gi» uft leer je nieuwe vrienden kennen die niet «er weg kunnen wonen!

06-320.327.55
Als je vreemd gaat op je

eigen box... dat heet
boxest

06-320.325.16 - 50 c.p.m.
doe 't op jouw manier!!

Je vindt snel een fijn paar op
de Box voor
Ruilsex

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

voor extra grote sexmaten
voor damen en heren XL
06-320.326.99 - 50 et p/m
Bij mannen moet 'ie groot

zijn en bij vrouwen juistklein
wat 'n onzin!! als je 't lekker
doet!! met zn tienen op de

box!! 50 c.p.m.
06-320.325.20
Safe sex box
voor mensen die op 'n

gezonde manier meer willen
dan alleen praten.

Woorden en Daden
06-320.328.38 - 50 et p/m

Zon lenige
balletknul

kan alles met dat lijf. In die
strakke maillot laat hij zien

wat hij wil en dan...
06-320.323.86 - 50 et p/m

Denkt u wel dat ik talent heb
vroeg ze zacht.

De Bordeelbaas
lacht. Dit is jouwkamertje en

toen...
06-320.323.85 - 50 et p/m

Op de Sexsuperbox 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

Nieuw
Mandy en Suzie ook zat.

en zon. va.lou. 045-721759

Volslanke
Vr. ontv. thuis. Tel. 04406-
-41916 van 12 tot 17 uur.
SEX-AFSPREEKBANDÜ

Lekkere sexafspraakjes....
(50 c.p.m.)

06-320.330.21
Linda en Bianca vermaken

zich wel op de
Flirt-Box

06-320.330.01 (50 cpm)

Club

Nirwana
Nieuwstr. 147, Kerkrade

045-463323
■ Tev. meisje gevr.

GEZELLIG flirten met zn
tienen doe je in 't
Flirt-Café:

06-320.330.77 (50 cmp).

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

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

Club Margo
■ Privé met 6 meisjes. Dag en
1 nacht geopend. SM en trio

mogelijk. Rijksweg-Zuid 131
B, Geleen. 04490-48448.

Meisjes gevr.

Animeermeisje
gevr kost en inwoning,

dag en nacht.
Tel. 09-32.11671473.

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

gens vanaf 10.00 uur.
Soepele gave jongens,
opgeleid om heren te
Verwennen

Als je belt komen ze...
ook bij jou.

' 06-320.321.33 (50 c.p.m.)

Club Exclusief
Wij hebben geen aanbiedin-

gen. Wel meer te bieden.
Nieuwe meisjes, lesbisch,

trio, Vanessa en Lolita type,
moeder en dochter. Mees-
ters aanwezig. Industriestr.
13Kerkrade-West. Let op!

Nw. Telefoonnummer.
045-422685.

Leuk meisje
of jongevrouw gevr. voor

escort of privé . 045-311895

Anita
Privé met escort. Ook zat.

Tel. 045-352543.
Met harde hand regeert die

donkere meid
op je knieën

mannen en
vrouwen sidderen.

06-320.330.61 (50 c.p.m.)
Zachter

begrijpender
en heter is liefde die 2

vrouwen elkaar geven, je
hoort dat alles anders is.

06-320.330.19 (50 c.p.m.)

Escort Monika
ma t/m vrij 045-726740

Uitdagend mooi is ze aan 't
Naaktstrand

De man op 't terras geeft
haar een lift, en. dan... nee,

niet doen... oh nee.
06-320.321.30 (50 c.p.m.)

Pas gehuwd stel kwam voor
Lifesex

Dolverliefd en opgewonden
vroeg zijj 0m... nog meer.

Trio??
320.321.32 (50 c.p.m.)

Thea in 't donkere park. Een
Bontjasje

over haar bikini. Haar droom
die brutale ontmoeting....??
06-320.330.17 ( 50 ct.p.m.)

Loesje
Gesolliciteerd

Alleen met de chef mag ze
tonen wat ze kan. "Zo zo

jarretels.. Da's leuk"
06-320.330.09 (50 ct/p.m.)

’ 50,- All-in
Tel. 045-423608.

Een nieuw nummer, waar
lifesex alleen life is als ze

het begin tot eind
Werkelijk

doen. Geen namaak.
06-320.326.71 (50 Ct.p.m.)
Na 2 jaar houdt Thea het

voor gezien. Haar man gaat
vreemd

dat kan zij ook. De monteur,
de dokter., een vreemdeling
06-320.326.73 (50 ct.p.m.)
Een moet de eerste zijn.

Voor Anneke wordt het een
man met

ervaring
Nietruw maar lief en toch

heet 06-320.326.72(50cpm)

Tropica
Toch heel anders, als zon
bruine prinses waanzinnig

heet door 't lint gaatToe nog
es 06-320.326.70 (50cpm)

Geen brute toestand
Soft SM

Beetje Sado veel sexgevoel.
Wat dominantie hete onder-

danigheid. Ook voor jou?
06-320.326.92 ( 50 ct/p.m.)
Kreunen en zuchten is leuk,

maar een gloeiend
hete story

met een boeiend verhaal is
echt prikkelend.

06-320.326.90 (50 ct/p.m.)
Als 'n brute man en 'n volg-
zame jongen met elkaar de
nacht doorbrengen gaan ze

vaak door 't lint
hoor je 't?

06-320.326.91 ( 50 ct/p.m.)

Bekentenissen
van meisjes met een span-
nend beroep. Stewardess

fotomodel hostess masseu-
se 06-320.326.93 (50 c/pm)

Nu niet storen!!
06-320.324.94 (50 c.p.m.)

IK ben er bijna....

Club Pigalle
5 meisjes vanaf 22 jr.

Nieuw systeem, goede
prijzen. Maastrichtersteen-

weg 179, Maaseik (B).
Tevens meisjes gevraagd.

(Huis)d leren
Te koop gevr. PAPAGAA-
IEN, Kaktoe's en Ara's. Tev.mr. op tamme en sprek. pap.
Tel. 04490-75359.
TRIMSALON Charèl knipt
en trimt alle rassen bij u
thuis. 045-423400.
EENDEN te koop. Tel. 045-
-751588
Te k. nest ROTTWEILERS
en nest Malthezers. Tel.
04743-2303.
Te koop Perz. POESJES
met stamb. oud 9 wkn. in
verschillende kleuren. Sta-
tionsstr. 1148 Elsloo.

Gratis af te halen 2 zwarte
PANTERKATERTJES. Tel.
045-215901.
RASPOESJES lang en kort
haar, div. kleuren, tevens
zwart dwergpoedeltje. tel.
043-630749. Kast. Hartels-
str. 7, Maastricht.
Te k. sprekende PAPAGAAI
met kooi. Tel. 045-311201.
FRETTEN te k. Tel. 045-
-320971.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

In en om de tuin
HOUTHANDEL Landgraaf
voor al uw tuinschermen,
planken, palen, balken, kee-
pers, panlatten, stookhout
enz. Buizerdweg 8, Indus-
trieterrein Abdissenbosch
Landgraaf 045-318518.
Houth. IMPREG, In de Cra-
mer 104, Hrl., 045-751687
voor uw druk geïmpregneer-
de en op maat gezaagde
planken, palen, schermen,
nwe. en gebr. biels, rolbor-
ders enz. Bez. mog.
SPOORBIELZEN va. ’15,-
-p.st. Ook wisselbielzen evt.
thuisbez. Houtzagerij Win-
dels, Bouwberg Brunssum.
Tel. 045-270585.

Geïmpr. TUINHOUT; plan-
ken, palen, schuttingen enz.
Alle maten in grenen en ei-
ken. Scherp geprijsd, evt.
thuisbez. Houtzagerij Win-
dels, Bouwberg Brunssum
Tel. 045-270585.
Betonklinkers, grindtegels of
andere sierbestrating, ook
tuindecoraties. CREUGERS
Beton, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877.
1 ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178

Opleidingen
Binnenkort starten in Venlo, Sittard en Maastricht

weer de opleiding voor:
* Basiskennis Boekhouden

* Praktijkdiploma Boekhouden
* Moderne Bedrijfsadministratie

* SPD
* PD Maketing, NIMA-A
U kunt nu inschrijven.

Bel: voor gratis prospectus 077-510111 studieleider,
013-368645 secretariaat

Bedrijfshogeschool Katholieke
Leergangen. Tilburg.

Huwelijk/Kennismaking
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met D.J. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193.
Zoekt U een ser. relatie bel
dan 045-211948 Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

"PARTNERS-TRUST",
huw.-relatieburo. Info: 045-
-210627.
Bar/Dancing HELIPORT ie-
dere zaterd. en zond. gezel-
lig dansen voor jong en oud
m. dj. vanaf 20.00 uur. lede-
re donderdagavond contact-
avond v. alleenstaanden.
Legitim. verpl. Achterkant
Eurohal, Griend 9-11,
Maastricht. Tel. 043-219704
Hallo INEKE. Ik heb je brief
ontvangen (B-1531) mijn tel.
nr. is 045-456175.

Bel de Vakman
"' ■ ' ■■ ■

Verstopte afvoer of riolering

H.H.o.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Daklekkage
bel 045-219615
H Arndts

dakservice
NEW LOOK BV Schaes-
berg.- Gevelreinigtng, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.

Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen: 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

STOELMATTERIJ vern. *ten en biezen stoelen f 9 [
gar. Bel. 045-418820. .
DAKDEKKERSBEDRIJFW \Nok, voor al uw dakde* <.
werkzaamheden, met ?
langste schriftelijke garan'* tBel voor vrijblijvende offert*
Tel. 045-224459/753008^ \

Wonen Totaal -—** t
Rotan Rentenaar

Ten Esschen 26, Heerlen, bij tennishal.
Opruiming showroommodellen manou en pitriet meubel» tMaandag en dinsdag gesloten.

20 - 50% korting. *KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
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. overcompl. ant. Mech-
else EETHOEK (4 st.), ant
Duitse hoerenkast (1860),ribleefh. (8 elem.) 4 eik. barkr.
2 ant. lampen. 04405-3031.

Zwaar massief eiken Et"] *HOEK m. 6 stoelen 1 jr. °*vr.pr. ’1.675,-; zwaar e**!;
tv-videomeubel vr-fj x’575,-; pracht eiken ban£
stel vr.pr. ’925,-. 0*
323830. _^s
BANKSTEL eik ’ 275,-; e*. )
hoek ’250,-; wandmeuDJeik. ’275,-; slaapk.cornjj
’375,-. Kouvenderstr. 20-
Hoensbroek. „
GASFORNUIS ’ 95,- ijsK8*1
’ 95,- wasautom. ’ 250;'
video VHS Akai afst.b*3

’ 450,-. 045-725595.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels 'Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf ’ 899'"'
Nu 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, ventila'"'
compleet met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-dealer. j

Ook reeds vanaf ’ 10,- p.wk.
Van Erp, Limbrichterstraat 18, Sittard, 04490-13531

Hoofdstraat 12. Kerkrade. 045-456999. -"
Computers J

Te k. AMIGA 500 Computer
met toebeh. pr. ’ 850,-. Tel.
045-270946 of 254904.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

MONITOR voor Comm^hre 64128, 40- en 80-kolo£*ï|
compl. met kabels; ""Jlproff. origineel boekhoj^r
programma voor Com"1" I
dore 64. Tel. Q45-44133>[.

Huishoudelijke artikelen
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.

Te k. WASMACHINE \A 'st. Tel. 045-416575. s f
Te k. z.g.a.n. ej^j
FORNUIS. Tel. 045-320^ ,

Kachels/Verwarming . \
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Kachels, nieuw en gerevi-
seerd, grote keus. De
KACHELSMID, de beste en
de goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638. '

BRANDHOUT droog, afh#
prijs ’l5,- m3. Houtzag6" |
Windels, Bouwberg Bru"" 'sum. Tel. 045-270585.^ \
Hete zomer... strenge wijl1?
bestel tijdig Uw STO^.HOUT Houthandel Lar*
graaf, 045-318518 ✓

Muziek

B^ÖSIffiHI
(Bij de Markt) fSEen vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthese"

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers, .
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz- 8^

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!
Grote Orgel- en KeyboardshoW t

Op zaterdag 2 september van 10.00 uur tot 16.30 uu'v

Werner Jonkman
De nieuwe orgel en keyboardlijn van

Farfisa
Demonstreren bij

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227. __^_.

_j
—,

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

■ Te koop el. ORGEL rn?

" Diamond met ritme, "i bankje, 2 jaar oud. ’ B*^'
l 045-222446. _^S
i Wat VERKOPEN? A^"'

teer via: 045-719966. /

Braderieën/Markten y

Makado Beek houdt op
9 september a.s. rin een gesloten ruimte een postzegel cq. ruilbeurstento

stelling. Prijs standplaats ’ 15,- per deelnemer.
Voor inlichtingen : 04490-74669. Z

Makado Beek zoekt deelnemers voor een ruilbeu' 5

" elk wat wils "
Prijs standplaats ’ 15,- per deelnemer.

Voor inlichtingen : 04490-74669.

Te koop gevraagd >
GOUD, zilv., munt, postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 (verl. naar
stat. Lutterade) Geleen.
Lage CARAVAN opkl. dak
Rapido etc. of vouwcar. vas-
te wanden. 04490-47218.
KLEUREN TV's en video's
defect geen bezwaar. Tel.
045-728130.

Te koop gevr. WANDMÉ ,
BELS, massief eiken, f'n v,.
eiken, modern en gfen
Tel. 04490-52903. _^Z
Gevr. IJSKAST, gasfor^
diepvries, kleur.t.v. Tel- "
725595.
Te koop gevraagd DAN'Jjv
BROMMER of snort-ron^"en gashaard. Q45-32123>/

Diversen >— — ———r~Z&
Gebit gebroken

Klaar terwijl u wacht.
Hoonhout

i Akerstr. N 328, Hoensbroek
Tel. 045-228211.

BARBEQUES gas-lava-
steen en houtskool in alle
prijsklassen, grote sortering
Reker, Kachelrbarbeque
speciaalzaak, Kluis 28, Ge-
leen. Tel. 04490-40785.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
BLOEMKOOL te k. vers van
het landva. ’ 0,50, na 13.00
uur. Hamers, Houtstr. 26,
Merkelbeek. 04492-1742.

Aang. TALENCURSUS^,
in 83 talen op LP's of C&-
-’65- (ook voor buiten"^
ders); 21 danscursussen >
cass. enz. ’ 100,-. Tel. °' ]
894543/638667. _^y\
De massage van VE"J
NIQUE is meer dan Lin'**
Tel. 045-228481. <
Drinkwater ZUIVER^APPARATUUR «f’189,95. Vraag demons^,
tic. Vitafarm Halen.
04759-3565. */
Door jonge masseuse t°
ONTSPANNINGSMASS* „-
GE met leuk gesprek ,
(fris) drankje. Eens gew%
u blijft komen. 045-3534^,

"vj Limburgs Dagblad —_}piccolo'S
I
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Minder vracht
door de lucht

?cHIPHOL - De Nederlandse
-'Uehtvracht Expediteurs ver-
JJ'Sd in de NVVL, hebben in
'S«J totaal 1.090.000 zendingen
frwerkt. Dat is minder dan in

loen 1.105.000 zendingen

'erden afgehandeld. Het totale
'ht nam echter met 3,5 pro-

?"t toe van 251.000 ton in 1987,
r^tt voor het eerst de grens van
*n kwart miljoen kilogram
*erd overschreden, tot 260.000ton,

e teruggang in het aantal zen-
deen is veroorzaakt door een
aling in de uitgaande vracht-
*ndingen van 535.000 in 1987

499.000 vorig jaar. Voor een

deel is dezeteruggang het gevolg
van de sterk groeiende marktpo-
sitie van de in Europa in op-
komst zijnde Amerikaanse be-
drijven die expressedienten aan-
bieden. Het gewicht van de uit-
gaande vrachtzendingen daalde
licht van 124.800 ton naar 124.100

ton. In combinatie met lagere
luchtvrachttarieven daalde daar-
door ook het totaalbedrag dat de
expediteurs gezamenlijk aan de
luchtvaartmaatschappijen heb-
ben betaald van bijna 695 mil-
joen gulden tot 670 miljoen gul-
den.

De stijgende lijn in de import-
vracht zette zich in 1988 volgens
de verwachting voort. Zendin-
gen namen toe van ruim 570.000
in 1987 tot bijna 590.000 in het af-
gelopen jaar. Het gewicht groei-
de van ruim 126.000 ton tot ruim
136.000 ton. Ook voor dit jaarver-
wachten de Nederlandse lucht-
vaartexpediteurs een aanzienlij-
ke toename van de binnenko-
mende luchtvracht en een her-
stel van de uitgaande vrachtzen-
dingen. De stand van zaken tot
nu dit jaar lijkt deze verwachtin-
gen in grote lijnen te bevestigen:
het gewicht van de importladin-
gen overtreft nu al de prognose.

VS-bedrijven voorop bij
vertrek uit Zuid-Afrika
Z1 VORK - Sinds 1984 hebben 277 buitenlandse bedrijven.n teruggetrokken uit Zuid-Afrika. Meer dan de helft daar-
w.2*Jn Amerikaanse ondernemingen, zo blijkt uit een over-man een commissie van de Verenigde Naties. Amerikaan-
drijven blijken het gevoeligst te zijn voor de oproepen die
j.?eelhouders en consumenten doen op de veraritwoorde-
|:*-eden van buitenlandse bedrijven die in Zuid-Afrika actief
f' aldus het rapport.

IL^bl'catie is er een van een serie
ËJpten over Zuid-Afrika en Na-
|) e die zijn opgesteld door de
dj om.missie voor multinationale
H

_
rn-emingen. De rapporten die-

t
a's basis voor een hoorzitting

L°P 4 september in Genève
Cv-ndt. De VN hebben de afge-varen talloze oproepen gedaan
*fc ncS,nornische sancties te treffen

om zo een einde
."^n aan het systeem van apart-

id]" 1 het land. De enige bindende
t
vt»e dateert uit 1977 en ver-

tijj verkoop van wapens aan
Afrika.

{Zs het gepubliceerde rapport,
lf^desinvesteringen betreft ge-
i t|ncle de periode 1984-89, zijn van
ljv eri grootste buitenlandse be-
l^ 1- die nog steeds in Zuid-Afri-

ezig zijn, er acht die hun
tel in Groot-Brittannië heb-

andere twee zijn Siemens
«wagen uit de Bondsrepu-

Rb .^e grootste onderneming is
[ ritse conglomeraat Lonrho.

Meeste
:** 277 bedrijven die Zuid-Al'ri-

Li-ds 1984 de rug hebben toege-
t£ er 122 uit de Verenigde

■)6 uit Groot-Brittannië en
L,U|t de Bondsrepubliek. Vorig

de internationale federatie
Pi, J"'je vakbonden een rapport

f. «t zien waarin staat dat Groot-. '"bië nog steeds de meeste be-
|"\ in Zuid-Afrika heeft, ge-

door de Bondsrepubliek, de
L aPan, Frankrijk en Zwitser-

het VN-rapport betekent

desinvestering in vele gevallen dat
het eigendom wordt overgedragen
aan Zuidafrikaanse ingezetenen en
dat de betrokken bedrijven hun
banden met Zuid-Afrika niet ver-
breken. Veel betrekkingen blijven
bestaan in de vorm van de over-
dracht van technologie die essen-
tieel is voor de economie van Zuid-
Afrika. Het verbreken van alle han-
del en financiële transacties heeft
een veel directer gevolg, aldus het
rapport van de VN-commissie..

beursoverzicht
Rustig

C^TERDAM - Het waren gis-
'' Nagenoeg dezelfde fondsen

j^aandag die opvielen op de
rdamse effectenbeurs.

iuëovens was opnieuw het
verhandelde fonds, maar

L zich nu wat hersttellen van
|LaVerij die het metaalfonds

'ag opliep. Het slot kwam
'hoger op f96,10.

die de voorgaande dag al
JkZ in de verdrukking was ge-
H» ?n nu m een woordenge-

Li^t is geraakt met haar Duitse
IjvÉter Asko, moest echter nog
fc? f 3,60 prijsgeven op f 132,20.
fc. ??nen tenslotte kon het inte-
HLjlvidend geheel inhalen en

"iveranderd.

\ ,vamrak kwam wat tot rust
ti*e flinke koersdalingen van
'"tZg ervoor. Toch was de trend

laar beneden gericht, zodat
mmingsindex een na've

fb^ faalde naar 190,3. De om-
fcti -1 in zowel aandelen als obli-
h^ s Weken niet veel af van die
«f De obligatiemarkt
\...t 'veer wat lagere koersen te

Kj^ kon op f 53,40 het interim-
jM.^d ruimschoots inhalen.k*'oyd zakte f 1,50 naar f 85,50,Ijj'Jl Bols f 2kwijtraakte op
o ' Ook Heineken lag goed in
.l^arkt. Exdividend kwam er

-^ op de koers op f 134,30.
Kt

voegde een gulden aan de
it| op f69,80, maar Nijver-
'üf^oest dit bedrag inleveren

KrM.fu '*ks de sombere uitlatingen
11%. *st kon dit fonds een gul-

I^pntrekken naar f 34,10. Bor-
!,*>qJ en KBB gingen beide
ll* f omlaag naar respectieve-

'23,Bo en f85,40.Er mocht
vorden gehandeld in Bege-
L'n Holec, die samen willen

Vr? olec steeg f l 'lo naar f 38-
-\ °egemann, in feite de over-■-:ZMe partij, moest f 16 inle-

:L m' die een hogere winst
\„"-dmaakte, moest toch f4,30,g naar f 116,20.

Polynorm ziet
winst stijgen

BUNSCHOTEN - Polynorm (me-
taal- en kunststofverwerking) heeft
over de eerste helft van dit jaar een
nettowinst geboekt van f6,9 mil-
joen ofwel 6 procent meer dan de
f 6,5 miljoen over dezelfde periode
vorig jaar. Door uitkering van divi-
dend steeg het aantal aandelen met
5 procent. Zodoende steeg de winst
per aandeel lichtvan f 5,82 tot f 5,89.
Voor het hele jaarwordt een stijging
van omzet en winst verwacht, nadat
1988 werd afgesloten met een netto-
winst van f 13,7 miljoen.
De winststijging werd behaald hoe-
wel de omzet van f 156,3 nagenoeg
gelijk bleef. Uit de toelichting van
de onderneming op de cijfers blijkt
dat in alle sectoren de omzet en de
winst toenamen, behalve in de sec-
tor van de toelevering aan de auto-
mobielindustrie.

Polynorm Automotive liet in verge-
lijking met de eerste helft van vorig
jaareen omzetdaling zien, maar ten
opzichte van de tweede helft van
1988 steeg die al weer en gezien de
orderontvangst wordt in de tweede
helft van dit jaar een een duidelijke
groeivan de omzet verwacht. Dit zal
gepaard gaan met een verbetering
van de resultaten, nadat de kosten
die samenhangen met de aanloop
van nieuweopdrachten op de eerste
helft van het jaar drukten.

Miljoenste passagier
KLM naar Amerika

SCHIPHOL - De KLM verwel-
komde gisterochtend op Schip-
hol haar miljoenste passagier op
de Noord-Atlantische route. Niet
eerder werd deze mijlpaal reeds
in augustus bereikt. De gelukki-
ge was mevrouw M. Vente, een
48-jarige secretaresse uit Bos-
koop.

groeimarkt is echter moordend.
De Europese maatschappijen
verliezen langzaam maar zeker
hun traditioneel sterke positie op
deze route. Dit jaar is de ver-
voersbalans omgeslagen in het
voordeel van de Amerikaanse
maatschappijen.

De Noord-Atlantischeroute naar
zeven bestemmingen in de Ver-
enigde Staten en zes bestemmin-
gen in Canada is de belangrijkste
bron van inkomsten van de
KLM. De concurrentie op deze

De KLM probeert met medewer-
king van de Nederlandse rege-
ring meer landingsrechten in de
Verenigde Staten te verwerven,
maar kan daar gezien de omvang
van ons land weinig bestemmin-
gen tegenover stellen.

" Mevrouw Vente werd gisterochtend door KLM-directeur
Woltman met een boeket bloemen verwelkomd als de mil-
joenstepassagier op de Atlantische route.
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economie

Duits concern zoekt toch contact

Ahold wijst bod
Asko van hand

AMSTERDAM - Het Westduitse
winkelconcern Asko Deutsche
Kaufhaus heeft het Nederlandse de-
tailhandelsconcern Ahold (onder
andere Albert Heijn), waarmee het
in conflict is gekomen, gisteren een
aanbod gedaan, nadat Ahold maan-
dag overging tot plaatsen van prefe-
rente aandelen bij een stichting om
een „overval" door middel van aan-
kopen van aandelen Ahold op de
beurs tegen te gaan. Een woord-
voerder van Ahold wees het aanbod
van Asko ogenblikkelijk van de
hand.
Asko Deutsche Kaufhaus had tot
ongenoegen van de het bestuur van
Ahold buiten diens medeweten een
pakket van meer dan 12 procent van
de aandelen van Ahold gekocht van
het Nederlandse SHV-concern. Via
aankopen op de beurs werd het be-
lang van Asko in Ahold vergroot tot
vermoedelijk 14 a 15 procent.
Ahold reageerde eerst met het af-
breken van besprekingen met Asko,
waardoor het Westduitse concern
niet langer deelnam aan overleg om
een zogeheten Europese alliantie te

vormen met Ahold, de Franse Casi-
no en de Britse Argyll.

Nadat vrijdag tijdens de aandeel-
houdersvergadering van Asko
bleek dat dit concern vasthoudt aan
het belang in Ahold, ginghet Neder-
landse concern maandag over tot
het plaatsen van preferente aande-
len.

Wyers verwacht
gelijke winst

MAARSSEN - Het woningtextiel-
bedrijf Wyers Beheer heeft het eer-
ste halfjaar afgesloten met een
winst van f 0,4 miljoen tegenover
f 0,9 miljoen dezelfde periode vorig
jaar. De directie houdt vast aan de
prognose in het jaarverslag dat 1989
met een ongeveer gelijk resultaat
wordt afgeloten als vorig jaar, toen
een nettowinst werd opgevoerd van
f 0,8 miljoen.

Wyers meldde eind mei al dat de
winst over de eerste vier maanden
van het boekjaar was gedaald van
f750.000 naar f350.000. Een belang-
rijke vertegenwoordiging in vloer-
bedekkingen was komen te verval-
len.

De directie van Wyers stelt in een
toelichting op de halfjaarcijfers dat
de omzet „naar verwachting" met 8
procent is gedaald tot f65,1 miljoen
en maakt melding van verbeterde
winstmarges én dalende kosten.

Halfjaarwinst
Elsevier stijgt

met 58 procent
AMSTERDAM - Elsevier, uitgever
van kranten als NRC-Handelsblad
en het Algemeen Dagblad en van
veel vakbladen, heeft de nettowinst
in de eerste helft van dit jaarmet 58
procent zien stijgen in vergelijking
met die over dezelfde periode van
1988. De onderneming verwacht dat
het bedrijfsresultaat na belastingen
per aandeel over geheel 1999 met
ten minste 25 procent zal stijgen.

De nettowinst ging van f 101,3 mil-
joen naar f 160,2 miljoen. Per aan-
deel steeg de winst met 33 procent
van f 1,88 tot f2,50, waarbij er reke-
ning mee dient te worden gehouden
dat het aantal aandelen werd uitge-
breid van 53,7 miljoen eind juni 1988
tot 63,7 miljoen eind december en
bijna 64 miljoen eind juni jl.

De stijging van het exploitatieresul-
taat vloeidevoort uit de overnemin-
gen die in de tweede helft van 1988
zijn gedaan en uit verbetering van
de uitkomsten op bestaande activi-
teiten. Voor het bedrijfsresultaat
ontstond de stijging mede door het
resultaat uit de deelneming in Pear-
son, die in het eerste halfjaar van
1988 nog geenrol speelde, en dever-
mindering van de belastingdruk.

Grote gasvondst
in Sovjetunie

LONDEN - De Sovjetunie heeft
weer een grote hoeveelheid gas aan-
geboord, ditmaal in de Kara Zee ten
oosten van Nova Zembla. Russische
functionarissen hebben gezegd dat
de reserve zes biljoen m3gas zou
kunnen bevatten en daarmee de
grootste ter wereld kan zijn, zo
meldt de 'Financial Times' gisteren.

De afgelopen week werd een vondst
in de Barents Zee wereldkundig ge-
maakt, waarvan toen ook werd ge-
zegd dat die de grootste ter wereld
zou kunnen zijn. De hoeveelheid
gas die daar werd aangetroffen zou
tussen de drie en de vier miljard m3
bedragen en daarmee vijfa zes maal
groter zijn dan de gasreserves in de
Noordzee.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 29-8-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in

kg:

GOUD: onbewerkt ’ 25.130/25.630,
vorige ’ 25.400-/25.900) bewerkt ver-
koop ’ 27.230,vorige ’ 27.500 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 325-/ 395, vori-
ge ’ 330-/ 400; bewerkt verkoop ’ 440
laten, vorige 440 laten

Advieskoersen
Amer.dollar 2,14 2,26
Brits pond 3,33 3,58
Can. dollar 1,81 1,93
Duitse mark' 100) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,62 1,74
Jap. yen (10.000) 150,00 155,00
Ital. lire. (10.000) 15,00 16,40
Belg. frank (100) 5,22 5.52
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 128.60 133,10
Zweedse kr. (100) 32,00 34,50
Noorse kr. (100) 29.60 32,10
Deense kr. (100) 27,75 30.25
Oost.schill.(100) 15,70 16.30
Spaanse pes.(lOO) 1,73 1,88
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,25 51,25
Joeg. dinar (100) 0,005 0,020

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,18775-19025
Brits pond 3,4620-4670
Duitse mark 112.700-750
Franse franc . 33,425-475
Belg. franc 5,3895-3945
Zwits. franc 130,865-915
Japanse yen 152.56-152,66
Ital. lire 15,680-730
Zweedse kroon 33.290-33,340
Deense kroon 28,970-29,020
Noorse kroon 30,870-30.920
Canad. dollar 1,87025-8727'
Oost. schill 16.0110-0210
lers pond 3,0030-3,0130
Spaanse pes 1,7970-8070
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1.6640-6740
Hongk.dollar 27.95-28,20
Nieuwz.dollar 1,2850-2950
Antill.gulden 1,2100-2400
Surin. gulden 1,2100-2500
Saudische rial 58,10-58,35
Ecu gulden 2.3380-3430

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=1001
algemeen 203.50 202.90
id excl.kon.olie 19Ö.4U 197.90
internationals 2(14.20 203.70
lokale ondernem. 204.90 204.10
id financieel 151.00 150,50
id niet-financ. 258.50 257,40
CBS-Herbeleggingsindex (1983=1001
algemeen 262.30 201,70
id excl.kon.olie 245.30 244.80
internationals 271,10 270,40
lokale ondernem. 252.50 252.00
id financieel 190,00 195,30
id niet-financ. 307,80 307,30
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 190.80 190.30
internation 192.70 1y3,70
lokaal 190.40 189.70
fin.instell 161,30 160,80
alg. banken 158.90 158.50
verzekering 162.70 162 00niet-financ 199,90 199,10
industrie 190,30 190.10
transp/opsl 227.60 224.30

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van van-
daag):
Akzo 143,60(143,60)
Kon. Olie 145.00-145,80(145,50)
Philips 41,20-41.40 g/l (41,30)
Unilever 160,00-160,20(160,20)
KLM 53,30-53.50(53,40 exd)

Bührmann-Tetterode
neemt RCN over

AMSTERDAM - Het
concern Bührmann-
Tetterode (papier, gra-
fische machines, kan-
toorapparatuur)
neemt RCN in
Utrecht over. Deze le-
verancier van kan-
toor- en automatise-
ringsprojecten telt 70
werkenemers en haalt
een omzet van f 20

miljoen per jaar. De
overneming heeft vol-
gens een woordvoer-
der van Bührmann-
Tetterode geen gevol-
gen voor de werkgele-
genheid.

Bührmann-Tetterode
meldde gisteren over-
eenstemming te heb-
ben bereikt over de

aankoop tegen con-
tanten van 51 procent
van de aandelenRCN.
Het belang zal uiter-
lijk 1993 zijn vergroot
tot 100 procent.
RCN blijft onder de
huidige leiding een
onafhankelijke leve-
rancier op de Neder-
landse markt. Behal-
ve Bührmann-Tette-
rode zijn nu de op-
richter/directeur van
de onderneming en de
participatiemaat-
schappij Nesbic aan-
deelhouder van RCN.

NEW YORK Dow Jones
"De Newyorkse effectenbeurs is gis-
teren duidelijk lager gesloten. De Dow
Jones-index van dertig industriële
aandelen, die maandag een recordni-
veau bereikte, daalde met 16,72 pun-
ten tot 2.726,64. Van de 1.955 verhan-
delde fondsen sloten er 615 hoger en
861 lager. De omzet was met 177 mil-
joen aandelen aanzienlijk groter dan
met magere totaal van 132 miljoen op
maandag.
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Duitsland 1
09.45 ARD-Ratgeber. Urteil des Mo-

nats.
10.00 Tagesschau und Tagesthe-

men.
10.23 Gauner, Gauner. (TT)Harry mit

den langen Fingern (herh.).
12.05 Vorsicht, Falie! (herh).
12.25 Panorama.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 ""Internationale Funkaus-

steliung Berlin 1989.

15.00 ««Eins ist Trumpf.Show en
muziek vanuit Berlijn.

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

Achtung Kinderfreund.
17.44 Einsatz in Manhattan. Serie.

Afl.: Ein zweifelhaftes Geschaft.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute.
18.52 Bulman. Serie. Afl.: Rufmord.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 August '39. Documentaireserie

over 11 dagen tussen oorlog en vre-
de. Vandaag woensdag 30 augustus
1939.

20.30 (TT)Flüchtige Liebe. Engelse
tv-film van William Nicholson.

21.40 lm Brennpunkt. Rechtstreekse
reportage vanaf de IFA te Berlijn. Pre-
sentatie: Michael Rutz.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Ein Abend auf dem Schift.

Filmportret van de Duitse acteur
Heinz Reincke.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Tony Curtis en Roger Moore in 'Die Zwei. (Duitsland 2
21.00 uur)

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: 3 en 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. Af 1.22: De kidnappers. (Kid-
nap story).

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl.2.
18.05 Plons. Jeugdserie. Afl.: Plons

en de jongen uil.
18.05 Merlina. Detective-reeks voor

kinderen. Afl. 51: De gemaskerde joc-
key. Met: Lea Couzin, Jan Reusens,
Mieke Bouve e.a.

18.35 De tovenaar van Oz. 52-delige
Japanse animatieserie naar de boe-
ken van Frank Baum. Af 1.14: Met een
ballon naar de zon. Omdat Oz geen
tovenaarskwaliteiten bezit, belooft hij
alle wensen van Doortje en haar
vrienden te vervullen. Doortje's wens
is echter moeilijk te verwezelijken.

19.00 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Katholieke Televisie-
en Radio-Omroep.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Een zaak voor twee. Duitse de-

tective-serie. Af1.58: De man op de
foto. Met Günther Strack, Claus Theo
Gartner e.a. Herbert Lersch is spoor-
loos verdwenen. Op een dag komt hij
nog even terug en laat een briefje en
5000 Mark voor zijn vrouw achter. De
volgende dag blijkt de filiaalhouder

van een bank vermoord te zijn... Aan-
sl.: Uitslagen Nationale Loterij.

21.00 Begin de revolutie maar zon-
der mij. Amerikaanse speelfilm uit
1970 van Bvd Yorkin, met Gene Wil-
der, Donald Sutherland, Hugh Griffith
e.a. (Originele versie met Nederland-
se ondertiteling.) In een dorpje in re-
volutionair Frankrijk groeien twee
tweelingen op. De Di Sisi's komen in
een adelijk milieu terecht en de Cou-
pé's worden opstandige boeren. Een
persoonverwisseling leidt tot bizarre
en hilarische toestanden.

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

sen.
22.45-22.50 Coda. Verloofden van

Pierre Kemp.

België/TV 2
-19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 817. Ginny begint zich
om Glen te bekommeren. Wayne is
bang, hij weet niet wie het op zijn le-
ven gemunt heeft of wanneer men zal
toeslaan.

19.23 Superkat en Supermuis.
Af1.:52.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Rondom de mensaarde. 14-

-delige serie over weer en klimaat en
over de invloed die ze hebben op het

leven van de mensen. Vandaag: Is er
een gat? M.m.v. Armand Pien en Bob
de Richter. Presentatie: Wim Offe-
ciers.

20.50-21.35 De geest en de vorm.
10-delige Japanse serie waarin de
kunstcriticus Shuichi Kato toont hoe
de Japanse cultuur onstaan en ont-
wikkeld is. Afl.3. Aansl.: Verkeerstip.

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
17.00 My dear secretary. Amerikaan-

se speelfilm uit 1948 van Charles
Martin, met Kirk Douglas, Laraine
Day e.a.

18.35 ""Countdownspecial. Disco
Rap. Afl.6.

19.25 Family Ties. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: De scheiding (2).
Rob weet zich geen houding aan te
meten tegenover zijn dochter.

20.00 (TT)Journaal.
20.27 PP. Verkiezingsuitzending van

de Communisten van Nederland.
(V.C.N.).

20.30 (TT)Run the gauntlet. Sport-
spektakel in een serie van vier afleve-
ringen, (herh.).

21.20 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek.

21.45 Special. Paul McCartney, mu-
ziekspecial.

22.40 Apollo 11. De eerste mens op
de maan, documentaire.

23.05 Pin up club. Erotisch magazine.
23.45-23.50 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Voorlichtingsprogramma. Ef-

fectief omgaan met conflicten.
18.15 Voorlichtingsprogramma. Por

favor, Spaans voor beginners.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Bruintje Beer. Engelse teken-

filmserie. Afl.: Bruintje en de kangoe-
roe.

18.54 Nacht en dag. Filmportret van
de Amsterdamse kunstschilder Dick
van der'Meijden.

19.49 Midlotto.
19.55 PP. Verkiezingsuitzending van

de Vrouwen Partij (V.P.).
20.00 Journaal.
20.20 PP. Verkiezingsuitzending van

de partij Realisten Nederland (R.N.).
20.27 Avondvoorstelling. D.H. Law-

rence's doorbraak. Tv-film van Peter-
Barber Fleming. Met Kenneth Bran-

negh, Helen Mirren e.a. Een oudere z_s
studente wordt tijdens haar onder- ___
zoek naar D.H. Lawrence bijna ver- *-=leid door een jongeman die zich uit- **=
geeft voor Lawrence expert.

21.52 Studio Sport.
22.25 PP.: Verkiezingsuitzending van __

het Gereformeerd Politiek Verbond E=
(G.P.V.).

22.30 Journaal. j=E
22.40 Den Haag vandaag. ___
22.55-23.00 Nieuws voor doven en SS

slechthorenden. =*=

rond de populaire zanger, die ooit deel uitmaakte van 'The ==
Beatles' (Nederland 2 - 21.45 uur). ==

Duitsland 2
09.45-13.15 Zie Duitsland 1 voor

ochtendprogramma.
13.15 ""Heute mittag. Het ZDF-ma-

gazine vanaf de Internationale Fun-
kausstellung 1989 Berlin met Heute-
Nachrichten. Presentatie: Ulrike von
Möllendorff en Dieter Kronzucker.

15.00 Die Ungezahmten. Amerikaan-
se speelfim uit 1973. De fotografe
Whit Colby heeft de opdracht gekre-
genom een fotosessie te maken over
de laatste wilde paarden in het Cala-
masse-reservaat. Daar merkt zij hoe
de beesten door een vliegtuig worden
opgejaagd in opdracht van de rijke
rancher Quentin Hogue.

16.30 Pippi Langstrumpf. 21-delige
jeugdserie.

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

17.10 ""Internationale Funkaus-
stellung Berlin 1989. Der Superflip.
Spelprogramma. Presentatie Michael
Carl.

17.50 (TT)Das E""bc der Gulden-
burgs. Duitse tv-serie. Afl.: Die gros-
se Liebe (1).

18.15 ""Lottotrekking A.
18.20 (TT)Das Erbe der Gulden-
burgs. Duitse tv-serie. Afl.: Die gros-
se Liebe (2).

18.54 ""Lottotrekking B.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ««Die blauen Jungs vom

Schwarzen Meer. Het marinekoor
van de Russische Zwarte Zee-vloot
op toernee door Duitsland.

20.15 Kennzeichen D. Nieuws uit
Oost- en West-Duitsland.

21.00 Die 2. Amerikaanse serie. Met
Tony Curtis, Roger Moore, Diane Ci-
lento e.a. Afl.: Der grosse Lomax.
Danny Wilde komt nietsvermoedend
op het vliegveld van Londen aan. Hij
merkt niet dat er een kleine akte-tas
tussen zijn bagage wordt geplaatst.

22.10 Kontext. Freunde im Osten.
Documentaire over de katholieke
kerk en de Duits-Poolse betrekkin-
gen.

22.40 Filmfest am Mittwoch. Insel. derLiebe. (Twee kanalen). Portugese
speelfilm uit 1982 van Paulo Rocha.
Met Luis Miguel Cintra, Clara Joana,
Zita Duarte e.a. De jongen Portugese
schrijver Wenceslau de Moraes komt
terug uit Mozambique en besluit radi-
caal met zijn familie en zijn geliefde
Isabel te breken. Hij gaat naar het
eiland Macao en trouwt daar met de
Japanse Oyone. Zij sterft echter snel
en laat een eenzame Wenceslau ach-
ter.

00.40-00.45 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/RTBF 1
18.00Vacaturebank. 18.15 l'Ecran des
vacances. Tekenfilms met o.a. Mame-
mo, Hello Kitty en Clémentine. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir. Waalse actua-
liteiten. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.00 Le joyau de la couronne. 15-deli-
ge Engelse serie naar de roman The
Raj Quartet van Paul Scott. Afl. 11: Une
soiree chez la Maharanée. Met Géraldi-
ne James, Tim Pigott-Smith, Peggy
Ashcroft e.a. Majoor merrick gaat over
tot ondervraging van een Indiër, dievan
verraad wordt verdacht. Twee getuigen
zijn hierbij aanwezig, waaronder ser-
geant Guy Perron. Perron wordt naar
een receptie gestuurd om inlichtingen
te verkrijgen over de situatie van de
vloot. 20.55 L'oeil des autres. Docu-
mentaireserie. Afl.6: Un pays a chan-
ger. 21.50 Uitslagen Nationale Loterij..
21.55 Coup de film. Filmrubriek. Pre-
sentatie: Terry Focant. 22.05 Symfonie
Orkest. Vocaal ensemble en koorvere-

niging RTBF 0.1.v. André Vandemoot.E
1. Sonate piano forte voor hoorn, trom-E
petten, trombone en tuba van G. Ga-E
brieli. 2. Petite symphonie van Gounod.E
3. Serenade voor strijkers van Tsjai-E
kovsky. 4. Le prince Igor van BorodinE
(herh.). Aansl.: Laatste nieuws en E
weerbericht. 23.20-23.30 Le coeur etE
l'esprit. Katholiek magazine.

Télé 21
19.00Le coeur et l'esprit. Katholiek ma-j
gazine. 19.30-20.00 Journaal met si-|
multaanvertaling in gebarentaal en-
weerbericht.

TV5
16.05 Le Grand Échiquier. 18.05 Brè-
ves et Météo Européene. 18.10 Ré-
création. 18.30 l'lmagination au galop.
19.00 Des Chiffres et des Lettres.
19.30 Les Animeaux du Monde. 20.00
Les ascensions célèbres. 20.50 Jazz
in. 21.25 Echo. 22.00 Journal Télévisé.
22.30 Météo Européene. 22.35 La
Suisse et la guerre. 23.20 Pour une
chanson. 00.10-00.40 Musique classi-
que.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Afl. 13.
10.10-11.40 Schooltelevisie.
14.05 Teletekstoverzicht.
14.30 Funkausstellung. Sport-Treff.
15.00 Sport im Westen extra. Univer-

siade aktuell met atletiek en Paarde-
sport.

17.30 Politik aktuell.
17.45 Bonner Nauten. Afl. 2: Das

Kanzleramt.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 26. (herh.).

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
19.40-19.55 Raamprogramma van
de regionale studio's.

20.00 In Sachen Natur. milieumagazi-
ne met Prof. Adolf Weber.

20.45 Bürgerforum. Thema: Bürgeri-
nitiative - für oder gegen die Burger?
Presentatie Stefan Quante.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Universiade-Magazin.
22.05 Wissenschaftsshow. Risiko

Leben, programma over de belang-

rijkste levensrisico's in de loop der tij- E
den en de bescherming hiertegen.

22.50 Rückblende. Vor 50 Jahren: E
Warschau 1939 - Die ersten Bomben =des 2. Weltkriegs. Documentaire over E
de Duitse aanval op Polen in 1939. E
(herh.). E

23.05 Der schwarze Falke. Ameri- E
kaanse speelfilm uit 1956 van John E
Ford, met John Wayne, Jeffrey Hun- =
ter, Vera Miles e.a. Texas 1868: Na E
het einde van de burgeroorlog keert E
Ethan Edwards terug naar de ranch E
van zijn broer. Maar voor hij de kans E
krijgt om in de familie te aarden, wordt E
de ranch tijdens zijn afwezigheid E
overvallen door Indianen. ledereen E
vindt de dood; alleen de 2 dochters E
worden meegenomen. Voor Ethan |
begint een lange zoektocht.

01.00-01.05 Laatste nieuws.

Radio 1

radioElk heel uur nws. 7.04 VARA Radio
I Woensdageditie. (NOS: 7.30
Nws.) 12.55 Meded. tbv. land- en
tuinbouw. 13.09 TROS Aktua.
13.25 Journalistenforum. 14.06
TROS klantenservice. 15.45 Hallo
met de TROS. 16.06Tijdsein.lB.4s
Waar waren we ook alweer? 19.02
Hobbyscoop. 19.30Akkoord. 20.02
Langs de lijn. 22.02 Podium van de
Nederl lichte muziek. 23.05 Met
het oog op morgen. 0.02 Volgspot.
1.02 Rorrtence. 2.02 Clair-Obscur.
4.02 Nachtexpress. 6.02 In 't voor-
bijgaan. 6.07-7.00 Vandaag... don-
derdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook Goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 12.04Wil! wil wel. 14.04 Te-
rug in de tijd. 15.04 Nederland mu-
ziekland. 17.04 Hier en nu. 18.04
De wereld zingt Gods lof. 18.53 In 't
voorbijgaan. 19.04 Water en vuur.
20.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 De morgen-
stond 7.04 Ronduit Music-time.
9.04 Muziek motief. 10.04 Expres-
se 11.04Country trail. 12.04 Prai-
se. 13.04 Toga Party. 14 04 No-
zems-a-gogo. 16.04 Janssen &
Jansen. 17.04Ronllonflon met Jac-
ques Plafond. 18.04 Driespoor.
19.03 Het Front. 20.03 La Stampa
Vooruitblik Popparkfestival in Rot-
terdam. 21 03 De Wereldontvan-
ger. 23.03-24.00 Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 8.00

Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws. 8.45 Te Deum Lau-
damus 9 15 Onder de hoogtezon.
10.00 Orkestpalet: Radio Kamer
Orkest 0.1.v. Ernest Bour met pia-
no, sopraan en verteller. 11.20Pia-
nomuziek. Braziliaanse tango's en
walsen. 12.00Toos Onderdenwijn-
gaard, piano speelt Haydn (6).
M.m.v. Radio Kamerorkest met
viool. 12.30 Promenade: Robert
Stolz dirigeert (8). 13.00 Nws.
13.02 Lunchconcert. 14.00 Songs
of praise: kerkmuziek. 14.30 Solis-
ten: pianomuziek. 15.00 In de kaart
gespeeld. 17.00 Jacco'skeus, ope-
rette-en musicalmuziek. 18.00
Nws. 18.02 Zomereditie CeDéa.
20.00 Nws. 20.02 Eliane Rodri-
gues, piano. 22.00-00.00 Voor het
stil wordt en wat later.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
EO
15.30 Vrouw zijn. Informatief magazi-

ne van Henk Binnendijk en Tonneke
Bijker.

16.00 Portraits of America. Docu-
mentaire serie. Afl.s: Montana.

16.50 Lassie. Jeugdserie. Afl.: Een
beklemmende situatie. Terwijl Lassie
hulp haalt om de onder een boom be-
dolven Corey te helpen, wordt hij ge-
kidnapt.

17.15 Job en zijn pa. Jeugdprogram-
ma.

17.30-17.40 Journaal.
18.30 Scouting Europe. Nawaka '89.

Ontmoeting van zeeverkenners in
Roermond.

19.00 Journaal.
PP
19.17 Verkiezingsuitzending.Van de

Democraten '66 (D '66).
19.19 Gospelmagazine. Muziekpro-

gramma.
19.45 Avonturenbaai. Canadese se-

rie. Afl.9: Gevaar onder water. Grant
helpt bij het opsporen van gestolen
vaten met brandstof voor een atoom-
centrale.

20.19 Het Nationaal Toernooi voor
gehandicapten. Reportage van dit
op 16 en 17 juni jl. in Hilversum ge-
houden evenement.

21.48 De bergrede, programma voor
jongeren, waarin Henk Binnedijk een
uitleg geeft van de bergrede. Afl.s:
Laat je ja, ja zijn (herh.).

22.30 Journaal.
22.40 Tijdsein. Actualiteitenrubriek.
23.10-23.40 Marskramers. Serie ont-

moetingen met mensen die in de
meest uiteenlopende omstandighe-
den met hun religie bezig zijn.

" Scène uit 'My dear secre-
tary'. (Nederland 2-17.00
uur)

Duitsland 3 SWF
13.40 Geh doch mal ms Museum.
14.10 Information.
14.30 ARD-Sport-Treff.
15.00 Universiade aktuell.
16.10 Paardenkoersen in Iffezheim.
17.00 Universiade. Slotmanifestatie.
17.30 Englisch im Telekolleg 11. Cur-

sus Engels. Les 26. (herh.).
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Torn und die Themse. Kinder-

speelfilm.
18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Der

Fahrkünstler. (herh.).
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht.
20.00 Auf Wiedersehen in Kairo.

7-delige Engelse serie naar de boe-
ken van Olivia Manning. Afl. 2: Ruma-
nien, Janvar 1940. Met Kenneth Bra-
nagh, Emma Thompson, Ronald Pic-
kup e.a.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Fragezeichen. Live-discussie-
programma. Thema: Een jaar na
Ramstein. Presentatie: Beatrix reiss.

22.15 Die Verschwörung. Franse
speelfilm uit 1985 van Michel Vianey,
met Richard Berry, Carole Bouquet,
Fanny Cottencon e.a. Op haar 25-ste
verjaardag worden de broer en
schoonzuster van Isabelle, terwijl zij
in de kelder is, in haar woning dood-
geschoten.

23.45 Laatste nieuws.
23.50-01.20 IFA-Talkshow. Presen-

tatie: Hannelore Gadatsch en Man-
fred Naegele.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9 00 Nws. 9.02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Omgaan met
verlies. 10.00 TROS Postbus 270 -Gerard de Vries. 11.00 De duvel is
oud. 11.50 Uitzendingen van de
Reformatorische Politieke federatie
(R.P.F.). 12.00Nws. 12.05Het oog
van de naald. 13.00 Nws 13.10
NOS Wereldwijzer. 14.00Wijzer op
5. 15.00 Meer over minder. 16.00
TROS Schlagerfestival. 17.00
TROS Dierenmanieren. 17.40 Ba-
sicode 3 - magazine. 17.55 Meded.
en Schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 TROS Kindertorum op va-

kantie. 18.20 Uitzending van het
Christen Democratisch Appèl
(CDA.).. 18.30Tempo Doeloe ex-
tra. 19.00-20.30 Progr. voor bui-
tenl. werknemers.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Informatief program-
ma.

09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

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

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

11.00 Baretta. Politieserie, (herh.).
11.45 Dance. Dansshow (herh.).
12.15 Bornemans Nahkastchen

(herh.).
12.30 Klassik am Mittag. Met het

RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns. Aansl.: Dennis.

Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.:
Building a better.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 Knight Rider. Serie. (herh.).
15.00 Messe - Markt - Meinung. Live

programma vanuit de IFA. Presenta-
tie: Willy Knupp.

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

serie. Afl.: Der Überlaufer.
17.45 RTL-Spiel. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Stimmen aus dem
Jenseits.

18.45 RTLaktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Kampfstern Galactica. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Der Machtkampf.
20.15 Mad mission - Heisses Pilas-

ter Unterwelt Hong Kongse speelfilm
uit 1982 van Eric Tsang, met Samuel
Hui, Carl Mak, Suzanna Valentino
e.a.

21.40 Staranwalte, Tricks, Prozesse- -L.A. Law Amerikaanse serie. Afl.:
Der Yuppie-bandit.

22.30 RTLaktuell.
22.40 Charles Bronsons Reihe.

Amerikaanse speelfilm uit 1986 van
J. Lee Thompson. Met: Charles Bron-
son, Kathleen Wilhoite, Carrie Snod-
gress e.a.

00.15 Sketchhotel. Serie. Afl.: Sport-
Hotel.

00.40-00.45 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Cha"'
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel pot pourri.
11.00 The Sullivans.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
13.55 Pages from Skytext.
14.50 As The World Turns.
15.45 Loving.
16.15 The Lucy Show.
16.45 Sylvanians. Tekenfilmsef*
17.00 Countdown. PopprograrnJ
18.00 Snooker. Asian Open Sn*

Toernooi.
19.00 Trans World Sport.
20.00 Volleybal.
21.00 World Cycling Chamr*

hips.
23.00 World Cup Football.
00.00-01.00 Asian Open Snoo^

SAT1
= 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00= SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 Sport. 11.00
: SAT 1 Bliek. 11.05 Claudine. Ameri-
E kaanse speelfilm uit 11974 van John
E Berry, met Daihann Caroll, Lawrence
E Hinton Jacobs, James Earl Jones e.a.
E Aansl. Zeichentrickfilm. 13.00 Tele-
E Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
E gramma-overzicht. 14.05 General Hos-
E pital. Amerikaanse familieserie, met
E Stuart Damon, Leslie Charleson, An-
E thony Geary, Genie Francis, Riek Mo-
E ses e.a. 14.50 Teletip Gesundheit.E 15.00 SAT 1 Sport. 16.35 Bonanza.
Ë Amerikaanse westernserie van Bill
: Whitney metLome Greene, Pernell Ro-
E berts, Dan Blocker, Michael Landon e.
E a. 17.25 Teletip Markt. 17.35 SAT 1
E Bliek. 17.45 Programma-overzicht.
E 17.50 Raumschiff Enterprise Ameri-
E kaanse sf-film van Kevin Curtis. Nieu-
E we serie. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
E Glücksrad. 19.30 SAT 1 Wetter. 19.35
E SAT 1 Sport live. 21.30 Ausgetrickst.
E Amerikaanse komedie uit 1977 van
E Sidney Poitier. 22.10 SAT 1 Wetter-
E bliek. 22.15 Ausgetrickst.(2). 23.50
E SAT 1 Bliek. 00.00 Vorsicht, Hochspan-
E nung. Amerikaanse misdaadserie.= 00.35-00.45 SAT 1 Sport. U.S. Open
E op Flushing Meadow.

SSVC
| 13.20 Test Cricket. Hoogtepunten uit

de wedstrijden van gisteren gesf
in Oval.

14.00 Nieuws en weer.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Teil the truth.
15.15 Clothes show travel claf*

Serie met Jeff Banks die gaat*len in Peking.
15.40 Connections. Met Simon'

ter.
16.05 Children's SSVC. Met Th»

ventures of Spot.
16.35 Johnny Ball reveals All- N

we serie. Johnny geeft antwoo*
sommige van de vele fascinert
vragen over de wereld rondom 9

17.00 The Movie Game.
17.25 Home and away.
17.50 Fun and games.
18.15 Emmerdale Farm. Serie-
komt terug uit Italië.

18.40 News and Weather.
18.55 Every second counts. 'met Paul Daniels.
19.30 Coronation Street. Serie'

bekende Volksbuurt:
19.55 A ticket to ride. Serie.

School Daze. Terug in Engelaf*
zoeken Michael en Miles hun "
school.

20.45 Sporting triangles. Serie.
21.10 L.A. Law. Serie.
22.00 News and Weather.
22.30 Forty Minutes. Serie.

Who'll win Jeanette.?
23.10-00.00 The Justice Game 1

ste aflevering. Rossi ontdekt
vreemde samenzwering in (
vreemd land. En keert terug

' Glasgow om de dood onder o?
zien... »

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

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

BRT 2
6 00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nieuws , 7.30
Nieuws en R.V.A.-berichten.) 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers & co. 9.30
Golfbreker. 10.00 Nieuws. 10.03
Het schurend scharniertje 10.08
Het eerste bedrijf. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg 1989 1300
Nieuws. 13.10 Midzomermiddag
14.00 Dilemma. 17.00 Focus.
17.05 Rijswiickfoon (18.00
Nieuws). 20.00 Funky Town. 22.00
Nieuws. 22.05 Jazz Kaffee 23.30-
-6.00 Nachtradio. (0.00, 5.00 en
5.30 Nieuws.)

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6°6 'melodie. 9.05 Musikpav|cV
Gut Aufgelegt. 14.05 WZpt
menade. 15.00 Ca' 7o"
16.05 Heimatmelodie p-.
sik-Express. 20.05 ~ f-,
Broadway undKudamW.fir
sik zum traurnen. 22 3"
press. A

Super Channel
07.00 World news and busines-1
08.00 The Mix.
15.00 Look out Europe.
15.30 The Global Chart Show-
-16.30 On the Air.
18.30 Transmission. Muzi«"

gramma.
19.30 Lenny Henry Show. j

20.00 Lonewolf in Mexico.
kaanse film uit 1947.

21.30 Euromagazine.
21.50 World news.
21.55 Weather report.
22.00 Burke's Law.
22.55 Barnaby Jones. Detectie

rie.
23.55 The Mix. Mode, muzi«*

nieuws. J
02.00-06.00 Italiaanse progra^
van Rete Mia.

S

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 XPO.
13.30 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola report.
17.15 Stevie Nicks clips.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 US Top 20 Countdown-
-22.00 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 Yo!
00.30 Funk Mix.
01.00 Club MTV.
01.30-07.00 Niqht videos. J

Belgische Rundfun
6.30Radiofrühstück. 7A$\J
kasten. 7.45 VeranstalWSit
der. 8.30 Für dieKranken 'j
sikexpress. 10.00-12.00"jJ
gelegt. 12.00Veranstaiwnrv<
der. Musik bei Tisch. 12-iy
staltungskalender. 13.00r\i
14.05 Musikzeit heute-.f
Chansons und Folk
mittagsstudio. 16.05 WA
18.10 RegionalnachrichtB',.
Aktuell. 18.40-20.05 OW
Chormusik.

Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgen! 9 .O°A
wie kein anderer. 11.00 ' A)
elf. 12.00 Is ja n Ding ,1;,;>
16.00 Entenjagd 17.00^-117.50 Sport-Shop. 18°"^duell. 19.00 Neunzehn v-jf
zwanzig: Das ist neu!; *"''dies. 21.00 Hörerwünscnc'
Musik Non-Stop.
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nederlandse top veertig
j?EERI_EN-Al weken een topper in Frankrijk en in België: 'Lamba-a. prettige zomerse klanken waarop je kunt dansen. Vanaf deze
, eek nu ook in de Nederlandse top veertig, zoals je die vrijdagmid-ag vanaf 15.03 uur op Radio 3 weer kunt beluisteren. Als 'binnenko-*?er' meteen al op de 18eplaats. Hou trouwens ook Gerard Jolingmetfun nieuwe 'Stay in my life' in de gaten. Deze week eveneens nieuw'n de hitparade., ( 1) We are growing (Shaka Zulu) - Margaret Singana, "( 6) Swing the mood - Jive Bunny & The Mastermixers. ( 3) Reflections - Diana Ross & The Supremes
? ( 2) Blame it on the ram - Milli Vanilli
„ ' 9) Dance classics - The Mix
7

( 4) Just keep roekin' - Doublé Trouble(20) French kiss - Lil Louis
g ( 8) Hot hot hot - Buster Poindexer
j° 5) Back to life - Soul II Soul(15) Do the right thing - Redhead Kingpin & FBI
l 2 < 7) Breakthru - Queen
1*- /i 1' We got our own thang - Heavy D & The Boyz
I? (26) The best - Tina Turner"? (24) C day - Confetti's
l 6(18) Satisfied - Richard Marx(25) Kisses on the wind - Neneh Cherry
i 8 (10) Ik lig op m'n kussen stil te dromen - Hepie & Hepie
J 9 y~~) Lambada -Kaoma
2n 11^ Have I told you lately - Van Morrison
2j (29) Toy soldiers - Martika
22 Jj2) Don't wanna lose you - Gloria Estefan
23 /, ' Patience - Guns 'n Roses
2^ (32) Rechttoe rechtan - Normaal
*>5 J""-) Cherish - Madonna
2g (33) You'll never stop me loving you - Sonia
*>"> Jr~' Sowing the seeds of love - Tears for Fears
28 (22) Members only - Bobby Bland
2g (—) Stay in my life - Gerard Joling
3q y~~) Mixed emotions - Rolling Stones
3- )7~> Hey dj/ska train - Beatmasters & Betty 800
32 }\y Check out the chicken - Grandmaster Chicken
33 7> Say no go -De La Soul
34 dV Bolero - Orchestra de Paris/Daniel Barenboim
35 ,*' Bnng back rock 'nroll - John Spencer
36 dn Song for wh°ever - The Beautiful South
37 \*y Fight the power - Public Enemy
38 (Hl Monev for nothing/Brothers in arms - Dire Straits
39 }i°> Tell it like it is - Don Johnson
40 £/ Llcence to kul - Gladys Knightw ') Kick it in - Simple minds

Taferelen
„Lambada is substituut-seks,
een terugkeer naar de zonde in
het tijdperk van de nieuwe kuis-
heid," schrijft Yves Desmet in
hetVlaamse dagbladDe Morgen,
naar aanleiding van de wilde ta-
ferelen die zich afspelen in 'Do
Brazil', een Braziliaanse club in
Brussel. „Daarom alleen al is het
een verfrissend fenomeen".
Dat ér aan de lancering van de
Lambada nogal wat commercië-
le aspecten kleven, doet daar
naar zrjn mening niets aan af. Im-
mers: met de verloedering van
het milieu, de grijsheid van het

bestaan, de moeite om deeindjes
aan elkaar teknopen, heeft ieder-
eenrecht opplezier. Desnoods in
full contact.
Of het Nederlandse publiek er
net zo over zal denken, hangt on-
der meer af van de snelheid
waarmee de single in de hitpara-
de zal stijgen. Volgens de Franse
importeurs is de Lambada name-
lijk een typische zomerdans met'heet, exotisch, stranden, ijskou-
de drankjes en minirokjes' als
belangrijkste kenmerken.

'Tropische tango' verovert het Europese vasteland

La Lambada: nieuwste
dansrage in Limburg

door harrie cremers

JEERLEN - De nieuwste,
dansrage heet La Lambada.
"Jelen van Nederland mo-
-Ben daar dan nog nooit van
Behoord hebben, maar inLimburg, Brabant en Gel-derland is het disco-publiek
°Peens volledig in de banvan deze uit Latijns-Ameri-
ka overgewaaide dansrage.
üie is nog gekker dan de zo-
geheten 'Dirty Dancing' en

was al goed gek. La
j-^mbada is synoniem aan
"Ufelijk contact: de dansers

danseressen wrijven hun
Jjchamen tegen elkaar alsof
«Un leven ervan afhangt.
°orst tegen borst, onder-
buik tegen onderbuik,
heupwiegend op de aanste-kelijke tonen van de accor-
deon. „De platenverkoop
begint goed op gang te ko-
lden", zegt Toos Roeks in
J^eerlen. De singles gaan in
£aar platenzaak als zoetebroodjes over de toonbank,

en 'predikant'
wim Frijns van 'La Diligen-
Ce' in Heerlen - in het uit-
gaansleven bekend als 'de
Pratende smaakmaker'
"^oet La Lambada zeker
vier- tot vijfmaal per avond
?P de draaitafel leggen. Ook
j£ de meeste andere disco-theken in Limburg is dat
het geval.

Kan de gelijknamige single van
j^aorna zijn alleen al in Frankrijk
°lrinen enkele Weken weken
J^eer dan een mihoen exempla-en verkocht, op de voet gevolgd
?°or België, Zwitserland en Ita-
'e en binnenkort zal deLamba-

Sa-koorts ook in Nederland,
"üitsland, Spanje en Portugal
"c-eslaan. Het nummer is trou-wens deze week in de Neder-
ai-dse top veertig op de 18e

Plaats binnengekomen.

twVier *-,orsac en Jean Karakos,wee Franse vrije jongens, lieten
0

e Lambada vanuit het noord-°sten van Brazilië los op de
vranden en in de discotheken

911 Zuid-Frankrijk. Maar de

mengeling van salsa, rumba, me-
rengue, samba en andere Latijns-
amerikaanse genres, overgoten
met een sausje Braziliaanse sen-
sualiteit, werd pas een commer-
cieel succes toen eenmaaldepro-
motie-machine op gang kwam.

Nadat het plaatje was grijs ge-
draaid door radiostations en in
discotheken werd in samenwer-
king met de commerciële tv-zen-
der TFI en sponsor Orangina -het zomerse drankje in het wulp-
se flesje - een grootscheeps Lam-
bada-offensief ontketend. Voor-
afgaand aan het uitbrengen van
de single werd de begeleidende
video-clip maar liefst 250 keer
uitgezonden. Het gevolg van dit
media-bombardement laat zich
raden: op één dagwerden van de
Lambada 35.000 exemplarenver-
kocht.

En daar blijft het nietbij. Profes-
sionele dansers en danseressen
reizen stad en land af om de
nachtbrakers vertrouwd te ma-
ken met de grondbeginselen van
de wulpse verleidingsdans waar-
bij het accent op de knieën ligt.
In de discotheken werd welis-
waar onwennig gereageerd, maar
het is ook niet niets om de rem-
mingen van twintig solo-dansen
overboord te gooien.

De specialisten zijn nog steeds
de Brazilianen, hoewel dat niet
lang meer zal duren. Het purita-
nisme van het Aids-tijdperk met
in haar kielzog de New Beat, een
a-seksuele dans, uitgevoerd door
individuen die lichaamscontact
als taboe beschouwen, maakt
plaats voor de wedergeboorte
van sensualiteit.

# Nog gekker dan 'Dir-
ty dancing. Bij de
Lambada wrijven de
dansers en danseressen
hun lichamen tegen el-
kaar alsofhun leven er-
van afhangt.

show

RTBf mag reclame uitzendenLUIK/HEERLEN - De Belgi-sche staatsomroep RTBf mag
vanaf volgende week reclameuitzenden. Dat heeft de Fransta-uge overheid, de Franse execu-tieve, gisteren bepaald. Door de
H-voering van reclamebood-schappen bij de RTBf zal het
'ranstalig programma van de
commerciële zender RTL eenaeel van zijn reclame-inkomsten
kwijtraken. In Vlaanderen heeftac commerciële zender VTMeen

monopolie. De Vlaamse regering
is niet van plan daar ten behoeve
van de BRT verandering in te
brengen.

De RTBf mag nu acht minuten
per uur en maximaal tien pro-
cent van haar totale zendtijd aan
reclame gaan besteden. Films

mogen niet voor reclame worden
onderbroken en spotjes voor en
na kinderprogramma's zijn ta-
boe.
De inkomsten moeten worden
gebruikt „om de programma's te
verbeteren". De executieve zou
graagzien dat er middagjournaal
komt en dat de RTBf uitgebrei-

der verslag doet van parlemen-
taire zittingen.
Om de verdeling van de reclame-
inkomsten in goede banen te lei-
den wordt de exploitatie van de
televisie-reclame in Wallonië ex-
clusief in handen gelegd van het
bedrijf TVB, waarvan de RTBf
500 en RTL 501 aandelen krijgt.

Volgend jaar gaat nog zeventig
procent van de inkomsten naar
RTL, maar vanaf 1992 moet de
opbrengst broederlijk tussen de
twee concurrerende zenders
worden verdeeld.
Het komende anderhalfjaar mag
de RTBf in principe niet meer
dan 110 miljoen gulden aan de
reclame verdienen. Wat er meer
binnenkomt vloeit naar een
hulpfonds voor de Franstalige
kranten in België.

Russisch Marinekoor
(vanavond op tv)

komt naar Kerkrade
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Op deze woensdag-
avond brengt het tweede net de
Duitse tv (ZDF) vanaf 19.30 uur
een uitgebreide reportage van
het optreden van het Marinekoor
van de Zwarte Zee-vloot. Dat
koor was onlangs op toernee
door de Bondsrepubliek en zal
op zondag 28 januari een avond-
vullend programma verzorgen in
de Kerkraadse Rodahal.

Komend weekend twee voorstellingen in Heerlen

Show en glitter bij musical
'Night at the Cotton Club'

HEERLEN - Aanstaande
vrijdag en zaterdag 1 en 2
september brengt een keur
van sterren uit de wereld
van show en glitter in de
stadsschouwburg van Heer-
len een hommage aan de le-
gendarische Cotton club in
het New Yorkse Harlem. De
musical 'Night at the Cotton
Club' schildert nog eens de
sfeer van dit exotische en
jungle-achtigecafé uit de ja-
ren dertig. Sterren als Ma-
deline Bell, Ruth Jacott,

Britt Wilson, de wereldkam-
pioen 'tapdansen' Marcel
Peneux en The Harlem
Hoppers komen daarvoor
op het podium.

De Cotton Club was in de jaren
dertig het toneel voor vele be-
roemde zwarte entertainers,
waarvan de naam - nu vijftig jaar
later - iedereen nog bekend in de
oren klinkt. De musical is méér
dan een nostalgische terugblik
naar de jaren dertig. 'A night in
the cotton club' toont wat er in
de cotton club gebeurde, zowel
vóór als achter de schermen. Het
publiek leert de personages in de
club kennen, met alhun emoties.
De onvergetelijke songs Bye,
bye, blackbird, I can't give you
anything but love en Am I blue
nemen het publiek mee naar die
jaren dertig.

Een van de sterren die dat op
voortreffelijke wijze doet is Ma-
deline Bell. Zij is als geen ander
in staat om de sfeer en de muzi-
kale diepgang uit die tijd ten ge-
hore te brengen. Na haar carrière
in de groep Blue Mink en hoofd-
rollen in vele grote musicals,
werd ze in Europa bekend door
The Young Amadeus en The
Young Messiah van Torn Parker.
Zrj ziet haar hoofdrol in de spe-
ciaal voor haar geschreven musi-
cal 'A night in the cotton club' als
een nieuwe uitdaging.

" Madeltne Bell en Ruth Jacott tijdens een scène
night at the Cotton Club'

Scouting Europe
vanuit Roermond

bij de E.O.
KUEKMOND - Via Nederland 1
brengt de Evangelische Omroep
in devooravond, om 18.30 uur op
Nederland 1, een tv-registratie
van het Nationale Waterkamp
NaWaKa) dat plaatsvond op de
Maasplassen bij Roermond. Het
evenement wordt een keer in de
vier jaar georganiseerd. Voor de
achtste maal trokken van 25 juli
tot 2 augustus zon 5000 jonge
waterscouts voor tien dagen met
elkaar op. Zij kwamen allemaal
met een boot en zorgden voor
zichzelf. De EO maakte een im-
pressie van dit internationale
ontmoetingsevenement. Groeps-
leider Peter.Jan Eijsbergen en
kampcommandant Gerrrit Jan
Beijningen vertellen wat er alle-
maal is gebeurt tiidens Nawaka

Clamourkat
Ruth Jacott scoorde vooral hoge
cijfers in haar fabelachtige en
ontroerende verschijning als

Grisabella de glamourkat, in de
musical 'Cats'. In 'A night at the
cotton club' gooit ze echter haar
Cats-masker afen laat zien en ho-
ren wat ze kan. Met een prachtige
stem en spirituele uitstraling zal
ze het publiek aan haar voeten
weten te leggen. De regie van de
musical is in handen van Barrie
Stevens, die met zijn musical-co-
medy 'Better Times' bewezen
heeft meer in zijn mars te hebben
dan alleen choreografie.
Zowel voor de voorstelling van
vrrjdag als die van zaterdag zijn
nog enkele kaartjes verkrijgbaar
aan de kassa van de stads-
schouwburg in Heerlen.

KRO over
katholicisme
in Limburg

HEERLEN - De KRO-radioserie
'150 jaar Limburg' gaat donder-
dagmiddag om 15.00 uur op Ra-
dio 5 over het katholicisme in de
twee Limburgen. Met een aantal
betrokkenen uit beide provin-
cies wordt gepraat over de speci-
fieke kenmerken van de Belgi-
sche en Nederlandse bisdom-
men.

De gesprekspartners praten ver-
der over het kerkbezoek, het da-
lend aantal kerkleden, over de
katechese, de relatie met het
maatschappelijk veld en de har-
monie in het bisdom.

'Jazz Incredibles' openen seizoen
BRUNSSUM - Vrolijk dan-
sende melodieën, variërend
van blues tot ragtime- en
Broadwaytunes plus een
dosis onverwachte humor
zijn het visitekaartje van de
Jazz lncredibles. Dit fameu-
ze trio van wereldklasse
opent zondagavond om
20.00 uur in Casino Bruns-
sum het nieuwe seizoen bij
de 'Oude Stijl' Jazzclub
Zuid-Limburg.

Jean Kittrel, John Becker
en David 'Red' Lehr bren-
gen die avond met hun pia-
no, banjo en sousafoon mu-
ziek uit de jaren twintig en
dertig. Het trio speelt jaar-
lijks de sterren van de he-
mel op festivals in St. Louis
Chicago en Memphis. Om
maar een paar steden te
noemen.

De 'Circus Square Jazs
Band', het huisorkest var
de jazzclub Zuid-Limburg
zal zondagavond natuurlijk
ook van de partij zijn.* Jazz lncredibles met v.l.n.r. JeanKittrell, David 'Red' Lehr en John Becker

f limburgs dagblad ]
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Boodschappen doen bij Edah wordt steeds aantrekkelijker. Meer as- ?/ A
v/SPAAR7c^^fr sort-menl-, meer keus en meer artikelen onder het eigen winkelmerk. En nog 57 /’ ,

? s Aan deze voordelen wordt er nu weer één toegevoegd. Vanaf deze j/ £££3jl K
5 E-KTg /s week start Edah met een daverende aktie voor haar klanten: Edah's Daveren- 7^^vy^^-^^--^ r

r^c^^^^^^^ DAVERENDE 9 aata|svo|9t:wie 10gy|denaanbood- ?p^ftS^^l<
SPAARAKTIE schappen besteedt, ontvangt 1 gratis ze- ;|S»^ V?

iV^^JflÖWi m> Hoe meer u spaart, des te meer uw spaarkaarten waard worden en 5/ . <? SPAARZEGEL J? des te groter het pakket, dat u cadeau krijgt* Als ver vandaag mee begint, ? S

jjHHKjmHk %sZ'fy'''ZyZ F»^'*■!■.:m..j ' Af*j
■■«* wt'-WW'JK 1b _____W ___\_\ W_W_\ ____\ bmÊl T*ll^iÏ fc^7 ■ "m^^tS&mSfmi ?B/fj&if&^ Z ___\. _W Ze-"- E^^J^B _______\

ïi-mt-W-W-^-t isw-i-fm ' _W& _mÊt_^:^-W*_z ■ wXm SHBÏfl^ Y*i* 2____wk^_W y& zMS_a__\' '&&&''?' éfft**. _____l'^___\ _&%_■ &Zï-a*s!Z-§Êt&*A^-m BeÜ^ w9M^^mW^^mm_^W-_^^^J^^'^k '*€-^_\-^_\-'■ \W__^Wi
r -..yrvd&BP. -. J^^^H I^H _&_l_^_L_t2__^_y_______^_^_wU_\ :■ --'^QHÉÉIHMMÉIIrfPH''- '-^ ____$' -■--____ ■ x-\ ..- _V__\ TOëfitfAf-¥ ff SfiP^^vsfl BHj^*^'**'**BMfiMffM»M^H!^^^W^mßyfe

'_■ _tss/ffiF^*c '**~%■ i^' "&"'' - ■■yféjÊxy■'-.-....'-. m__ mm "%"<*■?*■'!»■ m___ffi & "o^% '"''''"''''~''''z.-.:-:. ::jjj9R w-XwÊ-WÊSi' J^B^B?*^S!r^^vK^K*^^HÊ^Rl \w_vs&'/' - _r*_^_f^^^_fpÊmw^^ __________mËêtfï ■"■■*£ '■/JÊaÊ-WLti' 4rS_\ ■$«Bffisp¥*,Ö[^' ' :^m%*.'' *m_W ■^■^"r

BaP^~ -1-1 iiftft^rfiiMiSwrf-'■ '/^.y??".-.jMwWrJ}^ff.-~^_^_^o(.-??fófcf.\.;^fffejqg&sc»s^ff»M^ff»BBrj .■"■."." '■'^^j_^nfUf^ppf.w^ww***'*'*<*****^^*^^^^^^^^^^^^^^^B |||9PiVR*i9"PP9R9PViIHHI9IIIIIiHV9I999HRM|jB||H ''

Edah heeft steeds meer te bieden. ESöfi
EDAH HEEFT'NGRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/mvrijdag 'smorgens van 10tot 12 uuren 'smiddags van 2 tot4 uur kunt u gratisbellen met de mensenvan onze service-af-
deling. Telefoonnummer 06-0506. * Edah behoudt zich het recht voor deinhoud van de boodschappenpakketten te veranderen tijdens de looptijd van de spaaraktie. Boodschappen-
pakketten zijn leverbaar vanaf 16oktober 1989. Indien u geen prijs stelt op een boodschappenpakket, dan kunt u ook de helftvan dewaarde inkontanten krijgen Edah's Daverende
Spaaraktie loopt Urnzaterdag 24februari 1990. Spaarkaarten kunnen uitsluitend in eenveelvoud van 5 kaarten worden verzilverd en dienen vóór 1 april 1990in bezit tezijn van Edah.



Maspunt
1„ ais bij ieder ander gerecht is

goed gedoseerde gebruik van
e 'den in salades bestemd om
i ?Jgen smaak van de groenten
j benadrukken. Receptaanwij-
J>£nzoals 'mespunt' of'theele-
k kunnen dan ook in eerste in-
jUie beter aangehouden wor-n- Toevoegen kan altijd nog.

■~ delfde geldt voor olie, azijn ent^en in het algemeen: klef
jT'Pende salades zijn immers

1 erg aantrekkelijk of lekker.

■Ivvel alle groenten en vruch-
ie 'enen zich voor rauwe ver-
tif.j*n.B een salade, met uit-
j dering van bijvoorbeeld
ijkj*aPpelen, courgettes of
o ergines. Deze moeten van te

zodanig gekookt, ge-
s,°md of geblancheerd worden
6 dezelfde 'beet' hebben als
°Verige ingrediënten.

iy et kader van een experiment
t t de tuinbouw sinds kort
[L.Jiieuw slatype, bij uitstek ge-
f 'kt voor verwerking tot sala-1-attle Gem (letterlijk ver-
iZ: Klein Juweeltje) is qua
.*ak vergelijkbaar met ijs-

ësla, en uiterlijk met botersla.Li 6 vertederend kleine kropjes
Jfen ca 170 gram en worden in
L Westland verbouwd. Voor-
(Jj°g gebeurt dat in kleine hoe-
m heden, waardoor de groente
|Lel verkrijgbaar is in speciaal-wer>, meestal onder de naam
ij y-sla. Het voordeel van zon

spreekt voor zich;
[L exemplaar voldoet ruim-
tf°ots voor twee personen. Ze-
( a's het om een gecombineer-

gaat.

Meer dan zomaar
een broodrooster

Met het Franse broodroosterGrille tout pain van het merk Teraillon,
kun je meer dan alleen maarbrood roosteren. In dit apparaat wat lijkt
op de 'salamander' die professionele koks gebruiken kun je ook een
pizza opwarmen of even een plak kaas gratineren op een boterham
met tomaat. De Grille tout pain heeft een opwarm en roosterstand en
een tijdschakeling. Schoonmaken gaat zeer makkelijk. Het roostertje
eruit tillen, even op de kop houden en schoon is het apparaat. In Ne-derland op de markt gebracht door La Cuisine in Tubbergen (tel
05493-2551) en de broodrooster kost 129 gulden

Marktaandeel in Nederland 40 procent

Pampers maakt verschil
tussen jongens en meisjes
Invaren Pampers-gebruikers

we er al een tijdje op zit-
|ljj*'achten: de Pamper die ver-
k\ maakt tussen jongens en
is)es. Wie deze zomer in
Jsland of Oostenrijk op va-
j?1© was en belangstelling had
r de materie zag daar de Pam-P Voor resp. 'Girls' en 'Boys.
w?r nukomen ze dus ook in Ne-lf,nd.
!1 L-, ■L Kleine zeven jaar (met een

van een jaar of
j!6' hebben we 'papieren'
fs van dat merk gebruikt en

innige waardering gezien hoe
b* e producent kennelijk wordt
indacht over het gebruik vanprodukt. In 1983 was er nau-
'Jks verschil tussen de diver-
Jferkenpapieren luiers, jekon

door elkaar gebrui-
ken ze waren allemaal veel teI Niettemin, als je het kind er
;rjig in liet liggen kreeg het

natte billetjes en uit-
H {*Hjk ook natte kleren en eenbed. En ik moet er meteen

aan toevoegen: als hetkind de al-
lermodernste luier een hele tijd
aan heeft en in dietijd flink plast,
dan kan de luier het uiteindelijk
toch niet meer aan.

In al die jaren zijn de luiers in
ieder geval op diverse punten
zeer verbeterd; ik noem maar het
feit dat de luiers aanzienlijk dun-
ner zijn geworden. Maar met
name de ingreep van 1986, toen
de elastiekjes langs de benenvan
het kind anatomisch werden
aangepast, was een hele verbete-
ring. Hoewel, sindsdien ruik je
dus bijna niet meer dat het kind
behalve urine ook andere afval-
stoffen heeft geproduceerd en
dat kan een nadeel zijn.
Het drooghoudlaagje van 1980
haalde niet veel uit, maar het
Pampers-Ultralaagje van 1987,
dat de urine verandert in een vrij
droge gel, is een grote uitkomst
en kwam juist op tijd voor de ge-
boorte van onze jongste zoon.

Gefascineerd zijn wij sindsdien

door de ontwikkeling van de
kleefbandjes. Het is nog niet zo
lang geleden dat de bandjes ab-
soluut niet wilden plakken op
plastic waar je met 'baby-olie-
houdende' vingers aan had geze-
ten. Daar hielpen de bandjes die
je vaker kon dichtplakken wei-
nig aan.
De vinding van vorig jaar, met
een beter klevende strip met
beertjes, bracht uitkomst. Nu
weetje precies waar jeniet met je
oliehoudende vingers aan moet
zitten, en ik denk dat het bedruk-
ken van de luier met een 'ka-
dertje' al heel wat verbetering
zou hebben gebracht.

Dat een papieren luier heel wat
beter is dan een katoenen blijkt
uit een artikel in het Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde
van 12 mei 1988. Na zes weken
gebruik hadden 19 procent van
dekinderen met katoenen luiers
luieruitslag (gehad), van de kin-
deren die Ultra-Pampers ge-
bruikten 7 procent.

En nu is er dus verschil tussen
jongens en meisjes. Wisten we
natuurlijk al, en de oplossing van
Pampers is ook heel simpel: de
luiers voor meisjes zijn wat bre-
deren dikker tussen de beentjes,
vóór jongens wat smaller tussen
dé beentjes en dikker aan de
voorkant. Of het allemaal veel
uitmaakt moeten we nog afwach-
ten. Het is ook afwachten of an-
dere merken zullen volgen.

Van Pampers zou jenu verwach-
ten dat ze kringlooppapier gaan
gebruiken, maar dat is niet het
geval. De 'reiniging' van de ge-
bruikte celstof gebeurt sindseni-
ge tijd al op een andere dan de
oorspronkelijke wijze, en verge-

lijking van de oude en denieuwe
luier doetblijken dat ze al wat ge-
ler zijn dan vroeger. Wat verdere
ontwikkelingen zullen zijn valt
niet te zeggen, maar er wordt, zo
verzekert men ons, aan doorge-
werkt.

Pampers heeft overigens een
marktaandeel van 40 procent in i
Nederland en is daarmee ruim-
schoots marktleider. De pro-
duktontwikkeling, het uittesten
(met een 'panel' van 300 babys)
en de produktie van de in Neder-
land verkochte Pampers heeft in
West-Duitsland plaats, voorna-
melijk in Euskirchen, vlak over
de grens dus.

Sb

Lijst met additieven wordt steeds langer
E-boek weer 100
pagina's dikker

Honderd pagina's dikker is
de nieuweuitgave van 'De E
in je eten' dan het eerste
E-boek dat in 1986 het licht
zag, ook van de hand van
Maurice Hanssen en Jill
Marsden, vertaald door dr
Th. Groen. Het boek gaat,
zoals uit de titel blijkt, over
de vele zaken die fabrikan-
ten van voedingsmiddelen
aan hun produkten plegen
toe te voegen, soms om goe-
de redenen, heel vaak vol-
komen zinloos.

Met name de eerste hoofdstuk-
ken van het boek zijn buitenge-
woon informatief, en bieden een
uitzicht op een nogal cynische
wereld, waarin fabrikanten pro-
beren zo onduidelijk mogelijk
aan te geven wat ze in hun pro-
dukten verwerken, of hoe weinig
van de naambepalende grond-
stof slechts in een produkt be-
hoefte te worden verwerkt om
het toch de naam te mogen ge-
ven.

De verwerkte hoeveelheden van
grondstoffen behoeven niet alle
te worden vermeld; onthullend
is wel de volgorde, want diemoet
beginnen met het ingrediënt dat
er het meeste in zit en eindigen
met het geringste. De samenstel-
lers weten van een blik tomaten-
soep waarin de tomaten pas
staan na de gemodificeerde zet-
melen die er in geringe hoeveel-
heden in voorkomen.

Uit deze bepaling blijkt dat de
overheid niet altijd bukt voor de
lobby van producenten. Maar in
produkten die op chocolade lij-
ken behoeft soms in het geheel

geen cacao te zitten (er staat dan
'cacao-fantasie' op, of iets derge-
lijks) en 'vruchtendrank' bevat
hoogstens 50 procent vruchten-

sap. Gelukkig moet 'vruchten-
sap' ook 100 procent vruchten-
sap bevatten, en er moet ook ver-
meld staan wanneer het sap ver-
kregen is door verdunning van
geconcentreerd sap met water.

De samenstellers van het boek
wijzen er nog op, dat toegelaten
additieven ook beneden de toe-
gestane hoeveelheden niet altijd
onschuldig behoeven te zijn; op
de wijze van toelaten van die ad-
ditieven is het nodigeaan te mer-
ken; daarbij worden nogal ruwe
vuistregels toegepast. Weliswaar
worden alle produkten uitge-
breid getest op proefdieren. Af-
gezien van de vraag of die proe-
ven afdoende zijn - invloed op
'concentratievermogen' valt bij
muizen of varkens niet te meten
- krijg je toch een vies smaakje in
de mond (bestaande uit natuur-
lijke smaakstoffen, dat wel) wan-
neer je denkt aan de duizenden
proefdieren die gebruikt worden
om, noem maar eens wat, een gif-
groen kleurtje voor een disco-li-
keur goedgekeurd te krijgen.

Heel interessant zijn de lijsten
met toevoegingen die je aan hy-
peractieve kinderen niet moet
geven, of niet aan mensen met
jichtofovergevoeligheid voor as-
pirine en dergelijke.Daarnaast is
er een lijst van additieven die de
samenstellers van het boek hoe
dan ook overbodig vinden, en -
eigenlijk heel gemakkelijk - een
lijst met produkten die je maar
beter niet kunt kopen en/of eten:
kant-en-klare-maaltijden zoals
bami, nasi, macaroni en pizza en
meeneemmaaltijden uit de diep-
vries, felgekleurde dranken,
snoep, suikerwaren, taart; de sa-
menstellers adviseren ook zo
weinig mogelijk snacks en

slaatjes (uit automaat en friet
tent) en roomijs te eten, geen in
stantsoepen en sauzen te gebrui
ken en geen taartmix en ook
geen zelfrijzend bakmeel, en zo
weinig mogelijk groente en fruit-
conserven. En als je deze artike-
len toch koopt, controleer dan de
lijst met additieven die er op
moet staan en zie na of er iets bij
is waar u gevoelig voor bent of
waar u geen trek in hebt.

In Nederland behoeven de
E-nummers nog altijd niet ver-
meld te worden - veel fabrikan-
ten doen het al wel - zodat je
kunt meemaken dat in het Ne-
derlandsop een verpakking staat
dat er 'kleurstoffen' in zitten,
maar in het Engels of Duits pre-
cies welke kleurstoffen dan wel.
Dat dat niet onbelangrijkhoeft te
zijnblijkt wel wanneer jeziet hoe
ingrijpend sommige kleurstof-
fen inwerken op hyperactieve
kinderen. Maar kennelijk heeft
de producentenlobby een en an-
dertot nu toe weten tegen te hou-
den.

Nog iets: de letter 'e' die op alle
voedingsmiddelen voorkomt
geeft aan dat defabrikant zich bij
het gewichtof de inhoudvan zijn
verpakking niet letterlijk hoeft te
houden aan de hoeveelheid die
hij vermeldt. Zo moet in een fles
met 1000 ml jenever minimaal
985 ml zitten; het fabricagepro-
ces kan nu eenmaal niet nauw-
keuriger. En kennelijk kan van
de producent niet verwacht wor-
den dat hij er dan maar stan-
daard 1020 ml in doet, zodat hij
altijd minstens 1000 ml haalt...

Na de inleidende'hoofdstukken
volgt een gedetailleerde opgave
van alle additieven die in omloop
zijn, ingedeeld in de categoriën
kleurstoffen, conserveermidde-
len, anti-oxydanten, emulgato-
ren, stabilisatoren, anti-schuim-
middelen, glansmiddelen, deeg-
verbeteraars, minerale koolwa-
terstoffen en gemodificeerde zet-
melen.

Het is natuurlijk te gek datjeeen
dik boek van ruim 300 pagina's
moet meeslepen naar de super-
markt om je daar niet bij elke
schap een loer te laten draaien.
Maar er zal helaas niet veel an-
ders opzitten, voorlopig, tenzij je
je levensmiddelen voornamelijk
uit de reformwinkel betrekt. Dat
wordt misschien een keer nood-
zakelijk, want de lijst met addi-
tieven wordt langer en langer.

Sb

Uitg. Zomer en Keuning, Ede

consument

Tips voor
Volmaakte
salades

?' blijkt dat Nederlanders aller-
| soorten salades uit het buiten-ga erg lekker vinden. Ze expe-

in de keuken om die
°tische specialiteit na te ma-n- Om dat goed te doen, moet
kok zich aan vijf belangrijke

*s'spunten houden.

ej;rediënten behoren altijd zoF 8 mogelijk te zijn;
°ente. kruiden en fruit altijd

,s* onder stromend koud wa-;r bassen;
onderdelen bij

J-^keur in stukjes van gelijke
°tte snijden. Hoe steviger de

WerJiënten, hoe kleiner de
'Ppers of schuifjes.

a °r maaltijdsalades dient het
deel van aardappelen, rijst ofegvvaren hoogstens een kwart

j. eenderde van de totale salade
¥

te maken. Bladsla bij voor-
la Pas aan tafel aanmaken omPheid te voorkomen. Bij ge-
ogde salades gebeurt dit kortr het opdienen.

Little Gem, een nieuwe\opsla.

Filtropa brengt
milieufilterzak

Het moest er een keer van ko-
men: het ongebleekte dus bruine
koffiefilterzakje. Filtropa in
Maastricht, een divisie van de
NV Koninklijke Sphinx, komt er
binnenkort mee op de markt.

Het bleken van papier is een ex-
tra milieubelasting door de stof-
fen die erbij gebruikt worden: er
komt dioxine bij vrij. Een tijd ge-
leden leverde dat nog enigecom-
motie op rond papieren luiers.

Dit wil overigens niet zeggen dat
Filtropa nu verder afziet van wit-
te zakjes, want zo zit de markt nu
eenmaal niet in elkaar. De filters
worden verkocht in pakjes van
100 stuks, en ze zijn - merkwaar-
dig eigenlijk - tien procent duur-
der dan witte zakjes. De oorzaak
daarvan zijn de extra investerin-
gen die gedaan moesten worden

in processen om het papier toch
'rein' te krijgen. Het bruin staat
overigens wel goed bij koffie,
dachtenwij.

Filtropa heeft niet het grootste
marktaandeel, want dat is voor-
behouden aan concurrent Melit-
ta. Wel is Filtropa de grootste fa-
brikant van filterzakjes die als
'private label' worden afgezet,
dat wil zeggen: onder een ander
merk worden verkocht.

Filtropa maakt het papier voor
de filters niet zelf; het wordt
kant-en-klaar aangevoerd. Al-
leen de zakjes worden in de fa-
briek, die nu nog in' het Maas-
trichtse Randwyck is gevestigd,
geproduceerd. Bij de produktie
wordt geen lijm gebruikt, de 'ril-
naden' worden onder hoge druk
samengeperst.

" De nieuwe bruine
filterzakjes. Op het
pakje staan de wel-
haast verplichte frisse
grassprieten met boter-
bloemen afgebeeld.

Foto:
GRUMMER/VAN SLOUN

Veel videonieuws
op Funkaustellung

Een kleine, bescheiden techni-
cus heeft op de Funkaustellung
in Berlijn alle aandacht getrok-
ken. De man, die bij het onder-
zoekscentrum Pforzheim van
mVNokia in Duitsland werkt,
heeft met name de Japanners
versteld doen staan. Een reeks
druk fotograferende research
mensen, onder andere van uit-
vinder JVC, hebben hem be-
zocht en ondervraagd, omdat hij
er in geslaagd is het VHS-princi-
pe aanzienlijk te verbeteren.

Sinds kort heeft ITT/Nokia in de
betere videorecorders een nieu-
wigheid, dieASO heet. Het is een
technische afkorting voor een
systeem dat de beeldkwaliteit
erg positief beinvloedt. Vooral
oudere, slechte banden profite-
ren ervan. Huurbanden bijvoor-

beeld, die alle' vele malen ge-
speeld zijn, lijken hun dropouts
te hebben verloren en de in
plaats van rafelige kleuren 14et
men weer een redelijk beeld.

De uitvinder van de ASO-beeld-
verbeteraar is nu een stapje ver-
der gegaan.- Bij het opnemen van
het VHS-signaal voert hij een
aantal bewerkingen uit waar het
ASO-systeem bij het weergeven
wonderen mee kan doen. Bij het
weergeven van videobeelden op
de gewone snelheid is de verbe-
tering niet spectaculair. Maar ze-
ker wel als men de band drie
keer zo langzaam laat lopen.

Met een 4-uurs band op deze lage
snelheid haalt men dus 12 uur
speeltijd. Om het overzicht niet
te verliezen heeft men de band
dan ook maar in vier blokken in-
gedeeld, ieder van drie uur. Bij
het aanzetten van de recorder
vraagt hij meteen welk blok men
wil zien of in welk blok een
speelfilm moet worden opgeno-
men.

Het grote belang van de vinding
zit hem natuurlijk in de speeltijd
van VHS-Compact camcorders,
die tot nu toe maar een half uur
kunnen draaien op een C-30
band. Met nogal wat kwaliteits-
verlies lopen zij in de LP-stand
60 minuten. Met de ASO-bewer-
king zou de speeltijd plotseling
90 minuten kunnen worden. De
Japanse belangstelling ligt daar-
om voor de hand.

Ander pad
Zelf is men in Japan een ander
pad ingeslagen om kwaliteitsver-
betering tot stand te brengen.

Die methode heet Super-VHS bij
het ene Japanse kamp onder
aanvoering van JVC en Panaso-
nic en video Hi-8 bij Sony en zijn
volgelingen. Beide methoden ge-
ven een aanzienlijk beter beeld
met een bijna verdubbeling van
de scherpte, en een verbetering
van de kleur-weergave.

Om tv's zover te krijgen dat zij
die extra scherpte opbrengen
worden de toestellen van andere
beeldbuizen voorzien. Ook krij-
gen ze nieuwe aansluitingen
voor Super-VHS en Hi-8. Men
noemt dat de V en C-ingang,
waarbij kleur- en helderheidsin-
formatie zijn gescheiden. En bij-

na alle merken proberen binnen
het PAL-tv-systeem vernieuwin-
gen aan te brengen op grond van
de 100 Hz-techniek.

De 100 Hz-techniek geeft een sta-
bieler beeld, minder flikkerin-
gen. In combinatie met allerlei
andere verfijningen, nieuwe in-
gangen (ook rood-geel-blauw
RGB-techniek) en de nieuwe
beeldbuizen spreekt men super-
PAL tv's of van improved PA.L-
techniek. Ook zijn vrijwel alle
tv's gebouwd rond een digitaal
chassis dat verouderings-ver-
schijnselen compenseert totdat
de tv aan het eind van levenscy-
clus is gekomen.

De uitvinder van het digitale tv-
chassis is ook ITT/Nokia in
Duitsland. In de duurste model-
len is men binnen die techniek
nog verder gegaan om allerlei ex-
tra's in te bouwen. Er kan een sa-
telliet-module worden ingezet
voor de ontvangst met een eigen
schotel-antenne. Een andere mo-
dule zorgt voor de besturing vanzon schotel wanneer men pro-
gramma's van meerdere tv-satel-
lieten wil kunnen zien. Ook kan
dit toestel in een later stadium
geschikt worden gemaakt voor
de ontvangst d2-mac-signalen,
die via de nieuwste direct broad-
casting satellieten (DBS) zullen
worden uitgestraald.

Teletekst
Op het gebied van teletekst kun-
nen deze ITT-tv' drie verschillen-
de soorten teletekst aan. Het ge-
wone systeem zoals dat bij ons
bekend is (met 21 pagina's ge-
heugen) of het Duits top-systeem
dat op de Funkaustellung is in-
gevoerd. Daarnaast is er nog het
Engelse flof-principe. Beide
nieuwe systemen nebben als
doel de wachttijd voor de tele-
tekst-gebruiker te bekorten. Al-
leen doen flof en top dat elk op
een andere manier.

Flof en top organiseren de tele-
tekst-pagina's in een bepaalde
structuur die het de tv mogelijk
maakt om de pagina geheugens
met bij elkaar behorende pagi-
na's te laden. Is men eenmaal in
zon 'hoofdstuk' dan kan men
daar zonder vertraging heen- en
terugbladeren. Verschillende fa-
brikanten hebben hun toestel
daarop ingericht. Sommigen
zelfs met 32 pagina's geheugen.
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Van onze correspondent

New Wave Café moet verdwijnen uit het pand Akerstraat
88A. De stichting schakelde een advocaat in, de gemeen-
te volgde. Op dat niveau praten beide partijen nu met el-
kaar.
Zuidgeest deed geen harde toezeggingen maar liet wel
doorschemeren dat die kelder best tot de mogelijkheden
zou kunnen behoren. Hy stelde de stichting daarom voor
de wensen op papier te zetten.

Verder werd tijdens de hoorzitting gediscussieerd over
een mogelijke denk-tank in de gemeente.En liet de Fede-
ratie Heerlense Muziekgezelschappen weten boos te zyn
omdat zij geen uitnodiging had ontvangen voor de hoor-
zitting.

Opening eind dit jaar

SCEW: nieuw
hoofdkantoor

KERKRADE - Rond de jaarwisse-
ling zal de stichting Sociaal Cultu-
reel en Educatief Werk (SCEW) in
Kerkrade het nieuwe hoofdkantoor
aan de Hoofdstraat 24 betrekken.
Momenteel zijn daar al directie en
administratie gevestigd. Als de in-
terne verbouwing is voltooid, zullen
ook andere centrale diensten naar
het hoofdkantoor worden ver-
plaatst.
De verhuizing van SCEW heeft al
met al nog een hele tijd geduurd.
Medio 1988 vielen de voormalige
Ursulaschool en het K3-gebouw af
als mogeüjke hoofdvestigingen. In
het pand waar nu voor gekozen is,
was voorheen het bedrijfPloum ge-
vestigd.»De verbouwing wordt be-
kostigd door vervroegde afstoting
van het pand Hoofdstraat 38-40.
Hierdoor worden vestigingskosten
bespaard, terwijl het personeel het
tijdelijk met wat minder ruimte
moet stellen.
SCEW wil door concentratie van
haar activiteiten de effectiviteit be-
vorderen. Consequentie is dat de
volgende panden ook nog afgesto-
ten worden: Hoofdstraat 64, Hoofd-
straat 57 en Julianalaan 27.

laten weten dat we interesse hebben in dekelder van dat
gebouw."
De verhouding tussen de gemeente Heerlen en de stich-
ting is niet optimaal sinds de raad heeft besloten dat het

New Wave 'bedankt'
wethouder Zuidgeest

Stichting vraagt ruimte in musisch centrumVan onze verslaggever
HEERLEN - De Heerlense wethouder Jos Zuidgeest
heeft gisteravond tijdens een hoorzitting over de discus-
sienota cultuur de stichtingNew Wave Café gevraagd op
te schrijven welke eisen ze stelt aan een nieuw onderko-
men en over welke middelen zij beschikt.
Vele leden en sympathisanten van de stichting waren
naar het Thermenmuseum gekomen om de wethouder'te
bedanken. De stichting had namelijk in de nota gelezen
dat in het straks op te richten musisch centrum ruimte
moet komen voor jongerencultuur. „Wij voelen ons door
die passage aangesproken", liet Rita van Breughel na-
mens de stichting weten. „En we willen u meteen maar

'Tropisch' wespennest

'Themapark' op springen
Groot deel raad Brunssum twijfelt aan haalbaarheid

BRUNSSUM - Een fiks aantalBrunssumse raadsleden twijfelt
ernstig aan de haalbaarheid van de plannen om in het Schut-
terspark een groots themapark te realiseren. Vandaar dat zij
voorlopig weigeren hun fiat te verlenen aan het Recreatie-
schap, dat al vast wil starten met het aanvragen van subsidies.
Hierdoor staat het gehele plan op springen.

!*" terug naar eind mei. Moe* het 'regime Receveur' heftj. 66 jaar oude kerkkoorZ^schalis zichzelf op. Dit
Wt?171 van een kerkkoor' ligt
C°uar nog steeds gevoelig.
Cm het Eikenblad, het

van Eikender-J*. Wordt opnieuw het ophef-an St. Paschalis in mineurWreven.r voor weer een telefoontje
Z 'meneer pastoor. Inder-
JJ5> eind mei weigerde hij elk
Z^entaar. Maar misschien
jl hij het na bijna vier
Zuden zonde om nog langer
I Uitslaande brand

in Voerendaal

De raadsleden vrezen dat ze, als ze
nu akkoord gaan met het verzoek
van het Recreatieschap, straks voor
voldongen feiten worden geplaatst.
En dan geen invloed meer kunnen

Taxidief
aangehouden

KERKRADE - „Zon groot
wespennest vind je alleen in
de tropen." En dus hadden
de hoofdbrandwachters
Meertens en Van der Muh-
ien van de Kerkraadse
brandweer gisteren op de
zolder van een woninga an
de Kerkraadse Erikastraat
hun handen vol. Het bouw-
werk leek wel op een groot
zandkasteel van twee meter
lang met een doorsnee van
1.20 meter.
De buurman had deze week de
heerDassen er op gewezen dat er
hele -horden byen verdwenen
achter de dakgoot. De wespen
hadden hun 'kasteel' opgetrok-
ken uit papier, hout en plante-
nextracten. De plek werd warm
gehouden door het isolatiemate-
riaal van het dak.

De naar schatting tienduizenden
wespen moeten volgens de
brandweerlieden vanaf mei met
de bouw bezig zijn geweest. Na
een lading gif liet het overgrote
deel van de bijen het leven. Bij
de opruim-operatie werd behal-
ve een fotograaf niemand gesto-
ken...

HEERLEN - De Heerlense politie
heeft dinsdagnacht een 28-jarige
Duitser uit Giessen aangehouden,
die zaterdag met een gestolen taxi
op de vlucht was geslagen. Eerder
op die dagwas hij aangehouden om-
dat hy een greep had gedaan in de
kassa van een supermarkt aan het
Homerusplein. Nauwelijks een
kwartier nadat hij weer in vryheid
was gesteld, na het opmaken van
het proces-verbaal, stal hy geld uit
de kassa van een winkel in de Saro-
leastraat. Hij vluchtte in een taxi,
die later onbeheerd werd terugge-
vonden aan de Holleweg. De man
was in juli al aangehouden in ver-
band met wapenbezit.

"De brandwachters Meer-
tens en Van der Muhlen ont-
mantelen het wespennest.

Foto: FRANS RADE

Sfinx (2)
.""«et de pastoor."
l*■" weer gezongen wordt in
Herfc?
?£ je een Karthuizer de
jpthoort. Stilte aan de ande-
ptttt van de lijn.
J^urlijk vraag je door. Er
? toch weer een koortje van
_^lf parochianen missen op-
feren.

VOERENDAAL - De Heerlense
brandweer is maandagnacht om
klokslag 3.33 uur moeten uitrukken
om een uitslaande brand te bestrij-
den aan de Voerendaalse Hogeweg.
Daar brandde de werkplaats met
zolder van een elektro-zaak geheel
uit. Geruime tijd was er gevaar dat
de brand zou overslaan naar belen-
dende percelen, maar daar kon de
brandweer uiteindelijk een stokje
voor steken. De oorzaak en de scha-
de van de brand zijn nog niet be-
kend. Om 4 kon het sein 'brand
meester' worden gegeven.

Politie
vervoert dief

Il^ commentaar", klinkt het
maar vastberaden.

ff volhouden. Dat je 'In Pa-
toch niet met een\X~v°l mensen kunt zingen,

,**''de sfinx wel te bevallen.. fceei wordt geschraapt en. komt zijn vraag: ,fletïpje kan nog best wat zan-? Oebruiken."\} klapt de pastoor weer
l^*'- En reageert op elkevraag
teen naald dieop een vuile el-
L °Hjft hangen. Geen com-
Laar, geen commentaar.Pll commentaar et cetera...

HEERLEN - Een politiepatrouille
bracht dinsdagmorgen een hevig
aan zijn hoofd bloedende 33-jarige
Duitser uit Keulen vanuit het cen-
trum van Heerlen naar de Eerste
Hulp van het ziekenhuis. De man
zei klappen gekregen te hebben by
een vechtpartij in de Looierstraat.

Industrieterrein De Horsel belangrijke schakel in plan

Brand in
Hoensbroek

HEERLEN - Een binnenbrandje in
een opslagruimte van een woon-
unit aan de Hoensbroekse Raam-
bouwstraat heeft gistermiddag een
schadepost van 20.000 gulden opge-
leverd. De brand brak ongeveer om
16 uur uit. De politie is nog bezig
met een onderzoek naar de exacte
schade en de oorzaak.

Inbraak in Plu
HEERLEN- Bij een diefstal in een
zaak in winkelcentrum de Plu aan
de Heerlense Promenade werd het
rolluik van een kast vernield, waar-
na de dieven er met 48 wegwerpaan-
stekers, 300 pakjes sigaretten, 52
pakjes shag, sigarettenfilters en
zuurstokken vandoor gingen. De in-
braak werd maandagmorgen ont-
dekt. De politie vraagt eventuele ge-
tuigen zich met haar in vervinding
te stellen: ® 045-731731, afdeling re-
cherche.

Nieuwe wegen moeten
kern Nuth ontlasten

Naast al deze twyfelaars kent de
commissie ook een warm voorstan-
der van de plannen, en wel CDA-
raadslid Arno Schiltmans. Hij ver-
klaarde volledig achter de plannen
te staan en niet te twyfelen aan de
haalbaarheidervan.

hebben op de uitwerking van de
plannen.
..De plannen die onlangswerden ge-
presenteerd, waren een slag in de
lucht. Voordat er subsidies aange-
vraagd kunnen worden, zal eerst
een voldragen plan op tafel moeten
komen", zo stelt raadslid Toon Pie-
rik van D66. Hij kreeg daarbij de
volledige steun van raadslid Paul
van Betuw.
Beiden vragen zich af of er in Bruns-
sum wel zon grootschalig attractie-
Park moet komen. Vooral omdat dit
ten koste zal gaan van de vrijetijds-
besteding van de Brunssumse be-
volking. „Het Schutterspark zal dan
namelyk als wandel- en fietsgebied
worden afgesloten, terwijl het maar
zeer de vraag is of het subtropisch
zwemparadijs voor de plaatselyke
bevolking betaalbaar zal zijn", zo
stelde Van Betuw, die bovendien
sterk twyfelt aan deopvoedkundige
waardevan het hele project. Opmer-
kelijk is dat ook de heren Hendriks
en Hesse van coalitiepartij Lei Bor-
ger voorlopigvan geen subsidieaan-
vragen willen weten.
De vertegenwoordigervan dePvdA
in de commissie algemene bestuur-
lijke aangelegenheden, André van
Bergen, wil wel alvast de subsidies
aanvragen. „Het feit dat We thans
subsidie aanvragen betekent niet
dat we volledig achter de plannen
staan, zoals die nu'ter tafel liggen.
Door nu subsidieaan te vragen, krij-
gen we echter wel alvast gelden ter
beschikking om straks verbeterde
plannen uit te voeren." Maar hij liet
daarbij tevens de mogelijkheden
open het hele themaparkidee nog af
te blazen, indien mocht blijken dat
de plannen niet te realiseren zyn.

Enige tijd later kwam het bericht
binnen van een man die 300 gulden
had weggenomen uit de kassa van
een bloemenkiosk bij het zieken-
huis. Gezien het signalement moet
het hier dezelfde Duitser betreffen,
die het begrip 'politiehulp' wel heel
eigenaardig opvatte. De politie is nu
naarstig op zoek naar hem.

Commentaar
Z°er commentaar gespro-
i "Dat kreeg houthandelaar
Ziels in Heerlen volop. In
te krant stond onlangs dat
l n\et zijn (tuin)houthandel

van In de Cra-
l naar het handelsterrein

'toerpen'. Verwarring alom.

Weinigen - en dan nog al-
gemeenteambtenaren -i^J1 dat dit terrein ook op InZramer is gesitueerd. „Me-

u"jen dacht dat ik godweet-
'r-r naar toe moest verhuizen.
Ij* 1"ik verhuis niet meer dan
Zneter", lacht Windels die
jj?'rond het voorjaar te zijn
%^st' Waarna In de Cramer
ij^aal open ligtvoor het veel-

rofcen Themapark.

" Ria en Werner Aretz proberen zonderkleerscheuren hunvoordeur te bereiken.
Foto: FRANSRADE

pariteit alom. Terwijl de
brandweerman-. doende waren het grote

Rennest af te breken in de
castraat opperde één van deZ^ouwers dat de dieren ge-

ij Oekteed gingen in de kleu-
t^ttn Kerkraads' trots num-
l^0 1: Roda JC. Natuurlijkl Wespen (hoeveel mensen
£fn nog wepsen?) altijd ge-
iJ* in geel en zwart. Maariï^t het Rodastadion op een

van het sta-
%Zot 'COTI er best wel om ge~I worden.

Wespen

door hans rooijakkers
NUTH - Om het vooral doorvracht-
verkeer geplaagde centrum van
Nuth te ontlasten moet er een nieu-
we weg komen. In het totaalplan
'Macrostudie' van de gemeente
staat deze weg getekend van het
verkeerspunt Aalbeek-Hunnecum
via de achterkant van het gehucht
Grijzegrubben naar het industrie-
terrein De Horsel.
Een andere ingrijpende verkeers-
maatregel is de aanlegvan een nieu-
we oprit van de autobaan tussen
Nuth en Schinnen, die dan automa-
tisch aansluit op de nieuwe weg
Hunnecum/De Horsel. Gevolg van
het wegenplan is dat de huidige
twee opritten in Nuth en Schinnen
komen te vervallen.
De nieuwe wegen maken het ver-
volgens mogelyk dat er een koppe-
ling ontstaat tussen de kernen
'Markt' en 'Kerk', hierbij betrek-
kend de Platsbeek en een nieuw te
creëren Voongebied. „Momenteel
biedt het centrum in de gemeente
Nuth een allesbehalve fraai aan-
zicht", zegt wethouder Maurice
Kerkhofs. „Van alle kanten zoeven
personenauto's en vrachtwagens
voorbij. Met name uit de richting
Brunssum is er toenemend vracht-
verkeer door de kern van Nuth, om-

Wanneer de 'Macrostudie' (het plan
staat geheel los van het Makro-con-
cern) werkelijkheid wordt, is vol-
gens wethouder Maurice Kerkhofs
met geen mogelijkheid te voorspel-
len. „De realisering van het plan is
van veel factoren afhankelijk. Zo zal
de natuurlandschappelyke omge-
ving by' Grijzegrubben en kasteel
Reij mersbeek onaangetast moeten
blijven. Belangrijk is ook de verbre-
ding van de autoweg Geleen-Heer-
len, de bouw in 1990 van de nieuwe
yzeren brug en de verdere groei van
industrieterreinDe Horsel. Ik noem
het een domino-spel. Als je ergens
aan duwt, komt alles, in werking."
Op dinsdag 5 september is de pre-
sentatie van het totaalplan aan de
raadsleden. Kerkhofs: „Voordat het
provinciebestuur het uiteindelijk
resultaat onder ogenkrijgt, zullen er
nog heel wat discussies hebben
plaatsgevonden."

Domino

dat de provinciale weg langs Hoens-
broek, Nuth, Aalbeek en Hulsberg
nu eenmaal veel korter is dan de
autoweg naar Maastricht. Dat komt
deverkeersveiligheid en het winke-
len niet ten goede. Alleen ingrijpen-
de maatregelen maken het mogelijk
dat Nuth een gezellig en bereikbaar
winkelcentrum krygt."

ners, geen oprit aanleggen, omdat
trottoir en groenvoorzieningen nog
ontbreken. Dus hebben we maar
provisorisch iets gemaakt van plan-
ken. Maar dat is ook levensgevaar-
lijk!"

Intussen proberen de bewoners de
firma MC Projectmanagement
zover te krijgen, haast achter de
werkzaamheden te zetten. Tot nu
toe zonder resultaat. Jo Ulaga, één
van de veie gedupeerden: „We wor-

Wespen(2)
a

Zf als de meligheid dan toe-Z en iemand komt met het
j dat wespen te teer zijn voorij!~»*eciaTne dan is ligt ieder-
kj"* een deuk. In ogenschouw
Z^en dat Beaphar, Roda's
J??or, niet alleen allerleileitjes fabriceert die dieren

xekte of pijn overeind hel-
»" maar ook preparaten
i ■'door wespen al omvallen
ijse alteen al de verpakking

Inderdaad maakt 'In de Winkel', de
straat waar naast eengezinswonin-
gen ook vele semi-bungalows wer-
den gebouwd, een troosteloze in-
druk. Het tropische weer zorgde
voor veel stofoverlast, terwyl de re-

den al te lang aan het lijntje gehou-
den. De overburen wachten al vanaf
november vorig jaar. Nu zegt die fir-
ma, dat begin september met de
aanleg wordt begonnen. Maar wat
moeten we geloven? Er zijn ge-
sprekken met de gemeente Onder-
banken geweest, maar daar wordt
verwezen naar de projectontwikke-
laar."

De gemeente Onderbanken is ech-
ter niet verantwoordelijk voor het
project. Volgens gemeentesecreta-
ris Nelissenkan de gemeente alleen
maar bij de firma aandringen op een
spoedige aanpak. „En daarmee is
wethouder Dohmen momenteel
druk bezig. We kunnen de zorgen

van de bewoners heel goed begrij-
pen en we proberen dan ook te be-
middelen. Maar meerkunnen we op
dit moment niet doen."

Rechtsgeding
Overigens heeft de hele affaire wei-
nig uit te staan met het rechtsge-
ding, dat de gemeente Onderban-
ken momenteel tegen MC Project-
managementvoorbereidt. Nelissen:
„Dat heeft te maken met financiële
verplichtingen, die deze firma niet
is nagekomen."
Maar voor de bewoners is de maat
vol.-„Als er niet spoedig wordt be-
gonnen, dan zullen we een advocaat
in de arm nemen", aldus Ria Aretz.

Bewoners wachten
vergeefs op stoep

Rolstoel
Het wachten is volgens de bewo-
ners op de projectontwikkelaar, die
niet alleen verantwoordelijk is voor
de bouw van de woningen, maar
ook voor aanleg van wegen en de af-
werking daarvan. Voor het echtpaar
Aretz is niet alleen de rommel het
probleem. Ria Aretz: „Mijn man is
gehandicapten zit in en rolstoel. Hij
kan normaal gesproken met zijn
auto naar het werk. Maar hoekom je
in godsnaam vanuit de auto via al-
lerleikuilen tot bij je voordeur? We
kunnen, net zoals de andere bewo-

Van onze correspondent
SCHINVELD - „Dit kan zo echt
niet langer! We zijn het wachten
beu. Al maanden zitten we zonder
trottoir en oprit, terwyl we halsbre-
kende toeren moeten uithalen om
de voordeur te bereiken", aldus
Werner en Ria Aretz, die sinds eind
juni een splinternieuwe semi-bun-
galow bewonen in het Schinveldse
uitbreidingsplan 'Merkelbeeker-
straat'.

Afwerking nieuwbouwwijk laat op zich wachtengen van de afgelopen dagen alles in
een modderpoel veranderde.
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(ADVERTENTIE)

Goed dansen leer je bij
N.B.D.-dansschool

HEERLEN -KERKRADE
Finalisten profs

'SP I_\ Cursussen voor
fy_toEÊp beginners en2_T-_V^ gevorderden.

/_*( Speciale clubsf/sS__^JmZ gehuwde paren,

'S^r&\_AwEZJ aerotlic en
\\/l0Xy\^iy jeugdcursus
__3L Lttsl vanaf 6 jaar.
"^^^""***\<L__ Dtrty dancing +

’ 20,- korting
voor leerlingen t/m 17 jaar

(beginnerscursus) bij inlevering van
deze advertentie.

Info: 045-455609
Dagelijks inschrijven mogelijk

KERKRADE, Nieuwstraat 140

Sfinx
hn s^inx van Eikenderveld.
A^Q-g jepastoorReceveur bestFjten. Geen commentaar.
Z^rijgt hij niet over zijn

fff7* ais je hem aan de toog
*' over een kwestie die toch
u tt>at tongen heeft losge-
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t
Wij geven ukennis, dat op 73-jarige leeftijd is ovö
leden

Leo Thevis
Familie Thevisj

Kerkrade, Hamboskliniek, 25 augustus 1989
Corr.adres: Ursulastraat 64, 6462 TT Kerkrade
De crematieplechtigheid heeft in het bijzijn van <
naaste familie in stilte plaatsgevonden.

_—__w—__mm
_

mmm_________________________—_&

Daar het ons onmogelijk is, een ieder persoonlijk!
bedanken, voor de overweldigende reacties \sympathie, ondervonden na het overlijden vl
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Rene Appelmans
betuigen wij hiermede onze oprechte dank.
Uw medeleven, in welke vorm dan ook tot uitifll
gebracht, is een troost voor ons en zal een dankbalj
herinnering blijven.

Nelly Appelmans-Eppinf**
kinderen en kleinkinderen

6163 GL Geleen, september 1989
Lavendelstraat 10
De zeswekëndienst zal worden gehouden zaterda
2 september as. om 18.00 uur in de parochiekerk
van de H. Barbara te Lindenheuvel-Geleen.

Dankbetuiging
Onze dank aan allen, voor de vele bewijzen val
deelneming en waardering, voor. uw gebed en aan
wezig zijn bij het afscheid van onze onmisbare <*onvergetelijke echtgenote en moeder

Louisa
Starmans-Ritzen

Uw woord, gesproken of geschreven, uwtoegestfl
ken hand, uw bloemen en vriendschap, zijn ons Ni
steun en troost.

J. Starmans en kinderen
Hulsberg, augustus 1989
De zeswekëndienst is zaterdag 2 september l9_
om 19.00uur in deparochiekerk van de H. derriel!
te Hulsberg.

In plaats van kaarten
t

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk *Jbedanken voor het medeleven, ondervonden <_
het overlijden van mijn geliefde vrouw, onze lie*n
moeder, schoonmoederen oma

Maria Bertrand-HeutZ!
willen wij u langs deze weg hartelijk danken vOT
de vele condoleances, h.h. missen en bloemen, al*
mede voor uw aanwezigheid bij de begeleidiw
naar haar laatste rustplaats.

J. Bertrand
kinderen en kleinkinderen

Nuth, augustus 1989
De plechtige zeswekëndienst zal worden gehoudej
op zaterdag 2 september as. om 19.00 uur in de "Bavokerk te Nuth.

Wij danken u heel hartelijk voor het m*
deleven, bij het heengaan van ons aller

Givan
A. v. Kaauwen-Courage
kinderen en kleinkinderen
Martha Ensinck en kinderei'

1

Dankbetuiging
Daar het voor ons onmogelijk is, iedereen persoonlijk te bedanken voor
het medeleven, ons betoond bij het overlijden en de crematievan mijn lic-
ve man, vader, schoonvader en lieve opa

' Adam Fischer
willen wij u langs deze weg oprecht dankenvoor de lievebrieven, condo-
léances, bloemen en h.h. missen.
Het was voor ons een grote steunom zoveel familie, collega's, sportvrien-
denen bekenden te zien.

Bertha Fischer-Bruchhans
Ton, Greetje, Ellis Fischer

De plechtige zeswekëndienst is op zaterdag 2 september as. om 19.00 uur
in de kerk Gerardus Majella te Heksenberg-Heerlen.

I#J^^ \^m""^^JQjy'^'j'L^L^jJ

triTX'S,
van Agnes Slangen,
Hoogstraat 69, 6102 XS
Slek. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden
gehouden donderdag
31 augustus om 10.30
&u

T
r £de parochiekerk

°^ V- Ontvangen te

mml^^^^^^^^^^^^^^

Van onze verslaggever

Op 25 augustus 1989 is plotseling overle-
den, onze lieve vader, broer, schoon-
broer, oom en neef

Leo Römkens
geboren op 14 juni 1934

weduwnaar van

Vera van den Burg
Erik en Bart Römkens
Familie Römkens
Familie Van den Burg

Übach over Worms 1989
6374 JR Groenstraat 46 West

Overeenkomstig zijn wens, is hij op 29
augustus 1989 in stilte begraven.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van onze medewerker en collega

Lei Römkens
medewerker van de afdeling

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Sinds de vorming van Landgraaf en daarvoor in de
gemeente Übach over Worms hebben we Lei leren
kennen als een prettige medewerker en zeer aima-
bel collega.
Zijn herinnering en het feit, dat we hem zoveel ja-
ren in ons midden mochten hebben, vervult ons
met een groot gevoel van dankbaarheid.

Burgemeester en wethouders
en medewerkers
van de gemeente Landgraaf

Landgraaf, 25 augustus 1989

Met ontsteltenis namen wij kennis van het heen-
gaan van onze geliefde collega

Lei Römkens
De leegte die hij achterlaat is niet te verwoorden.
Hij zal altijd in onze herinnering blijven.

Collega's afdeling ROVO
gemeenteLandgraaf

Landgraaf, 25 augustus 1989

De Personeelsvereniging Gemeente Landgraaf
heeft met verslagenheid kennisgenomen van het
overlijden van haar lid

Lei Römkens
medewerker afdeling Ruimtelijke Ordening en

Volkshuisvesting
Lei zal in onze herinnering blijven voortleven als
een prima collega, een fijne vriend en een goed lid
van onze vereniging.

Bestuur en leden van de P.G.L.
Landgraaf, 25 augustus 1989

t
Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.
Je hebt het zo ontzettend moedig gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden.
Wie kan voelen wat jehebt doorstaan.

Na een liefdevolle verzorging in het Maaslandzie-
kenhuis te Geleen, is, na een leven van zorg en aan-
dacht voor allen die haar dierbaar waren, van ons
heengegaan, mijn lieve vrouw, onze fijne moeder,
schoonmoeder en oma

Bernardina
Wilhelmina van Zijl

echtgenote van

Thomas Gijsbertus Sino
Zij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten, op
de leeftijd van 65 jaar.
6165 TV Geleen, 29 augustus 1989
Frans Halsstraat 18
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 1 september om 13.00 uur in de Christus
Koningkerk, Kluis - Geleen, waarna crematie om
14.00 uur in het crematorium Nedermaas, Vouers-
hof 1 te Geleen.
Samenkomst in de kerk.
Avondmis, donderdag om 19.00 uur, in voornoem-
de kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

~~ f"
Dankbaar datwij haar zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede, dat na een langdurige ziekte en
met geduld gedragen lijden van ons is heengegaan,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, schoonzuster, tante en nicht

Elisabeth Nieswand
echtgenote van

Jan Joseph Nievelstein
Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: J.J. Nievelstein
Kinderen en kleinkinderen
Familie Nieswand
Familie Nievelstein

6373 JVLandgraaf, 28 augustus 1989
Wilhelminastraat 52
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 2 september a.s. om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwen-
hagerheide, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondwake vrijdag 1 september om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 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.

Voor uw gewaardeerde blijken van deelne-
ming bij de ziekte, het overlijden en de begra-
fenis van onze lieve zus, schoonzus en tante

Adèle Maria Spiertz
betuigen wij u bij deze onze oprechte dank.

Familie Spiertz

Heerlen, augustus 1989
De plechtige zeswekëndienst zal gehouden
worden op zaterdag 2 september a.s. om 18.30
uur in de dekenalekerk van St.-Pancratius te
Heerlen.

Vorming Poolse
regering loopt
vertraging op

Vragen over
deelname aan

opleidingsproject

Beheersbaarheid uitgaven onmogelijk

Meer geld nodig
voor rechtshulp

DEN HAAG - Het Limburgse
Tweede-Kamerlid Frans Wolters wi"
dat minister De Koning van Sociale
Zaken een einde maakt aan het wei-
geren van de uitkering aan werklo-
zen die willen meedoen aan oplei-
dingsprojecten met baangarantie.

In Kamervragen aan de bewinds-
man constateert Wolters dat het hier
gaat om kansrijke projecten diezijn
gestart door samenwerkingsver-
banden van kamers van koophan-
del, bedrijven, arbeidsbureaus en
provinciale overheden. De projec-
ten dreigen echter te mislukken om-
dat de bedrijfsverenigingen geïnte-
resseerde werklozen geen toestem-
ming geven de opleiding te volgen
met behoud van de uitkering.

Volgens Wolters worden bij het ter-
zijde schuiven van het scholingsad-
vies van het arbeidsbureau steeds
wisselende en tegenstrijdige argu-
menten gebruikt. Wolters vraagt de
minister „aan dit maatschappelijk
probleem een einde te maken".

gen. De complexiteitvan de wet-
geving en de bemoeienis van de
overheid zijn toegenomenen ook
veranderingen in de samenle-
ving verhogen het aantal verzoe-
ken om bijstand door advocaten.
De financiële gevolgen daarvan
kunnen niet eenzijdig op de
rechtshulpverlener worden afge-
wenteld, waarschuwt de com-
missie.

In het voorstel kunnen alle kan-
toren, ook alleen-gevestigde ad-
vocaten, een contract aangaan.
De contracten worden gesloten
metvoor dit doel op te richten re-
gionale raden voor rechtsbij-
stand. De bureaus voor rechts-
hulp behouden hun huidige ta-
ken en kunnen tevens fungeren
ala uitvoerend orgaan van de ra-
den.

Over een uitbreiding van verle-
ning van rechtsbijstand door de
bureaus voor rechtshulp doet de
commissie geen aanbevelingen.

Dat zou een alternatief kunnen
bieden door de invoeringvan het
contractenvoorstel. Een aanbe-
veling zou onverantwoord zijn,
ook al omdat de betrokken orga-
nisaties over een dergelijke taak-
uitbreiding nog onvoldoende
hebben gediscussieerd.

Verkrachting
Belfeld

opgelost

DEN HAAG - De door minister
Korthals Altes (justitie) gewen-
ste beheersbaarheid van de uit-
gaven voor de gefinancierde
rechtshulp is niet mogelijk. De
uitgaven zijn alleen per begro-
tingsjaar in de hand te houden,
maar dan moét wel een vorm van
contractsadvocatuur worden in-
gevoerd en dienen advocaten die
minder draagkrachtigen bij-
staan, beter te worden betaald.
Dat concludeert de Commissie
toekomstige tructuur gefinan-
cierde recritshulp onder voorzit-
terschap van staatsraad Polak.
Het rapport werd vanochtend
aangeboden aan Korthals Altes.

De commissie beveelt de minis-
ter aan advocatenkantoren een
vaste vergoeding te bieden. Bin-
nen bepaalde marges moeten ad-
vocaten alle cliënten bijstaan die
zich tot het kantoor wenden. Om
advocaten zo ver te krijgen datze
een dergelijk contract aangaan,
dienen de vergoedingen met 25
procent te worden ' verhoogd,
meent de commissie. Per jaar is
daar 50 miljoen gulden mee ge-
moeid.

Alleen wanneer het aantal cliën-
ten van een advocatenkantoor
explosief groeit, kan er een extra
financiële compensatie worden
gegeven. Voor de overheid zijn
de uitgaven daardoor niet exact
te begroten, maar dat risico moet
volgens de commissie op de
koop toe worden genomen.

BELFELD - de rijkspolitie van
Belfeld heeft een 28-jarige inwoner
van die plaats aangehouden op ver-
denking van verkrachting van een
14-jarig meisje en een poging tot
wurging.

Het misdrijf vond plaats op dins-
dag 8 augustus tussen 21.30 en
22.00 uur op het Poortjespad te Bel-
feld. Vorige week donderdag werd
aandacht aan deze zaak besteed in
het programma 'Opsporing Ver-
zocht. Daarop kwamen bij de poli-
tieruim 40 tips binnen.

Al direct na de uitzending bleken
daar enkele zeer bruikbare aanwij-
zingen onder te zijn. Een en ander
resulteerde in de aanhouding van
de Belfeldenaar.

WARSCHAU - De Poolse pretfl^
Tadeusz Mazowiecki heeft voorjj
vorming van een kabinet meer ""nodig dan hij aanvankelijk da^/|
Het was zijn bedoeling dondef'gi
denamen van zijn ministers beke j|
te maken, maar dat zal toch n^vóór eind volgende week gebeur4»
Dit blijkt uit de woorden van d^actieleider van Solidariteit, BrofL
law Geremek, in het partijblad "
buna Ludu van gisteren.

Formeel gesproken heeft J
wiecki drie maanden de tijd om *2
regering te vormen, maar daar "\
hy het gezien de noden van het lffl
niet op aan willen laten komen-^1
lidariteitsleider Lech Walesa
al gezegd dat Mazowiecki's rege{i M
slechts een halfjaar tot een Jaa£jl
tijd heeft om zich waar te rna'^ijj
Daarna zou het geduld van de P°^l
se bevolking op zijn.

Mazowiecki vult zijn dagen met'l
raadslagingen met zijn coalitieP*^!ners, de Verenigde Boerenpartij»'!
Democratische Partij, de com**2
nisten en Solidariteit, over de °jL
stellingvan een politiek prograrn^l
en de verdeling van de minis*3
sposten. De communisten hotfdjl
vast aan hun eis meer ministej^l
toegewezen te krijgen dan die
binnenlandsezaken en defensie- I

Intussen likt de communistis^partij haar wonden van de ve**ji
zingsnederlaag. In een poging j|
stalinistische imago van zich a*.j|
werpen, heeft fractieleider Maj
Orzechowski dinsdag de sugge^f
gedaan de naam van de partij te
anderen van „Poolse Verenigde.^
beidersparty" in „Poolse Socia'IJJsche Partij van de Arbeid". W&Jvertrekt dinsdag voor een bez a
van 4 dagen naar de BondsreP)
bliek Duitsland, het eerste van J
reeks Westerse landen die hrj v^jl
dit jaar wil aandoen om finan^ 1

steun voor Polen los te krijgen- J
Waarnemers verwachten dat M*^)
wiecki met de bekendmaking a
zijn kabinet zal wachten tot Wal^die zich de afgelopen maanden „I
mers ontpopt heeft tot een ern'n-
strateeg, terug is uit de Bondsre^

bliek.

De commisse verwacht overi-
gens dat de uitgaven voor de ge-
financierde rechtshulp de ko-
mende jaren verder zullen stij-

Afwentelen

Mogelijkheid
Een vorm van privatisering door
rechtsbijstandverzekeringen in
te voeren wijst decommissie van
de hand, omdat zij geen reële
mogelijkheid biedt de uitgaven
in de hand te houden. Wel spoort
de commissie de overheid aan
wegen te vinden waardoor con-
flicten in een eerder stadium
kunnen worden onderkend,
waardoor het inschakelen van de
rechter kan worden voorkomen.

Ofschoon wel verwacht, werden wij tot ons leedwe-
zen toch nog verrast door het overlijden van de
heer

Chris Mertens
clublokaalhouder van onze vereniging

Zijn sympathie voor morele en materiële steun aan
onze vereniging, zullen hem steeds in onze herin-
nering doen voortleven.

Ere-voorzitter, bestuur en leden
V.V. R.K.H.B.S.

Heerlen, 26 augustus 1989

t
„Alles is good"

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons is geweest, delen wij u mede, dat in huizeElvira
te Amstenrade is gestorven, op de leeftijd van 94
jaar, voorzien van de h.h. sacramenten der zieken,
onze lieve en onvergetelijke vader, schoonvader,
opa en overgrootvader

Jan Pieter (Pie)
Daniels
weduwnaar van

Maria B.W. Meijers
Landgraaf: Dré en Anneke

Daniels-Schreinemakers
Sweijkhuizen: Eugène en Lies Daniels-Heunen

Jabeek: Jan en Fien Daniels-Gooyen
Bingelrade: Jo en Fien Daniels-Engelen
Bingelrade: Els en Frans Engelen-Daniels
Bingelrade: Mia en Wil Rademacher-Daniels
Brunssum: Lenie en Jeu

van den Boom-Daniels
en al zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen

28 augustus 1989
Corr.adres: Dorpstraat 52,
6456 AE Bingelrade
Gelegenheid om van vader afscheid te nemen, da-
gelijks in het mortuarium van het ziekenhuis te
Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
De plechtige uitvaartdienst heeft plaats op vrijdag
1 september a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Lambertus te Bingelrade, gevolgd door
de begrafenis.
Donderdag 31 augustus om 19.00 uur wordt de
overledene speciaal herdacht in de avondmis in
voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed na een moedig gedragen lijden,
voorzienvan het h.sacrament der zieken op de leef-
tijd van 76 jaar, onze goede tante, schoonzus en
nicht

Maria Kockelkorn
echtgenote van wijlen

Ger Platen
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

Uit aller naam:
Familie Kockelkorn
Familie Platen

29 augustus 1989,Kerkrade, Bleijerheiderstraat 139
Corr.adres: 6462 EE Kerkrade,
Pannesheiderstraat 128
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
vrijdag 1 september a.s. om 12.00 uur in de paro-
chiekerkvan St.-Antonius van Padua te Bleijerhei-
de, waarna aansluitend crematie te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren. "Donderdag tijdens de avondmis van 19.00 uur
wordt de overledene bijzonder herdacht in voor-
noemde kerk.
Gaarne geen bloemen, wel heilige missen.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium gelegen op het terrein van de Lückerheide.
Bezoekuren van 18.00 uur tot 19.30 uur.

t :
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij plotseling af-
scheid moeten nemen van onze lieve en zorgzame
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Johan Jozef Bothmer
weduwnaar van

Maria Barat
Hij overleed in de leeftijd van 76 jaar.

Brunssum: Lily en Felix
Brennenraedts-Bothmer

Brunssum: Leny en Paul
Rademakers-Bothmer

Brunssum: Juul en Niek Jonker-Bothmer
Heerlen: Annemie Bothmer

en al zijn kleinkinderen
FamilieBothmer
FamilieBarat

6445 CP Brunssum, 29 augustus 1989
Akerstraat 135
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 1 septemberas. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Christus Koning te Nieuw-Einde,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op der.k. begraafplaats aan deKampstraat te Heer-lerheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis heden woensdag 30 augustus om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk (dagkapel).
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk - begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Voor uw blijken van medeleven en belangstelling,
door u betoond bij het overlijden en de crematie
van

Ger Paffen
betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Paffen
Kerkrade, augustus 1989
Kaalheidersteenweg 142
De zeswekëndienst wordt gehouden op zondag 3
september om 11.00 uur in de parochiekerk O.L.
Vrouw van Onbevlekte Ontvangenis te Terwinse-
len.

Limburgs Dagblad

t
Haar stoel is leeg,
haar stem is stil.
Wij zeggen Heer
het was Uw Wil.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis, dat na een
geduldig gedragen lijden van ons is heengegaan,
gesterkt door de h. sacramenten in de leeftijd van
76 jaar, mijn dierbare vrouw, goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, schoonzus, tante en
nicht

Maria Erens
echtgenote van

Chris Keeren
Wij vragen een gebed voor haar zielerust.

Swier: Chris Keeren
Swier: André Keeren

Elly Keeren-Willems
Ronny, Diana
Familie Erens
Familie Keeren

6363 CN Wijnandsrade, 28 augustus 1989
Swier 60
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op vrijdag 1 september om 11.00uur in de paro-
chiekerk H. Stephanus te Wijnandsrade, waarna de
begrafenis plaatsvindt op hetr.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen con-
doleren.
Rozenkransgebed donderdag om 19.00 uur in bo-
vengenoemde kerk, waarna aansluitend de avond-
mis zal plaatsvinden.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot afscheidnemen, heden woensdag
en donderdagvan 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

tFer Thissen, 69 jaar, echtgenoot van Leen
Smeets, Raadhuisstraat 16, 6109 AR Ohé en

Laak. De plechtige uitvaartdienst zal gehouden
worden op donderdag 31 augustus om 14.00 uur in
de parochiekerk van O.L.V. Geboorte te Ohé en
Laak.

tNeelke Janssen, 97 jaar, Thorn. Corr.adres:
Mevr. Narski, Jan de Oudestraat 21, 5616 BS

Eindhoven. De plechtige uitvaartdienst zal gehou-
den worden op donderdag 31 augustus om 10.30
uur in de parochiekerk van St.-Stephanus te Heel.

tHenricus Bloemen, 78 jaar, echtgenoot van Ma-
ria-Louisa Mulders, Kampstraat 2, 6041 BB

Leeuwen-Roermond. De plechtige uitvaartdienst
zal gehouden worden op donderdag 31 augustus
om 11.00 uur in de St.-Jozefkerk te Roermond.

tLei Engelen, 74 jaar, echtgenoot van Lucie
Smeets, Hoogstraat 5, 6085 ED Hom. De plechti-

ge uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag
2 september a.s om 10.30 uur in de parochiekerk
van de St.-Martinus te Hom.

t
Wij zijn verdrietig te moeten mededelen dat na een
lange, moedig gedragen ziekte, toch nog onver-
wacht, in de leeftijd van 36 jaar is overleden, mijn
onvergetelijke vrouw, onze lieve moeder en zuster

Margit Kraft
echtgenote van

Karel America
K. America
Mike
Sina-Rosa
Familie Kraft
Familie Götz

Nijmegen, 28 augustus 1989
St. Radboudziekenhuis
Koraalerf 33
6413 LW Heerlen
Het was de wens van Margit om in haar geboorte-
land begraven te worden.
De begrafenis vindt plaats vrijdag 1 september in
Ettelingen-Schöllbronn, Schwarzwald BRD.

Met grote verslagenheid vernamen wij het plotse-
ling overlijden van ons gewaardeerd lid

Thomas Zwilling
Onze deelneming spreken wij in het bijzonder uit
aan zijn familie en zijn vrienden.

Bestuur en leden
Tennisclub Schinveld

Voor uw blijken van medeleven, na het overlijden
en voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst en
begrafenis van onze onvergetelijke moeder,
schoonmoederen oma

Elisabeth
Prante-Gerlach

zeggen wij u hartelijk dank.
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, aufustus 1989
De zeswekëndienst zal worden gehouden op zater-
dag 2 september as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van Christus Koning te Heerlen - Nieuw-Ein-
de.

Dankbetuiging
Voor al uw blijken van deelneming, bij het
overlijden van onze lieve moeder, schoon-
moeder en oma

Els van Mulken
echtgenote van wijlen

Herman Stijnen
zeggen wij u allen van harte dank.
De zeswekëndienst zal plaatsvinden op zater-
dag 2 september in de parochiekerk van
Neerharen om 19.00 uur.



Limburgers in
drugfabriekje
aangehouden

Politie-inval in Overijssel

het streven naar Euregionale samenwerking aan de andere kant
van de grens sterker leeft dan hier.
Zo vaak komt het niet voor dat een gemeente van het ene land
geld steekt in de economische ontwikkeling van een activiteit in het
andere, aangrenzende land. Een activiteit - de uitbouw van de
Limburgse luchthaven - die ook nog eens overwegend een zaak
van de Nederlandse overheid is.
Burgemeester Malangré dwingt met zijn positieve opstelling be-
wondering af, want hij zet op deze manier echt een stap naar de
vorming van samenwerkingsverbanden over de grenzen heen. Zijn
verklaring getuigt ook van durf, want de economische situatie in
zijn eigen regio is niet rimpelloos. Hoe vaak is niet de vrees geop-
perd dat de mijnsluitingen bij de Oosterburen de concurrentie met
Limburg, in de slag om het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid,
zou verhevigen?

De bereidheid van Aken is, eerder dan menige jumelage,van harte
toe te juichen.De aanzet is gegeven, maar er kan pas echt gejuicht
worden als de aankoop definitief rond is. Daf hoeft beslist niet te
resulteren in een nieuwe euroforie over wat '1992' allemaal bren-
gen zal. Als de aankoop van Aken maar inspirerend werkt, voor
nieuwe daden in het slechten van de grenzen.

HB J

Vliegveld Beek
zal zich meer op
Eurregio richten

VALKENBURG - De be-
langstelling voor de zogehe-
ten 'gifbus' is de laatste
maanden verdubbeld. Werd
er begin dit jaar iedere
maand gemiddeld 12.000 kg
klein chemisch afval ingele-
verd, in juli en augustus is
die hoeveelheid opgelopen
tot rond 22.000 kg. Ten op-
zichte van vorig jaar is de
toename van het ingelever-
de afval nog opmerkelijker.
Over 1988 werd in totaal
111.542 kg chemisch afval
uit de huishoudens naar de
gifbus gebracht. Maar die
hoeveelheid is op dit mo-
ment al metruim 114.000kg
overschreden.
De gifbus is het mobiele depot van
Verol Recycling uit Maastricht dat
regelmatig in bijna alle gemeenten
van Zuid-Limburg een standplaats
kiest. Er kunnen zaken als afge-
werkte olieprodukten, oude verf-
bussen, overtollige geneesmidde-
len, lege batterijen en accu's, foto-
materiaal en andere chemische pro-
dukten worden afgeleverd.
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Van onze verslaggever

Jongens staken
mes in bil

leeftijdgenoot

" In de garage achter de woonboerderij in Balkbrug ontdekte de politie het amfetaminenfa-briekje. Twee Maastrichtenaren werden aangehouden. Foto's: BERT WIERINGA

FNV: 'GAK adviseert zieke
werknemers ontslag te nemen'

MAASTRICHT - Het benade-
ren van Aken en Hasselt gaat
hand in hand met de promotie
van de Luchthaven Maastricht
als het vliegveld voor de Eure-
gio. Volgens een woordvoer-
der van de gemeente Maas-
tricht vervult burgemeester
Houben hierbij, als coördina-
tor vanuit de regio Heerlen-
Maastricht, een voortrekkers-
rol.

Van onze verslaggever

- De[5 sPolitie heeft in de nacht van
j^idag op dinsdag in een garage

een riante woonboerderij in
,'kbrug (gemeente Avereest) tweeJpstrichtenaren aangehouden, die

■den verdacht van het vervaardi-
j van amfetaminen. Het gaat om

"33-jarige R. H. en de 26-jarige

.aanwezigheid van een officier
S Justitie en een rechter-commis-Z uit Zwolle deed de politie een
Z* in de boerderij, die de beide

al enige tijd huurden.
J*e boerderij ontdekte de politie
j*Partij chemische middelen, die

zijn voor het maken
!? amfetaminen.
J 1 de chemicaliën worden van-
„B monsters genomen, die door
j gerechtelijk laboratorium wor-

j?r bepaalde activiteiten rondom: boerderij - welke wilde de politie
1meedelen in het belang van het

j
erzoek - die op ruim dertig me-. Jan de openbare weg ligt en ge-

?J is ingesloten door hoge mais-
werd de politie op de man-

c opmerkzaam gemaakt. De tweeastrichtenaren zijn in verzeke-
,B gesteld en worden verhoord. In
[j^adium van het onderzoek wil-
L^e politie in Avereest geen ver-
'e mededelingen doen.

Maar de spektaculaire groei van de
hoeveelheid ingeleverd chemisch
afval wijdtVerol vooral aan debete-
re propaganda die in verschillende
gemeenten wordt gemaakt. „De stij-
ging is vooral te zien in gemeenten
die de laatste maanden nadrukke-
lijk aandacht hebben gevraagd voor
de gifbus in voorlichtingsbladen of
andere maandelijks of wekelijks
verschijnende publikaties," zegt
Rik van den Boom, medewerker
van Verol.

Propaganda
afgelopen jaren onder de vijf mil-
joen gulden bleven. Door aana
in het Limburgse vliegveld te
pen, verplicht de gemeente Akeii
zich in principe ook bij te drageji
aan exploitatieverliezen.
Burgemeester Malangré heel:
aangekondigd in Bonn te gaan pn.
ten met enkele topmensen om een
'drempelloze doorgang' van Aken
naar Maastricht gedaan te krijgen.
„Verder staat het licht op groen. WY
zijn binnen 20 minuten in Beek.
Sneller gaat niet," aldus een opti-
mistische Malangré, die in de aan-
delenkoop een nieuwe stap in de
Euregionale samenwerking ziet. De
Luchthaven Maastricht kan daarin
volgens de gemeenteAken een aan-
trekkelijker plaats krijgen dan Düs-
seldorfofKeulen.

Promotie
Frappant detail is dat Aken in een
onlangs gemaakte promotiefilm
over de stad, beelden van deLucht-
haven Maastricht heeft opgenomen
om te laten zien dat de stad goed be-
reikbaar is. De film beeldt Aken on-
der meer af als de technologiestad
bij uitstek.

slag te nemen. Tegelijkertijd zou
men dan arbeidsgeschikt worden
verklaard. Hierdoor komt een werk-
nemer echter niet in aanmerking
voor een WAO-uitkering, maar
slechts voor de lagere WW-uitke-
ring. Bij het FNV zouden gevallen
bekend zijn waar werknemers van
de ene dag op de andere met ’ 500
netto minder per maand moeten
rondkomen.

De Industriebond FNV zou het
GAK gevraagd hebben een oplos-
sing voor deze financiële terugval
aan te dragen. Er is echter nog geen
antwoord ontvangen. „Bovenstaan-
de werkwijze", aldus de Industrie-
bond, „lijkt op een alternatief voor

HEERLEN - Volgens de Industrie-
bond FNV in Limburg zouden in
een aantal gevallen zieke werkne-
mers door het GAK worden geadvi-
seerd op medische gronden zelfont-

de mislukte bezuiniging die staats-
secretaris De Graaf (Sociale Zaken)
op het stijgend aantal WAO'ers had
willen bereiken. Op die manier ko-
men er minderWAO'ers, maar meer
WW'ers".
Zoals bekend wordt in de meeste
CAO's de Ziektewet- of WAO-uitke-
ring de eerste twee jaren door de
werkgever aangevuld tot 100% net-
to. Neemt een werknemer om medi-
sche reden ontslag dan vervalt het
dienstverband en wordt de uitke-
ring niet aangevuld. Ook vervalt
dan de wettelijke regeling om opge-
bouwde rechten zoals bijvoorbeeld
vakantiedagen uit te betalen.

De gifbus komt thans in alle Zuid-
Limburgse gemeenten op drie na.
Met Landgraaf doet Verol geen za-
ken, terwyl Kerkrade en Geleen al-
leen een vast depot hebben waar de
mensen hun klein chemisch afval
kwijt kunnen, dat Verol naderhand
ophaalt. Wel wordt komende maand
.in september gestart met een proef
van een halfjaar in Geleen.

Proef

Ook vanuit de provincie wordt hard
getrokken aan stimulering van de
Euregionale status van het vlieg-
veld. Gedeputeerde Pleumeekers
liet via de woordvoerder weten dat
GS ervoor blijven ijveren dat ver-
dere stappen in deze richting wor--
den genomen. Het college had 'met
genoegen' kennis genomen van de
bereidheid van Aken.De gifbus zal een keer per maand,

en wel op de tweede vrijdag, post
vatten op de hoek Dassenkuilweg-
/Ketelslagersdreef van tien tot één
uur.

Dc aandeelhoudersvan dc Luchtha-
ven Maastricht staan garant voor dc
jaarlijkseexploitatietekorten, die dc

bond over deze gang van zaken bin-
nengekomen. Bovendien achten de
woordvoerders het hoogst onwaar-
schijnlijk dat zich zulke situaties
voordoen. Dr. Peters, adviseur van
de geneeskundige dienst van het
GAK in Heerlen: „Wij kunnen dat
niet adviseren en willen dat ook
niet. Onze medewerkers zyn hier-
over vier jaar geleden al duidelijk
geïnstrueerd."

Ook de geneeskundig adviseur van
het GAK in Maastricht, de heer
Smeets, kan zich zon gang van za-
ken niet voorstellen: „We zullen
nooit klakkeloos zeggen 'neem
maar ontslag. We.beoordelen alleen
het recht op een WW-uitkering. Ont-
slag nemen kan alleen door de
werknemer op advies van de behan-
delende huisarts of andere instan-
tie."

Bij de GAK's in Limburg was giste-
ren nog geen brief van de Industrie-

Onwaarschijnlijk

EERT - Twee jongens van 13
j 14 jaarzijn door de gemeente-
°litie van Weert opgepakt we-

F*s bedreiging en mishande-
j?6- Het tweetal, allebei afkom-
C& uit Weert, heeft na verhoor
fakend op 18 augustus een 13-ja-
.Se plaatsgenoot met een aard-
Ppelmesje in de bil te hebben
j stoken. Ook werd het jongetje
se'd5e'd afgeperst en werd zijn fiets
faiield.

Voor titel RK geestelijk verzorger

Bisschoppelijke
goedkeuring
noodzakelijk

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Limburg wil nog
meer banen diezijn gecreëerd in het
kader van het PNL-beleid overhe-
velen van het rijk naar deprovincie.
Dat bleek gisteren bij de onderteke-
ning van een contract tussen minis-
ter Brinkman en gouverneur Kre-
mers, waarin de overdracht is gere-
geld van 540 PNL-banen in Lim-
burg die rechtstreeks onder verant-
woordelijkheid van het ministerie
van WVC vielen.
Met de 'decentralisatie' van de 540
banen, is het werk voor deze men-
sen veilig gesteld. De banen waren
immers overeengekomen op grond
van de bijzondere steun aan Lim-
burg (in het kader van de Perspec-
tieven-Nota Limburg, PNL); een
overeenkomst die in 1990 zou aflo-
pen.

Door de overheveling, waarmee een
bedrag van ’3l miljoen is gemoeid,
komt de inhoudelijke verantwoor-
delijkheidvoor de banen bij de pro-
vincie Limburg (230) en een aantal
gemeenten(310) te üggen.
De banen zijn geschapenbij provin-
ciale en rijksinstellingen en ge-
meentelijke instanties. Ze zijn ver-
spreid over de sectoren welzijn,
volksgezondheid en cultuur, die in
de afgelopen jaren de meeste PNL-
arbeidsplaatsen kregen.
Via het ministerievan binnenlandse
zaken heeft Limburg, eveneens ver-
deeld over verschillende instellin-
gen, er nog eens 120banen bygekre-
gen. Maar volgens gedeputeerde
Pleumeekers ligt de overdracht
hiervan nog gecompliceerder dan
bij WVC het geval was.

Meer PNL-banen
naar provincie

Limburg ook in overleg met binnenlandse zaken

" Minister Brinkman en gouverneurKremers waren kennelijk tevreden over de ondertekening
van het contract.

Foto: WIDDERSHOVEN

gaan van de eigen verantwoorde-lijkheid van de besturen van de in-
stellingen. Bij een vacature moet er
in overleg met de bisschoppen een
benoemingsprocedure plaats vin-
den of moet de bisschop zelf een
priester, diaken of pastoraal werker
aanstellen. Bisschop Gijsen van
Roermond spreekt in zijn brief al-
leen over priesters.

De uiteindelijke aanstellingkan vol-
gens de bisschoppen pas plaats vin-
den als de betreffende persoon van
de bisschop een pastorale opdracht
heeft gekregen. Een religieus kan
alleen worden benoemd als zijn of
haar overste ermee instemt.

Van onze verslaggever

Verantwoordelijk
Disschoppen stellen een raam-,.°edure voor de aanstelling van

geestelijke verzorger voor.rfc>ij wordt uitdrukkelijk uitge-

Uit een aan het rapport toege-
voegde lijst van doodsoorzaken
in 1986 blijkt overigens dat in dat
jaar457 mannen aan longkanker
overledenen 55 vrouwen. Trieste
koploper in doodsoorzaken bij
mannen die kanker hebben is
nog steeds die longkanker. De
meeste vrouwen die kanker heb-
ben blijken te overlijden aan
borstkanker. In 1986 waren er
dat in het Limburgse registratie-
gebied 189.

Vrees voor epidemie
longkanker vrouwen

Integraal Kankercentrum Limburg

PHECHT/ROERMOND - De
I^dkeuring van de bisschop-F* is voorwaarde om eentaster, diaken of pastoraal

fL rker in een instelling voor*ondheidszorg ofbejaardeh-
-6 een rk geestelijk verzor-
f te kunnen noemen. Ditlijven de bisschoppen aan

L besturen van de algemene
£ psychiatrische ziekenhui-

verpleeghuizen, bejaar-
d-huizen en instellingen
°r zwakzinnigenzorg in hunSc<om.

■^aaldelijk worden geestelijke
C°rgers voor rooms-katholieke

aangesteld zonder overleg
J-de plaatselijke bisschop of zon-. diens pastorale opdracht. De

noemen dat een 'onge-
J*ste ontwikkeling' omdat zij ver-noordelijk zijn voor de pastorale
Ü> Voor derk gelovigenin hun bis-
teen, „maar ook gezien de
t^aak tot legitimatie van de
Ettelijke verzorgers ten overstaan
u de rooms-katholieken van de|tr°kken instellingen". De bis-
i^Ppen gaan ervan uit dat de
H^s-katholieke instellingen 'hetj n̂g van een duidelijke identi-st>inding onderkennen.

MAASTRICHT - Het Integraal
Kankercentrum Limburg (IKL)
vreest op de langere duur voor
een longkankerepidemie bij
vrouwen. Het IKL, dat in 1982
een start maakte met de registra-
tie van kankergevallen in Zuid-
en Midden-Limburg (tot en met
de lijn Weert, Sevenum, Venlo- totaal 850.000 inwoners -), zegt
dat in haar eerste schriftelijke
rapportage. In 1986 zijn in de
Limburgse ziekenhuizen 514 ge-
vallen van longkanker aan het
licht gekomen. 46 hiervan betref-
fen vrouwen. Het aantal vrou-
wen met longkanker is volgens
de samenstellers van de rappor-
tage nu nogrelatief laag in verge-
lijking met bijvoorbeeld Noord-
Amerika.

„Maar die lage cijfers weerspie-
gelen waarschijnlijk helaas al-
leen maar het begin van de long-

kankerepidemie bij vrouwen",
aldus IKL-directeur drs W. Vis-
schers, onder wiens verantwoor-
delijkheid de rapportage tot
stand is gekomen.
Het Integraal Kankercentrum
Limburg verwacht de sterke toe-
name op basis van de emancipa-
tie van de vrouwen ten aanzien
van rookgewoonten in de afgelo-
pen twee decennia.

Door het Integraal Kankercen-
trum Limburg zijn in 1986 in to-
taal 3.161 gevallen van kwaadaar-

Het aantal geconstateerde geval-
len van borstkanker bedroeg in
1986 469. Het Integraal Kanker-
centrum Limburg is met name
de jonge leeftijd opgevallen van'
de patiënten die lijden aan borst-
kanker. Patiënten jonger dan
veertig jaren vormen een aan-
zienlijk deel van het totaal aantal
borstkankerpatiënten. Het
grootste aantal patiënten wordt
echter geregistreerd in de leef-
tijdscategorie 50-59 jaar.

dige gezwellen geregistreerd,
waarvan 1.502 bij vrouwen en
1.659 bij mannen. De gegevens
daartoe werden vergaard via de
ziekenhuizen. In 1982 werd bego-
nen met de tellingen in twee zie-
kenhuizen. Maar langzamerhand
(1988) wist men via alle negen
ziekenhuizen in deregio alle cij-
fers te verkrijgen. Met betrek-
king tot kanker bij kinderen
durft het IKL overigens geen cij-
fers te geven aangezien die vaak
buiten de regio Zuid- en Midden-
Limburg worden behandeld.
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Nu al meer dan WO. 000 kilo chemisch afval ingeleverd

Belangstelling voor
'gifbus' verdubbeld

Van onze verslaggever

iimburgs dagblad J

Juist op een moment dat het
gejubel rond 'Europa 1992'
wat is verstomd, komt de
burgemeester van Aken met
een verklaring dat zijn stad
best bereid is aandelen in de
Luchthaven Maastricht te
kopen. Het is een even op-
merkelijke als bewonde-
renswaardige geste, die
nog eens onderstreept dat



Van onze correspondent

Groen Links meest
milieuvriendelijk

Onderzoek van twee milieu-organisaties: Meer overvallen
op Amsterdamse
PTT-kantoren Amnesty beschuldig

China van wreedheid

'Duizenden wachten op executie ofcelstrafAMSTERDAM -Het aantal over-
vallen op FTT-kantoren en post-
agentschappen in Amsterdam
zal dit jaar schrikbarend stijgen.
Volgens politiewoordvoerder K.
Wilting moet in 1989 rekening
worden gehouden met een ver-
dubbeling van deze overvallen
ten opzichte van vorig jaar, zo
verklaarde hij gisteren.

Vorig jaar werden in totaal 20
postkantoren in de hoofdstad
overvallen, terwijl tot nu toe in
1989 al 24 overvallen hebben
plaatsgevonden. De toename van

bevindt zich in eenzame opsW 1

Geen contact
leder contact met familieled^advocaten is verboden, aldus .
nesty in haar eerste gedetaü^
rapport over de gebeurtenisse
juni.

op dit moment is volgens de poli-
tiewoordvoerder moeilijk te ge-
ven. „Bekend is dat als we nu
overvallers pakken, zij vaak ver-
antwoordelijkzijnvoor een groot
aantal Overvallen. Mijn verwach-
ting is dat een klein aantal men-
sen zich bezighoudt met een
groot aantal overvallen", aldus
de politiewoordvoerder.
De PTT hoopt het aantal overval-
len terug te kunnen dringen met
de inzet van particuliere bevei-
lingsdiensten. Eerder deze
maand startte hiertoe een experi-
ment in Amsterdam.

het aantal overvallen heeft vol-
gens Wilting niets te maken met
de opheffing van het zogeheten
Frusti-team (een team van de
Amsterdamse recherche spe-
ciaal belast met overvallen) eer-
der dit jaar.

Een verklaring voor de stijging

DEN HAAG - Groen Links is het
beste uit de bus gekomen bij een
uitgebreid onderzoek van de Stich-
ting Natuur en Milieu en de Vereni-
ging Milieudefensie naar de verkie-
zingsprogramma's en het stemge-
drag van de politieke partijen in de
Tweede Kamer voorzover het de
milieubescherming betreft. De vol-

Aanhoudingen bij
actie op vliegveld

Arrestatie
na dodelijke

brandstichting
Bezuiniging

op parate
eenheden

gens de milieuorganisaties meest
milieuvriendelijke partij wordt op
de voet gevolgd door het GPV.

Hekkesluiter op de zogenoemde
'groenschaal' is de VVD.

De Partij van de Arbeid moet in de
verkiezingsanalyse samen met D66
en de Socialistische Arbeiders Par-
tij, die overigens niet in de Tweede
Kamer zit, doen met een derde
plaats. Nummer vier is de Refor-
matorische Politieke Federatie
(RPF). De op één na laatste plaats
wordt gedeeld door het CDA, de
SGP (Staatkundig Gereformeerde

Partij) en de Socialistische Partij
Het is de milieuorganisaties opge-
vallen dat alle partijen in vergelij-
king met de voorgaande verkiezin-
gen groener zijn geworden. In me-
nig verkiezingsprogramma staat
het milieu nu zelfs bovenaan. Toch
is het dikwijls 'schone schijn', me-
nen de milieuorganisaties, omdat
de programma's weinig concrete
maatregelen noemen.

LONDEN - Duizenden Chinezen
dreigen te worden geëxecuteerd of
tot lange gevangenisstraffen te
worden veroordeeld na de bloedige
onderdrukking van de democrati-
sche protestbeweging in juni. Dat
meldt Amnesty International.

De internationale mensenrechten-
organisatie beschuldigt de Chinese
autoriteiten van het verrichten van
willekeurige arrestaties, het marte-
len van gevangenen, het toepassen
van snelrecht en het ogenblikkelijk
uitvoeren van executies.

Amnesty roept premier Li Peng op
een eind te maken aan de aanhou-
dende repressie en executies niet
langer te gebruiken als politiek in-
strument. De Verenigde Naties is
gevraagd „effectieve actie" te on-
dernemen tegen de schending van
de mensenrechten in China.

Volgens Amnesty zijn bij het neer-
slaan van het studentenverzet in de
week van 3 tot 9 juni ten minste
1000 mensen om het leven geko-
men en duizenden gewonden ge-
vallen, doordat het leger in Peking
zonder aanziens des persoons het
vuur opende op burgers.

Massaal vertrek
Oostduitsers

via Hongarije in
voorbereiding

HAMBURG - Volgens berichten
die gisteren in de Beierse pers zijn
verschenen, zou Hongarije van
plan zrjn nog dit weekeinde 15.000
Oostduitse vluchtelingen de Oos-
tenrijkse grens te laten passeren
om daarmee in één klap van het
vluchtelingenprobleem af te zijn.
De Beierse autoriteiten wilden
deze berichten niet bevestigen,
maar verklaarden wel op grote
schaal provisorisch onderdak voor
te bereiden aan de grens met Oos-
tenrijk.
De opvangplaatsen aan de Oosten-
rijkse grens zijn slechts bedoeld
voor enkele nachten. Daarna wor-
den de Oostduitse vluchtelingen
over de hele Bondsrepubliek ver-
spreid, zo nemen de Beierse autori-
teiten aan.

Volgens de Beierse krantenberich-
ten zou Hongarije per 1 september
de visumplicht voor het reizen naar
de Bondsrepubliek laten vervallen.
Zodoende kunnen de Oostduitsers
die in Boedapest een Westduits
paspoort krijgen legaal de grens
over.
Het aantal Oostduitse vluchtelin-
gen in Hongarije neemt nog steeds
toe.

Budgetten

ALKMAAR - Het regionaal recher-
che-bijstandsteam Alkmaar-Haar-
lem heeft de 21-jarige Alkmaarder
D. S. aangehouden. Hij wordt er van
verdacht dé brand te hebben ver-
oorzaakt die op zaterdag 19 augus-
tus het Italiaanse restaurant Golfo
di Napoli aan het Alkmaarse Waag-
plein verwoestte. Daardoor kwa-
men drie mensen om het leven.

Volgens Louwerse staat de betrok-
kenheid van de werknemer van de
pizzeriavast en heeft hrj die bekend.

De recherche moet nog vaststellen
of de enkele maanden in het restau-
rant werkzame kelner de dramati-
sche brand opzettelijk heeft ge-
sticht of per ongeluk heeft veroor-
zaakt. De wijze waarop de brand is
ontstaan, laat beide mogelijkheden
open, aldus de woordvoerder, die in
het belang van het onderzoek geen
nadere gegevens kon verstrekken.

Op basis van een reconstructie ont-
kent de politie tal van speculaties
over de achtergrond van de brand.

Wel bevestigde Louwerse dat het
omgekomen 10-jarige jongetje in
zijn bed vastgebonden was. Het
autistische kind sliep echter altijd
op deze wijze. Volgens de politie
zijn er geen aanwijzingen dat er
meer personen bij het ontstaan van
de brand betrokken zijn.

V'DEN HAAG - Staatssecretaris
Houwelingen (Defensie) wil eflj
tientallen miljoenen guldens v u
nigen door enkele parate een^ A
van de landmacht nog dit jaar ° J
heffen. Met de maatregel, die lj
komende begroting wordt ope t
men, vervallen tenminste 4"
beidsplaatsen bij de landmach*'
Van Houwelingen wenst ook?j
andere krijgsmachtdelen te " A
nigen door de exploitatiekost^
drukken, maar nadere cijfers
van zijn niet bekend gemaakt' j
Bij de Landmacht gaat het ëa&A
de 129 munitie-aanvullings i

pagnie, de 110 middelzware *<portcompagnie, de 146 vver^pencompagnie. Ook de in -Jj
Duitsland gelegerde 435 infan -
beveiligingscompagnie word* g
geheven. De Belgen nemen a 4
veiligingstaken van die comp
over.

bil*'De compagnieën zullen mot'tj
bel worden gesteld en alleen 'van oorlog of internationale , 1
ning worden opgeroepen. V°e<fiberoepsmilitairen bij deze $
den worden binnen de land^fandere arbeidsplaatsen êe n é
De dienstplichtigen kunnen ' Zi
aantal gevallen de dienst voöf
verlaten.

De Chinese autoriteiten houden
vol dat het leger het door de stu-
denten bezette Tiananmen-plein
vreedzaam hebben ontruimd in de
nacht van 3 op 4 juni.
Amnesty schat dat er na de studen-
tenprotesten op 5 juni in de zuide-
lijke stad Chengdu ten minste 300
doden zijn gevallen. Maar de orga-
nisatie erkent dat het precieze do-
dental in Peking en elders onmoge-
lijk is vast te stellen. Datzelfde
geldt voor het aantal arrestaties.
Maar Amnesty gaat ervan uit dat er
sinds juni tienduizenden mensen
zijn opgepakt.

Een groot deel van de arrestanten

Vreedzaam

was snel ter plekke, maar zij be-
perkten zich tot het bewaken van
het gat in het hek om te voorkomen
dat de actievoerders er weer van-
door zouden gaan. Inmiddels wer-
den onder meer de prei, veldsla en
andijvie geplant en kreeg de jonge
aanplant water.

Pas nadat een tweede busje arri-
veerde, werden de actievoerders
aangehouden en meegenomen,
zonder dat zij zich daartegen ver-
zetten.

De actievoerders behoren tot de in-
ternationale 'ploegscharenbewe-
ging' die militaire middelen wil ge-
bruiken voor vreedzame doelein-
den. Vandaar dat op Valkenburg
groente werd geplant. Met het oog
op de komende Tweede Kamerver-
kiezingen bepleiten zij afschaffing
van de atoomtaak van de Orions.

De actie van gisteren was in het bij-
zonder gericht tegen het proces te-
gen voormalig legerpredikant Kees
Koning (58) die 16 juli op de basis
Valkenburg werd aangehouden sa-
men met zeven geestverwanten.
Alleen Koning zit nog vast, de an-
deren werden dezelfde dag nog
vrijgelaten.

VALKENBURG - Op het marine-
vliegkamp Valkenburg bij Leiden
zijn gistermiddag negen vredesac-
tivisten aangehouden. Zij hadden
het hek rond de basis doorgeknipt
en waren bezig bloemen en groente
te planten op het terrein. De actie-
voerders wilden zo steun betuigen
aan Kees Koning, die dinsdagmid-
dag voor de Haagse rechtbank
moet verschijnen in verband met
een eerdere actie op Valkenburg
waarbij hrj de banden van de daar
gestationeerde Orion-vliegtuigen
lek wilde steken.

Een groep van 18 aanhangers van
de North Atlantic De-Fence Move-
ment trok gistermiddag naar de
marinebasis. De actie begon om
kwart voor drie 's middag, omdat
vandaag op dat tijdstip het proces
tegen Koning begint. Binnen de
minuut hadden negen actievoer-
ders een gat in het hek geknipt en
waren zij op de basis aan het plan-
ten geslagen. De andere negen ble-
ven buiten het hek om te voorko-
men dat zij later ook zouden wor-
den aangehouden.

Een busje met twee marechaussees

De partijen trachten elkaar met ex-
tra milieubudgetten te overtroe-
ven, waarbij volgens Natuur en Mi-
lieu en Milieudefensie veel met de
cijfers wordt gerommeld. De partij-
en zetten allerlei bedragen bij de
milieubudgetten die er niet thuis
horen.

Met een bedrag van 5,5 miljard gul-
den staat Groen Links bovenaan de
lijstvan de milieubudgetten van de
politieke partijen. CDA (2,6 mil-
jard) heeft het minst over voor de
financiering van milieumaatrege-
len. De door de milieuorganisaties
gecorrigeerde milieubudgetten
van de overige partijen bedragen
3,3 miljard voor de PvdA, 3,5 mil-
jard voor SGP, 3,9 miljard voor de
WD en 4 miljard voor GPV.
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Alcohol en verl eer datkun ~2 niet maken.
Dat vindt bijna .edereen. Tjchzijn er nog van
die mensen die vinden dat zij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden
En wie durft er ietsvan te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE
NIET MAKEN
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Politici Limburg
in de rij voor

Stem-In Heerlen

lokale politici.
De produktie van deze
derde Stern-In is in han-
den van de Stads-
schouwburg, in samen-
werking met Studio '80,
deze krant en de dienst
Burgerzaken van de ge-
meente Heerlen. Uiter-
aard is er tussendoor
ook muziek van het or-
kest The Swinging
Swallows. Overigens is
eenieder welkom op de
Stern-In, waarvan de
entree dan ook gratis is.

HEERLERHEIDE — De koninklij-
ke schutterij St. Sebastiaan van
Heerlerheideviert van 1 tot en met 3
september het 140-jarig bestaans-
feest. Vrijdag 1 september is er van
20 tot 21.30 uur een receptie tijdens
welke ook acht jubilarissen gehul-
digd worden. Vervolgens is er een
dansavond.

Feest rond
140-jarige
schutterij

Zaterdag 2 september wordt een
oude traditie in ere hersteld name-
lijk het burgerschieten. ledereen
vanaf 16 jaar mag inschrijven en op
de vogels schieten. Wie de vogel af-
schiet, wordt burgerkoning van de
schutterij, 's Avonds is er een feest-
avond met de Rene Kransband,
Tina Selini en Freddy Breek.
Zondag is er van 11 tot 13 uur früh-
schoppen en vanaf 13 uur volgt een
schuttersfeest met 16 schutterijen
uit diverse plaatsen in Limburg.
Alle activiteiten worden gehouden
in en rond het feestpaviljoen op het
sportcomplex aan de Heigrindel-
weg in Heerlereide.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Al zeker
150 politici uit Lim-
burg, onder wie kamer-
leden zoals René van de
Linden (CDA) en Rein
Hummel (PvdA), sta-
tenleden, burgemees-
ters, maar ook en vooral
raadsleden, stromen
Volgende week woens-dag 6 september naar
fle Stern-In in de Heer-lense Stadsschouw-
burg. Vanaf 19.00 uur is
deze schouwburg het

worden gevolgd. En
waarop ter plekke com-
mentaar wordt gegeven
door de aanwezige lan-
delijke, provinciale en

Limburgse centrum
van waaruit de uitsla-
gen van prognoses en
uitslagen van de Twee-
de-Kamerverkiezingen

bioscopen

Te weinig plaats
voor Onderbanken

Raad Brunssum deelt kritiek op AWACS-commissie:

Schijn bedriegt

HEERLEN

MAASTRICHT

J*°yal: License to kill, do t/m do! 15 18, ft 21 uur. Rivoli: The Karate Kid 3, do"m do! 15.30en 18.15 uur. A cry in the
do t/m do! 20.30 uur. Maxim: The

"aked gun, do t/m do! 15 18.30 en 20.30
""<■" H5: Voorst, do t/m do! Lethal Wea-?°n 2, dag. 14.30 19.15 en 21.30 uur. K-9,r»g- 14.15 19.15 en 21.15 uur. Roadhou-

*" dag. H 18.30 en 21 uur. Three Fugiti-
-2?s' daë- 14 19 en 21 uur. Rainman, dag.
v :30 uur, do ook 14uur. Platvoet en zijn
"«endjes, wo 14 en 15.30 uur.

GELEEN

"*abi: Voorst, do t/m do! License to kill.
j\° 14.30 en 21 uur. The naked gun, wo
J-30 en 21.30 uur. Taran en de toverke-*'. Wo 14.30 uur. The Karate Kid 3, ma
"*n wo 21.15 uur. Scandal, wo 14.30 en
~""15 uur. Cinema-Palace: Voorst, do
J"!'do! Lethal Weapon 2, dag. 18.30 en.{""JO uur. Roadhouse, dag. 18.30 en' -30 uur. Three fugitives, dag. 18.30.Vr-Rainman, dag. 21 uur. Platvoet enijn vriendjes, dag. 14 en 15.30 uur. Lu-
■Jiere: Family viewing, do t/m do! 20.30M. Der Himmel über Berlin, do t/m do!*Uur. De Illusionist, wo21 uur. Les Va-*ar'ces de M. Hulot, do 21 uur.

J**y:TheKarate Kid 3, do t/m wo 20.30
„Ur- Studio Anders: Roadhouse, do t/mW° 20.30 uur.

exposities

SITTARD
b,orum: Lethal Weapon 2, wo 20.30 uur.
**lcense to kill, wo 20.30 uur.

Veehouder moet
timmerman als

buur accepteren

Van onze correspondent

Zelf
Overigens wilde het college van
burgemeester en wethouders A-Ruffini van de lijst Borger in deze
commissie benoemen. De raads-
fracties stellen zich echter op het
standpunt dat zijzelf een vertegen-
woordiger uit hun midden moetenbenoemen. Dit zou op zijn vroegst
kunnen gebeuren tijdens de raads-
vergadering van 5 september.

BRUNSSUM - De raad van
Brunssum wil overleg plegen
met Onderbanken over de sa-
menstelling van de AWACS-
commissie, die naleving van
het zogenaamde convenant
moet gaan controleren.
Ook in Brunssum twijfelt men
eraan ofOnderbanken, dat het
leeuwendeel van de overlast
heeft, met één bewoner vol-
doende vertegenwoordigd is
in de commissie. Dit stelde
met name D66'er Toon Pierik.
In de voorziene samenstelling
van de commissie is er plaats
voor een omwonende uitSchinveld en een bewoner uit
Brunssum.

Centraal
Mede door het komende overleg zal
de gemeente Brunssum niet voor 1
september aanstaande, door de inte-
rim-commissie vastgestelde datum,
overgaan tot de benoeming van een
raadslid in de commissie AWACS.

Ook wil de Brunssumse raad eerst
meer duidelijkheid hebben over de
wijze waarop de AWACS-commis-
sie moet gaan functioneren. Met
name de terugkoppeling van de in-
formatie naar de bewoners staat
daarbij centraal.

De kanarieverenging biedt de
gouden jubilaris zaterdag van
20.00 tot 21.30 uur een receptie
aan in café 't Pumpje, St. Pieter-;
straat 38a in Kerkrade.

" De heer Kees van Hoofvan de
kanarievereniging 'De Vroüjke
Zanger Kerkrade 1986' viert za-
terdag 2 september zijn gouden
jubileum bij de Algemene Ne-
derlandse Bond van Vogelhou-
ders. Kees van Hoof,' die zich
vooral bezighoudt met Harzer
kanaries, heeft in de afgelopen
jaren heel wat bestuursfuncties
vervuld. Sinds '86 is hij voorzit-
tervan 'De Vrolijke Zanger. Met
zijn Harzers werd hrj een keer
Limburgs- en drie keer Neder-
lands kampioen, drie keer kam-
pioen van de Landelijke Speciaal
Club van Harzers en in 1985 be-
haalde hij het wereldkampioen-
schap.

Gouden jubilaris

" Gitaar- en mandolineleraar
Leo Gibbels neemt morgen, don-
derdag, afscheid van de stichting
muziekschool Kerkrade, waar hrj
ruim 30 jaar werkte. De receptie
is van 20.00 tot 21.00 uur in De
Verloren Zoon te Rolduc.

" Jeanne Jurascheck en Carla
Faber vieren vrijdag 1 septem-
ber vanaf 21 uur in de bar 'Het
Blijvertje' van het Coriovallum
College te Heerlen (ingang Gast-
huisstraat 21) feest. Op die dag
zrjn de dames precies 25 jaar
werkzaam in het onderwijs. Vele
jaren gaven zij les op dezelfde
school. Nu werkt Jeanne Jura-
scheck op de basisschool Schat-
tenberg te Schaesberg. Carla Fa-
ber is als leerkracht verbonde-
naan basisschool Winkelhof te
Schaesberg.

Kwart eeuw
in onderwijs

# Drie werknemers van het
Limburgs Dagblad Ton Salden,
Paul van derLinden en Mathieu
Dullens vieren vrijdag 1 septem-
ber gezamenlijk feest. Op die dag
is het drietal 25 jaar in dienst bij
'de krant. Dullens is werkzaam
op de afdeling pagina-voorberei-
ding van Wall Street Journal en
de eigen krant. Ton Salden werkt
op de computer-afdeling en Paul
van der Linden heeft het prima
naar zijn zin op de afdeling op-
maak advertentie- en redaktiepa-
gina's. Het trio zilveren jubilaris-
sen viert samen feest omdat zij
een kwart eeuw geleden gelijktij-
dig op de zetterij van het Lim-
burgs Dagblad aan de slag gin-
gen. De receptie is van 16.30-
-18.30 uur in het LD-bedrijfsres-
taurant, In de Cramer te Heerlen.

Drie dienstjubilea
" De zilveren LD-jubilarissen (v.1.n.r.) Ton Salden, Paul
van derLinden en MathieuDullens. Foto: DRIES LINSSEN

drijven van de voormalige ge-
meente Schaesberg. In '65 volg-
de zijn benoeming tot directeur
van voornoemde afdeling. De af-
scheidsreceptie wordt gehouden
in het personeelsrestaurant van
het raadhuis aan het Raadhuis-
plein van 16.30-18 uur.

Blaauw oordeelde dat de gemeente
Kerkrade op basis van het bestem-
mingsplan verplicht was de bouw-
vergunning voor de twee bedrijfs-
woningen en de loods af te geven.
Senden had bezwaar gemaakt om-
dat van de woningen beperkingen
vreesde voor zijn bedrijf. Op vijf
meter afstand van een van de ge-
plande woningen ligt op het ogen-
blik de mestvaalt van Senden. De
landbouwerhad ook twijfel over het
karakter van de woningen. Vonc-
ken wist echter op de zitting aanne-
melijk te maken dat de twee wonin-
gen echt bij zijn timmerbedrijf
hoorden.

DEN HAAG/KERKRADE - Melk-
veehouder J. Senden aan de provin-
ciale weg in Locht zal de bouw van
twee bediijfswoningen en een loods
voor timmerbedrijf L. Voncken
moeten accepteren. Zijn verzoek
om schorsing van de bouwvergun-
ning werd gisteren afgewezen door
de waarnemend voorzitter van de
afdeling rechtspraak van de Raad
van State, staatsraad mr J.H.
Blaauw.

Van onze correspondent

Heerlense vrouw
bedankt officier

MAASTRICHT - Politierechter
mr. Huurman had gisteren een
uiterst verontwaardigde Heerlense
(33) tegenover zich in het beklaag-
denbankje. Ze was in januaridit jaar
'betrapt', toen ze met een paar pan-
ty's in de hand een groot warenhuisprobeerde te verlaten.

Van onze correspondente

De aanwijzing van een omwonende
uit de gemeente Brunssum lijkt
geen problemen op te leveren.
Voorlopig heeft zich namelijk pas
een persoon voor dezevacature aan-
gemeld.

Dienstjubilea
9 Zaterdag 2 september viert
John Hamerlinck uit Simpel-
veld zijn 25-jarig dienstjubileum
bij debelastingdienst te Heerlen.
In de Vliexstraat 22 te Simpel-
veld is er gelegenheid tot felicite-
ren van 19-20.30 uur.

„Ik werd ruw behandeld, mijn tas
werd leeggegooid, waar ook mijn
privé-spullen inzaten, en ik werd
meteen voor dievegge uitgemaakt.
Niemand luisterde naar mijn argu-
menten. Ik was namelijk onder be-
handeling van diverse specialisten
en had zware meditijnen. Op het
moment dat ik naar de kassa wilde
lopen, werd het me zo slecht, dat ik
behoefte had aan frisse lucht. Zon-
deraan die panty's te denken ben ik
toen naar buiten gelopen." Ook offi-
cier van justitie mr Van Maanen-
Winters geloofde in haar onschuld.
Toen politierechter mr Huurman
haar ook vrijspraak, gaf devrouw de
officier spontaan een hand en be-
dankte haar.

" We kunnen ons nog wel herinneren dat Pippi Langkous
allerlei zware dingen zoals paarden van de grond tilde.
Maar dat is een truc, vertelden ze ons. Vele jaren later, anno
1989, doet een imposante hijskraan in Heerlen verwoede
pogingen om een zestien verdiepingen hoog flatgebouw op
te tillen. De woorden van vroeger indachtig maakt dekort-
stondige opwinding bij de argeloze passant snel plaats
voor scepsis. De schijn bedriegt ook deze keer. De Euterpe-
laan blijft wat hij was, alleen zal het dak er nu wat 'gerepa-
reerder' uitzien. Maar ga dat maar eens controleren...

Foto: DRIES LINSSEN

Opknapbeurt 'Schuttershof'
HEERLEN - In het kader van 150
jaar beide Limburgen wordt zater-
dag 2 september in Heerlen een
beiaarddag gehouden. Zes beiaar-
diers uit Belgisch en Nederlands
Limburg bespelen het carillon van
de St. Pancratiuskerk. Het betrefthier Maastrichtenaar Frank Sterjns,
Hasseltenaar Ren Vanstreels, Carlo
van Ulft uit Venlo, Mathieu Le-
naerts uit Tongeren en Noel Reijn-
ders uit St. Truiden.
Ze spelen werken van onder andere
Chopin, Baustetter, Clarke, Bordon,
Barnes en Mozart. Het openings-
concert wordt om 12.00 uur ver-
zorgd door Mathieu Sterjns, stads-
beiaardier van Maastricht en Heer-
len. Van 14.00 tot 17.00 uur spelen
vervolgens de andere beiaardiers.

Heerlen vol
beiaardiers

Afscheid
" De Heerlense MTS neemt
morgen, donderdag, afscheid
van vijf personeelsleden die ge-
bruik maken van de DOP- of
VUT-regeling. Het zijn de direc-
tieleden W. Vervuren uit Klim-
men en M. de Vor uit Heerlen en
de docenten J. Gieben en L. Hü-
nen uit Landgraaf en N. Pleu-
meekers uit Maastricht. Het be-
stuur van de MTS biedt de schei-
dende personeelsleden van 16.00
tot 17.00 uur een receptie aan in
de kantine van de school aan de
Schimmelpenninckstraat.

" Mevrouw P. Teeuwen en de
heer H. van de Beek vieren vrij-
dag 1 september hun 25-jarig
dienstjubileumbij het St. Grego-
rius ziekenhuis te Brunssum.
Beide zilveren jubilarissen wor-
den vrijdag om 15 uur in de huis-
kamer van de personeelsflat ge-
huldigd. Daarna is er een recep-
tie van 16-17.30 uur.

" De heer H. Defauwes uit
Schin op Geul is vrijdag 1 sep-
tember veertig jaar in dienst bij
warenhuis Schunck in Heerlen.
Mevrouw M. Doveren-Piasecki
uit Kerkrade en de heer M.
Smeets uit Heerlen zijn 25 jaar
werkzaam bij Schunck.

" Rein Logister uit Schaesberg,
chefvan de hoofdafdeling grond-
gebiedzaken van de gemeente
Landgraaf, neemt vrijdag 1 sep-
tember afscheid. De heer Logis-
ter maakt gebruik van de moge-
lijkheid tot vrijwillig vervroegd
uittreden. Logister trad in 1951
als opzichter in dienst bij de af-
deling openbare werken en be-

j^aaslandcentrum. Expositie Tongerse
kunstkring in kader van'lso jaar beide
"-'mburgen'. Van 1t/m 17/9,openma t/m
Vf 17-20 uur, za en zo 14-18 uur.

ELSLOO

b
?°nnefantenmuseum. Retrospectieve
?ram van Velde. T/m 3/9, open di t/m vr
'"M 7uur, za en zo 11-17 uur. Galerie*'Bnature, Kapoenstraat 24. Permanen-

" expositie van steeds wisselende ob-
|Leten.cten. Open wo t/m vr 13-18 uur, za 13-
-:' uur. Galerie Bauxiet, Herbenus-
*lraat 39. Werk van Toon Truyens, Mar-
_p Hermans, Ger Pirson en Raymond

Open do t/m zo 13-17 uur.
Jbaans gouvernement. Vrijthof 18. 18--~e Eeuws zilver en pertretten van Ron
"""aafland. Tijdens zomermaanden,
"Pen wo 14-17uur, do 10-13 en 14-17uur,
f? 10-13 uur. Rabobank, Boschstraat*uB-iio. Werk van Hans Lemmens. Tot
f
lr>d augustus, open tijdens openingsu-

K6n bank. Winkelcentrum Brusselse£°ort, Werk van Thea Welters. Van 2/9
"n 9/9. Open dag. 12-17 uur. Kijksuni-

,'rsiteit, Bonnefantenstraat 2. Jezuïe-ffeollectie. T/m 30/9. Kamer van Koop-
handel, Het Bat 2. Schilderijen van
BNora8Nora Postma. T/m 16/10, open ma t/m vr■30 t/m 16 uur. Galerie Artisart, Grote
£facht 43. Werk van Hans Hansen. T/m
£"?, open di t/m za 13.30-17.30 uur. Ga-*r>e Anny van den Besselaar, Tafel-
".'faat 6a. Zeefdrukken van Anny en Wil-
'brord van denBesselaar. T/m 3/9, open
J t/m zo 11-17 uur. Expositiecentrum
?'»nera, Bogaardenstraat 40b. Grafiek"fanifestatie Maastricht. T/m 24/9, open
*' t/m vr 13.30-18 uur, za en zo 13.30-17
£Ur. Europees Instituut voor Bestuurs-
kunde, OL Vrouweplein 22. Werk van,aso. Van 15/9 t/m 20/10, open dag. 11-17

Galerie J>is, Tafelstraat 28. Glas
Durk Valkema. Van 2/9 t/m 27/10,rpen wo t/m Zo 13-18uur. Galerie Wolfs,

googbrugstraat 69. Werk van Gertrude?eker. Van 9/9 t/m 1/10, open wo en vri*-18, do 18-20,za 10-17 en zo 13-17 uur.
reToengalerie, Vrijthof 35. Werk vanRoland Sohier. Van 2/9 t/m 30/9, open
*o t/m za 13-18 uur.

MAASTRICHT

NUTH
l&elier Vinken, Stationsstraat 282.
"j^rk van jo han van Hoof en Martin

T/m 7/9, open di t/m vr 9-18
UIT, za 9-17 uur.

b?°tanische tuinen, Beelden van Wim§eins.

KERKRADE

h
gasteel Hoensbroek. Werk van Alfons
tadhouders. Gedurende de zomerda-|et>. open dag. 10-17 uur. ABN Bank,
oto's van Gijs van Gent. T/m 13/9,open

t/m vr 9-16 uur. Bibliotheek, Foto's
'an MargreetBerkhout. T/m 14/9. Gale-
f'l Ipomal, Kerkberg 2. Werk van Man-
r*'d Hürlimann. T/m 24/9, open wo, do,
*aen zo 13-17 uur, vr 13-20 uur.

galerie Signe, Litho's van Bram van
»elde. T/m 10/9. Thermenmuseum,Co,'°vallumstraat 9. Thermen en badge-
°rUiken in de Romeinse tijd. T/m 1/10,
,ten di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
ï'r. NMB Bank, Bongerd 13. Werk van■ Lips-Besselink. T/m 31/8, open na t/m
j? 9-16 uur. De Spiegel, Akerstraat 88.
v'aal/textielplastieken en schilderijen
l*nDoré Peulen. T/m 19/9,open aug.: vr
y"1 zo, sept.: vrij t/m di 20-01 uur. Wel-
"p/hof. Werk van Marlies Nieskens en
iheaPagen. Van 11/9 t/m 3/10, open dag.
'1 uur.

HOENSBROEK

HEERLEN

wordt dat de opknapbeurt voor
april volgend jaar is afgerond.

De kapel wordt verplaatst naar een
plek die grenst aan die recreatie-
ruimte. Daardoor behoudt de ont-
vangsthal haar functie en komt de
kapel op' een centralere plaats te lig-
gen. Bovendien kan de kapel nu
worden uitgebreid waardoor de
diensten op zon- en feestdagen voor

meer mensen toegankelijk zijn.

De kunstenaar Rinus van Leunen
heeft een glas-in-loodraam gemaakt
dat in de kapel geplaatst wordt. Uit
een aantal ontwerpen van de kun-
stenaar hebben de bewoners en per-
soneelsleden een keuze mogen ma-
ken. Het raam wordt aan Schutters-
hof geschonken door enkele Bruns-
sumse bedrijven.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Het verpleeghuis
Schuttershof in Brunssum wordt
gerenoveerd. De bouw van een
nieuwe recreatiezaal en de verplaat-
sing van de kapel in het verpleeg-
huis springen het meest in het oog.
De recreatiezaal zal op het huidige
terras worden gebouwd, aan de ach-
terzijde van het verpleeghuis. De
bouw start in september. Verwacht

werkvoorbereiding, planning, na-
calculatie en beheerssystemen krij-
gen meer aandacht."

Nieuwe aanpak van Technische Dienst Nuth

Onderhoudspersoneel
terug in schoolbank

Aan het personeelsformatieplan in
Nuth is tevens een centrale huisves-
ting gekoppeld. De huisvesting van
de sector onderhoud van de TD is
een doorn in het oog bij het Nuther
college. Er zrjn twee lokaties (Nier-
hoven te Nuth en Kersboomkens-
weg in Wijnandsrade) en dat is niet
bevorderlijk voor de taakstelling. *
Wiekken: „Er is een plan waarin7 de
lokatie opNierhoven wordt opgehe-
ven. Eén hoofdgebouw is daarbij
het streven, maar de opslagplaats
aan deKersboomkensweg moet ge-
heel gerenoveerd worden. De vraag
is nu opknappen of elders in de ge-
meente een nieuwe opslagplaats
bouwen."

Het plan wordt dinsdag 5 septem-
ber aan de gemeenteraaad in Nuth
ter goedkeuring aangeboden.

Huisvesting
Regioredactie

Oostelijk Zuid-Limburg
Voor klachten

over bezorging
'S 045-739881

Kantoor Heerlen
S 045-739284
Wim Dragstra
S 045-710317
Emile Hollman
S 045-422345
Hans Rooijakkers

045-714876
Hans Toonen, chef
S 045-425335
Richard Willems
® 04406-15890
Kantoor Kerkrade
S 045-455506
Joos Philippens
"5 04455-2161 " Op defoto (v.1.n.r.) de scheidende personeelsleden van de

MTS Heerlen: L. Hünèn, N. Pleumeekers, M. de Vor, J. Gie-
ben en W. Vervuren.

Van onze verslaggever
NUTH - De sector onderhoud van
de Technische Dienst (TD) in de ge-
meente Nuth wordt via een perso-
neelsformatieplan grondig aange-
pakt. Twaalf werknemers gaan twee
jaar lang een opleiding volgen voor
het erkend diploma 'Vakman Woon-
omgeving. Zij krijgen elke vrijdag
les op de Biologische School in
Heerlen. De totale kosten voor het
scholingsproject bedragen 120.000
gulden, waarvan de gemeente Nuth
het grootste gedeelte door middel
van subsidies terugkrijgt.

Het personeelsformatieplan dat be-
sproken is met de vakbonden, heeft
geen gedwongen ontslagen tot ge-
volg. Wel komen er minder leiding-
gevende functionarissen.

Perspectief
In het verleden bleek dikwijls dat
een bepaald specialisme (wegen/rio-
len en 'groen') onwerkbare situaties
teweeg bracht. Volgens wethouder
Wiekken heeft de herzieningvan de
TD-afdeling meerdere voordelen.

„Aan de basis staat een taakverrui-
mingvoor het personeel.Door scho-
ling hopen wij over een aantal jaren
te beschikken over all round-perso-
neel op de afdeling onderhoud van
de technische dienst. De werkne-
mers krijgen gevarieerder werk op
te knappen en dat bevordert dik-
wijls de werksfeer. Bovendien biedt
een hernieuwde kennismaking met
de schoolbanken - voor de meeste
personeelsleden is dat gemiddeld
vijftien jaar geleden - perspectief
voor de toekomst. Er wordt be-
drijfseconomischer gewerkt en de

Limburgs dagblad j

# Kees van Hoof

per persoon
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FASHION-PARTY
Unieke show met veel entertainment, o.a. presentatie
najaars/wintermode '89-'9O.

m.m.v. * Eljo-Mode Kerkrade
* Young Fashion Kerkrade
* Marca Mode
» Bruidshuis Pereboom Heerlen
* Max Munnich Sport Heerlen
* Djlve Maastricht - Heerlen - Roermond - Weert
n Moden Joseline Herzogenrath
» Menshop Vandeweyer Simpelveld
» Finy Bleylevens Modehuis Simpelveld

Gepresenteerd door mannequin-modellenbureau Fashion en Style
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Voor Vaals vragen wij met spoed

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

LimburgsDagblad
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Wij verstrekken alie
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P* I

42x 54x
5.000,- 143,- 117,- ll*
7.500,- 210,- 171,- IS'\10.000,- 280,- 228- 21l\

15.000,- 421,- 342,- 31
20.000,- 561,- 456,- 41'

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 9.9%,
andere bedragen en

looptijden zijn ook
mogelijk.

Ie hypotheken vanaf 7,5%
2e hypotheken

240 x 180x t^*
10.000,- 106,- 116,- I*'
20.000,- 213,- 233,- 2*l
30.000,- 319,- 3»,- tf<
40.000,- 426,- 467,- 561'

mits overwaarde
Lopende leningen ge^

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanal 2% pc'

maand. L
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Effectief communiceren met v
doelgroep is de belangrijkste < t
sleutel voor succes in de
detailhandel.
Het Nationaal Distributie
Congres '89 En Detail stelt it
daarom op 14 september 19$ l|
in het RAI Congrescentrum 't \
Amsterdam de communicatie ' fc
van de winkel met deklont
centraal.

-.
Rond het thema "De winkel & *mj nog meer vertellen" is e"* ')
interessant programma
opgebouwd. Zo wordt er
uitgebreid aandoet besteed
aan visual merchandising,
winkelarchitectuur en het
inschakelen van externe m#

Daarnaast komen ook onder-
nemers aan het woord die d* I
effectieve communicatie met* „
klant, hun winkels) tot een
succes hebben gemaakt., Voorzitter van deRaad van , .
Bestuur van Koninklijke Bijen^
Beheer, A. Maas, leidt het '-congres in.

Het Nationaal Distributie ï
Congres '89 wordt georgoni- |
seerd door het Centraal Bi*6*voor Courantenpubliciteit van "
Nederlandse Dagbladpers ;
(Cebuco) en de Vereniging ** ji
Distributie Economie (VEDIS)
Voor meer inlichtingen: bel bc' \
Cebuco in Amsterdam, telefoo" |
020-242316 of uw doablod. i

i
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Zes ton extra sponsorgelden

Chovanec in
beeld bij MVV

Van onze sportredactie

MAASTRICHT- Nu de selectievanMVV door een aantal onverwachte
blessures (Arts, Driessen, Uitman,
Verbeek en Francois) sterk is uitge-dund, wordt waarschijnlijk al op
korte termijn eenkracht van buiten-af aangetrokken. Eerste gegadigdeis Jozef Chovanec, vrije verdediger
van PSV. De 29-jarige Tsjech krrjgt
brj PSV geen basisplaats meer,maar zou voor MVV een welkome
versterking kunnen betekenen. DeEindhovense club kan Chovanec op
huurbasis naar Maastricht latenver-huizen.
De Maastrichtse club heeft zich in-
middels verzekerd van extra finan-
ciële steun. Men is er in geslaagd
twintig sponsoren te vinden, diejaarlijks elk dertigduizend guldenwillen betalen. De zes ton zijn in eer-ste instantie bedoeld om de exploi-
tatie sluitend te krijgen en niet om
spelers aan te trekken. Het is de be-doeling dat MW deze sponsor-groep op korte termijn nog gaat uit-breiden tot derig geldschieters, diedan jaarlijksvoor bijna een miljoen
gulden garant moeten staan.

Afgelast

" ROTTERDAM - Uit angst voor
supportersrellen heeft Feyenoordde uitwedstrijd tegen BorussiaMönchengladbach, die morgen-
avond in de beloftencompetitie zou
worden gespeeld, afgezegd.

Onder de aanhang van Feyenoord
was gistermiddag bekend gewor-
den dat trainer Pim Verbeek in deze
wedstryd het eerste elftal wilde op-
stellen. Hrj had het duel willen aan-
grijpenom de van blessures herstel-
de Van Geel en Metgod te laten
proefdraaien. Nadat hij na de trai-
ning aan de spelers had meegedeeld
dat de hele A-selectie mee moest
naar Mönchengladbach, lekte dit in
een ommezien uit.
Inmiddels heeft Hans Kraay heeft
zich nog niet bij Feyenoord gemeld.
Volgens Jorien van den Herik, de
voorzitter van de raad van commis-
sarissen van Stadion Feyenoord
N.V., zal hrj pas vrijdag zijn werk-
zaamheden als stadiondirecteurhervatten.

Groningen-stunt
GRONINGEN - FC Groningen
komt zijn supporters financieel te-
gemoet. Seizoenkaarthouders krij-
gen gratis toegang tot de Europa
Cup-wedstrijd FC Groningen-Ikast
op 13 september en de toeschou-
wers die een los kaartje kopen voor
diezelfde Europa Cup-wedstrijd
mogen gratis nnar FC Groningen-
Haarlem op zondag 17 september.
FC Groningen reageert hiermee op
de uitslag van de onlangs gehouden
enquête naar de oorzaakvan het da-
lende toeschouwersaantal bij FC
Groningen. Een van de uitkomsten
was dat het toegangskaartje voor
veel mensen toch te duur is.

" JozefChovanec, gepasseerd
bij PSV, in de belangstelling

van MVV.

Gari Kasparov
alleen aan kop

SKELLEFTEA - Wereldkampioen
Gari Kasparov heeft in de twaalfde
ronde van het laatste wereldbeker
schaaktoernooi weer alleen de lei-
ding in handengekregen. De Sovjet
versloeg in de Zweedse stad Skel-.
leftea met wit zijn landgenoot Ra-
fael Vaganjanen kwam daardoor op
acht punten.
Zrjn grootste rivaal, landgenoot
Anatoli Karpov, deelde het punt
met Michael Tal. De oud-wereld-
kampioen kreeg op de tweede
plaats gezelschap van de Brit Nigel
Short, die de Joegoslaaf Pedrag Ni-
kolic versloeg.
In de strijd om de wereldbeker is
Kasparov slechts door een wonder
nog van de overwinning af te hou-
den. Karpov dient in de laatste ron-
den dan het halve punt achterstand
om te zetten in een punt voor-
sprong.

FIFA kan
Maradona
uitsluiten

MILAAN - De Argentijnse voet-
balster Diego Maradona heeft
aangekondigd dat hij nog deze
week terug zal keren naar Italië
om zich weer te melden bij zijn
club Napoli. Daarmee zullen zijn
problemen echter nog lang niet
uit de wereld zijn. De internatio-
nale voetbalfederatie FIFA zal
hem misschien diskwalificeren
voor het WK van 1990, terwijl de
tuchtcommissie van de Italiaan-
Se voetbalbond volgende maand
moet besluiten of Napoli het sa-
laris van Maradona wegens on-
geoorloofd wegblijven mag hal-
veren tot 1,5 miljoen gulden.
Secretaris-generaal Joseph Blat-
ter van de FIFA zei in Milaan dat
de wereldvoetbalbond Marado-
na kan diskwalificeren en kan
voorkomen dat hij voor het Ar-
gentijnse nationale elftal uit-
komt in het WK, „als de Italiaan-
se voetbalbond hem wangedrag
kan verwijten". Blatter bekeek in
Milaan het Meazza Stadion, waar
volgend jaar juni de eerste wed-
strijd in het WK wordt gespeeld.
Maradona is de aanvoerder van
titelverdediger Argentinië.

Kohler
" MÜNCHEN - Jürgen Kohier
is de komende tien weken voor
FC Bayern München en het
Westduitse voetbalelftal niet in-
zetbaar. De 23-jarige,verdediger
scheurde maandag tijdens de
training van de nationale selectie
de enkelbanden van het rechter-
been. Een dag later is hij in Mün-
chen geopereerd. Volgens de be-
handelend geneesheer, prof.
Werner Kiel, vergt de genezing
zeker tien weken.

Men verwacht dat de Westduitse
bondscoach Franz Beckenbauer
Uwe Bein (Eintracht Frankfurt)
dan wel Thomas von Heesen
(Hamburger SV) aan zijn selectie
voor de vriendschappelijke in-
terland op 6 september in Dublin
tegen lerland zal toevoegen. Het
is Kohlers eerste jaarbij Bayern
München. Hij werd aan het begin
van het nieuwe seizoen voor 3,5
miljoen mark van 1 FC. Köln
overgenomen.

Butragueno

" MADRID - Emilio Butrague-
no heeft zijn verbintenis met
Real Madrid met vijf jaar ver-
lengd. In die periode gaat 'El
Buitre' ('de gier') ruim een mil-
jard peseta's (16,5 miljoen gul-
den) verdienen. De 26-jarige aan-
valler werd acht jaar geleden op-
genomen in de jeugdafdeling
van Real. In 1984 maakte hij zijn
debuut in de hoofdmacht van de
Spaanse landskampioen. Butra-
gueno drong zelf aan op verlen-
ging van de overeenkomst. Hij
wil zijn loopbaan afsluiten bij
Real.

Millwall leider

" LONDEN - Chelsea, de club
van Kenneth Monkou, heeft de
leiding in de Engelse competitie
moeten afstaan aan stadgenoot
Millwall. De lerse international
Tony Cascarino bracht Millwall
vijf minuten voor tijd op gelijke
hoogte met stadgenoot Wimble-
don: 2-2. De club staat na vier
wedstrijden een punt voor op
Chelsea, dat in een andere Lon-
dense derby met 0-3 verloor bij
Charlton Athletic.

Charlton Athletic-Chelsea 3-0
Southampton-Aston Villa 2-1
Wimbledon-Millwall 2-2

Frankrijk
Mulhouse-St. Etienne 1-2

Van onze sportredactie

Jaren beginnen te tellen voor laatbloeier

Schapers raakt
leidersrol kwijt NEW VORK/ROTTERDAM

Regilio Tuur
bokst in

Nederland

*W VORK - Driemaal is scheepsrecht, maar niet voor Michiel Schapers

'Flushing Meadow. De 29-jarige Rotterdammer ging gisteren voor defde keer zonder setwinst al in de openingsronde onderuit tijdens der^i Amerikaanse titelstrijd. Had Schapers voorheen nog het excuus van* lastige loting, toen respectievelijk Andres Gomez en Aaron Kricksteinin drie spelreeksen van de baan veegden, daarvan was ditmaal tegen
J°nbekende Zuidafrikaan Neil Broad, nummer 205 van de wereld, geen

Regilio Tuur bokst, als alles
volgens plan verloopt, eind
oktober zijn eerste profpartij
op Nederlandse bodem. Jan
Schildkamp van de gelijkna-
mige boksschool uit Hoogvliet
stelt pogingen in het werk zijn
voormalige pupil op zaterdag
28 oktober te presenteren in de
plaatselijke sporthal.

Tuur wil niets liever dan dat, maar
heeft zijn 'peetvader' verwezen naar
zijn huidige manager Bill Bikoff.
„Die moet maar uitmaken of hèt in
mijn programma past," zegt Tuur
vanuit New Vork. „Eind september
boks ik eerst in Atlantic City en
daarna vermoedelijk nog in Barce-
lona. Ik hoorde gisteren van Bikoff,
dat ook Ruhling weer een fax had
gestuurd. We konden kiezen uit alle
maandagen in oktober, heb ik be-
grepen. Maar ik boks natuurlijk lie-
ver voor Ome Jan danvoor Ruhling,
dat heb ik Bikoff ook gezegd. Ik
hoop dat het hem lukt de sponso-
ring rond te krijgen. Dan kom ik
graag."

Geslaagde test
hockey-dames

Van onze sportredactie

" Michiel
Schapers,

jarenlang de
vaandeldrager

van het
vaderlands
tennis, moet

wijken voor de
aanstormende

jeugd.

.kost Schapers al met al steeds
iZ moeite zijn status als 'voor-Jfer' van het Nederlandse top-

op te houden. Het getuigde'
H Ourf en wilskracht om met be-
£ van de in New Vork overigens
(L'-'ge full-timecoach Martin Si-
« nog één keer alles uit zrjn (be-
(s-e) mogelijkheden te halen,
J"nu lrjken de jaren toch echt te
C tellen voor de laatbloeier.Koe--s|ans is Schapers inmiddels aljbij op de wereldranglijst en ookl^n en Haarhuis kloppen na-melijk op de deur.

Werk gezien en toen bakte
l*d er heel weinig van. Nu speel-
M boven zijn niveau". Waar de

verraste met gedegene en volleyspel, daar miste de
Sstedeling elke precisie en over-ig.

"-Veken terug tegen Chang aan

'n Adelaide in drie sets van
»d had verloren, was Schapers
geimponeerd. „Ik had hem en-

! aPers had duidelijkzrjn dag niet
.gaf terecht alleen zichzelf de
jp'd voor de afstraffing (4-6, 6-7,

tilt nem weer ten deel viel. Wel-
J had Schapers zijn 22-jarige op-
(J-nt uit Kaapstad onderschat.. ook Torn Nijssen begin dit

„Nee, dat doet me niet veel. Ik heb
eigenlijk meer respect voor eenwerktennisser als Schapers dan
voor' een supergetalenteerde als
McEnroe. Ik had liever nog een keer
tegen Evernden gespeeld, omdat ik
gewoon graag wil winnen". Het op-
treden van Haarhuis, diezich net als
op Roland Garros (waar hij verras-
send de derderonde haalde) in New
Vork eerst door de kwalificatiestrrjd
moest zien te wurmen en dat risico
nu dikbeloond ziet, was geen ver-
rassing voor bondscoach Stanley
Franker.
„Hij voelt zich kennelijk thuis in
grote toernooien en is bovendiengeschoold in Amerika. Paul is geen
'zeikerdje', ik heb hem nooit excu-
ses horen zoeken. Hij vecht niet te-
gen zichzelf, maar gecruikt alles in
eigen voordeel". In het damestoer-
nooi overleefde Manon Bollegraf de
eerste ronde. De speelster uit Erme-
lo ontdeed zich in drie sets van de
Amerikaanse Molly van Nostrand
(6-2, 2-6, 6-4). Bij de vrouwen sneu-
velden twee geplaatste namen: Pam
Shriver (9) verloor kansloos van deRussin Larissa Savtsjenko, terwijl
Mary JoeFernandez (10) haar Ame-
rikaanse landgenote Wendy White
moest feliciteren.

EK-96 wellicht naar
Nederland en België

Beekse ploeg loot in eerste EC-ronde THWKiel

EINDHOVEN - De kleuterklas van
bondscoach Gijs van Heumen staat
te popelen om aan het toernooi om
de Champions Trophy in Frankfurt
te beginnen. Het nationale vrou-
wenteam legde in Eindhoven tegen
Olympisch kampioen Australië een
voortreffelijke laatste test af. De
hocckeyshow tegen de aanvanke-
lijk niet op volle sterkte aantreden-
de Australiërs duurde ruim éénhelft en leverde een duidelijke over-
winning op: 4-2. De ruststand was
3-0.

komt Paul Haar-
u > de spontane en ongecompli-
! «e Brabander, omhoog (115eopj °mputerlijst) en na gisteren zal

verder stijgen. Haarhuis
ildigde de eerder na drie sets af-
t °ken partij tegen de lastige, ho-„ genoteerde Nieuwzeelander
* jjf Evernden met succes (7-6, 3-6,
t 6-4) en mag het nu opnemen te-
-oj, niemand minder dan John
L**-roe. De Eindhovenaar „zal, er

nacht minder om slapen".

taald Voetbal. Na een bijeenkomst
in Utrecht met de informatiecom-
missie is besloten dat woensdag 30
augustus de officiële kandidaatstel-
ling van de zes beoogde bestuursle-
denplaats vindt. Als geen tegenkan-
didaten worden gesteld, is binnen
vier weken de schriftelijke verkie-
zing.

DEN HAAG - De Koninklijke Ne-
derlandse Voetbal Bond heeft met
de Belgische voetbalfederatie het
plan opgevat de eindronde van de
strijd om de Europese titel in 1996 te
organiseren. De bonden hebben
deze week met elkaar gesproken.
Volgens Michel D'Hooghe, vooriit-
ter van de Belgische federatie, ver-
liepen de gesprekken in een 'posi-
tieve atmosfeer. In het voorlopige
plan worden in beide landen vijf
stadions aangewezen waar de wed-
strijden zouden moeten worden ge-
houden. "
Het is volgens D'Hooghe de bedoe-
ling dat het uitgewerkte plan begin
volgend jaaraan de Europese Voet-
bal Unie UEFA wordt aangeboden.
Volgens een woordvoerder van de
KNVB is er slechts een 'oriënte-
rend' gesprek gevoerd. Een van de
onderwerpen was het idee de eind-
ronde van de EK in 1996 te organise-
ren.

I |*ï eerste ronde: Becker-Pate 6-1 6-3
L^oodforde-Carbonell 6-0 6-2 5-7 6-2;
£l°n-Mattar 6-5 7-6 (7-4) 7-5; Noah-Rive
\f 6-2; Rostagno-Krishnan 7-5 6-3 6-3;
(tj "Jgton-Boytim 4-6 6-3 6-7 (1-7) 6-3 7-5;
ICLavalle 6-7 (3-7) 6-4 6-4 6-3; Steeb-DeIj^a 7-6 (7-5) 6-3 6-1; Berger-Cherkasov
L ° 6-2 6-2, Broad-Schapers 6-4 7-6 6-4,
l|*'-Weiss 6-3 7-6 6-0, Michibata-Drewett)£» 6-4, Agenor-Adams 6-3 7-5 7-6, Scott'{.-""latsuoka 7-6 6-4 6-2, Dunean-Kriek
IC 6-2 6-1. Edberg-Frana 7-6 6-2 7-5, Van
>.b, Urg-Johan Carlsson 6-2 6-2 7-5, Srej-
h?"Oom 6-2 2-6 7-5 6-3, Haarhuis-Evem-|Q> 3-6 7-6 6-4. Visser-Pereira 3-6 6-1 7-6
C*. Johnson-Motta 6-2 7-5 6-2, Shiras-
Cfra 6-1 2-6 6-3 4-6 6-4, Rahnasto-Cam-Jg? 6-4 5-7 4-6 6-3 6-3.*.S eerste ronde: Amiach-Hu Na 6-2l|f 6-3 7-5; Meshki-Quentrec 6-2Z^: Poruri-Cunningham 6-7 (10-12) 6-3
C agelsen-Reggi 5-7 7-4 6-3, Savtsjenko-
ir; r 6-2 6-3, W. White-M.J. Fernandez 6-4

Fernandez-Coetzer 6-3 6-3, Caverza-kSfJiels 6-3 6-4, Gildemeister-Provis 7-5,
Igkova-Pfaff 6-1 4-6 7-6, Evert-Fulco£*-" Martin-Paz 6-2 6-3, Bollegraf-Van
W«nd 6-2 2-6 6-3, Paulus-Lapi 6-3 7-5,paz 6-2 6-2, Sabatini-Porwik 6-1 6-2,"'Uova-Tida 6-0 6-2.

Sectiebestuur
UTRECHT - Als alles volgens plan
verloopt, heeft de KNVB over vier
weken een nieuw Sectiebestuur Be-

Brj de zes is ook Jan Masman. De
oud-voorzitter van FC Twente en de
Stichting Arbeidszaken Betaald
Voetbal, wilde wachten met zijn be-
reidverklaring tot na de vergadering
in Utrecht. Naast Masman neemt
Maarten van Rooijen in het beoogde
nieuwe bestuur plaats. De oud-
staatssecretaris van Financiën
wordt voorzitter. Rinus Michels zal
hoogst waarschijnlijk de post tech-
nische zaken voor zijn rekening ne-
men. De andere bestuursleden zijn
de econoom Ad Smits (oud-be-
stuurslid Fortuna Sittard), Jaap
Bontenbal (oud-voorzitter Excel-
sior) en de oud-voorzitter van het
sectiebestuur en van FC Utrecht,
Eric Vilé. Voor de zevende plaats in
het bestuur is nog een vacature. De
voor deze functie gevraagde Martin
Snoeck heeft bedankt.

de in Basel verrichte loting. „Kiel is
een zeer aansprekende tegenstan-
der. Het is zonder meer een van de
beste clubteams van Europa. In
Duitsland is het in elk geval de club
die verreweg het meeste publiek
naar de hal lokt. Bij Europacup-
wedstrijden zitten daar altijd rond
de tienduizend dolenthousiastemensen op de tribune. Dat wordt
dus een fantastische ervaring voor
ons. Sportief gezien zijn we natuur-
lijk vrijwel kansloos, maar van de
entourage en het spelpeil kunnen
we ontzettend veel opsteken".

GELEEN/BASEL - Kwan-
tum/Blauw Wit stuit in de eer-
ste ronde om de diverse Euro-
pese handbalbekers in het
IHF-cuptoernooi op THW
Kiel. De Westduitse vice-kam-
pioen is een van de favorieten
voor de IHF-cup. Zowel publi-
citair als sportief gezien trok-
ken de handbalheren uit Neer-
beek daarmee in de ogen van
trainer Guus Cantelberg een
lot uit de loterij.

Saillant detail is dat Blauw Wit deplaats heeft overgenomen van hetGeleense Herschi/V en L, dat be-sloot af te zien van deelname. Brj Ven L hadden zich immers ook de da-
mes geplaatst voor Europees hand-

Westduitse handbal spreekt hier tot
deverbeelding. Bovendien zendt de
Duiste tv vrijwel altijd beelden uit
van de Europacup-wedstrijden. Dus
wekomen ook nog op het scherm, al
is het dan wellicht alleen op het
Duitse net. Ik denk dat het daarom
ook publicitair een goede loting is.
Wat heb jeer aan als je de eerste ron-
de overleeft tegen een nietig clubje
uit bijvoorbeeld Luxemburg en ver-
volgens tegen een minder tot dever-
beelding sprekend Oostblokteam
wordt uitgeschakeld? Dan is dit
veel interessanter".

De Geleense oefenmeester beseft
dat THWKiel ook publicitair gezien
een lot uit de loterh' is. „Zon wed-
strijd voegt een extra dimensie toe
aan het handbal in Limburg. Het

„Ik ben uitermate content", reageer-
de Cantelberg op het 'resultaat van

Blauw Wit tegen
Europese topper

bal en men wilde bij de Geleense
vereniging beide teams over een
kam scheren. Om kosten te sparen
werd toen besloten niet in te schrij-
ven.

Landskampioen E en O heeft in het
Europacup I-toernooi ook een West-duitse opponent geloot: Tusem Es-
sen. Bekewinnaar Aalsmeer stuit ophet Belgische HC Herstal. Bij de da-
mes hebben landskampioen SEW
en bekerwinnaar Foreholte Engelse
tegenstanders geloot. De ploeg uitWognum treft Manchester Uniteden Voorhoutse club stuit op Wake-field Metros. Quintus, de plaatsver-
vanger van V en L, lootte in de IHF-
cup Tranbjerg Arhus uit Denemar-
ken.

Loting heren EC 1: Tusem Essen-E en OEC 2: HC Herstal-Aalsmeer. IHF: THWKiel-Blauw Wit. Eerste wedstrijd in hetweekeinde van 30 september/l oktober' re-
turn weekeinde 7 en 8 oktober.
Dames EC 1: SEW-Manchester United. EC2: Wakefield Metros-Foreholte. IHF: Quin-tus-IF Tranbjerg Arhus. Eerste wedstrijd-
-21/22 oktober; return: 28/29 oktober.

" SITTARD - VGZ/Sittardia heren
verloor gisteravond in de stads-
sporthal van Sittard met 21-23 van
het Franse Bordeaux. Na een 7-11
achterstand bij rust liepen de Fran-
sen in de tweede helft zeven treffers
weg maar in de slotfasevan het aan-
trekkelijke duel kon Sittardia de
marge verkleinen tot twee treffers.

tennisuitslagen
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NEU IN AACHEN
MODE FÜR MOLLIGE

S4MODEFÜR MOLLIGE

!f«rmLL
DAMENMODEN i

WIR FÜHREN FILIALEN IN:
DORTMUND, BOCHUM, HAGEN UND SOEST

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 42x

5 100 - - 113,- 122- 148-
-10.100 156- 190- 217- 235- 288-
-15.000 231- 281- 322- 350- 428-
-20.000 303- 375- 430,- 466- 571-
-25.000 386- 469- 537- 583- 714,-
-35 000 539- 656- 751- 816- 999-

Effect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

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

’ 1000- en ’ 100.000-"mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar. 99089

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd__ (gediplomeerd) kredietintermediair __

i

Mama,
bestaan er
nog echte
panda's?
■
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'Zangersheide' zoekt
steun bij OC België

Als vervanger voor Spelen in 'Barcelona'

de' een stel goedwillende en
hardwerkende amateurs die in
een opwelling dachten om sa-
men met 'Zonhoven' de Olympi-
sche Spelen voor dressuur,
springen en military te kunnen
organiseren. Ik weet echter maar
al te goed dat het Belgische
Olympische Comité zich kandi-
daat moet stellen en dat we die
eerst hadden moeten benade-

CHIOBelgië
IVan onze medewerker

LANAKEN - „Deze canard moet
de deur uit. Men heeft geen hoor-

wederhoor gepleegd", aldus
Leon Melchior, eigenaar van
Zangersheide' naar aanleiding

Van een bericht in een dagblad
dat 'Zangersheide' zich kandi-
daat had gesteld voor de organi-
satie van de hippische onderde-
len van de Olympische Spelen
die in 1992 in het Spaanse Barce-lona worden gehouden. Door het
opnieuw uitbreken van de door
Paarde-eigenaren bijzonder ge-
Vreesde besmettelijke paarden-
Pest in Spanje, is de organisatie
Van de hippische onderdelen in
Spanje op losse schroeven ko-
tten te staan.

«Toen Rotterdam zich kandidaat
stelde voor de organisatie dach-
ten wij dat wij dat ook wel zou-
den kunnen. We zijn als organi-
satie van het 'CHIO Zangershei-

wedstrijd die eraan verbonden
is. Deze Wedstrijd is in Lanaken
op vrijdag 15 september gepland
terwijl op zaterdag het open Be-
nelux-kampioenschap springrui-
ters op het programma staat. Op
zondag wordt de Grote Prijs ver-
reden.

Voor de young-riders heeft 'Zan-
gersheide' een wereldprimeur in
petto. Voor het eerst, zullen ook
zij een landenwedstrijd verrij-
den. Deze dressuur-landenwed-
strijd voor young-riders staat
ook voor vrijdag 15 september
op het programma. Natuurlijk
komt op 'Zangersheide' ook de
fokkerij ruimschoots aan bod.
Fokproducten van 'Zangershei-
de' zelf hebben hun weg over de
hele wereld gevonden. Maar niet
alleen 'Zangersheide-producten
zullen op de keuring verschij-
nen. Deze keuring staat open
voor elke fokker in Nederland en
België.

Voorlopig hebben bestuur en
werkcomité van 'Zangersheide'
andere zorgen. Van 14 tot en met
17 september organiseren zij op
stoeterij 'Zangersheide' het
CHIO van België. Een CHIO
kenmerkt zich door de landen-

ren."
„Laten we reëel zijn, steden als
Aken, München, Fontainebleau
en Hickstead beschikken over
veel betere accommodaties. Dat
neemt niet weg dat we thans
onze bereidheid ook bij het Bel-
gisch Olympisch Comité hebben
bekend gemaakt". Deze voor-
dracht wordt thans ook door dc
Belgische ruiterfederatie onder-

Vierdeklasser mag eigen grasmat waarschijnlijk maand niet betreden

Speelverbod Simpelveld

VIJLEN-WAUBACH 1-1. Vijlen wint
na strafschoppen 5-3. Rust 0-0. Daut-
zenberg 0-1. Hintzen 1-1. Scheids-
rechter Reintjens. Waubach liet zich
volkomen verrassen door Vijlen.
Vlak na rust kwam de eersteklasser
via Dautzenberg op voorsprong. Vij-
len zocht hierna de aanval en had ze-
ven minuten voor tijd succes. In de
strafschoppenrace toonde de vier-
deklasser zich het sterkst.
KEER-KLIMMANIA 3-0. Hoofs 1-0.
Stulens 2-0. Rust. Bex 3-0. Scheids-
rechter Ummels. Keer verdiende de
zege, in deze sportieve wedstrijd, vol-
komen.
LHBMC-ARMADA 0-0. Knoben. Ar-mada wint na strafschoppen.
FC GRACHT-WELTANIA 0-1. Rust
0-0. Severerjns 0-1. Scheidsrechter
Maas. In deze matige wedstrijd be-
haalde het, vooral na rust sterkere,
Weltania een gelukkige zege.
SCHUTTERSVELD-HOPEL 2-0.
Velraeds 1-0. Brocklebank 2-0. Rust-
en eindstand. Scheidsrechter Cor-
vers. Met name defensief liet Hopel in-het eerste bedrijf steekjes vallen. Na
rust kon Hopel weliswaar een over-
wicht creëren, maar tot scoren kwam
het niet.
RKHBS-MIRANDA 0-2. Rust 0-0.
Lindelauf (strafschop) 0-1. Stevens
0-2. Scheidsrechter Lintjens. Miran-
da haalde een regelmatige overwin-
ning in deze sportieve wedstrijd.
WAUBACHSE BOYS-SVN 0-6. Ne-
lissen 0-1, 0-2 en 0-3. Rust. Zenden
0-4. Ehlen 0-5. Moonen 0-6. Scheids-
rechter De Graaf. SVN had geen en-
kele moeite met de vierdeklasser.
Maurice Nelissen toonde zich de gro-
te man in het Nieuwenhagense team.
HEER-RKVCL 0-2. Rust 0-0. Katjili
0-1 (strafschop) en 0-2. Scheidsrech-
ter Van de Hof. Bram Katjili was, in
een rommelig duel, verantwoordelijk
voor de uitschakeling van eersteklas-
ser Heer.
BERG-RKHSV 1-0. Houben 1-0.
Rust-en eindstand. Scheidsrechter
Hundscheid. Al in de eerste minuut
scoorde Houben de beslissende tref-
fer.
MKC-MEERSSEN 0-4. Van Dijk
(strafschop) 0-1. Rust. Van Dijk 0-2.
Ploemen 0-3. Van Dijk 0-4. Scheids-
rechter Lucassen. Lang hield MXC
stand tegen de nieuwbakken hoofd-klasser. Nadat de gasten vlak na rust
de stand op 0-2 hadden gebracht, was
de weerstand van MXC ten einde.
ST. PIETER-EIJSDEN 1-0. Rust 0-0.
Rapaty 1-0. Scheidsrechter Michels.
St. Pieter-doelman Leenders was de
uitblinker in deze gelrjkopgaande
wedstrijd.
LEONIDAS-WALRAM 5-0. Nicolay
1-0. Keuven 2-0. Rust. Eisen 3-0 en
4-0. Vrijhoeven 5-0. Scheidsrechter
Pi. De nieuwe eerste klasser Leoni-
das had geen kind aan het zwakke
Walram.
RKASV-STANDAARD BC 1-2. Ben-
ders 0-1. Rust. Benders 0-2. Sour 1-2.
Scheidsrechter Reitz. Aardige wed-
strijd tussen twee vrijwel gelijkwaar-
dige teams.

POLARIS-RKVVL 1-3. Rust 0-0. Le-
xis 1-0. Waltjé 1-1. Sebille 1-2. Cnjns
1-3. Scheidsrechter Kok. Hoewel bei-
de teams van gelijke kracht waren,
toondeRKVVL zich het sterkst in het
afronden van kansen.
BUNDE-NIJSWILLER 3-2. Hamers
1-0. Gulpers 1-1 en 1-2. Paulissen 2-2.
Rust. Paulissen 3-2. Scheidsrechter'
Lamby. Bunde was sterker, maar on-
dervond lange tijd ferme tegenstand
van Nrjswiller.
MINOR-RKMVC 1-1. Derrez 1-0.
Loozen 1-1.Rust-en eindstand. Minor
was de betere ploeg, doch had straf-
schoppen nodig om de volgende ron-
de te bereiken.
HASLOU-SCG 0-1. Van Hooren 0-1.
Rust-en eindstand. Scheidsrechter
Ramaekers. SCG kwam vrij vroeg op
voorsprong. Haslou drong nadien
sterk aan maar wist niet te doelpun-
ten.
HEERLEN SPORT-SVK 0-0. H.S.
wint na strafschoppen. Scheidsrech-
ter Dekker. Bijna had SVK opnieuw
voor een verrassing gezorgd. De
ploeg die eerder Roda JC 2 uitscha-
kelde strandde nu echter in de straf-
schoppenrace.
CV-MVV 2 2-3. Meurs 1-0. Rust. Tho-missen 1-1. Quaden 1-2. Janssen 1-3.
Rieter 2-3. Scheidsrechter Houben.
MWbehaalde een gelukkige zege op
het sterk spelende FCV.
BO.RN-EHC 1-2. Duijf 0-1. Derrez 0-2.
Puts 1-2.Rust-en eindstand. Scheids-
rechter Goossen. Al na 12 minuten
stond EHC op een vrij veilige, 0-2
voorsprong. Bom vocht hierna sterk
terug, maar slaagde slechts een keer
in de opzet tot scoren.
LINDENHEUVEL-SUSTEREN 3-0.
Hamers 1-0 en 2-0. Rust. Hamers 3-0.
Scheidsrechter Cremers. Beide ploe-
gen zorgden voor een aanvallend,
aantrekkelijk duel. Het verschil tus-
sen de teams heette Hamers: de Lin-
denheuvel-spits had een produktieve
bui.
DESM-RFC4-1. Seegers 0-1. Moonen
1-1. Rust. Van Deijnen 2-1. Kessels
3-1. Weekers 4-1. Scheidsrechter Sij-
ben. DESM raakte niet aangeslagen
door de snelle achterstand. In tegen-
deel. Het zette de eersteklasser voort-
durend onder druk en haalde een vrij
makkelijke overwinning.

REUVER-PANNINGEN 0-2. Rust
0-0. Engels 0-1. Houben 0-2. Scheids-
rechter Dijks.
VAESRADE-DE STER 2-0. Hub
Meens 1-0. Olijve 2-0. Rust en eind-
stand. Scheidsrechter Claessen. In de
eerste helft legde de thuisclub de ba-
sis voor de overwinning.

BEKKERVELD-CAESAR 1-3. Have-
nith 1-0. Goldstein 1-1. Houtvast 1-2.
Rust. Lenferink 1-3. Scheidsrechter
Stassen. Binnen de lijnen ging de
strijd gelijk op. Het klasseverschil gaf
uiteindelijk toch de doorslag in het
voordeel van de Beeker ploeg.
SITTARD-FORTUNA SITTARD 2
0-3. Dörenberg 0-1. Senen 0-2. Thai-
huttu 0-3. Scheidsrechter Hulsbosch.
Sittard, de verliezend finalist van vo-
rig seizoen, was nu niet opgewassen
tegen het tweede team van Fortuna
Sittard, dat een verdiende overwin-
ning behaalde.
HEKSENBERG-LANGEBERG 2-0.
Rust 0-0. Herings 1-0. Trags 2-0.
Scheidsrechter Veldman. Toen de
thuisclub na rust wat meer kansen
kreeg, kwam de ploeg pas op toeren.
Herings en Trags schoten Heksen-
berg naar de derde ronde.
GELEEN-ALMANIA 1-0. Raukema
1-0. Rust en eindstand. Scheidsrech-
ter Steins. In de eerste helft was Rau-
kema de Almania-defensie te slim af
en hij hielp Geleen aan een 1-0-voor-
sprong. Almania zag de voortijdige
beker-eliminatie aankomen en zette
de tegenstander narust op eigen helft
vast, maar de thuisclubdefensie gaf
geen krimp.
MARIARADE-OBBICHT 2-1. Hoek-
stra 1-0. Steuns 1-1. Rust. Hoekstra
2-1. Scheidsrechter Eijkenboom.
Vierdeklasser Mariarade schakelde
in dit sportieve en gelrjkopgaandebe-
kerduel verrassend tweedeklasser
Obbicht uit.
FC RIA-SVE 1-1. SVE wint na straf-
schoppen. Eigen doel 0-1. Rust. M.
Driessen 1-1. Scheidsrechter Ronda.
In dit matige duel moesten straf-
schoppen de beslissing brengen.
VERITAS-BREVENDIA 3-1. Rust
0-0. John Housen 1-0. R.v.d.Vin 2-0.
M. Leeters 3-0. Snijders (strafschop)
3-1. Scheidsrechter Vossen. In de eer-
ste helft kon Brevendia het Veritas-
tempo gemakkelijk bijbenen. Na rust
nam de thuisploeg het heft geheel in
handen en won verdiend.
WILHELMINA '08-VVV 2 0-3. M. de
Graaf 0-1 en 0-2.Rust. M. de Graaf 0-3.
Scheidsrechter Theelen. De sterk
spelende VVV-reserves hadden geen
kind aan de Weerter hoofdklasser. De
Graafnam alle VVV-doelpunten voor
zijn rekening.

PSV3S-WALBURGIA 4-1. M.
Schmits 1-0. Rust. G. Thoolen 2-0. G.
Thoolen 3-0. W. Vossen 4-0. J. Peulen
4-1. Scheidsrechter Savelberg. Als
het erg aanvallend ingestelde PSV'3S
alle kansen die het kreeg had benut,
zou de score in dit duel ongetwijfeld
veel hoger zijn uitgevallen.

Bekervvedstrijden
Afdeling Limburg
Wijnandia-Nieuw Einde 2-0
RKBVC-Hegelsom 0-3

uitslagen
Heer-RKVCL 0-2
Berg-RKHSV 1-0
MKC-Meerssen 0-4
St.Pieter-Eijsden > 1-0
Leonidas-Walram 5-Q
RKASV-Standaard 1-2
Polaris-RKVVL 1-3Bunde-Nijswiller 3-2
Minor-RKMVC 1-1

Minor w.n.s.
Haslou-SCG 0-1
Vijlen-Waubach 1-1

Vijlen w.n.s.
Keer-Klimmania 3-0
Simpelveld-Kolonia afgel.
LHBMC-Armada . 0-0

Armada w.n.s.
FC Gracht-Weltania 0-1
Schuttersv.-Hopel 2-0
RKHBS-Miranda 0-2
Bekkerveld-Caesar 1-3
Waub. 8.-SVN 0-6
Heksenb.-Langeberg 2-0
Vaesrade-De Ster 2-0
Sittard-Fortuna 2 0-3
Geleen-Almania 1-0
Manarade-Obbicht 2-1
FCRia-SVE 1-1

SVE w.n.s.
Veritas-Brevendia 3-1
W'mina '08-VVV 2 0-3
PSV-Walburgia 4-1
L'heuvel-Susteren 3-0
DESM-Roermond 4-1
Belfeldia-Irene 0-2
Leveroy-Leunen 3-0
RKSVO-Heel 1-0
Reuver-Parmingen 0-2
MVC' 19-Crescentia 1-4
Merefeldia-Bevo 1-1

Merefeldia w.n.s.
Tiglieja-Excelsior 1-3
Nunhem-SVVH 0-5
Volharding-Stormv. 4-1
GFC '33-Blerick 2-0
Meterik-VVV '03 2-3
Montagnards-IVO 1-2
RKDEV-SSS'IB 1-0
Venl. 8.-RKMSV 2-0
Hrln. Sp.-SVK 0-0
Heerlen Sport w.n.s.
FCV-MVV 2 2-3
Born-EHC- 1-2
Vrijgeloot: Roggel
Vrijgesteld: Limburgia en Venrav

JMPELVELD - Het bekerduel
? de tweede ronde tussen Sim-J^Veld en Kolonia werd gister-
Mdag op last van de gemeente''mpelveld afgelast. Dit tot grote
°ede van de vierdeklasser, die
J9 het verrassende resultaat van
j^ige week, toen eersteklasser
j^ONS werd uitgeschakeld, op
J**1 nieuwe stunt uit was.
F^pelveld-bestuurslid Lauven-
J^g: „We zouden in de loop van de
üjddag van de gemeente bericht
Jj*Jgen of dewedstrijd gespeeldzou
w°gen worden. Pas om kwart over
J|[kregen we te horen, dat de wed-
l'Jd onmogelijk kon doorgaan. Op
£ eind van vorig seizoen is het

K*s namelijk in beide doelen op-
LJ^Uw ingezaaid. De regen van deze
i^k en een grasmaaimachine heb-
-51 er volgens de gemeentevoor ge-
-rgd, dat het ingezaaide gedeelte

kapot zou zijn. Het veld lager be-
tr bij als vorige week, toen we welJl Iden spelen."
(?ar alle waarschijnlijkheid mag
ftipelveld een maand lang geen

1 bruik van de grasmat maken, om
|*beschadigde gedeelte weer te la-
F 1herstellen. „Zeker is dat nog
j*t. Dat zullen we in de loop van
ree week nogwel van de gemeente
J^en," aldus Lauvenberg. Deze af-
paste wedstrijd moet volgens

Toon Verkoyen
><Uer conform de reglementen

gespeeld worden. Is hetJ-'d van Simpelveld dan niet te be-llen, wordt de paring omgedraaid
? zal Simpelveld, op het terrein
N
**l Kolonia dienen aan te treden.

? Heerlen Sport-aanvaller
£Vmond Frijns is een SVK-
*Tdediger te snel af.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Maas niet in
Universiade

GOES - Frans Maas zal niet actief
zrjn op de studentenspelen in Duis-
burg. De verspringer was in de Ne-
derlandse ploeg opgenomen, maar
bedankte op het laatste moment
voor de invitatie.
De atleet liep tijdens de Adrian Pau-
len Memorial in Hengelo een
scheurtje op in de hamstring. De
Zeeuw hervatte tien dagen geleden
de training, maar voeldezich niet in
staat in Duisburg alweer optimaal te
presteren.

Lotto en Toto

DEN HAAG - In het ANP-bericht van giste-
ren is door een fout een regel weggevallen.
Hieronder volgt nogmaals de uitslag van
Lotto en Toto 34:
Lotto 34: eerste prijs geen winnaar; tweede
prijs 3 winnaars bruto’ 100.000; derdeprijs
159 winnaars bruto ’ 1.217,20; vierde prijs
5137 deelnemers ’ 37,60; vijfde prijs 65.655
deelnemers ’ 5,00.
Cijferspel: eerste prijs 2 winnaars; tweede
prijs vier winnaars; derde prijs 14winnaars;
vierde prijs 233 winnaars; vijfde prijs 2308
winnaars.
Toto 34: eerste prijs één winnaar ’ 57.624,90;
tweede prijs 43 winnaars ’347,50; derde
prijs 546 winnaars ’68,40.
Toto Gelijk 34: eerste prijs geen winnaar;
tweede prijs 2 winnaars ’ 27,40; derde prijs
13 winnaars ’ 98,00; vierde prijs 293 win-

Van onze medewerker

JjpERLEN - De Heerlense zwem-- thans nog startge-
ZON/Sport en Spel -*v.®ft grootse toekomstplannen.

jQens een gisteravond gehouden
h r s-bijeenkomst werden de be-
ulingen voor de komende jaren
J^ngezet. Men is er in geslaagd
iZ de 42-jarige Eindhovenaar Pc-
Lf van de Biggelaar aan te trekken
r technisch coördinator voor deïüb. peter van de Biggelaar is deEj'dige bondscoach van het zo suc-B*volle Nederlandse waterpolo-|ijarri dat deze maand in Bonn voor

k tweede keer in successie Euro-«es kampioen werd. Bovendien
§ eft men de Geleense Miranda
k ykens aangetrokken als hoofd-zuster.

Seykens zal leiding gaanven aan een aantal assistent-trai-
ters. Daarnaast zijn er nog andere

vooral in de pro-
y °tie-sfeer, die zij in de nabije toe-
j, -rist op zich zal nemen
,jeter van de Biggelaar - hij was on-
*r andere twintig jaar trainer bij

Heerlense zwemclub
strikt bondscoach

Groolse toekomstplannen bij ZON

(ADVERTENTIE)

Tweede Kamer op wielen _,
De VVD in: Valkenburg 11.00 - 13.30 uur -v 7

Maastricht 14.00 - 18.00 uur t*__TJ
Vrijthof

Gastspreker Joris Voorhoeve
19.30 grote manifestatie in de Staay te Venlo-Blerick
met o.a. Joris Voorhoeve en Loek Hermans met
muzikale omlijsting van de Sisters en Joekskapel.

" ZON/Sport en Spel op de springplank. V.1.n.r.: Jos Offer-mans (voorzitter Sport en Spel), Miranda Seykens (hoofdtrain-
ster), Peter van de Biggelaar (technisch coördinator), Henk
Schuyr (voorzitter zwemcommissie), Niek van Selst (voorzitter
ZON).

het Eindhovense PSV - ziet zijn
nieuwe job als een enorme uitda-
ging. Van de Biggelaar: „Wij gaan
hier werken met een meerjaren-
plan. Zoiets als: ZON/Sport en Spel
in de jaren negentig. Ik heb het ge-
voel dat deze vereniging binnen
drie tot vijfjaar de aansluiting kan
krijgen bij de landelijke top. En dat
hoeft niet alleen op zwemgebied te
zrjn, maar ook met waterpolo en
andere disciplines zoals kunst-
zwemmen en schoonspringen. Er
moet in de toekomst een uitstraling
komen van deze vereniging die als
een magneet gaat werken in de
Oostelijke Mijnstreek".

ZON-voorzitter, Niek van Selst,
wijst in het kader van de nieuwe
opzet ook naar het nieuwe zwem-
bad voor Heerlen. „Ik hoop dat
men in dat zwembad direct reke-

ning zal houden met onze nieuwe
opzet. Dat er mogelijkheden ko-
men om het schoonspringen te be-
oefenen en ook ruimte voor het
kunstzwemmen. Heerlen heeft
recht op een top-zwemclub daar
zijn we nu reeds hard voor aan het
werken".

Snijders en
Postma naar
WK worstelen

DUNDEE - Uitslag proloog: 1.
Elliott 2,73 km in 5.48,99 seconden,
2. Curran op 11,18, 3. Lance 11,32, 4.Jalabert 11,54, 5. Earley 11,64, 6.
Reynolds 12,92, 7. Walton 14,56, 8.
Moreau 16,05, 9. Wilson 16,63, 10.
Anderson 17,05.

" ZUSSEN - De Belg Luc Rooms
won een wedstrijd over 55 kilome-
ter. In de eindsprint versloeg hij de
broers Pasquino. De klassering van
de Limburgers: 7. Lotz op 32 sec;
10. Smeets en 17 Löenis op 1.10.

\k**AESBERG - Twee worstelaarsn Simson nemen van vrijdag tottjJ^et zondag in het Zwitserse Mar-
deel aan de wereldkampioen-

LnaPpen worstelen vrije stijl. Frans
laders komt uit in de klasse tot 62U*°gram en Arno Postma in de

tot 82 kilo.
voorbereiding op de competitie

*W Stelt Simson zaterdag om 20.00
5C m sporthal De Baneberg te*t/\aesberg een wedstrijd tegen deerke Duitse club Walheim.

" ECHT - De VV Sint Joost te
St.Joost-Echt organiseert ko-
mende zaterdag voor de 65e keer
de Sint Joostertrimlopen. De af-
standen zijn 3, 6, 9, 12 en 15 kilo-
meter.
De start is op het Sportpark Tus-
sen de Berken te St. Joost om
16.00 uur. Inschrijven is mogelijk
tot 10 minuten voor de start.

" BOCHOLTZ - Ponyclub
Sportvriendjes houdt zondag op
het sportcomplex Bocholtzerhei-
de de kringkampioenschappen
voor ponyruiters. Om 10.00 uur
beginnen de dressuurwedstrij-
den; om 11.00 uur start het sprin-
gen. ,
" LANDGRAAF - Maandag 4
september houdt onderwater-
sportvereniging The Shark haar
25-jarig jubileum.
Dit heuglijk feit wordt herdacht
met een open dag vanaf 21.00 uur
in zwembad In de Bende.

" SITTARD - Het koppelKolen-
Teeuwen heeft in Sittard een
bridge-marathon gewonnen.
Tweedeen derde werden respec-
tievelijk Creemers-Van Well en
Beckers-Moonen.

" NIEUWEGEIN - Een comple-
te Nederlandse vrouwenploeg
zal deelnemen aan het judotoer-
nooi op 9 september in het West-
duitse Pirmasens. Bondscoach
Gietelink heeft negen judoka's
aangewezen.
Het toernooi geldt als voorberei-
ding op de Europese titelstrijd.
De ploeg bestaat uit: Jessica Gal
(48 kg), Akkermans (52), Thoolen
(56), Jenny Gal, Van Dommelen
en Marsman (61), Han (66), Van
Dorssen (72) en Van Gameren (+
72).

" GENHOUT/BEEK - Het voet-
balduel GSV '28-Schimmert, dat
zondag op het programma stond
in de vierde klasse A is verscho-
ven naar aanstaande zaterdag.
De wedstrijd zal 17.00 uur begin-
nen.

" DEN HAAG - Open NK dam-
men, tweede ronde: Bies-Heus-
dens 1-1, Jansen-Meerbeek 2-0,
Spanjer-Schuitema 2-0, Stokkel-
Scholma 1-1, Volel-Koeperman
1-1, Tjon A Ong-Terpstra 2-0,
Ruesink-Salomé 0-2, Van Balle-
gooijen-Faber 2-0, Van der Stap-
Mensonides 2-0. Stand: 1. Jan-
sen, Tjong A Ong, Salomé, Van
Ballegooijen, Van der Stap en
Spanjer 4.

Tweede ronde bekervoetbal
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Heerlijke eieren iflyhk. \ J*l\vtvan tevreden kippen. lïllkAvScharreleieren no. 3 -Jr llpSfl j/T t

mmW mk_w y^Twt l

lm\_h_ wiï^* Tk Voor dessert of tussendoortje
% Wtokx. '%jt en natuurlijk vers geplukt.l| |^ Del Monte bananen

k"° HAQ
Lekkere jonge kaas !elli _^!_^_± W^Wê^_W
van Hollandse bodem. im liFlMrlBelegen kaas M "■
vacuüm verpakt,
per stuk ± 700 gram

Sr^ff^ ' %2P aardappelen

Aanbiedingen geldig t/m za. 2 september 1989.
HMHHF ÜPm^~~ I Prijswijzigingen voorbehouden.

gTNectarines Sr Schouder-
,Deze aanbiedin9en zi'n "«in <-"«filiale" verkrijgbaar,

■riakim OQQ P^karbonade OQQ >^*»^

Br Prei * Ejr Belegen f pfl ■■ ■/

Mini-prijs& Maxi-keus —-SB/l
BRUNSSUM; Heugerstraat 1 ELSLOO; Stationsstraat 110 HEERLEN; Apollolaan 22 HELDEN PANNINGEN: Kerkstraat 43.

HOENSBROEK; Akerstraat 262-286 KERKRADE; Hoofdstraat 91 MAASTRICHT; Burg Coitenstraat 8.ROERMOND; Broekhin Zuid 43.
SCHAESBERG; Pnnssenstraat 52. VAALS; Sneeuwberglaan 20 VENLO; Nrd Buitensingel 9-11 WEERT; Dries 10

B^^ INSTITUUT
I ni irTnniPA Heerien
§ IVl—lr- Ikrl l\ di 05/9 20.00 u. Motel Heerlen,

f ixllLlUlAlUn Terwom °Burg. deRaadtsingel 21, A7Q 4 QOOQQ
3311 JG Dordrecht U/O" I oUOOO

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelleafhandeling.

1~ 72* »' WXI
3.0001* _ 203, ■

lïMté'S* is>|I 50.000 \936.* 11M- I

OVERUJDENSRISICOIS
MEESTAL, MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looptijden zijn óók mogelijk.

FINANCIERINGSKANTOOR

108
Scharnerweg 108 Maastricht

Op 16 augustus 1989 is in
het openbaar huwelijks-
goederenregister te Maas-
tricht ingeschreven, de aktehoudende wijziging van dehuwelijksvoorwaarden op11 augustus 1989, verledenvoor notaris mr. J.M.M.Krerjn, ter standplaats
Brunssum, door de echte-lieden Leo Victor AlbertJoseph Hendrikx en Ma-ria Petronella TheresiaRademakers, beiden wo-nende te Nuth aan deVloedstraat 22.

Procureur
Mr. J.P.C.M. van RietHoensbroek-Heerlen

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

En de makelaar weet van
wanten en kranten.

I

Wacht

met

andijvie

zeggen

als

iemand

om

a- a- a-

appelmoes

\
vraagt.

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te Icomen. Datver-
mindert al gauw de
spanning. Zo komt een
gesprek vlotter op
gangen gaanwe elkaar
ook 'n beetje beter be-
grijpen. Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-15 31 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.

t "«*<"/ stotteraars
even <lv lijd.

Publiltatie aangeboden door
dit blad, in samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame. SIHE

RAET Software&Computer Services

Als jehet verwiltbrengen
in automatisering heb jeje

partners hard nodig
Systemen die gisteren nog systeem volledig aan uw eisen
uitstekend voldeden, zijn morgen voldoet, nu en in de toekomst,
.achterhaald.
Zo is het ook met automatisering. RAET doet méér!
Want de ontwikkelingen in de
automatisering gaan sneller dan Biedt mainframe-faciliteiten,
ooit. Daarom moet u terug □ RAET levert ook mini- en
kunnen vallen op een vertrouwde microcomputers,
partner die een complete, eigen- D RAET beschikt over een om-
tijdse oplossing kan bieden voor vangrijk pakket van standaard
alle automatiseringsvraagstukken. software en ontwikkelt
Als u daarvan écht verzekerd wilt programmatuur op maat.
zijn, moet u eens gaan praten met D RAET verleent diensten op het
RAET. Want RAET is een all- gebied van consultancy en
round automatiseringsspecialist, System & Network -
die alles in huis heeft voor. een Engineering,
integrale en professionele aanpak. D RAET biedt een compleet op-
Een partner die een totaal pakket leidingenpakket en beschikt
te bieden heeft en die ervoor zorgt over uitgebreide trainings-
dat alle apparatuur en faciliteiten,
programmatuur goed op elkaar p RAET heeft een eigen
zijn afgestemd. Zodat u er zeker technische dienst voor onder-
van bent dat het automatiserings- houden reparatie.

Kostenbewust automatiseren vraagtom deskundigebegeleiding. H

Voor uitvoerige informatie over de diensten en produkten van RAET: ||Ij|UUEH|. Schrijf ofbel RAET- Heerlen, Homerusplein 11, 6411 AW Heerlen. Tel: 045 - 719270.
\——. ■

, j^^^^"^^"^^"""^
| Pleegouder zijn is niet altijd makkelijk. Het boekje met de verschillende vormen van Pleegzorg helpt u te
I beoordelen of het iets voor u is. TJ kunt het gratisboekje aanvragen met deze coupon.

Naam M/V Straat - $
Postcode Plaats (Prov.) ; Tel 8i

I Opsturen naar Aktie Pleegzorg, Antwoordnummer 9880, 3500 ZJ Utrecht (een postzegel is niet nodig).

Advertentie aangeboden door ditblad in samenwerking met deStichting Ideële Reclame SÏRÉ
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ZOISALDI rr^::l==rook,er derkosten beSpaa, .

mSffi - Schoon en netjes . kel z0 netjes pffi;U|Mi Aldi doet alle moeite om ondanks de öruwe .
Geen OVCjrbodige luxe c.h"nheids- ■'r7\ mogelijk te houden. Er wil wel eens een po

electrische |$|

' sar— St. ~^:^^=^^ 1
I - Verkoop ZO**der franie n.et

..ndenDeoriginele vindt uze makker op hun vaste plaats. sVerieidelijkeartikelopbouwzuitu i ke , ezet,
Aan^_ kassa'sfabrieksverpakking wordt opzirplaats verkocM fe _ Duldell ,ke kassalS artikel apart Niet .

\ 3-SBSS-SSSS------." «SrWSn^iSSS^--prijS. Door goed leesbare kassa-aisp.dy ■

I I prijzen meelezen. I

Stool da. in de kosten scheelt. | W^gff^in Nederland? j. .. . .
.<....Xm Bent Ual (weer) bij Aldi geweest? s**^~ kks-*, M ;. ’ ' ** __Z ■ M li\m __— Reuzenegerzoenen, A^^F^_^)W^^^\\_W.1 (j^J~- f\^^^'^ doos al2stuks, 300 gram 2.49 gM _ V*l *J w_\

"^r**- ■**■ Wij adviseren U: kiest U ook eens voor de artikelen die u nog niet kocht, OOGSJGS VwXfJwTtIvWJËWk '% u loopt geen enkel risico door onze unieke terug-qeef-qarantie. gevuld met luchtige

>r ~éo- U krijgt uw geld zelfs terug bij aangebroken verpakkingen. Sute*" -7A r_%vLf /*/' Tip voor nieuwe klanten: 200g
U
raSm |.79 P| ***»<***„

7V Begin met Albrecht Goud-Koffie 250 gram fl. 2.65. Wedden dat't u bevalt. r-rr— n li yra_ r̂\' wï,T b'izondere
/ \ Zoute pinda S, L aandacht. Verkoop zolang

Kl / I : ■ 1 250 gram -.85 (I, 'Jl l de voorraadstrekt.

yf Pistachenoten, Surinaamserijst, Chips, Studentenhaver, r JL**"■:/ f gegrild en gezouten droogkokend baal 10 LBS naturel/paprika, baal, 200 gram rijke melange van rozijnen en L--^T^ a7li_\w\AAt\a!_r_\n
/' / I I'OOgram 1.69 (4536 gram) ...9.95 -.85 noten,zakje,2oogram 1.89 Af nanuaOeßen

■é., /**(, "f ö V Ijl j 100x50 cm.,
■f - - yS;..*,,■■,■■■■■■■-■■■■■-"-"■*■"■■,»,»,_■■,,■■■,»■■■■■■■■■■■■,»,■■■»■■■■■,■-"■^"cT^ f per 2 stuks 4 4 OC

' S Wasmiddelenwijzer (voor elke was de juistekeus) '.
<^^j | HOOFDWASMIDDEL | SPECIAAL WASMIDDEL ! Mf^1006^68 Was-

| ' ' : Z per3stuks C7C hflnHÏPQ^^^S^^-^1
*** *"*.*" Una IHl2i iSSSSr .rltf* &&mmz \xcms&& i verpakt^^^^o.ia »«""'^i^O^ts: iifia ■BS H S^ <^ $£ qlddêi mma u2s3>}

| Met wasaktivator |^ , NSXV JS^ // VerpaKl W■ I W

2 kilo 2 kilo 1.5 liter 2 kilo 1.5 kilo 1 kilo 2 kilo 500 gram ■ Fleurig badstof van
I . ; // Z 100%katoen; prijs 7-55 5.89 5.49 4.75 4.98 3.89 6.65 1.89 Deze3a^eien z^*^-
I ————^-^— ________^___ . baar in diverse dessins en/of
I Specifieke Optimaal reeds bij Kompleet wasmid- Lost snellerop dan Voordelig goed Lost vlekken op, Voor wol en Inweek-en voor- Inweek-en voor- I unikleuren die onderling uitste-
-1 eiaenschaDDen- 60°ook voor de de' 90ed9el(eurc* poeder, sterke hoofdwasmiddel niet de kleuren. alle fijne weefsels wasmiddel laag- wasmiddelhoog- I -_-_-_-_-_-_-_-__-_-_, kend zijn te combineren.
I y HM zeer vuile was. door Ned. ver. wasconcentratie goedgekeurd door schuimend voor de schuimend voor de |
I Beschermt vezels voor Huisvrouwen, wasaktieve stoffen Ned. ver. voor wasmachine handwas. I
I en deenergiereke- Werkt uitstekend Huisvrouwen I Rundvlees in bouillon, Kippevlees in bouillon,
I ning. bij 60-90° " I 340 gram, 75 gram vlees 1.69 340 gram, 75 gram vlees 1.69

! -, . ~~Z Z Z Z 'T Z Z ! Ple«e
urï acksteak.s/ Albona 7-granen,Fostaatvrij " " " " " " " " Snackburgers/Jagerburgers/ energieontbijt voor kinderen en

30-40° " " " " Hamburgers, volwassenen, 200 gram 1.19
I TTTTo Z ' Z Z Z Ln s^s'2 StukS 30° 9ram 2-99 Zonnebloemolie,
I 40-60 " " ". , " " Sardines hele liter 1.79
I 60-90° " ritsblikje, 120 gram -.89
I 1 ■ 5 I Haringfilets, tf^n\CZE£EI3IBHHII Zonder bleekmiddel # # # # # I diverse smaken, (tomaten- ■v\SAT:Hii li'iP:l:l
L 88MMa....,... ...>-*■■---■--■■■■-■■-■---■■-■■-■*■..■-■«......mm —■ — ■-- — — ---—- — "-■-■-■-■-■■ — ■*"■-■-■-■■■■■■-■■*■"--- J crème, champignon-crème, \w^^

peper-crème), 200 gram 1.35 KatoncnokGourmet, Chateau chocolade, Gevulde pralinen, Roomboterkoekjes, assorti, Blue Mint, Tonijn in plantaardige olie, ixaicnopciv
Steconcentreerde champignon-, hele hazelnoten in pure in de smaken framboos, mokka suikerwafeltjes, spritsjes en blauwe kauwgom met blikje a 185 gram 1.69 Licht gezouten, gerold spek,
Qoulash-, tomaten-groentesoep, chocolade, tablet, 200 gram 2.35 en cappuccino, 100 gram 1.59 klavertjes. Bereid met 100% krachtige, frisse smaak. 5 Pack met aromatische rooksmaak.
4 bordenblik, 46 cl. Chateau chocolade, Tamint pepermunt, roomboter, 200 gram 1.59 al2tabletjes, totaal 70 gram ... 1.55 Cervelaatworst, 150 gram vac. 9flQkwaliteits serie 1.45 met druiven en hele hazelnoten zuiver fris, 4 rollen a 36.5 gram 1.25 Bokkepootjes extra fijn, 500 gram 4.85 (perlOOgram 1.39) £.Uw/

in volle melkchocolade, tablet, Mounds, zachte cocos " 150 gram ' 1.35 Ben-B,ts-

' I 200 gram 2.35 in melkchocolade, 8 mimrepen diverse smaken, 3 pack Sinassticks/Ananaspuntjes, 'Goiidenaartje'Zuivel duurder Maad|es / 259'aml'75
aci,o^r/J^9erv a,6^m I'Bs 20°9'am 149 _ droge worst

dOOr L.vr. beleid met zachte pepermuntvulling, ;■ ' /y/x^ ','" i: Een klein pittig worstje.
(van onze inkoper) 250 gram 2.79 \ Magere kwark u Albrecht Bloemenhoning —g Sesam Knackebröd Krokant Musji Lekker ais snack, of zo maar. Aardappelpuree Menuto, :l met diverse soorten vruchten, Cafeïnevrije koffie crèmig, 500 gram é_\m(\j pak a 220 gram AMf? een gezonde krokant musli zon- tussendoor. 10 stuks in -Door overproduküe, de afge- 250 gram, voldoende voor i 10%vruchten houdbaar, «7f- exclusief I i^fD der kleurstoffen of kunstmatige ■ cjasverpakking QAQlopen jaren, van vele landbouw- 1.5 liter gereedprodukt 1.29 ï 200 gram ".f O snelfiltermalina AAA Dieetella diMmaraarine konserveringsmiddelen. Bevat \ 200gram OiUw

produkten, is het beleid van de r^ Sonnenblumenbrot 50 ram 2-99 "^T Rietsuiker n -ft o.a.ongezoetekokos,honing, ;i eta!ubpEuropese Commissie gericht ge- 200 ' .75 :; bOJinenDlumeilDroi *>Ugram fcl^^ minimaal6o%meervoudig 2.59 aandelen,rozijnen i OWIUDe
weesttotsterkeverminderingvan Appelcompöte met stukjes l een volkoren roggebrood maiskiemolie on^igde vetzuren. en hazelnoten, tomatenketchUDde melkplas in de EG. JL, ;i met zonnebloempitten, Maiseiia maiskiemolie 100% plantaardig, Vpp|korpnhp<irhlli4 "" SJï."ïs=t:* »r- ...9 ISS 1-65 rS^J'3 2.49 SSV 1.79 *.*- 2.451 j-*—-

pekonsumentmagnuwel Gepelde tomaten in 1.,,,,,.^,^^^^ ■■■■■■■■...■...■■■.■.■■■.■■.-.■■■■■. 450 ml. (513 gram) JMMxtra alert zijn. tomatensap, Boterhamkorrels, Tamara Bijenhoning, Boterhamvlokken, Chocoladehagel, H OO l !_.l^ 1 425 ml -.69 cacaofantasie, licht/donker, 500 gram 2.79 cacaofantasie, puur, 200 gram -.99 melk/puur, 400 gram 2.19 | bqH \^!^"iChampignons, 300 gram
tarfvolle vruchtenyoghurt, schijfjes, glas a 314 ml 1.65 Knakworst, _\

10% vruchten, div. smaken, GrieksePerziken, glas, 8 stuks, 315 ml, 180 gram W Bhv^l':Ndbaar, 125 ml -.49 Yellow Clmg, op lichte siroop, uitlekgewicht -.89 W 1 B w mV 850 ml 1.39 Bockwurst, W *- P EtJ BSCIksi| f-WAmWW\Zuiveldrank met sinas/ Vlaaivulling, 8 stuks, Hofstee'De Drie Eiken' W A |\/IRQILA|\I
Perziksmaak, tetrapak, liter 1.39 kersen, 425 ml 1.89 540 gram 2.49 Jm^^^^^^^^^^^m^^^^^ K"^^"^ riHH ■■■

Houtstraat 27. Roermond, Lindelaan 65. Valkenburg, Koningswinkelstraat 2. Maastricht, Volksplein 64b. Geleen, Annapad 2/ J. Kleynenlaan 38. Sittard, Bergstraat 14 / Leyenbroekerweg 1. Vaals, Wilhelminaplein 39.
*grlen, Willemstraat 109 / Corisbergweg 199 / Corneliusplein 1. Kerkrade, Niersprinkstraat 4a / Akerstraat 38b. Hoensbroek, Kouvenderstraat 69. Schaesberg, Hoofdstraat 128. Stem, Raadhuisplein 36. Elsloo, Koolweg 61.



I LEERDAMMER KAAS jÖ
Vers van't mes of vacuüm 1 A Qkf\ -~U Wk #ê_% Vverpakt, per kilo ISGCT ±H*.lvV/ I ,X

/ RIJSTEVLAAI . <&m_ *-**^«^~-~-^^i"-.„ w ,■ *_,* FRANSE/ 1200gram^M1
«—* -> 1-*s%% '«J&^K-**^ <3&&^t*W' STOKBROODJES

Bfefc—■■-■"'' , ’ J I^HI < jfsi éÉB■gr #" I * .jSBal
■" M_mmÊ_W-W ' urn t ■■->*&'■ m_WmWÊW ÊÏÏMm;*. - JlnF

****— ■■■'■■■'ïmß—\'' "'__f0<ffl_^——WÊÊÈ£'''s': éwlÈ-W—W'
_wÊ___iïÊ—__W_W_ W_\- '"**'■'''#&%,*-- ■■ <^m_\

APPELSAP AQA TIJGERBROOD fQQ PISTOLETS IQQ FRANSE CROISSANTS *1 QQ
Pak 1 liter O^U.O*/ Heel Z2^3J_mV^_7 Witof bruin, 4 stuks3Ztt JLmO^S 4 stuks J_\£ST lmmÏJ'V

CROKY PARTYBAG 'Diverse smaken,
12 zakjes O
a 25 gram Oit?
GOUDA'S GLORIE
MAYONAISE "1 £Q
Pot 650 ml -L.QZ/
LUYKSAUGURKEN .
Zoet zuur; 1 QQ
pot 750 ml Z2ZI& LmW
UIT DE DIEPVRIES:
PATATES FRITES
Zak 1 9Q1000gram Z_ZT<Ï ±._CV
GROKO NASI OF
BAMI GORENG O /IQ
400 gram éCm£T^J
UIT ONZE NOTENBAR:
ELITEHAVER
100 gram f\ QQ
probeerprijs v/.W/O
UITDEBEDIIENINGS-
AFDELING:
LANDRAUCH-
SCHINKEN O QQ
100 gram ..2A& éCéCZ/
FILETAMEIRICAN

100 gram Z_#<£ LXjD

Zokunt uweer
een beetje wennen aan thuis.

_____\\^M^,^£_____f___^_^ UIT EIGEN BAKKERIJ:
**9!«»iii*Sè*& PUNTJE

"SS? \;.., "^-^-y~»>>»»<»».i ii. j,„„ininïr.il ■im—:.: g StUkS 1 _^\^^■ «*& H^V.a. Carnpfna asogram X.i/O

i^wwfap/ "»wx y_____t_wr"" ■'■'■■'— ' -
MAGERE GEHAKT SHOARMAVLEES *W DRINK VLEESSALADE

SURMANDISE
VARKENSLAPPEN HALF OM HALF 11 QA < Bakje 'I "TQ

SCH OQQ 7QQ 1 kilo XX..31/ 250gram
van'tmes 1 /*A * k'*° w.W'w' 1 kilo / .77 \ygramJ^LOy *^K GEBRADEN IN ONS RESTAURANT:
5 ww HALVE HAANTJES ZIGEUNERSCHNIITZEL

*~^:.. 4in een doos 1A AA \ MfMs\ MET PATAT FR'TE sE N
j" w g<^_^\pm_^^mM____[é{ f GRAT I S I JS /\ /\C

VISAFDELING: Diverse smaken, "I /IQ ~**KABELJAUW "T AC GEBAKKEN POON 1 CA BRINKFOURREE pak 1 liter J_£& X.tw' Ki ,o U.yy
Graatarm, 500 gram/.w'Q PerlOOgram 1.J7 Chocola of vanille, AQQ

250gram iOSrU.-t^wl BLAUWE DRUIVEN

lllli-IKMt'rBW-""* y..,^ ,gK^;to«aiWyy^^W&*#»''W^ "*■■ I ■ Il\ *"J ■ I* T** I

-w*^ Ultra llr^r^?^*^ BOERENBRUILOFT HALFVOLLEVANILLE ftlrl<LpnMtrALrk ai-P/HTIDGrS % GIRL J YOGHURT A4Q YOGHURT 1 fiQ 200
m'

Jl CJUL J.J.|*#I^JL E-f m^^rw^m 2 bekers a 500 ml 3*38-^■H'w' Pak 1 liter ,iBSrX.UZ/

V #f * J c IRI^URVEJo^7QQ fllllADonrl I Met GRATIS Tandenborstel.
*■ I jfl Fles2liter JZ&ST I mZJZJ Ili Ir* IjHiin

A 1P pi.jo f 2 00tpriJgvanREMIA fcdrlMl^r WMI I*l niw/iu/AcnncncnI t? I .^iM nusï^.uuierugvanRtmiM OMOWASPOEDER
_(_\ ■''/.■/■"' ; -i---i- -1- -l*_'.*U»-f^^s3^ ».,.*'.*I.U.'.'.'.'.'.'.'.'.'.l**L 1"L-.J.''.,.'J.,.'****M'?*'l'lüSS IJ^^^fl

loots li monade lïïS^ I oSagpak *)A AC danweetje uwjekrtjgt I omovloeibaar
LUUIo L l IVIU nl MU t w»w». » *si#*;«r\r;ip ■» - J H --aP" \A/ACiuiinnci

Dile°esmaken f "P"*^ tt* HO I —~' BLUE BAND ACQ Flacon OAA
flèso6litei lAr MARGARINE Pakje 250 gJM& U.Ow1 15 liter

Q / 80 stuks jar J-.Uy /^

I 35 30 89 _MM_M mr*MM M_M _f Aanbiedingen zijn geldig t/m 2 september a.s.. I--3qéSDKX
Lage prijzen enwinkelgefnakonderéén dak
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